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សមាគម ហង់រ ីកាពីតង់ កមពុជា 
មិតតភាពវបបធម៌គតិយតុតសុវិីលឡនៅកមពុជា 

 

 

បទបង្ហា ញ 

contact@henricapitant-cambodia.org www.facebook.com/cambodge.henri.capitant  www.henricapitant-cambodia.org 



2 អំពីសមាគម 

សមាគម ហងរ់ ី កាពីតង់ មតិតភាព វបបធម៌គតិយុតតសីុវលិឡនៅ កមពុជា 
រតូវបាន បនងកើត នឡើង នោយ អនកច្បាបក់មពុជា  នៅ នរកាម ការគាំរទរបស់
សមាគមហងរ់ីកាពីតង់មតិតភាពវបបធមគ៌តិយុតតបារាំងដដលរតូវបាន
បនងកើតនឡើងតាំងពីឆ្ន ាំ១៩៣៥ នោយរកុមអនកច្បាប់មកពីរបនទស
និយាយភាសាបារាំង (ដប៊ែលហសចិ្ប លុច្បហសាំបរួ នកបិក និងសវីស)
នរកាមការដឹកនាំរបស់នោកសាស្ត្សាត ចារយហងរ់ីកាពីតង។់ 
 

សមាគម ហងរ់ ី កាពីតង់ រតូវ បាន ទទួ លសាគ ល់ ថាជា សមាគមដដល 
បនរមើរបនយាជន៍សាធារណៈ តមរយៈរកឹតយ របស់រកុមរបឹកសរដឋ នន 
រោឋ ភបិាល បារាំង នៅនថៃទី១២ ដែកកកោ ឆ្ន ាំ១៩៣៩។ 
 

នោយ នៅដត រកស ការ នរបើរបាស់ភាសាបារាំង សមាគមននេះ កប៏ាន នបើក
ទ្វវ រសាវ គមន៍បណ្តត របនទស ដដល មនិ និយាយ ភាសា បារាំង ផងដដរ
នហើយ ក៏បានដរបកាល យ ែលួននៅជា សមាគម ហងរ់ ីកាពីតង ់នដើមប ី
វបបធម៌គតិយុតត បារាំង។ 

  

 

ប្បភពននសមាគម : ហង់រីកាពីតង់បារងំ 



3 អំពីសមាគម 

ដសវងយល់អាំពីសកមមភាព និងការងាររបស់សមាគមតមរយៈដវបសាយរបស់
សមាគម។ ដវបសាយននេះគឺជាឧបករណ៍ដម៏ានសារៈសាំខាន់ កនុងការនលើក
សទួយវបបធមគ៌តិយុតតសីុវលិឡនៅកនុងពិភពនោក។ នហតុដូនច្បនេះនហើយបានជា
នសវាសាធារណៈបារាំងសរមាបក់ារផសពវផសយច្បាប់បាននយាងដវបសាយ
សមាគមហងរ់ីកាពីតង់ថាជាជាដវបសាយច្បាបច់្បមបងមយួរបស់បារាំង។ 
 
សមាគមហងរ់ី កាពីតង់ បារាំង គឺជានដគូសហការច្បមបងជាមយួរោឋ ភបិាល
បារាំង។ សមាគមបានចូ្បលរមួកនុងការងារកាំដណទរមង់សាំខាន់ៗ នៅកនុងនីតិ
បារាំង៖ នីតិរបាតិនភាគនៅឆ្ន ាំ២០០៦ នីតិកិច្បចសនានៅឆ្ន ាំ២០០៨ និងថមីៗ
ននេះ នីតិកិច្បចសនាដដដលនៅឆ្ន ាំ២០១៦។ សមាគមហងរ់ី កាពីតង់បារាំង
ននេះនហើយដដលជារបភពននវច្បននុរកមច្បាប់ដល៏ប ីGérard Cornu ។ 

 

http://www.henricapitant.org/ 



4 អំពីសមាគម 

បច្បចុបបនន បណ្តត ញសមាគមហងរ់ីកាពីតង់បានតភាជ ប់ទាំនកទ់ាំនងជា លកខណៈមតិតភាព
ជាមយួនឹងរកុមអនកច្បាប់បរនទសនៅកនុង៥៥របនទសនហើយបច្បចុបបននននេះបានកាល យជា 
បណ្តត ញអនតរជាតិទីមយួននរបពន័ធច្បាប់សីុវលិឡ។ នៅអាសីុសមាគមហងរ់ីកាពីតង់
មានបណ្តត ញនៅរបនទសជប នុ និងនៅ របនទសកមពុជា ដដលបានពរងងឹភាពទ្វកទ់្វញ
របស់ែលួននៅទវីបអាសីុ។ 
 
