
២៤ មេសា ២០១៥
សហព្រះរាជអាជ្ញា  
បានដាក់ការម្លើយតប
ជ្លាយលក្ខណ៍អក្សរ
មៅនឹងសារណាដែល
ដាក់មដាយ ម�ៀវ សំផន
និង នួន ជ្

២៥ ឧសភា ២០១៥
សហមេធាវីនាេំុ�តំណាង
មែើេបណ្ឹងរែ្ឋប្បមវណី 
បានដាក់ការម្លើយតបជ្
លាយលក្ខណ៍អក្សរមៅ 
នឹងសារណាដែលដាក់
មដាយ ម�ៀវ សំផន 
និងនួន ជ្

២៩ ធ្នូ ២០១៤
ម�ៀវ សំផន និងនួន ជា 
បានដាក់សារណា 
បណ្ឹងសាទុក្ខរបស់�លលួន

២៨ វិច្ិកា ២០១៤
សហព្រះរាជអាជ្ញា
បានដាក់សារណា
បណ្ឹងសាទុក្ខរបស់�លលួន

២៩ កញ្ញា  ២០១៤
ម�ៀវ សំផន និង នួន ជ្ 
មហើយនឹងសហព្រះរាជ
អាជ្ញា បានជូនែំណឹង
ជ្លាយលក្ខណ៍អក្សរ 
អំ្ីបណ្ឹងសាទុក្ខរបស ់
�លលួនពបឆំាងនឹងមសចក្ី
សមពេចរបស់អង្គជំនុំ
ជពេរះសាលាែំបូងក្នុង
សំណុំមរឿង ០០២/០១

៧ សីហា ២០១៤
អង្គជំនុំជពេរះសាលា
ែំបូងបានរកម�ើញថា 
ម�ៀវ សំផន និង នួន ជ្ 
មាន្ិរុទ្ធភា្ចំមោរះ
ឧពកិែ្ឋកេ្មពបឆំាងនឹង
េនុស្សជ្តិមៅក្នុង
សំណុំមរឿង ០០២/០១ 
 និងបានផន្ាទា មោសជន
ជ្ប់មោទោងំ្ីរដាក ់
្ន្ធនាគារអស់េួយជីវិត

                             សណំុំរ�ឿង ០០២/០១
  សំណុំមរឿង ០០២/០១ គឺជ្ការជំនុំជពេរះមលើកទី១ ននការជំនុំជពេរះ 
យ៉ា ងតិច្ីរពបឆំាងនឹង ម�ៀវ សំផន និង នួន ជ្។ បច្នុប្បន ្សំណុំមរឿងមនរះ កំ្ុង
ស្ិតមៅក្នុងែំណាក់កាលបណឹ្ងសាទុក្ខ �ណៈការជំនុំជពេរះទី២ គឺសំណុំមរឿង 
០០២/០២ បាននិងកំ្ុងែំមណើរការជំនុំជពេរះក្ី មៅចំមោរះេុ�អង្គជំនុំជពេរះ 
សាលាែំបូងនន អ.វ.ត.ក។ 
     មៅន្ងៃទី ១៥ ដ�កញ្ញា  ឆំ្ា ២០១០ ម�ៀវ សំផន និង នួន ជ្ ពតនូវបានមោទ 
ពបកាន់មៅក្នុងបទមោទោក់ទងនឹងឧពកិែ្ឋកេ្មពបឆំាងនឹងេនុស្សជ្តិ ឧពកិែ្ឋកេ្ម 
ពបល័យ្ូជសាសន៍ និងការរំមលាភបំោរបំោនយ៉ា ងធងៃន់ធងៃរមលើអនុសញ្ញា ទីពកនុង 
ហ្សឺដណវ ឆំ្ា ១៩៤៩ ដែលពតនូវបានកំណត់ក្នុងសំណុំមរឿង ០០២។ បទមោទ 
ពបកាន់ពបឆំាងនឹងជនជប់មោទោងំ្ីរពតនូវបានកំណត់យ៉ា ងចបាស់លាស់មៅក្នុង
ែីកាែំមណារះពសាយននសំណុំមរឿង ០០២។ 
     មៅដ�កញ្ញា  ឆំ្ា ២០១១ អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូងបានសមពេចបំដបកបទ
មោទមៅក្នុងែីកាែំមណារះពសាយសំណុំមរឿង០០២ មៅជ្សវនាការជំនុំជពេរះក្តីជ្ 
ដផក្តូចៗ។ ការជំនុំជពេរះក្ីទី១ ក្នុងសំណុំមរឿង ០០២ គឺសំមៅមៅមលើសំណុំ 
មរឿង ០០២/០១ បានោប់មផ្ើេមៅន្ងៃទី២១ ដ�វិច្ិកា ឆំ្ា២០១១។ បទមោទ 
មៅក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១ មនរះ ម្្តមលើ៖ 
      ឧពកិែ្ឋកេ្មពបឆំាងនឹងេនុស្សជ្តិោក់ទងនឹងការជមេលៀសពបជ្ជនមដាយ 
បង្ខំ្ីទីពកនុងភ្ំម្ញមៅន្ងៃទី១៧ ដ�មេសា ឆំ្ា ១៩៧៥ និងការជមេលៀសបនប្នាទា ប់ 
មៅតំបន់មផ្សងៗមទៀត (ែំណាក់កាលទី១ និងទី២) និង
       ការសមាល ប់មៅមលើអតីតោហាន និងេនន្ីរែ្ឋការននរបបសាធារណរែ្ឋដ�្មរ
មៅទីតាងំឧពកិែ្ឋកេ្េ ទួលមោធិ៍នពជក្នុងម�តម្ោធិសាត់ ភាល េៗបនាទា ប់្ីដ�្មរពកហេ 
ម�ើងកាន់អំណាចមៅឆំ្ា ១៩៧៥។ 
   សវនាការមលើភស្នុតាងក្នុងការជំនុំជពេរះក្ីមលើសំណុំមរឿង ០០២/០១ បាន 
បញ្ប់មៅន្ងៃទី២៣ ដ�កក្កដា ឆំ្ា ២០១៣ មហើយការមធវើមសចក្ីសន្ិដា្ឋ នបិទបញ្ប់
មលើការសួរមែញមដាល បានបញ្ប់មៅន្ងៃទី៣១ ដ�តុលា ឆំ្ា ២០១៣។ សាល 
ពកេមលើការជំនុំជពេរះមនរះពតនូវបានពបកាសមៅន្ងៃទី៧ ដ�សីហា ឆំ្ា ២០១៤។ 
ម�ៀវ សំផន និង នួន ជ្ ពតនូវបានរកម�ើញថាមាន្ិរុទ្ធភា្ចំមោរះឧពកិែ្ឋកេ្ម 
ពបឆំាងនឹងេនុស្សជ្តិ និងពតនូវបានផន្ាទា មោសដាក់្ន្ធនាគារអស់េួយជីវិត។ 
ម�ៀវ សំផន និងនួន ជ្ បានដាក់បណឹ្ងសាទុក្ខជំោស់នឹងសាលពកេរបស់អង្គជំនុំ 
ជពេរះសាលាែំបូង មហើយក្នុងករណីដែលរង់ោកំារបិទបញ្ប់បញ្ហា នានាមៅក្នុង 
បណ្ឹងសាទុក្ខ ជនជាប់មោទោងំ្ីរមៅដតជ្ជនគា្ម នមោសមៅម�ើយ។ 
ការិយល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា  ក៏បានដាក់បណ្ឹងសាទុក្ខ ពបឆំាងនឹងសាលពកេ
របស់អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូងដែរ មដាយបានកំណត់ពតឹេដតបញ្ហា ចបាប ់
ោក់ទងនឹងទពេង់ចបាស់លាស់េួយននការទទួល�ុសពតនូវឧពកិែ្ឋកេ្្ម ទា ល់េួយ 
សពមាប់ឧពកិែ្ឋកេ្មដែលពតនូវជំនុំជពេរះមៅចំមោរះេុ� អ.វ.ត.ក។

ព័ត៌មានជុំវិញបណ្តឹ ងសាទុក្ខក្ងុសណំុំរ�ឿង ០០២/០១

 កាលប្បវត្ិ

២ ៣ និង ៦ កក្កដា ២០១៥
សវនាការមលើបណឹ្ង
សាទុក្ខមលើកទី១ក្នុង
សំណុំមរឿង ០០២/០១
មៅចំមោរះេុ�អង្គជំនុំ
ជពេរះតុលាការកំ្ូល

េិ្ុនា ឆំ្ា ២០១៥

អង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្ងុតុលាកា�ក្្ុជា

១

ន្ងៃទី១៦ ១៧  និង ១៨ 
ដ�កុេៈ្ ឆំ្ា ២០១៦ 
សវនាការមលើបណ្ឹង
សាទុក្ខមលើកទី២ក្នុង
សំណុំមរឿង ០០២/០១
មៅចំមោរះេុ�អង្គជំនុំ
ជពេរះតុលាការកំ្ូល



-ការជំនុំជពេរះក្ីបានោប់មផ្ើេម�ើងមៅន្ងៃទី២១ ដ�វិច្ិកា ឆំ្ា ២០១១ 
មហើយបានបញ្ប់ជ្េួយការមធវើមសចក្ីសន្ិដា្ឋ នបិទបញ្ប់ការសួរមែញ
មដាលមៅន្ងៃទី៣១ ដ�តុលា ឆំ្ា ២០១៣។ 
-សវនាការរយៈម្ល ២២២ ន្ងៃ មៅក្នុងអំ�នុងម្ល ២ ឆំ្ា
-បុគ្គលចំនួន ៩២ រូបបានផល្់សក្ខីកេ្មមៅអំ�នុងម្លសវនាការ ដែល 
រួេមាន អក្ជំនាញចំនួន ៣ រូប សាក្សីអង្គមហតុចំនួន ៥៣រូប សាក្ស ី
អតច្រិកចំនួន ៥ រូប និងមែើេបណឹ្ងរែ្ឋប្បមវណីចំនួន ៣១ រូប។ 
-សាធារណជនចំនួន ១០៣ ៧២៤ នាក់បានចូលរួេស្ាប់ែំមណើរការ 
សវនាការ រយៈម្លចំនួន ២២២ ន្ងៃ។ 

  កា�មបកាសសាលមក្�បសអ់ង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរលើសណំុំរ�ឿង ០០២/០១
អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូងបានពបកាសសាលពកេក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១ មៅន្ងៃទី៧ ដ�សីហា ឆំ្ា ២០១៤។ ជនជ្ប់មោទ ម�ៀវ សំផន និង នួន ជ្ 
ពតនូវបានរកម�ើញថាមាន្ិរុទ្ធភា្ចំមោរះឧពកិែ្ឋកេ្មពបឆំាងនឹងេនុស្សជ្តិដែលក្នុងមនារះមាន ការមធវើេនុស្សឃាត ការមធវើទុកបុកមេញ្មដាយេូលមហត ុ
នមយបាយ និងអំម្ើអេនុស្សធេ៌មផ្សងៗមទៀត (រួេមានការ ល្ ស់ទីលំមៅមដាយបង្ខំ និងការមធវើឲ្យប៉ារះោលែល់មសចក្ីន្ល្ ្នូររបស់េនុស្ស)។ 

ជ្េួយនឹងអង្គមហតុមោទពបកាន់មនរះ អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូងបានរកម�ើញថា៖  

 យ៉ា ងមហាចណាស់មានពបជ្ជនយ៉ា ងតិច ២ លាននាក់ ពតនូវបានបង្ខំឱ្យ ល្ ស់ទីលំមៅមចញ្ីទីពកនុងភ្ំម្ញ ្ីសំណាក់ពកនុេដ�្មរពកហេមដាយមពបើ 
 មលសកុហក់ និងគំរាេកំដហង មដាយភ្ជង់កាមំភលើង មដាយមសទាើរដតគា្ម នពបាប់ែំណឹងជ្េុនអវីម�ើយ និង មដាយបំភិតបំភ័យ និងមដាយអំម្ើហិងសា  
 ដែលជ្លទ្ធផល ពបជ្ជនជ្មពចើនពតនូវបានសមាល ប់ ឬការសាល ប់មដាយការមហវហត់អស់កមាល ំងខ្ល ងំ មដាយអត់អាហារ និងមដាយជំងឺ។ អង្គ 
 ជំនុំជពេរះសាលាែំបូងក៏បានរកម�ើញផងដែរថា ឧពកិែ្ឋកេ្មពបឆំាងនឹងេនុស្សជ្តិដែលបានពបព្ឹតរ្ួេគ្ាការមធវើេនុស្សឃាត ការមធវើទុក្ខបុក 
 មេញ្មដាយេូលមហតុនមយបាយ និងអំម្ើអេនុស្សធេ៌មផ្សងៗមទៀតមៅក្នុងការ ល្ ស់ទីលំមៅមដាយបង្ខំនិងការមធវើឲ្យប៉ារះោល់ែល់មសចកី្ 
 ន្ល្ ្នូររបស់េនុស្ស។  

