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សេចក្តីស្្ើម

 	 ការបោះជំហានបៅមុខរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការ 
កម្ុជា	 ប�ើម្ើសបមមច្បោលបៅការងារមសបតាមសាមា រតើអនុមកឹត្យបលខ១៥៩.អនមក.បក	 ចុ្ះថ្ងៃទើ១៦	 ខខវចិ្្ិកា	

ឆ្្២ំ០១៥	របស់រាជរដ្ឋា ភិោលកម្ុជាបលើសកមមាភាពការងារជាយុទ្ធសាសស្របន្រពើឆ្្២ំ០១៨	គឺ	៖

១. ការបញ្ជ្រា បសាធារណជនឱ្យយល់ដឹងអំពី មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជមមរះវិសាមញ្ញក្ុងតុលាការ

កម្ុជា ម្របជាមួយដំណណើ រការ និង្រមិទ្ធផលរប្រ់អង្គជំនុំជមមរះវិសាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា

		 ជាសកមមាភាពអនុវត្រគបមរោងក្ុងការបរៀបច្ំបវទិកាផ្សព្វផសាយរបស់	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	 ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 ប�ើម្ើពមងើកវសិាលភាពយល់�ឹងអំពើមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារ

 ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 បៅ�ល់មគឹះសាថា នសិកសាបដ្យផ្ទា ល់។	 សកមមាភាព 
ការងារទាងំបនះមតរូវោនអនុញ្្ញ ត	 មពមទាងំផ្ដល់អនុសាសន៍ពើថ្្ក់�ឹកនាទំើស្ដើការគណៈរ�ឋាមសន្រើ	 និងរោនការ	

សហការពើថ�គូសមមបសមមរួលនានា	រោនជាអាទិ៍	៖

– មនទាើរអប់រ	ំយុវជន	និងកើឡា	បៅតាមបណ្្ដ បខត្រនានា

– មជ្ឈមណ្ឌ លគរុបកាសល្យភូមិភាគរាជធានើ-បខត្រ/សាលាគរុបកាសល្យ	និងវមិកឹត្យការរាជធានើ-បខត្រ

– សាកលវទិយាល័យ	និងវទិយាល័យនានា	បៅតាមបណ្្ដ រាជធានើ-បខត្រ

២. ការណលើកកម្្រ់ និងការរកសាណករដំណណលរប្រ់អង្គជំនុំជមមរះវិសាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា

		 លទ្ធផលតាមរយៈមប្យាោយផ្សព្វផសាយព័ត៌រោននានារបស់	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹអង្គជំនុំ 

ជមមរះវិសាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 	ោនបងាហា ញពើការចាប់អារមមាណ៍	និងការោមំទពើមជ្ឈដ្ឋា នជាតិ	និងអន្ររជាតិ	កាន់	

ខតបកើនប�ើងនូវតួនាទើ	 និងភារកិច្្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	 ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុង
 

តុលាការកម្ុជា	ក្ុងការបរៀបច្ំបវទិកាបៅតាមបណ្្ដ រាជធានើ-បខត្រ	និងការប្្វើោរវកិច្្ចច្ំបពាះបភញៀវទស្សនកិច្្ចសិកសា	

ជាតិ	និងអន្ររជាតិ	បភញៀវសិកសាមសាវមជាវជាតិ	និងអន្ររជាតិ	មពមទាងំសាធារណជនទូបៅផងខ�រ។

៣. ការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជមមរះវិសាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា

 	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	ោនប្្វើបទឧបទទាសនាម 
ការងារស្ូលស្រើពើ	 តួនាទើ	 និងភារកិច្្ចរបស់ខ្ួនក្ុងការតម្កល់បណ្ណសាររបស់	 អង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការ

 កម្ុជា	 បៅក្ុងឱកាសរោនសន្ិសើទ	 រោនបវទិកានានា	 ឬរោនការតាងំបងាហា ញបៅតាមសាថា ប័នជាតិ	 និងអន្ររជាតិ
 ក៏�ូច្ជា	 ជាមួយអង្គការថ�គូជាតិ	 និងអន្ររជាតិខ�លពាក់ព័ន្ធ	 ប�ើម្ើបសញ្រា បព័ត៌រោន�ល់សាថា ប័ន	 និងអង្គការ 

