
 

 

 

 

 

 
 

 

       

ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិងុនា ឆ្នា ំ ២០១៥ 

 

 

សេចក្តីប្រកាេពត័៌មាន 

អង្គជំនុំជប្រះតុលាការក្ំពលូ 

 សចញដកីាក្ំណតក់ាលររិសចេទេវនាការសលើក្ទីរួយក្នុង្េំណុំសរឿង្ ០០២/០១ 

អង្គជំនំុជម្មះតុលាការកំពូលថ្នអង្គជំនំុជម្មះវិសាមញ្ញកាុង្តុលាការកមពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញដីកាកំណត់ 

កាលបរិចេេទសវនាការចលើកទីមួយទាក់ទង្នឹង្បណត ឹង្សាទុកក្ាុង្សំណុំចរ ង្ ០០២/០១ ចដើមបីសាត ប់សាក្ីកមមរបស ់

សាកសបីីរូប ខដលអង្គជំនុំជម្មះបានសចម្មេចកាះចៅតាមចសេកតីសចម្មេេុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នា ំ ២០១៥។ 

សវនាការចនះ ចម្ោង្នឹង្ចបើកចៅចវលាច ោ៉ ង្ ០៩ម្ពឹក ដល់ច ោ៉ ង្ ០៤រចសៀល ចៅថ្ងៃទី ២, ៣, ៦ និង្ ថ្ងៃទី ៧ ខែ 

កកកដា ឆ្នា ំ ២០១៥  គឺជាថ្ងៃបម្មុង្ ម្បសិនចបើម្តូវការចពលចវលាបខនែម។ សម្៉ប់សវនាការបខនែមចទៀត ខដលម្តូវរួម

បញ្ចូលនូវសារណាផ្ទា ល់៉ត់ចលើបញ្ហា ខដលបានចលើកច ើង្ ចៅកាុង្បណត ឹង្សាទុកច្នាះ អង្គជំនុំជម្មះនឹង្ច វ្ើការ

កំណត់កាលបរិចេេទចៅតាមចពលចវលាសមម្សប។ 

សវនាការចនះ ពាក់ព័នធចៅនឹង្បណត ឹង្សាទុករ្បស់សហម្ពះរាជអាជាា , ននួ ជា នងិ្ ចែៀវ សំផន ម្បឆំ្នង្នឹង្

សាលម្កមរបស់អង្គជំនុំជម្មះសាលាដំបូង្ កាុង្សំណុំចរ ង្ ០០២/០១ ខដលបានចេញចៅកាុង្ខែ សីហា ឆ្នា ំ២០១៤។ 

បណត ឹង្សាទុកច្នះ ៉នទំហំ្ំច្ង្ និង្សមុ គសាម ញ ម្បសិនចបើចម្បៀបច្ៀបនឹង្កិេចដំចណើរការនីតិវិ្ីដថ្ទចទៀត ខដល

ពាក់ព័នធចៅនឹង្អំចពើចោរចៅដ៏ ៃ្ន់ ៃ្រខដលរង្ការចោទម្បកាន់ចនាះ។ សារណា ម្បតិោរិកសវនាការ និង្ភសតុតាង្

ជាឯកសារថ្នសំណុំចរ ង្ខដលជាមូលដាា នសម្៉បកិ់េចដំចណើរការនីតិវិ្ី ៉នេំនួនរាប់រយពាន់ទំព័រ។ បខនែមចលើចនះ

ចទៀត ច៉ ស់បណត ឹង្សាទុក ្ បានចលើកច ើង្នូវទ ហីករណ៍ជាង្ ៣៧០ ចៅកាុង្បណត ឹង្សាទុក ្ ចដាយរួមបញ្ចូលទាងំ្

បញ្ហា ខដលពំុបានចកើតច ើង្ចៅកាុង្សាលម្កមែលួនឯង្ផង្ខដរ បោុខនតបានចកើតច ើង្ ចៅកាុង្ចពលកិេចដំចណើរការនីតិ វិ្ីជនំុំ 

ជម្មះ។ ែុសពីតុលាការម្ពហមទណឌ អនតរជាតិ និង្៉នសត ង់្ដារអនតរជាតិដថ្ទចទៀត ចដាយចោង្តាម វិននថ្ផាកាុង្របស ់