 មៅចមនាល រះដ�កញ្ញា  ឆំ្ា១៩៧៥ ែល់ដ� ធ្នូ ឆំ្ា១៩៧៧ មានពបជ្ជនយ៉ា ងតិច ៣០០.០០០ មៅ ៤០០.០០០ នាក់ ពតនូវបានបង្ខំឲ្យ ល្ ស់ទីលំមៅ
 មៅតាងំទីមៅកដនលងមផ្សងៗមទៀតមៅក្នុងម�តក្ណ្ាល កំ្ង់ធំ កំ្ង់ោេ តាដកវ កំ្ង់ស្ឺ កំ្ង់ឆំ្ាង នព្ដវង និងមោធិ៍សាត់  ម�តប្ាត់ែំបង  
 ព្រះវិហារ។ អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូងបានរកម�ើញថា មៅចមនាល រះដ�កញ្ញា  ឆំ្ា ១៩៧៥ ែល់ដ�ធ្នូ ឆំ្ា ១៩៧៧ មាន េនុស្សមពចើនជ្ង 
 ៣០ ០០០ នាក់ពតនូវបានបង្ខំឱ្យ ល្ ស់ទីលំមៅមៅម�តព្កមចរះ និង្ីម�តន្ព្ដវងមៅ ម�តស្ាវ យមរៀង ្ីម�តក្ំ្ង់ធំមៅម�តក្ំ្ង់ោេ និង 
 ម�តប្ាត់ែំបង។ ពបជ្ជនភាគមពចើនពតនូវបានបង្ខំ ឱ្យោកមចញ្ីទីលំមៅ និងបញ្ជនូនមចញមពកាេការពតលួត្ិនិត្យរបស់កងោហានពបដាប់មដាយ
 អាវុធ។ ជនោងំឡាយណា ដែលបែិមសធេិនព្េោកមចញ ឬប៉ាុនប៉ាងមគច�លលួន នឹងពតនូវបានោប់�លលួន �ុំឃាងំ និងបង្ខំឱ្យោកមចញមៅម្ល 
 មានការ ល្ ស់ប្នូរទីលំមៅមផ្សងមទៀត។  អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូងបានរកម�ើញថា ឧពកិែ្ឋកេ្មពបឆំាងនឹងេនុស្សជ្តិដែលពតនូវបានពបព្ឹត ្
 មនារះរួេមាន៖ ការសមាល ប់រង្្គ ល ការមធវើទុក្ខបុកមេញ្មដាយេូលមហតុនមយបាយ  និងអំម្ើអេនុស្សធេ៌មផ្សងមទៀត មៅក្នុងទពេង់ននកាមរៀជ 
 មេលៀសពបជ្ជនមដាយបង្ខំ ការមធវើឲ្យប៉ារះោលែល់មសចកី្ន្ល្ ្នូររបស់េនុស្ស និងការបាត់�លលួនមដាយបង្ខំ។   

 ភាល េៗបនាទា ប់្ីន្ងៃទី១៧ ដ�មេសា ឆំ្ា ១៩៧៥ យ៉ា ងមហាចណាស់ ោហាន និងេនន្ីននរបប លន់ នល់ ចំនួន ២៥០ នាក់ពតនូវបានែឹក 
 ជញ្ជនូនមៅ កាន់ទួលមោធិ៍នពជ ក្នុងម�តម្ោធិសាត់ មហើយបនាទា ប់េកពតនូវបានសមាល ប់។ អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូងរកម�ើញថា ការមធវើេនុស្ស 
 ឃាត ការសមាល ប់រង្្គ ល ការមធវើទុក្ខបុកមេញ្មដាយេូលមហតុនមយបាយ គឺជ្ឧពកិែ្ឋកេ្មពបឆំាងនឹងេនុស្សជ្តិ។ 

អង្គជំនុំជពេរះគាពំទមលើការអនុវតគ្មពមាងសំណងជំងឺចិតច្ំនួន ១១ ដែលបានមស្ើម�ើងមដាយពកនុេមែើេបណ្ឹងរែ្ឋប្បមវណីចំនួន ៣ ៨៦៩ រូប (ជនរងមពគារះ 
ដែលពតនូវបានទទួលសា្គ ល់ជ្ភាគី)។ 

អង្គជំនុំជពេរះវិសាេញញាក្នុងតុលាការកេ្នុជ្ (អ.វ.ត.ក)      ្័ត៌មានជុំ វិញបណ្ឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១

២

     កា�សរង្ខបពីដំរណើ �កា�ជំនុំជម្រះក្ីរលើសណំុំរ�ឿង ០០២/០១  



រ�ៀវ សផំន
មៅ ដហេ
ន្ងៃ-ដ�-ឆំ្ាកំមណើតៈ ២៧ កក្កដា ១៩៣១  
ទីកដនលងកំមណើតៈ �ុំរំមចក ពសនុករំែួល 
ម�តស្ាវ យមរៀង 
តួនាទីក្នុងរបបកេ្នុជ្ពបជ្ធិបមតយ្យ : 
ពបេុ�រែ្ឋ (ពបធានគណៈពបធានរែ្ឋ) 
កាលបរិមចទ្ោប់�លលួនៈ ១៩ វិច្ិកា ២០០៧  

            ជនជាប់រោទ 

ម�ៀវ សំផន បានទទួល អាហារូបករណ៍មៅសិកសាមៅពបមទសបារំាងក្នុងឆំ្ា 
១៩៥៥ និងបានមបារះ្ុេផ្សាយនិមក្ខបបទថ្ាក់បណ្ិតរបស់គាត់អំ្ី “ការ 
អភិវឌ្ឍមសែ្ឋកិច ្និងឧសសាហកេ្មមៅកេ្នុជ្”។ វិលពត�ប់េកកាន់ពបមទស 
កេ្នុជ្វិញ ម�ៀវ សំផន កាល យមៅជ្សានស្ាោរ្យ  បនាទា ប់េក ជ្រែ្ឋមលខ្ធិការ 
ពកសួងោណិជ្ជកេ្មននរបបសង្គេរានសន្ិយេ មៅ ឆំ្ា១៩៦២។ ម�ៀវ សំផន 
បានរត់ មៅលាក់�លលួនមៅក្នុងនព្ មៅ ឆំ្ា ១៩៦៧ មដាយមានការគំរាេ 
កំដហង ្ី កងកមាល ំងសន្ិសុ�របស់សមេច្ សីហនុ មហើយមលចេុ�ជ្្្មី 
ជ្េួយចលនាតស៊ូរបស់់ដ�្មរ ពកហេមៅ មែើេទសវត្សរ៍ឆំ្ា១៩៧០។ មៅឆំ្ា 
១៩៧៦ គាត់ពតនូវបានដតង តាំ ងជ្ ពប េុ�រែ្ឋននរបបកេ្នុជ្ពបជ្ធិបមតយ្យ។ 
មៅឆំ្ា១៩៨៧ គាត់បា នជំនួ សតំដណង ប៉ាុល ្ត ជ្កបាលមា៉ា សុីនែឹកនា ំ
របស់ដ�្មរពកហេ  មហើយ មៅឆំ្ា១៩៨៩ គាត់បានមធវើជ្តំណាងកេ្នុជ្ពបជ្ 
ធិបមតយ្យក្នុ ងសន្ិ សី ទអនរ្ជ្តិស្ី្ីកេ្នុជ្មៅទីពកនុងបា៉ា រីស។ បនាទា ប់្ីចុរះ 
ចូលជ្េួយរដា្ឋ ភិបា លកេ្នុជ្ មៅឆំ្ា ១៩៩៨ គាត់បានោកមចញ្ីចលនា 
ដ�្មរពកហេ និងរស់មៅម�តន្ប៉ាលិន។

នួន ជា    
ន្ងៃ-ដ�-ឆំ្ា កំមណើតៈ១៧ កក្កដា ១៩២៦ 
ទីកដនលងកំមណើតៈ មៅ�ុំវតគ្រ ពសនុក 
សដង្ក ម�តប្ាត់ែំបង
តួនាទីក្នុងរបបកេ្នុជ្ពបជ្ធិបមតយ្យ : 
អនុមលខ្បក្សកុេ្មនុយនីសក្េ្នុជ្ 
កាលបរិមចទ្ោប់�លលួនៈ ១៩ កញ្ញា  ២០០៧ 

នួន  ជ្ (ម ្្ម រះកំមណើត មៅ គឹេ�ន ) សិកសាចបាប់មៅសាកលវិទយា- 
ល័យធេ្មសាត មៅទីពកនុងបាងកក និងបានចូលរួេជ្េួយបក្សកុេ្មនុយ 
នី សន្្។ មៅឆំ្ា១៩៦០ គាត់ពតនូវបានដតងតាងំជ្អនុមលខ្និងជ្សមា 
ជិកគ ណៈកមា្ម ធិការអចិនននយ្៍ ននបក្សកុេ្មនុយនីសក្េ្នុជ្  មហើយគាត់ 
រ កសាតំដណងោងំ្ីរមនរះម្ញអំ�នុងរបបកេ្នុជ្ពបជ្ ធិបមតយ្យ។ គាត់
បនរ្ស់មៅជ្េួយដ�្មរពកហេរហូតែល់មានកិចព្្េមព្ៀងេួយជ្េួយ
រាជ រដា្ឋ ភិបាលកេ្នុជ្មៅដ�ធ្នូ ឆំ្ា១៩៩៨ ដែលអនុញ្ញា តឲ្យគាត់េករស់
មៅដក្បរព្ំដែនន្។ 

           បណ្តឹ ងសាទុក្ខ

           បណ្តឹ ងសាទុក្ខ�បសរ់�ៀវ សផំន
 ម�ៀវ សំផន បានមលើកម�ើងនូវទ�្ីករណ៍ចំនួន ១៤៨ មៅក្នុង បណឹ្
ងសាទុក្ខពបឆំាងនឹងមសចក្ីសមពេចរបស់អង្គជំនុំជពេរះ 
សាលាែំបូងក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១ មដាយបានមលើកម�ើងថា 
អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូងមានកំហុសេួយចំនួនមៅក្នុងអង្គចបាប់ 
និងអង្គមហតុ។  

           បណ្តឹ ងសាទុក្ខ�បស ់នួន ជា 
 នួន ជ្ បានមលើកម�ើងនូវទ�្ីករណ៍ចំនួន ២២៣ មៅក្នុងបណ្ឹង 
សាទុក្ខពបឆំាងនឹងមសចក្ីសមពេចរបស់អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូង
ក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១ មដាយបាន មលើកម�ើងថាអង្គជំនុំជពេរះ 
សាលាែំបូង មានកំហុសេួយចំនួនក្នុងអង្គចបាប់ និងអង្គមហតុ។ 
 នួន ជ្ បានមស្ើសុំអង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូលបែិមសធមសចក្ី 
សមពេចរបស់អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូង និងមលើកដលងការមោទ
ពបកាន់ោងំអស់ពបឆំាងនឹងរូបគាត់។ 