ទាងំបនាះ		និងសូមឱ្យរោនកិច្្ចសហការបន្រ	ជាពិបសស		តាមរយៈការផ្្ស់ប្រូរទស្សនកិច្្ចសិកសា	ក្ុងបោលបំណង
 ខស្វងរកការរ ើកច្បមមើនកាន់ខតមបបសើរប�ើង។
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ថ្ងៃទើ ០៣	 ខខឧសភា	 ឆ្្២ំ០១៩	 បលាក	
បណ្ឌិ ត	 Shinya	 Kosaka	ជា	 Assistant	
Professor	មកពើ	College	of	Policy	Sci-
ence 	 ថនសកលវទិយាល័យ	 Ritsumeikan	
មប បទសជប៉ុន	ោនប្្វើកិច្្ចសរោភា សន៍ជាមួយ	
បលាក	្ួក	ធាងលើ	អនុមបធានមជ្ឈមណ្ឌ ល	
តម្កល់ឯកសារច្បាប់	ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះ	
វសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 បមកាមមបធាន	
បទបករ�ំខណលថនយន្រការយុត្រិ្ម៌អន្ររកាល	
ស្ដើពើការកាត់បទាសបម�ឹកនាជំាន់ខ្ស់	 និង	
អ្កទទួលខុសមតរូវខ្ស់បំផុត	ក្ុងរបប	កម្ុជា	
មបជា្ិបបតយ្យ	 ឆ្្១ំ៩៧៥-១៩៧៩	 ក្ុង 
ការកសាងនើតិរ�ឋាប�ើងវញិបៅកម្ុជា។

	 បៅថ្ងៃទើ	១៩	 ខខកក្កដ្	ឆ្្២ំ០១៩	 បភញៀវខ�ល 
ោនចូ្លរមួក្ុងសន្ិសើទ	 បលើកទើ១៤	 ស្រើពើ	 “កង្វះ

 រូបភាព”	ពិចារណ្ប�ើងវញិពើការសិកសា	និងទប់សា្ក ត់ 
អំបពើមបល័យពូជសាសន៍របស់សរោគមបញ្ញវន័្រ	 ខផ្ក 
អ្កសិកសាមសាវមជាវអំបពើមបល័យពូជសាសន៍អន្ររជាតិ
(AIGS)	 បៅសាកលវទិយាល័យអាបមរកិកាងំភ្ំបពញ	
(AUPP)	ច្ំនួន២០នាក់	ោនមកប្្វើទស្សនកិច្្ចសិកសា
បៅអោរ	ខ�លកំពុងបរៀបច្ំ្មាើរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់
ឯកសារច្បាប់	ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុង 
តុលាការកម្ុជា	 ខ�លរោនទើតាងំ្មាើបៅបបណ្្រ យផ្ូវ	
សហព័ន្ធរុស្ុសើ	សងា្ក ត់វាលវង់	ខណ្ឌ ៧មករា	ជាប់អោរ 
មិត្រភាព	(ទើស្ដើការគណៈរ�ឋាមសន្រើ)។

ស្ញៀវេកិសាបសាវបរាវសៅមជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់ឆ្នា ២ំ០១៩

ដំសណើ រទេ្សនកិច្ចការសរៀបចំអគារថ្តីរបេ	់ម.ត.ឯ.ច.



េកម្ភាពការងាររបេម់ជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់	

ចូលរមួរាមួយសាថា ប័នពាក់ព័ន្ធនានា

េកម្ភាពមជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់េហការសរៀបចំ	និងចូលរមួកនាទុងកម្វិធតីស្្សងៗ

	 ថ្ងៃទើ៣១	ខខមករា	ឆ្្២ំ០១៩	បលាកមសើមបធាន	មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	ពាក់ព័ន្ធនឹងអ.វ.ត.ក. 
ោន�ឹកនាមំសន្រើចុ្ះប្្វើទស្សនកិច្្ចសិកសាបៅបណ្ណសារដ្ឋា នជាតិ	និងបណ្្ណ ល័យជាតិ	ប�ើម្ើមសង់យកនូវបទពិបសា្ន៍
ក្ុងការបរៀបច្ំ	 និងខ្រកសាមបបភទឯកសារ	 ការបមបើមោស់មបព័ន្ធកមមាវ ិ្ ើមគប់មគងទិន្ន័យ	 និងរបបៀបមសាវមជាវរក	
ឯកសារ។

	 បៅថ្ងៃទើ៣	 និងថ្ងៃទើ៧	 ខខមិ្ុនា	 ឆ្្២ំ០១៩	
ឯកឧត្រម	 បនត	 ភសកា្រ 	 មបធានខផ្កកិច្្ចការ	សាធារណៈ
ថន	សាលា	ក្ដើខខមារមកហម	និងបលាកមសើ	ជា	សាវ ៉ុន	មបធាន	
មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	ប្្វើជាវាគមាិនក្ុងកមមាវ ិ្ ើ
ជខជកពិភាកសាបមកាមមបធានបទ	ការតម្កល់បណ្ណសារ 
របស់សាលាក្ដើខខមារមកហម	 បៅវទិ្ុយខអហ្វអឹម១០២	 និង	
សាថា នើយទូ៍រទស្សន៍អប្សរា។

4

	 ថ្ងៃទើ១០	ខខមិ្ុនា	ឆ្្២ំ០១៩	បៅសាកលវទិយាល័យ	
ភូមិនទានើតិសាសស្រ	 និងវទិយាសាសស្របស�ឋាកិច្្ច	 បលាកមសើ	
ជា	សាវ ៉ុន	មបធានមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ោន 

