
អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះវិិសា�ញ្ញញក្នុុ�ង្គតុំលាការក្នុ�ុ�ជា (អ.វិ.តុ.ក្នុ)
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របាាយកាារណ៍៍តុុលាាកាារ 
ឆ្នាំំា�២០១៨-២០២២

កាារប្រ�កាាសសាលដីីកាា
កាុ�ងសំណុំំំរឿរឿង ០០២/០២
 នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ក្នុញ្ញាា ឆ្នាំំំ២០២២ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលបានុំម្រះ�កាសសាលដីីកាចុំង្គនៅម្រះកាយ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ ពាក្នុ់ពូ័នុំធនុំឹង្គម្រះពូឹតុិ�ការណុំ៍ថ្ងៃម្រះពូថ្ងៃ�ៃ�ំ�ំតុខែដីលបានុំនៅក្នុើតុនៅ�ើង្គក្នុុ�ង្គអំ��ង្គនៅពូលខែ�ែរម្រះក្នុហ� 
បានុំម្រះ��់ម្រះ�ង្គម្រះ�នៅទីសក្នុ�ុ�ជា ចុនៅ�ះះពូីថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�នៅ�សា ឆ្នាំំំ១៩៧៥ ដីល់ ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ��ក្នុរា ឆ្នាំំំ១៩៧៩។ 
អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះបានុំតុ�កល់ការដាក្នុ់ពូ�រំទីធភាពូនៅលើ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ អតុីតុម្រះ��ំ�រដីឋថ្ងៃនុំរ��ក្នុ�ុ�ជាម្រះ�ជាធិ��នៅតុយយ នុំ�ង្គជា 
នៅ�ដីឹក្នុ�ំជានុំ់�ុស់ក្នុុ�ង្គរ��នៅនុំះ ពូី�ទីម្រះ�ល័យពូូជំសាសនុំ៍�ក្នុនៅលើម្រះ�ជាជំនុំនៅវិៀតុណា�ឧម្រះក្នុ�ដីឋក្នុ�ែសង្គ្រា�ា� នុំ�ង្គ 
ឧម្រះក្នុ�ដីឋក្នុ�ែម្រះ�ឆ្នាំំង្គ�នុំំសៃជាតុ� (រួ�ទាំំង្គការសម្លាះ�់រ�ាល �នុំំសៃឃាតុ ការនៅធិើើទីំក្នុខ�ំក្នុនៅ�ុញនៅលើពូំទីធសាសនុំ�ក្នុ ជំនុំ 
ជាតុ�ចា� នុំ�ង្គអុក្នុរដីឋការថ្ងៃនុំរ��សាធារណុំរដីឋខែ�ែរ ការដាក្នុ់ម្រះ�ជាជំនុំជាទាំសក្នុរនៅ�តា�សហក្នុរណុំ៍ នុំ�ង្គក្នុខែនុំែង្គនៅធិើើ 
ការទីូទាំំង្គម្រះ�នៅទីស ការនុំ�រនៅទីស ការនៅធិើើទាំរំណុំក្នុ�ែ ការនៅរៀ�អាពាហ៍ពូ�ពាហ៍នៅដាយ�ង្គខំ ការរួ�នៅ�ទីនៅដាយ�ង្គខំក្នុុ�ង្គ 
�រិ�ទីថ្ងៃនុំអាពាហ៍ពូ�ពាហ៍នៅដាយ�ង្គខំ នុំ�ង្គអំនៅពូើហ�ង្គា�ែ�វិនៅ�ទី)។

 �ខែនុំែ�នៅលើនៅនុំះនៅទីៀតុ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលបានុំតុ�កល់�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខរ�ស់សហម្រះពូះរាជំអាជាា 
ទាំក្នុ់ទីង្គនុំឹង្គជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះជា�ំរសថ្ងៃនុំការរួ�នៅ�ទីនៅដាយ�ង្គខំក្នុុ�ង្គ�រិ�ទីថ្ងៃនុំអាពាហ៍ពូ�ពាហ៍នៅដាយ�ង្គខំ។ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះ 
តុំលាការក្នុំពូូលបានុំសនុំុ�ដាានុំថា �សិ�តាង្គ��ាញថា នៅ�នៅពូល�ង្គខំឱ្យយរួ�នៅ�ទី ��ា�់ពូីនៅរៀ�អាពាហ៍ពូ�ពាហ៍នៅដាយ 
�ង្គខំរួចុ ជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះជា�ំរសបានុំទីទីួលរង្គនុំូវិ�ល�ះះពាល់ដីូចុជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះជាម្រះសិីខែដីរ នៅហើយថានៅនុំះជាទីនៅង្គើើ 
អ�នុំំសៃធិ�៌ ខែដីលម្លានុំខែចុង្គនៅ�ក្នុុ�ង្គចុា�់អនុំិរជាតុ�។ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលបានុំ�ិ�ានៅទាំសពូី�ទីឧម្រះក្នុ�ដីឋក្នុ�ែ 
ម្រះ�ឆ្នាំំង្គ�នុំំសៃជាតុ�ចុំនៅពាះអំនៅពូើអ�នុំំសៃធិ�៌នៅ�ៃង្គនៅទីៀតុទាំក្នុ់ទីង្គនុំឹង្គជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះជា�ំរស។

 អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល នុំឹង្គនៅបាះពូំ�ុ�ាយសាលម្រះក្នុ�នៅពូញនៅលញ ��ា�់ពូីដីំនៅណុំើរការថ្ងៃនុំខែក្នុ 
សម្រះ�ួលនុំ�ង្គការ�ក្នុខែម្រះ�ម្រះតុូវិបានុំ�ញ្ញច�់។

ក្នុុ�ងកាារបោះ�ា�ពុុម្ពពផ្សាាយបោះ��...
បច្ចុុ�បបន្ននភាាពអំំពីតុុលាាកាារ

សាលដីីកានៅលើ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខម្រះតុូវិបានុំ 
ម្រះ�កាសក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ 
(សូ�នៅ�ើលអតុែ�ទីនៅ�ល)

សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣  ០០៤  នុំ�ង្គ  ០០៤/០២ 
ម្រះតុូវិបានុំ�ញ្ញច�់នៅដាយអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការ 
ក្នុំពូូល (សូ�នៅ�ើលទីំពូ័រ ៤-៥)

 ឯក្នុសារសំណុំំំនៅរឿង្គជាង្គ ៤.០០០ ម្រះតុូវិបានុំនៅធិើើ
ចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញក្នុុ�ង្គម្រះ��់សំណុំំំនៅរឿង្គ 
ទាំំង្គអស់ (សូ�នៅ�ើលទីំពូ័រ ៧)

 កាំង្គ នៅហកក្នុអាាវិ នុំួនុំ ជា នុំ�ង្គ នៅអា អានុំ 
បានុំទីទីួល�រណុំភាពូ (សូ�នៅ�ើលទីំពូ័រ ២)

 អ.វិ.តុ.ក្នុ បានុំចា�់នៅ�ិើ�ផ្លាះស់�ិ�រនៅឆ្នាំះះ
នៅ��ំនៅពូញ�ំ��រខែដីលនៅ�នៅសសសល់ 
(សូ�នៅ�ើលទីំពូ័រ ១២)

សកម្មមភាាពផ្សសពវផ្សាយ

 ស�កាាសាលាអំពូីជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ រយៈនៅពូល�ីថ្ងៃ�ៃ 
ម្រះតុូវិបានុំនៅរៀ�ចុំនៅ�ើង្គជា�ួយភា�ីពាក្នុ់ពូ័នុំធ 
នៅដីើ�ីីម្រះ��ូលធាតុំចុូល នៅលើការចុូលរួ�រ�ស់ 
ជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះម្រះ�ក្នុ�នៅដាយអតុែនុំ័យ នៅ�ក្នុុ�ង្គ 
ដីំណាក្នុ់កាលខែដីលនៅ�នៅសសសល់ 
(សូ�នៅ�ើលទីំ. ៨)

 អ.វិ.តុ.ក្នុ បានុំសហការនៅរៀ�ចុំការម្រះ�ក្នុួតុថាំក្នុ ់
ជាតុ�ថ្ងៃនុំការម្រះ�ក្នុួតុម្រះ�ខែជំង្គតុំលាការចុា�់�នុំំសៃ 
ធិ�៌អនុំិរជាតុ� (សូ�នៅ�ើលទីំពូ័រ ១០)

 ខែ�ុក្នុ�ំពារជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ នៅ�ធាវិីនៅដីើ� 
�ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី សហនៅ�ធាវិី�ំ�ំ� 
នុំ�ង្គខែ�ុក្នុក្នុ�ចុចការសាធារណុំៈ បានុំ�នុំ ិ
ការ�ៃពូើ�ាយដីល់សាធារណុំជំនុំ 
(សូ�នៅ�ើលទីំពូ័រ ៩)



របាយការណ៍៍តុុលាការ ឆ្នាំំ�២០១៨-២០២២

២

�ច្ចុុ��បន្នុភាាព
អំំពីតុុលាកាារ

សំណុំំំរឿរឿង ០០១

 កាំង្គ នៅហកក្នុអាាវិ (ឌុំចុ) បានុំទីទីួល�រណុំភាពូនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�ក្នុញ្ញាា 
ឆ្នាំំំ២០២០ ក្នុុ�ង្គអាយំ ៧៧ឆ្នាំំំ �ណុំៈក្នុំពូំង្គជា�់ពូនុំធ��រអស់�ួយជំីវិិតុ។

សំណុំំំរឿរឿង ០០២/០២

កាារជំំន្នុំជំម្រះម្មះ

 នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�វិិចុិ�កា ឆ្នាំំំ២០១៨ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គបានុំ 
ម្រះ�កាសសាលម្រះក្នុ�ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២។ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គបានុំរក្នុ 
នៅ�ើញថា នុំួនុំ ជា នុំ�ង្គ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ ម្លានុំពូ�រំទីធភាពូពូី�ទីឧម្រះក្នុ�ដីឋក្នុ�ែម្រះ�ឆ្នាំំង្គ�នុំំសៃ 
ជាតុ� ការរំនៅលា�យ៉ាាង្គធិៃនុំ់ធិៃរនៅលើអនុំំសញ្ញាាទីីម្រះក្នុំង្គហៃ�ខែណុំវិ នុំ�ង្គអំនៅពូើម្រះ�ល័យពូូជំ 
សាសនុំ៍នៅលើជំនុំជាតុ�នៅវិៀតុណា�។ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គក្នុ៏បានុំកាតុ់នៅទាំស នុំួនុំ ជា 
ពូីអំនៅពូើម្រះ�ល័យពូូជំសាសនុំ៍នៅលើជំនុំជាតុ�ចា� នៅម្រះកា�នៅ�លការណុំ៍ថ្ងៃនុំការទីទីួល�ំសម្រះតុូវិ 
រ�ស់ថាំក្នុ់ដីឹក្នុ�ំ។

 អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គបានុំ�ិ�ានៅទាំស នុំួនុំ ជា នុំ�ង្គ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ 
ឱ្យយជា�់ពូនុំធ��រអស់�ួយជំីវិិតុ នៅដាយ�ូក្នុ�ញ្ញច�លការ�ិ�ានៅទាំសចុំង្គនៅម្រះកាយ ក្នុុ�ង្គ 
សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០១ នុំ�ង្គ ០០២/០២ ឱ្យយជា�់ពូនុំធ��រអស់�ួយជំីវិិតុ។ អង្គគជំំនុំំ ំ
ជំម្រះ�ះបានុំជំូនុំដីំណុំឹង្គអំពូីសាលម្រះក្នុ�ជាលាយលក្នុខណុំ៍អក្នុៃរនៅពូញនៅលញ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ 

ខែ��ី� ឆ្នាំំំ២០១៩។

បណុំឹ�ងសាាទុុកខ

នុំួនុំ ជា

 នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�ក្នុក្នុកដា ឆ្នាំំំ២០១៩ នុំួនុំ ជា បានុំដាក្នុ់នៅសចុក្នុិីជំូនុំដីំណុំឹង្គ 
អំពូី�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខ នៅដាយនៅលើក្នុនៅ�ើង្គពូីក្នុំហំសអង្គគនៅហតុំ/អង្គគចុា�់ចុំនុំួនុំ ៣៥១ នៅ� 
កុ្នុ�ង្គសាលម្រះក្នុ�រ�ស់អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ�ំនុំនុំឹង្គទីទីួល�រណុំភាពូនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៤ 
ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០១៩ ក្នុុ�ង្គអាយំ៩៣ឆ្នាំំំ។ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលបានុំ�ញ្ញច� ់
ក្នុ�ចុចដីំនៅណុំើរការនុំីតុ�វិិធិី�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខម្រះ�ឆ្នាំំង្គ នុំួនុំ ជា នៅហើយ��ា�់�ក្នុ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ 
ខែ�វិិចុិ�កា ឆ្នាំំំ២០១៩ បានុំ�ញ្ញាាក្នុ់ថា នៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុរ�ស់អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការ 
ក្នុំពូូល��នុំបានុំ�ដី�នៅសធិសាលម្រះក្នុ�រ�ស់អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គនៅទី នៅហើយសាល 
ដីីកាចុំង្គនៅម្រះកាយសិីពូីពូ�រំទីធភាពូ ឬភាពូ�ានុំនៅទាំសថ្ងៃពូរ៍រ�ស់ នុំួនុំ ជា ��នុំអាចុ 
សនៅម្រះ�ចុបានុំ នៅដាយសារ�រណុំភាពូរ�ស់ នុំួនុំ ជា បានុំរារាំង្គការពូ�នុំ�តុយនៅ�ើង្គវិិញនៅលើ
�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខ។

