
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



ល.រ ��ះអត�បទ                                      ��ខទំព័រ

 ១- កិច���ជុំ���ក��ង�ើ��ចក�ី��ង����ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីអង�ការតុលាការ និង

 ��ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីការ�ៀបចំនិងការ����ឹត����ឧត�ម��ុម��ឹក�ា��អង����ម     ១

 ២- កិច���ជុំ���តពិនិត�ចុង��យ            ២

 ៣- ស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌កម��ជា��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤          ៤

 ៤- សកម�ភាពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌     ១០

មាតិកាអត�បទ

កិច���ជំុជំនាញប���ក��ស រវាង��មុ��កឹ�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌   
��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់   និងតំណាងអគ���ខាធិការដ�ានរាជរដ�ាភ�ិល



��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខកុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤

កិច���ជុំ���ក��ង����ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

០១

��ចក�ី��ង����ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីអង�ការតុលាការ
និង��ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីការ�ៀបចំនិងការ����ឹត��

��ឧត�ម��ុម��ឹក�ា��អង����ម
 បន�ាប់ពី�នទទួលលិខិតពីអគ���ខាធិការដ�ានរាជរដ�ាភិ�ល ��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ 

�ន�ៀបចំកិច���ជំុ���ក��ង �ើម�ីពិនិត��ើ��ចក��ី�ង����ចក��ី�ងច�ាប់ស�ពីីអង�ការតុលាការ និង��ចក��ី�ងច�ាប់ 

ស�ីពីការ�ៀបចំនិងការ����ឹត����ឧត�ម��ុម��ឹក�ា��អង����ម ក��ង��កុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤។ 

 ឯកឧត�ម យឹម ណ�លឡា ��សរដ�ម���ីទទួលបន��ក��សកកម�ពិ��ស និងជា��ធាន��ុម��ឹក�ា ��ដ�កិច� 

សង�មកិច� និងវប�ធម៌ �នចាត់តាំង ឯកឧត�ម ឌុយ � អនុ��ធាន��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ 

(ECOSOCC) ដឹកនាំកិច���ជុំ���ក��ង��ះ �យមានការអ��ើញចូលរួមពីសំណាក់ សមាជិក សមាជិកា ECOSOCC 

មួយចំនួន����ុមទាំងបី គឺ��ុមទី១ មាន ឯកឧត�ម ��វ វ�ចិ�� ឯកឧត�ម លី គឹមសុខ �កជំទាវ ស៊ុន សុគន�មាលា និង 

ឯកឧត�ម ឥន �ឿន ��ុមទី២ មាន �កជំទាវ តាល់ ��អុីម ឯកឧត�ម អ៊ុ� កុសល និង ឯកឧត�ម អ៊ូច �ង��ង 

និង��ុមទី៣ មាន ឯកឧត�ម ឌី សុខណាត និង ឯកឧត�ម �៉�ន សា�ឿន សរុបទាំងអស់មានសមាសភាព ១១រូប។

 ��ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីអង�ការតុលាការ និង��ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីការ�ៀបចំ និងការ����ឹត����ឧត�ម��ុម 

��ឹក�ា��អង����ម  �ៀបចំ�ើង�យ��សួងយុត�ិធម៌។ ��សួងយុត�ធម៌�នដាក់��ចក�ី��ងច�ាប់ទាំងពីរ��ះឆ�ង 

កិច���ជុំឧត�ម��ុម��ឹក�ា��អង����ម និងឆ�ងកិច���ជុំអន�រ��សួង ចប់សព���ប់។

 ១-��ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីអង�ការតុលាការ��ះ មាន�លបំណងធានាឯករាជ�ភាព��អំណាចតុលាការ ធានា 

រក�ាអនាគត និងការពារសិទ�ិ��រ�ភាពរបស់��ជាពលរដ� ធានាឲ�មានកិច�ដំ�ើរការល�របស់អង�ការតុលាការ និង 

អង�ការអយ�ការ �ើកកម�ស់��វាសាធារណៈឲ�មាន��សិទ�ភាពនិងឆាប់រហ័ស និងធានាក��ងការ ផ�ល់ភាពយុត�ិធម៌�ើ 

�ឿងក�ី��ប់����ទ �ើម�ីប��ើនជំ�ឿទុកចិត�ពី��ជាពលរដ� និងរួមចំ��កព��ឹង សុវត�ិភាពសង�ម។ ��ចក�ី��ងច�ាប់ 

ស�ីពីអង�ការតុលាការ��ះ មាន�ល�កំណត់ពីការ�ៀបចំ និងការ����ឹត��របស់អង�ការតុលាការ��ប់���កនិង��ប់ 