ទ្វាំងនៅរបនទសបារាំង និងនៅបរនទស សមាគមរបមូលផតុ ាំនូវសាស្ត្សាត ចារយច្បាប់
នៅរកម រពេះរជអាជាញ  នមធាវីសារការី និងអនកវជិាជ ជីវៈច្បាបជ់ានរច្បើននផសងនទៀត ដដល
ការណ៍ននេះអនុញ្ញដ តឱ្យបនងកើតបានជាបណ្តត ញអនកជាំនញដផនកច្បាប់ដធ៏ាំមយួ។ 
 



5 សមាគម ហង់រ ីកាពីតង់ កមពុជា 

នបើនទ្វេះបីជា សមាគម ហងរ់ ីកាពីតង ់មតិតភាពវបបធមគ៌តិយុតត 
សីុវលិឡ នៅកមពុជា (ឬនៅថា  « សមាគម ហងរ់ ីកាពីតង ់
កមពុជា ») គឺជា បណ្តត ញមយួ របស់ សមាគម ហងរ់ ីកាពីតង ់បារាំង 
កន៏ោយ កស៏មាគមននេះ គឺជាសមាគម ឯករជយ នៅនរកាម ច្បាបដ់ែមរ 
និង បនងកើតនឡើង នោយ អនកច្បាបដ់ែមរ កាលពីនថៃទី០៨ ដែមករ ឆ្ន ាំ
២០១៤។ 
 
សមាគមននេះ របមូលផតុ ាំនៅនោយ អនកច្បាបម់កពីរគបវ់ស័ិយ នៅ កនុង
របពន័ធ វបបធមគ៌តិយុតត សីុវលិឡ។ នគលបាំណង របស់ សមាគម គឺ
ចូ្បលរមួនលើកសទួយ  ផសពវផសយ  នធវើទាំននើបកមម និង សុែដុម រមនី-
យកមមច្បាបដ់ែមរ។ 
 
សមាគមសូមសាវ គមន៍ច្បាំន េះរគប់រូបវន័តបុគគល និង នីតិបុគគលទ្វាំង
អស់  រមួមាន បញ្ដ វន័ត នៅរកម រពេះរជអាជាញ  នមធាវ ីសារការ ីមស្ត្នតី
ជានែ់ពស់ សមាជិករជរោឋ ភបិាល និង អនកច្បាប់នផសងនទៀត ទ្វាំង
កនុង និងនរៅរបនទស ដដលបានចូ្បលរមួ កនុងការអភវិឌ្ឍ ច្បាបដ់ែមរ។ 
 

កមមវតថុននសមាគម 

សូមចូ្បលនៅកានន់គហទាំពរ័របស់សមាគម
នដើមបទីទួលបានពត័ម៌ានអាំពគីនរមាង និង
សកមមភាពនផសងៗនទៀតរបស់សមាគម៖ 

 

www.henricapitant-cambodia.org  

 

 

 

 

http://www.henricapitant-cambodge.org/
http://www.henricapitant-cambodge.org/
http://www.henricapitant-cambodge.org/


6 សមាគម ហង់រ ីកាពីតង់ កមពុជា 
 
សមាគម ហងរ់ ីកាពីតង ់កមពុជា មានរច្បនសមពន័ធដូច្បតនៅ៖ 

A
 H

 C
 C

 

1 គណៈកមាម ធិការរបតិបតត ិ 2 

4 

រកុមរបឹកសវទិាសាស្ត្សត 
 

សមាជិក 3 សមាជិកកិតតយិស 



7 សមាគម ហង់រ ីកាពីតង ់កមពុជា 

01 
នោកយីរបសាន រ, របធាន 
 

នោករសីមនិទស៊ែុ ៊ុំសូលីោ, អនុរបធាន 
 

នោករសីនៅសុជាត, អនុរបធាន 
 

នោកកាន់សុទធប លីូន, នលខាធកិារ 
 

នោកដសនសានន់ដ, ហិរញ្ដ ិក 
 

នោកអុសីសមមសូារ, ទទួលបនទុកទាំនកទ់ាំនងជាមយួនងឹរកុមរបឹកសវទិាសាស្ត្សត 
 

នោករសី BERKOWICZ Julia, ទទួលបនទុកការងារអភវិឌ្ឍនស៍មាគម 
 

 
  

គណៈកមាា ធិការប្បតិបតតិ 



8 សមាគម ហង់រ ីកាពីតង់ កមពុជា 
02 

សមាជិករកុមរបឹកសវទិាស្ត្សតរបស់សមាគមរតូវបាននសនើសុាំរមួគន  ឬនោយដឡកពីគន 
នដើមបផីតល់នូវការរបឹកសនយាបល់ឱ្យដល់គណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ នៅកនុងការអនុវតត
សកមមភាពរបស់ែលួន និងការអនុវតតដផនការយុទធសាស្ត្សតដដលបាននរៀបច្បាំនឡើងនដើមបី
ដឹកនាំនបសកមមរបស់ែលួន។បច្បចុបបននរកុមរបឹកសវទិាសាស្ត្សតមានសមាជិកដូច្បតនៅ៖ 
 

