
ជាមួយនឹងអនាគតរបស់តុលាការកាត់ទោសទមដឹកនាខំ្មែរកកហម កុ្ងការកំណត់ចំនួនទមដឹកនាជំាន់
្្ពស់ខ្មែរកកហមកាន់ខតតិចទៅៗ  និងចំនួនកបជាជនកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ ខដលក្ុងទនាះមាន៧០ភាគរយ
ជាចំនួនអ្កខដលបានទកើតទកកាយអំទពើកបល័យពូជសាសន៍ខ្មែរកកហម កបទេសកម្ពុជាគឺកំពុងខត្ិត
មកដល់ចំណុចរបត់មួយ។ និយាយទោយខែក កបជាជនកម្ពុជាបានជួបកបេះនូវហានិភ័យយា៉ា ង
ពិត កបាកដថនការបាត់បង់ការយល់ដឹង ការចងចា ំ ទហើយេើបំផុតកតរូវខតេេួលយកអតើតកាលដ៏លំបាក
មួយ។ ម្យ៉ាងវញិទេៀត កម្ពុជាសកលភាវូបនើយកមមែខដលទងើបទែើងយា៉ា ងទលឿនជាេើបំផុត កតរូវខតទោះ
កសាយបញ្ហា កបឈម្មែើៗ ថនកំទណើ នខដលកបកបទៅទោយនិរន្តរភាព បូរណភាពថនលេិ្កបជាធិបទតយ្យ
និងសិេ្ិមនុស្ស។

ព័ត៌មានបខនថែម សូមោក់េង៖
ទផង ពង្សរ៉ា សុើ
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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បនា្ទ ប់ពើភាពសងៃប់សាងៃ ត់អស់រយៈទពលបើេសវត្សរ ៍ចំទោះការសិកសា

កបវត្តិសាសស្តកម្ពុជាកបជាធិបទតយ្យទៅតាមសាលាទរៀនក្ុងកបទេស

កម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាសហការជាមួយកកសួងអប់រ ំ

យុវជន និងកើឡា បានបទកងៀនយុវជន និងយុវនារ ើកម្ពុជា ទៅកគប់

កសរុក ទ្ត្ត ក្ុងកបទេសកម្ពុជា។  មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា បាន

អនុវត្តសកមមែភាពមួយចំនួនរមួមាន៖

• ទវេិកាអប់រសំាធារណៈទៅតាមសហគមន៍ទៅេើជនបេក្ុងកបទេស

កម្ពុជា ជាមួយកបជាជន និងយុវជន-យុវនារ ើ ចំនួនជាង៥ោន់នាក់។

• ទធ្វើការទរៀបចំ ទបាះពុម្ព និងខចកចាយទសៀវទៅ “កបវត្តិសាសស្ត  

កម្ពុជាកបជាធិបទតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) កបមាណ១លានកបាល