ចូ្លរមួសន្ិសើទអន្ររជាតិស្រើពើបណ្ណសារ	 និងមបបទស	
កម្ុជា។

	 ថ្ងៃទើ៣០	ខខសើហា	ឆ្្២ំ០១៩	មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់	
ឯកសារច្បាប់	 ោនចូ្លរមួសន្ិសើទអន្ររជាតិស្រើពើអំបពើ 
មបល័យពូជសាសន៍	 ការច្ងចា	ំ និងសន្រិភាព	 បៅ	
សណ្ឋា ោរ	សូហ្វើខតល។
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	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	 ោនចូ្លរមួក្ុងសន្ិសើទបលើកទើ១៤	 ស្រើពើ	 “កង្វះរូបភាព”	 ពិចារណ្ប�ើង	
វញិពើការសិកសា	និងទប់សា្ក ត់អំបពើមបល័យពូជសាសន៍របស់សរោគមបញ្ញវន័្រ	 ខផ្កអ្កសិកសាមសាវមជាវអំបពើមបល័យ	
ពូជសាសនអ៍ន្ររជាតិ	AIGS	បៅសាកលវទិយាល័យអាបមរកិកាងំភ្ំបពញ	ខ�លោនមបមពឹត្របៅចាប់ពើថ្ងៃទើ១៥	�ល់	
ថ្ងៃទើ១៩	ខខកក្កដ្	ឆ្្២ំ០១៩។

	 ការចូ្លរមួនិងប្្វើបទបងាហា ញក្ុងសិកាខា សាលាថ្្ក់ជាតិ	ស្រើពើ		 “៤០ឆ្្	ំការខស្វងរកសន្រិភាព	យុត្រិ្ម៌	និងការ	
ផ្សះផសាបៅកម្ុជា“	បៅថ្ងៃទើ២៩	ខខសើហា	ឆ្្២ំ០១៩។

	 ថ្ងៃទើ៨	ខខតុលា	ឆ្្២ំ០១៩	បលាកមសើ	ជា	សាវ ៉ុន	មបធានមជ្ឈមណ្ឌ ល 
តម្កល់ឯកសារច្បាប់	 ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការ 
កម្ុជា	 ោនប្្វើការចុ្ះហតថា បលខាក្ុងពិ្ើមបគល់-ទទួល	 សំណំុបរឿង	
០០២/០១	ជាមួយបលាកមសើ	Birhane	Wossen	RETA	មសន្រើមគប់មគង 
ខផ្កព័ត៌រោន	 និងបលា ក 	 Milan	 Jovancevic	 មសន្រើច្បាប់	 ខផ្ក 
មគប់មគងតុលាការ 	របស់អង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា។	
សំណំុបរឿង០០២/០១	ខ�លម.ត.ឯ.ច្.ោនទទួលពើអ.វ.ត.ក.	ជាមបបភទ 
ឯកសារទន់	 ច្ំនួ ន ៨ឌើវ ើឌើ	 បសមាើនឹង	១៧២៦៧	សំណំុ	 ខ�លជាមបបភទ	
ឯកសារសាធារណៈ 	សមរោប់ដ្ក់បបមមើការសិកសាមសាវមជាវ�ល់	
សាធារណជន។
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កិច្ចសាវា គមន៍ស្ញៀវទេ្សនកិច្ចេកិសាសៅមជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់ឆ្នា ២ំ០១៩

	 ថ្ងៃទើ២២	ខខមករា	ឆ្្២ំ០១៩	មករុមការងារឌើជើ្ល 
បណ្ណសាររបស់សារមនទាើរទួលខស្ងរមួរោនបលាក	Alexis 
Lecoq	 មបធានមគប់មគងគបមរោងឯកសារឌើជើ្ល	 និង	
បលាកមសើ	Nereida	Cross	អ្កជំនាញស័មាមគចិ្ត្រ	បលាក	
Luc	 Yniesta	 មកពើយូបណស្កូ	 បលាកឈុន	 សើហា	
និងបលាកជំទាវ	Helen	Jarvis	ទើមបឹកសារាជរដ្ឋា ភិោល	
ោនមកប្្វើទស្សនកិច្្ច	 បៅមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារ
ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ.វ.ត.ក.	 ក្ុងបោលបំណងពិភាកសា
ផ្្ស់ប្រូរនូវបទពិបសា្ន៍	 ការងារមគប់មគងបណ្ណសារពើ
ោ្បៅវញិបៅមក។

	 ថ្ងៃទើ៣០	ខខមករា	ឆ្្២ំ០១៩	បៅម.ត.ឯ.ច្.	បលាក 
បណ្ឌិ ត	 Jochen	 Voit	 និងបលាកមសើ	 Judith	 Mayer 
មកពើមបបទសអាល្ឺម៉ង់	 ោនមកសិកសាមសាវមជាវ	 និង	
ប�ើម្ើខស្វងយលអ់ំពើតួនាទើ	 និងភារកិច្្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌ ល 
តម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង	អ.វ.ត.ក.ផងខ�រ។

