


សេចក្ដីស្្ើម

	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់ ពាកព់ន័្ធនឹងអង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 មតរូវបាន	

សាងសង	់ កមកាមជំនួយឥតសំណងកមរៅគកមរោងរបស់ជប៉ុន	 ច្ំនួនទឹកមបាកម់បហែល១.០១២លានដុលាលា  
អាកមរកិ។	 រដ្ឋា ភបិាលជប៉ុនបានផ្ដល់ថវកិា	 ច្ំនួន០.៣៣លានដុលាលា រអាកមរកិបហនថែមកទៀត	 សមរោបក់ារអភវិឌ្ឍ	

កែដ្ឋា រច្នាសម្ន័្ធ	កដើម្បីក្វើឱ្យមជ្ឈមណ្ឌ លកនរះដំកណើ រការកៅបានកដ្យកពញកលញ។

	 កែតុផលបកង្កើតមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់ពាកព់ន័្ធនឹងអង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា 

រោនដូច្តកៅ៖

សេតុទដី១:	កោងបរបិទដូច្ខាងកមកាម៖
– មបវត្ិសាសស្ហ្មែរមកែមពបីឆ្្	ំ ១៩៧៥-១៩៧៩	 បានដ្កប់ញូ្លក្ុងកមមែវ ិ្ បីសិកសារបស់មកសួងអបរ់ ំ

 យុវជន	 និងកបីឡា។	 កនលាងមកការសិកសាមសាវមជាវឯកសារ	 និងភស្ុតាងកផសេងៗ	 ហដលពាកព់ន័្ធនឹង	

ករឿងរ៉វហ្មែរមកែម	 គឺតាមរយៈអង្គការជាតិ	 និងអន្រជាតិនានា	 ដូច្ជាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ុជា 
សារមន្បីរឧមកិដឋាកមមែមបល័យពូជសាសន	៍ទួលហសលាង	មជ្ឈមណ្ឌ លកជើងឯក	និងមជ្ឈមណ្ឌ លកសាតទសសេន	៍

បុបាផា ណាជាកដើម។

– អំកពើមបមពឹត្របស់កមដឹកនាជំាន់្ ្ស់ននរបបកម្ុជាមបជា្ិបកតយ្យ	 (របបហ្មែរមកែមពបីឆ្្១ំ៩៧៥កៅ	

ដល់១៩៧៩)	 មតរូវបានផ្ដន្ាកោសកដ្យតុលាការកូនកាតក់ ម្ែ រះថា	អង្គជំនុំជមមរះវិសាមញ្ញក្ងុ

តុលាការកម្ុជា (អ.វ.ត.ក.)។

 ករណបី ទបី១
– (កៅក្ុងសំណំុករឿង០០១)	 មតរូវបានផ្ដន្ាកោសពបីបទឧមកិដឋាមបឆ្ងំនឹងមនុសសេជាតិ	 និងការរកំលាភ

 បំពាន្្ងន់្ ្ងរកលើអនុសញ្្ញ ទបីមករុងែសេហឺណវឆ្្១ំ៩៤៩	មបឆ្ងំនឹងក ម្ែ រះ	កាងំ	កែ្គច្អា៊ា វ	កៅ	ឌុច្។	

 ករណបី ទបី២
– (កៅក្ុងសំណំុករឿង០០២/០១)	 មតរូវបានផ្ដន្ាកោសពបីបទឧមកិដឋា	 មបឆ្ងំនឹងមនុសសេជាតិ	 ហដល	

ោកទ់ងកៅនឹងការជកមលាៀសមបជាជន	 កដ្យបង្ំកច្ញពបីទបីមករុងភ្កំពញ	 និងពបីតំបនក់ផសេងៗកទៀត 
កែើយនឹងការសរោលា បអ់តបីតមសន្បីននរបបសាធារណរដឋាហ្មែរហដលដឹកនាកំដ្យ	កសនាមបមុ្	លន	់នល់	

មបឆ្ងំនឹងក ម្ែ រះ	នួន	ជា	និងក្ៀវ	សំផន។

– (កៅក្ុងសំណំុករឿង០០២/០២)	 	 មតរូវបានផ្ដន្ាកោសពបីបទឧមកិដឋាកមមែមបល័យពូជសាសន	៍ កៅកលើ	

ជនជាតិ	 ចាម	 និងជនជាតិកវៀតណាម	 ការរកំលាភបំពារបំពានោ៉ង្្ងន់្ ្ងរកលើអនុសញ្្ញ ទបីមករុង

ែសេហឺណវឆ្្១ំ៩៤៩	 ការករៀបការកដ្យបង្ំ	 ការរកំលាភកសពសនថែវៈ	 ការកបាសសរោអា តនផ្ក្ុង	

ការក្វើទុក្បុកកម្ញកៅកលើ	ពុទ្ធសាសនិកជន	មបឆ្ងំនឹងក ម្ែ រះ	នួន	ជា	និងក្ៀវ	សំផន។

	 ករណបី ទបី៣
– កៅឆ្្១ំ៩៩៧	រជរដ្ឋា ភបិាលកម្ុជា	បានសំណូមពរឱ្យអង្គការសែមបជាជាតិ	ជួយ�ឧបតថែម្ភសាលាក្ដបី 

កដើម្បីជំនំុជមមរះកោសកមដឹកនាជំាន់្ ្ស់ហ្មែរមកែម។

– កៅឆ្្២ំ០០១	 រដឋាសភាជាតិកម្ុជាបានអនុមត័ច្បាបម់យួស្ដបីពបី	 «ការបកង្កើតឱ្យរោនអង្គជំនំុជមមរះ
 

វសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា»	 កដើម្បីកាតក់សច្ក្ដបីអំកពើឧមកិដឋាកមមែហដលមបមពឹត្ក�ើងកៅក្ុងរយៈកាល

 ននកម្ុជាមបជា្ិបកតយ្យ	 ហដលមតរូវបានកកើតក�ើងកៅមបកទសកម្ុជាក្ុងអំ�ុងពបីឆ្្	ំ ១៩៧៥	1



កៅដល់	១៩៧៩។

– ច្បាបស់្ដបីពបី	 ការបកង្កើតឱ្យរោនអង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 កដើម្បីកាតក់សច្ក្ដបីឧមកិដឋាកមមែ	