សកមាប់សាលាមធ្យមសិកសាជាង១៧០០សាលា ក្ុងកបទេសកម្ពុជា។

• វគ្គបណ្តុ ះបណ្្ត លកគរូមូលោឋា ន ពើមាតិកាកបវត្តិសាសស្ត  និងវធិើសាសស្ត

បទកងៀនកបវត្តសិាសស្តកម្ពុជាកបជាធិបទតយ្យ ដល់កគរូបទកងៀនមុ្វជិាជា

កបវត្តិវេិ្យ ភូមិវេិ្យ សើលធម៌-ពលរដឋា   និងអក្សរសាសស្តខ្មែរចំនួនជាង

៥,០០០នាក។់

• ការផ្សព្វផសាយោក្យទសាលោ កថនការចងចា ំទៅតាមសាលាទរៀនមួយចំនួន 

និងការតាងំពិព័រណ៍ជាទកចើនកខនលោង ទៅក្ុងបណ្្ត សារមន្ទើរទ្ត្តមួយ

ចំនួន អំពើកបវត្តិសាសស្តកម្ពុជាកបជាធិបទតយ្យ។

• សិកាខា សាលាសកមាប់កករុមការងារកគរូបទកងៀន ស្តើអំពើការចងកកង

ឯកសារកបវត្តិសាសស្តកម្ពុជាកបជាធិបទតយ្យ ជាមួយកគរូបទកងៀនមុ្វជិាជា

កបវត្តិវេិ្យ ភូមិវេិ្យ សើលធម៌-ពលរដឋា និងអក្សរសាសស្តខ្មែរ ចំនួនជាង 

២០០នាក់។

• ទវេិកាថ្្ក់ទរៀនសកមាប់សិស្សវេិ្យល័យចំនួន៩៥០នាក់ ក្ុងរជ

ធានើភ្ំទពញ ស្តើអំពើសារសំខាន់ថនការសិកសាកបវត្តិសាសស្តកម្ពុជាកបជា

ធិបទតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)។

គកមបរូប្ត៖ លេ្ិកបជាធិបទតយ្យ មិនសុេ្ខតទកើតទចញមកពើសាលាកករុង  អគារសភា  និងខកងផលោូវទនាះទេ។ លេ្ិកបជាធិបទតយ្យ ក៏អាចចាប់ទផ្តើម
ទចញពើថ្្ក់ទរៀនខដរ។ ការអប់រ ំជាពិទសសតាមខបបទគាលវធិើសិស្សមជ្ឈមណ្ឌ ល                                                                                          ទកា្ត បនូវសមា្ព ធរមួមួយ រវាងតកមរូវការក្ុងការផ្លោ ស់ប្តូរ និងតកមរូវការក្ុង
ការេេួលបានសថែិរភាព។ សមា្ព ធទនះបទងកើតឲ្យមានការពិភាកសាខដលសង្គមទកកាយជទមាលោ ះកតរូវខតកបកាន់ខាជា ប់ កបសិនទបើសង្គមទនះចង់ដក្លោួន
ទចញពើរង្វលិជំុកបវត្តសិាសស្តថនភាពចទងអៀតចងអល់   ការគាបសងកត់ និងអំទពើហងិសា។ ក្ុងន័យទនះ   ការអប់រអំាចជាផលោូវមួយសកមាប់ទសរ ើភាពដ៏្មែើសនាលោ ង។
រូ បភាពទនះ បងាហា ញពើសិសសានុសិស្សថ្្ក់េើ១២មួយកករុម មកពើវេិ្យល័យអរុណវត្តើ ជាវេិ្យល័យមួយក្ុងចំទណ្មវេិ្យល័យោងំ១៥ក្ុងរជធានើ
ភ្ំទពញ ខដលកករុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  បានចុះទៅទធ្វើទវេកិាថ្្ក់ទរៀនអំពើកបវត្តសិាសស្តកម្ពុជាកបជាធិបទតយ្យ។ សសិ្សោងំទនះ
កំពុងរង់ចាកំតងកតាប់េេួលយកការបងាហា ត់បងាហា ញពើបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  ោក់េងនឹងកបវត្តសិាសស្តកម្ពុជាកបជាធិបទតយ្យ  និងេេួល
យកទសៀវទៅសកិសាអំពើកបវត្តសិាសស្តកម្ពុជាកបជាធបិទតយ្យ។                                                                                                                                                                                          ទសៀវទៅសកិសាទនះ  កតរូវបានកបគល់ឲ្យសិស្សកគប់គ្ា កុ្ងអំែុងទពលទធ្វើទវេិកាថ្្ក់ទរៀន
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា។
រូប្ត៖ អ៊ូច មករ។ ចំណងទជើងរូប្ត៖ ទផង ពង្សរ៉ា សុើ

*សហគមន៍អឺរ ៉ាុបកបចាទំៅេើកករុងភ្ំទពញ តាមរយៈការយិាល័យរបស់អង្គការសហ     
កបជាជាតិសកមាប់ទសវាគទកមាង ឧបតថែម្ភវគ្គបណ្តុ ះបណ្្ត លកគរូមូលោឋា ន ចំនួន២ 
ទៅទ្ត្តបាត់ដំបង និង ទ្ត្តកំពង់ចាម។

ការអប់រពីំអំពពីបបល័យពជូសាសន៍

ការអប់រពីំបបវត្តិសាសសខ្្មែរប្រហមពៅ្រម្ពុជា

 (១៩៧៥-១៩៧៩)  

ពហតពុអី្វបានជាខ្មែរប្រហមសម្លា ប់បបជាជន្លាលួនឯងអស់ជាពបរីននា្់រ?   ៉

៉  ្ ្ពុ ំរង់ដឹងថា 

ការងារសទកមចបានតាងំពើឆ្្២ំ០០៤
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  សហការជាមួយ  កកសួងអប់រ ំយុវជន និង

កើឡា ទកកាមជំនួយកេកេង់របស់ភ្ាក់ងារសហរដឋាអាទមរកិសកមាប់ការ

អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ នឹងអនុវត្តសកមមែភាពការងារសកមាប់ឆ្្២ំ០១៧ 

