
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



ល.រ ��ះអត�បទ                                      ��ខទំព័រ

 ១- ��ចក�ី��ង�លន��យជាតិស�ីពីវប�ធម៌ជាតិ         ១

 ២- ស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌កម��ជា��ចាំ��មីនា ឆ�ាំ២០១៤          ៤

 ៣- សកម�ភាពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌     ១១

�តិ�អត�បទ

កិច���ជំុជំ�ញប���ក��ស រ�ង��មុ��កឹ����ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌   
��ុម��ឹក��អ�កច��ប់   និងតំ�ងអគ����ធិ�រ���ន�ជរ���ភិ�ល



��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤

កិច���ជុំជំ�ញប���ក��ស រ�ង��ុម��ឹក����ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

��ុម��ឹក��អ�កច��ប់  និងតំ�ងអគ����ធិ�រ�ជរ���ភ�ិល

០១

��ចក�ី���ង�លន��យ�តិស�ីពី
វប��ធម៌�តិ

 កាលពី���ទី២៥និង���ទី២៦ ��មីនា  ឆ�ាំ២០១៤ �ទីស�ីការគណៈរដ�ម���ីមាន�ើកអង���ជុំជំនាញ 

ប���ក��ស ��មអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ឆយ អូន សមាជិក��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ 

(ECOSOCC) និង ឯកឧត�ម  លឹម សំអាត សមាជិក��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់ ជាសហ��ធានអង���ជុំ �ើម�ី 

ពិនិត�ពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ង�លន��យជាតិស�ីពីវប�ធម៌ជាតិ �យមានការអ��ើញចូលរួមពី 

សំណាក់ សមាជិកនិងម���ី��ក.ស.វ. សមាជិកនិងម���ី����ឹក�ាអ�កច�ាប់ តំណាងទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី 

តំណាងអគ���ខាធិការរាជរដ�ាភិ�ល តំណាងខុទ�កាល័យឧបនាយករដ�ម���ី សុខ អាន ម���ីជំនាញ 

ទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី និងតំណាង��សួងវប�ធម៌ និងវ�ចិ��សិល�ៈ។

��តិកភណ�វប�ធម៌ដ៏សម��រណ៍

��ប ទាំងរូបី និងអរូបី ��លបុព� 

បុរស�ើង�នបន�ល់ទុករហូត

ដល់សព���� មិន��មឹ��ជាសក�ភីាព 

បង�ាញពីភាពរុង�ឿងថ��ំ��ើង គួរ 

ជាទីស�ប់���ង��មនុស�ជាតិ 

ប៉ុ��ះ�� ��មទាំងមានតួនាទី 

ដ៏សំខាន់ក� �ងការផ�ារភ�ាប់នូវ     

ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស�និងមនុស� សង�មនិងសង�ម ��មទាំងរួមចំ��កក��ងការ�ើកកម�ស់��ដ�កិច�ជាតិ និង 

ភាពសុខសាន�របស់��ជាពលរដ���កប�យ��សិទ�ភាព�ៀតផង។ ក៏បុ៉��� ក��ងចរន���សាកលភាវូបនីយកម� 

សម័យប���កវ�ទ�ាទំ�ើប�នញ�ំាងឲ�សង�មមានការវ�វត�យ៉ាងគំហុក ��លជា��តុ��ើឲ�មរកតវប�ធម៌ដ៏មាន 

ត��� ជាពិ��ស��តិកភណ�វប�ធម៌អរូបី ទទួលរងនូវការ��ឈមយ៉ាងខ�ាំងរហូតដល់អាចនឹងឈានដល់�ត់ 

បង់�យអ��ើៗ។

អា��័យ��តុ��ះ �ើម�ី��សិទ�ភាព និង��សិទ�ផលដល់ការចូលរួម��រក�ា ការពារ អភិរក���តិកភណ� 

វប�ធម៌ជាតិឲ��នគង់វង� និងការចូលរួមគាំ��ឲ�មានការវ�និ�គ�ើវ�ស័យវប�ធម៌ �ើម�ីកំ�ើន��ដ�កិច� 