           បណ្តឹ ងសាទុក្ខ�បសស់ហមពរះរាជអាជាញា  
   សហព្រះរាជអាជ្ញា អរះអាងថា អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូងមាន 
កំហុសអង្គចបាប់ មដាយេិនអនុញ្ញា តឲ្យមធវើការមោទពបកាន់ជន 
ជ្ប់មោទ មដាយមពបើពបាស់ពទឹស្ីសហឧពកិែ្ឋកេ្មរួេ ទពេង់ទូលាយ 
ជ្ទូមៅមៅថា សហឧពកិែ្ឋកេ្មរួេទពេង់ទី III មទ។
  សហឧពកិែ្ឋកេ្មរួេទពេង់ទីIIIគឺជ្ទពេង់ននការទទួល�ុសពតនូវ
េួយ ដែលដផអែកមលើទពេង់មនរះ សមាជិកននសហឧពកិែ្ឋកេ្មរួេអាច
ដាក់ឲ្យទទួល�ុសពតនូវចំមោរះអំម្ើឧពកិែ្ឋមផ្សងៗដែលសមាជិក 
មផ្សងមទៀតននសហឧពកិែ្ឋកេ្មរួេបានពបព្ឹត ្មោរះបីជ្អំម្ើមនារះ 
េិនស្ិតមៅក្នុងវិសាលភា្ននសហឧពកិែ្ឋកេ្ម ប៉ាុដន ្អាចពបមេើល 
មេើលថា អំម្ើឧពកិែ្ឋមនារះអាចជ្ផលវិបាកននសហឧពកិែ្ឋកេ្មរួេ។
    សហព្រះរាជអាជ្ញា  បានដាក់បណ្ឹងសាទុក្ខ មដាយកពេិតពតឹេ
ដតសវដងរកែំមណារះពសាយដែលពបកាសមដាយអង្គជំនុំជពេរះតុលាការ
កំ្ូលោក់ទងនឹងភា្អាចអនុវតប្ាននូវទពេង់្ពងីកបដនេ្នន 
សហឧពកិែ្ឋកេ្មរួេ ដែលមៅថា  “សហឧពកិែ្ឋកេ្មរួេទពេង់ទី III” 
(JCE III) មៅចំមោរះេុ� អ.វ.ត.ក។

អង្គជំនុំជពេរះវិសាេញញាក្នុងតុលាការកេ្នុជ្ (អ.វ.ត.ក)      ្័ត៌មានជុំ វិញបណឹ្ងសាទុក្ខក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១

៣



 មៅ ន្ងៃ មនរះ  អង្គ ជំនុំ ជពេរះ សាលា ែំបូង នន អង្គ ជំនុំ ជពេរះ វិសា េញញា ក្នុង តុលា ការ កេ្នុជ្ (អ.វ. ត.ក)  បាន រ កម�ើញ  នួន  ជ្ និ ង  ម�ៀវ  សំផន  មាន 
្ិរុទ្ធ ្ ី បទ ឧពកិែ្ឋ កេ្ម ពបឆំាង នឹង េនុស្សជ្ តិដែល បាន ពបព្ឹត ្ មៅចមនាល រះ ន្ងៃទី  ១៧  ដ�  មេសា  ឆំ្ា ១៩៧៥  ែល់  ដ� ធ្នូ  ឆំ្ា ១៩៧៧  និង  បាន សមពេច ផន្ាទា  មោស 
្ួកគាត់ដាក់្ន្ធនាគារអស់េួយជីវិត។ នួន ជ្ គឺជ្អនុមលខ្បក្សកុេ្មនុយនីសក្េ្នុជ្ និងជ្សមាជិកគណៈកមា្ម ធិការេជ្ិេ និងគណៈកមា្ម ធិអចិនននយ្៍។ 
 នួន ជ្ ជ្េួយនឹង ប៉ាុល ្ត មានអំណាចក្នុងការមធវើមសចក្ីសមពេចចុងមពកាយរបស់បក្ស។ នួន ជ្ បានកាន់តួនាទីជ្នាយករែ្ឋេនន្ីស្ីទីជ្
ផលនូវការននរបបកេ្នុជ្ពបជ្ធិបមតយ្យ ជ្មពចើនែង ្ ីដ� កញ្ញា  ឆំ្ា១៩៧៦ រហូតែល់ ប៉ាុល ្ ត ចូលេកបនក្ាន់តំដណងមនរះម�ើងវិញមៅឆំ្ា១៩៧៧។ មដាយ
សារដតគាត់មានេុ�តំដណងជ្ន់�្ស់មៅក្នុងជួរថ្ាក់ែឹកនារំបស់បក្សកុេ្មនុនីសក្េ្នុជ្ នួន ជ្ មានសិទ្ធិពតលួត្ិនិត្យមលើរាល់សកេ្មភា្ោងំអស់របស់បក្ស 
លើស្ីតួនាទី និង ការទទួល�ុសពតនូវរបស់គាត់ ដែលពតនូវបានពបគល់ឲ្យជ្ផលនូវការ មៅក្នុងអំ�នុងម្លននរបស់កេ្នុជ្ពបជ្ធិបមតយ្យ។ 
 ម�ៀ វ  សំផន បា ន ចូលជ្ស មា ជិ ក បំ រុ ងននគ ណៈ កមា្ម ធិការ េជ្ិេ បក្សននបក្សកុេ្មនុយនីសក្េ្នុជ្ មៅក្នុងឆំ្ា ១៩៧១ និង ជ្សមាជិកម្ញ 
សិ ទ្ធិ មៅក្នុ ងឆំ្ា ១ ៩ ៧ ៦  ។  គាត់ គឺ ជ្ េនុ ស្សម្ា ក់ក្នុងចំមណាេេនុស្ស្ីរនាក់របស់េនទាីរ ៨៧០ ដែលពតលួត្ិនិត្យមេើលការអនុវតម្សចក្ីសមពេចរបស់ 
គណៈកមា្ម ធិការអចិនននយ្៍ននបក្សកុេ្មនុយនីសក្េ្នុជ្ ។ ក្នុងឋានៈជ្សមាជិកម្ាក់ននេនទាីរ ៨៧០ គាត់បានទទួល�ុសពតនូវមលើដផក្ោណិជ្ជកេ្ម និង គាត់
មានតួនាទីសំខ្ន់មៅក្នុងបញ្ហា មសែ្ឋកិច ្និងោណិជ្ជ-កេ្មបរមទស មៅក្នុងរបបកេ្នុជ្ពបជ្ធិបមតយ្យ។ មៅដ� មេសា ឆំ្ា១៩៧៦ ម�ៀវ សំផន ពតនូវបាន 
ដតងតាងំ ជ្ ពប ធា ន នន  គ ណៈ ពប ធា នរែ្ឋ ដែលជ្តួនាទីនិេិតរ្ូបែ៍ធំដែលគា្ម នអំណាចពបតិបត្ិ។ ប៉ាុដន ្គាត់បានមានជំមនឿទុកចិត្្ ីសមាជិកែនទមទៀត 
ជ្មពចើនរបស់េជ្ឹេបក្ស និង បានចូលរួេក្នុងកិចព្បជុំរបស់គណៈកមា្ម ធិការេជ្ិេ និងគណៈកមា្ម ធិការអចិនននយ្៍ជ្មពចើន។
 អង្គជំនុំជពេរះបានរកម�ើញថា ជ្េួយគ្ានឹងសមាជិកជ្មពចើនននគណៈកមា្ម ធិការេជ្ិេ និង គណៈកមា្ម ធិការអចិនននយ្៍ រែ្ឋេនន្ីននរដា្ឋ ភិបាល 
និងមលខ្ភូេិភាគជ្មពចើន ោងំ នួន ជ្ ោងំ ម�ៀវ សំផន បានចូលរួេក្នុងការពបព្ឹតស្ហឧពកិែ្ឋកេ្មរួេ មែើេ្បីសមពេចមគាលបំណងរួេ ក្នុងការអនុវត ្
បែិវតន្៍សង្គេនិយេែ៍ឆាប់រហ័សេួយ តាេរយៈ “េហាមលាតម ល្ រះ េហាអស្ារ្យ” តាេពគប់េមធយាបាយោបំាច់។ អង្គជំនុំជពេរះបានរកម�ើញថា មៅក្នុង 
ចំមណាេេមធយាបាយមផ្សងៗ មគាលបំណងរួេមនរះ ពតនូវបានអនុវត ្តាេរយៈមគាលនមយបាយ ល្ ស់ទីលំមៅពបជ្ជនមចញ្ីម�ត-្ពកនុង និង្ីតំបន់ជនបទ 
េួយ មៅកាន់តំបន់ជនបទេួយមទៀត។មៅក្នុងអំ�នុងម្ល ល្ ស់ទីលំមៅពបជ្ជនមដាយបង្ខំែំណាក់កាលទី១ ជ្លទ្ធផល កងទ័្ដ�្មរពកហេបានបង្ខំឲ្យ 
ពបជ្ជនយ៉ា ងតិច ២ លាន់នាក់ ល្ ស់ទីលំមៅមចញ្ីទីពកនុងភ្ំម្ញ មៅក្នុងដ�មេសា ឆំ្ា ១៩៧៥ មដាយមពបើមលសកុហក់ និងគំរាេកំដហង មដាយភ្ជង ់
កាមំភលើង មដាយមសទាើរដតគា្ម នពបាប់ែំណឹងជ្េុនអវីម�ើយ និង មដាយបំភិតបំភ័យ និងមដាយអំម្ើហិងសា។ មៅម្លដែលបមណ្ញមចញមនារះ ពបជ្ជន 
ទីពកនុងភ្ំម្ញ មានភា្ម�សាយយ៉ា ងខ្ល ងំ មដាយសារដតការហ៊ំ្័ទ្ធ មដាយការ�វរះមស្បៀងអាហារ។ មៅក្នុងស្ានភា្ចុរះម�សាយមនរះ ពបជ្ជនពតនូវបានបង្ខំ
ឲ្យមែើរមៅតំបន់ដាច់ពសយល ក្នុងអំ�នុងម្លដែលជ្ម្លមវលាម្្បំផុតននឆំ្ា និង គា្ម នេហានូបអាហារ ទឹក ថំ្ាម្ទ្យ ទីជពេក ឬ ការែឹកជញ្ជនូន។ ពបជ្
ជនោងំអស់ដែលរស់មៅក្នុងទីកពកនុងភ្ំម្ញ ពតនូវបានជមេលៀសមចញ មសទាើរដតគា្ម នការមលើកដលង រួេោងំ ព្រះសង្ស ជនោស់ជរា និងកុមារ ដែលមានជំងឺ 
និងមានរបួស ឲ្យមចញ្ីេនទាីរម្ទ្យ នស្ីមាននផទាមោរះ និង នស្ីដែលមទើបបានសពមាលកូនរួច។ ្ួកដ�្មរពកហេបានបាញ់សមាល ប់ និងសមាល ប់ពបជ្ជនសុីវិ
លពសស់ៗយ៉ា ងមពចើន មៅក្នុងអំ�នុងម្លននជមេលៀសមនារះ �ណៈដែលពបជ្ជនជ្មពចើនមទៀត បានសាល ប់មដាយសារភា្មហវហត់អស់កមាល ំងខ្ល ងំ អត់ 
អាហារ ឬ ជំងឺ។ មៅក្នុងអំ�នុងម្លននការ ល្ ស់ទីលំមៅពបជ្ជនមដាយបង្ខំែំណាក់កាលទី២ មៅចមនាល រះដ�កញ្ញា  ឆំ្ា១៩៧៥ ែល់ដ� ធ្នូ ឆំ្ា១៩៧៧ 
មានពបជ្ជនយ៉ា ងតិច ៣៣០.០០០ មៅ ៤៣០.០០០ នាក់ ពតនូវបានបង្ខំឲ្យ ល្ ស់ទីលំមៅមៅតាងំទីលំមៅកដនលងមផ្សងៗ មៅទូោងំពបមទសកេ្នុជ្។ 
ពបជ្ជនភាគមពចើនពតនូវបានមគបញ្្ជ ឲ្យោកមចញ្ីទីលំមៅរបស់�លលួន និង បញ្ជនូនមចញមដាយមានកងទ័្ដ�្មរពកហេយេកាេជ្ប់ជ្និច។្ ពបជ្ជនណា 
ដែលបែិមសធេិនព្េោកមចញ ឬ ប៉ាុនប៉ាងមគច�លលួន ពតនូវបានោប់�លលួន �ុំ�លលួន ឬ បង្ខំឲ្យោកមចញបដនេ្មទៀត។ ពបជ្នជនពតនូវបានមធវើែំមណើរតាេេមធយា
បាយមផ្សងៗ រួេមាន ឡាន កាណូត រមទរះមគា ឬ ម្្មើរមជើង។ ពបជ្ជនោងំមនារះពតនូវបានមគឃាល មំេើលជ្និច ្គា្ម នទឹក និងគា្ម នេហានូបអាហារពគប់ពគាន់ និង
េិនពតនូវបានអនុញ្ញា តឲ្យយករបស់របរអវីជ្ប់នឹង�លលួន ម�ើយ។ កងទ័្ដ�្មរពកហេបានយេកាេជ្ប់ជ្និចច្ំមោរះអក្ដែលមធវើែំមណើរតាេរ្យន ្មហើយ 
និងបានបាញ់សមាល ប់មោល ចំមោរះអក្ដែល្យាយេរត់មគច។ ពបជ្ជ្ន�លរះបានសាល ប់ មដាយសារដតភា្មហវហត់អស់កមាល ំងខ្ល ងំ អត់អាហារ ឬជំងឺ។ 
 អង្គជំនុំជពេរះក៏បានរកម�ើញផងដែរថា នួន ជ្ និង ម�ៀវ សំផន បានអនុវតម្គាលបំណងរួេ តាេរយៈមគាលនមយបាយកំណត់មគាលមៅ
មៅមលើអតីតេនន្ីរែ្ឋការននរបបសាធារណៈរែ្ឋដ�្មរ។ ជ្លទ្ធផលននមគាលនមយបាយមនរះ អក្រែ្ឋការននរបប លន់ នល់ យ៉ា ងតិច ២៥០ នាក់ ដែលបាន
ែឹកមចញ្ីមោធិ៍សាត់មៅទួលមោនពជ ពតនូវបានសមាល ប់មោល ភាល េៗ មពកាយន្ងៃទី ១៧ ដ� មេសា ឆំ្ា ១៩៧៥។ 
 តាេរយៈការចូលរួេក្នុងសហឧពកិែ្ឋកេ្មរួេមនរះ នួន ជ្ និង ម�ៀវ សំផន ពតនូវបានរកម�ើញថា បានពបព្ឹតឧ្ពកិែ្ឋកេ្មពបឆំាងនឹងេនុស្សជ្តិ 