ហដលមបមពឹត្ក�ើង	កៅក្ុងរយៈកាលននកម្ុជាមបជា្ិបកតយ្យបានបញ្ជា កថ់ា	«អង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញ 	

ក្ុងតុលាការកម្ុជា	 មតរូវរលាយ្លាួនជាសវ័យមបវត្ិ	 កមកាយកពលហដលការវនិិច្្យ័កោសក្ុងករឿង	

ក្ដបីកនរះបានច្បជ់ាសាថែ ពរ»	 កដ្យសារ្លាឹមសារននច្បាបក់នរះកែើយ	 កទើបរជរដ្ឋា ភបិាលកម្ុជា	 និង	

អង្គការសែមបជាជាតិ	 បានមបាមស័យោកទ់ងគ្្តាមរយៈការផ្លា ស់ប្ដូរលិ្ិតកៅច្កនាលា រះពបី	 នថ្ងទបី	

២២-២៨	 ហ្ឧសភា	ឆ្្២ំ០១៥	គិតគូរអំពបីការតម្កល់ឯកសារច្បាប	់និងការហថរកសានូវកករដំហណល

ពាកព់ន័្ធនឹង	អ.វ.ត.ក.។

សេតុទដី២: 	 តមមរូវការឱ្យរោនសកា្ដ នុពលដរ៏ងឹរោ	ំ ក្ុងការបំកពញតួនាទបីជាកករដំហណលរបស់	 អ.វ.ត.ក.	
និងសមមសប	កៅនឹងសំកណើ សំុសំណងរបស់ជនរងកមគ្រះ។ 

	 ទបីស្ដបីការគណៈរដឋាមសន្បីរោននាយកដ្ឋា នតម្កល់ឯកសារជាតិ	 (បណ្ណ សារដ្ឋា នជាតិ)	 ជាសាថែ បន័រដឋាសមរោប	់

រកសាទុក	និងតម្កល់ឯកសាររបស់ជាតិ។

	 កែតុអវបីបានជាឯកសារច្បាប	់ និងឯកសារពាកព់ន័្ធជាឯកសាររងឹ	 និងឯកសារទន	់ ស្ដបីពបីដំកណើ រការជំនំុ
 

ជមមរះក្ដបីរបស់អង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 មនិតម្កល់កៅបណ្ណ សារដ្ឋា នជាតិ?	 ចាបំាច្អ់វបីបានជា	

រជរដ្ឋា ភបិាលកម្ុជា	ករៀបច្ំឱ្យរោនមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប?់

	 ពបីកមពារះការករៀបច្ំឱ្យរោនមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់កដើម្បីបំកពញតមមរូវការពិកសសៗដូច្តកៅ៖

១.	 តមមរូវការតម្កល់ឯកសារច្បាប	់ និងឯកសារពាកព់ន័្ធជាឯកសាររងឹ	 និងឯកសារទន	់ ស្ដបីពបីដំកណើ រការ
 

ការជំនំុជមមរះក្ដបីរបស់អង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 ឯកសារោងំកនរះមតរូវបានកគចាតទុ់កជា	

ឯកសារមបវត្ិសាសស្	សមរោបក់្វើការសិកសាមសាវមជាវច្ំកពារះសាធារណជនទូកៅ	ជាតិ	និងអន្រជាតិ។

២.	 តមមរូវការផ្ដល់ជាទបីកហនលាងដល់សាធារណជន	និងសមរោបអ់្កមសាវមជាវជាតិ	និងអន្រជាតិ	មកហសវងយល់
 

និងសិកសាការងារពាកព់ន័្ធនឹងការកាតក់សច្ក្ដបីអតបីតកមដឹកនាជំាន់្ ្ស់ហ្មែរមកែម។	

៣.	 តមមរូវការករៀបច្ំសិក្ាសាលា	និងវគ្គបណ្ដុ រះបណា្ដ ល	កដើម្បីឱ្យសាធារណជនបានយល់ដឹងឱ្យបានច្បាស់	

លាស់អំពបីដំកណើ រការ	និងសមទិ្ធផលរបស់	អង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា។
៤.	 តមមរូវការករៀបច្ំគកមរោងនានា	 អនុសសារណៈននការកោគយល់	 និងកិច្្មពមកមពៀងកផសេងៗកដ្យ													

សែការជាមយួនដគូជាតិ	និងអន្រជាតិហដលពាកព់ន័្ធ	សំកៅកលើកកម្ស់	និងហថរកសាកករដំហណលរបស់
 

អង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា។
៥.	 តមមរូវការមយួហផ្កោ៉ងសំខាន	់ ននកករដំហណលក្ុងការច្ងចា	ំ ការអបរ់	ំ និងការទបស់ា្ក តន់នការ 

វលិមតលបម់កវញិននរបបហ្មែរមកែមហដលសរោលា បរ់ងា្គ ល	និងមបល័យពូជសាសន។៍

៦.	 តមមរូវការករៀបច្ំគកមរោងសំណងដល់កដើមបណ្ដឹ ងរដឋាប្កវណបី កៅក្ុងសំណំុករឿង០០២/០២។

៧.	 តមមរូវការទបីកហនលាង្ំទូលាយកដើម្បីបំពាកម់បពន័្ធបកច្្កវទិយា/កែដ្ឋា រច្នាសម្ន័្ធនានា	 ហដលអាច្ក្វើឱ្យ 
ដំកណើ រការននតមមរូវការោងំឡាយខាងកលើមបមពឹត្កៅបានកដ្យកពញកលញ។
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សេតុទដី៣:	បំកពញនូវភាពទំនួល្ុសមតរូវ៖
 អង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 ជាសាថែ បន័ហដលបានបកង្កើតក�ើងកដ្យច្បាប	់ និងបានជួយ�	

គ្មំទកដ្យអង្គការសែមបជាជាតិ។	 ដូកច្្រះ	 រដឋាមតរូវរកសាកករដំហណលននសាថែ បន័កនរះ	 កដ្យទទួល្ុសមតរូវ	