��សួងវប�ធម៌និងវ�ចិ��សិល�ៈ �យមានការគាំ��ពីអង�ការយូ��ស��(UNESCO) �ន�ៀបចំ��ចក�ី��ង 

�លន��យជាតិ�ើវ�ស័យវប�ធម៌ �ើម�ីជា��ីវ�ស័យស��ប់��សកកម�ការងាររបស់ខ��ន។



��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤

��ុម��ឹក��អ�កច��ប់  និងតំ�ងអគ����ធិ�រ�ជរ���ភ�ិល

កិច���ជុំជំ�ញប���ក��ស រ�ង��ុម��ឹក����ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

អង���ជុំជំនាញប���ក��ស�ន

ពិនិត�ពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ង

ឯកសារ��ះ �ើយ�ន ស��ច 

��ស���លទ��ង់ ខ�ឹមសារ ពាក� 

��ចន៍ និងឃ�ា���គ���ង 

�ៀត �ើម�ី��ើឲ���ចក�ី��ង 

��ះកាន់��ល�។

�លន��យជាតិ�ើវ�ស័យវប�ធម៌��ះ ���វ�ន�ៀបចំ�ើង�យ��សួងវប�ធម៌និងវ�ចិ��សិល�ៈ និង 

មានការគាំ��ពីអង�ការ UNESCO ��មទាំង�នដាក់ឲ���ើការពិ��ះ�បល់ក��ងសិក�ាសាលាស�ពីី ការកសាង 

សមត�ភាពយល់ដឹង�ើការអភិវឌ�វប�ធម៌  ��ល�ន��រព��ើងកាលពី���ទី២៥ ដល់���ទី២៧ ��ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១១ �ភ�ំ��ញ។

�លន��យជាតិ��ះមានចក��វ�ស័យ អភិរក� និងអភិវឌ�វប�ធម៌ជាតិ �ើកកម�ស់សីលធម៌ គុណធម៌ 

����ណីជាតិ និងព��ឹងអត�ស��ាណ កិត�ានុភាពជាតិ �ើម�ីរួមចំ��កអភិវឌ���ដ�កិច� សង�ម(១)។

អង���ជុំជំនាញប���ក��ស�នប��ប់ការពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ង��ះទាំង��ុង។ 

០២

(១) អត�បទ��ះដក��ង់ពី��ចក�ី��ង��ចក�ី���ង��តុ����ចក�ី��ង�លន�បាយជាតិស�ីពីវប�ធម៌ជាតិ។



��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤

កិច���ជុំ���តពិនិត��ចុង���យ 

កិច���ជុំ���តពិនិត��ចុង���យ 
 កាលពី���ពុធ ទី០៩ ����សា ឆ�ាំ២០១៤ ���លា��ង ៩:០០នាទី��ឹក �ទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី 

បាន�ើ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�កាល័យ 

ឧបនាយករដ�ម���ី សុខ អាន សាមី��សួង និងតំណាង��សួងពាក់ពន�័ �ើម�ីពិនិត�ពិភាក�ា�ើ៖

 ១- ��ចក�ី��ងច�ាប់ ស�ីពីសុខភាពសត� និងផលិតកម�សត�

 ២- ��ចក�ី��ងអនុ��ឹត� ស�ីពីការ��ប់��ងមណ�លកម�ាន���សចរណ៍មនុស���ញវ័យ

 ៣- ប��ា���ងៗ

       ៣.១-សទ�ិស��ាស�ីពីបត�ាប័នរវាង��ះរាជាណាច��កម��ជា និងសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម

 ៣.២-កិច���ម��ៀងស�ីពីការជួយគ�ា�វ�ញ�មក ���កយុត�ិធម៌ក��ងវ�ស័យរដ�ប���ណីរវាង ��ះរាជា  

 ណាច��កម��ជា និងសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

          ១-��ចក�ី��ងច�ាបស់�ពីីសុខភាពសត� និងផលិតកម�សត�

 អង���ជុំ�នស��ចឲ� ��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ អ��ើញតំណាង��សួងកសិកម� 