ដូចខាងទកកាម៖

• វគ្គបណ្តុ ះបណ្្ត លកគរូមូលោឋា ន ទៅទ្ត្តបាត់ដំបង កំពង់ចាម 

កំពង់ធំ   និងថកពខវង  ចំននួ៤កខនលោង*។

• ទវេិកាថ្្ក់ទរៀនសកមាប់សិស្សវេិ្យល័យក្ុងរជធានើភ្ំទពញ ចំនួន  

៩ កខនលោង។

• ទវេិកាអប់រសំាធារណៈសកមាប់យុវជនកម្ពុជា ស្តើអំពើការទកបើកបាស់

កមមែវធិើទលើកបព័ន្ផ្សព្វផសាយតាមបណ្្ត ញអិុនទធើរខណត ខដលោក់េង

នឹងកបវត្តិសាសស្តកម្ពុជាកបជាធិបទតយ្យ។

• ការផ្សព្វផសាយោក្យទសាលោ កថនការចងចា ំទៅវេិ្យល័យតាមេើជនបេ 

ចំនួន៤ កខនលោង។

• វគ្គបណ្តុ ះបណ្្ត លគរុសិស្សទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌ លគរុទកាសល្យភូមិ

ភាគោងំ៦ ចំនួន ៦ កខនលោង។

ខផនការ ការងារសកមាប់ឆ្្២ំ០១៧



មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា      បានតមកល់េុកឯកសារោក់េងនឹងរបបខ ម្ែរកកហមទកចើនជាងទគ
ក្ុងសាកលទលាក និងទោយមានការគាកំេពើេើភ្ាក់ងារសហរដឋាអាទមរកិសកមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍
អន្តរជាតិផង មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា    បន្តកបខមកបមូលនិងរកសាឯកសារបខនថែមទេៀត ទោយ
ធានាថ្ ឯកសារោងំទនាះអាចទកបើកបាស់បានជាសាធារណៈ។ 

  
 

    សិស្សសាលាម្ាក់កំពុងជិះកង់ទៅទលើផលោូវទចញពើសាលាទរៀន ទឆ្្ព ះទៅកាន់ផ្ទះរបស់្លោួនក្ុងកសរុកកតាកំក់ ទ្ត្តតាខកវ។ ផលោូវទនះ  ទឆ្្ព ះកតង់ទៅកាន់មន្ទើរបូជនើយោឋា ន

កកាងំតាចាន់ ជាកខនលោងខដលមនុស្សរប់មឺុននាក់កតរូវបានជាប់គុកនិងទកកាយមកកតរូវបានសមាលោ ប់ បនា្ទ ប់ពើបានទចាេកបកាន់ទោយខ្មែរកកហមថ្ជាជនក្បត់អង្គការ។ 

រូប្ត៖ អ៊ូច មករ។ ចំណងទជើងរូប្ត៖ ទផង ពង្សរ៉ា សុើ

ប៉ាូច យួនលើ ធាលោ ប់ទធ្វើជាកគរូខផ្កអធិការកិច្ចមួយរូប និងរស់ទៅជាមួយកគរួសារមួយ 
ខដលមានសមាជិក១០នាក់ មុនទពលខ្មែរកកហមកគប់កគងកបទេសកម្ពុជាោងំមូល 
ទៅឆ្្១ំ៩៧៥។ ទៅកុ្ងរបបខ ម្ែរកកហម កបសិនទបើជនណ្ម្ាក់ហ៊ានលួចកត់កតា
សំទៅអ្វើមួយ ជនទនាះអាចនឹងកតរូវសមាលោ ប់។ ប៉ាុខន្ត យួនលើ បានព្យ យាមកប្ុយ 
កបថ្ននឹងទកគាះថ្្ក់ កុ្ងការសរទសរចងកកងពើជើវតិ្លោួនសកមាបកូ់នទៅរបស់គាត់។ 
ទសៀវទៅកំណត់ទហតុរបស់ យួនលើ កតរូវបានផ្សព្វផសាយជាសាធារណៈទលើកដំបូង
កាលពើឆ្្២ំ០១៤។ ទសៀវទៅកំណត់ទហតុរបស់គាត់បានឆលោុះបញ្្ច ងំអំពើការលះបង់ 
របស់ឪពុកម្ាក់ទៅក្ុងជំពូកដ៏ទ ម្ែ ងងឹតថនកបវត្តិសាសស្តមួយ។
(រូប្តៈ AP/Todd Pitman)
http://hosted.ap.org/interactives/2014/cambodia-diary/