និងធានារ៉បរ់ង។

	 រជរដ្ឋា ភបិាលកម្ុជា	 បានកច្ញអនុមកឹត្យកល្១៥៩	 អនមក.បក	 ចុ្រះនថ្ងទបី១៦	 ហ្វចិ្្ិកា	 ឆ្្២ំ០១៥	

ស្ដបីពបីការករៀបច្ំ	 និងការមបមពឹត្កៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់ ពាកព់ន័្ធនឹងអង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញ
 

ក្ុងតុលាការកម្ុជា។

្លាឹមសារននអនុមកឹត្យខាងកលើកនរះ	តមមរូវឱ្យរោនយន្ការ	កដើម្បីក្វើកិច្្មបតិបត្ិការការងារដូច្តកៅ៖

I. ការសរៀបចំឱ្យមានធនធានមនុេ្ស

១. មនន្ដីរបេម់ជ្ឈមណ្ឌ លតម្កលឯ់កសារចបាប់ 

	 ឆ្្២ំ០១៧	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់ ពាកព់ន័្ធនឹងអង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា 
រោនមសន្បីរជការបកមមើការច្ំនួន១៤រូប	នារ បីច្ំនួន០៨រូប	ក្ុងកនរះរោនសរោសភាពគឺ៖	

	 មបធាន	 ០១រូប	 មសន្បីរជការមកប្ណ្ឌ ទបីស្ដបីការគណៈរដឋាមសន្បីច្ំនួន០៨រូប	 រោនជំនាញហផ្កមគបម់គង	

នបីតិសាសស្	 រដឋាបាលទូកៅ	 រដឋាបាលហដនដបី	បុរណវទិយា	និងហផ្កពត័រ៌ោនវទិយា	និងមសន្បីជាបក់ិច្្សនយាច្ំនួន០៦

រូប	រោនជំនាញហផ្កពត័រ៌ោនវទិយា	គណកនយ្យ	និង្នាគ្រ។	

២. កំណត់មុខងារ តួនាទដី និងភារកិច្ចរបេម់នន្ដី

	 មបធាន	០១រូប	ពិនិត្យការងាររមួរបស់	ម.ត.ឯ.ច្.	

	 ជំនួយការមបឹកសាកោបល់		០១រូប

	 មសន្បី				០១រូប	ហផ្កគកមរោង	អតថែបទ	និងសារពត័រ៌ោន

	 មសន្បី				០២រូប	ហផ្កទំនាកទ់ំនងកិច្្ការសាធារណៈ

	 មសន្បី				០៥រូប	ហផ្កការងារតម្កល់បណ្ណ សារ	និងបណា្ណ ល័យ

	 មសន្បី				០៣រូប	ហផ្កការងារមគបម់គងពត័រ៌ោនវទិយា

	 មសន្បី				០២រូប	ហផ្កការងារទំនាកទ់ំនងរដឋាបាល	និងែិរញ្ញ កិច្្

II. ការសរៀបចំសេដ្ឋា រចនាេម្ព័ន្ធនានា

		 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់ ពាកព់ន័្ធនឹងអង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 កមកាមជំនួយ	

របស់រដ្ឋា ភបិាលជប៉ុន	 ក្ុងគកមរោងករៀបច្ំកែដ្ឋា រច្នាសម័្ន្ធនានាហបបទំកនើប	 បានបំពាកស់រោ្ភ រៈឧបករណ៍	

បកច្្កវទិយា	សមរោបដ់្កឱ់្យដំកណើ រការរមួរោន៖ 3



	 Computer,	 tablet,	 air-conditioner,	 server	 system,	 projector,	 screen	 projector,	 safety	

door,	alarm,		fire	extinguishing	system,	camera	security	and	sound	system	etc.

 

១. ឃ្លា ងំតម្កលប់ណ្ណ សារដ្ឋា ន

	 តម្កល់នូវរល់សំណំុឯកសារច្បាប	់ នានារមួ	

រោន៖	ឯកសាររោន	មបកភទកបារះពុម្ជាមកដ្ស	(Hard	

Copy)	ឯកសារក្ុងទមមងក់អ�ិច្មតរូនិក	(Soft	Copy)	

ហដលជា	កករដំហណល	ននអ.វ.ត.ក.	នូវសំណំុករឿង០០១	

០០២	 ០០៣	 និង០០៤	 ហដលរោនជាភាសាហ្មែរ	

ភាសាអងក់គលាស	 និងភាសាបារងំ	 និងរោនមបកភទ 
ឯកសារកសាតទសសេនម៍យួច្ំនួនកទៀតដូច្ជា	CD	VCD	

&Video	 ហដលទទួល	បានពបីសប្ុរសជន	 និងអង្គការ	

នដគូរមយួច្ំនួនកទៀត។

២. បណ្្ណ លព័យ និងបន្ទប់អាន

	 ជាទបីកហនលាងផ្ល់ជូនសាធារណជន	 ជាតិ	 និង	

អន្រជាតិ	 សមរោបសិ់កសាមសាវមជាវ	 កលើហផ្កគតិយុត្	

និងយុត្ា្ិការ	 ពាកព់ន័្ធនឹងការកាតក់សច្ក្ដបីអតបីត

កមដឹកនា	ំ ហ្មែរមកែម។	 ការមសាវមជាវសំណំុករឿង	

តាមរយៈ	 មបពន័្ធសាលាក្ដបីទូរនិមមែតិ	 Virtual	 Tribunal	

(VT)	 កដ្យកមបើមបាស់	 ឧបករណ៍មសាវមជាវដូច្ជា	

Computer,	 	 Tablet	 និងបញជា បីសំណំុឯកសារ	 បញជា បី	

អតថែបទកសៀវកៅ	ទសសេនាវដ្បីនានា។

៣. បន្ទប់ស�ើមបណ្ដឹ ងរ�ឋាប្បសវណដី

	 ជាទបីកហនលាងសមរោប	់ ការពិកមគ្រះកោបល់រវាង	

កដើមបណ្ដឹ ងរដឋាប្កវណបី 	និងកមធាវ បីរបស់្លាួន។	បន្បក់នរះ	

រកសាទុកឯកសារនានាហដលជាសក្បីកមមែ	ទុកដល់កូនកៅ	

ញាតិសណា្ដ នជំនានក់មកាយរបស់ពួកកគបានដឹងឮ		និង	

សមរោបឱ់្យពួកកគអាន	 កដើម្បីរលឹំកនូវករឿងរ៉វពបីអតបីត 
កាលពាកព់ន័្ធ	 នឹងរបបមបល័យពូជសាសន	៍ ហ្មែរ	

