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សេចក្តីស្្ើម

  ឆ្នា ២ំ០២០ កនានុងសកម្មភាពការងារជាយនុទ្ធសាសស្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គ

ជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា លលើបើច្ំណនុ ច្សំខាន់ៗគឺ៖

-  ការបសជ្រា បសាធារណជនឱ្យយល់ដឹងអំពើតួនាទើ និងភារកិច្្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា ដដលបានកំណត់លោយអននុមកឹត្យរបស់រាជរោឋា ភិបាលកម្នុជា 

លលខ១៥៩អនមក.បក ច្នុរះថ្ងៃ ទើ១៦ ដខវចិ្្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៥

-  ការលលើកកម្ស់ និងការរកសាលករដំដណលរបស់អង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា

-  ការលរៀបច្ំលេោឋា រច្នាសម្័ន្ធល�ើងវញិ លៅអគារ្្មើរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំ 

ជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា

  ជាឱកាសកនានុងការបលង្កើនលលបឿនថនសកម្មភាពការងារជាយនុទ្ធសាសស្រទាងំបើច្ំណនុ ច្ខាងលលើលនរះ មជ្ឈមណ្ឌ ល 

តម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា មតរូវបានទទួលការគាមំទ និងការយក 

ច្ិត្រទនុកោក់ពើថ្នា ក់ដឹកនារំាជរោឋា ភិបាលកម្នុជា និងពើម្្ច ស់ជំនួយបដនថែមលទៀត ៖

- បានទទួលការដណនាពំើមបមនុខរាជរោឋា ភិបាលកម្នុជា េសម្ដចអគ្គមហាសេនាបតតីសតសជា	េ៊ទុន	ខេន	

នាយករដ្ឋមនន្តីននបពរះរាជាណ្ចបកកម្ទុជា	 ឱ្យម្នការលរៀបច្ំទើតាងំ្្មើ សមម្ប់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ 

ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា ដដលកន្លងមកមជ្ឈមណ្ឌ លបាន 

លមបើមបាស់អគាររមួគានា ជាមួយគណៈលមធាវ ើថនមពរះរាជាណាច្មកកម្នុជា។

- លមកាមការដណនាពំើសំណាក់ ឯកឧត្ដមកិត្ិនតីតិសកាេលបណិ្ត	 ប៊ិន	 ឈនិ ឧបនាយករដឋាមសន្រើ 

មបចាកំារ និងជារដឋាមសន្រើទទួលបន្នុកទើស្ើការគណៈរដឋាមសន្រើ លដើមបើមបតិបត្រិអននុសាសន៍របស់ េសម្ដចអគ្គ	

មហាសេនាបតតីសតសជា	េ៊ទុន	 ខេន	នាយករដ្ឋមនន្តីននបពរះរាជាណ្ចបកកម្ទុជា ច្ំលពារះការ 

ផ្្ល ស់ប្ដូរទើតាងំ្្មើរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា
 កនានុងលគាលបំណងលដើមបើពមងឹង និងពមងើកវសិាលភាពទាងំលេោឋា រច្នាសម្័ន្ធ ទាងំមបព័ន្ធការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌ ល

តម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា ឱ្យកាន់ដតមបលសើរល�ើងកនានុងការផ្ល់

លសវាបលមមើជដូនសាធារណជនជាតិ និងអន្ររជាតិ ម្នភាពរលដូន និងមគប់មជរុងលមជាយ។

- បានលរៀបច្ំ និងអននុវត្រគលមម្ងអាណត្រិលករដំដណលរបស់សាលាក្ើដខ្មរមកេម ដដលជាជំនួយរបស់រោឋា ភិបាល 

ជប៉នុន ទន្ឹមនឹងដំលណើ រការ និងសមិទ្ធផលដ៏មតច្រះមតច្ង់របស់អង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា ដដល 

បានបិទជាសាថែ ពរនដូវសំណនុំ លរឿងមួយច្ំនួនធំ និងជាបន្របន្ាប់ លេើយនឹងឈានលៅបិទសំណនុំ លរឿងទាងំមសរុង 

នាលពលខាងមនុខលនរះ។
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សារជូនពរឯកឧត្ដម	កិត្ិនតីតិសកាេលបណិ្ត	ប៊ិន	ឈនិ	
ឧបនាយករដ្ឋមនន្តីបបចាកំារ 

និងជារដ្ឋមនន្តីទទួលបន្ទុកទតីេ្ដតីការគណៈរដ្ឋមនន្តី



3

 ថ្ងៃទើ៩ ដខមករា ឆ្នា ២ំ០២០ លលាក Mori Nobuo លលខាធិការទើ១ មបធានដផនាកនលោបាយថនសាថែ នទដូតជប៉នុន   
និងលលាកមសើ Mai Akamatsu ទើមបឹកសាទទួលបន្នុកដផនាកការងារសាលាក្រើដខ្មរមកេមបានអលញរា ើញច្ដូលរមួពិភាកសា
លលើការលមតៀមលរៀបច្ំទទួលមបតិភដូដឹកនាលំោយឯកឧត្រម  IMAMURA MASAHIRO  មបធានសេព័ន្ធមិត្រភាព 
សភាជប៉នុន-កម្នុជា មកកាន់ម.ត.ឯ.ច្.។

 ថ្ងៃទើ១៥ ដខមករា ឆ្នា ២ំ០២០ គណៈមបតិភដូសភាជប៉នុន ដឹកនាលំោយ ឯកឧត្រម អនុើម៉្ម៉ដូរ៉ា ម៉្សាេនុើរ ៉ដូ (IMAMU-
RA MASAHIRO) មបធានសម្័ន្ធមិត្រភាពសភាជប៉នុន-កម្នុជា អមដំលណើ រលោយមសន្រើតំណាងសាថែ នទដូត ជប៉នុនមបចា ំ
មពរះរាជាណាច្មកកម្នុជា លភញៀវកិត្រិយសជាតិ និងអន្ររជាតិ បានអលញរា ើញមកទស្សនកិច្្ច ជាផ្លដូវការលៅមជ្ឈមណ្ឌ ល 
តម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា។
 គណៈមបតិភដូលនរះ មតរូវបានលរៀបច្ំទទួលសាវា គមន៍លោយ ឯកឧត្រម ដេម មកាញ់តដូនើ រដឋាលលខាធិការទើស្រើការ 
គណៈរដឋាមសន្រើ និងឯកឧត្រម លថ្ង សនុជាតិ អននុរដឋាលលខាធិការទើស្រើការគណៈរដឋាមសន្រើ តំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ 
ឯកឧត្រម កិត្រិនើតិលកាសលបណ្ឌិ ត ប៊ិន ឈនិ ឧបនាយករដឋាមសន្រើមបចាកំារ រដឋាមសន្រើទទួលបន្នុកទើស្រើការគណៈរដឋាមសន្រើ។