នៅ�ៀវិ សំ�នុំ

 កាលពូីថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�វិិចុិ�កា ឆ្នាំំំ២០១៨ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ បានុំដាក្នុ់�ណុំឹឹង្គ 
សាទីំក្នុខ��ានុំ់ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គសាលម្រះក្នុ�រ�ស់អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ នៅដាយនៅសុើសំំឱ្យយ 
អង្គគជំំនុំំ ំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលនៅម្លា�ភាពូសាលម្រះក្នុ�សនៅង្គខ�ខែដីលបានុំម្រះ�កាសនៅ� 
ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�វិិចុិ�កា ឆ្នាំំំ២០១៨ នៅដាយសារ�ើះទីម្រះ�ង្គ់ នុំ�ង្គម្រះ�កាសថា សាលម្រះក្នុ�រ�ស ់
អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ��នុំម្លានុំសំពូលភាពូ។ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលបានុំ 
រក្នុនៅ�ើញថា �ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខ��ានុំ់��នុំអាចុទីទីួលយក្នុបានុំ។

នុំួនុំ ជា ក្នុុ�ង្គនៅពូលម្រះ�កាសសាលម្រះក្នុ�សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២

នៅ�ៀវិ សំ�នុំ ក្នុំពូំង្គឈរសាឹ�់ �ណុំៈនៅពូលខែដីលអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គម្រះ�កាសសាលម្រះក្នុ� 

សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�វិិចុិ�កា ឆ្នាំំំ២០១៨

ការ��ាញ�ែ�នុំរ�ស់ ឌុំចុ ជានៅលើក្នុចុំង្គនៅម្រះកាយ ក្នុុ�ង្គ��ជាសាក្នុៃី ក្នុុ�ង្គសវិ�ការសំណុំំំនៅរឿង្គ 

០០២/០២ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ����ំ� ឆ្នាំំំ២០១៦



អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះវិិសា�ញ្ញញក្នុុ�ង្គតុំលាការក្នុ�ុ�ជា (អ.វិ.តុ.ក្នុ)

៣

 នៅ�ៀវិ សំ�នុំ បានុំដាក្នុ់នៅសចុក្នុិីជំូនុំដីំណុំឹង្គអំពូីការ�ិឹង្គសាទីំក្នុខម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គ 
សាលម្រះក្នុ�រ�ស់អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�ក្នុក្នុកដា ឆ្នាំំំ២០១៩ នុំ�ង្គ 
បានុំដាក្នុ់សារណា�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខជាភាសាបារាំង្គនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�ក្នុំ�ៈៈ ឆ្នាំំំ២០២០ 
��ា�់ពូីទីទីួលបានុំការពូនុំារនៅពូល នុំ�ង្គការក្នុំណុំតុ់ទីំពូ័រ។ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ បានុំតុវ៉ាះ 
ក្នុុ�ង្គចុំនៅណា�ចុំណុំំចុនៅ�ៃង្គៗនៅទីៀតុថា ការជំំនុំំំជំម្រះ�ះក្នុិី��ខែ�ែក្នុនៅលើ�សិ�តាង្គនៅម្រះ�វិិសាល 
ភាពូ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គម្លានុំវិិធិីសាម្រះសិខែតុនៅ�នៅលើខែ�ុក្នុ�ែះថ្ងៃនុំ�សិ�តាង្គ នុំ�ង្គបានុំ 
ម្រះ�ម្រះពូឹតុិក្នុំហំសនៅ�ៃង្គៗទាំក្នុ់ទីង្គនុំឹង្គ�សិ�តាង្គទាំំង្គនៅ�ះ នៅ�លការណុំ៍នុំីតុានុំំក្នុូលភាពូ 
ម្រះតុូវិបានុំរំនៅលា��ំពានុំ ការទីទីួល�ំសម្រះតុូវិជាលក្នុខណុំៈ�ំ�គល��នុំម្រះតុូវិបានុំ��ាញឱ្យយ 
នៅ�ើញ នៅហើយថាម្លានុំក្នុំហំសអង្គគនៅហតុំទាំក្នុ់ទីង្គនឹុំង្គតុួ�ទីីនុំ�ង្គការដីឹង្គរ�ស់ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ 
អំពូីឧម្រះក្នុ�ដីឋក្នុ�ែ។

សហម្រះពូះរាជំអាជាា

 នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០១៩ សហម្រះពូះរាជំអាជាាបានុំ�ិឹង្គសាទីំក្នុខ 
ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គសាលម្រះក្នុ�រ�ស់អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ 
នៅដាយ�ញ្ញាាក្នុ់ថា អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គម្លានុំក្នុំហំសនៅដាយ��នុំរា�់�ញ្ញច�លអំនៅពូើ
ហ�ង្គា�ែ�វិនៅ�ទីនៅលើជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះជា�ំរសកុ្នុ�ង្គ�ទីឧម្រះក្នុ�ដីឋថ្ងៃនុំអំនៅពូើអ�នុំំសៃធិ�៌នៅ�ៃង្គនៅទីៀតុ។ 
ដីូចុនៅនុំះ សហម្រះពូះរាជំអាជាា បានុំនៅសុើសំំឱ្យយម្លានុំការខែក្នុតុម្រះ�ូវិនុំូវិឧម្រះក្នុ�ដីឋក្នុ�ែថ្ងៃនុំអំនៅពូើ 
អ�នុំំសៃធិ�៌នៅ�ៃង្គនៅទីៀតុ នៅដីើ�ីីឱ្យយម្លានុំការទីទីួលសាាល់ម្រះតុឹ�ម្រះតុូវិនុំូវិអំនៅពូើរួ�នៅ�ទីនៅដាយ 
�ង្គខំដីូចុ�ំ សម្រះម្លា�់ជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះទាំំង្គ�ំរស នុំ�ង្គម្រះសិី។

 សហម្រះពូះរាជំអាជាាបានុំនៅ�ែើយតុ�នៅ�នុំឹង្គ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខរ�ស់ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ 
កាលពូីថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�តុំលា ឆ្នាំំំ២០២០ នៅដាយនៅលើក្នុនៅហតុំ�លថា នៅ�ៀវិ សំ�នុំ 
�ក្នុខានុំកុ្នុ�ង្គការ��ាញពូីក្នុំហំស�គង្គណា�ួយខែដីលឈានុំនៅ�ដីល់ការនៅធិើើអនិុំរា��នុំ៍ 
តា�រយៈ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខ នៅហើយបានុំនៅសុើឱ្យយអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលម្រះចានុំនៅចាល 
�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខទាំំង្គម្រះសំង្គ។

សហនៅ�ធាវិី�ំ�ំ�នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី

 សហនៅ�ធាវិី�ំ�ំ�បានុំនៅ�ែើយតុ�នៅ�នុំឹង្គ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខរ�ស់ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ 
កាលពូីខែ��ក្នុរា ឆ្នាំំំ២០២១ នៅដាយនៅសុើសំំឱ្យយអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល�ដី�នៅសធិ
នៅចាល�ណុំឹឹង្គសសាទីំក្នុខទាំំង្គម្រះសំង្គ នុំ�ង្គតុ�កល់ពូ�រំទីធភាពូ នុំ�ង្គការ�ិ�ានៅទាំស�ួយជំីវិិតុ
ខែដីលអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គបានុំក្នុំណុំតុ់។

អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល

 នៅ�ខែ��ក្នុរា ឆ្នាំំំ២០២១ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលបានុំក្នុំណុំតុ់នៅពូល 
សវិ�ការនៅលើ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ សម្រះម្លា�់ថ្ងៃ�ៃទីី១៧-២១ 
ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំំ២០២១។ �ះំខែនុំិនៅដាយសារជំំង្គ�រាតុតុាតុក្នុូវិីដី-១៩ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះបានុំ 
ក្នុំណុំតុ់នៅពូលសវិ�ការនៅ�ើង្គវិិញសម្រះម្លា�់ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០២១។ សវិ�ការនៅលើ�ណុំឹឹង្គ 
សាទីំក្នុខម្រះតុូវិបានុំនៅធិើើនៅ�ើង្គជាលក្នុខណុំៈក្នុូនុំកាតុ់ (នៅដាយផ្លាាល់ នុំ�ង្គពូីចុម្លាាយ) នុំ�ង្គនៅដាយ
នៅ�រពូតា�វិិធិីសាម្រះសិសំវិតុែ�ភាពូក្នុូវិីដី-១៩ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៦-១៩ ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០២១។ 
អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល បានុំម្រះ�កាសសាលដីីកានៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ក្នុញ្ញាា 
ឆ្នាំំំ២០២២ (សូ�នៅ�ើលអតុែ�ទីនៅ�ល)។

ការម្រះ�កាសសាលដីីកាសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ នៅដាយអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលម្រះពូះសង្គឃចុូលរួ�សាឹ�់ការម្រះ�កាសសាលដីីកា សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២

សាធារណុំជំនុំតុម្រះ�ង្គ់ជំួរចុូលរួ�សវិ�ការ�ខែ�វិិចុិ�កា ឆ្នាំំំ២០១៩



របាយការណ៍៍តុុលាការ ឆ្នាំំ�២០១៨-២០២២

៤

សំណុំំំរឿរឿង ០០៤/០២  ០០៣  ន្និង  ០០៤

កាារិយាាល័័យសហរឿ�ាម្រះកម្មរឿសុ�បអំរឿងេតុ

 សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុបានុំនៅចុញដីីកាដីំនៅណាះម្រះសាយនៅ�ៃង្គ�ំកុ្នុ�ង្គ 
សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២ ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គ នៅអា អានុំ (១៦ សីហា ២០១៨) សំណុំំំនៅរឿង្គ 
០០៣ ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គ ម្លាស �ំតុ (២៨ វិិចុិ�កា ២០១៨) នុំ�ង្គ សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤ ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គ 
យឹ� ទី�តុយ (២៨ ���ំ� ២០១៩) នៅដាយ�ែ�ះ�ញ្ញាំំង្គពូីការសនុំុ�ដាានុំ�ុ�យ�ំថា នៅតុើជំនុំ 
សង្គៃ័យសែ�តុក្នុុ�ង្គចុំនៅណា� "អុក្នុទីទីួល�ំសម្រះតុូវិ�ុស់�ំ�ំតុ" ចុំនៅពាះឧម្រះក្នុ�ដីឋក្នុ�ែរ�ស់ខែ�ែរ 
ម្រះក្នុហ� នៅហើយដីូនៅចុុះថានៅតុើពូួក្នុនៅ�សែ�តុនៅ�នៅម្រះកា�យំតាឹធិ�ការរ�ស់ អ.វិ.តុ.ក្នុ ខែដីរឬនៅទី។ 
��ា�់ពូីដីំនៅណុំើរការ�ឹឹង្គតុវ៉ាះនៅ�ចុំនៅពាះ�ំ�អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ នុំ�ង្គអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការ 
ក្នុំពូូល (ដីូចុម្លានុំសនៅង្គខ�ខាង្គនៅម្រះកា�) សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុបានុំនៅចុញដីីកា��ា�់ 
ឱ្យយនៅបាះម្រះតា នុំ�ង្គ�ញ្ញច�លសំណុំំំនៅរឿង្គនៅ�ក្នុុ�ង្គ�ណុំណសារ ក្នុុ�ង្គខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០២០ 
(សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២) នុំ�ង្គខែ�ធិុ� ឆ្នាំំំ២០២១ (សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ នុំ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ 
០០៤)។ ដីីកានៅនុំះបានុំ�ញ្ញច�់ដីំនៅណុំើរការនុំីតុ�វិិធិីក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គទាំំង្គ�ី។
 