មកែម។
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III. េកម្មភាពការងារ

	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់ពាកព់ន័្ធនឹងអង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	រោនតួនាទបី	និង
 ភារកិច្្ទទួល្ុសមតរូវក្ុងការអនុវត្ការងារឱ្យមសបកៅនឹង្លាឹមសារននអនុមកឹត្យកល្១៥៩	អនមក.បក។

	 ក្ុងសាមែ រតបីទទួល្ុសមតរូវច្ំកពារះមុ្កនរះ	 កដើម្បីឱ្យមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាបអ់ាច្ដំកណើ រការបាន	

រលូន	ោងំការអភវិឌ្ឍហផ្ក្នធានមនុសសេ	និងហផ្កការងារបកមមើផលមបកោជនស៍ង្គម។

	 កិច្្្ិត្ំមបឹងហមបងអស់ពបីករោលា ងំកាយ	 និងករោលា ងំចិ្ត្	 ក្វើសកមមែភាពោ៉ងសកមមែ	 និងយកចិ្ត្ទុក	

ដ្កស់ែការជាមយួអង្គការជាតិ	 និងអន្រជាតិនានាហដលរោនកគ្លកៅការងារដូច្គ្្	 ជាពិកសសសែការ	

ជាមយួហផ្កនានា	ននការោិល័យរដឋាបាលរបស់អង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា។

៤. សាលមបជុំឈកូេ ឬ សាលចងចាំ

	 សាលមបជុំ្ំ	រោនច្ំណុរះ២៥០នាក	់ ករៀបច្ំឱ្យ	

រោនបន្បប់កហមប៣ភាសា	 ហ្មែរ	 អងក់គលាស	 និងបារងំ	

បំពាកឧ់បករណ៍មបដ្បប់ំពងសកមលាង	 កាសសា្ដ បដ់្ក	់

មតកច្ៀក	LCD	Projector	សមរោបប់ញំ្្ង។	កគ្លកៅ 

សមរោបក់រៀបច្ំមបជំុសិក្ាសាលាកបើកវគ្គបណ្ដុ រះបណា្ដ ល 

កផសេងៗ	និងបញំ្្ងភាពយន្។

៥. បន្ទប់មបជុំចំបុដី

	 បន្បខ្់ាតតូច្រោនច្ំណុរះពបី	 ១៥កៅ	 ២០នាក	់

សមរោបទ់ទួលសាវ គមនក៍ភញៀវជាតិ	 និងអន្រជាតិហដល	

អកញជា ើញមកពបីសាថែ បន័	ឬអង្គការនានា	ហដលរោនការងារ	

ពាកព់ន័្ធនិងទំនាកទ់ំនងការងារ	 ជាមយួមជ្ឈមណ្ឌ ល 
តម្កល់ឯកសារច្បាប។់
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សកមមែភាព	និងលទ្ធផលការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់	ឆ្្២ំ០១៧	រោនដូច្តកៅ៖

១. េកម្មភាពទំនាក់ទំនងការងារជាមួយដ�គូពាក់ពព័ន្ធនានា

១.១ ដ្ងៃទដី១៧ ខខមករា ឆ្្២ំ០១៧

 

	 កិច្្មបជំុរវាងម.ត.ឯ.ច្.	ជាមយួនដគូសែការជាតិ	និងអន្រជាតិ	ពិភាកសា	និងផ្ដល់កោបល់ក្ុងការករៀបច្ំ	

ដំកណើ រការការងារ	សមរោបគ់កមរោងសំណងឱ្យបានលអាមបកសើរ	សរោសភាពចូ្លរមួរោន៖

– កលាក	រ៉ោសា	មបីឈ	ិតំណាងសាថែ នទូតជប៉ុន

– កលាក	កពជ	អង្គ	សែកមធាវ បីនាមំុ្ជាតិ	តំណាងកដើមបណឹ្ងរដឋាប្កវណបី
– កលាក	គុន	សុទ្ធ ប្ី	មកពបីសែកមធាវ បី	តំណាងកដើមបណឹ្ងរដឋាប្កវណបី
– កលាកមសបី	រ៉ោរ បី	ែ្គបីរ ៉ូដ	៍សែកមធាវ បីនាមំុ្អន្រជាតិ	តំណាងកដើមបណឹ្ងរដឋាប្កវណបី
– កលាក	ែងសេ	វណ្ណ ៈ	មបធានហផ្កអង្គភាពគ្ពំារជនរងកមគ្រះ

– កលាក	ថូរ៉ោស	មទរុមកភើ	មកពបីអង្គភាពគ្ពំារជនរងកមគ្រះ	និងGIZ

ពិភាកសាកលើច្ំនុច្ៈ

១.	ពិនិត្យរបាយការណ៍របស់ម.ត.ឯ.ច្.	ឆ្្២ំ០១៦

២.	ពិភាកសាកលើគកមរោងសំណង	

៣.	្លាឹមសារសំខាន់ៗ 	(Concept	note)
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១.២ ដ្ងៃទដី១៤ ខខមដីនា ឆ្្២ំ០១៧

	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់ បានមបជំុ	

ពិភាកសាការងារ	ជាមយួតំណាងមកពបី	WSD	HANDA 
Center	 ក្ុងកគ្លបំណងសែការ	 និងបងាហា ញពបី	