កិច្ចសាវា គមន៍ស្ញៀវទេ្សនកិច្ចេកិសា 

សៅមជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់ឆ្នា ២ំ០២០



 លមកាមកិច្្ចសេការរវាងមជ្ឈមណ្ឌ ល និងសាកលវទិយាល័យMelbourne មបលទសអដូសសា្រ លើ និស្សតិថ្នា ក់ 
បរជិ្្ញ បមតច្ំនួន៤រដូប បានមកលធវាើកម្មសិកសាចាប់ពើដខមករា ដល់ដខកនុម្ៈ លៅមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប ់
ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា។

និេ្សតិបរសទេស្វាើកម្មេកិសាសៅមជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់	ឆ្នា ២ំ០២០

 លៅកនានុងអំ�នុងកម្មសិកសាលនរះ កជ្្ញ  Edie McA-
sey  បានសរលសរអតថែបទមសាវមជាវមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការ 
បកមសាយការពិត លមកាមមបធានបទ “ការលរៀបការលោយ 
បង្ំ និងអំលពើេងិសាលយនឌ័រ លៅសម័យដខ្មរមកេម”។ 
កនានុងអតថែបទលនារះលរៀបរាប់ពើ ដខ្សភាពយន្រឯកសារ 
“អាពាេ៍ពិពាេ៍មកេម” ដដលដឹកនាលំោយ លលាកមសើ 
ច្័ន្ លើោ និង លលាក សួន េ្គើយ៉ដូម និងបានចាក់ 
បជ្្ច ងំជាលលើកដំបដូងលៅភនាំលពញ លៅឆ្នា ២ំ០១២។ 

ដខ្សភាពយន្រលនរះបាន លរៀបរាប់ពើដខ្សជើវតិ ដប៉ន សនុខចាន់ ជាសស្រើដខ្មរម្នា ក់ដដលមតរូវបានបង្ំឱ្យលរៀបការជាមួយទាហាន 
ដខ្មរមកេមលៅអាយនុ ១៦ឆ្នា កំនានុងរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ។ ជាង ៣០ឆ្នា លំមកាយមក គាត់បានដច្ករដំលកលរឿងរ៉ាវ 
ពិតរបស់គាត់ ដដលមតរូវបានបង្ំឱ្យរមួដំលណកម្រងលេើយម្រងលទៀតលោយសាវា មើរបស់គាត់លមកាមការបជ្រា របស់ដខ្មរ 
មកេម។ ការលរៀបការលោយបង្ំកនានុងសម័យដខ្មរមកេម គឺជាអង្គលេតនុដ៏សំខាន់មួយលៅកនានុងសំណនុំ លរឿង០០២។
 អនាកសិកសាមសាវមជាវជាលមច្ើនយល់ល�ើញថ្ នលោបាយលរៀបការលោយបង្ំមតរូវបានបលង្កើតល�ើងលដើមបើបលង្កើន

 
ច្ំនួនមបជាជនកម្នុជាឱ្យបានឆ្ប់រេ័សលដើមបើល្្លើយតបនឹងមេចិ្្តារបស់អង្គការ កនានុងការបលង្កើនទិននាផលកសិកម្ម។
 លដើមបើច្ដូលរមួផ្សពវាផសាយអំពើការដសវាងរកយនុត្ិធម៌ជដូនដល់ ជនរងលមគារះកនានុងសម័យលនារះ កជ្្ញ  Edie McAsey 
សង្មឹថ្លពលអនាគត មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ម្នតួនាទើោ៉ងសំខាន់កនានុងការរកសា និងផ្សពវាផសាយ 
សំល�ងរបស់អនាករស់រានពើការលរៀបការលោយបង្ំ និងអំលពើេងិសាទាក់ទងនឹងលយនឌ័រ។ សក្ើកម្មរបស់លដើមបណ្រឹ ង

 
រដឋាបបលវណើ លៅកនានុងសំណនុំ លរឿង០០២ ការសិកសាមសាវមជាវទាក់ទងនឹងមបធានបទ ក៏ដដូច្ជា លសៀវលៅសម្្សន៍ជាមយួ 
អនាកលៅរស់រានម្នជើវតិអាច្រកលមើលបានលៅកនានុងមជ្ឈមណ្ឌ ល។ ឯកសារទាងំលនរះបជ្រា ក់ពើបទពិលសាធន៍ទាក់ទង
នឹងលយនឌ័រដដលបានបលង្កើតជាមដូលោឋា នថនការយល់ដឹងរបស់នាងលៅលលើខ្លឹមសារមបធានបទ។
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ដំសណើ រការផ្លា េប់្ដូរទតីតាងំថ្មតី	និងការសរៀបចំសេដ្្ឋ រចនាេម្ព័ន្ធស�ើងវិញ 
ននមជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់	សៅអគារសលខ៤០	

មហាវិថតីេេពព័ន្ធរ ទុេ្សទុ តី	េង្្ក ត់មិត្ភាព	ខណ្៧មករា	រាជធានតី្នាំសពញ

 លោយម្នការដណនាពំើមបមនុខរាជរោឋា ភិបាលកម្នុជា េសម្ដចអគ្គមហាសេនាបតតីសតសជា	 េ៊ទុន	 ខេន 
នាយករដ្ឋមនន្តីននបពរះរាជាណ្ចបកកម្ទុជា បានសលមមច្មបគល់អគារមជ្ឈមណ្ឌ លលៅឱ្យគណៈលមធាវ ើថន 
មពរះរាជាណាច្មកកម្នុជា ដដលពើមនុនអគារលនរះមតរូវបានលមបើមបាស់រមួគានា រវាងមជ្ឈមណ្ឌ ល និងគណៈលមធាវ ើថន 
មពរះរាជាណាច្មកកម្នុជា។  អគារលនរះម្នទើតាងំលៅតាមបលណា្រ យផ្លដូវលលខ១៩២៨ដកងនឹង១១២៩ សងា្ក ត់ 
ភនាំលពញ្្មើ ខណ្ឌ ដសនសនុខ រាជធានើភនាំលពញ ដដលមតរូវបានសាងសង់ល�ើងលមកាម ្វកិាបដិភាគថនជំនួយឥត 
សំណងលមរៅគលមម្ងរបស់ជប៉នុន។
 លោងតាមការដណនារំបស់ េសម្ដចអគ្គមហាសេនាបតតីសតសជា	 នាយករដ្ឋមនន្តីននបពរះរាជា	
ណ្ចបកកម្ទុជា	ឯកឧត្ដមកិត្ិនតីតិសកាេលបណិ្ត	ប៊ិន	ឈនិ	ឧបនាយករដឋាមសន្រើមបចាកំារ និងជារដឋាមសន្រើ
ទទួលបន្នុកទើស្ើការគណៈរដឋាមសន្រើ បានសលមមច្ឱ្យមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ទទួលបានអគារ្្មើដដលម្ន