អំងគបុរឿរជំំន្នុំជំម្រះម្មះ

 ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២ អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ បានុំនៅ�ើក្នុសវិ�ការ 
អសាធារណុំៈ រយៈនៅពូល�ីថ្ងៃ�ៃ នៅលើ�ណុំឹឹង្គឧទីធណុំ៍ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គដីីកាដីំនៅណាះម្រះសាយ 
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៩-២១ ខែ����ំ� ឆ្នាំំំ២០១៩។ អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះបានុំនៅចុញការពូ�ចារណា
នៅលើ�ណុំឹឹង្គឧទីធណុំ៍នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�ធិុ� ឆ្នាំំំ២០១៩ នៅដាយម្រះ�កាសថាការនៅចុញដីីកា 
ដីំនៅណាះម្រះសាយពូីរខែដីល�ុ�យ�ំ ���ំសចុា�់ �ះំខែនុំិអង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ��នុំអាចុម្រះ��ូល 
�តុ�ភា�នៅម្រះចុើនុំបានុំសម្រះម្លា�់ការសនៅម្រះ�ចុនៅលើអង្គគនៅសចុក្នុឹីនៅ�ើយ។

 ក្នុុ�ង្គ សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះបានុំនៅ�ើក្នុសវិ�ការរយៈនៅពូល
�ីថ្ងៃ�ៃនៅលើ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គដីីកាដីំនៅណាះម្រះសាយ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៧-២៩ ខែ�វិិចុិ�កា 
ឆ្នាំំំ២០១៩។ អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះបានុំនៅចុញការពូ�ចារណានៅលើ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៧ 
ខែ�នៅ�សា ឆ្នាំំំ២០២១ នៅដាយយល់នៅ�ើញថា អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ�ើះ�តុ�ភា�នៅម្រះចុើនុំខែដីលចាំ
បាចុ់នៅដីើ�ីីសនៅម្រះ�ចុនៅលើអង្គគនៅសចុក្នុឹីថ្ងៃនុំ�ណុំឹឹង្គឧទីធរណុំ៍។ ��ា�់ពូីការនៅសុើសំំពូីភា�ី�� 
ឱ្យយនៅចុញនៅសចុក្នុឹីសនៅម្រះ�ចុ�ខែនុំែ�នៅទីៀតុ អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះបានុំ�ញ្ញាាក្នុ់ពូីការពូ�ចារណា 
រ�ស់�ែ�នុំនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�ក្នុញ្ញាា ឆ្នាំំំ២០២១ នៅដាយម្រះ�កាសថា អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះបានុំ 
�ញ្ញច�់ភារក្នុ�ចុចទាំំង្គអស់ម្រះស�តា�ម្រះក្នុ��័ណុំឌចុា�់។

 ក្នុុ�ង្គ សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤ អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះបានុំសនៅម្រះ�ចុនៅលើ�ណុំឹឹង្គ 
ឧទីធរណុំ៍ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គដីីកាដីំនៅណាះម្រះសាយនៅដាយ��នុំនៅ�ើក្នុសវិ�ការ នៅហើយបានុំនៅចុញ 
ការពូ�ចារណានៅលើ�ណុំឹឹង្គឧទីធណុំ៍នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�ក្នុញ្ញាា ឆ្នាំំំ២០២១។ ដីូចុក្នុរណុំ ី
០០៤/០២ នុំ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ ខែដីរ អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះបានុំរក្នុនៅ�ើញថា 
អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ�ើះ�តុ�ភា�នៅម្រះចុើនុំខែដីលចាំបាចុ់នៅដីើ�ីីសនៅម្រះ�ចុនៅលើអង្គគនៅសចុក្នុឹីថ្ងៃនុំ�ណុំឹឹង្គ 
ឧទីធរណុំ៍។

អំងគជំំន្នុំជំម្រះម្មះ

 ��ា�់ពូីអង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះបានុំនៅចុញការពូ�ចារណាក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/
០២ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គបានុំទីទីួលសារណា�ួយចុំនុំួនុំពូីភា�ីក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ។ 
កាលពូីថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�នៅ�សា ឆ្នាំំំ២០២០ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គបានុំនៅចុញនៅសចុក្នុិី
ខែ�ែង្គការណុំ៍ថា អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ��នុំអាចុចាតុ់វិិធានុំការតា��ែ�វិតុំលាការពាក្នុ ់
ពូ័នុំធនុំឹង្គ នៅអា អានុំ បានុំនៅទី នៅដាយសារ��នុំទាំនុំ់បានុំទីទីួលការជំូនុំដីំណុំឹង្គជា�ែ�វិការអំពូី
សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២ នុំ�ង្គ��នុំទាំនុំ់បានុំទីទីួលសំណុំំំនៅរឿង្គ។

 អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គបានុំ�ញ្ញាាក្នុ់ថា សំណុំំំនៅរឿង្គភា�នៅម្រះចុើនុំម្លានុំរក្នុា 
ការសម្លាាតុ់នៅហើយអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ��នុំអាចុចុូលនៅ�នៅម្រះ�ើម្រះបាស់បានុំនៅ�ើយ 
ក្នុុ�ង្គកាលៈនៅទីសៈខែដីល��នុំម្លានុំការជំូនុំដីំណុំឹង្គ នុំ�ង្គការនៅ�ុរឯក្នុសារម្រះតុឹ�ម្រះតុូវិ។ នៅយ៉ាង្គ 
តា�នៅ�ម្រះក្នុ�ថ្ងៃនុំអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ នៅសចុក្នុិីខែ�ែង្គការណុំ៍នៅនុំះ��នុំម្លានុំអានុំំភាពូ 
�ែ�វិចុា�់នៅទី �ះំខែនុំិនៅ�ម្រះក្នុ�សង្គឃឹ�ថា វ៉ានុំឹង្គ�ិល់តុម្លាះភាពូ នុំ�ង្គភាពូចុាស់លាស់ដីល ់
សាធារណុំជំនុំ នុំ�ង្គភា�ីថ្ងៃនុំសំណុំំំនៅរឿង្គ។

សហម្រះពូះរាជំអាជាាអនុំិរជាតុ� Brenda Hollis នៅធិើើនៅសចុក្នុិីសនុំុ�ដាានុំក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះនៅ�ើក្នុសវិ�ការនៅលើ�ណុំឹឹង្គឧទីធរណុំ៍ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គដីីកាដីំនៅណាះម្រះសាយសំណុំំំនៅរឿង្គ 
០០៣ (២៧-២៩ វិិចុិ�កា ២០១៩)

ការនៅធិើើនៅសចុក្នុិីសនុំុ�ដាានុំចុំនៅពាះ�ំ�អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ០០៣



អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះវិិសា�ញ្ញញក្នុុ�ង្គតុំលាការក្នុ�ុ�ជា (អ.វិ.តុ.ក្នុ)

៥

 ��ា�់ពូីនៅសចុក្នុិីខែ�ែង្គការណុំ៍រ�ស់អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ សហម្រះពូះ 
រាជំអាជាាអនុំិរជាតុ�បានុំ�ិឹង្គសាទីំក្នុខ��ានុំ់នៅលើសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២ នៅ�កានុំ់អង្គគជំំនុំំ ំ
ជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំំ២០២០ នៅដាយនៅសុើសំំឱ្យយ�ដី�នៅសធិ 
នៅចាល "ការរំលតុ់ជាធិរម្លានុំ" រ�ស់អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គនៅលើសំណុំំំនៅរឿង្គនៅនុំះ។ 
នៅអា អានុំ បានុំដាក្នុ់សំនៅណុំើតុ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំំ២០២០ នៅដាយនៅសុើឱ្យយ 
អង្គគជំំនុំំ ំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល�ដី�នៅសធិ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខរ�ស់សហម្រះពូះរាជំអាជាា 
អនុំិរជាតុ� នៅដាយខែ�ែក្នុនៅលើ�ូលដាានុំថា ��នុំអាចុទីទីួលយក្នុបានុំ នៅហើយនៅដាយសារ 
អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ��នុំបានុំ "រំលតុ់សំណុំំំនៅរឿង្គជាធិរម្លានុំ" នៅ�ើយ។

អំងគជំំន្នុំជំម្រះម្មះតុុលាាកាារកំពូល័

 ��ា�់ពូីម្លានុំការជា�់�ំង្គកុ្នុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គនៅ�ចុំនៅពាះ�ំ�សហនៅ�ម្រះក្នុ� 
នៅសំើ�អនៅង្គកតុ អង្គគ�ំនៅរជំំនំំុំជំម្រះ�ះ នុំ�ង្គអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការ 
ក្នុំពូូលបានុំទីទីួលសំនៅណុំើពូីភា�ីនៅដីើ�ីីនៅដាះម្រះសាយសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២ ០០៣ 
នុំ�ង្គ ០០៤។ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលបានុំ�ដី�នៅសធិសំនៅណុំើរ�ស់ ម្លាស �ំតុ នុំ�ង្គ 
យឹ� ទី�តុយ ខែដីលនៅសុើសំំអនុំិរា��នុំ៍ក្នុុ�ង្គដីំនៅណុំើរការ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខពាក្នុ់ពូ័នុំធនុំឹង្គ នៅអា អានុំ 
នៅហើយនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០២០ បានុំរក្នុនៅ�ើញថា ការនៅចុញដីីកាដីំនៅណាះ 
ម្រះសាយខែដីល�ុ�យ�ំនៅហើយ�ំសចុា�់នៅដាយសហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុ ម្លានុំនុំ័យថា 
��នុំម្លានុំដីីកាដីំនៅណាះម្រះសាយណា�ួយម្លានុំសំពូលភាពូនៅទី នៅហើយ�ានុំការ�ញ្ញូ�នុំ 
សំណុំំំនៅរឿង្គនៅ�ជំំនុំំំជំម្រះ�ះណា�ួយខែដីលម្លានុំភាពូចុាស់លាស់នុំ�ង្គអាចុអនុំំវិតិុបានុំ 
នៅ�ើយ។ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលសនុំុ�ដាានុំថា សំណុំំំនៅរឿង្គ នៅអា អានុំ ម្រះតុូវិបានុំ 
�ញ្ញច�់ (ថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០២០) នៅហើយបានុំសនុំុ�ដាានុំដីូចុ�ំទាំក្នុ់ទីង្គនុំឹង្គ 
ម្លាស �ំតុ (១៧ ធិុ� ២០២១) នុំ�ង្គ យឹ� ទី�តុយ (២៩ ធិុ� ២០២១)។



របាយការណ៍៍តុុលាការ ឆ្នាំំ�២០១៨-២០២២

៦

រឿ��ម្មបណុំឹ�ងរ�ឋបបរឿេណុំីកន�ងសំណុំំំរឿរឿង ០០៣ 
០០៤/០២  ន្និង  ០០៤

 ជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះជាង្គ ២.០០០�ក់្នុ បានុំដាក់្នុពាក្នុយសំំតាំង្គ�ែ�នុំជានៅដីើ��ណឹឹុំង្គ 
រដីឋ�ីនៅវិណុំីក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ម្លាស �ំតុ (សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣) យឹ� ទី�តុយ (សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤) 
អឹ�� ខែចុ� (សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០១) នុំ�ង្គ នៅអា អានុំ (សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២)។
�ណុំៈនៅពូលខែដីលសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០១ ម្រះតុូវិបានុំម្រះចានុំនៅចាលនៅដាយសហនៅ�ម្រះក្នុ�
នៅសំើ�អនៅង្គកតុ ការខែ�ើង្គ�ំនុំ�តុ�ំនៅ�ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គខែដីលនៅ�នៅសសសល់បានុំ�ំឱ្យយម្លានុំ 
ការជំំទាំស់នៅលើការសនៅម្រះ�ចុចុ�តិុនៅលើការទីទីួលយក្នុពាក្នុយសំំតាំង្គ�ែ�នុំជានៅដីើ��ណុំឹឹង្គ 
រដីឋ�ីនៅវិណុំី។ សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុជាតុ�បានុំម្រះចានុំនៅចាលរាល់ពាក្នុយសំំទាំំង្គអស់ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣  ០០៤  នុំ�ង្គ  ០០៤/០២  សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុអនុំិរជាតុ� 
បានុំសនៅម្រះ�ចុទីទីួលយក្នុ�ែះ នុំ�ង្គ�ដី�នៅសធិនៅចាល�ែះ។ ទាំក្នុ់ទីង្គនុំឹង្គ�ណុំឹឹង្គឧទីធរណុំ ៍
ម្រះ�ឆំ្នាំង្គនឹុំង្គដីីការ�ស់សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុអនិុំរជាតុ� នៅ�កាន់ុំអង្គគ�ំនៅរជំំនំំុំជំម្រះ�ះ ��នុំ 
ម្លានុំការទីទីួលបានុំនុំូវិសនៅ�ែង្គភា�នៅម្រះចុើនុំនៅ�ើយ នៅហើយ��ា�់ពូីដីំនៅណុំើរការ�ឹឹង្គតុវ៉ាះដី៏យូរ 
អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលបានុំចាតុ់ទីំក្នុថាសំណុំំំនៅរឿង្គទាំំង្គ�ីម្រះតុូវិបានុំ�ញ្ញច�់។

