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 អង្គជនំុំជម្រះវសិារញ្ញក្នុង្តុលាការក្រពជុាម្តូវបានបងង្កើតង ើង្ងៅឆ្ន ំ២០០៦ ងដើរបីកាត់ងេចក្តងីរដឹក្នជំាន់ខ្ពេ់ 

និង្អនក្ទទលួខ្ុេម្តូវខ្ពេ់បផំុតននរបបខ្ខ្ែរម្ក្ហរ ចំង ះឧម្កិ្ដឋក្រែខ្ដលម្តូវបានម្បម្រឹតតក្នុង្អ ំុង្របបក្រពជុាម្បជា  

ធិបងតយ្យ (របបខ្ខ្ែរម្ក្ហរ) ចងនល ះរីនងៃទី១៧ ខ្ខ្ងរសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ដលន់ងៃទី៦ ខ្ខ្រក្រា ឆ្ន ំ១៩៧៩។ ងៅក្នុង្អ ំុង្

ងរលងនះ ម្បជាជនម្បមាណ ១,៧លាននក់្ ម្តូវបានងជឿជាក់្ថាសាល បង់ោយ្ក្ង្វះអាហារ ទារុណក្រែ ការកាប់េមាល ប ់

និង្ការបង្ខឲំ្យងធវើការបាក់្ក្មាល ំង្។  

 អ.វ.ត.ក្ គឺជាតលុាការរងិេេក្រពជុាខ្ដលមានការចលូររួរអីនតរជាត ិម្តូវបានបងង្កើតង ើង្ងម្ការចាប់ក្រពជុា 

បនា ប់រីមានកិ្ចចម្ររងម្រៀង្រវាង្រាជរោឋ ភិបាលក្រពជុានិង្អង្គការេហម្បជាជាតិឆ្ន ំ២០០៣ ផតល់ល័ក្ខខ្ណ័ឌ ឲ្យមាន

ជំនួយ្បងចចក្ងទេនិង្ការចូលររួរបេ់អនតរជាតិ។ ងយ្ើង្េង្ឃឹរថា តុលាការងនះនឹង្នយំ្ុតតិធរ៌ជនូម្បជាជនក្រពជុា 

រម្ង្ឹង្នីតិរដឋងៅក្រពជុា និង្ងលើក្ក្រពេ់ការផសះផាជាតិ។ 

អ.វ.ត.ក ជាតលុាការកនូកាត ់

 អ.វ.ត.ក្ ម្តូវបានបងង្កើតង ើង្ក្នងុ្ងោលបណំង្ផតលក់ារជនំុជំម្រះក្តីងោយ្យ្ុតតិធរ៌  និង្ម្េបតារនិយារ

យ្ុតតិធរ៌អនតរជាត ិនិង្ងម្បើម្បាេ់ទាងំ្ចាប់ជាតិនិង្ចាប់អនតរជាតិ។  
 

ខ្ដនយ្តុាត ធកិារងលើងរលងវលារបេ់តុលាការម្តូវបានកំ្ណត់ម្តឹរ៖ 

 អ ំុង្របបក្រពជុាម្បជាធិបងតយ្យ ចងនល ះនងៃទី១៧ ខ្ខ្ងរសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ដល់នងៃទី៦ ខ្ខ្រក្រា ឆ្ន ំ១៩៧៩ 
 

ខ្ដនយ្តុាត ធកិារងលើបគុគល៖ 

 ងរដឹក្នជំាន់ខ្ពេ់ននរបបក្រពជុាម្បជាធិបងតយ្យ 

 អនក្ខ្ដលទទួលខ្េុម្តូវខ្ពេប់ំផតុចំង ះឧម្កិ្ដឋក្រែខ្ដលម្តូវបានម្បម្រឹតតងៅងម្ការរបបក្រពជុាម្បជាធិបងតយ្យ 
 

ខ្ដនយ្តុាត ធកិារតារបទងោទ៖ 

 ទារុណក្រែ រនុេសឃាត និង្ការងរើេងអើង្ងោយ្រូលងហតុសាេន ខ្ដលមានខ្ចង្ក្នុង្ម្ក្រម្រហែទណឌ ក្រពជុាឆ្ន ំ

១៩៥៦ 

 អំងរើម្បល័យ្រូជសាេន ៍

 ឧម្កិ្ដឋក្រែម្បឆំ្ង្នឹង្រនុេសជាតិ 

 ការរងំលាភប ំនធៃន់ធៃរងលើអនេុញ្ញញ ទីម្កុ្ង្ហសឺខ្ណវឆ្ន ំ១៩៤៩  

 ការបំផលិចបំផ្លល ញេរបតតិវបបធរ៌ក្នុង្អ ំុង្ងរលេង្គ្រគ រ 

 ឧម្កិ្ដឋក្រែម្បឆំ្ង្នឹង្ជនខ្ដលម្តូវបានការ រងោយ្អនុេញ្ញញ ទីម្កុ្ង្វើខ្យ្នឆ្ន ំ១៩៦១ េតីអំរីទំនក់្ទំនង្         