	 ថ្ងៃទើ១២	 ខខកុមភាៈ	 ឆ្្២ំ០១៩	 បលាកបណ្ឌិ ត	
Makoto	 SETA	 សាសសា្រ ចារ្យមហាវទិយាល័យខផ្ក 
សិល្ៈនិងវទិយាសាសស្រអន្ររជាតិ	ោន�ឹកនាមំករុម	និស្សតិ 
កំពុងសិកសាថ្្ក់បរញិ្្ញ បមតខផ្កច្បាប់មកពើ	សាកល	
វទិយាល័យ	Yokohama	City	មបបទសជប៉ុនមកទស្សនកិច្្ច	
ប�ើម្ើសិកសាខស្វងយល់អំពើតួនាទើ	 និងភារកិច្្ចរបស់

 
មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង	អ.វ.ត.ក.។

	 ថ្ងៃទើ២៤	ខខបមសា	ឆ្្២ំ០១៩	មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់	
ឯកសារច្បាប់	 ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុង
តុលាការកម្ុជា	 ោនបរៀបច្ំកិច្្ចមបជំុទទួលសា្វ គមន៍	
បលាកមសើ	May	 Akashima	ទើមបឹកសា្មាើរបស់សាថា នទូត
ជប៉ុនមបចាបំៅកម្ុជា	 ទទួលបនទាុកខផ្កនបោោយ	 និង	
អង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា។
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	 ថ្ងៃទើ	៣០	ខខឧសភា	ឆ្្២ំ០១៩	មករុមការងារកមមាវ ិ្ ើ 
សច្្ច្ម៌មបវត្រិសាសស្រ	 ោន�ឹកនានិំស្សតិមកពើសាកល	
វទិយាល័យភូមិនទាភ្ំបពញច្ំនួន	២០៤នាក់មកទស្សនកិច្្ច
សិកសាបៅមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់។

	 ថ្ងៃទើ១១		ខខមិ្ុនា	ឆ្្២ំ០១៩	មករុមការងារកមមាវ ិ្ ើ 
សច្្ច្ម៌មបវត្រិសាសស្រោន�ឹកនា	ំគរុនិស្សតិថនវទិយាសាថា ន 
ជាតិអប់រចំ្ំនួន២៦៥	នាក់	 មកទស្សនកិច្្ចសិកសាបៅ 
មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	 ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុ	
ជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា។

	 ថ្ងៃទើ៤	 ខខតុលា	 ឆ្្២ំ០១៩	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល ់
ឯកសារច្បាប់	 ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុង 
តុលាការកម្ុជា	 ោនបរៀបច្ំទទួលសា្វ គមន៍បលាកមគរូ	
អ្កមគរូ	 ខ�លអបញរា ើញមកពើវទិយាល័យបតបជាហុ៊នខសន
អង្គរ្ំ	ច្ំនួន	២២នាក់។

	 ថ្ងៃទើ១១	ខខតុលា	ឆ្្២ំ០១៩	កិច្្ចទទួលសា្វ គមន៍ោ៉ងកក់ប ្្រ ច្ំបពាះឯកឧត្រម	Mikami	Masahiro	ឯកអគ្គ 
រ�ឋាទូតជប៉ុនមបចាមំពះរាជាណ្ច្មកកម្ុជា	 នូវ�ំបណើ រទស្សនកិច្្ចមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង	
អង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា។



8

មបភពរូបភាព	៖	អង្គភាពព័ត៌រោន	និងមបតិកមមារហ័សទើស្រើការគណៈរ�ឋាមសន្រើ

	 នាមពឹកថ្ងៃទើ៣១	ខខតុលា	ឆ្្២ំ០១៩	បៅទើស្រើការគណៈរ�ឋាមសន្រើ	ឯកឧត្រមកិត្រិនើតិបកាសលបណ្ឌិ ត	ប៊ិន	ឈនិ
 ឧបនាយករ�ឋាមសន្រើមបចាកំារ	រ�ឋាមសន្រើទទួលបនទាុកទើស្រើការគណៈរ�ឋាមសន្រើ	អម�ំបណើ របដ្យ	ឯកឧត្រមរ�ឋាបលខា្ិការ	

មបចាកំារ	ឯកឧត្រមរ�ឋាបលខា្ិការ	ឯកឧត្រមអនុរ�ឋាបលខា្ិការ	និង	បលាកមសើមបធានមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារ
ច្បាប់	ោនអនុញ្្ញ តឱ្យ	ឯកឧត្រម	Masahiro	MIKAMI	ឯកអគ្គរ�ឋាទូតវសិាមញ្ញ	និងបពញសមតថាភាពថនមបបទស 
ជប៉ុនមបចាមំពះរាជាណ្ច្មកកម្ុជាចូ្លជួបសខម្រងការគួរសម	 និងពិភាកសាបលើការងារសំខាន់ៗជាបមច្ើន	 រមួទាងំ	
កិច្្ចការងាររបស់អង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញថនតុលាការកម្ុជា	(អ.វ.ត.ក)	និងមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់		ពាក់
ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	(ម.ត.ឯ.ច្)	ផងខ�រ។
 