អង្គជំនុំជពេរះវិសាេញញាក្នុងតុលាការកេ្នុជ្ (អ.វ.ត.ក)      ្័ត៌មានជុំ វិញបណ្ឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១

 រសចក្ីមបកាសព័ត៌មាន 
�បសអ់ង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរៅថ្ងៃទី៧ ខ�សហីា ឆ្្ ំ២០១៤

     នួន ជា និង រ�ៀវ សផំន មតរូវបានផ្ន្ទា រោស 
ដាក់ពន្ធន្គា�អស់្ ួយជីវិត ពីបទឧមកិដ្ឋក្្មមបឆ្ងំនតឹង្នុស្សជាតិ

៤



អង្គជំនុំជពេរះវិសាេញញាក្នុងតុលាការកេ្នុជ្ (អ.វ.ត.ក)      ្័ត៌មានជុំ វិញបណឹ្ងសាទុក្ខក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១

ដែលក្នុងមនារះមាន ការមធវើេនុស្សឃាត ការមធវើទុក្ខបុកមេញ្មដាយេូលមហតុនមយបាយ និងអំម្ើអេនុស្សធេ៌មផ្សងៗមទៀត (រួេមាន ការ ល្ ស់ទីលំមៅ 
មដាយបង្ខំ និងការមធវើឲ្យប៉ារះោលែល់មសចកី្ន្ល្ ្នូររបស់េនុស្ស) ក្នុងអំ�នុងម្ល ល្ ស់ទីលំមៅពបជ្ជន(ែំណាក់កាលទី១) ។ ការមធវើទុកបុកមេញ្មដាយ 
េូលមហតុនមយបាយ និងអំម្ើអេនុស្សធេ៌មផ្សងៗមទៀត (រួេមាន ការ ល្ ស់ទីលំមៅមដាយបង្ខំ និងការមធវើឲ្យប៉ារះោលែល់មសចកី្ន្ល្ ្នូររបស់េនុស្ស) ក្
នុងអំ�នុងម្ល ល្ ស់ទីលំមៅពបជ្ជន(ែំណាក់កាលទី២) និង ការមធវើេនុស្សឃាត ការសមាល ប់រង្្គ លតាេរយៈការសមាល ប់អក្រែ្ឋការននរបបសាធារណ 
រែ្ឋដ�្មរមៅទួលមោធិ៍នពជ ។
 អង្គជំនុំជពេរះក៍បានរកម�ើញផងដែរថា នួន ជ្ និង ម�ៀវ សំផន បានមរៀបចំដផនការ បានញនុរះញង់ បានជួយនិងជំរុញ ចំមោរះឧពកិែ្ឋននការ 
សមាល ប់រង្្គ ល (មៅក្នុងអំ�នុងម្ល ល្ ស់ទីលំមៅពបជ្ជន(ែំណាក់កាលទី១ និងទី២) អំម្ើអេនុស្សធេ៌មផ្សងៗមទៀត (រួេមាន ការមធវើឲ្យបាត់�លលួន 
មដាយបង្ខំ) (មៅក្នុងអំ�នុងម្ល ល្ ស់ទីលំមៅពបជ្ជន(ែំណាក់កាលទី២) និងការមធវើទុកបុកមេញ្មដាយេូលមហតុនមយបាយ(មៅទួលមោនពជ)។ 
បដនេ្្ីមលើមនរះមទៀត នួន ជ្ ពតនូវបានរកម�ើញថា បានបញ្្ជ ចំមោរះឧពកិែ្ឋកេ្មោងំមនរះ។ អង្គជំនុំជពេរះបានរកម�ើញដត នួន ជ្ ដែលទទួល�ុសពតនូវក្នុង
នាេជ្ថ្ាក់មលើចំមោរះឧពកិែ្ឋកេ្មោងំអស់ដែលបានពបព្ឹតម្�ើងមៅក្ងអំ�នុងម្លននការ ល្ ស់ទីលំមៅពបជ្ជន និង មៅទួលមោនពជ ដែលកត្ាមនរះពតនូវ
បានយកេក្ិោរណាមៅម្លផន្ាទា មោស។
 មៅក្នុងការសមពេចអំ្ីការផន្ាទា មោស អង្គជំនុំជពេរះបាន្ិោរណាមៅមលើភា្ធងៃន់ធងៃរននបទឧពកិែ្ឋ រួេោងំ ឧពកិែ្ឋកេ្មោងំអស់ដែលពតនូវបាន 
ពបព្ឹតម្�ើង មៅទូោងំពបមទស មៅក្នុងអំ�នុងម្លជ្ង ២ ឆំ្ាកនលរះ ពបឆំាងនឹងជនរងមពគារះយ៉ា ងមពចើនដែលស្ិតក្នុងចំមណាេជនរងមពគារះែ៍មពចើនបំផុត 
ននមរឿងក្ីព្ហ្មទណ្ដែលធាល ប់ពតនូវបានសមពេច ោក់ទងនឹងឧពកិែ្ឋកេ្មអនរ្ជ្តិ។ ភា្ធងៃន់ធងៃរននបទឧពកិែ្ឋមនរះគឺពតនូវបានបង្ហា ញឲ្យម�ើញ តាេរយៈលក្ខ�ណ្ 
នានាននការ ល្ ស់ទីលំមៅពបជ្ជនមដាយបង្ខំ ដែលមានភា្ធងៃន់ធងៃរ គា្ម នការអនុមពគារះ និងអេនុស្សធេ៌។ មលើស្ីមនរះមទៀត ឧពកិែ្ឋកេ្មោងំមនរះមានផលវិបាកធងៃន់
ធងៃរ និងជ្ប់ជ្និចម្ៅមលើជនរងមពគារះ និងសាច់ញាត់របស់្ួកមគ និងពបមទសកេ្នុជ្ ជ្ទូមៅ។ 
 អង្គជំនុំជពេរះក៍បានរកម�ើញនូវស្ានទេងៃន់មោសជ្មពចើនៈ (នួន ជ្ និង ម�ៀវ សំផន គឺជ្អក្បានទទួលការអប់រំ�្ង់�្ស់ និងបានែឹងអំ្ីបច្័
យននអំម្ើរបស់�លលួន ឧពកិែ្ឋកេ្មពតនូវបានពបព្ឹតម្ដាយការរំមលាភេុ�តំដណងននអំណាច និងឥទ្ធិ្លរបស់្ួកមគ មហើយជនរងមពគារះជ្មពចើនគឺជ្ជនង្
យរងមពគារះ និងគា្ម នការការោរ និងមានស្ានសពមាលតិចតួចបំផុត។ អង្គ-ជំនុំជពេរះបានសមពេចចនាទា មោស នួន ជ្ និង ម�ៀវ សំផន ោងំ្ីរនាក ់
ដាក់្ន្ធនាគារអស់េួយជីវិត មដាយកត់សមា្គ ល់ថា ្ិរុទ្ធជនម្ាក់ៗមានសិទ្ធិប្ឹងសាទុក្ខចំមោរះការផន្ាទា មោសមនរះ។ 
 អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូងរកម�ើញថា មែើេបណ្ឹងរែ្ឋប្បមវណី និង ជនរងមពគារះែ៍មពចើន បានទទួលរងនូវការឈឺោប់ ដែលេិនអាចវាស់ដវងបាន 
រួេោងំការឈឹោប់ជ្រូបវ័ន ្ការបាត់បង់មសែ្ឋកិច ្ការបាត់បង់មសចក្ីន្ល្ ្នូរ ជំងឺផលនូវចិត ្និងទុក្ខមសាកមដាយសារការបាត់បង់សមាជិកពគលួសារ និង អក្ 
រាប់អានជិតស្ិទរបស់្ួកមគ ដែលជ្បច្័យននឧពកិែ្ឋកេ្មដែល នួន ជ្ និង ម�ៀវ សំផន ពតនូវបានផន្ាទា មោសមនរះ ។ មហតុែូមចរ្ះ អង្គជំនុំជពេរះគាពំទមលើកា
រអនុវតគ្ំមរាងសំណងជំងឺចិតច្ំនួន ១១ ដែលបានមរៀបចំម�ើង សេពសប មែើេ្បីទទួលសា្គ ល់នូវការឈឺោប់របស់មែើេបណ្ឹងរែ្ឋប្បមវណី ដែលបណ្ាល 
េក្ីការពបព្ឹតឧ្ពកិែ្ឋកេ្មដែលបានជំនុំជពេរះមនរះ និងមែើេ្បី ផល្់ជ្ពបមយជន៍ែល់មែើេបណ្ឹងរែ្ឋប្បមវណី ដែលជ្ការបញ្្ជ ក់អំ្ីការឈឺោប់មនរះ។ គំមរាង 

ខ្ងមពកាេពតនូវបានគាពំទៈ ការបមង្កើតឲ្យមានទិវាជ្តិននការចងោ ំការសាង
សង់ស្នូបមៅភ្ំម្ញសពមាប់រេលឹកែល់ជនរងមពគារះមដាយសារការជមេលៀស 
មដាយបង្ខំ វិធី្យាបាលតាេរមបៀបការចងពកងជ្សក្ខីកេ្ម ពកនុេជួយ�លលួនឯង 
ការតាងំ្ិ្ណ៌ជ្ អចិនននយ្៍ ការតាងំ្ិ្ណ៌ចល័ត និងគមពមាងអប់រំ ការ
បញ្នូលជំ្ូកស្ី្ីការជមេលៀសពបជ្ជនមដាយបង្ខំ និង ទីតាងំសមាល ប់េនុស្ស
មៅទួលមោធិ៍នពជ មៅក្នុងកេ្មវិធីសិកសារបស់សាលាមរៀនមៅកេ្នុជ្ ការសា
ងសង់េជ្េណ្លសិកសាសន្ិភា្ គមពមាងមបារះ្ុេក្ូនមសៀវមៅអំ្ីអង្គ
មហតុដែលពតនូវបានសមពេចមសចកី្ និងការចូលរួេរបស់មែើេបណឹ្ងរែ្ឋប្ប
មវណីមៅ អ.វ.ត.ក ការមបារះ្ុេ្្ ីរននសាលពកេសំណុំមរឿង ០០២/០១ និង
គមពមាងផសាយម ្្ម រះមែើេបណ្ឹងរែ្ឋប្បមវណីមៅក្នុងមគហទំ្័ររបស់ អ.វ.ត.ក។ 
 សវនាការមលើអង្គមសចក្ី មៅក្នុងការជំនុំជពេរះមនរះ បានោប់ 
មផ្ើេមៅន្ងៃទី ២១ ដ� វិច្ិកា ឆំ្ា ២០១១ និងបានបិទបញ្ប់មៅន្ងៃទី ៣១ ដ� 
តុលា ឆំ្ា ២០១៣ ។ មៅក្នុងរយៈម្ល ២២២ ន្ងៃននន្ងៃជំនុំជពេរះមនរះ អង្គជំ
នុំជពេរះបានស្ាប់សក្ខីកេ្មរបស់បុគ្គលចំនួន ៩២ នាក់ ដែលរួេមាន សាក្ស ី
អង្គមហតុចំនួន ៥៣ នាក់ សាក្សីអតច្រិតចំនួន ៥ នាក់ មែើេបណ្ឹងរែ្ឋប្ប 
មវណីចំនួន ៣១ នាក់ និងអក្ជំនាញចំនួន ៣ នាក់។ មានពបជ្ជនចំនួន 
១០៣.៧២៤ នាក់ ដែលេិនធាល ប់មាន្ីេុនេក បានចូលរួេតាេដានការ 
ជំនុំជពេរះមនរះ។