លទ្ធភាពជួយ�គ្មំទកលើការករៀបច្ំកមមែវ ិ្ បី	 សិក្ាសាលា	

នានាការ	 បណ្ដុ រះបណា្ដ លជំនាញបកច្្កកទសកផសេងៗ	

និងការកលើកគកមរោង	 កដើម្បីហសវងរកអ្កគ្មំទោងំហផ្ក

បកច្្កកទស	និងែិរញ្ញ វតថែុ។

 ១.៣ ដ្ងៃទដី២៨ ខខមដីនា ឆ្្២ំ០១៧

	 កលាកមសបីមបធាន	 និងមសន្បីកមកាមឱវាទ	 នន 
ម.ត.ឯ.ច្.	បានក្វើបទបងាហា ញអំពបីការងារ	និងការករៀបច្ំ	

បំពាកម់បពន័្ធ	បកច្្កវទិយា/កែដ្ឋា រច្នាសម្ន័្ធនានារបស់	

ម.ត.ឯ.ច្.	 ជូនមសន្បីជប៉ុន	 ហដលរោនបំណងច្ងហ់សវង 
យល់ពបីសាថែ នភាពទូកៅ	 កៅម.ត.ឯ.ច្.	 គឺកលាក 
KEN	 OTA	 និងកលាកមសបី	 ZAMADA	 MARIKO	

ហដលជាមសន្បី	កទើបមតរូវបានហតងតាងំ	មកបំកពញកបសកកមមែ	

ថមែបីតំណាងឱ្យសាថែ នទូតជប៉ុនមបចាកំៅមពរះរជាណាច្មក	

កម្ុជា។

 ១.៤ ដ្ងៃទដី២០ ខខសមសា ឆ្្២ំ០១៧

	 ម.ត.ឯ.ច្.	ជាមយួមសន្បីតំណាងសាថែ នទូតជប៉ុន	

០២រូប	 មបចាកំៅមពរះរជាណាច្មកកម្ុជា	 គឺកលាក	

KEN	 OTA	 និងកលាកមសបី	 ZAMADA	 MARIKO	

និងឯកឧត្ដម	 កថាង	 សុជាតិ	 តំណាងឱ្យ	 អ.វ.ត.ក.	

មបជំុពិភាកសាអំពបី	គកមរោងននការករៀបច្ំពិ្បីកបើកសករោ្ភ ្	

ដ្កឱ់្យដំកណើ រការ	 ជាផលាូវការននមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯក

សារច្បាប	់ពាកព់ន័្ធ	នឹងអ.វ.ត.ក.។
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 ១.៥ ដ្ងៃទដី២៤ ខខសមសា ឆ្្២ំ០១៧

	 កិច្្មបជំុរវាង	 ម.ត.ឯ.ច្.	 	 ជាមយួកលាក 
David	Cohen	ជានាយកមបតិបត្ិនន	WSD	HANDA 
Center	 និងកលាក	 Michael	 A.	 Keller	 មកពបី	

Stanford	 Library	 កដើម្បីពិភាកសាផ្ដល់កោបល់	

កលើបញ្ហា ននការកមបើមបាស់	 មបពន័្ធសាលាក្ដបីទូរនិមមែតិ	

The	 Virtual	 Tribunal	 (VT)។	 កដើម្បីឱ្យ	 ម.ត.ឯ.ច្.	

រោនលទ្ធភាព	 និងសមតថែភាពកពញកលញក្ុងកិច្្ 
ដំកណើ រការ	ននការកមបើមបាស់មបពន័្ធ	VT។

 ១.៦ ដ្ងៃទដី០៧ ខខមិ្ុនា ឆ្្២ំ០១៧

	 មសន្បីនន	 ម.ត.ឯ.ច្.	 បានទទួលសាវ គមន	៍

កលាកមសបី	 Rachhel	 និងកលាកមសបី	Maria	 Elander 
អ្កមសាវមជាវ	ជាន់្ ្ស់ពបីសាកលវទិយាល័យហមល៉ប៊ាន។ 
បន្ាបព់បីកិច្្សាវ គមនោ៉៍ងកកក់រ្ៅ	 ម.ត.ឯ.ច្.	 បាន 
ករៀបច្ំកិច្្មបជំុ	 ជាមយួអ្កជំនាញោងំពបីរខាងកលើ 
កដើម្បីមបឹកសា	 និងពិកមគ្រះកោបល់កលើកិច្្ការបកង្កើត	

កគែទំពរ័	 ហកសមមរួល្លាឹមសារអតថែបទ	 ជាភាសា 
អងក់គលាស	 និងជួយ�ដល់កិច្្ការងារទូកៅ	 ដល់	

មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប។់

 ១.៧ ដ្ងៃទដី២៨ ខខកក្កដ្ ឆ្្២ំ០១៧

	 កិច្្មបជំុរវាង	ម.ត.ឯ.ច្.	និង	WSD	HANDA	

Center	 ហដលរោនអ្កបកច្្កកទសជំនាញ	ខាងបកង្កើត	

បណា្ដ ញផសេពវផសាយចូ្លរមួផងហដរ។	

១.	 ក្ុងកគ្លបំណងស្ដបីពបីការសែការក្ុងការបកង្កើន

លទ្ធភាពហសវងរក	និងទទួលបានបណ្ណ សារ	និងកំណត់

មតាសវនាការរបស់អ.វ.ត.ក.។		

២.	កដើម្បីករៀបចំ្អនុសសារណៈកោគយល់	(MOU)	ក្ុង	

ការសែការគ្្កលើការអភវិឌ្ឍមបភពពត័រ៌ោន។
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២ េកម្មភាពប�ិេណ្ឋា រកិច្ចចំសពារះស្ញៀវជាតិ និងអន្រជាតិ

 

 ១.៨ ដ្ងៃទដី០៤ ខខតុលា ឆ្្២ំ០១៧

	 កលាកមសបី	Caitlin	McCaffri	ជាតំណាងរបស់	

WSD	 HANDA	 Center	 បានផ្ដល់អំកណាយដល់ 

ម. ត. ឯ. ច្. ជាកសៀវកៅហដលសរកសរករឿងរ៉វោកទិ់ន	

កៅនឹងជបីវតិ	 ជនរងកមគ្រះកៅក្ុងរបបកម្ុជាមបជា	

្ិបកតយ្យ	 កដើម្បីរកសាទុកកៅ	 បណា្ណ ល័យ	 សមរោប ់
បំកពញតមមរូវការមសាវមជាវរបស់សាធារណជន។