	 បៅក្ុងជំនួបបនះ	ឯកឧត្រមកិត្រិនើតិបកាសលបណ្ឌិ ត	ប៊ិន	ឈនិ	ឧបនាយករ�ឋាមសន្រើមបចាកំារ	ក៏ោនរឭំកផងខ�រថ្	
កាលពើឆ្្២ំ០១២	 រដ្ឋា ភិោលមបបទសជប៉ុនក៏ោនជួយកសាងអោរមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	និងគណៈ 
បមធាវ ើថនមពះរាជាណ្ច្មកកម្ុជាអស់ទឹកមោក់មបរោណ២,២លាន�ុល្ារអាបមរកិ	បហើយកាលពើថ្ងៃទើ១៥	ខខតុលា

 ឆ្្២ំ០១៩កន្ងបៅបនះ	ជប៉ុនក៏ោនសបមមច្ផ្រល់្វកិាច្ំនួន	២៥១.៩៧០�ុល្ារអាបមរកិ	បខនថាមបទៀត	ប�ើម្ើជួយ	
មទមទង់គបមរោងការងាររបស់	ម.ត.ឯ.ច្.	សមរោប់រយៈបពល៣ឆ្្។ំ

	 ក្ុងឱកាសមកបំបពញការងារជាឯកអគ្គរ�ឋាទូត្មាើរបស់មបបទសជប៉ុនមបចាកំម្ុជា	 ឯកឧត្រមោនបប្រជាញ ចិ្ត្រខ្ស់ថ្
នឹងពមងឹងពមងើកទំនាក់ទំនង	និងកិច្្ចសហមបតិបត្រិការក្ុងភាពជាថ�គូបទ្វភាគើបលើវសិ័យបផ្សងៗជាបមច្ើន	ទាងំខផ្ក

 នបោោយ	បស�ឋាកិច្្ច	វប្្ម៌ជាប�ើម	ឱ្យកាន់ខតរងឹរោ	ំក្ុងបនាះោមំទ�ំបណើ រការរបស់សាលាក្រើខខមារមកហម	គឺជាការ	
ចូ្លរមួពមងឹងសន្រិភាព	និងនើតិរ�ឋា	និងោមំទ	ម.ត.ឯ.ច្.	គឺជាការខ្រកសា	និងបលើកកម្ស់បករ�ំខណលមបវត្រិសាសស្រ	
សមរោប់មនុស្សជំនាន់បមកាយ។



9

	 ថ្ងៃទើ១៧	ខខ្្ូ	ឆ្្២ំ០១៩	កិច្្ចទទួលសា្វ គមន៍ោ៉ងកក់ប ្្រ នូវ�ំបណើ ររទស្សនកិច្្ចរបស់បលាក	Hugo	Wavrin 
ទើមបឹកសាខផ្ក	 នបោោយ	 និងសារព័ត៌រោនថនសាថា នទូតោរាងំ	 មបចាមំពះរាជាណ្ច្មកកម្ុជា	 និងបលាកមសើ	
Cécile	Nérisson	បៅមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា។

បបធានបទេបមាប់កម្វិធតីឧសទ្េនាម	មានដូចតសៅ	៖
១/	 	 បលើកប�ើងអំពើបោលបំណងខ�លរាជរដ្ឋា ភិោលកម្ុជា	 បបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង	
អង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	ក្ុងន័យថ្ជាខផ្កមួយ�៏សំខាន់ថនការរឭំកអំពើមបវត្រិសាសស្រខខមារមកហម

 
ប�ើម្ើជាការច្ងចា	ំការអប់រ	ំ 	និងការទប់សា្ក ត់មិនឱ្យរោនការវលិមត�ប់មកវញិថនរបបសរ្ោប់រងា្គ ល	និងមបល័យ
ពូជសាសន៍�ូច្ឆ្្១ំ៩៧៥-១៩៧៩។
២/	 បលើកប�ើងអំពើតួនាទើ	 និងភារកិច្្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	 ខ�លរោនខ្ឹមសារសបងខាប�ូច្ខាង	
បមកាម	៖

– មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	 ជាបករ�ំខណលរបស់សាលាក្ដើខខមារមកហម	 និងជាសំណងប�ើមបណ្ដឹ ង	
រ�ឋាប្បវណើ ក្ុងសំណំុបរឿង០០២។

– មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	 គឺតម្កល់ឯកសារច្បាប់	 និងឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ដើពើ�ំបណើ រការជំនំុជមមះក្ដើ 
របស់អង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	ខ�លោនមកពើអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា។

– មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	ផ្ដល់ជាទើកខន្ងសមរោប់អ្កមសាវមជាវជាតិ	និងអន្ររជាតិខផ្កគតិយុត្រ	និង	
យុតា្រ ្ិការពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បសច្ក្ដើអតើតបម�ឹកនាជំាន់ខ្ស់ខខមារមកហម	រោនន័យថ្រោនបណ្្ណ ល័យ	និង	
បនទាប់អានជាខ្ាតអន្ររជាតិ។

– មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់	បរៀបច្ំគបមរោងសិកាខា សាលាវគ្គបណ្ដុ ះបណ្្ដ ល	ប�ើម្ើឱ្យសាធារណជនោន	
យល់�ឹងឱ្យោនច្បាស់លាស់អំពើ�ំបណើ រការ	និងសមិទ្ធផលរបស់អង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា។

៣/	ការខស្វងយល់	អំពើតុលាការខខមារមកហម	ជុំវញិ�ំបណើ រការកាត់បទាសបម�ឹកនាជំាន់ខ្ស់	និងអ្កទទួលខុសមតរូវ 
ខ្ស់បំផុតក្ុងរបបកម្ុជាមបជា្ិបបតយ្យ។
៤/	 សកមមាភាពបផ្សងៗ�ូច្ជា	 ការបងាហា ញរូប្តបម�ឹកនាជំាន់ខ្ស់	 និងអ្កទទួលខុសមតរូវខ្ស់បំផុតមួយច្ំនួន	
ក្ុងរបបខខមារមកហម	មពមទាងំមបគល់ឯកសារ	និងខច្កខិត្រប័ណ្ណផ្សព្វផសាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់។

េកម្ភាពមជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់ 
ចទុះឧសទ្េនាមសៅតាមបណ្្ដ បគរះសាថា នេកិសា
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	 វទិយាល័យសទាឹងខសន	 បខត្រកំពង់្ំ	 រោនបលាកមគរូ	
អ្កមគរូ	 និងសិសសានុសិស្សចូ្ល	 រមួក្ុងកមមាវ ិ្ ើសរុប	
ច្ំនួន១.២១៦នាក់។

	 វទិយាល័យកំពង់្ំបខត្រកំពង់្ំ	រោនបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	
និងសិសសានុសិស្សចូ្លរមួក្ុងកមមាវ ិ្ ើច្ំនួន១០៤នាក់។

	 សាកលវទិយាល័យ	 ឯកបទសថនកម្ុជា	 សាខាបខត្រ 
កំពង់្ំ	បដ្យរោនបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	និងនិស្សតិចូ្លរមួ	
ច្ំនួន៨២នាក់។
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វទិយាសាថា នមករុងអង្គរ	សាខាបខត្រកំពង់្ំ	
រោននិស្សតិចូ្លរមួក្ុងកមមាវ ិ្ ើ	ច្ំនួន៦៣នាក់។

សាលាគរុបកាសល្យបខត្រសា្វ យបរៀង	រោនបលាកមគរូ	
អ្កមគរូ	និងគរុសិស្សចូ្លរមួក្ុងកមមាវ ិ្ ើ	

ច្ំនួន១២០នាក់។

សាកលវទិយាល័យសា្វ យបរៀងរោនបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	
និងនិស្សតិចូ្លរមួក្ុងកមមាវ ិ្ ើ	ច្ំនួន១៥៤នាក់។

វទិយាល័យ	សុខ	អាន	ថមពសខណ្រ ក	បខត្រតាខកវ	រោន 
សិសសានុសិស្សចូ្លរមួច្ំនួន១៦០នាក់។

វទិយាល័យហុ៊ន	ខសន	បច្ក	បខត្រសា្វ យបរៀង	
រោនសិស្សចូ្លរមួ	ក្ុងកមមាវ ិ្ ើ	ច្ំនួន១៥០នាក់។

វទិយាល័យសា្វ យបរៀង	រោនបលាកមគរូ	
អ្កមគរូចូ្លរមួក្ុងកមមាវ ិ្ ើ	ច្ំនួន១.៥០០នាក់។
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មជ្ឈមណ្ឌ លគរុបកាសល្យភូមិភាគបខត្រតាខកវ	
និងសាលាគរុបកាសល្យ	និងវមិកឹត្យការបខត្រតាខកវរោន

គរុសិស្សចូ្លរមួច្ំនួន១៤៤នាក់។

វទិយាល័យបតបជាហុ៊ន	ខសន	បឹងកុក	បខត្រកំពង់ចាម	
រោនបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	និងសិសសានុសិស្សចូ្លរមួច្ំនួន

៣០០នាក់។

មជ្ឈមណ្ឌ លគរុបកាសល្យភូមិភាគ	
បខត្រកំពង់ចាម	រោនបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	
និងគរុសិស្សចូ្លរមួច្ំនួន១៩៥នាក់។

វទិយាល័យមពះសើហនុ	បខត្រកំពង់ចាម	រោនបលាកមគរូ	
អ្កមគរូ	និងសិសសានុសិស្សចូ្លរមួច្ំនួន១.០០០នាក់។