ការបរងទេ។ 

ដែនយុត្តា ធកិារ 

 ព័ត៌មានសង្ខេបសតីអពំី 

អខគជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុខតុលាការក្រពុជា (អ.វ.ត.ក្) 
ដែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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កាលប្បវតានិនការប្ង្កើត អ.វ.ត.ក 

១៥ េហីា  

១៩៧៩ 

តុលាការម្បជាជនបដិវតតន៍ក្រពជុាបានជំនំុ

ជម្រះ ងអៀង្ សារើ និង្ ប ុល រត រីបទឧម្ក្ដិឋ

ក្រែម្បល័យ្រូជសាេន៍។ តលុាការងនះរុំមាន

ការទទួលសាគ ល់រីេហគរន៍អនតរជាតិងទ 

ងម្ ះវារុំមានបទោឋ នយុ្តតធិរ៌អនតរជាតិ។ 

១៥ រនី  

១៩៩៩ 

អនក្ជំនញ អ.េ.ប ងលើក្េំងណើអំរីតុលាការ 

េិទធិរនុេសរួយ្ងៅងម្ៅម្បងទេក្រពជុា 

ងោយ្យ្ក្គំរូតារតលុាការឧម្ក្ដិឋក្រែេម្មាប់

ម្បងទេដនទ។ រាជរោឋ ភបិាលក្រពជុាបដិងេធ

េំងណើងនះ ងហើយ្ការចរោបានអូេបនល យ្

ងរលងវលាយា ង្ខ្វង្។  

៨ ក្រុភៈ  

២០០២ 

អ.េ.ប បានម្បកាេដក្ខ្លួនងចញរីការចរោ 

ជារួយ្រាជរោឋ ភិបាលក្រពជុា អំរតីុលាការ

ខ្ខ្ែរម្ក្ហរ។ 

២៧ តលុា 

២០០៤ 

ងេចក្តីម្បកាេអំរីវិងសាធនក្រែងលើចាប់េតី

រីការបងង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវសិារញ្ញក្នុង្

តុលាការក្រពជុា។  

៨ ក្រុភៈ 

២០០៦ 
បុគគលិក្បានចូលងធវើការជាងលើក្ដបំូង្បផំុត។  

១២ រងិនុ 

២០០៧ 

អ.វ.ត.ក្ អនុរ័ត វនិននផាក្នងុ្ ងដើរបីឲ្យ 

តុលាការដំងណើរការបានយា ង្ងរញងលញ។ 

២១ រងិនុ 

១៩៩៧ 

រាជរោឋ ភិបាលក្រពជុាងេនើងៅ អ.េ.ប េំុ

ជំនួយ្អនតរជាតិងដើរបីបងង្កើតតុលាការរួយ្កាត់

ងេចក្តីអតតីងរដកឹ្នខំ្ខ្ែរម្ក្ហរ។  

១៧ ងរសា  

១៩៧៥ 

ខ្ខ្ែរម្ក្ហរខ្ដលដកឹ្នងំោយ្ ប ុល រត បាន 

កាន់កាប់អំណាចងៅក្រពជុា។ ម្បជាជន    

ក្រពជុាជាង្១,៧លាននក្់ម្តូវបានេមាល ប់រុន

ងរលខ្ដលរបបងនះម្តូវបានផតួលរំលំងៅនងៃ  

៧ រក្រា ១៩៧៩។ 

១០ េហីា 

២០០១ 

ចាបេ់តរីកីារបងង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសារញ្ញ

ក្នុង្តុលាការក្រពជុាងដើរបីកាត់ងេចក្តីឧម្ក្ិដឋក្រែ 

ងក្ើតង ើង្ងៅក្នងុ្របបក្រពជុាម្បជាធិបងតយ្យ 

ម្តូវបានម្បកាេ ក្៏ប ុខ្ន ត អ.េ.ប និង្រាជ     

រោឋ ភបិាលក្រពជុារុទំាន់ឈានដល់ក្ិចច     

ម្ររងម្រៀង្ងៅង ើយ្ងទ។  

៦ រងិនុ 

២០០៣ 

ងៅរាជននីភនំងរញ រាជរោឋ ភបិាលក្រពជុានិង្  

អ.េ.ប បានចុះហតថងលខាងលើក្ចិចម្ររងម្រៀង្ 

េតីរីការជំនុំជម្រះក្តីងៅងម្ការចាប់ក្រពជុា

ចំង ះឧម្ក្ដិឋក្រែខ្ដលបានងក្ើតង ើង្ងម្ការ

របបក្រពជុាម្បជាធិបងតយ្យ។  

១៨ រក្រា 

២០០៦ 

រាជរោឋ ភិបាលក្រពជុាម្បគល់ឲ្យ អ.វ.ត.ក្ នូវ  

ទីតាងំ្រួយ្ក្ខ្នលង្ខ្ដលេថតិងៅជាប់នឹង្     

អគគបញ្ញា ការោឋ នក្ង្ងយាធរលងខ្ររភរូិនា។ 

៣ ក្ក្កោ 

២០០៦ 

ងៅម្ក្រជាតិនងិ្អនតរជាតិងធវើរិធេីបងចូល

កាន់តំខ្ណង្។  

 