 ១.៩ ដ្ងៃទដី១៩ ខខតុលា ឆ្្២ំ០១៧

	 កិច្្មបជំុរវាង	 ម.ត.ឯ.ច្.	 និងកលាកមសបី	

ZAMADA	 MARIKO	 ជាមសន្បីសាថែ នទូតជប៉ុន។	 ្លាឹម	

សារននការពិភាកសាគឺ	 បងាហា ញពបីសកមមែភាពការងារ	

កមកាយពបីសករ្ោ្	 ដ្កឱ់្យដំកណើ រការជាផលាូវការ	 និង	

ពិភាកសាកលើកគកមរោង	 សកមមែភាពកផសេងៗ	 កដូ៏ច្ជា	

គកមរោងវគ្គបណ្ដុ រះបណា្ដ លសមរោបម់សន្បី	 និងគកមរោង	

សិក្ាសាលានាកពលខាងមុ្។

 ២.១ ដ្ងៃទដី២៧ ខខមដីនា ឆ្្២ំ០១៧

	 ម.ត.ឯ.ច្.	 បានទទួលមសន្បីមកពបី	 បណា្ណ ល័យ	

រដឋាសភាកម្ុជាច្ំនួន០៤រូប	ហដលរោនបំណងមកក្វើការ	

សិកសាហសវងយល់	 អំពបីការងារបកច្្កកទសននការករៀបច្ំ	

និងតម្កល់បណ្ណ សារ	 មពមោងំច្ងហ់សវងយល់	 អំពបី 
បកច្្កកទសននការមសាវមជាវ	តាមមបពន័្ធកអ�ិច្មតរូនិក	

ហបបទំកនើប	កៅ	ម.ត.ឯ.ច្.។
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 ២.៥ ដ្ងៃទដី១៦ ខខេដីហា ឆ្្២ំ០១៧

	 មសន្បីនន	 ម.ត.ឯ.ច្.	 បានទទួលការសាវ គមន	៍

កលាកមសបី	 សាសស្ាចារ្យ	 Poko	 Oya	 និងនិសសេតិ	

០១រូបននសាកល	វទិយាល័យកមគង្គកម្ុជា	អ្កោងំពបីរជា 
ជនជាតិជប៉ុន	 រោនបំណងច្ងហ់សវងយល់អំពបីការងារ	

និងការផ្ដល់	លទ្ធភាពមសាវមជាវរបស់	 ម.ត.ឯ.ច្.	 ផង	

ហដរ។

 

 ២.២ ដ្ងៃទដី៣១ ខខឧេភា ឆ្្២ំ០១៧

	 កិច្្សាវ គមនក៍លាកមសបី	ANNE	LAURE	គ្ត ់
ជាកភញៀវដំបូងកគជាអ្កមសាវមជាវ	 អំពបីជបីវតិរបស់ជន	

រងកមគ្រះកៅក្ុងមន្បីរឃុំឃាងំ	 ស-២១	 ក្ុងរបបហ្មែរ	

មកែមកដើម្បី	 សរកសរកៅក្ុងសារណា	 PHD	 របស់	

គ្ត។់	 គ្តស់បបាយចិ្ត្ខាលា ងំកមពារះឯកសារហដលគ្ត់

ច្ងរ់ករោនកៅ	ម.ត.ឯ.ច្។	

 ២.៣ ដ្ងៃទដី០៣ ខខេដីហា ឆ្្២ំ០១៧

	 ម.ត.ឯ.ច្.	បានទទួលសាវ គមនគ៍ណៈមបតិភូនន	

សាកលវទិយាល័យែវបីលបីបននមបកទសអាលលាឺមង៉	់ហដលជា 
មករុមអ្កមសាវមជាវ	 កលើការវនិិច្្យ័ឧមកិដឋាកមមែសសងា្គ ម

អន្រជាតិ	 និងឧមកិដឋាកមមែពិភពកលាក។	 គណៈមបតិភូ	

កនរះរោនបំណងច្ងហ់សវងយល់អំពបីការងារ	និងការផ្ដល់	

លទ្ធភាពមសាវមជាវរបស់	ម.ត.ឯ.ច្.	ផងហដរ។

 ២.៤ ដ្ងៃទដី១១ ខខេដីហា ឆ្្២ំ០១៧

	 កិច្្ទទួលសាវ គមនក៍លាក	 មកិច្	 ម៉ូល័រ	 ជា	

ជនជាតិ	 សវបីស	 និងជាអតបីតអ្កមបឹកសាកោបល់កៅ	

បណ្ណ សារដ្ឋា នជាតិ	 កម្ុជាបានមកក្វើទសសេនកិច្្កៅ	

ម.ត.ឯ.ច្.។	 កគ្ល	 បំណងសំខានរ់បស់គ្តគ់ឺច្ង	់

ហសវងយល់ពបីការមសាវមជាវ	រកឯកសារនានាតាមមបពន័្ធ	

សាលាក្ដបីទូរនិមមែតិ។
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៣. េកម្មភាពចុរះឧសទ្ទេនាមសៅសាកលវិទយាលព័យ

	 កដ្យកែតុកដើម្បីបំកពញតួនាទបី	និងភារកិច្្	ហដលបានកំណតក់ដ្យអនុមកឹត្យរបស់រជរដ្ឋា ភបិាលកម្ុជា	

ម.ត.ឯ.ច្.	បកង្កើតក�ើងក្ុងនយ័រកសាកករដំហណល	និងផសេពវផសាយអំពបីដំកណើ រការ	និងសមទិ្ធផលរបស់	អ.វ.ត.ក.
 មពមោងំបសញ្ជា បនូវមបវត្ិសាសស្ហ្មែរមកែម	ការច្ងចា	ំការអបរ់	ំ 	និងការទបស់ា្ក តម់និឱ្យវលិមត�បម់កវញិនន	

របបសរោលា បរ់ងា្គ ល	និងមបល័យពូជសាសន។៍	

 	 កគ្លកៅហដលបានក្វើសកមមែភាពឧកទ្សនាម	រមួរោន៖
	 ១.	សាកលវទិយាល័យភូមនិ្ភ្កំពញ	នថ្ងទបី២៥	ហ្តុលា	ឆ្្២ំ០១៧