៥



សណួំ�-ចរ្លើយជុំវិញដំរណើ �កា�នីតិវិធីរលើបណ្តឹ ងសាទុក្ខ

មតើែំមណើរការនីតិវិធីបណឹ្ងសាទុក្ខមនរះនឹងពតនូវចំណាយម្លប៉ាុនា្ម ន?
មដាយសារដតភា្ស្មនុគសា្ម ញននបណ្ឹងសាទុក្ខ ក៏ែូចជ្តពេនូវការោបំាច់របស់តុលាក្នុងការមពបើពបាស់ភាសាបីជ្ផលនូវការ (ភាសាដ�្មរ អង់មគលស និងបារំាង) 
មនារះ គឺវាមានការ្ិបាកក្នុងការកំណត់ម្លឱ្យបានចបាស់លាស់ថាម្លណាមទើបមសចក្ីសមពេចមលើសាទុក្ខនឹងពតនូវពបកាសម�ើង ប៉ាុដនអ្ង្គជំនុំជពេរះតុលាការ 
កំ្ូលបាននិងកំ្ុងមធវើការង្រ មដាយបានកំណត់មគាលមៅននការពបកាសសាលែីកាមលើបណ្ឹងសាទុក្ខមៅក្នុងអំ�នុងពតីមាសទី១ ននឆំ្ា ២០១៦។  

មដាយសារដតបណ្ឹងសាទុក្ខោក់ទងមៅនឹងការមោទពបកាន់ថាមានការពបព្ឹតក្ំហុសដផក្អង្គចបាប់ និងអង្គមហតុ មតើអង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូលនឹង 
ពតនូវមធវើសវនាការមលើសំណុំមរឿង ០០២/០១ ោងំអស់ម�ើងវិញឬយ៉ា ងណា?
មទ។ អង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូលនឹងម្្តដតមៅមលើព្ំដែនននវិសាលភា្ននបណ្ឹងសាទុក្ខ មហើយតួនាទីសំខ្ន់របស់�លលួន គឺមធវើមសចក្ីសមពេចថា មតើ
មសចក្ីសមពេចរបស់អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូងមានកំហុសដផក្ចបាប់ ឬអង្គមហតុណាេួយឬមទ។ ប៉ាុដនែ្លេ្បីបញ្្ជ ក់ថា មតើការមោទពបកាន់ថាបាន 
ពបព្ឹតក្ំហុសមនារះ្ិតពបាកែដែរឬយ៉ា ងណា អង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូលអាចនឹង្ិនិត្យមលើភស្នុតាង ឬក៏មការះមៅសាក្សី្្មីមែើេ្បីបញ្្ជ ក់្ីបញ្ហា ដែល
បានលើកម�ើង មហើយសវនាការមៅដ�កក្កដា មនរះមធវើម�ើងក្នុងន័យជួយមលើកិចក្ារមនរះ។ ជ្ការ្ិត វាមានភា្ ចពេនូងចពមាសគ្ាមៅក្នុងចំមណាេភាគីោក ់
្័ន្ធនានាក៏ែូចជ្ដកតពេនូវមលើចំណចុ�លរះោក់ទងនឹងការមោទពបកាន់ ថាមានការពបព្ឹតក្ំហុសមលើអង្គមហតុ ដែលអង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូល នឹងមធវើ
មសចក្ីសមពេចមៅក្នុងអំ�នុងម្លននែំមណើរការនីតិវិធី។ 

មតើនឹងមានសវនាការមលើបណឹ្ងសាទុក្ខមនរះ មពចើនជ្ងសវនាការដែលបានមពគាងទុកសពមាប់ដ�កក្កដា ឆំ្ា ២០១៥ មនរះដែរឬមទ?
អង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូល េិនោន់មធវើការសមពេចមលើសំមណើដែលមស្ើសុំមការះមៅសាក្សីបដនេ្េួយចំនួនមៅម�ើយមទ។ ែូមចរ្ះ វាអាពស័យមៅមលើ 
មសចក្ីសមពេចមលើសំមណើោងំមនរះ មហើយសវនាការស្ាប់ការផល្់សក្ខីកេ្មរបស់សាក្សីមផ្សងមទៀតអាចនឹងពតនូវមរៀបចំម�ើង។ មលើស្ីមនរះមទៀត អង្គជំនុំ
ជពេរះតុលាការកំ្ូលនឹងស្ាប់សារណា ទ្ា ល់មាត់មលើបញ្ហា ដែលបានមលើកម�ើងមៅក្នុងបណ្ឹងសាទុក្ខមនារះ ក្នុងអំ�នុងសវនាការនាម្លខ្ងេុ�។  

មតើសមាសភា្ននអង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូលមានការចូលរួេ្ីភាគីណា�លរះ មហើយវិធានននការមបារះមឆ្ាតមែើេ្បីសមពេចមសចក្ីមលើបណ្ឹងសាទុក្ខនឹង 
ពបព្ឹតម្ៅយ៉ា ងែូចមេច្? 
សមាសភា្ននអង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូលមានមៅពកេជ្តិចំនួន ៤ រូប និងមៅពកេអនរ្ជ្តិចំនួន ៣ រូប។ រាល់ការសមពេចចិតម្ៅក្នុងអង្គជំនុំជពេរះ 
តុលាការកំ្ូលពតនូវដតមានការអនុេ័ត្ីមៅពកេយ៉ា ងតិច ៥ (ពបា)ំ រូប។

មតើភាគីោក់្័ន្ធនានាអាចប្ឹងជំោស់ពបឆំាងនឹងសាលែីកាបណ្ឹងសាទុក្ខរបស់អង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូលដែរឬមទ? 
មទ។ មសចកី្សមពេចរបស់អង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូលគឺជ្មសចក្ីសមពេចបញ្ប់ និងចូលជ្ធរមាន។ 

ឯកសា�គនលតឹរះោក់ទងនតឹងសណំុំរ�ឿង ០០២/០១

បណ្ឹងសារទុក្ខរបស់ នួន ជ្ ពបឆំាងនឹងសាលពកេក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១ 
http://www.eccc.gov.kh/document/court/33416

បណ្ឹងសារទុក្ខរបស់មេធាវីការោរក្ី ម�ៀវ សំផន ពបឆំាងនឹងសាលពកេក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១ 
http://www.eccc.gov.kh/fr/node/33417

បណ្ឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ពបឆំាងនឹងសាលពកេរបស់អង្គជំនុំជពេរះសាលាែំបូង ក្នុងសំណុំមរឿងមល� ០០២/០១
http://www.eccc.gov.kh/document/court/30992

សាលពកេសំណុំមរឿង ០០២/០១
http://www.eccc.gov.kh/document/court/30547

អង្គជំនុំជពេរះវិសាេញញាក្នុងតុលាការកេ្នុជ្ (អ.វ.ត.ក)      ្័ត៌មានជុំ វិញបណ្ឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១

៦



មៅពកេ គង់ ពសនុីេ ពបធានអង្គជំន ំុជពេរះតុលាការកេ្នុជ្ (កេ្នុជ្) 
ឯកឧតេ្ គង់ ពសនុីេ ពតនូវបានដតងតាងំជ្ពបធានអង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូល និងជ្មៅពកេជ្ត ិ
ពបោកំារ មៅ អ.វ.ត.ក មដាយព្រះរាជពកឹត្យចុរះន្ងៃទី៧ ដ�ឧសភា ឆំ្ា២០០៦។ េុនម្លចូលកាន់តួនាទីមនរះ 
មលាកធាល ប់មានតួនាទីជ្ មពចើនរួេមាន អនុពបធានតុលាការកំ្ូលននព្រះរាជ្ណាចពកកេ្នុជ្ អគ្គព្រះរាជ
អាជ្ញា រងននការិ យ ល័ យអគ្គព្រះរាជអាជ្ញា អេសាលាឧទ្ធរណ៍ និងអនុពបធានការិយល័យអយ្យការនន 
នាយកដា្ឋ នកិ ចក្ារព្ហ្មទណ្ និងសុីវិលននពកសួងយុត្ិធេ៌ និងជ្េនន្ីពកសួងយុត្ិធេ៌។ មលាកក៏ធាល ប ់
បមពងៀនេុ�វិជ្្ជ ចបាប់មៅសាកលវិទយាល័យេួយចំនួនមៅភ្ំម្ញ។ មលាកបញ្ប់ការសិកសាថ្ាក់បរិញ្ញា ប័ពត 
ចបាប់មៅ េ ហាវិទយាល័យចបាប់ននសកលវិទយាល័យទីពកនុងហូជីេីញ ពបមទសមវៀតណាេ និងអនុបណ្ិត 
ចបាប់ដផក្នីតិឯកជន្ីសាកលវិទយាល័យភូេិនទានីតិសានស ្និងវិទយាសានសម្សែ្ឋកិច ្RULE។

មៅពកេ ោន់ពដា នីហាល ោយ៉ា សុីងមហ (ពសីលង្្ក ) 
មលាកមៅពកេ ោន់ពដា នីហាល ោយ៉ា សុីងមហ ជ្អតីតឧតេ្សង្ការពសីលង្្ក ពបោចំពកភ្អង់មគលស 
និងជ្អគ្គរែ្ឋទូតពបោសំាធារណរែ្ឋមអៀរ�ង់។ មលាកធាល ប់មានតួនាទីជ្មៅពកេជ្ន់�្ស់ និងម្ល�លរះជ្
ពប ធា នមៅពកេស្ីទីមៅតុលាការកំ្ូលពសីលង្្ក ។ មលាកក៏ធាល ប់ជ្ពបធានសាលាឧទ្ធរណ៍ពសីលង្្ក ផង
ដែរ។ មលាកបានបមពេើការង្រចំនួន២២ឆំ្ា មៅក្នុងនាយកដា្ឋ នអគ្គរែ្ឋអាជ្ញា  មហើយការង្ររបស់មលាកភាគ 
មពចើ ន ោក់ទងនឹងឧពកិែ្ឋកេ្ម មដាយមៅទីមនារះមលាកមានតួនាទីជ្មេធាវីជ្ន់�្ស់របស់រែ្ឋ មហើយមពកាយ 
េកមៅឆំ្ា១៩៩៤ មលាកបានកាល យជ្អគ្គទីពបឹកសារងដផក្ចបាប់។ មលាក ោយ៉ា ងសុីងមហ បានទទួល 
បរិញ្ញា ប័ពតចបាប់្ីសាកលវិទយាល័យកូ�នុំបូ ជ្សានស្ាោរ្យមៅសាកលវិទយាល័យ អុីលីណយ ក្នុងរែ្ឋឈ ី
ខ្មហា្គ  និងបានទទួលសញ្ញា ប័ពតដផក្សិទ្ធិេនុស្ស្ីសាកលវិទយាល័យ លុន (Lund) ននពបមទសស៊ុយដអែ។