. នោកសាស្ត្សាត ចារយFULCHIRON Hugues សាស្ត្សាត ចារយននសាកលវទិាល័យ 
ហសង់មូឡាំង(លីយ ុង៣) 
. នោកសាស្ត្សាត ចារយGAILLARD Maurice សាស្ត្សាត ចារយននសាកលវទិាល័យ 
លុយមដីញរ(លីយ ុង២) និងជា របធានកិតតិយសននមជឈមណឌ លសហរបតិបតតិការ 
បារាំងរបចាាំនៅមហាវទិាល័យនីតិសាស្ត្សតននស.ភ.ន.វ.ស 
. នោកសាស្ត្សាត ចារយ GRIMALDI Michel សាស្ត្សាត ចារយននសាកលវទិាល័យ 
ប ងន់តអុងអាសាស(បា រសី២) និងជា របធានកិតតិយសននសមាគមហងរ់ីកាពីតង់ 
មតិតភាពវបបធម៌គតិយុតតបារាំង 
. ឯកឧតតមបណឌិ តហង់ជនួណ្តរ  នុរដឋមស្ត្នតីរកសួងអបរ់ ាំយុវជននិងកីឡ 
. ឯកឧតតមនកើតរទិធសាស្ត្សាត ចារយននសាកលវទិាល័យភូមនិទនីតិសាស្ត្សតនិងវទិយសាស្ត្សត 
នសដឋកិច្បច(ស.ភ.ន.វ.ស.) និងជារដឋនលខាធិការននរកសួងយុតតិធម ៌
. បណឌិ តNAVARRO Jean-Louis សាស្ត្សាត ចារយននសាកលវទិាល័យ 
លុយមដីញរ(លីយ ុង២) 
 

ប្កុមប្បឹកាវិទាសាស្រសត . នោកសាស្ត្សាត ចារយ MAZEAUD Denis សាស្ត្សាត ចារយននសាកលវទិាល័យ 
ប ងន់តអុងអាសាស(បា រសី២) និងជារបធានននសមាគមហងរ់ីកាពីតង់ 
មតិតភាពវបបធម៌គតិយុតតបារាំង 
. នោកសាស្ត្សាត ចារយអីុសសមមូសារសាស្ត្សាត ចារយននស.ភ.ន.វ.ស. និងរបធាន 
 កិតតិយសននមជឈមណឌ លសហរបតិបតតិការបារាំងរបចាាំនៅមហាវទិាល័យ 
នីតិសាស្ត្សតននស.ភ.ន.វ.ស 
. នោកសាស្ត្សាត ចារយNEGRIN Olivier សាស្ត្សាត ចារយនិងរពឹទធបុរសរងនន 
 មហាវទិាល័យនីតិសាស្ត្សតនិងវទិាសាស្ត្សតនិនយាបាយ(សាកលវទិាល័យ 
  Aix-Marseille) 
. ឯកឧតតមននួផារត័នសមាជិករកុមរបឹកសអនកច្បាប ់
. ឯកឧតតមបណឌិ តសុកសីុផាណ្តទីរបឹកសរជរោឋ ភបិាលកមពុជានិងជាសារការ ី
. ឯកឧតតមបណឌិ តនថងច្បន័ទសងាវ រសាស្ត្សាត ចារយននស.ភ.ន.វ.ស. និងជាអនុរដឋនលខា 
 ធិការរកសួងនរៀបច្បាំដដនដីនគរូបនីយកមមនិងសាំណង ់
. បណឌិ ត  TOMKIEWICZ Vincent សាស្ត្សាត ចារយននសាកលវទិាល័យវាាំងសង ់
 សុាាំងឌឺ្នីស(បា រសី៨) 
. នោកសាស្ត្សាត ចារយ GHOZI Alain សាស្ត្សាត ចារយននសាកលវទិាល័យប ងន់តអុង
អាសាស(បា រសី២) 
. នោករសីគឹមសតថ វីនៅរកមតុោការកាំពូលននរពេះរជាណ្តច្បរកកមពុជា 
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03 04 សមាជិកកិតតិយស សមាជិក 

សមាជិកកិតតិយសសុទធសឹងដតជាឥសសរជនដដលបានរមួច្បាំដណកយា ងសកមម
ជាមយួនឹងសមាគម និងនៅកនុងការអភវិឌ្ឍនច៍្បាបដ់ែមរ។ បច្បចុបបននសមាគមមាន
សមាជិកកិតតិយសច្បាំននួបនួរូប៖ 
- នោក LEGER Antoine ទីរបឹកសជានែ់ពស់នៅរកុមហ៊ែុនច្បាប ់DFDL ដដល