	 ២.	សាកលវទិយាល័យភូមនិ្នបីតិសាសស្	និងវទិយាសាសស្កសដឋាកិច្្	នថ្ងទបី០៧	ហ្វចិ្្ិកា	ឆ្្២ំ០១៧

	 ៣.	សាកលវទិយាល័យកបៀលមបាយ	នថ្ងទបី១៤	ហ្វចិ្្ិកា	ឆ្្២ំ០១៧

	 ៤.	សាកលវទិយាល័យកមគង្គកម្ុជា	នថ្ងទបី២១	ហ្វចិ្្ិកា	ឆ្្២ំ០១៧

	 ៥.	សាកលវទិយាល័យជាតិមគបម់គង	នថ្ងទបី២៣	ហ្វចិ្្ិកា	ឆ្្២ំ០១៧

	 ៦.	សាកលវទិយាល័យអាសុបីអឺរ ៉ុប	នថ្ងទបី១៣	ហ្្្ូ	ឆ្្២ំ០១៧

	 ៧.	សាកលវទិយាល័យបញ្្ញ សាសស្	នថ្ងទបី១៩	ហ្្្ូ	ឆ្្២ំ០១៧

 ២.៦ ដ្ងៃទដី១៣ ខខតុលា ឆ្្២ំ០១៧

 កិច្្ទទួលសាវ គមន	៍ បុគ្គលិកននសារមន្បីរ	

ទួលហសលាង	 និងមករុមនិសសេតិមកពបី	 សាកលវទិយាល័យ	

ភូមនិ្ភ្កំពញ	និងសាកលវទិយាល័យ	ភូមនិ្វចិ្ិមតសិល្ៈ	

ហដលរោនបំណងក្វើទសសេនកិច្្សិកសាហសវងយល់	 អំពបី	

សំណំុឯកសារ	 កសៀវកៅទសសេនាវដ្បី	 និងអតថែបទនានា

សមរោបក់ារសិកសាមសាវមជាវ	 ក្ុងការសរកសរអតថែបទ	

មបកួតមបហជងរបស់ពួកកគ។
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្លាមឹសារឧកទ្សនាមរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់រោនដូច្តកៅ៖
 ១/ បទបងាហា ញេ្ដីពដី តួនាទដី និងភារកិច្ចចម្បងៗរបេ ់ម.ត.ឯ.ច

	

   

– តម្កល់ឯកសារច្បាប	់និងឯកសារពាកព់ន័្ធ	ជាឯកសាររងឹ	និងឯកសារទន	់ហដលបានមកពបី	អ.វ.ត.ក	ស្ដបីពបី	

ដំកណើ រការជំនំុជមមរះក្ដបីរបស់	អ.វ.ត.ក.	

– បំកពញតួនាទបីជានិែិដ្ឋា ន(Repository)

– ផ្ដល់ជាទបីកហនលាងសមរោបអ់្កមសាវមជាវជាតិ	 និងអន្រជាតិហផ្កគតិយុត្	 និងយុត្ា្ិការពាកព់ន័្ធនឹងការ	

កាតក់សច្ក្ដបីអតបីតកមដឹកនាហំ្មែរមកែម។	

 

 ២/ បទបងាហា ញេ្ដីពដី កម្មវិធដីសាលាក្ដីទូរនិម្មិត (Virtual Tribunal)
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សាកលវទិយាល័យនបីតិសាសស្និងវទិយាសាសស្កសដឋាកិច្្សាកលវទិយាល័យភូមនិ្ភ្កំពញ

សាកលវទិយាល័យកមគង្គកម្ុជាសាកលវទិយាល័យកបៀលមបាយ



 ៣/ បទបងាហា ញេ្ដីពដី ការរកឯកសារតាមចំណ្ត់ថ្្ក់ឯកសាររបេ ់អ.វ.ត.ក

 

     

      

IV. មពដឹត្ិការណ៍េខំាន់ៗ
 

 ១. ដ្ងៃទដី១៧ ខខមដីនា ឆ្្២ំ០១៧

		 ម.ត.ឯ.ច្.	 បានសែការ	 និងផ្ដល់ទបីកហនលាងជូនអង្គភាពគ្ពំារជនរងកមគ្រះននអង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុង 
តុលាការកម្ុជា	 ក្វើសិក្ាសាលាកមកាមមបធានបទស្ដបីពបី	 ”កវទិកាននការវវិឌ្ឍនបីតិវ ិ្ បីននអ.វ.ត.ក.	

និងសំណងក្ុង	 សំណំុករឿង០០២/០២”	 កដើម្បីផសេពវផសាយជូនជនរងកមគ្រះក្ុងរបបហ្មែរមកែមមបរោណ

៣០០នាក	់ មកពបីក្ត្កំពងស់្ឺ	 កណា្ដ ល	 តាហកវ	 និងរជធានបីភ្កំពញ	 ហដលជាជនរងកមគ្រះកដ្យផ្្ល់	

និងមករុមមគរួសារកដ្យសាររបបកម្ុជា	មបជា្ិបកតយ្យពបីឆ្្១ំ៩៧៥	រែូតដល់ឆ្្១ំ៩៧៩។	វាគមែិនសំខាន់ៗ មក

ពបីសាលាក្ដបីហ្មែរមកែម	មពមោងំរោន	កភញៀវកិត្ិយសជាតិ	និងអន្រជាតិ	ចូ្លរមួក្ុងកមមែវ ិ្ បីកនរះផងហដរ។13

សាកលវទិយាល័យអាសុបីអឺរ ៉ុប

សាកលវទិយាល័យបញ្្ញ សាសស្សាកលវទិយាល័យជាតិមគបម់គង

សាកលវទិយាល័យអាសុបីអឺរ ៉ុប



 

 

 ២. ដ្ងៃទដី២៧ ខខមិ្ុនា ឆ្្២ំ០១៧  

	 ពិ្បីសករ្ោ្	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កលឯ់កសារចបាប់ពាក់ពព័ន្ធនដឹងអង្គជំនុំជមមរះវិសាមញ្ញក្ងុ