 ការនៅបាះពូំ�ុនៅលើក្នុនៅម្រះកាយថ្ងៃនុំរបាយការណុំ៍តុំលាការនៅនុំះនុំឹង្គពូ�នុំ�តុយនៅ�ើង្គ 
វិិញនុំូវិនៅសចុក្នុឹីសនៅម្រះ�ចុចុ�តុិទាំំង្គនៅនុំះ នៅហើយពូ�ភាក្នុាអំពូី�ល�ះះពាល់នៅ�នៅលើពាក្នុយ 
សំំតាំង្គ�ែ�នុំជានៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី នុំ�ង្គអុក្នុដាក្នុ់ពាក្នុយសំំតាំង្គ�ែ�នុំជានៅដីើ��ណុំឹឹង្គ 
រដីឋ�ីនៅវិណុំី។

ម្មន្ត្រីន្នីីតុុលាាកាារ ន្និងម្រះបធាាន្នផ្នែផ្សនក

 សហរឿ�ាម្រះកម្មរឿសុ�បអំរឿងេតុ៖ ��ា�់ពូីការនៅចុញដីីកាដីំនៅណាះម្រះសាយចុំង្គ 
នៅម្រះកាយ នៅ�ម្រះក្នុ� Michael Bohlander បានុំលាខែលង្គពូីតុំខែណុំង្គនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ 
ខែ�ក្នុក្នុកដា ឆ្នាំំំ២០១៩។ នៅ�ម្រះក្នុ� បានុំចុូលកានុំ់តុំខែណុំង្គវិិញ ��ា�់ពូីភា�ីបានុំដាក្នុ ់
ពាក្នុយនៅសុើសំំនៅ�ចុំនៅពាះ�ំ�សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុ ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២។

 អំងគជំំន្នុំជំម្រះម្មះសាាលាា�ំបូង៖ �នុំិការ�ញ្ញច�់ដីំនៅណុំើរការថ្ងៃនុំការជំំនុំំំជំម្រះ�ះ 
ទាំំង្គអស់ នៅ�ម្រះក្នុ� Jean-Marc Lavergne បានុំលាខែលង្គពូីតុំខែណុំង្គ នៅហើយ 
ម្រះតុូវិបានុំជំំនុំួសនៅដាយនៅ�ម្រះក្នុ��ម្រះ�ំង្គ Martin G. Karopkin នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�នៅ�សា 
ឆ្នាំំំ២០១៩។

 អំងគជំំន្នុំជំម្រះម្មះតុុលាាកាារកំពូល័៖ នៅ�ម្រះក្នុ� Maureen Harding Clark 
ម្រះតុូវិបានុំខែតុង្គតាំង្គនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០១៩ ជំំនុំួសនៅ�ម្រះក្នុ� Agnieszka 
Klonowiecka-Milart ខែដីលបានុំលាខែលង្គពូីតុំខែណុំង្គ កាលពូីចុំង្គឆ្នាំំំ២០១៨។  
នៅ�ម្រះក្នុ��ម្រះ�ំង្គ Philip Rapoza ម្រះតូុវិបានុំខែតុង្គតំាង្គជានៅ�ម្រះក្នុ�ថ្ងៃនុំអង្គគជំំនំំុំជំម្រះ�ះតំុលាការ 
ក្នុំពូូលនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ក្នុញ្ញាា ឆ្នាំំំ២០២២ ��ា�់ពូីការលាខែលង្គពូីតុំខែណុំង្គរ�ស ់
នៅ�ម្រះក្នុ� Clark នៅដាយសារនៅហតុំ�លសំ�ភាពូ។

 ផ្នែផ្សនកគាំាំពាារកាារកាារពាារកីី៖ ខែ�ុក្នុ�ំពារការការពារក្នុឹីបានុំចាតុ់តាំង្គអុក្នុម្រះសី 
Doreen Chen ជំនុំជាតុ�អូម្រះសាឹលី នៅធិើើជានៅ�ធាវិីតុំណាង្គឱ្យយ នុំួនុំ ជា នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ 
ខែ��ក្នុរា ឆ្នាំំំ២០១៩ ��ា�់ពូី�ណុំៈនៅ�ធាវិីថ្ងៃនុំម្រះពូះរាជាណាចុម្រះក្នុក្នុ�ុ�ជាបានុំដីក្នុនៅឈាាះ
នៅលាក្នុ Victor Koppe  នៅចុញពូី�ញ្ញូីនៅ�ធាវិី�រនៅទីសខែដីលម្រះតុូវិបានុំអនុំំញ្ញាាតុឱ្យយ�ំនៅពូញ
ការ�រនៅ�ចុំនៅពាះ�ំ� អ.វិ.តុ.ក្នុ។

 សហរឿម្មធាាេីនាំាំម្មុខរឿ��ម្មបណុំឹ�ងរ�ឋបបរឿេណុំី៖ នៅលាក្នុម្រះសី Marie Giraud 
បានុំលាខែលង្គពូីតុំខែណុំង្គនៅ�ខែ����ំ� ឆ្នាំំំ២០១៩ នៅហើយម្រះតុូវិបានុំជំំនុំួសនៅដាយ 
នៅលាក្នុម្រះសី Megan Hirst ជំនុំជាតុ�អូម្រះសាឹលី ចា�់ពូីថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០១៩។ 
នៅលាក្នុម្រះសី Megan Hirst បានុំលាខែលង្គពូីតុំខែណុំង្គនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ����ំ� ឆ្នាំំំ២០២២ 
នៅហើយម្រះតុូវិបានុំជំំនុំួសនៅដាយនៅលាក្នុម្រះសី Falguni Debnath ជំនុំជាតុ�កាណាដា 
ចា�់ពូីថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០២២។

នៅ�ធាវិី�ំ�ំ�តុំណាង្គនៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី (ក្នុណាាល នុំ�ង្គ សាឹំ) នៅ�ធាវិីតុំណាង្គនៅដីើ��ណុំឹឹង្គ 
រដីឋ�ីនៅវិណុំី (�ំ� នុំ�ង្គ នៅម្រះកាយ) ក្នុុ�ង្គនៅពូលម្រះ�កាសសាលដីីកាសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២

នៅលាក្នុនៅ�ម្រះក្នុ� Philip Rapoza ថ្ងៃនុំអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល

សាធារណុំជំនុំចុូលរួ�សាឹ�់សវិ�ការ�ណុំឹឹង្គឧទីធរណុំ៍ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គដីីកាដីំនៅណាះម្រះសាយកុ្នុ�ង្គសំណុំំំ
នៅរឿង្គ ០០៤/០២



អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះវិិសា�ញ្ញញក្នុុ�ង្គតុំលាការក្នុ�ុ�ជា (អ.វិ.តុ.ក្នុ)

៧

កាាររឿ�វ�ច្ចុំណាាតុ់ថ្នានាក់រឿ��ងេិញរឿល័�ឯកសាារសំណុំំំរឿរឿង

ថ្ងៃ�ៃទុី៨ ផ្នែខម្មិ�ុនាំា
ឆ្នាំនាំ២០១៨ 

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ៤ ក្នុុ�ង្គ 
សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០១ 

ឯកសារ 
D309/2/1/7

ថ្ងៃ�ៃទុី២៨ ផ្នែខម្មិ�ុនាំា 
ឆ្នាំនាំ២០១៨ 

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ៣ ក្នុុ�ង្គ 
សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០១ 

ឯកសារ
D314/2

ថ្ងៃ�ៃទុី២៧ ផ្នែខម្មិ�ុនាំា 
ឆ្នាំនាំ២០១៩ 

អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ 
១.៤៣៩ ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០២ 

ឯកសារ
E467/6

ថ្ងៃ�ៃទុី១ ផ្នែខេិច្ចុិិកាា 
ឆ្នាំនាំ២០១៩

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ៤៧ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤, ០០៤/០១ នុំ�ង្គ ០០៤/០២

ឯកសារ D360/30 
ឯកសារ D359/21

ថ្ងៃ�ៃទុី១២ ផ្នែខម្មិ�ុនាំា 
ឆ្នាំនាំ២០២០

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះបា សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ៤៣៩ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២

ឯកសារ D359/38 
ឯកសារ D360/47

ថ្ងៃ�ៃទុី៨ ផ្នែខរឿម្មសាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១ 

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ២០៧ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ 

ឯកសារ D266/28 
ឯកសារ D267/36

ថ្ងៃ�ៃទុី៥ ផ្នែខឧសភាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១ 

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ៣៧៤ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤ 

ឯកសារ D381/43 
ឯកសារ D382/42

ថ្ងៃ�ៃទុី៥ ផ្នែខឧសភាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១ 

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ១៧៩
 ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០១ 

ឯកសារ D315

ថ្ងៃ�ៃទុី៩ ផ្នែខម្មិ�ុនាំា
ឆ្នាំនាំ២០២១ 

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ៩៩ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ 

ឯកសារ D266/29 
ឯកសារ D267/37

ថ្ងៃ�ៃទុី១៧ ផ្នែខកញ្ញាាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១ 

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ៦១ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ 

ឯកសារ D316

ថ្ងៃ�ៃទុី២៤ ផ្នែខកញ្ញាាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ៩៧ 
នៅ�ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២ 

ឯកសារ D365

ថ្ងៃ�ៃទុី២៨ ផ្នែខតុុលាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១ 

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ៣៦៥ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ 

ឯកសារ D274

ថ្ងៃ�ៃទុី២៨ ផ្នែខតុុលាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១ 

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ៥០៩ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤ 

ឯកសារ D387

ថ្ងៃ�ៃទុី២៨ ផ្នែខតុុលាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១ 

អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ សនៅម្រះ�ចុនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើឯក្នុសារចុំនុំួនុំ ២៧៣ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០១ 

ឯកសារ D317

ថ្ងៃ�ៃទុី២ ផ្នែខសីហាា 
ឆ្នាំនាំ២០២២ 

អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល ចា�់នៅ�ិើ�ដីំនៅណុំើរការចុំណាតុ់ថាំក្នុ់នៅ�ើង្គវិិញនៅលើ 
ឯក្នុសារក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២ 

ឯកសារ F71/1/1



របាយការណ៍៍តុុលាការ ឆ្នាំំ�២០១៨-២០២២

៨

ផ្នែ�ុកាគាំាំពារជន្នរងរឿប្រគាំះ� 
ន្និងកាារ�សពវ�សាយសាធាារណុំៈ

       អ.វ.ត.ក រៀ�ៀបចំំ សិិកា�សិ�លា�អំពីីជន�ងរៀ��ះ�

ចា�់ពូីថ្ងៃ�ៃទីី៣-៥ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំំ២០២២ អ.វិ.តុ.ក្នុ បានុំនៅរៀ�ចុំស�កាាសាលា�ួយសិីពូី "សក្នុ�ែភាពូទាំក្នុ់ទីង្គនុំឹង្គជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះថ្ងៃនុំ អ.វិ.តុ.ក្នុ ក្នុុ�ង្គដីំណាក្នុ ់
កាលខែដីលនៅ�នៅសសសល់" ខែដីលបានុំម្រះ�ម្រះពូឹតុិនៅ�នៅ�ទីីម្រះក្នុំង្គ �ុំនៅពូញ។ នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំីចំុនុំួនុំ ១៩�ក្នុ់ នុំ�ង្គអុក្នុរស់រានុំម្លានុំជំីវិិតុពូីរ��ខែ�ែរម្រះក្នុហ� បានុំ 
ចុូលរួ�ក្នុុ�ង្គការពូ�ភាក្នុាជាម្រះក្នុំ� នុំ�ង្គខែចុក្នុរំខែលក្នុ�ទីពូ�នៅសាធិនុំ៍រ�ស់ពូួក្នុនៅ�។

ខែ�ុក្នុ�ំពារជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះបានុំចុូលរួ�យ៉ាាង្គសក្នុ�ែ នុំ�ង្គសម្រះ��សម្រះ�ួលស�កាាសាលា នៅរៀ�ចុំឱ្យយម្លានុំការចុូលរួ�ពូីនៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី នុំ�ង្គនៅធិើើការពូ�ភាក្នុាជា�ួយ 
ជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ-អុក្នុនៅ�រស់រានុំម្លានុំជំីវិិតុ។