 
ទើតាងំសថែិតលៅអគារលលខ៤០ តាមបលណា្រ យមហាវ ិ្ ើសេព័ន្ធរនុស្សនុ ើ សងា្ក ត់មិត្រភាព ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានើ 
ភនាំលពញ។ ការផ្្ល ស់ប្រដូរមកកាន់ទើតាងំ្្មើលនរះ មតរូវបានគាមំទពើរោឋា ភិបាលជប៉នុន ដដលជាម្្ច ស់ជំនួយផងដដរ។
 លោយម្នការដណនា ំនិងច្ង្នុលបងាហា ញពើថ្នា ក់ដឹកនាទំើស្ើការគណៈរដឋាមសន្រើ មពមទាងំម្នជំនួយដផនាកបលច្្ចកលទស 
ពើមសន្រើសាលាក្ើដខ្មរមកេម មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ បានលរៀបច្ំដំលណើ រការផ្្ល ស់ប្ដូរមកទើតាងំ្្មើ លៅថ្ងៃ 
ទើ៣០ ដខលមសា ឆ្នា ២ំ០២០។
 គនុណសមបត្រិថនការប្ដូរទើតាងំ្្មើរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញ 
កនានុងតនុលាការកម្នុជា ម្នដដូច្តលៅ៖ 

- ម្នទំេធំំ អាច្លរៀបច្ំលេោឋា រច្នាសម្័ន្ធបានមគប់មជរុងលមជាយជាងទើតាងំចាស់
- ទទួលបាននដូវភាពងាយមសរួលជាងទើតាងំចាស់កនានុងការទំនាក់ទំនងការងារជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាច្ំណនុ រះ 
ឱ្យទើស្ើការគណៈរដឋាមសន្រើបានឆ្ប់រេ័ស

- ផ្ល់នដូវភាពងាយមសរួលច្ំលពារះសាធារណជនជាតិ និងអន្ររជាតិ កនានុងការដសវាងរកទើតាងំថនមជ្ឈមណ្ឌ លផងដដរ
- ម្នភាពលម្បលសើរជាងមនុន លដើមបើបំលពញតួនាទើ និងភារកិច្្ច ឱ្យកាន់ដតមបលសើរល�ើង   និងទទួលបានសក្ាននុពល 
បដនថែមលទៀតសមម្ប់ការលរៀបច្ំ មបព័ន្ធការងារដដល្្លនុរះបជ្្ច ងំនដូវចារកិលក្ណៈជាមជ្ឈមណ្ឌ លលករដំដណលថន
ការច្ងចា ំការអប់រ ំនិងការទប់សា្ក ត់ថនរបបសម្្ល ប់រងា្គ ល និងមបល័យពដូជសាសន៍

- ទទួលបាននដូវភាពកក់លរ្ៅ ធានានដូវមបព័ន្ធការពារសនុវតថែិភាពចំ្លពារះការដ្រកសា និងតម្កល់ឯកសាររបស់សាលាក្ើ 
ដខ្មរមកេម លោយសារទើតាងំ្្មើលៅខាងលិច្ជាប់នឹងរបងទើស្ើការគណៈរដឋាមសន្រើ។
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ការយលដ់ឹងអំពតី	 
ដំសណើ រការននេណំទុំ សរឿងរបេអ់ង្គជំនទុំជបមរះវិសាមញ្ញកនាទុងតទុលាការកម្ទុជា

េណំទុំ សរឿង០០១៖	កាងំ	សេ្គចអ៊វ	(ឌទុច)

លឈា្ម រះ កាងំលេ្គច្អ៊ាវ
លឈា្ម រះលៅលមរៅ៖ ឌនុច្ ឬ េង្ស ពិន
កាលបរលិច្្ទកំលណើ ត៖ ១៧ វចិ្្ិកា ១៩៤២
ទើកដន្លងកំលណើ ត៖ ភដូមិលៅលវ ើយ �នុពំាមបាង មសរុកលស្ាង លខត្រកំពង់ធ ំ
កមមិតអប់រ៖ំ បរជិ្្ញ បមតដផនាកគណិតវទិយា
តួនាទើកនានុងរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ៖ អននុលលខា បន្ាប់មកជា 
លលខាគណៈកម្្ម ធិការមន្ើរ ស-២១ (មន្ើរសន្រិបាលដដល មតរូវបាន 
សា្គ ល់ជាទដូលៅថ្ គនុកទួលដស្លង)
ថ្ងៃដខចាប់ខ្លួនលោយតនុលាការលោធាកម្នុជា៖ ១០ ឧសភា១៩៩៩
ថ្ងៃចាប់ខ្លួនលោយសាលាក្រើដខ្មរមកេម៖ ៣១ កក្កោ ២០០៧
បទលចាទមបកាន់៖ ឧមកិដឋាកម្មមបឆ្ងំនឹងមននុស្សជាតិ និងការរលំលាភបំពានោ៉ងធងៃន់ធងៃរលលើអននុសជ្្ញ ទើមករុងេ្សដឺណវ 
ឆ្នា ១ំ៩៤៩
ការផ្រន្ាលទាស៖

- សាលមកមរបស់អង្គជំននុំជមមរះសាលាដំបដូង មបកាសលៅថ្ងៃទើ២៦ ដខកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១០ សលមមច្ផ្រន្ាលទាស 
ោក់ពន្ធនាគារអស់រយៈលពល ៣៥ឆ្នា ំ

- សាលដើការបស់អង្គជំននុំជមមរះតនុលាការកំពដូល មបកាសលៅថ្ងៃទើ៣ ដខកនុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១២ សលមមច្ផ្រន្ាលទាស 
ោក់ពន្ធនាគារអស់មួយជើវតិ

កាលបរលិច្្ទសា្ល ប់៖ ២ សើហា ២០២០
 សំណនុំ លរឿងឌនុច្មតរូវបានចាត់ជាមបលភទឯកសារធារណៈ និងមបគល់ដល់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា នដូវច្បាប់ច្ម្លងសមម្ប់បំលរ ើការមសាវមជាវដល់សាធារណជន
ទដូលៅទាងំជាតិនិងអន្ររជាតិ មគប់ជំនាន់។