ជារកុមហ៊ែុនអនតរជាតិសរមាបក់ាររបឹកសនយាបល់ច្បាប់និងពនធោរ 
- នោកសាស្ត្សាត ចារយ LEFEBVRE Guy សាស្ត្សាត ចារយននសាកលវទិាល័យ   

ម ុងនរអាល់ (របនទសកាណ្តោ)និងជារពឹទធបុរសមហាវទិាល័យនីតិសាស្ត្សត 
- នោក MASSIN Guillaume អភបិាលននរកុមហ៊ែុនច្បាប ់ DFDL ដដលជា

រកុមហ៊ែុនអនតរជាតិសរមាបក់ាររបឹកសនយាបល់ច្បាប់និងពនធោរ 
- នោក MESMANN Laurent អនកជាំនញការបនច្បចកនទសននសាថ នទូតបារាំង

របចាាំនៅសាកលវទិាល័យភូមនិទនីតិសាស្ត្សតនិងវទិាសាស្ត្សតនសដឋកិច្បច 
- នោក LEMONDE Marcel នៅរកមកិតតិយស 

សមាជិកសមាគមបច្បចុបបននមានច្បាំនួននមៃបាល យនក់។បញ្ជ ីន ម្ េះ
សមាជិកសមាគមទ្វាំងអស់មាននៅកនុងដវបសាយរបស់សមាគម៖ 

 

www.henricapitant-cambodia.org 

http://www.henricapitant-cambodia.org/
http://www.henricapitant-cambodia.org/
http://www.henricapitant-cambodia.org/
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សាថ នទូតបារាំង 
សាថ នទូតបារាំងរបចាាំនៅកមពុជា គឺជានដគូសហការជារបវតតិសាស្ត្សតរបស់
សមាគមជាពិនសសគឺការគាំរទរបស់សាថ នទូតសរមាបស់ាថ បន័ជាតិនិងអនតជាតិ
ដដលមានវតតមាននៅកមពុជា រពមទ្វាំងការគាំរទដផនកហរិញ្ដ វតថុមកកាន់សមាគម
តាំងពីការបនងកើតនឡើងដាំបូង។ សាថ នទូតបារាំងកជ៏ាអនកគាំរទដផនកបនច្បចកនទសដ៏
មានសារៈសាំខាន់តមរយៈការផតល់ឱ្យនូវអនកជាំនញជានរច្បើន។ 
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សាកលវទិាល័យភូមនិទនីតិសាស្ត្សត 
 និងវទិាសាស្ត្សតនសដឋកិច្បច 

សាកលវទិាល័យភូមនិទនីតិសាស្ត្សត និងវទិាសាស្ត្សតនសដឋកិច្បច (ស.ភ.ន.វ.ស.) ដដលមានមជឈមណឌ លសហ
របតិបតតិការបារាំងដផនកច្បាប់របកបនោយគុណភាព គឺជានដគូសហការជារបវតតិសាស្ត្សតមយួនទៀតរបស់សមាគម
ហងរ់ីកាពីតង់កមពុជា។គឺសថិតនៅកនុងសាកលវទិាល័យននេះនហើយដដលគាំនិតផតួច្បនផតើមបនងកើតសមាគមននេះនឡើង 
បានកាល យជាការពិត។ 
 
សមាជិកដាំបូងនគដដលបានចូ្បលរមួជាមយួនឹងសមាគម សុទធសឹងដតជាអតីតនិសសតិដផនកច្បាបន់នមជឈមណឌ ល
សហរបតិបតតិការបារាំងដផនកច្បាបន់នស.ភ.ន.វ.ស.។ 
 
ម ាងវញិនទៀត មជឈមណឌ លរសាវរជាវ និងអនុវតតច្បាប ់ (ម.ស.អ.ច្ប.) ដដលមានរកុមនិសសតិដផនកច្បាប់នកមងៗ
បានចូ្បលរមួយា ងសកមមកនុងការអភវិឌ្ឍរបពន័ធទិនននយ័ច្បាប់កមពុជា។ សាកលវទិាល័យកប៏ានផតល់ជាទីកដនលង
ដល់សមាគម កនុងការនរៀបច្បាំសននិសីទ ឬថាន កប់នរងៀន ឬការបណតុ េះបណ្តត លបនត ឬវជិាជ ជីវៈដដលនរៀបច្បាំនឡើង
នោយសមាគម។ 

  

  

 



12 

នៃគូសហការរបសស់មាគម ហង់រ ីកាពីតង់ កមពុជា 

N-Strat 
cabinet de conseil institutionnel N-Strat គឺជារកុមហ៊ែុនជាំនញកនុងការរសាវរជាវដផនកច្បាប់និងរបឹកសនយាបល់។

