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ដោយសម្ត្រចអគ្គមហា 
ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន  
នាយករដ្ឋមន្ត្រី 
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អារម្ភកថា បងប្អូនរួមជាតិជាទីស្ន្រហា!

 គា្មានបេជាជនយើងណាមា្នាក់បានគេចផុតពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដេលបេពេឹត្តមកលើមាតុភូមិជាទីស្នេហា  រ បស់ យើង ក្នុង 

អំឡុងពេល ៣ ឆ្នា ំ៨ ខេ  និង២០ ថ្ងេ ដេលពួកខ្មេរកេហម បុ៉ល ពត កាន់ អំណាច នៅ កេម របប  មួយដេលគេសា្គាល់ឈ្មាះថា កម្ពជុា 

បេជាធិបតេយេយ នោះទេ។

 ក្នុងរយៈពេលនោះ បេជាជនយើងជាង ៣ លាននាក់ បានបាត់បង់ជីវិត។ អ្នកទាំងនោះ គឺជាឪពុក មា្តាយ កូន សាច់ញាតិ  

មិត្តរួមការងារ(សហសេវិក) និងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង។ យើងទាំងអស់គា្នា ដេល នៅសល់ ពីសា្លាប់ បានរស់នៅអស់រយៈពេលជាង 

២៥ឆ្នាំ ដោយក្តីឈឺចាប់ខ្លាចផេសា សោកសងេង ដល់ អ្នក ដេល បានបាត់បង់ ជីវិត ទៅហើយ និងសុបិនអាកេក់នេអនុសេសាវរីយ៍ដ៏

ជូរចត់របស់យើងតាមលងឥតសេកសេន្ត។

 សូមេបីតេបងប្អូនរួមជាតិដេលកើតកេយឆ្នាំ១៩៧៩ ដេលមិនបានជួបបេទះផ្ទាល់នូវឧកេិដ្ឋកម្ម ទាំង នោះក៏ទទួលរងនូវ 

បន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដេរ។ បងប្អូនឃើញពុកម៉េ និងសាច់ញាតិបេុសសេី របស់បងប្អូនកំពុងឈឺ  ចាប់ខ្លាចផេសានៅឡើយ។ បងប្អូនក ៏

រួមចំណេកផងដេរ នូវរាល់ការលំបាក ក្នុងការកសាង សង្គម ជាតិ យើង ឡើង វិញពីបាតដេទទេ ឬឆ្នាំសូនេយដោយមិនបានទទួល 

អត្ថបេយោជន៍នេគតិបណ្ឌិត និងបទពិសោធន៍ ពី ញាតិ មិត្ត  ដេល បាន  សា្លាប់ទៅហើយនោះទេ។ 

 យើងបាន និងកំពុងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងកា្លា ដើមេបីសា្តារបេទេសជាតិឡើងវិញ ហើយយើងទាំងអស់ គា្នា ដឹង ថាកម្ពុជា សព្វថ្ងេនេះ 

មានលក្ខណៈអន់ថយឆ្ងាយជាងបណា្តាបេទេសជិតខងក្នុងវិស័យសុខភិបាល អប់រំ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច។

 ឥឡូវនេះ ពេលវេលាបានមកដល់ហើយ សមេប់នាំយកអ្នកទំាងឡាយណាដេលទទួលខុស តេូវក្នុង ការ រៀបចំផេនការ  

និងបញ្ជាឲេយមានការបេពេតឹ្តឧិកេដិ្ឋកម្មពេផេសេឲេយមកទទួលខុស តេវូចំពោះ ឧ កេដិ្ឋ កម្មដេលខ្លនួបានបេពេតឹ្ត។ ដោយអនុលោមទៅ 

តាមការចរចាជាមួយអង្គការសហបេជាជាតិ អស់រយៈពេល ជាចេើនឆ្នាំ តុលាការថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាតេូវបានបង្កើតឡើងដោយ 

មានបញ្ចូលមន្តេីបមេើការងារ និងចៅ កេម អន្តរ ជាតិ ។ ឈ្មាះជាផ្លូវការរបស់តុលាការនេះ គឺអង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ 



នាយករដ្ឋម�ន�ី

កម្ពុជា ដើមេបី កាត់សេចក្តី ឧកេិដ្ឋកម្ម ដេលបានបេពេឹត្តឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេរបបកម្ពុជាបេជាធិបតេយេយ។ តុលាការ នេះ 

គឺជាតុលាការ ដំបូង នៅក្នុងពិភពលោកដេលជំនុំជមេះក្តីបេបនេះ។

 ឧកេិដ្ឋកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលរបបខ្មេរកេហម មិនតេឹមតេបានបេពេឹត្តបេឆំងនឹងបេជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ថេមទាំង 

បេឆំងនឹងមនុសេសជាតិទំាងមូលផងដេរ។ ដូចនេះ វាសមសេប ណាស់ ដេល ពលរដ្ឋកម្ពជុាតេវូសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ  