េណំទុំ សរឿង០០២/០១	និង០០២/០២	នួន	ជា
លឈា្ម រះ នួន ជា  ឬ �នុង ប៊នុនរតួ ឬ រនុង�តឺ ឡាវឌើ 
លឈា្ម រះលៅលមរៅ៖ បងធំទើ២
កាលបរលិច្្ទកំលណើ ត៖ ៧ កក្កោ ១៩២៦
ទើកដន្លងកំលណើ ត៖ ភដូមិវត្រគរ លខត្របាត់ដំបង
កមមិតអប់រ៖ំ មហាវទិយាល័យច្បាប់ លៅសាកលវទិយាល័យ Tham-
masat លៅមបលទសថ្ (សាខា Tha Phra Chan)
តួនាទើកនានុងរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ៖ មបធានសភាមបជាជន (អននុ
លលខាបក្សថនបក្សកនុម្មនុយនើស្រកម្នុជា សម្ជិកគណៈកម្្ម ធិការ

មបភព៖ www.eccc.gov.kh
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អចិ្ថមន្រយ ៍និង គណៈកម្្ម ធិការមជ្ឈមិបក្ស កនុម្មនុយនើស្រកម្នុជា)
ថ្ងៃដខចាប់ខ្លួនលោយសាលាក្រើដខ្មរមកេម៖ ១៩ កជ្្ញ  ២០០៧
បទលចាទមបកាន់៖ ឧមកិដឋាកម្មមបឆ្ងំមននុស្សជាតិ ឧមកិដឋាកម្មមបល័យពដូជសាសន៍ និងការរលំលាភបំពានោ៉ងធងៃន់ធងៃរ
លៅលលើអននុសជ្្ញ ទើមករុងេ្សដឺណវឆ្នា ១ំ៩៤៩
ការផ្រន្ាលទាសសំណនុំ លរឿង០០២/០១៖

- សាលមកមរបស់អង្គជំននុំជមមរះសាលាដំបដូង មបកាសលៅថ្ងៃទើ ៧ ដខសើហា ឆ្នា ២ំ០១៤ សលមមច្ផ្រន្ាលទាសោក់
ពន្ធនាគារអស់មួយជើវតិ

- សាលដើការបស់អង្គជំននុំជមមរះតនុលាការកំពដូល មបកាសលៅថ្ងៃទើ២៣ ដខវចិ្្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៦ សលមមច្ផ្រន្ាលទាស
ោក់ពន្ធនាគារអស់មួយជើវតិ

ការផ្រន្ាលទាសសំណនុំ លរឿង០០២/០២៖ សាលមកមរបស់អង្គជំននុំជមមរះសាលាដំបដូង មបកាសលៅថ្ងៃទើ ១៦ វចិ្្ិកា 
២០១៨ សលមមច្ផ្រន្ាលទាសោក់ពន្ធនាគារអស់មួយជើវតិ
កាលបរលិច្្ទសា្ល ប់៖ ៤ សើហា ២០១៩

េណំទុំ សរឿង០០២/០១	និង០០២/០២	សខៀវ	េំ្ ន
លឈា្ម រះ លខៀវ សំផន 
លឈា្ម រះលៅលមរៅ៖៖ ដេម
កាលបរលិច្្ទកំលណើ ត៖ ២៨ កក្កោ ១៩៣១
ទើកដន្លងកំលណើ ត៖ លខត្រសាវា យលរៀង
ការអប់រ៖ំ ដផនាកលសដឋាកិច្្ច លៅសាកលវទិយាល័យ Montpellier លមកាយ 
មកគាត់បានបន្រថ្នា ក់បណ្ឌិ ត លៅសាកលវទិយាល័យទើមករុងប៉ារ ើស 
មបលទសបារាងំ
តួនាទើលៅកនានុងរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ៖ មបមនុខរដឋា (មបធាន 
គណៈមបធានរដឋា) ថនរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ

ថ្ងៃដខចាប់ខ្លួនលោយសាលាក្រើដខ្មរមកេម៖ ១៩ វចិ្្ិកា ២០០៧ 
បទលចាទមបកាន់៖ ឧមកិដឋាកម្មមបឆ្ងំមននុស្សជាតិ ឧមកិដឋាកម្មមបល័យពដូជសាសន៍ និងការរលំលាភបំពានោ៉ងធងៃន់ធងៃរ
លៅលលើអននុសជ្្ញ ទើមករុងេ្សដឺណវឆ្នា ១ំ៩៤៩
ការផ្រន្ាលទាសសំណនុំ លរឿង០០២/០១៖

- សាលមកមរបស់អង្គជំននុំជមមរះសាលាដំបដូង មបកាសលៅថ្ងៃទើ ៧ ដខសើហា ឆ្នា ២ំ០១៤ សលមមច្ផ្រន្ាលទាសោក់
ពន្ធនាគារអស់មួយជើវតិ

- សាលដើការបស់អង្គជំននុំជមមរះតនុលាការកំពដូល មបកាសលៅថ្ងៃទើ២៣ ដខវចិ្្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៦ សលមមច្ផ្រន្ាលទាស
ោក់ពន្ធនាគារអស់មួយជើវតិ

ការផ្រន្ាលទាសសំណនុំ លរឿង០០២/០២៖ សាលមកមរបស់អង្គជំននុំជមមរះសាលាដំបដូង មបកាសលៅថ្ងៃទើ ១៦ វចិ្្ិកា 
២០១៨ សលមមច្ផ្រន្ាលទាសោក់ពន្ធនាគារអស់មួយជើវតិ
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េណំទុំ សរឿង០០២	សអៀង	សារ តី
លឈា្ម រះ លអៀង សារ ើ 
លឈា្ម រះលៅលមរៅ៖ គឹម មតាង ឬ មិត្រ វ៉ាន់ ដដលលគសា្គ ល់ថ្ជា 
“បងធំទើ៣” 
កាលបរលិច្្ទកំលណើ ត៖ ២៤ តនុលា ១៩២៥ 
ទើកដន្លងកំលណើ ត៖ ភដូមិលលឿងវ៉ា លខត្រមតាវ ើញ លវៀតណាមខាងតបដូង 
កមមិតអប់រ៖ំ វទិយាល័យមពរះសនុើសនុវតថែិ និងវទិយាសាសស្រនលោបាយ 
លៅទើមករុងប៉ារ ើស មបលទសបារាងំ 
តួនាទើលៅកនានុងរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ៖ ឧបនាយករដឋាមសន្រើ និង 
រដឋាមសន្រើមកសួងការបរលទសថនរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ   សម្ជិក 