��លដាក់��ជុំ���តពិនិត�ចុង��យសារជាថ�ី។

 អង���ជុំ�នបិទសម័យ��ជុំរបស់ខ��ន �យ��តីឯក�ពទទួលខុស���វខ�ស់។

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ 

តំណាង��សួងឧស�ាហកម� 

និងសិប�កម� តំណាង��សួង 

ពាណិជ�កម� និងតំណាង 

��សួងសុខាភិ�ល �ើម�ី��ើ 

ការ��ជ ុ ំព ិភាក�ាស��ប 

ស���លការជាន់ភារកិច�គ�ា 

����ចក��ី�ងច�ាប់��ះ មុន

០៣



កិច���ជុំ���ន�ព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤០៤



កិច���ជុំ���ន�ព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤ ០៥



កិច���ជុំ���ន�ព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤០៦



កិច���ជុំ���ន�ព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤ ០៧



កិច���ជុំ���ន�ព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤០៨



កិច���ជុំ���ន�ព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤ ០៩



កិច���ជុំ���ន�ព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤១០



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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤ ១១



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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤១២



 កាលពី���ទី២២ ����សា ឆ�ាំ២០១៤ �ទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី ឯកឧត�ម យឹម ណ�លឡា 

��សរដ�ម���ីទទួលបន��ក��សកកម�ពិ��ស ��ធាន ECOSOCC តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ឯកឧត�មបណ�តិសភាចារ� 

សុខ អាន ឧបនាយករដ�ម��� ីរដ�ម���ទីទួលបន��កទីស�កីារគណៈរដ�ម��� ី�នជួបពិភាក�ាការងារជាមួយ �ក 

Krisan ILYUMZHINOV ��ធានសហពន�័អុកពិភព�ក និងជាអតីត��ធានាធិបតី��សាធារណរដ�កាល់ 

មីកគី �យមានការអ��ើញចូលរួមពីសំណាក់ �ក Berik BALGABAEV នាយកការយាល័យសហព័ន�អុក 

�រុស�ី �ក��ី  Galina Goryachkina ��ខាទី១ទូតរុស�ី ម���ី��ឯកអគ�រដ�ទូតរុស�ី��ចាំ�កម��ជា 

អនុ��ធាននិងសមាជិក ECOSOCC និងតំណាងខុទ�កាល័យ ឧបនាយករដ�ម���ី សុខ អាន។

 ភាគីរុស�ី��ើសុំឲ�ភាគីកម��ជាជួយ�ះ��តគាំ����ក�ភាព�ក Krisan ILYUMZHINOV ជា��ធាន 

សហពន�័អុកពិភព�កជាថ�ីម�ង�ៀត �ើយ�នសន�ាជួយឧបត�ម�វ�ស័យអុកដល់កម��ជា ��មទាំងផ�ល់អាហា- 

រូបករណ៍ដល់��ជាជនកម��ជា ��លមានបំណងសិក�ា���កអុក�រុស�ី។

 ជាចុង��យ ឯកឧត�ម ��សរដ�ម���ី យឹម ណ�លឡា �ន��ើឲ� �ក Krisan ILYUMZHINOV

ជួយឧបត�ម����កហិរ��វត��ដល់អុក����ណីកម��ជា និងនាំសំ�ើរបស់ភាគីរុស�ី ជ��បជូន ឯកឧត�ម 

ឧបនាយករដ�ម���ី �ើម�ីស��ចដ៏ខ�ង់ខ�ស់។

ឯកឧត�ម យឹម ណ�ល� ��សរដ�ម���ីទទួលបន��ក��សកកម�ពិ��ស

���ន ECOSOCC តំ�ងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ឯកឧត�មបណ�ិតស��រ�� សុខ �ន 