ស�កាាសាលានៅនុំះម្រះតុូវិបានុំនៅរៀ�ចុំនៅ�ើង្គ ��ា�់ពូីរបាយការណុំ៍រ�ស់សហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណុំ៍អំពូីសក្នុ�ែភាពូទាំក្នុ់ទីង្គនុំឹង្គជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះចុំះ�ាយនៅ�ខែ�ធិុ� 
ឆ្នាំំំ២០២១ បានុំ�ិល់អនុំំសាសនុំ៍ឱ្យយម្លានុំក្នុ�ចុចម្រះ�ជំំំនៅដាយផ្លាាល់រវ៉ាង្គភា�ីពាក្នុ់ពូ័នុំធនុំឹង្គជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ។ ម្លានុំការអនៅញ្ញូើញចុូលរួ�ពូីអុក្នុចុូលរួ�ជាង្គ ៩០�ក្នុ់ រួ�ទាំំង្គ 
តុំណាង្គអង្គគការនៅម្រះ�រដាា��បាលក្នុុ�ង្គម្រះសំក្នុ អង្គគការអនុំិរជាតុ� សាា�័នុំរដីឋ នុំ�ង្គសារ�នុំុីរ នៅ�ធាវិីនៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី អុក្នុស�ក្នុាម្រះសាវិម្រះជាវិ នុំ�ង្គអុក្នុជំំ�ញ 
ខែ�ុក្នុចុា�់នៅ�ៃង្គនៅទីៀតុ នុំ�ង្គ�ំ�គល�ក្នុ អ.វិ.តុ.ក្នុ។

ជាជំំហានុំដីំ�ូង្គ ស�កាាសាលាបានុំក្នុតុ់សម្លាាល់ការពូ�ចារណា នុំ�ង្គការអនុំំវិតុិអាណុំតុិ�ខែដីលនៅ�នៅសសសល់រ�ស់ អ.វិ.តុ.ក្នុ។

ពូ�ធិីម្រះ�កាសនៅ�ើក្នុស�កាាសាលាសិីពូីជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ �ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំំ២០២២

ជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះចុូលរួ�ពូ�ភាក្នុាតា�ម្រះក្នុំ�នៅ�ក្នុុ�ង្គស�កាាសាលាសិីពូីជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ អុក្នុនៅ�រស់រានុំម្លានុំជំីវិិតុពូី�នុំុីរស-២១ ជំំំ �ំី (នៅ�ើង្គ) នុំ�ង្គ �ឹូ នៅ�ះង្គ (សាឹំ) ចុូលរួ�ក្នុុ�ង្គពូ�ធិីនៅ�ើក្នុ 
ស�កាាសាលាសិីពូីជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ �ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំំ២០២២



អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះវិិសា�ញ្ញញក្នុុ�ង្គតុំលាការក្នុ�ុ�ជា (អ.វិ.តុ.ក្នុ)

៩

ម្រះកុម្មកាារងាារជាាម្មួយអំងគកាារសងគម្មសុីេិល័ 
ផ្នែ�ល័រឿ�ីាតុរឿល័�ជំន្នរងរឿម្រះគាំាះ-អំនករស់រាាន្នមាាន្នជំីេិតុ

 នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�ក្នុញ្ញាា ឆ្នាំំំ២០២២ តុំណាង្គ ១៦រូ� ថ្ងៃនុំអង្គគការសង្គគ� 
សំីវិិលចុំនុំួនុំ ៩ បានុំចុូលរួ�ក្នុុ�ង្គក្នុ�ចុចម្រះ�ជំំំ នៅលើក្នុទីី ១ ថ្ងៃនុំម្រះក្នុំ�ការ�រ�ែីថ្ងៃនុំអង្គគការសង្គគ� 
សំីវិិល នៅដាយនៅផ្លាឹតុនៅលើការ�រខែដីលក្នុំពូំង្គ�នុំិ នុំ�ង្គការ�រអ��តុរ�ស់ពូួក្នុនៅ� នៅដីើ�ីី 
�នៅម្រះ�ើនៅសចុក្នុិីម្រះតុូវិការរ�ស់ជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ-អុក្នុរស់រានុំម្លានុំជំីវិិតុពូីរ��ខែ�ែរម្រះក្នុហ�។

 ក្នុ�ចុចម្រះ�ជំំំនៅនុំះបានុំម្រះ�ម្រះពូឹតុិនៅ� ��ា�់ពូីម្លានុំស�កាាសាលាសិីពូីជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ
នៅ�ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំំ២០២២ ខែដីល��ាញពូីតុម្រះ�ូវិការសម្រះម្លា�់ម្រះក្នុំ�ការ�រសង្គគ�សំីវិិល 
�និុំចុូលរួ�យ៉ាាង្គសក្នុ�ែនៅ�កុ្នុ�ង្គរយៈនៅពូលថ្ងៃនុំដីំណាក្នុ់កាលខែដីលនៅ�នៅសសសល ់
រ�ស់ អ.វិ.តុ.ក្នុ ទាំក្នុ់ទីង្គនុំឹង្គក្នុ�ែវិិធិីខែដីលនៅផ្លាឹតុនៅលើជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ។

 ក្នុ�ចុចម្រះ�ជំំ ំនៅនុំះទីទីួលបានុំលទីធ�លជាក្នុ់ខែសិង្គសម្រះម្លា�់ការ�នៅង្គក ើតុម្រះក្នុំ� 
ការ�រ�ែី រួ�ទាំំង្គខែ�នុំការសម្រះម្លា�់នៅលខាធិ�ការដាានុំខែដីលដីឹក្នុ�ំនៅដាយអង្គគការសង្គគ� 
សំីវិិល នុំ�ង្គ អ.វិ.តុ.ក្នុ។

រឿ��ម្មបណុំឹ�ងរ�ឋបបរឿេណុំីច្ចុូល័រួម្មសេនាំាកាារ

 ខែ�ុក្នុ�ំពារជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ បានុំសម្រះ��សម្រះ�ួលនៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំ ី
ចុំនុំួនុំ ១៣៩�ក្នុ់ នៅដីើ�ីីចុូលរួ�ការម្រះ�កាសសាលម្រះក្នុ�សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ 
ក្នុុ�ង្គខែ�វិិចុិ�កា ឆ្នាំំំ២០១៨។ នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំីចុំនុំួនុំ ២០�ក្នុ់ បានុំចុូលរួ� 
កុ្នុ�ង្គសវិ�ការនៅលើ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខនៅ�ចុំនៅពាះ�ំ�អង្គគជំំនុំំ ំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលកុ្នុ�ង្គ 
ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០២១។ នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណីុំចុំនុំួនុំ ១៤៨�ក្នុ់ បានុំចុូលរួ�សាឹ� ់
ការម្រះ�កាសនៅសចុក្នុិីសនៅង្គខ�ថ្ងៃនុំសាលដីីកានៅលើ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខក្នុុ�ង្គខែ�ក្នុញ្ញាា ឆ្នាំំំ២០២២។ 
នៅ�អំ��ង្គនៅពូល ម្រះ�កាសសាលដីីកានៅនុំះ នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំីម្លានុំឱ្យកាសជំួ� 
ជា�ួយនៅ�ធាវិីនៅរៀង្គៗ�ែ�នុំ នៅដីើ�ីីទីទីួលបានុំការពូនុំយល់ល�ែ�តុអំពូីសាលដីីកា។

រឿេទុិកាាថ្នានាក់តុំបន្ន់

 នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំីទីូទាំំង្គរាជំធានុំី�ុំនៅពូញ នុំ�ង្គនៅ�តុិចុំនុំួនុំម្រះបាំពូីរនៅ�ៃង្គ 
នៅទីៀតុ ដីូចុជា ក្នុំពូង្គ់ចា� ម្រះក្នុនៅចុះ សាាយនៅរៀង្គ ក្នុំពូង់្គឆ្នាំំំង្គ នៅសៀ�រា� បាតុ់ដីំ�ង្គ នុំ�ង្គក្នុំពូតុ 
ទីទីួលបានុំការជំូនុំដីំណុំឹង្គអំពូីការអ��វិឌុឍដីំនៅណុំើរការនុំីតុ�វិិធិី នុំ�ង្គសំណុំង្គរ�ស់ អ.វិ.តុ.ក្នុ 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ ក្នុុ�ង្គនៅវិទី�កាតុំ�នុំ់ចុំនួុំនុំ ១៣ នៅ�ៃង្គៗ�ំខែដីលបានុំនៅរៀ�ចុំ 
នៅដាយខែ�ុក្នុ�ំពារជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ៖ ម្រះបាំ�ួយនៅ�ឆ្នាំំំ២០១៨ �ួនុំនៅ�ឆ្នាំំំ២០១៩ នុំ�ង្គ�ីនៅ� 
ឆ្នាំំំ២០២២។

 ស�កាាសាលាអំពូីសំណុំង្គ រយៈនៅពូលពូីរថ្ងៃ�ៃនៅលើសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២ ម្រះតុូវិបានុំ 
នៅរៀ�ចុំនៅ�ើង្គក្នុុ�ង្គឆ្នាំំំ ២០១៨ នៅ�រាជំធានុំី�ុំនៅពូញនៅដាយម្លានុំការចុូលរួ�ពូីនៅដីើ��ណុំឹឹង្គ
រដីឋ�ីនៅវិណុំីចុំនុំួនុំ ៥៧�ក្នុ់ នុំ�ង្គ�ំ�គល�ក្នុអង្គគការ��នុំខែ�នុំរដាា��បាលចុំនុំួនុំ ១៥�ក្នុ់។

ការម្រះ�ជំំំ�នៅង្គកើតុម្រះក្នុំ�ការ�រអង្គគការសង្គគ�សំីវិិលខែដីលនៅផ្លាឹតុនៅលើជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ-អុក្នុនៅ�រស់រានុំម្លានុំ 
ជំីវិិតុជា�ួយនុំឹង្គ អ.វិ.តុ.ក្នុ �ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�ក្នុញ្ញាា ឆ្នាំំំ២០២២

នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំីចុូលរួ�សាឹ�់សវិ�ការនៅលើ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ � 
ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០២១

ម្រះ�ធានុំខែ�ុក្នុ�ំពារជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះនៅលាក្នុ ហង្គៃ វិណុំណៈ ពូនុំយល់ជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ-អុក្នុរស់រានុំម្លានុំជំីវិិតុ 
ពូីរ��ខែ�ែរម្រះក្នុហ� សិីពូីសំណុំង្គនៅម្រះ��ែ�វិតុំលាការ



របាយការណ៍៍តុុលាការ ឆ្នាំំ�២០១៨-២០២២

១០

សកម្មមភាាពផ្សសពវផ្សាយ

	 កម្មមេិ�ីជំផ្នែជំកតាាម្មេិទុុ� ចុំនុំួនុំ ១០ ខែដីលនៅរៀ�ចុំនៅ�ើង្គក្នុុ�ង្គឆ្នាំំំ២០១៨ នៅដាយ 
ម្លានុំអុក្នុនៅ�ទីូរស័ពូុចុូលជាង្គ ៤០�ក្នុ់ បានុំចុូលរួ�ក្នុុ�ង្គការពូ�ភាក្នុាតា� 
វិិទីយ� នុំ�ង្គនៅដាយផ្លាាល់ អំពូីសំ�ភាពូ�ែ�វិចុ�តុិ សាស�អំនៅពូើហ�ង្គាខែ�ែក្នុនៅលើ 
នៅយនុំឌុ័រ នុំ�ង្គ�ញ្ញាាអនុំិរជំំ�នុំ់ ដីូចុជាទីសៃនុំៈរ�ស់នៅក្នុែង្គជំំ�នុំ់នៅម្រះកាយនៅលើ 
ក្នុំម្លារខែដីលនៅក្នុើតុនៅចុញពូីការនៅរៀ�ការនៅដាយ�ង្គខំ។

	 កិច្ចុុសន្នទនាំាអំន្នីរជំំនាំាន្ន ់សិីពូីអំនៅពូើហឹង្គាខែ�ែក្នុនៅលើនៅយនុំឌុ័រក្នុុ�ង្គរ��ខែ�ែរម្រះក្នុហ� 
នុំ�ង្គ�ល�ះះពាល់�នៅពូល�ចុច��ីនុំុ ខែដីលម្លានុំការចុូលរួ�ពូីនុំ�សៃ�តុចុំនុំួនុំ 
៦៥�ក្នុ់ ក្នុុ�ង្គឱ្យកាស�ួ�នៅលើក្នុទីី១០៧ ថ្ងៃនុំទី�វ៉ាស�ទីធ��រីអនុំិរជាតុ�។

	 បណាឹាញជំំន្នួយផ្នែផ្សនកច្ចុាប ់ បានុំនៅរៀ�ចុំក្នុ�ចុចម្រះ�ជំំំពូ�ភាក្នុានៅលើម្រះ�ធានុំ�ទី 
"�ញ្ញាានៅយនុំឌុ័រក្នុុ�ង្គចុំណាក្នុម្រះសំក្នុក្នុុ�ង្គម្រះ�នៅទីសក្នុ�ុ�ជា" (�ំ�គល នុំ�ង្គសម្លាជំ�ក្នុ 
ចុំនុំួនុំ ២៣�ក្នុ់�ក្នុពូីអង្គគការនៅម្រះ�រដាា��បាលបានុំ ចុូលរួ�) "�ញ្ញាាអំនៅពូើ
ហ�ង្គា�ែ�វិនៅ�ទីក្នុុ�ង្គការនៅធិើើចុំណាក្នុម្រះសំក្នុក្នុុ�ង្គម្រះ�នៅទីសក្នុ�ុ�ជា" នុំ�ង្គ "ស�ទីធ� 
ការ�ររ�ស់ក្នុ�ែក្នុរម្រះសិី នុំ�ង្គអំនៅពូើហ�ង្គា�ែ�វិនៅ�ទីនៅ�ក្នុុ�ង្គឧសាហក្នុ�ែសំណុំង្គ់
ក្នុុ�ង្គម្រះ�នៅទីសក្នុ�ុ�ជា"។