បុព្វកថ្ទោយសាសសា្ត ចារ្យ អ៊ុ ំ កនាឋា រ ើយា៉ា

          ទៅថ្ងៃេើ៣១ ខ្ឧសភា ឆ្្២ំ០១៣ បនា្ទ ប់ពើការបញ្្ច ងំខ្្សភាពយន្តឯកសារមួយបានបញ្ចប់ បុរសចំណ្ស់ម្ាក់បានទដើរលបៗសាងៃ ត់ៗ ទៅជួប
ទលាក ឆ្ងំ យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា។ គាត់កាន់ទសៀវទៅកំណត់ទហតុមួយកបាល ខដលសនលោឹកទសៀវទៅបានខកបទៅជាពណ៌ទលឿង
ទោយសារខតអាយុរបស់ទសៀវទៅទនាះ។  ទសៀទៅទនាះគឺជាកំណត់ទហតុរស់ និយាយអំពើទរឿងរ៉ា វរបស់បុរសម្ាក់ខដលជាជនរងទកគាះថនរបបកបល័យពូជ
សាសន៍ខ្មែរកកហម។  កូនកសើ និងកូនកបសាររបស់មា្ច ស់កំណត់ទហតុ បានកបគល់ទសៀវទៅកំណត់ទហតុរបស់ឪពុក្លោួន ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  
ទោយសង្មឹថ្មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជានឹងខ្រកសាទសៀវទៅកំណត់ទហតុទនះមិនឲ្យបាត់បង់។ គំទហើញទនះ គឺជាទរឿងមួយខដលកកមនឹងជួបកបេះ។ 
ទបើទោះបើជាទសៀវទៅកំណត់ទហតុជាទកចើនខដលបានសរទសរ និងចងកកងទែើងទៅកុ្ងរបបខ ម្ែរកកហមទៅទសសសល់មកដល់សព្វថ្ងៃ ក៏ទសៀវទៅកំណត់
ទហតុោងំអស់ទនាះភាគទកចើនជាទសៀវទៅកំណត់ទហតុរបស់កមាមែ ភិបាលខ្មែរកកហម ខដលកត់កតាអំពើវគ្គសិកសាទរៀនសូកតរបស់ ល្ោួនខតប៉ាុទណ្ណ ះ ។    ទៅក្ុង
របបមួយខដលការសរទសរកត់កតាអាចនឹងកតរូវបានោក់ទោសនិងជាប់សង្សយ័ខផ្កនទយាបាយ   មនុស្សមួយចំនួនតូចណ្ស់ខដលហ៊ានកប្ុយ
កបថ្ននឹងពលើជើវតិ្លោួនឯងនិងជើវតិរបស់កករុមកគរួសារ ទដើម្បើសរទសរកត់កតាអំពើជើវតិ្លោួនឯងេុក។ ជាក់ខស្តង ទលាកកគរូខផ្កអធិការបឋមសិកសា ប៉ាូច យួនលើ 
កតរូវបានចាប់្លោួន និងសាលោ ប់ទៅកុ្ងគុកមួយរបស់ខ្មែរកកហម ទោយសារខតខ្មែរកកហមបានរកទ�ើញរូប្តមួយចំនួនរបស់គាត់ ខដលបានបងាហា ញអំពើ
ជើវកបវត្តិរបស់គាត់។ កំណត់កតាទនះគឺជាសទមលោងមួយពើកបវត្តិសាសស្ត ខដលជម្ះនឹងការលប់បំបាត់។ ទនះក៏កបខហលជាទហតុផលមួយ ខដលជកមរុញ
ទលាក ប៉ាូច យួនលើ ឲ្យហ៊ានកបឈមនឹងទកគាះថ្្ក់ខដលអាចទកើតទែើងមកទលើគាត់ និងកករុមកគរួសាររបស់គាត់ ទៅទពលខដលគាត់កត់កតានិងចងកកង
អំពើជើវតិរបស់គាត់េុក។ កំណត់កតាទនះ    បានឆលោុះបញ្្ច ងំអំពើអនុសសាវរ ើយោ៍ងំឡាយខដលគាត់ដឹងថ្ គាត់នឹងមិនអាចមានជើវតិរស់ទៅទដើម្បើខចក
រខំលកទរឿងរ៉ា វរបស់គាត់ដល់ទកមែងជំនាន់ទកកាយទនាះទែើយ។
          ទៅក្ុងទសៀវទៅកំណត់ទហតុរបស់គាត់ ទលាក យួនលើ បានពិពណ៌នាអំពើពងសាវតាកគរួសារ ការសិកសាអប់រ ំនិងវជិាជា ជើវៈរបស់គាត់ ចាប់ពើសម័យ