ព័ត៌មានសង្ខេបសតីអំពីអខគជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុខតុលាការក្រពុជា (អ.វ.ត.ក្) 
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ព័ត៌មានសង្ខេបសតីអំពីអខគជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុខតុលាការក្រពុជា (អ.វ.ត.ក្) 

 អ.វ.ត.ក្ មានទាងំ្បុគគលិក្នងិ្

អនក្ចាប់ជាតនិិង្អនតរជាតិ។  

 

 គងម្មាង្ងវកិាឆ្ន ំ២០១៣ ខ្ដល

ងទើបខ្តបានខ្ក្ខ្ម្បរួច អាចឲ្យ អ.វ.

ត.ក្ ជួលបុគគលិក្ចំនួន ៤៣៦នក់្។ 

ក្នុង្ងនះ ២៦៧នក់្ ជាបុគគលិក្ជាតិ

ងម្ការក្ិចចេនាជារួយ្រាជរោឋ ភិបាល 

ក្រពជុា ងហើយ្ ១៦៩នក់្ ជាបគុគលិក្

របេ់ អ.េ.ប។  

ប្គុ្គលិក 

រចនាសមពន័ធនន អ.វ.ត.ក 

ការិយាល័យ្ 

េហម្រះរាជអាជាា  

ការិយាល័យ្ 

េហងៅម្ក្រងេុើបអងង្កត 

អង្គបុងរជំនុំជម្រះ 

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង្ 

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការក្ំរូល 

ខ្ផនក្តលុាការនងិ្ការយិាលយ័្ចាប ់

ម្បននរដឋបាលេតីទី 

អនុម្បននរដឋបាល 
អង្គភារោ ំរជនរង្ងម្ោះ 

ខ្ផនក្បងចចក្វិទានិង្រ័ត៌មាន 

ខ្ផនក្េនតិេុខ្និង្េុវតថិភារ 

ខ្ផនក្ងេវាក្រែទូងៅ 

ខ្ផនក្ហិរញ្ញវតថ ុ

ខ្ផនក្បុគគលិក្ 

ខ្ផនក្ក្ិចចការសានរណៈ 

ខ្ផនក្ម្គប់ម្គង្តុលាការ 

អង្គភារោ ំរការការ រក្តី 

េហងរនវើនរំុខ្តំណាង្  

ងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណី 

ការយិាលយ័្រដឋបាល 

  ភាគីជាតិ ភាគីអនតរជាតិ េរុប 

បានចំណាយ្ 

២០០៦-២០១២ 
$៤២,១ លាន  $១៣១.២ លាន  $១៧៣,៣ លាន  

គងម្មាង្ ២០១៣* $៩,៤ លាន $២៦ លាន $៣៥,៤ លាន 

 ងវិកាខ្ដលចំណាយ្េម្មាបដ់ំងណើរការរបេ់ អ.វ.ត.ក្ គបឺានរក្រី

ជំនួយ្ វិភាគទានេែ័ម្គចិតតរបេប់ណាត ម្បងទេមាច េ់ជនំួយ្។ រាជរោឋ ភិបាល

ក្រពជុានិង្ អ.េ.ប ទទលួខ្ុេម្តូវក្នុង្ការោតខ់្ចង្ខ្ាង់្ចំណាយ្។ 

មាច េជ់នំយួ្ធំៗ ៖ រាជរោឋ ភិបាលក្រពជុា ម្បងទេជប នុ អូង្គ្សាត ល ី េហរដឋ   

អាងររិក្  អាលលរឺ ង្់ បារំាង្ ចម្ក្ភរអង្់ងគលេ នរ័ខ្វេ និង្េហភារអឺរ បុ។ 

ហិរញ្ញវតថ ុ

* រិនរួរបញ្ចូលងវកិាបម្រងុ្ 
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ព័ត៌មានសង្ខេបសតីអំពីអខគជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុខតុលាការក្រពុជា (អ.វ.ត.ក្) 

នតីិវធិងីៅ អ.វ.ត.ក 

 ងយាង្តារចាប់តុលាការខ្ខ្ែរម្ក្ហរ កិ្ចចម្ររងម្រៀង្ និង្វិនននផាក្នុង្ ការកាត់ងេចក្តីងៅចំង ះរុខ្ អ.វ.ត.ក្  

ម្បម្រឹតតងៅងៅក្នុង្ម្ក្បខ្ណ័ឌ ម្បរ័នធចាប់េុីវិល និង្តារដណំាក់្កាលដូចខាង្ងម្ការ ៖ 

ែកីាសននដិ្ឋា នប្ញ្ជូ នងរឿ្ឲ្យងសុើប្សួរ 

ងនះគជឺាឯក្សារលាយ្លក្ខណអ៍ក្សរខ្ដលេហម្រះរាជអាជាា ងេនើេុំងៅេហងៅម្ក្រងេុើបអងង្កតឲ្យងបើក្ការងេុើប