ជាន់ថ�ាក់ ��លជាសាលាជ��ះក��ី���ះរាជាណាច��កម��ជា កំណត់អំពីការ�ៀបចំនិងការ����តឹ��របស់អង�ការអយ�ការ 

អមសាលាជ��ះក�ី��ប់ជាន់ថ�ាក់����ះរាជាណាច��កម��ជា កំណត់អំពីសមត�កិច�របស់តុលាការ��ប់���ក និង��ប់ជាន់ 

ថ�ាក់�តាមជំនាញ និង�ៀបចំការងារ��ប់��ង ការងាររដ��ល និងដំ�ើរការ����ឹត��របស់តុលាការ។

 ២-��ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីការ�ៀបចំនិងការ����ឹត����ឧត�ម��ុម��ឹក�ា��អង����ម មាន�ល�ប��ើត 

និងកំណត់អំពីការ�ៀបចំនិងការ����ឹត����ឧត�ម��ុម��ឹក�ា��អង����ម ក��ង�លបំណងជួយ��ះមហាក��� 

�ើម�ីធានាឯករាជ�ភាព��អំណាចតុលាការ ��បតាមរដ�ធម�នុញ����ះរាជាណាច��កម��ជា។ ��ចក�ី��ងច�ាប់��ះ 

មានវ�សាលភាពអនុវត���ើ���មនិង��ះរាជអាជ�ាទូទាំង��ះរាជាណាច��កម��ជា �ើក��ង��មានច�ាប់�យ 

��កកំណត់���ងពី��ះ។ 

  កិច���ជុំ���ក��ង��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ �ើ��ចក�ី��ងច�ាប់ទាំងពីរ��ះ �ន 

����ឹត����កប�យ���ផ�ា នឹង��ៀមជា�បល់ �ើម�ីរាយការណ៍ជូន ឯកឧត�ម បណ�ិតសភាចារ� សុខ អាន  

ឧបនាយករដ�ម���ី រដ�ម���ីទទួលបន��កទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី។



��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខកុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤

កិច���ជុំ���តពិនិត�ចុង���យ 

កិច���ជុំ���តពិនិត�ចុង��យ 
កាលពី���អង�ារ ទី០៤ ��កុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤ ���លា��ង ៩:០០នាទី��ឹក �ទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី �ន 

�ើកអង���ជុំ���តពិនិត�ចុង��យ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ឯកឧត�ម បណ�ិតសភាចារ�  សុខ អាន 

ឧបនាយករដ�ម���ី រដ�ម���ីទទួលបន��កទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី �យមានការអ��ើញចូលរួមពី ��ុម��ឹក�ា 

��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ ��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់ អគ���ខាធិការរាជរដ�ាភិ�ល ខុទ�កាល័យឧបនាយក 

រដ�ម��� ីសុខ អាន សាមី��សួង និងតំណាង��សួងពាក់ពន� ័�ើម�ីពិនិត�ពិភាក�ា�ើរ�ៀបវារៈដូចខាង��ម៖

 ១-��ចក�ី��ងអនុ��ឹត�ស�ីពីអាហារូបករណ៍និងរបបឧបត�ម�ជីវភាពអ���វាសិកស��ប់សិស�និស�ិត  

 តាម��ឹះស�ានសិក�ាសាធារណៈ។  

 ២- ប��ា���ងៗ

  ២.១-��ចក�ី��ងកិច���ម��ៀងស�ីពីបុព�សិទ�ិនិងអភ័យឯកសិទ�ិ របស់សមាគមន៍��ជាជាតិ  

  អាសុីអា���យ៍ និងពិធីសារ ��ធម�នុ��អាស៊ាន ស�ីពីយន�ការ�ះ��យជ��ះ។

   ២.២-ពិធីសារស�ពីីវ��ធកម��ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�ល����ះរាជាណាច��កម��ជា  

  និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណៈរដ�សង�មនិយម�ៀតណាមស�ីពីការជំរុញនិងការការពារវ�និ�គ   

   ២.៣- កិច���ម��ៀងស�ីពីគយ
 ��យពី�នពិនិត�ពិភាក�ា 

ផ�ាស់ប��រ�បល់គ�ា អង���ជុំ�ន 

ស��ច ដូចខាង��ម៖

 ១-��ចក�ី��ងអនុ��ឹត�ស�ីពី 

អាហារូបករណ៍ និងរបបឧបត�ម�ជីវភាព 

អ���វាសិកស��ប់សិស�និស�ិតតាម 

��ឹះស�ានសិក�ាសាធារណៈ៖

-ឯកភាព�ើទ��ង់ ខ�ឹមសារ����ចក�ី 

��ងអនុ��ឹត���ះ។ �យ�ើល�ើញ��ចក�ី��ងអនុ��ឹត���ះមានផលប៉ះពាល់ ឯកឧត�ម 

ឧបនាយករដ�ម���ី ��ើឲ���សួងអប់រ� យុវជន និងកីឡា សហការជាមួយ��ុមRIA��លស�ិត���មECO-

SOCC �ើម�ីសិក�ាផលប៉ះពាល់ក��ងការចំណាយថវ�ការបស់រដ�រវាងអនុ��ឹត�ចាស់និងអនុ��ឹត�ថ�ី រួច��ើ 