មៅពកេ មសាេ មសរីវុឌ្ឍ (កេ្នុជ្) 
មលាកមៅពកេ មសាេ មសរីវុឌ្ឍ ធាល ប់ជ្មៅពកេននអង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូលននពបមទសកេ្នុជ្ មហើយ
ជ្ពបធាននាយកដា្ឋ នដផក្ពតលួត្ិនិត្យ។ មលាកទទួលបនទានុកដផក្មបារះ្ុេផ្សាយទស្សនាវែ្ីមសចក្ីសមពេច 
របស់អង្គជំនុំជពេរះតុលាការកំ្ូល។ ្ីឆំ្ា ១៩៨០ ែល់ឆំ្ា ១៩៨៥ មលាក មសាេ មសរីវុឌ្ឍ បមពេើការង្រ
ជ្េនន្ីមៅពកសួងេហានផទា មហើយមលាកមានតួនាទីជ្ពបធាននាយកដា្ឋ នស្ីទី។ មៅឆំ្ា ២០០១ មលាកបាន 
ទទួលវិញ្ញា បនបពតមលើការ្ពងឹងការអនុវតច្បាប់ដផក្កេ្មសិទ្ធិបញ្ញា សពមាប់ពបមទសកំ្ុង អភិវឌ្ឍន៍្ ី
អង្គការកេ្មសិទ្ធិបញ្ញា អនរ្ជ្តិ មដាយសហការជ្េួយ ENM ដែលពបព្ឹតម្ៅ មៅទីពកនុងបា៉ា រីស និង 
ហ្សឺដណវ។ មៅឆំ្ា ១៩៩៨ មលាកបានទទួលបរិញ្ញា បពតដផក្ចបាប់ (នីតិសាធារណៈ) ្ីសាកលវិទយាល័យ 
ចបាប់ Lumiere Lyon 2 ទីពកនុងលីយ៉ាុង ពបមទសបារំាង។ ្ីឆំ្ា ១៩៩៤ ែល់ឆំ្ា ១៩៩៥ មលាកជ្សិស្ស
មៅពកេននសាលាអនរ្ជ្តិសពមាប់មៅពកេ និងរែ្ឋអាជ្ញា មៅទីពកនុងប័រែូ ពបមទសបារំាង។ 

មលាកពសីមៅពកេ អាមញ៉ាសា្ក  កលនូណូវីកកា េីឡាត (ប៉ាូ�នូញ) 
មលាកពសីមៅពកេ អាមញ៉ាសា្ក  កលនូណូវីកកា េីឡាត គឺជ្មៅពកេអនរ្ជ្តិជ្ន់�្ស់ម្ាក់មៅក្នុងមបសកកេ្ម
រែ្ឋបាលបមណ្ារះអាសនរ្បស់អង្គការសហពបជ្ជ្តិមៅកូសូវ៉ូ។ មៅក្នុងមបសកកេ្មមនរះ មលាកពសីបាន 
បំម្ញការង្រជ្េួយនឹងសមាជិកមផ្សងៗមទៀតក្នុងតុលាការកំ្ូលននពបមទសកូសូវ៉ូ មែើេ្បីវិនិច្័យមៅមលើ
ឧពកិែ្ឋកេ្មសនង្្គ េ ឧពកិែ្ឋកេ្មពបឆំាងនឹងេនុស្សជ្តិ អំម្ើមភរវកេ្ម និងឧពកិែ្ឋកេ្មធងៃន់ធងៃរជ្មពចើនមទៀត។
មលាកពសីពតនូវបានមពជើសតាងំជ្មពចើនែងឲ្យមធវើការមៅនាយកដា្ឋ នសហ ពបតិបត្ិការអនរ្ជ្តិនិងចបាប ់
អឺរ៉ុបននពកសួងយុត្ិធេ៌ប៉ាូ�នូញ។ មលាកពសីបានជួយមធវើវិមសាធនកេ្មចបាប់ និងដកទពេង់ចបាប់ឲ្យពសបតាេ 
បទដា្ឋ នអនរ្ជ្តិជ្្ិមសសោក់ទងនឹងសន្ធិសញ្ញា អឺរ៉ុបដផក្សិទ្ធិេនុស្ស និងសហភា្អឺរ៉ុប។ 

អង្គជំនុំជម្រះតុលាកា�កំពូល

អង្គជំនុំជពេរះវិសាេញញាក្នុងតុលាការកេ្នុជ្ (អ.វ.ត.ក)      ្័ត៌មានជុំ វិញបណឹ្ងសាទុក្ខក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១

៧



មៅពកេ យ៉ា  ណារិន (កេ្នុជ្) 
មលាក យ៉ា  ណារិន បច្នុប្បនជ្្ពបធានតុលាការម�តេ្ណ្លគិរី។ មលាកោប់មផ្ើេបមពេើការង្រែំបូងមៅ
សាលាែំបូងម�តរ្តនគិរីមៅឆំ្ា២០០១ និងទទួលបានការដតងតាងំជ្មៅពកេមៅតុលាការែំបូងម�តម្នរះ 
មៅឆំ្ា២០០២ មហើយមៅឆំ្ា២០០៥ បានកាល យជ្ពបធានតុលាការម�តម្នរះ។ េុនមនរះមទៀត មលាកជ្េនន្ី
មៅមលខ្ធិការដា្ឋ នននពកនុេពបឹកសាអក្ចបាប់មៅ ទីស្ីការគណៈរែ្ឋេនន្ី ទទួល�ុសពតនូវសិកសាមសចកី្ពោង 
ចបាប់និងលិ�ិតបទដា្ឋ នដែលមស្ើម�ើង មដាយពកសួងនានា។ មលាកបានទទួលសញ្ញា ប័ពតបណ្ិតចបាប់ឯក
មទសឧពកិែ្ឋវិទយា្ីវិទយាស្ានរែ្ឋ និងចបាប់ននពបមទសកាហសាក់ស្ាន មៅឆំ្ា១៩៩៨។ 

មៅពកេ Florence Ndepele Mwachande Mumba (ហ្សបំ៊ី) 
មលាកពសីមៅពកេ េុេបា ោប់មផ្ើេបំម្ញការង្រដផក្តុលាការោប់្ីឆំ្ា១៩៧៣។ មលាកពសីគឺជ្នស្ីទី
េួយដែលបានទទួលការដតងតាងំជ្មៅពកេមៅតុលាការ ជ្ន់�្ស់មៅឆំ្ា១៩៨០ និងជ្ពបធានការិយ- 
ល័យមសើុបអមង្កត។ ោប់្ីឆំ្ា១៩៩៧ មលាកពសីគឺជ្មៅពកេមៅតុលាការកំ្ូលននពបមទសហ្សបំ៊ី។ មៅឆំ្ា 
១៩៩៧ មលាកពសីពតនូវបានមពជើសមរីសជ្មៅពកេមៅតុលាការព្ហ្មទណ្អនរ្ជ្តិ សពមាប់អតីតពបមទស 
យូមហា្គ សាល វី (ICTY) ក្នុងទីពកនុងឡាមអ និងកាល យជ្អនុពបធានតុលាការមនរះមៅឆំ្ា ១៩៩៩-២០០១។ ្ីឆំ្ា 
២០០៣-២០០៥ មលាកពសីបមពេើការជ្មៅពកេននអង្គជំនុំជពេរះសាលាឧទ្ធរណ៍មៅតុលាការ ព្ហ្មទណ្
អនរ្ជ្តិសពមាប់អតីតពបមទសយូមហា្គ សាល វី (ICTY) និងមៅតុលាការឧពកិែ្ឋកេ្មអនរ្ជ្តិសពមាប់រាវ ៉ ន់ដា 
(ICTR)។ ក្នុងឋានៈជ្មេធាវីល្បីលបាញម្ាក់និងជ្សកេ្មជនសិទ្ធិនស្ី មលាកពសីបានមធវើែំមណើរមៅទីកដនលង
ជ្មពចើនមែើេ្បីមធវើបទបង្ហា ញឯកសារ ពសាវពជ្វ និងបានការោរនីតិរែ្ឋក្នុងបញ្ហា អភិបាលកិច ្ ក្នុងឋានៈ
មលាកពសីជ្អក្មស៊ីបអមង្កតមលើបណ្ឹងរបស់្លរែ្ឋពបឆំាងនឹង រដា្ឋ ភិបាលឬអាជ្ញា ធរសាធារណៈ។

មៅពកេ េ៉ាុង េុន្ីចរិយ (កេ្នុជ្) 
មលាកមៅពកេ េ៉ាុង េុន្ីចរិយ ជ្ពបធានសាលាែំបូងម�តព្្រះសីហនុ ោប់្ីឆំ្ា២០០៩ េក។ មៅឆំ្ា១៩៩៦ 
មលាកបមពេើការជ្មៅពកេសាលាែំបូងរាជធានីភ្ំម្ញ មហើយមៅឆំ្ា២០០២ មលាកពតនូវបានដតងតាងំជ្
មៅពកេមៅតុលាការកំ្ូល។ ក្នុងអំ�នុងម្ល ១០ ឆំ្ាចុងមពកាយមនរះ មលាកជ្សមាជិកពកនុេកេ្នុជ្ទទួល 
�ុសពតនូវមធវើមសចក្ីពោងពកេរែ្ឋប្បមវណី និងពកេនិតីវិធីរែ្ឋប្បមវណី មហើយោប់្ីឆំ្ា២០០៤ មលាកគឺជ្
សានស្ាោរ្យមៅសាលាភូេិនទាមៅពកេ និងេជ្េណ្លបណ្នុ រះបណ្ាលវិជ្្ជ ជីវៈមេធាវី។ មលាកបានទទួល
សញ្ញា បពតអនុបណ្ិតចបាប់្ីសាកលវិទយាល័យជ្តិ កាហសាក់ស្ានមៅឆំ្ា១៩៩៣ និងជ្និស្សិតពសាវពជ្វ
ថ្ាក់បណ្ិតមៅសាកលវិទយាល័យមបៀលពបាយ។ មៅឆំ្ា១៩៩៥ មលាកបានទទួលសញ្ញា ប័ពតវិជ្្ជ ជីវៈ 
មៅពកេ។ មលាកក៏ធាល ប់ចូលរួេវគ្គបណ្នុ រះបណ្ាលស្ី្ីតុលាការឧពកិែ្ឋកេ្ម អនរ្ជ្តិ ដែលបានមរៀបចំម�ើង
ែោយទីស្ីការគណៈរែ្ឋេនន្ី សហពបតិបត្ិការជ្េួយេជ្េណ្លសពមាប់ស្ារយុត្ិធេ៌មៅអាសុី និងវគ្គ 
បណ្នុ រះបណ្ាលរបស់កេ្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហពបជ្ជ្តិ (UNDP) មៅសាលាភូេិនទា មៅពកេនិង 
ព្រះរាជអាជ្ញា ។

មៅពកេ សុិន រិទ្ធ មៅពកេបពេនុង (កេ្នុជ្) 
មលាកមៅពកេ សុិន រិទ្ធ គឺជ្អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា រងននការិយល័យអគ្គព្រះរាជអាជ្ញា អេសាលា ឧទ្ធរណ៍។ 
មលាកបានសិកសាចបាប់អស់រយៈម្ល ១០ ឆំ្ា មៅសាធារណរែ្ឋកាហសាក់ស្ាន និងបានទទួលសញ្ញា ប័ពតប
ណ្ិតចបាប់្ីសាកលវិទយាល័យជ្តិ កាហសាក់ស្ាន មៅឆំ្ា១៩៩៧។ មលាកទទួលបានការដតងតាងំជ្ព្រះ
រាជអាជ្ញា រងមៅតុលាការម�តប្ាត់ែំបងមៅ ឆំ្ា២០០១ មហើយមៅឆំ្ា២០០៥ មលាកពតនូវបានដតងតាងំជ្្្
ររះរាជអាជ្ញា នាេំុ�សពមាប់តុលាការកំ្ូល។ មលាកធាល ប់ជ្សមាជិកពកនុេមរៀបចំមសចក្ីពោងពកេរែ្ឋប្បមវ
ណីនិងពកេ នីតិវិធីរែ្ឋប្បមវណីសពមាប់ពបមទសកេ្នុជ្។ មលាកក៏ធាល ប់បមពងៀងេុ�វិជ្្ជ ចបាប់ព្ហ្មទណ្អ
នរ្ជ្តិមៅរាជបណិ្ត សភាវិជ្្ជ ជីវៈតុលាការ និងមៅសាកលវិទយាល័យភូេិនទានីតិសានសន្ិងវិទយាសា
នសម្សែ្ឋកិច។្

អង្គជំនុំជពេរះវិសាេញញាក្នុងតុលាការកេ្នុជ្ (អ.វ.ត.ក)      ្័ត៌មានជុំ វិញបណឹ្ងសាទុក្ខក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១