អ.វ.ត.ក បញ្ហា ទាំង្ចនះ ពំុម្តូវបានអនុញ្ហញ តឱ្យច វ្ើបណត ឹង្សាទុកដ្ាេ់ចដាយខ កពីោា ច ើយ បោុខនត ម្តូវបានអនុញ្ហញ តឱ្យ

ចលើកច ើង្ខតចៅចពលបណត ឹង្សាទុកម្្បឆំ្នង្នឹង្សាលម្កមបោុចណាោ ះ។  



 

សវនាការនឹង្ចបើកទូលាយសម្៉ប់សានរណជន និង្តំណាង្សារព័ត៌៉ន ចហើយកខនលង្អង្គយុចៅកាុង្សាល 

សវនាការនឹង្ម្តូវខេកជូនចដាយចោរពតាមចោលការណ៍ អាកមកមុន បានមុន ចលើកខលង្ខតកខនលង្អង្គយុ ខដលម្តូវ 

បានរកាទុកសម្៉ប់ចដើមបណត ឹង្រដាបបចវណីចៅកាុង្សណំុំចរ ង្ចនះ។  

 

កាុង្ករណីខដលពំុទាន់៉នការសចម្មេចលើបញ្ហា ថ្នបណត ឹង្សាទុកច្នះចទ ជនជាប់ចោទចៅខតម្តូវបានសនមត 

ថាោម នចទាស។ អង្គជំនុំជម្មះតុលាការកំពូលរំពឹង្ទុកថា សានរណៈជន មន្តនតីរាជការ ម្បព័នធផសពវផាយសារព័ត៌៉ន 

ចោរពចោលការណ៍សេចនរណ៍ថ្ននិរចទាសចនះ ចៅកាុង្ចសេកតីខងលង្ការណ៍ណាមួយខដលែលួន៉នបំណង្ច វ្ើច ើង្សត ី

អំពីចរ ង្កតីចនះ និង្ជនជាប់ចោទ។    

 

តំណាង្ម្បព័នធផសពវផាយខដល៉នបំណង្េូលរួមកាុង្សវនាការចលើបណត ឹង្សាទុកច្នះម្តូវ៉នប័ណោ សម្៉ប់

អាកសារព័ត៌៉ន និង្ម្តូវេុះចមម ះជាមុន។ សូមអនុវតតតាមលកែ្ណឌ ដូេខាង្ចម្កាមចដើមបីចសា ើសុំប័ណោ ព័ត៌៉ន៖ 

 ក)អាកសារព័ត៌៉នខដលមិនទាន់៉នប័ណោ ព័ត៌៉នខដលចេញចដាយ អ.វ.ត.ក ម្តូវបំចពញទម្មង់្ខបបបទ 

សុំប័ណោ សារព័ត៌៉នចដាយ៉នេុះហតែចលខា ភាា ប់រូបងតទម្មង់្ jpg មួយសនលឹក និង្េាប់េមលង្លិែិតឆ្លង្ខដនមយួ 

េាប់ ចផាើមកជាមយួសំចណើសុំេុះចមម ះចដើមបីេូលរួមតាមដានសវនាការចលើបណត ឹង្សាទុក្ តាមរយៈសារចអ ិេ 

ម្តូនិក pas@eccc.gov.kh ។  

            ែ)អាកសារព័ត៌៉នខដល៉នប័ណោ ៉នសុពលភាពជាផលូវការរបស់ អ.វ.ត.ក ម្តូវេុះចមម ះចដើមបីេូលរួម 

តាមដានសវនាការបណត ឹង្សាទុកច្ៅខផាកកិេចការសានរណៈ តាមរយៈការចផាើសារចអ ិេម្តូនិកចៅកាន ់

pas@eccc.gov.kh ។  

            គ)អាកសារព័ត៌៉នខដល៉នប័ណោ ព័ត៌៉នជាផលូវការរបស់ អ.វ.ត.ក បោុខនតផុតកំណត់ ម្តូវបំចពញទម្មង់្ 

ខបបបទសុំប័ណោ ព័ត៌៉នសារជាងមី ចដាយ៉នេុះហតែចលខាចផាើមកជាមួយនឹង្សំចណើសុំេុះចមម ះចដើមបីេូលរួមតាម 

ដានសវនាការបណត ឹង្សាទុក ្តាមរយៈសារចអ ិេម្តូនិក pas@eccc.gov.kh ។ 

  សូមកំុចភលេបញ្ហា ក់ចលែប័ណោ ោស់ខដលផុតកំណត់ផង្ !  