គណៈកម្្ម ធិការអច្ិថសន្រយនិ៍ងគណៈកម្្ម ធិការមជ្ឈមិថនបក្សកនុម្មនុយនើស្រកម្នុជា
ថ្ងៃដខចាប់ខ្លួនលោយសាលាក្រើដខ្មរមកេម៖ ១២ វចិ្្ិកា ២០០៧ 
បទលចាទមបកាន់៖ ឧមកិដឋាកម្មមបឆ្ងំមននុស្សជាតិ ឧមកិដឋាកម្មមបល័យពដូជសាសន៍ និងការរលំលាភបំពានោ៉ងធងៃន់ធងៃរ
លៅលលើអននុសជ្្ញ ទើមករុងេ្សដឺណវឆ្នា ១ំ៩៤៩
កាលបរលិច្្ទសា្ល ប់៖ ១៤ មើនា ២០១៣

េណំទុំ សរឿង០០២	សអៀង	្តីរទិ្ធិ
លឈា្ម រះ លអៀង ធើរទិ្ធ 
លឈា្ម រះលៅលមរៅ៖ ភា
កាលបរលិច្្ទកំលណើ ត៖ ១២ មើនា ១៩៣២
ទើកដន្លងកំលណើ ត៖ ភនាំលពញ
កមមិតអប់រ៖ំ បញ្ចប់ការសិកសាលៅវទិយាល័យមពរះសនុើសនុវតថែិ កនានុងមករុង

 
ភនាំលពញ បន្ាប់មកគាត់បានលៅសិកសាដផនាកអក្សរសាសស្រ លៅសាកល 
វទិយាល័យ សបដូន (Sorbonne) លៅមបលទសបារាងំ
តួនាទើលៅកនានុងរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ៖ រដឋាមសន្រើមកសួងសង្គមកិច្្ច
ថ្ងៃដខចាប់ខ្លួនលោយសាលាក្រើដខ្មរមកេម៖ ១២ វចិ្្ិកា ២០០៧

បទលចាទមបកាន់៖ ឧមកិដឋាកម្មមបឆ្ងំមននុស្សជាតិ ឧមកិដឋាកម្មមបល័យពដូជសាសន៍ និងការរលំលាភបំពានោ៉ងធងៃន់ធងៃរ
លៅលលើអននុសជ្្ញ ទើមករុងេ្សដឺណវឆ្នា ១ំ៩៤៩
 លៅកនានុងលសច្ក្រើសលមមច្ដដលលច្ញលៅថ្ងៃទើ ១៣ ដខកជ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១២ អង្គជំននុំជមមរះសាលាដំបដូងបានរកល�ើញ 
ថ្ លអៀង ធើរទិ្ធ លៅដតមិនម្នសមបទាមគប់មគាន់កនានុងការជំននុំជមមរះ។ លេតនុដដូលច្នារះអង្គជំននុំជមមរះបានបជ្រា ឱ្យផ្្ក 
ដំលណើ រការនើតិវធិើ លេើយបានបជ្រា ឱ្យម្នការលោរះដលង លអៀង ធើរទិ្ធ។
កាលបរលិច្្ទសា្ល ប់៖ ២២ សើហា ២០១៥

មបភព៖ www.eccc.gov.kh
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ោ៉ងធងៃន់ធងៃរលលើអននុសជ្្ញ ទើមករុងេ្សដឺណវ ឆ្នា ១ំ៩៤៩ ឧមកិដឋាកម្មមបឆ្ងំមននុស្សជាតិ ការរលំលាភបំពានលលើមកម 
មពេ្មទណ្ឌ ឆ្នា ១ំ៩៥៦។

េណំទុំ សរឿង០០៤
លឈា្ម រះ យមឹ ទិត្យ
លឈា្ម រះលៅលមរៅ៖ តាទិត  ឬ តា១៧
កាលបរលិច្្ទកំលណើ ត៖ ៣០ ដខធនាដូ ឆ្នា ១ំ៩៣៦
ទើកដន្លងកំលណើ ត៖ ភដូមិមតពាងំគល់ �នុមំតពាងំធំ មសរុកមតាកំក់ 
លខត្រតាដកវ (អតើតតំបន់ ១៣ ថនភដូមិភាគនិរតើ)
តួនាទើលៅកនានុងរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ៖

- សម្ជិកមសរុកគិរ ើវង់
- លលខា និងអននុលលខាមសរុកគិរ ើវង់
- សម្ជិកគណៈកម្្ម ធិការតំបន់១៣
- លលខាតំបន់១៣

បទលចាទមបកាន់៖ ឧមកិដឋាកម្មមបល័យពដូជសាសន៍ ការរលំលាភបំពានោ៉ងធងៃន់ធងៃរលលើអននុសជ្្ញ ទើមករុងេ្សដឺណវ 
ឆ្នា ១ំ៩៤៩ ឧមកិដឋាកម្មមបឆ្ងំមននុស្សជាតិ ការរលំលាភបំពានលលើមកមមពេ្មទណ្ឌ ឆ្នា ១ំ៩៥៦។

េណំទុំ សរឿង០០៤/០១៖
លឈា្ម រះ អនុឹម ដច្ម
លឈា្ម រះលៅលមរៅ៖ គា្ម ន
ទើកដន្លងកំលណើ ត៖  ភដូមិកបាលអដូ �នុជំាងទង មសរុកមតាកំក់ លខត្រតាដកវ
តួនាទើលៅកនានុងរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ៖ លលខាមសរុកមពរះលនមតមពរះ 
និងអននុលលខាតំបន់៥ ថនភដូមិភាគពាយព័្យ
បទលចាទមបកាន់៖ ឧមកិដឋាកម្មមបឆ្ងំមននុស្សជាតិ និងការរលំលាភ 
បំពានលលើមកមមពេ្មទណ្ឌ ឆ្នា ១ំ៩៥៦
 តនុលាការបានលលើកដលងការលចាទមបកាន់ លៅថ្ងៃទើ២២ ដខកនុម្ៈ 
ឆ្នា  ំ២០១៥។
មបភព៖ www.eccc.gov.kh

េណំទុំ សរឿង០០៣
លឈា្ម រះ ម្ស មនុត 
លឈា្ម រះលៅលមរៅ៖ ដខ មនុត ឬ មនុត
កាលបរលិច្្ទកំលណើ ត៖  ១០ ដខសើហា ឆ្នា ១ំ៩៣៨
ទើកដន្លងកំលណើ ត៖ ភដូមិលពាធិ៍ �នុដំមសកនានុង មសរុកឈដូក លខត្រកំពត
តួនាទើលៅកនានុងរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ៖ 