៨



មៅពកេ ហវីលី្ មរ៉ប៉ាូហសា មៅពកេបពេនុង (សហរែ្ឋអាមេរិក) 
មលាកមៅពកេ Phillip Rapoza ជ្ពបធានសាលាឧទ្ធរណ៍ននរែ្ឋ Massachusetts។ មលាកទទួលបាន 
បរិញ្ញា បពត (កិត្ិយស) ្ីសាកលវិទយាល័យ Yale និង បណ្ិតចបាប់ (JD) ្ីេហាវិទយាល័យចបាប់នន 
សាកលវិទយាល័យ Cornell។ មលាកមៅពកេបានមធវើការក្នុងអាជី្ចបាប់អស់រយៈម្លជ្ង ៣៥ ឆំ្ា 
ែោយមធវើជ្ព្រះរាជអាជ្ញា អស់ ១៦ឆំ្ា និងមពកាយេកមធវើជ្មេធាវីការោរក្ី។ មៅឆំ្ា ១៩៩២ មលាកពតនូវបាន
ដតងតាំងជ្មៅពកេសាលាែំបូង មហើយមៅឆំ្ា១៩៩៨ មលាកពតនូវបានដតងតាងំជ្មៅពកេសាលាឧទ្ធរណ៍។ 
មៅឆំ្ា២០០៦ មលាកពតនូវបានែំម�ើងឋានៈជ្ពបធានសាលាឧទ្ធរណ៍រហូតែល់បច្នុប្បន។្ មលាកបំម្ញ 
ការង្រយ៉ា ងសកេ្មក្នុងវិស័យយុត្ិធេ៌អនរ្ជ្តិ។ ្ីឆំ្ា ២០០៣-២០០៥ មលាកជ្មៅពកេអនរ្ជ្តិ និង
ជ្េនន្ីសពេបសពេលួលននគណៈកមា្ម ធិការ្ិមសសសពមាប់ឧពកិែ្ឋកេ្មកពេិតធងៃន់ក្នុងពបមទសទីេ័រខ្ងមកើត 
ោក់្័ន្ធនឹងឧពកិែ្ឋកេ្មពបឆំាងេនុស្សជ្តិ និងបទមល្មើសធងៃន់ធងៃរែនទមទៀតដែលបានមកើតម�ើងេុនម្ល 
ពបមទសមនរះទទួលបាន ឯករាជ្យ។ តាងំ្ីម្លមនារះេក មលាកមៅពកេបានវិលមៅមធវើការមៅពបមទសទីេ័រ
ខ្ងមកើតជ្មពចើនមលើក មែើេ្បីជួយគមពមាងអង្គការសហពបជ្តិអភិវឌ្ឍន៍វិស័យយុត្ិធេ៌ ក្នុងពបមទសមនរះ។ 
មលាកក៏បានែឹកនាពំកនុេពបឹកសាមយបល់ដផក្យុត្ិធេ៌ព្ហ្មទណ្អង្គការ សហពបជ្តិមៅពបមទស នហទី 
ផងដែរ និងបានចូលរួេក្នុងកេ្មវិធីបណ្នុ រះបណ្ាលជ្មពចើនមៅកេ្នុជ្ ោក់្័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក។ មលាក មៅពកេ 
Rapoza ជ្ប់ដសពសឡាយសញ្្ជ តិ្័រទុយហា្គ ល់ មលាកពតនូវបានបំោក់មពគឿងឥស្សរិយយស និងកាន ់
តំដណងជ្មេបញ្្ជ ការក្នុងលំដាប់ស័ក្ិននអប្សឫទ្ធិ ព្រះអង្គម្ាស់ Henry (Order of Prince Henry 
the Navigator)។ មលាកមៅពកេទទួលបានមេដាយស្ានែម្្ើេមលើឆាកអនរ្ជ្តិរបស់ពបមទស មពបស៊ីល 
និងទទួលបានោនរង្វ ន់និងសញ្ញា ប័ពតកិត្ិយសជ្មពចើនមទៀត។

សហមពរះរាជអាជាញា  

មលាកជំោវ ជ្ លាង សហព្រះរាជអាជ្ញា ជ្តិ (កេ្នុជ្) 
មលាកជំោវ ជ្ លាង បានបញ្ប់បរិញ្ញា បពតជ្ន់�្ស់ដផក្ចបាប់្ីសាកលវិទយាល័យ មា៉ា ទីន លូ្ឺ មៅ 
ពបមទសអាលលឺេ៉ាង់មៅឆំ្ា១៩៩៥។ ឆំ្ា១៩៩៦-២០០២ មលាកជំោវោប់មផ្ើេវិជ្្ជ ជីវៈចបាប់មៅពកសួងយុត្ិធេ៌ 
និងបានទទួលឋានៈជ្អនុពបធានការិយល័យបណ្នុ រះបណ្ាលននពកសួងយុត្ិធេ៌ ព្េោងំជ្សមាជិក 
គណៈកេ្មការបមង្កើតពកេព្ហ្មទណ្កេ្នុជ្។ មលាកជំោវបានទទួលតំដណងជ្ព្រះរាជអាជ្ញា មៅសាលា
ឧទ្ធរណ៍កេ្នុជ្មៅឆំ្ា២០០២ និងមធវើអធិការកិចម្លើការង្ររបស់ព្រះរាជអាជ្ញា នានាមៅថ្ាក់ម�ត។្ មៅ 
ឆំ្ា២០០៩ មលាកពសីពតនូវបានដតងតាងំជ្អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា ននេហាអយ្យការអេតុលាការកំ្ូល ដែលជ្
តួនាទី�្ស់បំផុតននស្ាប័នអយ្យការរបស់ព្រះរាជ្ណាចពកកេ្នុជ្។ មលាកជំោវក៏បានទទួលការបណ្នុ រះ 
បណ្ាលបដនេ្មៅពបមទសដាណឺមា៉ា ក ជប៉ាុន និងមៅទីពកនុងឡាមអ ពបមទសហុលលង់។ មព្្ីភាសាដ�្មរ 
មលាកជំោវមចរះភាសាអាលលឺេ៉ាង់ និងភាសាអង់មគលស។

មៅពកេ នី�ូឡាស គុំជ្ន សហព្រះរាជអាជ្ញា អនរ្ជ្តិ (សហរែ្ឋអាមេរិក) 
មលាក នី�ូឡាស គុំជ្ន ធាល ប់ជ្រែ្ឋអាជ្ញា ជ្ន់�្ស់សាលាឧទ្ធរណ៍ននតុលាការ្ិមសសសពមាប់ពបមទស 
មសរ៉ាម�អូន ដែលកាត់មសចកីច្ំមោរះ Charles Taylor ដែលជ្អតីតពបធានាធិបតីរបស់ពបមទសលីមបរី
យ៉ា ។ មលាកតំណាងឲ្យ Abdallah Banda និង Saleh Jerbo មៅចំមោរះេុ�តុលាការព្ហ្មទណ្អនរ្
ជ្តិ មៅក្នុងមរឿងកីដ្ែលោក់្័ន្ធនឹងស្ានការណ៍មៅតំបន់ដាហវលួរ (Darfur) មហើយគាត់ក៏បានជួយែល ់
ជនរងមពគារះដែលេក្ីកូតឌីវ័រ មដាយេិនយកពបាក់កនពេផងដែរ។ គាត់ធាល ប់ជ្រែ្ឋអាជ្ញា ជ្ន់�្ស់សពមាប ់
ការជំនុំជពេរះ Charles Taylor។ គាត់ក៏ធាល ប់បានែឹកនាអំង្គភា្ឧពកិែ្ឋកេ្មកពេិតធងៃន់ដែលផល្់េូលនិធ ិ
មដាយអង្គការសហពបជ្ជ្តិមៅពបមទសទីេ័រខ្ងមកើត មហើយគាត់ក៏ធាល ប់ជ្រែ្ឋអាជ្ញា ននសាលាែំបូង 
តុលាការព្ហ្មទណ្អនរ្ជ្តិសពមាប់អតីតពបមទសយូមហា្គ សាល វី និងតុលាការរែ្ឋរបស់ពបមទសបូស្ី និង 
ហឺមសមហា្គ វីន។ េុនម្លដែលគាត់ចូលបមពេើការង្រកពេិតអនរ្ជ្តិ មលាក Nicholas Koumjian ធាល ប ់
បានបមពេើការង្រជ្រែ្ឋអាជ្ញា មៅ Los Angeles អស់រយៈម្លនេឆំ្្ា។

អង្គជំនុំជពេរះវិសាេញញាក្នុងតុលាការកេ្នុជ្ (អ.វ.ត.ក)      ្័ត៌មានជុំ វិញបណឹ្ងសាទុក្ខក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១

៩



មលាក ម្ជ អង្គ (កេ្នុជ្) 
មលាក ម្ជ អង្គ មានសញ្ញា បពតអនុបណ្ិតឯកមទសចបាប់ឯកជន និងចបាប់សិទ្ធិេនុស្ស និងសញ្ញា ប័ពត 
បរិញ្ញា បពតចបាប់្ីទីពកនុងលីយ៉ាុង  ពបមទសបារំាង។ េុនម្លពតនូវបានដតងតាងំក្នុងេុ�តំដណងបច្នុប្បន ្
លោក ម្ជ អង្គ គឺជ្សហមេធាវីតំណាងមែើេបណ្ឹងរែ្ឋប្បមវណី។ េុនមនរះមទៀត មលាកគឺជ្សានស្ាោរ្យ
មៅសាកលវិទយាល័យភូេិនទានីតិសានសន្ិងវិទយាសានសម្សែ្ឋកិច ្និងសាកលវិទយាល័យ មបៀលពបាយ។ មលាក 
ក៏ជ្មេធាវីមៅការិយល័យមេធាវីកេ្នុជ្ និងជ្ជំនួយការចបាប់មៅពកសួងកិច្ការនារី។

មលាកពសី មា៉ា រី ហ្គីមរា (បារំាង) 
មលាកពសី Marie Guiraud មានបទ្ិមសាធន៍ រយៈម្ល ១៥ ឆំ្ាក្នុងវិស័យនីតិព្ហ្មទណ្ និងនីតិសិទ្ធិ 
េនុស្ស។ មលាកពសីទទួលបានសញ្ញា បពតបរិញ្ញា បពតជ្ន់�្ស់ដផក្នីតិអនរ្ជ្តិសាធារណៈ និងសិទ្ធិេនុស្ស 
នៅសាកលវិទយាល័យ University College London និងសញ្ញា បពតនីតិសានសក្ពេិតមពកាយបរិញ្ញា បពត
េក្ីសាកលវិទយាល័យេ៉ាុង្ឺលីមយ៉ា (University of Montpellier) ។ មលាកពសីបានតំណាងមែើេបណឹ្ង 
រែ្ឋប្បមវណីមៅចំមោរះេុ� អ.វ.ត.ក ោប់តាងំ្ីឆំ្ា ២០០៨ េកេល៉ាមរះព្េោងំបានតំណាងឲ្យជនរងមពគារះ
ននឧពកិែ្ឋកេ្មអនរ្ជ្តិ មៅចំមោរះេុ�តុលាការននពបមទសកូតឌីវ័រ និងសាធារណរែ្ឋពបជ្ធិបមតយ្យកុងហ្មគា។ 
មៅពបមទសបារំាង មលាកពសី Marie Guiraud បាន តំណាងចុងមោទ និងភាគីមែើេបណឹ្ងរែ្ឋប្បមវណី
មៅក្នុងពគប់ជំនាញដផក្នីតិព្ហ្មទណ្ក្នុងមនារះរួេមានបទមល្មើសមភរវកេ្មនិងឧពកិែ្ឋកេ្្ម លងដែន។ េុនម្ល 
ពបកបវិជ្្ជ ជីវៈបណ្ឹងវិវាទ មលាកពសី Marie Guiraud បានមធវើជ្ពបធានននការិយល័យសកលភាវូបនីយ 
កេ្ម និងសិទ្ធិេនុស្ស មៅសហ្័ន្ធសិទ្ធិេនុស្សអនរ្ជ្តិ (FIDH)។ មលាកពសី Marie Guiraud មាន 
គុណវុឌ្ឍិ ក្នុងការពបកបវិជ្្ជ ជីវៈចបាប់មៅពបមទសបារំាង និងមៅព្រះរាជ្ ណាចពកកេ្នុជ្ មហើយមធវើការជ្ 
ភាសាបារំាង និងអង់មគលស។មលាក ពសី Marie Guiraud គឺជ្សមាជិកពកនុេសកេ្មភា្បណឹ្ងវិវាទនន 
FIDH និងជ្សមាជិកសមាគេមេធាវីគា្ម នព្ំដែន-ដបលហ្សនុិក។