	 េគ្គគបណុំឹ�ះបណាឹាល័ អង្គគភាពូ�ំពារជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ បានុំនៅរៀ�ចុំវិ�គ�ណឹុំ�ះ 
�ណាាលសិីពូី "រំនៅ�ចុនៅយនុំឌុ័រក្នុុ�ង្គវិិវ៉ាទីអំនៅពូើហ�ង្គា�ែ�វិនៅ�ទី នុំ�ង្គអំនៅពូើហ�ង្គា 
ខែ�ែក្នុនៅលើនៅយនុំឌុ័រ" (អុក្នុចុូលរួ�ចុំនុំួនុំ ១៥៦ �ក្នុ់ខែចុក្នុជា ៣ ម្រះក្នុំ�៖ 
ម្រះក្នុំ�នៅ�ធាវិី ម្រះក្នុំ��ង្គ្រានីិុំចុា�់ អ.វិ.តុ.ក្នុ នុំ�ង្គម្រះក្នុំ�នុំ�របាលយំតុិ�ធិ� ៌
នៅ�តុិក្នុណាាល) វិ�គ�ណុំឹ�ះ�ណាាលរយៈនៅពូល�ួយថ្ងៃ�ៃសិីពូី "�នៅចុចក្នុនៅទីស 
ជំំនុំំំជំម្រះ�ះក្នុិីសម្រះម្លា�់សំណុំំំនៅរឿង្គអំនៅពូើហ�ង្គា�ែ�វិនៅ�ទី នុំ�ង្គអំនៅពូើហ�ង្គាខែ�ែក្នុនៅលើ 
នៅយនុំឌុ័រ" (នៅ�ធាវិីចុំនុំួនុំ ៣៣ �ក្នុ់បានុំចុូលរួ�) "ការម្រះតុួតុពូ�នុំ�តុយ 
នុំ�ង្គវ៉ាយតុថ្ងៃ�ែ�នៅម្រះម្លាង្គនៅ�ែើយតុ�នុំឹង្គនៅយនុំឌុ័រ" (�ំ�គល�ក្នុអង្គគការ��នុំខែ�នុំរដាា 
��បាលចុំនុំួនុំ ៣៦�ក្នុ់) នុំ�ង្គ "រំនៅ�ចុនៅយនុំឌុ័រនៅ�ក្នុុ�ង្គវិិវ៉ាទីអំនៅពូើហ�ង្គា 
�ែ�វិនៅ�ទី នុំ�ង្គអំនៅពូើហ�ង្គាខែ�ែក្នុនៅលើនៅយនុំឌុ័រ" (�ង្គ្រានុំិីនុំ�របាលយំតុិ�ធិ�៌ ចុំនុំួនុំ 
៨៧�ក្នុ់ ថ្ងៃនុំសុង្គការដាានុំនុំ�របាលនៅ�តុិក្នុណាាល)។

	 ពិព័រណុំ៍ច្ចុល័័តុ ន្និង កិច្ចុុសន្នទនាំាអំនី្នរជំំនាំាន្ន់ សិីពូីការនៅរៀ�អាពាហ៍ពូ�ពាហ៍ 
នៅដាយ�ង្គខំនៅម្រះកា�រ��ខែ�ែរម្រះក្នុហ� នុំ�ង្គការ�ញំំ្ញាង្គភាពូយនុំិនៅរឿង្គ "ដីំ�ូង្គនៅ� 
សម្លាះ�់ឪពូំក្នុ�ំ�ំ" ម្រះតុូវិបានុំនៅរៀ�ចុំនៅ�ើង្គក្នុុ�ង្គខែ����ំ� ឆ្នាំំំ២០២២ នៅ�នៅ�តុិ 
នៅកាះក្នុំង្គ នៅដាយម្លានុំទីសៃនុំ�ក្នុជំនុំចុំនុំួនុំ ៤៧០�ក្នុ់។

អ.វ.ត.ក រៀ�ៀបចំំក���បកួត�បជែជងថ្នាា�ក់ជ�តិ
�បសិ់តុលា�ក��រៀលាើចំា�ប់មនុសិសធម៌អនត�ជ�តិ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�ធិុ� ឆ្នាំំំ២០២១ អ.វិ.តុ.ក្នុ បានុំសហការនៅរៀ�ចុំការ 
ម្រះ�ក្នុួតុថាំក្នុ់ជាតុ�រ�ស់ក្នុ�ុ�ជា ថ្ងៃនុំការម្រះ�ក្នុួតុម្រះ�ខែជំង្គរ�ស់តុំលាការ
នៅលើចុា�់�នុំំសៃធិ�៌អនុំិរជាតុ� ខែដីលនៅរៀ�ចុំនៅដាយ�ណុំៈក្នុម្លាាធិ�ការ
កាក្នុបាទីម្រះក្នុហ�អនុំិរជាតុ�។

វិ�គផ្លាឹចុ់ម្រះពូ័ម្រះតុ នុំ�ង្គពាក្នុ់ក្នុណាាលផ្លាឹចុ់ម្រះពូ័ម្រះតុ ម្រះតុូវិបានុំនៅធិើើនៅ�ើង្គនៅ� 
ក្នុុ�ង្គសាលសវិ�ការរ�ស់ អ.វិ.តុ.ក្នុ នៅហើយ ម្រះតុូវិបានុំវិិនុំ�ចុិ័យ 
នៅដាយអុក្នុស�ក្នុាម្រះសាវិម្រះជាវិ នុំ�ង្គអុក្នុជំំ�ញចុា�់ក្នុ�ុ�ជា នុំ�ង្គ�រនៅទីស 
ចុំនុំួនុំម្រះបាំពូីររូ�។

នុំ�សៃ�តុ�ក្នុពូីសាក្នុលវិិទីាល័យចុំនុំួនុំ�ួនុំបានុំចុូលរួ�កុ្នុ�ង្គវិ�គពាក្នុ់ 
ក្នុណាាលផ្លាឹចុ់ម្រះពូ័ម្រះតុ នុំ�ង្គវិ�គផ្លាឹចុ់ម្រះពូ័ម្រះតុ។

ម្រះក្នុំ�ខែដីលទីទីួលបានុំជំ័យលា�ី �ក្នុពូីសាក្នុលវិិទីាល័យ�ូ��នុំ ុ
នុំីតុ�សាម្រះសិ នុំ�ង្គនៅសដីឋក្នុ�ចុច ក្នុុ�ង្គរាជំធានុំី�ុំនៅពូញ បានុំឈានុំនៅ�ចុូល 
រួ�ការម្រះ�ក្នុួតុម្រះ�ខែជំង្គរ�ស់តុំលាការនៅលើចុា�់�នុំំសៃធិ�៌អនិុំរជាតុ� 
រ�ស់កាក្នុបាទីម្រះក្នុហ�នៅលើក្នុទីី២០ (តុំ�នុំ់អាសីំបាាសំីហើ�ក្នុ) ខែដីល 
នៅរៀ�ចុំនៅ�ទីីម្រះក្នុំង្គហំង្គក្នុំង្គ (�ះំខែនុំិ នៅរៀ�ចុំតា�ម្រះ�ពូ័នុំធឌុីជំី�ល) ខែដីល 
បានុំម្រះ�ម្រះពូឹតុិនៅ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩-១៣ ខែ��ី� ឆ្នាំំំ២០២២។

នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំីចុូលរួ�កុ្នុ�ង្គពូ�ធិី��ាញពូ�ពូ័រណុំ៍ចុល័តុសិីពូីជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះខែ�ែរម្រះក្នុហ�នៅ�នៅ�តិុ 
នៅសៀ�រា�



អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះវិិសា�ញ្ញញក្នុុ�ង្គតុំលាការក្នុ�ុ�ជា (អ.វិ.តុ.ក្នុ)

១១

 ជា�ួយនុំឹង្គការ�ុ�ះថ្ងៃនុំជំំង្គ�រាតុតុាតុក្នុូវិីដី-១៩ អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះវិិសា�ញ្ញញបានុំ
អនុំំវិតុិវិិធានុំការកាតុ់�នុំែយហានុំ��័យ នៅដាយអនុំំនៅលា�តា��ទី�ីញ្ញញតុិ�រ�ស់ក្នុ�ុ�ជា។ 
ចា�់ពូីថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ��ី� ឆ្នាំំំ២០២០ ដីល់ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�វិិចុិ�កា ឆ្នាំំំ២០២០ �ំ�គល�ក្នុបានុំ 
នៅធិើើការពូីចុម្លាាយពូីនៅ�ហដាានុំក្នុុ�ង្គរាជំធានុំី�ុំនៅពូញ។ ការនៅរៀ�ចុំការ�រតា�នៅវិនុំ បានុំដាក្នុ់ 
នៅអាយអនុំំវិតុិនៅ�ើង្គវិិញ��ា�់ពូីការ�ុ�ះថ្ងៃនុំជំំង្គ�ក្នុូវិីដី-១៩ក្នុុ�ង្គសហ��នុំ៍ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ក្នុំ�ៈៈ 
ឆ្នាំំំ២០២១ នុំ�ង្គ�នុំិរហូតុដីល់ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ��ី� ឆ្នាំំំ២០២២។

 �រិនៅវិណុំ អ.វិ.តុ.ក្នុ នៅ�ខែតុនៅ�ើក្នុនៅពូញ�ួយក្នុំ��ង្គនៅពូលថ្ងៃនុំការនៅរៀ�ចុំការ�រ 
តា�នៅវិនុំសម្រះម្លា�់ការនៅម្រះ�ើម្រះបាស់ក្នុុ�ង្គក្នុរណុំីចាំបាចុ់ �ណុំៈខែដីលនៅសវ៉ាក្នុ�ែឌុីជំី�លរ�ស់ 
អ.វិ.តុ.ក្នុ រួ�ទាំំង្គនៅសវ៉ាអឹ�ខែ�ល នុំ�ង្គការចុូលនៅម្រះ�ើម្រះបាស់�ូលដាានុំទី�នុំុនុំ័យតុំលាការ នៅ�ខែតុ 
�នុំិ��នុំរង្គ�ល�ះះពាល់នៅដាយជំំង្គ�រាតុតុាតុ។ សក្នុ�ែភាពូ�ៃពូើ�ាយ ម្រះតុូវិបានុំក្នុម្រះ��តុ នៅហើយ 
ក្នុ�ែវិិធិីក្នុ�ែស�ក្នុាការី�រនៅទីសម្រះតុូវិបានុំផ្លាាក្នុ។

 សវិ�ការនៅលើ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខរ�ស់អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលកុ្នុ�ង្គសំណុំំ ំ
នៅរឿង្គ ០០២/០២ ម្រះតុូវិបានុំនៅម្រះ�ង្គនៅធិើើក្នុុ�ង្គខែ�ឧសភា ឆ្នាំំំ២០២១ �ះំខែនុំិម្រះតុូវិបានុំពូនុំារនៅពូល 
នៅ�ខែ�សីហា។ ខែ�ុក្នុម្រះ��់ម្រះ�ង្គតុំលាការបានុំសម្រះ��សម្រះ�ួលការខែណុំ�ំរ�ស់អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះ 
តុំលាការក្នុំពូូល សម្រះម្លា�់លក្នុខ�ណុំឌសំវិតុែ�ភាពូកូ្នុវិីដី-១៩ ក្នុុ�ង្គអំ��ង្គនៅពូលសវិ�ការ៖ ពូី 
ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ដីល់ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីហា ឆ្នាំំំ២០២១ ភា�ីបានុំ��ាញសំនៅណុំើរ�ស់ពូួក្នុនៅ�នៅដាយ 
សំវិតុែ�ភាពូ ពូីទីីតាំង្គដាច់ុនៅដាយខែ�ក្នុពូី�ំនៅ�ក្នុុ�ង្គ�រិនៅវិណុំរ�ស់ អ.វិ.តុ.ក្នុ នៅដាយម្លានុំខែតុ 
នៅ�ម្រះក្នុ� ម្រះក្នុឡា�ញ្ញូី នុំ�ង្គ�ំ�គល�ក្នុតុំលាការសំខានុំ់ៗ�ះំនៅណាះះ ម្លានុំវិតុិម្លានុំនៅ�ក្នុុ�ង្គសាល 
សវិ�ការធិំ។ នៅ�ម្រះក្នុ� នុំ�ង្គភា�ីទាំំង្គអស់អាចុនៅ�ើលនៅ�ើញ នុំ�ង្គសាឹ�់�ំនៅ�វិិញនៅ��ក្នុ តា� 
រយៈ�នៅចុចក្នុវិិទីាពូ័តុ៌ម្លានុំ នុំ�ង្គម្រះ�ពូ័នុំធនៅសាតុទីសៃនុំ៍ខែដីលបានុំនៅធិើើទីំនៅនុំើ�ក្នុ�ែ។ ការ�ក្នុខែម្រះ�ជា 
ភាសាខែ�ែរ អង្គ់នៅ�ែស នុំ�ង្គបារាំង្គ ម្រះតុូវិបានុំនៅធិើើនៅ�ើង្គយ៉ាាង្គរលូនុំពូីទីីម្រះក្នុំង្គ�ុំនៅពូញ នុំ�ង្គពូ ី
នៅម្រះ�ម្រះ�នៅទីស។