ការសំបណះសំណ្លជាមួយបលាកនាយក	បលាកមគរូ	
និងអ្កមគរូថនវទិយាល័យ	ហុ៊ន	ខសន	កំពង់លាវ	

បខត្រថមពខវង	មពមទាងំមបគល់ឯកសារមួយច្ំនួនប�ើម្ើ 
ខស្វងយល់ពើមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់។

វទិយាល័យមពះអង្គឌួង	បខត្រថមពខវង	រោនបលាកមគរូ	
អ្កមគរូ	និងសិសសានុសិស្សចូ្លរមួច្ំនួន៦០០នាក់។
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សាលាគរុបកាសល្យ	និងវមិកឹត្យការបខត្រថមពខវង	
រោនបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	និងគរុសិស្ស	

ចូ្លរមួច្ំនួន១០៨នាក់។

សាលាច្ំបណះទូបៅ	និងបបច្្ចកបទសមពះរាជសរោភា រ	
បខត្រកំពត	រោនបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	និងសិសសានុសិស្ស	

ចូ្លរមួច្ំនួន៩០នាក់។

វទិយាល័យបពា្ិ៍សាត់	បខត្របពា្ិ៍សាត់	រោនបលាកមគរូ	
អ្កមគរូ	និងសិសសានុសិស្សចូ្លរមួក្ុងកមមាវ ិ្ ើ	

ច្ំនួន៤០០នាក់។

វទិយាល័យទា	ច្ំរ៉ាត់	បខត្របពា្ិ៍សាត់	រោនបលាកមគរូ	
អ្កមគរូ	និងសិសសានុសិស្សចូ្លរមួក្ុងកមមាវ ិ្ ើ	

ច្ំនួន៦០០នាក់។

វទិយាល័យនបរាត្រមរណឫទ្ធិ	បខត្រកំពត	រោនបលាកមគរូ	
អ្កមគរូ	និងសិសសានុសិស្សចូ្លរមួច្ំនួន២០៥នាក់។

វទិយាល័យមិត្រភាពកម្ុជា-ជប៉ុនកំពតមករុង	បខត្រកំពត	
រោនបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	និងសិសសានុសិស្សចូ្លរមួច្ំនួន

១១៥នាក់។
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ម.ត.ឯ.ច្.		ោនជួបសំបណះសំណ្លជាមួយបលាក	
នាយកការសិកសានិងវនិ័យ	បលាកមគរូ	អ្កមគរូ	

និងគរុសិស្ស	ថនសាលាគរុបកាសល្យ	និងវមិកឹត្យការ
បខត្របពា្ិ៍សាត់	មពមទាងំមបគល់ឯកសារ	

និងខិត្របណ្ណមួយច្ំនួនផងខ�រ។

សាកលវទិយាល័យកម្ុជា	រាជធានើភ្ំបពញ	បលាក 
មពឹទ្ធបុរសមហាវទិយាល័យនើតិសាសស្រ	បលាកមគរូ	អ្កមគរូ	
និងនិស្សតិចូ្លរមួក្ុងកមមាវ ិ្ ើ	ច្ំនួន៥០នាក់។

សាកលវទិយាល័យឯកបទសថនកម្ុជា	រាជធានើភ្ំបពញ	
បលាកសាកលវទិយា្ិការរង	សាសសា្រ ចារ្យ	បលាកមគរូ	
អ្កមគរូ	និងនិស្សតិចូ្លរមួក្ុងកមមាវ ិ្ ើច្ំនួន៣០នាក់។

សាកលវទិយាល័យ្នធានមនុស្ស	រាជធានើភ្ំបពញ	
រោននិស្សតិ	និងបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	ចូ្លរមួកមមាវ ិ្ ើ	

ច្ំនួន២០០នាក់។

វទិយាសាថា នគរុបកាសល្យបខត្រោត់�ំបងរោនសិកាខា កាម	
ចូ្លរមួច្ំនួន៧០នាក់។

ពុទ្ធិកសាកលវទិយាល័យមពះសើហមុនើរាជា	
រាជធានើភ្ំបពញ	រោននិស្សតិ	និងបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	

ចូ្លរមួក្ុងកមមាវ ិ្ ើ	ច្ំនួន១៥០នាក់។



15

សាខាពុទ្ធិកសាកលវទិយាល័យមពះសើហនុរាជ
បខត្រោត់�ំបងរោនបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	សមណនិស្សតិ	

និងនិស្សតិចូ្លរមួច្ំនួន៨០នាក់។

ពុទ្ធិកសាកលវទិយាល័យមពះសើហនុរាជ	
បខត្រកំពង់ឆ្្ងំរោនបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	សមណនិស្សតិ	