- បជ្រា ការកងពលធំ ១៦៤ (កងទ័ពលជើងទឹក)
- សម្ជិកបមមរុងគណៈកម្្ម ធិការអគ្គលសនាធិការ
- សម្ជិកបមមរុងគណៈកម្្ម ធិការមជ្ឈមិថនបក្សកនុម្មនុយនើស្រកម្នុជា

បទលចាទមបកាន់៖ ឧមកិដឋាកម្មមបល័យពដូជសាសន៍ ការរលំលាភបំពាន 
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 ថ្ងៃទើ៤ ដខឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ លលាកមសើ ជា សាវ ៉នុន  
មបធានមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹង 
អង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា បានច្ដូលរមួ 
លធវាើជាវាគ្មិនកិត្រិយសកនានុងកម្មវធិើស្ើពើ ការជំននុំជមមរះក្រើអតើត
លមដឹកនាដំខ្មរមកេម លៅសាថែ នើយវទិ្យនុFM102 លមកាម 
មបធានបទ “សំណនុំ ឯកសាររបស់សាលាក្ើដខ្មរមកេម”។ 
កម្មវធិើលនរះលបើកឱកាសឱ្យម្នការច្ដូលរមួជាមតិលោបល់
ឬការលលើកសំណួរពើសាធារណជន កនានុងលគាលបំណង 
ដសវាងយល់អំពើមបលភទលក្ណៈនិងសារៈសំខាន់ថនសំណនុំ  
ឯកសាររបស់សាលាក្ើដខ្មរមកេម ដដលម្នតម្កល់លៅ 
កនានុងមជ្ឈមណ្ឌ ល។
 លគាលបំណងកនានុងការច្ដូលរមួកម្មវធិើលនរះ គឺលដើមបើ 
ផ្សពវាផសាយជដូនសាធារណជនឲ្យបានមជាបពើតួនាទើ និង 
ភារកិច្្ចដដលមតរូវតម្កល់ និងការដ្រកសា និងោក់បលមមើ
ការមសាវមជាវនដូវសំណនុំ ឯកសារសាលាក្ើដខ្មរមកេម។

មជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់	ចូលរមួកម្មវិ្តីេ្ដតីពតី

ការជំនទុំជបមរះក្ដតីសមដឹកនាខំខ្មរបកេម	សៅសាថា នតីយវិទ្ទុ	FM102

េណំទុំ សរឿង០០៤/០២
លឈា្ម រះ លអា អាន
លឈា្ម រះលៅលមរៅ៖ ឱម លយឿង ឬ លអា លយឿង ឬ តា អាន
កាលបរលិច្្ទកំលណើ ត៖ ឆ្នា ១ំ៩៣៣
ទើកដន្លងកំលណើ ត៖ ភដូមិតាងំសាវា យ �នុពំាម មសរុកកំពង់មតឡាច្ 
លខត្រកំពង់ឆ្នា ងំ
តួនាទើលៅកនានុងរបបកម្នុជាមបជាធិបលតយ្យ៖

- លលខាតំបន់៤១ (ភដូមិភាគកណា្រ ល)
- សម្ជិកគណៈកម្្ម ធិការភដូមិភាគកណា្រ ល
- អននុលលខាភដូមិភាគកណា្រ ល (លៅច្នុងឆ្នា ១ំ៩៧៧ ដល់ដខមករា 
ឆ្នា ១ំ៩៧៩)

បទលចាទមបកាន់៖ ឧមកិដឋាកម្មមបល័យពដូជសាសន៍ ឧមកិដឋាកម្មមបឆ្ងំមននុស្សជាតិ ការរលំលាភបំពានលលើមកមមពេ្មទណ្ឌ
ឆ្នា ១ំ៩៥៦
 តនុលាការបានលលើកដលងការលចាទមបកាន់ លៅថ្ងៃទើ១៦ ដខធនាដូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

មបភព៖ www.eccc.gov.kh



កិច្ចសាវា គមន៍ដំសណើ រទេ្សនកិច្ច	និងេេការការង្រជាមួយនដគូពាក់ពព័ន្ធ

 ថ្ងៃទើ២៧ ដខសើហា
ឆ្នា ២ំ០២០ មករុមសេ 
លមធាវ ើនាមំនុខរបស់សាលាក្ើដខ្មរ 
មកេម លលាកមសើ Lauren TIP-
TON ទើមបឹកសាដផនាកច្បាប់ លលាក ដកវ សនុទ្ធើ         
មសន្រើដផនាកច្បាប់ និងលលាក សងៃួន សនុធារទិ្ធិ 
សេការ ើមសន្រើច្បាប់ បានអលញរា ើញមកទស្សនកិច្្ច 
លៅទើតាងំ្្មើ ថនមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា។
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 ថ្ងៃទើ២៨ ដខសើហា ឆ្នា ២ំ០២០ មជ្ឈមណ្ឌ ល 
តម្កល់ឯកសារច្បាប់ ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុង 
តនុលាការកម្នុជា បានទទួលសាវា គមន៍លលខាធិការោឋា ន 
ថនមករុមមបឹកសាបណ្ណសារ (ក.ប.ប.) លដើមបើលធវាើកិច្្ចសម្្សន៍ 
កនានុងការងារច្នុរះមតរួតពិនិត្យ និងវាយតថម្លជាក់ដស្រងលលើ
ការងារមគប់មគងបណ្ណសារលៅមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារ 
ច្បាបព់ាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការ 
កម្នុជា។

 ថ្ងៃទើ១ ដខតនុលា ឆ្នា ២ំ០២០ សេលមធាវ ើនាមំនុខ
តំណាងលដើមបណ្រឹ ងរដឋាបបលវណើ  ថនសាលាក្ើដខ្មរ
មកេម លលាក លពជ អង្គ លលាកមសើ MEGAN HIRST 
លលាក ដកវ សនុទ្ធើ មសន្រើច្បាប់ និងលលាកជំទាវ 
លេ�និ ចាវ ើស ទើមបឹកសារាជរោឋា ភិបាល អលញរា ើញ 
មកលធវាើទស្សនកិច្្ចលៅទើតាងំ្្មើរបស់មជ្ឈមណ្ឌ ល 
តម្កល់ឯកសារច្បាប់។



 ថ្ងៃទើ៥ ដខតនុលា ឆ្នា ២ំ០២០
លលាកមសើមបធាន និងមសន្រើមជ្ឈមណ្ឌ ល 
តម្កលឯ់កសារច្បាប់ បានជួបជាមួយ 
លលាក អាគើណដូ រ ើ អនុើម៉្ោ ជំនួយការ 
សាថែ នទដូតជប៉នុន មបចាមំពរះរាជាណាច្មក 
កម្នុជា លដើមបើដសវាងយល់ពើកិច្្ចសេការ 
ការងារកន្លងមក រវាងមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល ់
ឯកសារច្បាប់ជាមួយសាថែ ប័នពាក់ព័ន្ធនានា
និងពិភាកសា គលមម្ងសេការការងារ 
ជាមួយថដគដូ លផ្សងៗលទៀតលៅអនាគត។