អងង្កត និង្ងលើក្េំងណើេុងំោទម្បកាន់។ 

ការងសុើប្អង្កតត្តមផ្លវូតលុាការ 

េហងៅម្ក្រងេុើបអងង្កតោប់ងផតើរងេុើបអងង្កតខ្តងៅងលើអង្គងហតុខ្ដលបានងលើក្ង ើង្ងៅក្នុង្ដីកាបញ្ាូនងរឿង្ឲ្យងេុើប

េួរ (និង្ដកីាបញ្ាូនងរឿង្ឲ្យងេុើបេួរបខ្នថរ ម្បេិនងបើមាន) ងហើយ្ម្បខ្ហលជាងោទម្បកានប់ុគគលណាមាន ក់្ខ្ដលបាន

ងលើក្ង ើង្ងៅក្នុង្ដកីាងនះ។ 

សវនាការងៅចាំង ោះមែុអ្គប្ងុរជាំនុាំជម្មោះ 

ភាគីអាចបតឹង្ឧទធរណ៍ម្បឆំ្ង្នងឹ្ងេចក្តីេងម្រចរបេេ់ហងៅម្ក្រងេុើបអងង្កត អាចងេនើេុឲំ្យងធវើងមាឃភារកិ្ចចងេុើប

េួរ ឬអាចងេនើឲ្យោក់្ទណឌ ក្រែងលើបុគគលណាខ្ដលម្តូវបានងោទម្បកានថ់ាងម្ជៀតខ្ម្ជក្ចូលក្នងុ្កិ្ចចការរដឋបាលរបេអ់ង្គ

ជំនុជំម្រះ។ 

ងសចកាសីននដិ្ឋា នស្ថថ ពរ 

គឺជាឯក្សារលាយ្លក្ខណអ៍ក្សរខ្ដលេហម្រះរាជអាជាា ងេនើេុងំៅេហងៅម្ក្រងេុើបអងង្កតឲ្យងោទម្បកាន់ ឬតរកល់

េំណុងំរឿង្ទុក្រនិោតក់ារ។ 

ដកីាដងំណាះម្សាយ្ 

ជាឯក្សារខ្ដលងរៀបងរៀង្ងោយ្េហងៅម្ក្រងេុើបអងង្កតងៅចុង្បញ្ចបន់នការងេុើបអងង្កតតារផលូវតុលាការ។ វាគឺជា

ងេចក្តីេងម្រចចិតតថានឹង្ម្តូវងោទម្បកាន ់ឬងលើក្ខ្លង្ការងោទម្បកាន់ និង្ក៏្ជាងេចក្តីេងម្រចចិតតថាទទលួឬរនិ

ទទួលយ្ក្ ក្យេុំតាងំ្ខ្លួនជាងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណី។ ដីកាដងំណាះម្សាយ្ងបើក្ផលូវឲ្យមានបណត ឹង្ឧទធរណង៍ៅអង្គបងុរ

ជំនុជំម្រះ។ 

េវនការជនំុជំម្រះក្ត ី

េហម្រះរាជអាជាា  ងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណី ងរនវើការ រក្ត ីនងិ្ជនជាបង់ោទ ោក់្ភ័េតតុាង្នងិ្សាក្សីជូនតុលាការ និង្

 វិភាគភ័េតតុាង្និង្សាក្សីរបេភ់ាគីដនទ ងដើរបីននការរិត។  

សាលម្ក្រ 

អង្គជនំុំជម្រះសាលាដបំូង្េងម្រចិតតងៅងលើេណំុំងរឿង្។ ម្បេិនងបើរក្ងឃើញថាជនជាប់ងោទមានងទាេ អង្គជំនុជំម្រះ

សាលាដបំូង្នឹង្ងចញសាលម្ក្រោក់្ងទាេ ងហើយ្ម្បេនិងបើអាច ផតល់េណំង្រដឋបបងវណីដល់ជនរង្ងម្ោះ។ 

ការបតងឹ្សាទកុ្ខងៅអង្គជនំុជំម្រះតលុាការក្រំលូ 

េហម្រះរាជអាជាា  ងរនវើការ រក្ត ីនិង្ងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណី អាចោក់្ ក្យបណត ឹង្សាទកុ្ខម្បឆំ្ង្នឹង្ងេចក្តីេងម្រច

ចិតតរបេ់អង្គជនំុំជម្រះសាលាដបំូង្។ ងេចក្តីេងម្រចចិតតរបេអ់ង្គជនំុំជម្រះតុលាការក្ំរូលគឺជាងេចក្តីេងម្រចចិតត

សាថ ររនិង្បិទផលូវតវា ។ 
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សាំណុាំងរឿ្ ០០១ 

 បានជំនុជំម្រះ កាងំ្ ងហកក្អា៊ា វ ងៅ ឌុច អតីតម្បននរនាីរេនតេិុខ្ េ-២១ (ទួលខ្េលង្) 