រកុមហ៊ែុនមានទីតាំងសថិតនៅច្បាំកណ្តត លរកុងភនាំនពញ និងផតល់ឱ្យសមាគម ហងរ់ី
កាពីតង់ កមពុជា នូវមនធាបាយជាសមាៃ រៈ (ការយិាល័យ សមាៃ រៈបនច្បចកវទិា
ទូរស័ពទ ។ល។) និងបុគគលិករដឋបាល។ N-Strat គឺជានដគូសហការច្បមបង
សរមាប់ដាំនណើ រការលអននរបតិបតតិការរបស់សមាគម។ 
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Nokor Group 
Société de développement de logiciels 

រកុមហ៊ែុន នគរ រគុប គឺជារកុមហ៊ែុនអភវឌិ្ឍកមមវធីិពត័ម៌ានវទិាជាពិនសសសរមាប់សហ
រគស និងរកុមហ៊ែុន។ រកុមហ៊ែុនននេះមានច្បាំនណេះនធវើ ដដលទទួលបានមកពីបទពិនសាធន៍
នផសងៗនៅកនុងវស័ិយឧតតមសិកស ធនគរ ហិរញ្ដ វតថុ ច្បាប ់ធានរ បរ់ង និងសុែភាព។ 
 
រកុមហ៊ែុន នគរ រគុប និង សមាគម ហងរ់ ីកាពីតង ់មានកិច្បចរពមនរពៀងមយួជាមយួគន កនុង
ការអភវឌិ្ឍរបពន័ធ ទិនននយ័ច្បាប់នៅកមពុជាដដលអាច្បចូ្បលនមើលបានជាសាធារណៈ 
នោយ យកលាំនាំតមដវបសាយ  Légifrance របស់បារាំង។ 
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DFDL 
cabinet d'avocats 

នៅនពលបនងកើតសមាគមហងរ់ីកាពីតង់កមពុជា រកុមហ៊ែុនច្បាប ់DFDLបានផតល់ការ
គាំរទដផនកហិរញ្ដ វតថុមកដល់សមាគមនិងបនងកើតបានជាការជួយនរជាមដរជងយា ងរងឹមាាំ
សរមាបស់មាគម។ម ាងនទៀតតមរយៈបទពិនសាធន៍បនច្បចកនទសរបស់ែលួនរកុមហ៊ែុន 
DFDL គឺជានដគូសហការយា ងសាំខានរ់បស់សមាគមនៅនលើរគប់ទិដឋភាពច្បាប។់ 
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បនងកើតនឡើងនៅកនុងបរបិទ 
គតិយុតតនិងយុតតិធមដ៌ែមរ

សមាគមមានជាំនញច្បាប់នោយ
មានអនកជាំនញច្បាប់ធាំៗនៅកនុង
របនទសកមពុជារបនទសបារាំង
និងនៅកនុងពិភពនោកនោយ
មានបណ្តត ញអនកច្បាប់ដដល
ទទួលបានការបណតុ េះបណ្តត ល
នៅកនុងរបពន័ធច្បាប់សីុវលិឡ។ 

ការផតលជ់ូននូវបនចេកនទសចាប់របស់សមាគមហង់រីកាពីតង់កមពុជា 

សមាគមផតល់ជូននសវាកមមបនច្បចកនទសច្បាប់របកបនោយ
គុណភាព នងិគជឺានដគូសហការវជិាជ ជវីៈ។ 

 

នោយមានបទពិនសាធនរ៍ងឹមាាំនៅ
កមពុជា សមាគមយល់ច្បាស់អាំពីបរបិ
ទគតិយុតតកមពុជា រពមទ្វាំងច្បាំនណ្តទ
នផសងៗននពលបច្បចុបបនន។ នោយ
សមាជិករបស់សមាគមភាគនរច្បើន
សុទធសឹងដតទទួលបានការបណតុ េះ 
បណ្តត លពីរបនទសបារាំង និង
សមាជិកមយួច្បាំនួននទៀតបានចូ្បលរមួ
នៅកនុងកិច្បចការកាំដណទរមង់ធាំៗ នន
ច្បាប់ដែមរ ដដលនធវើឱ្យសមាជិក
សមាគមទទួលបាននូវវបបធម៌ច្បាប់
កមពុជា និងនោកខាងលិច្ប រពមទ្វាំង
របពន័ធច្បាបសិុ់វលិឡនិងកុាំមមនឡ់។ 
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សមគមហងរ់ីកាពីតង់កមពុជា 