តុលាការកម្ុជា	ដ្កឱ់្យដំកណើ រផលាូវការ	 កមកាមអ្ិបតបីភាពឯកឧត្ដម	 ប៊ានិ	ឈនិ	 ឧបនាយករដឋាមសន្បីមបចាកំារ	

រដឋាមសន្បីស្ដបីទបីទទួលបន្ុកទបីស្ដបីការគណៈរដឋាមសន្បី	 និងឯកឧត្ដម	 ែុបីកដែុបីសា	 ែូរនូិជិ	 ឯកអគ្គរដឋាទូតជប៉ុន	 មបចា	ំ

មពរះរជាណាច្មកកម្ុជា។

សរោសភាពគណៈអ្ិបតបី	 ឯកឧត្ដម	 កលាកជំោវ	 កលាក	 កលាកមសបី	 អ្កនាងកញ្្ញ 	 ជាកភញៀវកិត្ិយសជាតិ	

និងអន្រជាតិ	មកពបីសាថែ បន័កផសេងៗរមួរោន៖	ទបីស្ដបីការគណៈរដឋាមសន្បី	សាថែ នទូតនានាមបចាមំពរះរជាណាច្មកកម្ុជា
 អង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 រជបណ្ឌិ តសភាកម្ុជា	 មកសួង	 ឬសាថែ បន័កផសេងៗននរជរដ្ឋា ភបិាល	

កម្ុជា	និងអង្គការជាតិ	អន្រជាតិ	ហដលរោនការងារពាកព់ន័្ធនឹងមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប។់		
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ពិធដីកាត់ខខ្សបូ

 

 

 

 ៣. ដ្ងៃទដី២៦ ខខកក្កដ្ ឆ្្២ំ០១៧  

	 អ.វ.ត.ក.,	 ម.ត.ឯ.ច្.,	 មជ្ឈមណ្ឌ លកសាតទសសេនប៍ុបាផា ណា	 និងសាកលវទិយាល័យភូមនិ្ភ្កំពញ	 បាន

សែការក្វើកមមែវ ិ្ បីបញំ្្ងភាពយន្	 «ករឿងឌុច្មគរូលតដ់ំកៅឋាននរក»	 កដើម្បីឱ្យសាធារណជនជាតិ	 និងអន្រជាតិ	

និងនិសសេតិមបរោណ៣០០នាក	់ មកពបីសាកលវទិយាល័យភូមនិ្ភ្កំពញ	 បានទសសេនាហសវងយល់ការពិតកៅមន្បីរ	

ស២១	ក្ុងរបបហ្មែរមកែម។

  

 

ឯកឧត្ដម	ែុបីកដែុបីសា	ែូរ បីណូអ៊ាុជិ	ឯកអគ្គរដឋាទូតជប៉ុន

មបចាមំពរះរជាណាច្មកកម្ុជា

ឯកឧត្ដម	ប៊ានិ	ឈនិ	ឧបនាយករដឋាមសន្បីមបចាកំារ	និងជា

រដឋាមសន្បីស្ដបីទបីទទួលបន្ុកទបីស្ដបីការគណៈរដឋាមសន្បី
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V. សេចក្ដីេន្ិដ្ឋា ន

	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់ពាកព់ន័្ធនឹងអង្គជំនំុជមមរះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	បានចាបក់ផ្ដើម	

ករៀបច្ំដំកណើ រការ	ចាបព់បីនថ្ងទបី១៦	ហ្វចិ្្ិកា	ឆ្្២ំ០១៥	រែូតមកដល់ចុ្ងឆ្្២ំ០១៧កនរះ	គឺរយៈកពល០២ឆ្្។ំ

ក្ុងរយៈកាលកនរះ	ការងារអាទិភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាបគឺ់	ការករៀបច្ំឱ្យរោន៖

– កែដ្ឋា រច្នាសម្ន័្ធកពញកលញសមរោបប់កមមើការមសាវមជាវជូនសាធារណជនទូកៅ

– ្នធានមនុសសេ(មសន្បីរជការ)	កដើម្បីជំនួយខាងបកច្្កកទសសិកសាមសាវមជាវ	និងការមគបម់គង

– ការដ្កឱ់្យដំកណើ រការជាផលាូវការ	ជាសាថែ បន័បកមមើកសវាសាធារណៈកពញកលញជូនសាធារណជនទូកៅ

– ការគ្មំទ	និងទទួលបានការសែការការងារពបីមជ្ឈដ្ឋា នខាងកមរៅ	ជាតិ	និងអន្រជាតិ	កដើម្បីអភវិឌ្ឍន	៍

– ការងារផសេពវផសាយកដើម្បីឱ្យសាធារណជនបានសា្គ ល់	បានដឹងអំពបីសកា្ដ នុពលរបស់	ម.ត.ឯ.ច្.

	 មកដល់ចុ្ងឆ្្២ំ០១៧កនរះ	 ការងារអាទិភាពកគ្លោងំមបាខំាងកលើ	 មតរូវបានទទួលកជាគជយ័ការងារ	

ហដលកៅកសសសល់	នឹងមតរូវអនុវត្បន្កៅឆ្្២ំ០១៨	ដូច្ជាការងារករៀបច្ំផសេពវផសាយជាកដើម។

ហផអាកតាមលទ្ធផលហដលបានបងាហា ញខាងកលើកនរះ	អាច្វាយតនមលា	និងសន្ិដ្ឋា នបានថា៖

	 ១/	មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់ជាកករដំហណលននអ.វ.ត.ក.	នាកពលអនាគតសមរោបប់ងាហា ញ 

សាធារណជនទូកៅ	ជាតិ	និងអន្រជាតិ

	 ២/	រោនច្ំណាតថ្់ាកខ់ាងការបកមមើការមសាវមជាវហបបជំនាញ	និងទំកនើបជាលក្ណៈអន្រជាតិ

		 ៣/	មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់នឹងផ្ដល់អតថែមបកោជនស៍មរោបម់នុសសេជាតិកលើសកលកលាក

	 ៤/	មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប	់មតរូវបានកគចាបអ់ារមមែណ៍កៅកលើឆ្កអន្រជាតិ	នាកពលអនាគត។
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