ងៅទីម្កុ្ង្ភនំងរញ រីបទឧម្ក្ដិឋក្រែម្បឆំ្ង្នងឹ្រនេុសជាត ិនិង្ ការរងំលាភប ំនធៃនធ់ៃរងលើ     

អនេុញ្ញញ ទមី្ក្ងុ្ហសខឺ្ណវឆ្ន ំ១៩៤៩  និង្ម្តូវផតនា ងទាេកាលរីនងៃទី២៦ ខ្ខ្ក្ក្កោ ឆ្ន ំ២០១០ 

ឲ្យជាប់រនធនោររយ្ៈងរល៣៥ឆ្ន ំ។ ងោយ្មានបណត ឹង្សាទកុ្ខរីេហម្រះរាជអាជាា  ងដើរ   

បណត ឹង្រដឋបបងវណរីួយ្ចំននួ នងិ្ងរនវើការ រក្ត ីអង្គជំនុជំម្រះតុលាការក្ំរូលបានងបើក្    

ការជំនុជំម្រះ បនា បរ់ក្ម្បកាេសាលដកីាងៅនងៃទី៣ ខ្ខ្កុ្រភៈ ឆ្ន ំ២០១២ ងោយ្រក្ាងេចក្តី

េងម្រចរបេស់ាលាដបំូង្ បូក្បខ្នថរងទាេរួយ្ចំននួរីបទឧម្កិ្ដឋក្រែម្បឆំ្ង្នឹង្រនុេសជាតិ

និង្អងំរើអរនុេសធរ ៌និង្បខ្នថរងទាេ ឌុច ឲ្យជាបរ់នធនោរអេរ់យួ្ជីវតិ។ 

កាងំ្ ងហកក្អា៊ា វ ងៅ ឌុច  

សាំណុាំងរឿ្ងៅ អ.វ.ត.ក 

អ.វ.ត.ក្ កំ្រុង្ដំងណើរការេណំុំងរឿង្ចំនួន ៤ ក្នុង្ងនះេណំុងំរឿង្ ០០១ ម្តូវបានបញ្ចបជ់ាសាថ ររ។ 

 េហម្រះរាជអាជាា អនតរជាតិបានោក់្ដកីាបញ្ាូនេំណុងំរឿង្ឲ្យងេុើបេួរ ងៅឲ្យេហងៅម្ក្រងេុើបអងង្កត ងៅនងៃទី៧ 

ខ្ខ្ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០០៩ ងេនើេុឲំ្យមានការងេុើបអងង្កតងលើជនេង្ស័យ្ចំនួន៥របូបខ្នថរងទៀត។ េំណុំងរឿង្ ០០៣ និង្ ០០៤ 

កំ្រុង្េថិតងៅក្នុង្ដំណាក់្កាលងេុើបអងង្កតតារផលូវតុលាការ។ 

សាំណុាំងរឿ្ ០០៣ និ្  ០០៤ 

 រីដំបូង្ អតីតងរដឹក្នជំាន់ខ្ពេ់ខ្ខ្ែរម្ក្ហរចំនួន ៤ របូ ម្តូវបានងោទម្បកាន់ក្នុង្េំណុងំរឿង្ 

០០២ ប ុខ្នតបចចបុបននងៅេលខ់្តជនជាបង់ោទ ២របូ ប ុងណាណ ះ គឺ ននួ ជា អតីតអនុងលខាបក្ស  

ក្ុរែយុ្នេីតក្រពជុា និង្ ងខ្ៀវ េផំន អតីតម្បរុខ្រដឋ ខ្ដលក្ំរុង្ម្បឈររុខ្នឹង្ការជំនុះជម្រះក្តរីីបទ៖  

 ឧម្ក្ដិឋក្រែម្បឆំ្ង្នងឹ្រនេុសជាត៖ិ ការេមាល ប់ររគ ល ការោក្់ជាទាេក្រ ការនិរងទេការឃុំឃាងំ្ 

ការងធវើទារុណក្រែ ការងរើេងអើង្ 

 ការរងំលាភប ំនធៃនធ់ៃរងលើអនេុញ្ញញ ទមី្ក្ងុ្ហសខឺ្ណវឆ្ន ំ១៩៤៩៖ រនុេសឃាតងោយ្ងចតន ការ

ងធវើទារុណក្រែ ការឃុំឃាងំ្ជនេុីវិលងោយ្ខ្ុេចាប ់និង្អំងរើអរនុេសធរ៌ងផសង្ៗងទៀត  

 អងំរើម្បល័យ្រជូសាេន៖៍ ការេមាល ប់ររគ លជនជាតោិរនិង្ងវៀតណារ  

 អង្គជនំុំជម្រះសាលាដបំូង្បានងបើក្េវនការបឋរងលើេណំុងំរឿង្ ០០២ កាលរីនងៃទី២៦ ខ្ខ្

រិងុន ឆ្ន ំ២០១១ និង្ងបើក្េវនការដបំូង្ងៅចុង្ខ្ខ្វិចឆកិា ឆ្ន ំ២០១១ ងផ្លត តងៅងលើការជងរលៀេ