បាំនពញសកមមភាពជានរច្បើន 

នៅនរកាមកមមវតថុច្បាំបងគឺ 

នលើកសទួយផសពវផសយ 

នធវើទាំននើបកមមនិងសុែដុមរមមនីយកមម 

ច្បាបដ់ែមរ។ 
 

សកមមភាពរបស់សមាគម ហងរ់ ីកាពីតង ់កមពុជា 
សមាគមអនុវតតសកមមភាពរបស់ែលួនតម 
រយៈការងារដូច្បជា៖ 
ការទទលួបានច្បាប់និងកាំដណទរមងច់្បាប់
និងយុតតិធមន៌ៅកមពុជា(រមួច្បាំដណកកនុងការ
នធវើឱ្យរបនសើរនឡើងនូវការយល់ដឹងអាំពី
ច្បាបរ់បកបនោយភាពសីុសងាវ ក់
ច្បាស់ោស់និងទាំននើប)។ 
នរៀបច្បាំនងិចូ្បលរមួនៅកនុងសិកាខ សាោ 
សននិសីទនិងការបណតុ េះបណ្តត ល(រមួ
ច្បាំដណកនធវើឱ្យការពិភាកសដផនកច្បាប់
កានដ់តរស់រនវ ើក)។ 
តកដ់តងនសៀវនៅនងិអតថបទគតយុិតត(រមួ
ច្បាំដណកកនុងការតកដ់តងរបភពសរមាប់
ការសិកសរសាវរជាវ)។ 

ការផតលជ់ូននូវបនចេកនទសចាប់របស់សមាគមហង់រីកាពីតង់កមពុជា 
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នរៀបច្បាំការបបណតុ េះបណ្តត លសតីពីនីតិរដឋ និង
យុតតធិម៌នៅកមពុជា (ការអនុវតតបទបបញ្ដតតិ
ននរកមរពហមទណឌ  និងនីតិវធីិរពហមទណឌ 
និងរកមសីលធម)៌។ 
 

តកដ់តងនសៀវនៅដដលបងាា ញពីច្បាប ់
កមពុជាទ្វាំងមលូ ចាបត់ាំងពីរបវតតិច្បាបដ់ែមរ
នរកាមសមូហកមមអនតរជាតិនបាេះពុមពនោយ
នរងពុមពបារាំង Lextenso (២០១៦)។ 
 

នរៀបនរៀងកាំណត់ពនយល់រកមរពហមទណឌ ដែមរ 
(ចូ្បលជាធរមានតាំងពីឆ្ន ាំ២០០៩) នោយ
ឈរនលើមូលោឋ នយុតតិសាស្ត្សតននតុោការ
បារាំង តុោការអឺុរ  ុបននសិទធិមនុសស និង
សាោកតីដែមររកហម។ 
 

សរមាបឆ់្ន ាំ២០១៦សកមមភាពរបស់
សមាគមមាននៅកនុងគនរមាងមានដូច្បតនៅ៖ 

ការនរៀបច្បាំសននសីិទ៖ 
នរៀបច្បាំសននសីិទអនតរជាត ិនោយ មានការ
អនញ្ជ ើញចូ្បលរមួពីនោកសាស្ត្សាត ចារយ របធាន
កិតតិយសននសមាគម ហងរ់ ីកាពីតង់ បារាំង 
នៅដែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២២០១៦។ 
ករមងសននសីិទចាបព់ីដែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
នលើរបធានបទ៖ 
• រដឋធមមនុញកមពុជា៖២២ឆ្ន ាំនរកាយការ 
• អនុមត័ 
• ការលាំបាកកនុងអនុវតតរកមរដឋបបនវណី 
• កសិកមមតមកិច្បចសនា 
• នីតិអនតរជាតិនិងកមពុជា 
អភវិឌ្ឍនភ៍ាពជានដគូជាមយួ បណ្តត បញ្ដ វន័ត និង 
សាស្ត្សាត ចារយបារាំង ដដលផតល់ បទអនតរគមន៍
កនុងការបណតុ េះបណ្តត ល សរមាបស់ញ្ញដ បរ័ត ពីរ 
នោយ មានកិច្បចសហការរវាងថាន កនី់តិសាស្ត្សត
ភាសាបារាំង និង ស.ភ.ន.វ.ស.។ 

 

ច្បាបក់មពុជា៖ការផសពវផសយនលើកទីមយួនូវ
របពន័ធទិនននយ័ច្បាប់នៅកមពុជាសរមាប់ការ
នរបើរបាស់ជាសាធារណៈតមលាំនាំ 
ដវបសាយLégifranceរបស់បារាំង។ 
 

តកដ់តងនសៀវនៅសតីពីកសិកមមតមកិច្បច-
សនានៅកមពុជានោយសហការជាមយួនឹង
ឧតតមរកុមរបឹកសនសដឋកិច្បចជាតិកមពុជា។ 
 

កាំណតព់នយល់និងបកដរបជាភាសាបារាំង
នូវ រកមរដឋបបនវណីកមពុជា(ចូ្បលជាធរមាន
តាំងពីឆ្ន ាំ២០១១។ 
 