ដើមេបី ជំនុំជមេះ ទោស ជនដេលទទួលខុសតេូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧកេិដ្ឋកម្ម ហើយការធ្វើដូច្នេះ នឹងជួយបង្កើតនូវវបេបធម៌មួយ 

ដេលទប់សា្កាត់មិនឲេយមាន ការកើត ឡើង សាជាថ្មនីេឧកេដិ្ឋកម្មបេបនេះនៅគេប់ទិសទីនេ ពិភពលោក។ យើងសងេឃឹមថា តុលាការ 

ថ្មី របស់យើង នឹងកា្លាយទៅជាតុលាការគំរូដ៏ជោគជ័យ ដេលមិនមេនសមេប់តេកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ គឺថេមទាំងផ្តល់ វិភាគទានដ៏ 

ទូលំទូលាយដល់បេព័ន្ធយុត្តិធម៌ពិភពលោកផងដេរ។

 ខ្ញុំមានជំនឿថា បងប្អូនរួមជាតិនឹងចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងក្តីសងេឃឹមថា ការជំនុំជមេះ ក្តីនេះ នឹង បេពេឹត្ត ទៅនៅក្នុងសភាព 

ថ្លេថ្នូរ និងសន្តិភាព។ ពេលដេលចៅកេមបេកាសសាលកេម យើងសងេឃឹមថា បេជាជនកម្ពុជានិងអ្នកទាំងឡាយណាដេលគាំទេ 

យើងនឹងឃើញថា នៅទីបញ្ចប់ យើងនឹងនាំ មកនូវ យុត្តិធម៌ ក្នុងនាមនេជនរងគេះ។



ដោយឯកឧត្តម សុខ អាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុម 
ការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រប់ 
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នក 
ជំនាញការអន្តរជាតិផ្ន្រកច្របាប់ និង 
ការរៀបចំដំណើរការកាត់ក្តីម្រដឹកនាំ 
ជាន់ខ្ពស់ខ្ម្ររក្រហម

ស្រចក្ដីផ្តើម

ឧបនាយករដ្ឋម�ន�ី

 របបខ្មេរកេហមបានឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងេទី១៧ ខេមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ហើយតេូវទមា្លាក់ចុះពីអំណាច នៅថ្ងេទី៧  
ខេមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ បេជាជនជាង ៣ លាននាក់ បានបាត់បង់ជីវិត។ សង្គាេមសុីវិលបានបន្តកេយពីការដួលរលំនេរបប 
ខ្មេរកេហម។ នៅទីបំផុត សង្គាេមសុីវិលតេូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ១៩៩៨ នៅពេលដេលរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនិងយោធរបស់
ខ្មេរកេហមតេូវកម្ទេចចោល។

 នៅឆ្នាំ១៩៩៧ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសំណូមពរឲេយអង្គការសហបេជាជាតិជួយឧបត្ថម្ភ សាលាក្តី ដើមេបីកាត់ទោស 
មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មេរកេហម។ 

 នៅឆ្នា២ំ០០១ រដ្ឋសភាជាតិកម្ពជុាបានអនុម័តចេបាប់មួយ ដើមេបីបង្កើតតុលាការកាត់សេចក្តឧីកេដិ្ឋកម្ម ដេលបានបេពេតឹ្ត 
ឡើងនៅបេទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលរបបខ្មេរកេហមពីឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៩។ តុលាការ នេះមានឈ្មាះថា អង្គជំនុំជមេះ 
វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ដើមេបីកាត់សេចក្តីឧកេិដ្ឋកម្មដេលបានបេពេឹត្តឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាបេជាធិបតេយេយ (អង្គជំនុំជមេះ 
វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ឬ អ.វ.ត.ក)។

 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទូចសុំថា ដើមេបីជាផលបេយោជន៍ដល់បេជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ តុលាការជមេះក្តីតេូវបេពេឹត្ត 
ទៅនៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា ដោយបេើបេស់មន្តេ ីនិងចៅកេមកម្ពជុាគួបផេសំជាមួយមន្តេនិីងចៅកេមអន្តរជាតិ។ កម្ពជុាបានអញ្ជើញ 
សហគមន៍អន្តរជាតិឲេយចូលរួមសហការក្នុងការកាត់សេចក្តីនេះ ដើមេបីធនាឲេយមានយុត្តិធម៌ជាលក្ខណៈស្តង់ដរអន្តរជាតិ ពេះ 
កម្ពជុាយល់ឃើញថា ខ្លនួនៅទន់ខេសាយ ផ្នេកតុលាការ ហើយឧកេដិ្ឋកម្មនេះមានចរិតលក្ខណៈជាឧកេដិ្ឋកម្មអន្តរជាតិ។ ចុងបញ្ចប់  
កិច្ចពេមពេៀង មួយជាមួយអង្គការសហបេជាជាតិតេវូបានចុះហត្ថលេខនៅខេមិថុនា ឆ្នា២ំ០០៣ ដេលចេងអំពី ថាតើសហគមន៍ 
អន្តរជាតិនឹងជួយឧបត្ថម្ភនិងសហការរបៀបដូចម្តេច នៅក្នុងអង្គជំនុំជមេះ វិសាមញ្ញនេះ។