ម្បជាជនងោយ្បង្ខំ និង្ងៅងលើបទឧម្កិ្ដឋននងម្ការឧម្កិ្ដឋក្រែម្បឆំ្ង្នឹង្រនេុសជាតិ។  

 បទងោទម្បកាន់ននម្បឆំ្ង្នងឹ្ ងអៀង្ សារើ អតីតឧបនយ្ក្រដឋរង្គ្នតទីទួលបនាកុ្កិ្ចចការ

បរងទេ ម្តូវបានលុបងោលបនា ប់រីររណភាររបេោ់ត់ងៅខ្ខ្រីន ឆ្ន ំ២០១៣។ ងោយ្ខ្ ក្ បទ

ងោទម្បកាន់ម្បឆំ្ង្នឹង្ ងអៀង្ ធីរទិធ អតីតរដឋរង្គ្នតីម្ក្េួង្េង្គរកិ្ចច េថិតងៅដខ្ដលតាងំ្រីខ្ខ្វចិឆិកា 

ឆ្ន ំ២០១១  ងបើងទាះជាោត់ម្តូវបានរក្ងឃើញថារំុមានកាយ្េរបទានិង្បញ្ញញ សាែ រើម្គប់ម្ោនង់ដើរបី

ចូលរួរក្នុង្ការជំនុជំម្រះក្តី ងោយ្សារជំង្ឺបាតក់ារចង្ោ។ំ 

សាំណុាំងរឿ្ ០០២ 

ងអៀង្ ធីរិទធ 

ងអៀង្ សារើ  

ងខ្ៀវ េំផន  

នួន ជា  
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េណំុងំរឿង្ ០០១ តួងលខ្ 

 ក្យេុំខ្ដលបានទទួល ៩៤ 

ងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណីខ្ដលបាន

ចូលរួរក្នុង្ដំងណើរការក្តី 

៩០ 

(ដក្ ក្យវិញ៣នក្់ បដិងេធ១នក្់) 

 ក្យេុំខ្ដលទទួលយ្ក្ងម្កាយ្រី

ការម្បកាេសាលដីកា 

៧៦ 

(បដិងេធ ១៤នក្់) 

េណំុងំរឿង្ ០០២ តួងលខ្ 

 ក្យេុំខ្ដលបានទទួល ៤ ១០០ 

សាថ នភារនន ក្យេុំបនា ប់រីការ

េងម្រចចិតតរបេ់េហងៅម្ក្រ

ងេុើបអងង្កត 

៣ ៨៦៦ 

(២នក្់ ដក្ ក្យវិញបនា ប់រីម្តូវបានទទួលសាគ ល់រួចងហើយ្, ១១នក្់ ដក្ ក្យវិញ, ១០០

នក្់ ម្តូវបដិងេធ, ១៧នក្់ ទទួលររណភារ, ងហើយ្ ១០៤នក្់ងទៀត បានបតូរងៅជា ក្យ

បណត ឹង្ធរែតា) 

េណំុងំរឿង្ ០០៣ នងិ្ ០០៤ េរុប េំណុងំរឿង្ ០០៣ េំណុងំរឿង្ ០០៤ 

 ក្យេុំខ្ដលបានទទួល ១ ២០២ ៣២៣ ៨៧៩ 

 ក្យេុខំ្ដលទទលួបានម្តរឹនងៃទ ី ៨៨៨ ៩ ៥៦៥ 

៣១ រនី ២០១៣  ៣១៤ 

 

ព័ត៌មានសង្ខេបសតីអំពីអខគជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុខតុលាការក្រពុជា (អ.វ.ត.ក្) 

ការចលូរមួរប្ស់ជនរ្ងម្រោះ 

 អ.វ.ត.ក្ គឺជាតុលាការនយិារអនតរជាតិទី១ ខ្ដលងម្បើម្បរ័នធចាប់េុិវិល និង្មានការចលូរួររីជនរង្ងម្ោះ 

ក្នុង្នរជាងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណីនិង្ជាងដើរបណត ឹង្ធរែតា។ ងដើរបណត ឹង្ធរែតាគអឺនក្ខ្ដលជូនដំណឹង្ងៅេហម្រះរាជ 

អាជាា  អំរីឧម្កិ្ដឋក្រែខ្ដលោត់ងជឿថាម្តូវបានម្បម្រឹតត ងហើយ្ងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណីគឺជាអនក្ខ្ដលរង្ងម្ោះងោយ្ផ្លា ល់រី 

ឧម្កិ្ដឋក្រែខ្ដលតុលាការក្ំរុង្ខ្តងេុើបអងង្កត និង្ជាអនក្ខ្ដលទារទារេណំង្រដឋបបងវណីនិង្េំណង្េរហូភារ។ 

 អ.វ.ត.ក្ បានទទួល ក្យេុតំាងំ្ខ្លួនជាងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណចំីនួនរាប ់ន ់រីជនរង្ងម្ោះនិង្សាច់ញាតិរបេ់