 ដីូចុរាល់ដីង្គ ការ�ាយផ្លាាល់ជាសាធារណុំៈ ម្រះតុូវិបានុំនៅធិើើនៅ�ើង្គតា�ម្រះ�ពូ័នុំធ 
អឹ�នុំធិ�ណុំ�តុ �ណុំៈចុំនុំួនុំអុក្នុចុូលរួ� ក្នុុ�ង្គសាលសាធារណុំៈរ�ស់ អ.វិ.តុ.ក្នុ ម្រះតុូវិបានុំកាតុ់ 
�នុំែយពូីចុំនុំួនុំនៅពូញម្រះ�ខែហល ៥៥០�ក្នុ់ �ក្នុម្រះតុឹ� ៥០�ក្នុ់ (នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី 
១០ �ក្នុ់ តុំណាង្គម្រះ�ព័ូនុំធ�ៃពូើ�ាយ ១៥ �ក្នុ់ សាធារណុំៈជំនុំ ១០ �ក្នុ់ នុំ�តុំណាង្គ 
អង្គគទីូតុ នុំ�ង្គតុំណាង្គរដាា��បាល ១៥�ក្នុ់)។ តា�រយៈការអនុំំវិតុិ វិិធានុំការកាតុ់�នុំែយ 
ហានុំ��័យទាំំង្គនៅនុំះ នុំ�ង្គវិិធានុំការនៅ�ៃង្គនៅទីៀតុ (ដីូចុជាអ��័យចាំបាចុ់ នុំ�ង្គការពាក្នុ់ 
ម្លាាស់��ទី�ំ� ឧ�ក្នុរណ៍ុំខែសកនុំក្នុំនៅ�រាង្គកាយនៅដាយ��នុំ�ះះ នុំ�ង្គកាតុចុូលនៅម្រះ�ើម្រះបាស់) ��នុំ 
ម្លានុំការកាតុ់ម្រះតានុំូវិការ�ែង្គជំំង្គ�ក្នុូវិីដី-១៩នៅ�ើយ។

�ល�ះ�ពាល់នៃន្ន
កាាររាតុតុបាតុជំងឺកាូវីីដី-១៩

នៅលាក្នុនៅ�ម្រះក្នុ��ម្រះ�ំង្គ Philip Rapoza (នៅ�ើលនៅ�ើញនៅលើនៅអម្រះក្នុង្គ់) តា�ដានុំសាឹ�់សវិ�ការ 
�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ ពូីចុម្លាាយ

សហម្រះពូះរាជំអជាាតា�ដានុំសាឹ�់សវិ�ការ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ ពូី 
សាលសវិ�ការទីីពូីរថ្ងៃនុំ អ.វិ.តុ.ក្នុ ខែដីលបានុំនៅរៀ�ចុំឲ្យយសវិ�ការម្រះ�ម្រះពូឹតុិនៅ�បានុំនៅដាយ 
សំវិតុែ�ភាពូក្នុុ�ង្គនៅពូលម្លានុំជំំង្គ�រាតុតុាតុក្នុូវិីដី-១៩

នៅលាក្នុ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ (សាឹំ) នុំ�ង្គម្រះក្នុំ�នៅ�ធាវិីការពារក្នុិីរ�ស់�តុ់ចុូលរួ�ក្នុុ�ង្គសវិ�ការ�ណុំឹឹង្គ 
សាទីំក្នុខក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២

សហនៅ�ធាវិី�ំ�ំ�តុំណាង្គនៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំីតា�ដានុំសាឹ�់សវិ�ការ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខ។ 
ម្រះ�ពូ័នុំធនៅសាតុទីសៃនុំ៍ (កានៅ�ះរាះ នៅអម្រះក្នុង្គ់ �ីម្រះក្នុូហើ�នុំ ឧ�ក្នុរណុំ៍�ំពូង្គសំនៅ�ង្គ) ខែដីលជំួយឲ្យយ 
សវិ�ការម្រះ�ម្រះពូឹតុិនៅ�បានុំ ក្នុុ�ង្គនៅពូលម្លានុំជំំង្គ�រាតុតុាតុក្នុូវិីដី-១៩ អាចុនៅ�ើលនៅ�ើញក្នុុ�ង្គរូ�ភាពូ 
នៅនុំះ។

ម្រះ�ធានុំខែ�ុក្នុក្នុ�ចុចការសាធារណុំៈ ឯ.ឧ. នៅនុំម្រះតុ �ង្គ្រាតាឹ ពូនុំយល់ដីល់អុក្នុកាខែសតុ នុំ�ង្គតុំណាង្គ�ណាាញសារ 
ពូ័តុ៌ម្លានុំតា�រយៈក្នុ�ែវិិធិី សៃ�ឹ� (zoom)



របាយការណ៍៍តុុលាការ ឆ្នាំំ�២០១៨-២០២២

១២

 នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ធិុ� ឆ្នាំំំ២០២១ ក្នុ�ចុចម្រះពូ�នៅម្រះពូៀង្គ�ខែនុំែ�រវ៉ាង្គ អង្គគការសហម្រះ�ជាជាតុ� នុំ�ង្គរាជំរដាា��បាលក្នុ�ុ�ជា បានុំចុូលជាធិរម្លានុំនៅដាយចា�់នៅ�ិើ� 
ការផ្លាះស់�ិ�ររ�ស់ អ.វិ.តុ.ក្នុ នៅ�កានុំ់�ំ��រខែដីលនៅ�នៅសសសល់ នៅ�នៅពូលខែដីល អ.វិ.តុ.ក្នុ �ញ្ញច�់�នុំុ�ក្នុការ�រតុំលាការរ�ស់�ែ�នុំ។

 ក្នុ�ចុចម្រះពូ�នៅម្រះពូៀង្គ�ខែនុំែ�នៅនុំះនៅធិើើនៅ�ើង្គតា�សំនៅណុំើនៅ�ខែ�ក្នុញ្ញាា ឆ្នាំំំ២០១៨ សម្រះម្លា�់ការពូ�នៅម្រះ�ះនៅយ៉ា�ល់រវ៉ាង្គអង្គគការសហម្រះ�ជាជាតុ� រាជំរដាា��បាលក្នុ�ុ�ជា នុំ�ង្គ អ.វិ.តុ.ក្នុ 
នៅដីើ�ីី�នៅង្គកើតុម្រះក្នុ��័ណុំឌសម្រះម្លា�់ការ�ញ្ញច�់អាណុំតុិ�រ�ស់ អ.វិ.តុ.ក្នុ នុំ�ង្គនៅដីើ�ីីក្នុំណុំតុ់�ំ��រខែដីលនៅ�នៅសសសល់។ ការពូ�នៅម្រះ�ះនៅយ៉ា�ល់ទាំំង្គនៅនុំះបានុំនៅធិើើនៅ�ើង្គនៅ�ចុនៅ�ះះខែ�វិិចុិ�កា 
ឆ្នាំំំ២០១៨ ដីល់ខែ�ក្នុំ�ៈៈ ឆ្នាំំំ២០១៩។ នៅសចុក្នុិីម្រះពាង្គថ្ងៃនុំក្នុ�ចុចម្រះពូ�នៅម្រះពូៀង្គម្រះតុូវិបានុំអនុំំ�័តុនៅដាយ�ហាសនុំុ�បាតុអង្គគការសហម្រះ�ជាជាតុ�ក្នុុ�ង្គខែ�ក្នុក្នុកដា ឆ្នាំំំ២០២១ (សូ�នៅ�ើល A/
RES/75/257 B) នៅហើយម្រះតុូវិបានុំអនុំំ�័តុជាចុា�់ក្នុ�ុ�ជាក្នុុ�ង្គខែ�វិិចុិ�កា។

�ំ��រនៅសសសល់ខែដីលបានុំក្នុំណុំតុ់នៅ�ក្នុុ�ង្គក្នុ�ចុចម្រះពូ�នៅម្រះពូៀង្គ�ខែនុំែ� រួ�ម្លានុំ៖

 ការពូ�នុំ�តុយនៅ�ើង្គវិិញនុំូវិសំនៅណុំើសំំការពូ�នុំ�តុយនៅ�ើង្គវិិញនៅលើសាលដីីកាចុំង្គនៅម្រះកាយ
 ការ�ិល់ការការពារដីល់ជំនុំរង្គនៅម្រះ�ះ នុំ�ង្គសាក្នុៃី
 ការដាក្នុ់ទីណុំឌក្នុ�ែ ឬ�ញ្ញូ�នុំក្នុរណុំីថ្ងៃនុំការនៅម្រះជំៀតុខែម្រះជំក្នុនៅដាយនៅចុតុ�ក្នុុ�ង្គការម្រះ��់ម្រះ�ង្គយំតុិ�ធិ�៌
 ម្រះតុួតុពូ�នុំ�តុយការអនុំំវិតុិនៅទាំស
 តា�ដានុំការការម្រះ�ម្រះពូឹតុិនៅ�នៅលើពូ�រំទីធជំនុំ
 ការខែ�ទាំំ ខែ�រក្នុា នុំ�ង្គម្រះ��់ម្រះ�ង្គ�ណុំណសាររ�ស់ អ.វិ.តុ.ក្នុ រួ�ទាំំង្គការនៅធិើើចុំណាតុ់ថាំក្នុ់ឯក្នុសារនៅ�ើង្គវិិញ
 នៅ�ែើយតុ�នៅ�នុំឹង្គសំនៅណុំើសំំចុូលនៅម្រះ�ើម្រះបាស់ឯក្នុសារ
 ការ�ៃពូើ�ាយពូ័តុ៌ម្លានុំដីល់សាធារណុំជំនុំទាំក្នុ់ទីង្គនុំឹង្គ អ.វិ.តុ.ក្នុ
 ម្រះតុួតុពូ�នុំ�តុយការអនុំំវិតុិការ�ិល់សំណុំង្គដីល់នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី

 អ.វិ.តុ.ក្នុ នុំឹង្គអនុំំវិតុិ�ំ��រខែដីលនៅ�នៅសសសល់ទាំំង្គនៅនុំះសម្រះម្លា�់រយៈនៅពូល�ីឆ្នាំំំដីំ�ូង្គ នៅ�នៅពូលខែដីលដីំនៅណុំើរការនុំីតុ�វិិធិីនៅលើ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/
០២ ម្រះតុូវិបានុំ�ញ្ញច�់។

មុុខងារផ្នែដីល
រឿន្នៅរឿសសសល់

ឧ��យក្នុរដីឋ�ង្គ្រានុំិី ឯ.ឧ. �ឹ�នុំ ឈ�នុំ ខែ�ែង្គសំនុំុរក្នុថាជា�ួយ�ំនុំឹង្គអ�គនៅលខាធិ�ការរង្គសម្រះម្លា�់ក្នុ�ចុចការចុា�់នៅលាក្នុ Stephen Mathias ��ា�់ពូីម្លានុំការម្រះ�កាសសាលដីីកា�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ 
០០២/០២។ តុំណាង្គ អ.វិ.តុ.ក្នុ រដាា��បាល នុំ�ង្គ�ង្គ្រានុំិីការទីូតុ ក្នុ៏ម្លានុំវិតុិម្លានុំ�ង្គខែដីរ។



អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះវិិសា�ញ្ញញក្នុុ�ង្គតុំលាការក្នុ�ុ�ជា (អ.វិ.តុ.ក្នុ)

១៣

ឆ្នាំនាំ២០១៨
ថ្ងៃ�ៃទុី១៦ ផ្នែខសីហាា សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុ នៅចុញដីីកាដីំនៅណាះម្រះសាយនៅ�ៃង្គ�ំ ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤

/០២ ម្រះ�ឆ្នាំំង្គ នៅអា អានុំ 
ឯកសារ D359 
ឯកសារ D360 

ថ្ងៃ�ៃទុី១៦ ផ្នែខេិច្ចុិិកាា អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ ម្រះ�កាសសាលម្រះក្នុ�រ�ស់�ែ�នុំក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២ ឯកសារ E465