 ថ្ងៃទើ២៧ ដខវចិ្្ិកា ឆ្នា ២ំ០២០ មជ្ឈមណ្ឌ ល 
តម្កល់ឯកសារច្បាប់ បានទទួលសាវា គមន៍ មសន្រើ 
ដផនាកបណ្ណសារោឋា ន ថនសាលាក្រើដខ្មរមកេម 
ច្ំនួន០២រដូប គឺលលាក ស៊នុន រ៉ាោ និងលលាកមសើ 
Rosa មកលធវាើទស្សនកិច្្ច លៅមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល ់
ឯកសារច្បាប់ លដើមបើលធវាើការផ្្ល ស់ប្រដូរបទពិលសាធន៍
កនានុងកិច្្ចការងារតម្កល់ និងដ្រកសាឯកសាររបស់
សាលាក្ើដខ្មរមកេម។

12
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 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ បានច្នុរះឧលទ្សនាមលៅតាមបណ្ាមគឹរះសាថែ នសិកសា បានច្ំនួន១៣ កដន្លង 
រមួម្ន៖

១.	វិទយាលព័យប៊ទុន	រា៉ា នតី	េ៊ទុន	ខេន	បាទតី	បេរុកបាទតី	សខត្តាខកវ

លៅវទិយាល័យប៊នុនរ៉ានើេ៊នុនដសនបាទើ ម្នសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន២៥០នាក់។

២.	វិទយាលព័យេសម្ចឪ	បេរុកេសំរាង	សខត្តាខកវ

លៅវទិយាល័យសលម្រច្ឪ ម្នសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន១៥០នាក់។ 

៣.	វិទយាលព័យេ៊ទុន	ខេន	នបពទទឹង	សខត្កំពង់ចាម

លៅវទិយាល័យេ៊នុន ដសន ថមពទទឹង ម្នសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន៥៥០នាក់។

េកម្មភាពមជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់	ចទុរះឧសទ្េនាម 
សៅតាមបណ្្ដ បគឹរះសាថា នេកិសា
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៤.	វិទយាលព័យេសម្ច	ជួន	ណ្ត	សខត្កំពង់ចាម 

លៅវទិយាល័យ សលម្រច្ ជួន ណាត ម្នសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន៩៥០នាក់។

៦.	វិទយាលព័យេ៊ទុន	ខេន	បបេបូត	សខត្សាវា យសរៀង

លៅវទិយាល័យេ៊នុន ដសនមបសដូមត មសរុកសាវា យលទៀប លខត្រសាវា យលរៀង ម្នសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន៧៧០នាក់។ 

៥.	វិទយាលព័យនសរាត្មរណឫទ្ធិគន្ធបទុបាផា 	សខត្កំពង់ចាម

លៅវទិយាល័យនលរាត្រមរណឫទ្ធិគន្ធបនុបាផា ម្នសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន៤៦៤នាក់។



៧.	វិទយាលព័យេ៊ទុន	ខេន	កំពង់ចក	សខត្សាវា យសរៀង

លៅវទិយាល័យេ៊នុន ដសនកំពង់ច្ក មសរុករដំួល លខត្រសាវា យលរៀង ម្នសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន៨០០នាក់។

៨.	វិទយាលព័យេ៊ទុន	ខេន	សាវា យបជំ	សខត្សាវា យសរៀង

លៅវទិយាល័យេ៊នុន ដសនសាវា យមជំ មសរុកសាវា យមជំ លខត្រសាវា យលរៀង ម្នសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន៣០០នាក់។ 

៩.	វិទយាលព័យេ៊ទុន	ខេន	នបពសពាន	បេរុកកំពង់បតខបក	សខត្នបពខវង 

វទិយាល័យេ៊នុន ដសន ថមពលពាន មសរុកកំពង់មតដបក លខត្រថមពដវង ម្នសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន១៣៨៥នាក់។ 
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១០.	វិទយាលព័យ	េ៊ទុន	ខេន	កំពង់បតខបក	បេរុកកំពង់បតខបក	សខត្នបពខវង

វទិយាល័យ េ៊នុន ដសន កំពង់មតដបក មសរុកកំពង់មតដបក លខត្រថមពដវង 
ម្នសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន ៨០០នាក់។ 

១១.	វិទយាលព័យ	ប៊ទុនរា៉ា នតី	េ៊ទុន	ខេន	កំពង់បតខបក	បេរុកកំពង់បតខបក	សខត្នបពខវង

វទិយាល័យ ប៊នុនរ៉ានើ េ៊នុន ដសន កំពង់មតដបក មសរុកកំពង់មតដបក លខត្រថមពដវង 
ម្នសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន ៤០០នាក់។

១២.	វិទយាលព័យ	អទុិ	ជិ	យតី	គិ	វាលពង់	បេរុកឧដទុង្គ	សខត្កំពង់េ្ពឺ

លៅវទិយាល័យ អនុិ ជិ យើ គិ វាលពង់ ម្នលលាកមគរូ អនាកមគរូ និងសិសសាននុសិស្សច្ដូលរមួច្ំនួន១២៨៧នាក់។
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 ថ្ងៃទើ៣ ដខកក្កោ ឆ្នា ២ំ០២០ មសន្រើមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុង 
តនុលាការកម្នុជា បានលធវាើទស្សនកិច្្ចសិកសាលៅបណា្ណ ល័យ និងបណ្ណសារោឋា នថនរដឋាសភាជាតិ លដើមបើដកមសង់នដូវ 
បទពិលសាធន៍កនានុងការលរៀបច្ំ និងដ្រកសាឯកសារ ការលមបើមបាស់មបព័ន្ធកម្មវធិើមគប់មគងទិននាន័យ និងរលបៀបថនការ

 មសាវមជាវរកឯកសារលផ្សងៗ។

 ថ្ងៃទើ៦ ដខកក្កោ ឆ្នា ២ំ០២០ មសន្រើមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញ 
កនានុងតនុលាការកម្នុជាបានច្នុរះលធវាើទស្សនកិច្្ចលៅបណា្ណ ល័យ និងបណ្ណសារោឋា នថនមពឹទ្ធសភាជាតិ លដើមបើផ្្ល ស់ប្ដូរនដូវ 
បទពិលសាធន៍កនានុងការលរៀបច្ំ ការដ្រកសាឯកសារ ការលមបើមបាស់មបព័ន្ធកម្មវធិើមគប់មគងទិននាន័យ និងរលបៀបថនការ 
មសាវមជាវរកឯកសារលផ្សងៗ។