អាណ្និគម រហូតដល់ការេេួលបានឯករជ្យជិតពើរេសវត្សរ ៍មុននឹងការចូលមកដល់ថនសសងា្គ ម និងបដិវត្តន៍។ គាត់បានសរទសរទរៀបរប់អំពើការតស៊ូ
ទរ ើបកមះទចញពើភាពកកើកក ភាពទជាគជ័យ ការទរៀបការជាមួយកបពន្អាយុ១៥ឆ្្ ំនិងការកសាងកគរួសាររបស់គាត់។ ការទរៀបរប់ទនះ  បានបងាហា ញឲ្យទ�ើ
ញពើជើវតិរបស់កបជាជនកម្ពុជាមុនទពលខដលសសងា្គ មបានឆ្បទឆះ។ យួនលើ មានបងបអូនបើនាក់។  គាតទ់កើតទៅក្ុងកគរួសារកសិករមួយ ទៅភូមិភ្ំដិល �ុ ំ
តាងំកកាងំ កសរុកទជើងថកព ទ្ត្តកំពង់ចាម។ ដូចគ្ានឹងទកមែងកបរុសដថេទេៀតខដលមានអាយុកសករនឹងគាត់ និងមានជើវភាពលំបាកផងទនាះ យួនលើ បាន
ចាកទចញពើភូមិកំទណើ តរបស់គាត់ទៅស្ាក់ទៅវត្ត ទដើម្បើសិកសាទរៀនសូកតទៅេើកករុង មុនទពលខដលគាតប់ញ្ចប់វគ្គបណ្តុ ះបណ្្ត លកគរូបទកងៀនឯកទេស
អប់រកំាយ។ ទៅឆ្្១ំ៩៤៣ គាត់បានចូលបទកមើការទៅក្ុងកកសួងអប់រ ំនិងបានចូលរមួកមមែសិកសាទៅកាន់កបទេសហ្វើលើពើន ទៅឆ្្១ំ៩៥៧ និងសហរដឋា 
អាទមរកិ ទៅឆ្្១ំ៩៦១។
                   ទៅឆ្្១ំ៩៤៥ គាត់បានទរៀបការជាមួយ ទសាម ទសងទអៀត មានកសរុកកំទណើ តទៅ�ុបំារយណ៍ កសរុកបារយណ៍ ទ្ត្តកំពង់ធំ។ គាត់មាន
កូន១០នាក់ រមួមាន ១) ប៉ាូច សានើេើ ២) ប៉ាូច សុើវានា ៣) ប៉ាូច សុរយិា ៤) ប៉ាូច សុនើមិកត ៥) ប៉ាូច សុរសមែើ ៦) ប៉ាូច សុវចិិកត ៧)  ប៉ាូច វសិិដឋានារ ើ 
៨) ប៉ាូច វឌ្ឍនាការ ៩) ប៉ាូច សុចិនា្ត មុនើ និង១០) ប៉ាូច វបុិលជាតិ។ កូនកសើរបស់គាត់ទ ម្ែ ះ វសិិដឋានារ ើ  ខដលបានកបគល់កំណត់ទហតុរបស់ឪពុក្លោួន 
[ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា] បនា្ទ ប់ពើឪពុករបស់គាត់បានបាត់្លោួនអស់រយៈទពលជិត៣៥ឆ្្។ំ ទលាក ប៉ាូច យួនលើ ចាប់ទផ្តើមចងកកងបេពិទសាធន៍ 
របស់គាត ់បនា្ទ ប់ពើខ្មែរកកហមបានជទមលោៀសកករុមកគរួសាររបស់គាត់ ទចញពើទ្ត្តកំពង់ ចាមទៅភូមិជំោវខកជង។ ទៅថ្ងៃេើ១ ខ្សើហា ឆ្្១ំ៩៧៦ គាត់កតរូវ 
បានអង្គការទៅឲ្យជួយទលើកទដើមទត្ាតមួយទដើមខដលបានរលំទលើ ខកស។ គាត់បានបាត់្លោួនចាប់តាងំពើថ្ងៃទនាះមក។ ទៅក្ុងកំណត់ទហតុរបស់គាត់ 
ទៅថ្ងៃេើ៩ ខ្កុម្ភៈ ឆ្្១ំ៩៧៦ ទៅភូមិជំោវខកជង គាត់បានទរៀបរប់ទៅកាន់«កូនជាេើកសឡាញ់ និងជាេើនឹករលឹក សានើេើ និងសុើវានា» និងការទរៀប 
រប់ពើរទផ្សងទេៀតទៅថ ង្ៃេើ២៩ ខ្កុម្ភៈ និងថ្ងៃេើ១ ខ្សើហា ឆ្្១ំ៩៧៦ ទលាក យួនលើ បានពិពណ៌នាអំពើការបំខបកគាត់ទចញពើកូនរបស់គាត់ពើរនាក់ 
ការបាត់បង់  និង   ការឈចឺាប់របស់គាត់ទៅក្ុងរបបខ្មែរកកហម។