ថ្ងៃ�ៃទុី២៨ ផ្នែខេិច្ចុិិកាា សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុ នៅចុញដីីកាដីំនៅណាះម្រះសាយនៅ�ៃង្គ�ំ ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ 
ម្រះ�ឆ្នាំំង្គ ម្លាស �ំតុ 

ឯកសារ D266 
ឯកសារ D267

ឆ្នាំនាំ២០១៩
ថ្ងៃ�ៃទុី១៣ ផ្នែខកុម្មៈ� អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុនៅលើ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខភាះ�ៗ រ�ស់ 

នៅ�ៀវិ សំ�នុំ ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គការម្រះ�កាសនៅសចុក្នុិីសនៅង្គខ�ថ្ងៃនុំសាលម្រះក្នុ� ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ 
០០២/០២ 
 

ឯកសារ E463/1/3

ថ្ងៃ�ៃទុី២៨ ផ្នែខម្មិ�ុនាំា សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុ នៅចុញដីីកាដីំនៅណាះម្រះសាយនៅ�ៃង្គ�ំ ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤ 
ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គ យឹ� ទី�តុយ

ឯកសារ D381 
ឯកសារ D382

ថ្ងៃ�ៃទុី១៣ ផ្នែខសីហាា អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល �ញ្ញច�់ដីំនៅណុំើរការនុំីតុ�វិិធិីនៅលើ នុំួនុំ ជា ឯកសារ F46/3

ថ្ងៃ�ៃទុី២២ ផ្នែខេិច្ចុិិកាា អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុពាក្នុ់ពូ័នុំធនៅ�នុំឹង្គ �ល�ះះពាល់ 
ដីល់ក្នុ�ចុចដីំនៅណុំើរការនុំីតុ�វិិធិី�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខនៅម្រះកាយ�រណុំភាពូរ�ស់ នុំួនុំ ជា នៅ��ំនុំ 
នៅពូលនៅចុញសាលដីីកា 

ឯកសារ F46/2/4/2

ថ្ងៃ�ៃទុី១៩ ផ្នែខ�ន� អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ នៅចុញការពូ�ចារណារ�ស់�ែ�នុំក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២ ឯកសារ D359/24
ឯកសារ D360/33

ឆ្នាំនាំ២០២០
ថ្ងៃ�ៃទុី៦ ផ្នែខម្មករាា  អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុនៅលើសំនៅណុំើសំំ�សិ�តាង្គ�ខែនុំែ� 

រ�ស់ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ
 

ឯកសារ F51/3

ថ្ងៃ�ៃទុី២៩ ផ្នែខម្មករាា អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុនៅលើសំនៅណុំើរ�ស់ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ សំំ
ឱ្យយ�ដី�នៅសធិសារណារ�ស់នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី

ឯកសារ F50/1/1/2

ថ្ងៃ�ៃទុី១៧ ផ្នែខម្មិ�ុនាំា អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុ�ដី�នៅសធិសំនៅណុំើរ�ស់ ម្លាស �ំតុ 
នុំ�ង្គ យឹ� ទី�តុយ ខែដីលសំំអនុំិរា��នុំ៍នៅលើ�ណុំឹឹង្គសាទីំក្នុខភាះ�ៗរ�ស់សហម្រះពូះរាជំអាជាា 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២ 

ឯកសារ E004/2/4/1 
ឯកសារ E004/2/2/1

ថ្ងៃ�ៃទុី៣០ ផ្នែខម្មិ�ុនាំា អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ នៅចុញនៅសចុក្នុឹីពូ�ចារណានៅលើ�ណុំឹឹង្គឧទីធរណុំ៍ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គដីីកាសនៅម្រះ�ចុ 
អំពូីភាពូអាចុទីទីួលយក្នុបានុំថ្ងៃនុំអុក្នុដាក្នុ់ពាក្នុយសំំតាំង្គ�ែ�នុំជានៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី 
ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤/០២ 

ឯកសារ D362/6

ដីីកាា ន្និងរឿសច្ចុកាីី
សរឿប្រមុច្ចុរ�ស់តុុលាកាារ



របាយការណ៍៍តុុលាការ ឆ្នាំំ�២០១៨-២០២២

១៤

ថ្ងៃ�ៃទុី៦ ផ្នែខកកេដាា អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុនៅលើសំនៅណុំើរ�ស់សហនៅ�ធាវិី�ំ 
�ំ�នៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំីពាក្នុ់ពូ័នុំធនុំឹង្គការ��នុំអនុំំវិតុិនុំ៍រ�ស់ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ តា� 
ម្លាម្រះតា ៦ ថ្ងៃនុំនៅសចុក្នុិីខែណុំ�ំសិីពូីការដាក្នុ់ឯក្នុសារ

ឯកសារ F56/2/2

ថ្ងៃ�ៃទុី១៤ ផ្នែខកកេដាា អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល (ម្រះក្នុំ�ម្រះ�ឹក្នុាជំំនុំួស) នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុនៅលើសំនៅណុំើ 
រ�ស់ នៅ�ៀវិ សំ�នុំ ខែដីល�ឹឹង្គដី�តុចុ�តុិនៅ�ម្រះក្នុ�អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលចុំនុំួនុំម្រះបាំ
�ួយរូ� ខែដីលបានុំជំំនុំំំជំម្រះ�ះក្នុិីក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០១ 

ឯកសារ 11

ថ្ងៃ�ៃទុី១០ ផ្នែខសីហាា អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុ�ញ្ញាាក្នុ់ពូីសាានុំភាពូថ្ងៃនុំសំណុំំំ
នៅរឿង្គ ០០៤/០២

ឯកសារ 
E004/2/1/1/2

ថ្ងៃ�ៃទុី១៤ ផ្នែខសីហាា សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុ នៅចុញដីីកា��ា�់ឱ្យយនៅបាះម្រះតា នុំ�ង្គដាក្នុ់�ញ្ញច�លសំណុំំំនៅរឿង្គ 
០០៤/០២ នៅ�ក្នុុ�ង្គ�ណុំណសារ

ឯកសារ D363/3

ឆ្នាំនាំ២០២១
ថ្ងៃ�ៃទុី៧ ផ្នែខរឿម្មសាា  អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ នៅចុញនៅសចុក្នុឹីពូ�ចារណារ�ស់�ែ�នុំក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ ឯកសារ D266/27 

ឯកសារ D267/35

ថ្ងៃ�ៃទុី២០ ផ្នែខឧសភាា សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុ នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុនៅលើសំនៅណុំើរ�ស់សហម្រះពូះរាជំអាជាា
អនុំិរជាតុ�សំំឱ្យយ�ញ្ញូ�នុំសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ នៅ�អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ

ឯកសារ D270/7

ថ្ងៃ�ៃទុី១០ ផ្នែខម្មិ�ុនាំា អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ នៅចុញនៅសចុក្នុឹីពូ�ចារណានៅលើភាពូអាចុទីទីួលយក្នុបានុំថ្ងៃនុំអុក្នុដាក្នុ ់
ពាក្នុយសំំតាំង្គ�ែ�នុំជានៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣

ឯកសារ D269/4

ថ្ងៃ�ៃទុី៨ ផ្នែខកញ្ញាាា សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុ នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុនៅលើសំនៅណុំើរ�ស់នៅ�ធាវិីការពារក្នុិី 
នុំ�ង្គសំនៅណុំើរ�ស់សហម្រះពូះរាជំអាជាាអនុំិរជាតុ� នៅសុើសំំ�ញ្ញច�់ ឬ�ញ្ញូ�នុំសំណុំំំនៅរឿង្គ 
០០៣ នៅ�អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះសាលាដីំ�ូង្គ 

ឯកសារ D271/5 
ឯកសារ D272/3

ថ្ងៃ�ៃទុី១៧ ផ្នែខកញ្ញាាា អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ នៅចុញនៅសចុក្នុឹីពូ�ចារណានៅលើ�ណុំឹឹង្គឧទីធរណុំ៍ម្រះ�ឆ្នាំំង្គនុំឹង្គដីីកា 
ដីំនៅណាះម្រះសាយ ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤

ឯកសារ D381/45 
ឯកសារ D382/43

ថ្ងៃ�ៃទុី២៩ ផ្នែខកញ្ញាាា អង្គគ�ំនៅរជំំនុំំំជំម្រះ�ះ នៅចុញនៅសចុក្នុឹីពូ�ចារណានៅលើភាពូអាចុទីទីួលយក្នុបានុំថ្ងៃនុំអុក្នុដាក្នុ ់
ពាក្នុយសំំតាំង្គ�ែ�នុំជានៅដីើ��ណុំឹឹង្គរដីឋ�ីនៅវិណុំី ក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤

ឯកសារ D384/7

ថ្ងៃ�ៃទុី១៧ ផ្នែខ�ន� អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូលនៅចុញ នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុ�ញ្ញាាក្នុ់ពូីសាានុំភាពូថ្ងៃនុំ 
សំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ 

ឯកសារ 3/1/1/1

ថ្ងៃ�ៃទុី២០ ផ្នែខ�ន� សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុ នៅបាះម្រះតា នុំ�ង្គដាក្នុ់�ញ្ញច�លសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៣ នៅ�ក្នុុ�ង្គ 
�ណុំណសារ 

ឯកសារ D275

ថ្ងៃ�ៃទុី២៨ ផ្នែខ�ន� អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល នៅចុញនៅសចុក្នុិីសនៅម្រះ�ចុ�ញ្ញាាក្នុ់ពូីសាានុំភាពូថ្ងៃនុំសំណុំំំ
នៅរឿង្គ ០០៤ 

ឯកសារ 2/1/1/1

ថ្ងៃ�ៃទុី២៩ ផ្នែខ�ន� សហនៅ�ម្រះក្នុ�នៅសំើ�អនៅង្គកតុ នៅបាះម្រះតា នុំ�ង្គដាក់្នុ�ញ្ញច�លសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០៤ នៅ�ក្នុុ�ង្គ 
�ណុំណសារ 

ឯកសារ D388

ឆ្នាំនាំ២០២២
ថ្ងៃ�ៃទុី២២ ផ្នែខកញ្ញាាា  អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះតុំលាការក្នុំពូូល ម្រះ�កាសនៅសចុក្នុិីសនៅង្គខ�ថ្ងៃនុំសាលដីីកាអង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះ 

តុំលាការក្នុំពូូលក្នុុ�ង្គសំណុំំំនៅរឿង្គ ០០២/០២
ឯកសារ F76.1



អង្គគជំំនុំំំជំម្រះ�ះវិិសា�ញ្ញញក្នុុ�ង្គតុំលាការក្នុ�ុ�ជា (អ.វិ.តុ.ក្នុ)

១៥

ព័តុ៌មាាន្នបផ្នែន្នែម្មសីីពីអំងគជំំន្នុំជំម្រះម្មះេិសាាម្មញ្ញាា 
កន�ងតុុលាាកាារកម្មុ�ជាា

អាាសយដាឋាន្នសម្រះមាាប់រឿផ្សើ�សំបុម្រះតុ
�ែ�វិជាតុ�នៅល�៤ ស�ាតុ់នៅចា�នៅ� �ណុំឌនៅពាធិ�ខែសនុំជំ័យ
ម្រះ�អ�់សំ�ំម្រះតុនៅល� ៧១
�ុំនៅពូញ ក្នុ�ុ�ជា

ទុំនាំាក់ទុំន្នងទុូរឿ�ា
ទីូរសពូុនៅល�៖  ៨៥៥ (០) ២៣ ៨៦១ ៥០០
ទីូរសារនៅល�៖  ៨៥៥ (០) ២៣ ៨៦១ ៥៥៥

ទុំនាំាក់ទុំន្នងសម្រះមាាប់អំនកសាារព័តុ័មាាន្ន
ទីូរសពូុនៅល�៖  ៨៥៥ (០) ២៣ ៨៦១ ៦៦៩
ទីូរសារនៅល�៖  ៨៥៥ (០) ២៣ ៨៦១ ៥៦៤

ទុសសន្នកិច្ចុុតុុលាាកាារ
ទីូរសពូុនៅល�៖  ៨៥៥ (០) ២៣ ៨៦១ ៦៣៩

ផ្នែផ្សនកគាំាំពាារជំន្នរងរឿម្រះគាំាះ
ទីូរសពូុនៅល� ៖ ៨៥៥ (០) ២៣ ២១៤ ២៩១

អាាសយដាឋាន្ន អំន្នឡាាញ
ECCC  www.eccc.gov.kh
UNAKRT  www.unakrt-online.org
Twitter  twitter.com/KRTribunal
Flickr  www.flickr.com/krtribunal
Facebook www.facebook.com/krtribunal
Youtube  www.youtube.com/krtribunal



របាយការណ៍៍តុុលាការ ឆ្នាំំ�២០១៨-២០២២
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