ឧប�យករដ�ម���ី រដ�ម���ីទទួលបន��កទីស�ី�រគណៈរដ�ម���ី 

�នជួបពិ�ក���រ�រ�មួយ �ក Krisan ILYUMZHINOV 

���នសហពន�័អុកពិភព�ក 

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤

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

១៣



ឯកឧត�ម យឹម ណ�ល� ��សរដ�ម���ីទទួលបន��ក��សកកម�ពិ��ស

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

តំ�ងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ឯកឧត�មបណ�ិតស��រ�� សុខ �ន 

ឧប�យករដ�ម���ី រដ�ម���ីទទួលបន��កទីស�ី�រគណៈរដ�ម���ី

ក��ងពិធី�ើកសន�ិសីទអន�រ�តិស�ីពី

�រអភិវឌ��វិស័យអប់រ�អ៊����មនិង��ដ�កិច�

 កាលពី���ទី២៨����សាឆ�ាំ២០១៤ ឯកឧត�ម យឹម ណ�លឡា ��សរដ�ម���ីទទួលបន��ក��សកកម� 

ពិ��ស ��ធាន��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ឯកឧត�មបណ�ិតសភាចារ� 

សុខ អាន ឧបនាយករដ�ម���ី រដ�ម���ីទទួលបន��កទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី ��ើជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកសន�ិសីទ 

អន�រជាតិ��ម��ធានបទ  ៉ការអភិវឌ�វ�ស័យអប់រ�អុីស�ាមនិង��ដ�កិច�  ៉ ��ល�ៀបចំ�យអង�ការ��ុម��ឹក�ា 

អុីស�ាមអភិវឌ�ន៍កម��ជា �យមានការអ��ើញចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ �កឧកញ៉ា 

អស់�ក �ក��ី និងតំណាងសហគមន៍អុីស�ាមជាតិនិងអន�រជាតិ។ 

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម យឹម ណ�លឡា �ន�តសរ�ើរនិងវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ គណៈ 

ដឹកនាំ��ប់លំដាប់ថ�ាក់��សាសនាអុីស�ាម ��ល�ននខិតខំ��ឹង��ងដឹកនាំកិច�ការសាសនាអុីស�ាម និង 

សហគមន៍សាសនិកអុីស�ាម�ក��ង��ះរាជាណាច��កម��ជា សំ�កសាងទំនាក់ទំនងកាន់�����ើរក��ងរង�ង់ 

���ក��ងសាសនាអុីស�ាមទាំងក��ងនិង������ស ក៏ដូចជាជាមួយសាសនាដ�� �ើម�ីសុខដុមនីយកម� និងការ 

អភិវឌ�����សជាតិឱ�កាន់�����ើរ�ើង��ម�ៀត។ ជាក់���ង តាមរយៈអង�ការ��មុ��កឹ�ាអីុស�ាមអភិវឌ�ន៍ 

កម��ជាបងប��ន���រអុីស�ាម�ននចូលរួមចំ��កជាមួយរាជរដ�ាភិ�លកម��ជាក��ងកិច�ការសង�មនិងមនុស�ធម៌ 

ការ�ើកកម�ស់វ�ស័យអប់រ�សាសនាអុីស�ាម ការអភិវឌ�ធនធានមនុស� និងការអភិវឌ�សហគមន៍អុីស�ាម 

�ើម�ី��ើយតប�នឹងត���វការរបស់សហគមន៍និងជំ�ឿរបស់បងប��ន���រអីុស�ាម ��បតាមច�ាប់និងបទប���តិ 

នានារបស់កម��ជា សំ��ើកកម�ស់ជីវភាពរស់�និងចូលរួមកាត់បន�យភាព��ី��របស់��ជាជន។

 សន�ិសីទ��ះគឺជា��ទិកាស��ប់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍និងការអនុវត�ល�ៗ សំ���ើឱ�កាន់�����ើរ 