ការផតលជ់ូននូវបនចេកនទសចាប់របស់សមាគមហង់រីកាពីតង់កមពុជា 



ឧបសមព័នធទី១៖ គនប្មាង ដៃលសនប្មចបាននោយ សមាគម ហង់រ ីកាពីតង់ 
សប្មាប់ ការទទួលបាន ចាប់ និង កំដណ ទប្មង់ប្បព័នធ ចាប់ នៅកមពុជា 

 
 

 
 ច្បាបក់មពុជា២០០៩-២០១៦ 

 
 

ការបនងកើតរបពន័ធទិនននយ័ច្បាបដ់ដលកាំពុងោកដ់ាំនណើ រការ៖ 
 
សមាគមហងរ់ីកាពីតង់កមពុជាបានសហការជាមយួនឹងមជឈមណឌ លរសាវរជាវនិងអនុវតតច្បាប់ (ម.ស.អ.ច្ប.)និង  
ស.ភ.ន.វ.ស. នដើមបីោកន់ច្បញនូវរបពន័ធទិនននយ័ច្បាបទី់មយួជាសាធារណៈនៅរពេះរជាណ្តច្បរកកមពុជា។ នោយយកលាំនាំតម
ដវបសាយបារាំង “ច្បាបក់មពុជា” របមូលផតុ ាំ និងបកដរបកនូវអតថបទច្បាបក់មពុជាជានរច្បើន នៅជាភាសាបារាំង និងភាសាអងន់គលស
និងន ល្ើយតបនៅនឹងតរមូវការកនុងការទទួលបានច្បាប់និងការរសាវរជាវសរមាប់អនកអនុវតតកដូ៏ច្បជារបពលរដឋ។ 
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ឧបសមព័នធទី១៖ គនប្មាង ដៃលសនប្មចបាននោយ សមាគម ហង់រ ីកាពីតង់ 
សប្មាប់ ការទទួលបាន ចាប់ និង កំដណ ទប្មង់ប្បព័នធ ចាប់ នៅកមពុជា 

  កសិកមមតមកិច្បចសនា 
  
ការចូ្បលរមួសននសីិទថាន កត់ាំបន់សតីពីកសិកមមតមកិច្បចសនា ដដលនរៀបច្បាំនោយ UNIDROIT  នៅទីរកុងបាងកក របនទសនថ និង
តកដ់តងអតថបទសតីពីកសិកមមតមកិច្បចសនានៅកមពុជានោយនោកយី របសាន រ របធានសមាគមហងរ់ីកាពីតង់កមពុជានៅដែ
កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០១៤។ 
ការចូ្បលរមួតកដ់តងនសៀវនៅសតីពីកសិកមមតមកិច្បចសនាជាមយួនឹង UNIDROIT និងអងគការសហរបជាជាតិសរមាប់កសិកមម 
និងអាហារ  នៅឆ្ន ាំ២០១៥។ 
ចូ្បលជាសមាជិកនុងគណៈកមាម ធិការដឹកនាំនលើការងារកសិកមមតមកិច្បចសនា ដឹកនាំនោយរកសួងកសិកមម រុកាខ របមាញ់ និង 
ននសាទ  នៅដែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ និងរកុមការងារអនតររកសួង និងវទិយសាស្ត្សតនលើការងារកសិកមមតមកិច្បចសនានៅកមពុជា នៅដែ
ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ ដឹកនាំនោយ ឧតតមរកុមរបឹកសនសដឋកិច្បចជាតិ។ 
ចូ្បលរួមកនុងសិកាខ សាោដច្បករ ាំដលកបទពិនសាធន៍នលើ ការងារកសិកមមតមកិច្បចសនានៅកមពុជា សរមាប់ការនរៀបច្បាំតក់ដតង
នសៀវនៅ សតីពីកសិកមមតមកិច្បចសនា នៅកមពុជា នៅដែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
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ឧបសមព័នធទ២ី៖ គនប្មាង ដៃលសនប្មចបាននោយ សមាគម ហង់រ ីកាពីតង់ 
សប្មាប់ ការតាក់ដតងនសៀវនៅនិងអតថបទគតិយតុត- បកដប្ប 

 នបាេះពុមពនសៀវនៅ “កមមសិទធិបញ្ញដ នៅកមពុជា” ជាភាសាដែមរនោយនោកកាន់ សុទធប ូលីន សមាជិកសាថ បនិកននសមាគម ហងរ់ី
កាពីតង់កមពុជានិងជាសារការ ី(សិសសជាំននទី់១ននសាោភូមនិទសារការីកមពុជា)នៅដែសីហាឆ្ន ាំ២០១៤។ 
 