និងនិស្សតិចូ្លរមួច្ំនួន១៥០នាក់។

សាកលវទិយាល័យមកបច្ះបខត្រមកបច្ះ	រោនសមណនិស្សតិ
និងនិស្សតិ	ចូ្លរមួច្ំនួន១២៧នាក់។

សាកលវទិយាល័យមគប់មគង	និងបស�ឋាកិច្្ច	បខត្រមកបច្ះ
រោននិស្សតិចូ្លរមួច្ំនួន៥៧នាក់។

វទិយាល័យមករុងកំពង់ឆ្្ងំ	បខត្រកំពង់ឆ្្ងំ
រោនសិសសានុសិស្សចូ្លរមួច្ំនួន១៥០នាក់។

ពុទ្ធិកសាកលវទិយាល័យមពះសើហនុរាជ	
រាជធានើភ្ំបពញ	រោនបលាកមគរូ	អ្កមគរូ	សមណនិស្សតិ	

និងនិស្សតិចូ្លរមួច្ំនួន២៨០នាក់។



16

វទិយាល័យសបម្រច្ឪ	បខត្របសៀមរាបរោនសិសសានុសិស្ស
ចូ្លរមួច្ំនួន១៤៦នាក់។

វទិយាល័យអង្គរ	បខត្របសៀមរាបរោនសិសសានុសិស្ស	
ចូ្លរមួច្ំនួន២.៥០១នាក់។

វទិយាល័យហុ៊នខសនបសៀមរាប	បខត្របសៀមរាប	រោន 
សិសសានុសិស្សចូ្លរមួច្ំនួន១១០នាក់។

វទិយាល័យសុខាផល្ើ	បខត្រកំពង់ស្ឺ	រោនសិសសានុសិស្ស
ចូ្លរមួច្ំនួន១៦០នាក់។

វទិយាល័យកំពង់ស្ឺ	បខត្រកំពង់ស្ឺ	រោនសិសសានុសិស្ស	ចូ្លរមួច្ំនួន៩០នាក់។



សេចក្ដតីថថលែងអំណរគទុណ

 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជមមរះវិសាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	រោនកិត្រិយស�៏ខ្ង់ខ្ស់សូម	

ខ្្ងអំណរគុណោ៉ងមជាលបមរៅច្ំបពាះ	

	 ១/ថ្្ក់�ឹកនាទំើស្ដើការគណៈរ�ឋាមសន្រើ	

	 ២/ការោិល័យរ�ឋាោលថនអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	

	 ៣/មនទាើរអប់រ	ំយុវជន	និងកើឡា	បៅតាមបណ្្ដ បខត្រនានា	

	 ៤/សាកលវទិយាល័យ	និងវទិយាល័យនានា	បៅតាមបណ្្ដ រាជធានើ/បខត្រ	

	 ៥/បណ្្ដ អង្គការជាតិ	និងអន្ររជាតិ	ខ�លរោនការងារពាក់ព័ន្ធ	

	 ៦/ការចូ្លរមួពើសាធារណជនជាតិ	និងអន្ររជាតិ	

	 ៧/បភញៀវសិកសាមសាវមជាវជាតិ	និងអន្ររជាតិ	និង

	 ៨/បភញៀវទស្សនកិច្្ចសិកសាជាតិ	និងអន្ររជាតិ	

	 ខ�លោនលះបង់ករ្ោងំកាយចិ្ត្រ	 និងបពលបវលា�៏រោនតថម្	 ជួយផ្ដល់អនុសាសន៍	 និងចូ្លរមួជាមួយ	

កមមាវ ិ្ ើ	 និងបវទិកាទាងំឡាយរបស់	 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជមមរះវិសាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា 

ប�ើម្ើសបមមច្បោលបៅថនការងារជាយុទ្ធសាសស្រ	បលើសកមមាភាពការងារអភិវឌ្ឍន៍	របស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារ	

ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនំុជមមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា	 ការបលើកកម្ស់	 និងការរកសាបករ�ំខណលរបស់
 

អង្គជំនុំជមមរះវិសាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ុជា។

 សូមបោរពជូនពរ		ឯកឧត្រមកិត្រិនើតិបកាសលបណ្ឌិ ត	ឧបនាយករ�ឋាមសន្រើមបចាកំារ	ឯកឧត្ដមឯកអគ្គ 

រ�ឋាទូតជប៉ុន	 មបចាបំៅមពះរាជាណ្ច្មកកម្ុជា	ឯកឧត្ដម	 បលាកជំទាវ	 បលាក	 បលាកមសើ	 មសន្រើរាជការ	

បភញៀវកិត្រិយសជាតិ	និងបភញៀវអន្ររជាតិ	 មពមទាងំសាសសា្រ ចារ្យ	 បលាកមគរូ	អ្កមគរូ	សមណនិស្សតិ		និស្សតិ	គរុសិស្ស	

និងសិសសានុសិស្ស	សូមមបកបបដ្យពុទ្ធពរទាងំបួនមបការ		គឺ	អាយុ	វណ្ណៈ	សុខៈ	ពលៈ	កំុបើប្ៀ្ងឃ្្តប�ើយ៕
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