�ើងនូវ��សិទ�ិភាព��ការអប់រ����កសាសនាអុីស�ាមក��ងការអភិវឌ���ដ�កិច�សង�ម �ើម�ីចូលរួមចំ��កក��ង 

១៤

សកម��ពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក����ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌
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ការធានាឱ��ននូវសង�មមួយ��លមានសុខសន�ិភាពសុខដុមរមនា និងវ�បុលភាព។ អា��័យ�យន� 

�យឈ�ះ-ឈ�ះ��លជាគំនិតផ��ច��ើមដ៏���ថ�ារបស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ� 

ម���ី����ះរាជាណាច��កម��ជា �ើងទទួល�ននូវសុខសន�ិភាព និង���រភាពន��យ��ញ��ញ� 

ទូទាំង����ស ��ល��ះជាមូលដ�ាន��ឹះដ៏រ�ងមាំស��ប់ការអភិវឌ��ើ��ប់វ�ស័យ។

 ធាតុពិត បងប��ន���រអុីស�ាមទាំងអស់សុទ���មានសិទ�ិ��រ�ភាព��ញ��ញក��ងការ�រព��តិបត�ិតាម 

ជំ�ឿសាសនារបស់ខ��ន ដូចជាសិទ�ិពាក់ហុីចាប់(ក���ង��បក�ាល) តាម����ណីសាសនាអុីស�ាម � 

តាមទីសាធារណៈ សិទ�ិសំពះយុាំង(ថ�ាយបង�ំ) សិទ�ិ��រព�ពិធីសូ��គម�ីរគូរអានជាលក�ណៈជាតិនិងអន�រ 

ជាតិ និងសិទ�ិ��រព�ពិធីបុណ�ទាន���ងៗតាម����ណីសាសនាអុីស�ាម។ រាជរដ�ាភិ�ល �ើកទូលាយឱ� 

បងប��ន���រអុីស�ាមអាចកសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា�ើម�ី����ង់ជីវភាពសង�ម និងផ�ល់នូវភាពងាយ 

��ួលក��ងការ�រព��តិបត�ិតាមជំ�ឿសាសនារបស់ខ��ន ក៏ដូចជាការសិក�ា�ៀនសូ��ជា�ើម។ បច��ប�ន�� 

កម��ជា�ើងមានវ�ហារអុីស�ាម��មាណ ៤០០ ស៊ូរ�ាវចំនួនជាង ៤០០ និងសាលា�ៀនមានចំនួនជាង ២០០ 

�ើយចំនួនទួន(���ប��ៀនសាសនា) ក៏�ន�ើន�ើងជា��ើនផង��រ។�ើសពី��ះ�ៀតនិស�ិត���រអីុស�ាម 

ជា��ើននាក់ �នបន�ការសិក�ា�ក��ិតឧត�មសិក�ាទាំងក��ងនិង������ស។

 ជាចុង��យ ឯកឧត�ម យឹម ណ�លឡា មានជំ�ឿយ៉ាងមុតមាំថា សន�ិសីទ��ះនឹងនាំមកនូវ 

លទ�ផលល�ៗជា��ើន�យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម�ពីវាគ�ិននានា ��លនឹង��ករ���កនូវបទពិ�ធន៍ 

ចំ��ះដឹង និងការអនុវត�ល�ៗ តាមជំនាញ�ៀងៗខ��ន �ើម�ីជាផល���ជន៍�វ�ញ�មករបស់ជាតិ 

មាតុភូមិជាទី���ហា���ើង។

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខ��� ���ំ២០១៤

សកម��ពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក����ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌
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 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.  


	Coverfront
	Content
	Page1
	Page2
	Page3
	Page4 Ad-hoc
	Page5 Ad-hoc
	Page6 Ad-hoc
	Page7 Ad-hoc
	Page8 Ad-hoc
	Page9 Ad-hoc
	Page10 Ad-hoc
	Page11 Chief Activities
	Page12 Chief Activities
	Page13
	Page14
	Page15
	CoverBack