សហរ្ធាវីកា�ពា�ក្ីឱ្យរដើ្បណ្តឹ ង�ដ្ឋប្បរវណី 

សហរ្ធាវីកា�ពា�ក្ីជនជាប់រោទ នួន ជា  
មលាក សុន អរុណ  (កេ្នុជ្) 
មលាក សុន អរុណ បានពបកបវិជ្្ជ ជីវៈក្នុងវិស័យចបាប់ក្នុងឋានៈជ្ទីពបឹកសាចបាប់មៅរែ្ឋសភាននព្រះជ្ 
រាណាចពកកេ្នុជ្តាងំ្ីឆំ្ា១៩៩៣។ មៅឆំ្ា១៩៩៦ មលាកបញ្ប់ការសិកសាមៅសាលាមេធាវីននគណៈ 
មេធាវីកេ្នុជ្ បនាទា ប់េកកាល យជ្សមាជិកគណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ណាចពកកេ្នុជ្ និងោប់វិជ្្ជ ជីវៈជ្ 
មេធាវីឯកជន។ មលាកក៏បានទទួលការបណ្នុ រះបណ្ាល បដនេ្អំ្ីនីតិវីធីការោរក្ីព្ហ្មទណ្ និងរែ្ឋប្ប 
មវណីមៅក្នុងតុលាការ។ មលាកបានទទួលសញ្ញា បពតបរិញ្ញា បពតរែ្ឋបាលោណិជ្ជកេ្្ម ី សាកលវិទយាល័យ 
ហ៊ូស្នុន ននរែ្ឋតិចសាស សហរែ្ឋអាមេរិក។ 

មលាក វិកទ័រ កូមប៉ា (ហុលលង់) 
មលាក វីកទ័រ កូមប៉ា គឺជ្ នែគូ បមង្កើត ការិយល័យ មេធាវី បូ�ឺ មៅអាេសទាឺដា។ំ មលាក ពតនូវបាន ទទួល សា្គ ល់ 
ជ្ សមាជិក គណៈមេធាវី ហុលលង់ មៅឆំ្ា១៩៨៩។ ជំនាញ របស់ មលាក គឺ ចបាប់ អឺរ៉ុប និង ការ មោទ ពបកាន់ អំ្ី 
បទឧពកិែ្ឋ ហិរញញាវត្នុ។ ប៉ាុនា្ម នឆំ្ា ចុងមពកាយ មនរះ មលាក កូមប៉ា ម្្តការ យក ចិត ្ទុកដាក់ មលើ ចបាប់ ឧពកិែ្ឋកេ្ម 
អនរ្ជ្តិ។ មលាក ធាល ប់  បាន ការោរក្ី  ឲ្យ េ៉ាូអុីនីណា ហវនូហាវ ណា មៅ ចំមោរះ េុ� តុលាការ ្ ិមសស សពមាប់ 
ពបមទស មសៀរ៉ា ម�អូន  មហើយ  ្ ្មី ៗ  មនរះ  មលា ក   ក៏ បា ន   ការ ោ រ ក្ី   ឲ្យ   ពកនុេ ប ែិវតន្៍ ខ្ល តាេិ� មៅ ចំមោរះេុ� 
តុលាការ យុត្ិធេ៌  អឺ រ៉ុប  មៅ លុចហ្ស ំប៊ឺក  និង ការោរក្ីឲ្យ  ជនជ្ប់មោទ រាវ ន់ដា  មៅ តុលាការ ហុលលង់ ក្នុង បទ 
មោទ ពបកាន់ ្ ី អំម្ើ ពបល័យ ្ ូជសាសន៍ មៅ ពបមទស រាវ ន់ដា មៅឆំ្ា ១៩៩៤។ មលាកក៏ជ្សានសោ្រ្យបមពងៀន 
ដផក្ចបាប់ឧពកិែ្ឋកេ្មអនរ្ជ្តិមៅសាកលវិទយាល័យនីតិសានស ្និងវិទយាសានសម្សែ្ឋកិច។្ 

អង្គជំនុំជពេរះវិសាេញញាក្នុងតុលាការកេ្នុជ្ (អ.វ.ត.ក)      ្័ត៌មានជុំ វិញបណ្ឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១

១០



សហរ្ធាវីកា�ពា�ក្ីជនជាប់រោទ រ�ៀវ សផំន  

មលាក គង់ សំអុន (កេ្នុជ្) 
មលាក គង់ សំអុន គឺជ្សមាជិកគណៈមេធាវីកេ្នុជ្ និងជ្ពបធានមសវាចបាប់កេ្នុជ្ (CLS)។ មលាក 
មានបទ្ិមសាធន៍ខ្ងចបាប់សិទ្ធិេនុស្ស ែំមណើរការក្ីក្នុងតុលាការ និងការោរក្ីក្នុងមរឿងក្ីព្ហ្មទណ្។ 
មលាកធាល ប់មធវើជ្តំណាងឲ្យកូនកី្ជ្មពចើនពបមភទ រួេោងំ អក្នមយបាយ អក្សារ្័ត៌មាន េនន្ីរាជរដា្ឋ  
ភិបាល េនន្ីមយធា និងពបជ្ជនសាេញញាដែលជ្ជនរងមពគារះននអំម្ើរំមលាភសិទ្ធិេនុស្ស។ មលាកក៏ជ្
សានស្ាោរ្យចបាប់មៅសាកលវិទយាល័យបញ្ញា សានស។្ មលាកបានទទួលសញ្ញា បពតអនុបណ្ិតចបាប់្ី
សាកលវិទយាល័យហុងកុង និងបរិញ្ញា បពតចបាប់្ីសាកលវិទយាល័យភូេិនទានីតិសានសន្ិងវិទយាសានស ្
មសែ្ឋកិចម្ៅភ្ំម្ញ មហើយបច្នុប្បនម្លាកគឺជ្មបក្ខជនថ្ាក់បណ្ិតមៅសាកលវិទយាល័យ ណាមហា្គ យ៉ា ។ 

មលាកពសី អានតា ហ្គីមស្ស (បារំាង) 
មលាកពសី អានតា ហ្គីមស្ស ជ្ មេធាវី  ដែលមានបទ្ិមសាធន៍ជ្ង ១០ ្ ្ ាំមលើវិស័យចបាប់ឧពកិែ្ឋកេ្ម 
អនរ្ជ្តិ។  មលាកពសីធាល ប់មធវើជ្មេធាវីការោរក្ីមៅក្នុងសំណុំមរឿងចំនួនបីមៅតុលាការឧពកិែ្ឋកេ្មអនរ្ជ្តិ
សពមាប់ ពបមទសរ៉ាវ ន់ដា និងធាល ប់មធវើជ្តំណាងជនរងមពគារះមៅតុលាការ ឧពកិែ្ឋកេ្មអនរ្ជ្តិ។ តួនាទីេួយ
ក្នុងចំមណាេតួនាទីជ្មពចើនដែលមលាកពសីធាល ប់បមពេើការ គឺជ្សមាជិក  ពកនុេពបឹកសានិងជ្ទីពបឹកសាចបាប់
មៅ “គណៈកេ្មការអភិបាលសញ្្ជ តិ” ដែលមានទីតាងំមៅពបមទសកាមេរូន និងមធវើការង្រោក់្័ន្ធនឹងអភិ
បាលកិចន្ិងការចូលរួេរបស់ពបជ្ជន។ មលាកពសីក៏ជ្អក្បណ្នុ រះបណ្ាល ក្នុងកេ្មវិធីបមង្កើនសេតភ្ា្ 
ដែលផល្់ការបណ្នុ រះបណ្ាលែល់មេធាវីរ៉ាវ ន់ដា ស្ីអំ្ីចបាប់េនុស្សធេ៌អនរ្ជ្តិ មៅតុលាការឧពកិែ្ឋកេ្ម
អនរ្ជ្តិសពមាប់ពបមទសរ៉ាវ ន់ដា។

មលាក អាធួ ដវរកិន (បារំាង) 
មលាក អាធួ ដវរកិន ជ្ មេធាវី  ការោរក្ីក្នុងសំណុំមរឿងឧពកិែ្ឋកេ្មជ្តិនិងអនរ្ជ្តិ។ មលាកបានបមពងៀន 
ចបាប់ពកេព្ហ្មទណ្មៅវិទយាស្ានបណ្នុ រះបណ្ាលមេធាវី (Ecole des Avocats) មៅទីពកនុងបា៉ា រីស និង
ធាល ប់បានចូល រួេសរ មស រមសៀវមៅេួយចំនួនមៅក្នុងវិស័យមនរះ។ មលាក ដវរកិន មានម ្្ម រះមៅក្នុងបញ្ជ ី 
ម ្្ម រះមេធា វីមៅតុ លាការឧពកិែ្ឋកេ្មអនរ្ជ្តិសពមាប់ពបមទសរាវ ន់ដា មដាយបានការោរក្ីឲ្យ ហ្សង់អឹេ 
បា៉ា េបារ៉ា និង កាលីកមត កាលីមា៉ា ន់ហ្សីរ៉ា។ មលាក ដវរកិន ក៏មានម ្្ម រះមៅក្នុងបញ្ជ ីរម ្្ម រះមេធាវីការោរ
ក្ីមៅតុលាការ្ិមសសសពមាប់ពបមទសលីបង់ និងមៅតុលាការឧពកិែ្ឋកេ្មអនរ្ជ្តិមៅទីពកនុងឡាមអ។ មៅ 
តុលាការឧពកិែ្ឋកេ្មអនរ្ជ្តិ មលាកគឺជ្មេធាវីបពេនុង បនាទា ប់េកបានការោរក្ីឲ្យមលាក កាលីកមត អឹេ 
បារូស្សនុីមា៉ា ណា។ 

អង្គជំនុំជពេរះវិសាេញញាក្នុងតុលាការកេ្នុជ្ (អ.វ.ត.ក)      ្័ត៌មានជុំ វិញបណឹ្ងសាទុក្ខក្នុងសំណុំមរឿង ០០២/០១

១១

កេ្មវិធីវិទ្យនុពបោសំប្ាហ៍របស់អង្គជំនុំជពេរះវិសាេញញាក្នុងតុលាការកេ្នុជ្ 
ផសាយ ទ្ា ល់មរៀងរាល់ន្ងៃព្ហស្បតិ៍ មមា៉ា ង ១២:០០ - ១៣:០០ រមសៀល 

មលើរលកធាតុអាកាសននស្ានីយ៍វិទ្យនុបាយ័ន FM ៩៥ MHZ។
មលាកអក្អាចទូរស័្ទាចូលរួេ និងសាកសួរសំណួរតាេរយៈទូរស័្ទាមល�៖

០១២ ៩៩៩ ០៩៥/០១៥ ៥៥០ ២៩៥/០៩៧ ៧០៩ ០៧៥១

ក្្មវិធីជំនុំជម្រះក្ីរលើអតីតរ្ដតឹកន្ខំ�្ម�មកហ្



ផលនូវជ្តិមល� ៤ សង្្ក ត់មោេមៅ 
�ណ្មោធិ៍ដសនជ័យ 
ពបអប់សំបុពត PO Box 71
ភ្ំម្ញ កេ្នុជ្

សពមាប់្័ត៌មានទូមៅៈ 
ទូរស័្ទា +៨៥៥ (០)   ២៣ ៨៦១ ៥០០
ទូរសារ +៨៥៥ (០)   ២៣ ៨៦១ ៥៥៥

ទំនាក់ទំនងពប្័ន្ធផ្ស្វផសាយ
ទូរស័្ទា +៨៥៥ (០)   ២៣ ៨៦១ ៦៦៩
         +៨៥៥ (០)   ២៣ ៨៦១ ៥៦៤
អង្គភា្គាោំរជនរងមពគារះ
+៨៥៥ (០)   ២៣ ២១៤ ២៩១

សពមាប់ែំមណើរទស្សនកិច្សិកសា
ទូរស័្ទា +៨៥៥ (០)   ២៣ ៨៦១ ៦៣៩
         +៨៥៥ (០)   ២៣ ៨៦១ ៥៦៤

្័ត៌មានោក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក
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 
Email    info@eccc.gov.kh 