ជនរង្ងម្ោះ។ តារាង្ខាង្ងលើបរា ញតួងលខ្ ក្យេុតំាងំ្ខ្លួនជាងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណតីារេណំុំងរឿង្នីរយួ្ៗ។ េូរ

ក្ត់េមាគ លថ់ា បុគគលរួយ្ចំននួបានោក់្ ក្យេុតំាងំ្ខ្លួនជាងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណីជាងម្ចើនដង្ ងៅក្នុង្េំណុំងរឿង្    

ខ្ុេៗោន ។ ជាឧទាហរណ៍  មានខ្ត ក្យេុតំាងំ្ខ្លួនជាងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណីចំនួនខ្ត ២២៥ ប ុងណាណ ះ ក្នុង្ចំងណារ

 ក្យេុំទាងំ្ ៨៨៨ ក្នុង្េំណុងំរឿង្ ០០៣ និង្ ០០៤  ខ្ដលជា ក្យេុំងែី។ ងម្ៅរីងនះគឺជា ក្យេុំតាងំ្ខ្លួនជាងដើរ   

បណត ឹង្រដឋបបងវណី ឬ ក្យបណត ឹង្ខ្ដលបនតរីេណំុំងរឿង្រនុ (អាចជាេំណុងំរឿង្ ០០១ ឬ ០០២ ឬទាងំ្រីរ)។  

(ម្បភរៈ អង្គភារោ ំរជនរង្ងម្ោះ) 
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ព័ត៌មានសង្ខេបសតីអំពីអខគជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុខតុលាការក្រពុជា (អ.វ.ត.ក្) 

ការរាំម្រនិ្ ការចលូរមួរប្ស់ស្ថធារណជន 

អ.វ.ត.ក្ បានទទួលការោមំ្ទនងិ្ការចលូរួររីសានរណជន ក្នងុ្ចំនួនដ៏ងម្ចើនងលើេលុបខ្ដលរនិនល ប់មានរីរុនរក្។ 

សានរណជនជាង្ ៣១៩ ០០០ នក្់ បានរក្ងឃើញ អ.វ.ត.ក្ ងោយ្ផ្លា ល់ តាររយ្ៈក្រែវិធីផសរវផាយ្របេ់តុលាការ។  

 គិតម្តឹរនងៃទ៣ី១ ខ្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១២ សានរណជនជាង្ ១៨៧ ០០០ នក់្ រួរទាងំ្ម្បជារលរដឋខ្ខ្ែរងៅតំបន់ចុង្កាត់

មាត់ញក្ និង្ជនបរងទេ បានចូលទេសនេវនការសានរណៈ ឬចលូរួរក្នុង្ដងំណើរទេសនកិ្ចចេិក្ា ឬក្រែវិធី

ទេសនកិ្ចចងផសង្ងទៀតងៅ អ.វ.ត.ក្។ ភាគងម្ចើនននម្បជាជនក្រពជុា គរឺក្រីតារបណាត ងខ្តតននទូទាងំ្ម្រះរាជា 

ណាចម្ក្ក្រពជុា។ 

 ម្ោនខ់្តក្នុង្េំណុងំរឿង្ ០០១ សានរណជនចំននួ ៣៦ ៤៩៣ នក់្ បានតារោនេវនការ ងហើយ្សានរណជន 

ចំនួន ៦៧ ៧០៥ នក់្ងផសង្ងទៀត បានតារោនេវនការក្នុង្េំណុងំរឿង្០០២ គិតម្តឹរខ្ខ្ធន ូឆ្ន ំ២០១២។  

 ជាង្ងនះងៅងទៀត ម្បជាជនងៅតារជនបទជាង្ ៦៦ ០០០ នក់្ បានចូលរួរក្នុង្ក្រែវិធីរាម្តីននការចង្ោ ំនិង្េិេស

និេសិតម្បមាណ ៦៦ ០០០ នក់្ បានសាត ប់បទបរា ញេតីអំរីវិវឌឍន៍ងែីៗរបេ ់អ.វ.ត.ក្។ 

 Public Hearings 

(people/days) 

KRT Study Tours 

(participants/tours) 

Court Visits 

(people/groups) 

VIP Visits 

(people/delegations) 

Video Screenings 

(viewers/screenings) 

School Lectures 

(students/schools) 

TOTAL 

(people) 

2009 33,010/87 3,018/10 N/A N/A N/A 4,000/1 40,028 

2010 3,326/5 29,291/80 1,780/69 151/23 31,118/71 16,100/5 81,766 

2011 19,207/25 25,400/74 447/38 119/32 23,991/56 31,620/13 100,784 

2012 60,492/133 10,147/ 31 949/46 90/18 10,926/23 14,100/20 96,474 

TOTAL 116,035/250 67,856/195 3,176/153 360/73 65,805/150 65,820/39 319,052 

ការយល់ង ើញរប្ស់ជនរ្ងម្រោះ 

 លទធផលខាង្ងម្ការងយាង្តារេមាភ េន៍ជារួយ្បណត ឹង្រដឋបបងវណីខ្ដលងម្ជើេងរើេងោយ្ម្ វងចញរីក្នុង្ចំងណារ