១៣.	វិទយាលព័យ	េ៊ទុន	ខេន	បាត់ដឹង	បេរុកឧដទុង្គ	សខត្កំពង់េ្ពឺ

លៅវទិយាល័យេ៊នុន ដសន បាត់ដឹងម្នសិសសាននុសិស្ស ច្ដូលរមួច្ំនួន២០០នាក់។

មនន្តីមជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់	ស្វាើទេ្សនកិច្ចេកិសា
សដើម្ តីផ្លា េប់្ដូរបទពិសសា្ន៍ការង្រ
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មជ្ឈមណ្លតម្កលឯ់កសារចបាប់	ទទួលអំសណ្យពតីេប្ទុរេជន 

 ថ្ងៃទើ១៦ ដខកក្កោ ឆ្នា ២ំ០២០ មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ បានទទួលលសៀវលៅពើ លលាក យន់ ប៊ើន 
លដើមបណ្រឹ ងរដឋាបបលវណើ លៅកនានុងសំណនុំ លរឿង០០២ ជាអនាកសរលសរលសៀវលៅ”មបវត្រិឈចឺាប់” ដដលលរៀបរាប់ពើជើវតិពិត

 របស់គាត់កនានុងសម័យដខ្មរមកេម។

 ថ្ងៃទើ២៥ ដខឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ លលាកជំទាវ បណ្ឌិ ត Helen Jarvis និង លលាក Larry Strange 
ដដលជាតំណាងម្្ច ស់អំលណាយ Dr. Ben Lane បានមបគល់រដូបភាពជាសានា ថដសិលបៈរបស់វចិ្ិមតករ លាង សនុើកន 
ច្ំនួនបើផ្្ងំ ជដូនមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ លដើមបើតាងំបងាហា ញ។ ផ្្ងំរដូបភាពទាងំលនរះ បរោិយពើទឹកមនុខ 
របស់មននុស្សបើសម័យកាលខនុសគានា  លពាលគឺ ម្នរដូប្តមនុនសសងា្គ ម លពលសសងា្គ ម និងលមកាយសសងា្គ ម។ វចិ្ិមតករ 
លាង សនុើកន ម្នមបសាសន៍បដនថែមថ្ ផ្្ងំគំនដូរទាងំបើដដលវចិ្ិមតករោក់នាមថ្ (ផ្្ក មននុស្ស) គឺជារដូបភាពមួយ
ដដល្្លនុរះបជ្រា ងំពើទឹកមនុខ និងទឹកចិ្ត្រមននុស្សដដលលល្មបៀបដដូច្ជាផ្្ក មតរូវបានមននុស្សអាមកក់សម្្ល ប់។

រដូបភាពទាងំបើផ្្ងំលនរះមតរូវបានោក់តាងំបងាហា ញលៅសាលឈដូកស របស់មជ្ឈមណ្ឌ ល
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 មគរួសារលលាក ជា	េអំ៊ន បានលធវាើអំលណាយជាសម្្រៈការោិល័យមួយច្ំនួនរមួម្ន៖
តនុការោិល័យ ២ ទដូឯកសារ  ២ និង តនុតាងំពិព័រណ៍ ២ ជដូនមជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ ឯកសារច្បាប់។



 សេចក្ដតីខថលាងអំណរគទុណ

 មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា ម្នកិត្រិយស 
ខ្ង់ខ្ស់ សដូមដ្្លងអំណរគនុណោ៉ងមជាលលមរៅច្ំលពារះ

•	 េសម្ដចអគ្គមហាសេនាបតតីសតសជា	េ៊ទុន	ខេន នាយករដ្ឋមនន្តីននបពរះរាជាណ្ចបកកម្ទុជា

•	 ឯកឧត្ដមកិត្ិនតីតិសកាេលបណិ្ត	ប៊ិន	ឈនិ	និងថ្នា ក់ដឹកនាទំតីេ្ដតីការគណៈរដ្ឋមនន្តី

•	 រដ្្ឋ ្ិបាលជប៉ាទុន	និងសាថា នទូតជប៉ាទុនបបចាសំៅបពរះរាជាណ្ចបកកម្ទុជា

• ការោិល័យរដឋាបាលថនអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា
• មន្ើរអប់រ ំយនុវជន និងកើឡា លៅតាមបណ្ាលខត្រនានា
• សាកលវទិយាល័យ និងវទិយាល័យនានា លៅតាមបណ្ារាជធានើ/លខត្រ
• បណ្ាអង្គការជាតិ និងអន្ររជាតិ ដដលម្នការងារពាក់ព័ន្ធ
• ការច្ដូលរមួពើសាធារណជនជាតិ និងអន្ររជាតិ
• លភញៀវទស្សនកិច្្ចសិកសាជាតិ និងអន្ររជាតិ និង
• លភញៀវសិកសាមសាវមជាវជាតិ និងអន្ររជាតិ ដដលបានលរះបង់កំលាងំកាយចិ្ត្រ និងលពលលវលាដ៏ម្នតថម្ល 

ជួយផ្ល់អននុសាសន៍ និងច្ដូលរមួជាមួយកម្មវធិើ និងលវទិកាទាងំឡាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារ 
ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា លដើមបើសលមមច្លគាលលៅថនការងារជាយនុទ្ធ
សាសស្រ លលើសកម្មភាពការងារអភិវឌ្ឍរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំននុំជមមរះ 
វសិាមញ្ញកនានុងតនុលាការកម្នុជា និងការលលើកកម្ស់ និងរកសាលករដំដណលរបស់អង្គជំននុំជមមរះវសិាមញ្ញកនានុង 
តនុលាការកម្នុជា ឆ្នា ២ំ០២០។

 សដូមលគារពជដូនពរសលម្ច្ ឯកឧត្ម លលាកជំទាវ លលាក លលាកមសើ មសន្រើរាជការ លភញៀវកិត្រិយសជាតិ 
លលាកសាសសា្រ ចារ្យ លលាកមគរូ អនាកមគរូ និស្សតិ សិស្ស និងគរនុសិស្ស មពមទាងំឯកឧត្មឯកអគ្គរាជទដូតជប៉នុន 
មបចាលំៅមពរះរាជាណាច្មកកម្នុជា និងលភញៀវអន្ររជាតិ សដូមមបកបលោយពនុទ្ធពរទាងំបួនមបការ  គឺ អាយនុ វណ្ណៈ សនុខៈ 

ពលៈ កនុំបើល�្លៀងឃ្្ល តល�ើយ៕

 

3

20



21