ការឈចឺាប់ និងការលះបង់ទៅក្ុងរបបខ្មែរកកហម
បណ្្ត ចុំងទកកាយេស្សនៈគទកមាង

ទដើម្បើទលើកកំពស់ការយល់ដឹ ង                                                                         ជាសាធារណៈអំពើរបបខ ម្ែរកកហម   មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាបាន 
េេួលទជាគជ័យក្ុងការោក់បញ្ចូ លកមមែវធិើសិកសាពើអំទពើកបល័យពូជសាស ន៍                                     ទៅក្ុងកមមែវធិើសិកសា
ថ្្ក់វេិ្យល័យ  ក៏ដូចជាសាថែ ប័នសង្គមទផ្សងៗទេៀត រមួមាន សារមន្ទើរ  សាកលវេិ្យល័យ  សាលា
បណ្ឌិ តសភានគរបាល និងសាលាកងេ័ព។                                                                                                                                                    មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា បន្តផ្តល់ការអប់រដំល់
យុវជន-យុវនារ ើជំនា ន់ ទកកាយរបស់កម្ពុជា   អំពើអ្វើខដលបានទកើតទែើងទៅក្ុងកបទេសរបស់្លោួន   
តាមរ យៈការអប់រសំាធារណៈ ខដលជួយពកងឹង  និងបទងកើនកិច្ចការរបស់អង្គជំនំុជកមះវសិាមញ្ញទៅ
ក្ុងតុលាការកម្ពុជា។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា                                                                                                                                                                                                                  គឺជាចំខណកដ៏សំខាន់មួយក្ុងការចូលរមួបទងកើតអង្គជំនំុជកមះ
វសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ពុជា  ទហើយអង្គ ការទនះទៅខតបន្តផ្តល់កបភពឯកសារភស្តុតាងយា៉ា ងសំខាន់ 
ដលអ់ង្គជំនំុជកមះវសិាមញ្ញក្ុងតុលាការកម្ពុជាបខនថែមទេៀត។

ចាប់តាងំពើឆ្្២ំ០០៤មក   េើភ្ាក់ងារសហរដឋាអាទមរកិសកមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) គឺ 
ជ ាអ្កគាកំេយា៉ា ងសំខាន់មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា   ខដលទធ្វើការទលើការទសើុបអទងកតនិង
ខ្រកសាឯកសារខ្មែរកកហម         និង ទលើកកម្ពស់ ឲ្យមានការយល់ដឹងនិងចំទណះដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជា
នាទពលបច្ចុប្បន្។

 ការសិកសាពើអំទពើកបល័យ ពូជសាសន៍        គឺ  ចាបំាច់បំផុតក្ុងការខ្រកសាការចងចាពំើជើវតិរបសក់បជាជន
កម្ពុជា   ខដលបានសាលោ ប់ទៅទកកាមអំទពើទោរទៅរបស់ខ្មែរកកហម    ជាពិទសសទៅក្ុងផ្ត់គំនិតទកមែងៗ
ជំនាន់ទកកាយ។    ការអប់រខំបបទនះគឺមានសារសំខាន់ណ្ស់ កបសិនទបើកបជាជនកម្ពុជាខស្វងយល់
ពើ មូលទហតុ    និងទហតុផលថនការកទកើតទែើងថនរបបកបល័យពូជសាសន៍ ខដលទធ្វើឲ្យមានទសាក
នាដកមមែទកើតទែើង   និងទចះទោះកសាយពើបញ្ហា កបឈមនានាខដលទកើតទចញពើអំទពើកបល័យពូជ
សាសន៍។