ងដើរបណត ឹង្រដឋបបងវណីក្នុង្េំណុំងរឿង្ ០០២ ចំននួ ២០០០ នក្់ ខ្ដលបានទទួលការឧបតថរភរីអង្គការអាដហុក្។ (ម្បភរៈ 

“ការចូលរួររបេ់ជនរង្ងម្ោះងៅចំង ះរុខ្អង្គជំនំុជម្រះវិសារញ្ញក្នុង្តុលាការ ក្រពជុា”ផាយ្ងោយ្អង្គការ អាដហុក្ ខ្ខ្រក្រា ឆ្ន ំ២០១៣ 

<http: //adhoccambodia.org/> 

info@eccc.gov.kh                           អង្គជនំុជំម្រះវសិារញ្ញក្នងុ្តលុាការក្រពជុា                          www.eccc.gov.kh 
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ព័ត៌មានសង្ខេបសតីអំពីអខគជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុខតុលាការក្រពុជា (អ.វ.ត.ក្) 

 
ផលូវជាតិងលខ្៤ 

េរក ត់ងោរងៅ ខ្ណឌ ង ធិខ្េនជយ័្ 

ម្បអប់េំបុម្តងលខ្ ៧១ 

ភនំងរញ ម្រះរាជាណាចម្ក្ក្រពជុា 
 

(ងៅទិេខាង្លិចរាជននីភនំងរញ 

ចមាៃ យ្ ១៦ គី ូខ្រ ម្ត រីវតតភនំ) 

 ទូរេ័រាទូងៅ +៨៥៥ (០)២៣ ៨៦១ ៥០០ 

ទូរសារ  +៨៥៥ (០)២៣ ៨៦១ ៥៥៥ 
 

េម្មាប់សាររ័ត៌មាន +៨៥៥ (០)១២ ៨៦១ ៦៦៩ 

 +៨៥៥ (០)១២ ៨៦១ ៥៦៤ 
 

ការចូលរួររបេ់ +៨៥៥ (០)២៣ ២១៤ ២៩១ 

ជនរង្ងម្ោះ  
 

ទេសនក្ិចចងៅតុលាការ +៨៥៥ (០)១២ ៨៦១ ៦៣៩ 

អ.វ.ត.ក ងៅងលើអុនិធណឺតិ 
 

ECCC www.eccc.gov.kh 

UNAKRT www.unakrt-online.org  

Email info@eccc.gov.kh 

@ 
Twitter twitter.com/KRTribunal  

Flickr www.flickr.com/krtribunal  

Facebook www.facebook.com/krtribunal 

Youtube www.youtube.com/krtribunal 

ការយល់ង ើញរប្ស់ស្ថធារណជន 

 លទធផលខាង្ងម្ការមានម្បភររក្រីការេាង្រ់តិងៅងលើម្បជាជនចំនួនរីរដង្  ក់្រ័នធនឹង្ អ.វ.ត.ក្  រតង្រនុការ

ោបង់ផតើរេវនការក្នុង្េំណុំងរឿង្ ០០១ និង្រតង្ងទៀតបនា ប់រីការម្បកាេសាលដកីា។ (ម្បភរៈ “បនា ប់រីេំណុំងរឿង្ក្តីទីរួយ្” 

ងោយ្រជឈរណឌ លេិទធិរនុេសននសាក្លវិទាលយ័្ប៊ា៊ឺក្លី កាលីហវ័រញា   ខ្ខ្រិងុន ឆ្ន ំ២០១១ <http://hrc.berkley.edu>)  

អ.វ.ត.ក្ ជួយ្ឲ្យមានការផសះផារជាតិ 

(% យ្ល់ម្េប) 

អ.វ.ត.ក្ ជួយ្សាត រទំនុក្ចិតតងៅ   

ក្រពជុាង ើង្វិញ (% យ្ល់ម្េប) 

អ.វ.ត.ក្ នយំ្ុតតិធរ៌ជូនជនរង្ងម្ោះ 

និង្/ឬម្ក្ុរម្គួសាររបេ់ជនរង្ងម្ោះ 

អ.វ.ត.ក្ នឹង្ផតល់ផលលអឬអាម្ក្ក្់ចំង ះ

ជនរង្ងម្ោះនិង្ម្ក្ុរម្គួសាររបេ់ោត់ 

រណ៌ងខ្ៀវៈ ផលលអ, រណ៌ម្ក្ហរៈ ផលអាម្ក្ក្់, រណ៌នបតង្ៈ រិនដងឹ្ 

អ.វ.ត.ក្ មានភារអរាម្ក្ឹត ងៅម្ក្រងៅ អ.វ.ត.ក្ ម្បកាន់

យ្ុតតិធរ៌ ឬលងរអៀង្ (%យ្ុតតិធរ)៌ 