កំណត់បង�ាញជូនគណៈរដ�ម���ី�ើម�ីពិនិត� និងស��ច។ 

 ២- ប��ា���ងៗ

០២



��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខកុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤

កិច���ជុំ���តពិនិត�ចុង���យ 

 ២.១-��ចក�ី��ងកិច���ម��ៀងស�ីពីបុព�សិទ�ិនិងអភ័យឯកសិទ�ិ របស់សមាគមន៍��ជាជាតិអាសុី 

អា���យ៍ និងពិធីសារ��ធម�នុ��អាស៊ាន ស�ីពីយន�ការ�ះ��យជ��ះ៖

 -អង���ជុំ�នឯកភាព�ើទ��ង់ ខ�ឹមសារ����ចក�ី��ងកិច���ម��ៀង ស�ីពីបុព�សិទ�ិ និងអភ័យឯក 

សិទ�ិរបស់សមាគមន៍��ជាជាតិអាសុីអា���យ៍ និងពិធីសារ��ធម�នុ��អាស៊ាន ស�ីពីយន�ការ�ះ��យ 

ជ��ះ។(របស់��សួងការបរ��ស)  

  ២.២-ពិធីសារស�ីពីវ��ធកម��ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�ល����ះរាជាណាច��កម��ជា និង 

រដ�ាភិ�ល��សាធារណៈរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស�ីពីការជំរុញ និងការការពារវ�និ�គ

 -អង���ជុំ�នឯកភាព�ើទ��ង់ ខ�ឹមសារ��ពិធីសារស�ីពីវ��ធកម��ើកិច���ម��ៀង រវាងរដ�ាភិ 

�ល����ះរាជាណាច��កម��ជា និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណៈរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស�ីពីការជំរុញ និង 

ការការពារវ�និ�គ។ (របស់��ុម��ឹក�ាអភិវឌ�ន៍កម��ជា)

 ២.៣- កិច���ម��ៀងស�ពីីគយ

 -អង���ជំុ�នឯកភាព�ើទ��ង់ ខ�មឹសារ��កិច���ម��ៀង ស�ពីីគយ។ (អគ�នាយកដ�ានគយ និងរដ�ាករ)

 អង���ជំុ���តពិនិត�ចុង��យ �នប��ប់ការពិភាក�ា�ើ��ចក��ី�ងខាង�ើ��ះ ���លា��ង 

១០:៤០ នាទី។

០៣



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខកុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤០៤



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

០៥��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខកុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខកុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤០៦



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

០៧��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខកុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខកុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤០៨
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កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខកុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤



សកម�ភាពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��កុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤ ១០



សកម�ភាពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��កុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤១១



 

 

 

 veasna@live.in

០២៣  ២១១  ៩៤៣ ០១៦  ៣០៧  ៣៣០

០២៣  ២១១  ៩៤៣

 

នាយក��ប់��ងទូ�ៈ     ឯកឧត�ម  គីម សយសាម៉ា��ន អនុ��ធាន ក.ស.វ.

និពន�នាយកៈ      ឯកឧត�ម ង៉ាន់ ភិរុណ   អគ���ខាធិការ ក.ស.វ.

និពន�អត�បទៈ      ឯកឧត�ម ��ង រត�មុន ី  អគ���ខាធិការរង ក.ស.វ.

វ�ភាគស�ានភាព��ដ�កិច�ៈ    ឯកឧត�ម ម៉ម សារ�ទ�   សមាជិកប��ុង ក.ស.វ.

ទំនាក់ទំនងនិង�ះពុម�ផ�ាយៈ   �ក ម៉ក់ ធារ�ា   ��ធាន���ក ក.ស.វ. 

ប���ក��សកុំព��ទ័រនិងស��បស���លៈ  �ក សយ វាស�ា   អនុ��ធាន���ក ក.ស.វ.

យកព័ត៌មាននិងថតរូបៈ    �ក មុត កក�ដា   ម���ី ក.ស.វ.  
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