បកដរបច្បាបម់លូោឋ នទ្វាំងបី រមួមានច្បាប់សតីពីលកខនតិកៈនៅរកម និងរពេះរជអាជាញ  ច្បាបស់តីពីការនរៀបច្បាំអងគការតុោការ និង
ច្បាប់សតីពីការនរៀបច្បាំនិងការរបរពឹតតនៅននឧតតមរកុមរបឹកសននអងគនៅរកមតមការនសនើសុាំរបស់រកសួងយុតតិធមក៌មពុជានៅដែ 
វចិ្បឆិកាឆ្ន ាំ២០១៤។ 
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ចូ្បលរមួកនុងកមមវធីិ Campus International នៅរជធានីភនាំនពញដែកុមៃៈឆ្ន ាំ២០១៤នរៀបច្បាំនោយគណៈនមធាវទីីរកុងបា រសី។ 
 

ចូ្បលរមួកនុងសិកាខ សាោសតីពី “ដាំនណើ រការតកដ់តងច្បាប់នៅកមពុជា - លទធផលសនរមច្បបាន និងបញ្ញា របឈម” នរៀបច្បាំនឡើងនោយ
មូលនិធិ Konrad-Adenauer នៅនែតតរពេះសីហនុ នៅដែមនីឆ្ន ាំ២០១៤។ នោក អីុសសម មូសារសមាជិករកុមរបឹកសវទិា
សាស្ត្សត បានចូ្បល រមួច្បាំដណកតកដ់តងអតថបទសតីពីនីតិរដឋធមមនុញ្ដ កមពុជា។ 
 

នរៀបច្បាំសននសីិទនរកាមរបធានបទ “គុណតនមលននរបពន័ធច្បាបសីុ់វលិឡកនុងការនធវើទាំននើបកមមរបពន័ធច្បាប ់ និងច្បាំនណ្តទបញ្ញា ននកាំដណ
ទរមង់ច្បាប”់ របរពឹតតនៅ នៅសាកលវទិាល័យជាតិរគបរ់គង នៅ ដែនមសា ឆ្ន ាំ២០១៤។ 
 

ចូ្បលរមួសននសីិទថាន កត់ាំបន់សតីពីកសិកមមតមកិច្បចសនា នរៀបច្បាំនឡើងនោយអងគការ UNIDROIT នៅទីរកុងបាងកក នលើរបធានបទ 
កសិកមម តមកិច្បចសនានៅ អាសីុ អានគនយ៍នៅដែកញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០១៤។ នោក យី  របសាន រ របធាន សមាគម ហងរ់ ីកាពីតង់  
កមពុជា បានតកដ់តង និងនធវើ បទបងាា ញ អតថបទសតីពីកសិកមម តមកិច្បចសនា។ 
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សននសីិទនោយសហការជាមយួនឹងរកុមអនកឃ្ល ាំនមើលជាតិនលើ សកមមភាពនសដឋកិច្បច និងសងគមននទននល និងដដនសមរុទ នៅនដើមឆ្ន ាំ
២០១៥៖ សមាគម ហង់រ ីកាពីតង់ កមពុជា  បានរមួច្បាំដណក ជាមយួនឹងរកុមអនកឃ្ល ាំនមើល ជាតិនលើសកមមភាពនសដឋកិច្បច និងសងគម
ននទននល  និងដដនសមុរទ  នដើមបនីរៀបច្បាំបទ បងាា ញរបាយការណ៍នលើកទីមយួ របស់ែលួនដដល កាំណតវ់ស័ិយផលូវទឹកនៅកមពជា។ 
 

វគគបណតុ េះបណ្តត លសរមាប់នមធាវ ីនិងសិសសនមធាវ ីននរពេះរជាណ្តច្បរកកមពុជា នៅដែធនូឆ្ន ាំ២០១៤នោយសហការជាមយួនឹង 
គណៈនមធាវីទីរកុងលីយ ុងនិងគណៈនមធាវីរបចាាំរពេះរជាណ្តច្បរកកមពុជាកនុងការនរៀបច្បាំវគគបណតុ េះបណ្តត លរយៈនពលបីនថៃសតីពី
នីតិរពហមទណឌ និងរកមសីលធមន៌មធាវី។  
 

កិច្បចរបជុាំតុមូលសតីពីការរគបរ់គងការននសាទរបកបនោយនិរនតរភាពនៅកមពុជា  នៅសាកលវទិាល័យជាតិរគបរ់គងនៅនថៃទី១៧
ដែកុមៃៈឆ្ន ាំ២០១៥។  
 

នរៀបច្បាំសិកាខ សាោសតីពីមលូនហតុននការលាំបាកកនុងការអនុវតតរកមរពហមទណឌ  និងនីតិវធីិរពហមទណឌ  នៅ រពឹទធសភាកមពុជា  នោយ 
មានបទអនតរគមន៍របស់ នោក សាស្ត្សាត ចារយ François-Louis Coste នៅនថៃទី៦ និង៧ ដែនមសា ឆ្ន ាំ២០១៥។  
 
 
 
  
 