ទម្មង់្ខបបបទសម្៉ប់សុំប័ណោ ព័ត៌៉ន អាេទាញយកបានពីចគហទំព័ររបស ់ អ.វ.ត.កៈ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ECCC_Accreditation_Media_Appl... 

ថ្ងៃផតុកណំតឈ់បទ់ទលួការេះុចមម ះរបស់អាកសារពត័៌៉ ន នងិ្សំចណើសំុបណ័ោ ពត័៌៉ ន៖ ថ្ងៃអង្គគ រ ទ៣ី០ 

ខែមងិនុា ឆ្នា ំ ២០១៥ ចវលាច ោ៉ ង្ ៤ រចសៀល។  

 

សំណុំចរ ង្០០២/០១ គឺជាការជំនុំជម្រះល ើកទីរួយថ្នការជំនុំជម្មះោោ ង្តិេពីរម្បឆំ្នង្នឹង្ ចែៀវ សំផន 

ជាម្បមុែរដាថ្នកមពុជាម្បជា្ិបចតយយ និង្នួន ជា អតីតអនុចលខាបកសកុមមុយនីសត កមពុជា។ បទចោទចៅកាុង្សំណុំចរ ង្ 

០០២/០១ គឺចផ្ទត តចលើបទឧម្កិដាម្បឆំ្នង្មនុសសជាតិ ខដលរង្ការចោទម្បកាន់កាុង្អំ ុង្ចពលជចមលៀសចៅទីម្កុង្ 

mailto:pas@eccc.gov.kh
mailto:pas@eccc.gov.kh
mailto:pas@eccc.gov.kh
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ECCC_Accreditation_Media_Application_Form-2014.doc


 

ភាំចពញ កាុង្ខែចមសា ឆ្នា ំ ១៩៧៥ និង្ ការផ្ទល ស់ទីចដាយបង្្ំបនតបនាា ប់ពីតំបន់ដថ្ទចទៀត រួមទាងំ្ ការកាប់ស ល៉ ប់ខដល 

រង្ការចោទម្បកានច់ៅទួលចពា្៍ថ្ម្ជ កាុង្ចែតតចពា្៍សាត់។ ចៅថ្ងៃទី ៧ ខែ សីហា ២០១៤ អង្គជំនុំជម្មះសាលាដំបូង្ 

រកច ើញថា ជនជាប់ចោទ៉នពិរុទធភាពពីបទឧម្កិដាម្បឆំ្នង្មនុសសជាតិ និង្បានសចម្មេម្បកាសចទាសដាក់

ពនធនាោរជនជាបច់ោទទាងំ្ពីរអស់មួយជីវិត។ នួន ជា និង្ ចែៀវ សំផន បានច វ្ើបណត ឹង្សាទុកម្្បឆំ្នង្នឹង្សាលម្កម

របស់អង្គជំនុំជម្មះសាលាដំបូង្ ចដាយ ា៉ ក់ៗបានចលើកទ ហីករណ៍បណត ឹង្សាទុកេំ្នួន ២២៣ និង្ ១៤៨ ចរៀង្ៗែលួន។ 

បខនែមចលើចនះ សហម្ពះរាជអាជាា  បានដាក់បណត ឹង្សាទុក ្ចដាយកម្មិតម្តឹមខតខសវ ង្រកដំចណាះម្សាយខដលម្បកាស

ចដាយអង្គជំនុជំម្មះតុលាការកំពូល ទាក់ទង្នឹង្ភាពអាេអនុវតតបាននូវទម្រង់ពម្ងីកបន្នែរននសហឧម្កិដ្ឋករមរួរ ន្ដ្ 

លៅថា  “សហឧម្កិដ្ឋករមរួរទម្រង់ទី III” (JCE III) លៅចំលោះរុខ អ.វ.ត.ក។ 

សម្៉ប់ព័ត៌៉នបខនែម សូមទាក់ទង្៖  

 

ចលាក ចនម្ត ភន្តកាត  

មន្តនតីនាពំាកយសាលាកតីខែមរម្កហម 

ទូរស័ពាេល័តៈ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ១៥៦ 

សារចអ ិេម្តូនិកៈ neth.pheaktra@eccc.gov.kh 

 

ចលាក ឡាស អលូសិន 

មន្តនតីខផាកេាប់ 

ទូរស័ពាេល័តៈ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ០២៣ 

សារចអ ិកម្តូនិកៈ olsenl@un.org 
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