 តុលាការថ្មី និងពិសេសនេះ តេូវបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហបេជាជាតិ ប៉ុន្តេតុលាការ 
នេះគឺជាតុលាការ ឯករាជេយមា្ចាស់ការ និងមិនចំណុះឲេយរាជរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការ សហបេជាជាតិឡើយ។ តុលាការនេះគឺជាតុលាការ 
កម្ពុជាដេលមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ដេលនឹងអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដរអន្តរជាតិ។ តុលាការនេះនឹងកា្លាយជាគំរូថ្ម ី
មួយ សមេប់ដំណើរ ការកាត់ ក្តី នៅកម្ពុជា។ 

 កូនសៀវភៅនេះនឹងណេនាំបំភ្លឺលោកអ្នកអំពីអង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញ ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយ ចំនួនដេល 
បេជាជនឧសេសាហ៍សាកសួរអំពីការជំនុំជមេះក្តីនេះ។ នៅពេលនេះ អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញតេូវ បានបង្កើតឡើងរួចហើយ ផ្នេក 
កិច្ចការសាធរណៈនេសាលាក្តីអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថេមដល់ សាធរណ  ជននិងបេព័ន្ធសារព័ត៌មាននានាបាន។



របស់លោក បាន គីមូន
អគ្គល្រខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ 
ខ្រ           ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០

សារលិខិត  អង្គជំនុំជមេះ វិសាមញ្ញ ក្នុង តុលាការ កម្ពុជា  តេូវបាន បង្កើត ឡើងដើមេបី  ស្វេង រក យុត្តិធម៌ ជូន បេ ជា ជន កម្ពុជាដេល  បានឆ្លង 

កាត់ ឧកេិដ្ឋកម្ម គួរឲេយ តក់ស្លុត  ដេល បាន កើតឡើង  នៅ កម្ពុជាក្នុងទសវតេសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៧០ ។ ចាប់តាំងពី ពេល ចាប់ផ្តើម ដំណើរការ      

នៅ ខេ មករា ឆ្នា២ំ០០៦  អង្គជំនំុជមេះ វិសាមញ្ញបានវិវឌេឍទៅមុខគួរឲេយ កត់ សមា្គាល់។ សាលកេម ក្នងុ សំណំុ រឿង      ០០១  លើ   ករណី 

បេធន មន្ទីរ  ស-២១  សបញ្ជាក់អំពី  សមត្ថភា ព  របស់  អ.វ.ត.ក  ក្នុង ការ  ជំនុំ ជមេះលើសំណុំរឿង ស្មុគសា្មាញ សេប តា ម បទដ្ឋាន  

អន្តរជាតិ ហើយ ដីកា ចោទ បេកាន់និងបញ្ជូន រឿង ទៅ ជំនុំជមេះលើ  អតីត មេដឹកនាំ  ៤ រូ ប  នេ របប ខ្មេរកេហម  ក្នុង សំណុំរឿង ០០២    

បញ្ជាក់ជាថ្មី ម្តង  ទៀត   ថា  គា្មាន   នរណាអាចគេចផុត ពី សំណាញ់ចេបាប់បានឡើយ។ 

 ក្នងុ នាម  ជា ដេ គូការងារជាមួយ រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា  អង្គ ការ សហបេជាជាតិ          គំា ទេ  និងគោរព ទំាង សេងុ  នូវនីតិវិធី ឯករាជេយ 

របស់ អ.វ.ត.ក ។  តាម រយៈកិច្ច ខិត ខំ  បេឹងបេងដើមេបីបញ្ចប់ និរទណ្ឌភាព  នេ អំពើ យង់ឃ្នង ក្នុងអំឡុង របបខ្មេរកេហម អ.វ.ត.ក  

កំពុង ជួយ ពងេឹង នីតិរដ្ឋ  ក៏ដូច ជា    សមត្ថ ភាព    ចៅកេម កម្ពុជា   ហើយក្នុងពេលដំណាលគា្នា នេះ    ជំរុញ  ឲេយមា នការយល់ដឹង កាន់តេ 

បេសើរ ឡើងអំពីវិស័យ     យុត្តិធម៌  នេឧកេិដ្ឋ កម្ម អន្តរជាតិ។ ចំណុចសំខន់បំផុតគឺ ខ្ញុំសងេឃឹម ថា       អង្គ ជំនុំជមេះ វិសាមញ្ញ        ក្នុងតុលាការ  

កម្ពុជា នឹង   ធ្វើឲេយបេ ជា   ជន  កម្ពុជា ដេល កំពុងទន្ទឹង  រង់ចាំយុត្តិធម៌  អស់ពេល ជាយូរ មាន លទ្ធភាព  បិទ ទំព័រដ៏ ខ្មា ងងឹត  នៅ  ក្នុង  

បេវត្តិ  សាសេ្ត របស់ខ្លួនបានជាសា្ថាពរ ។        
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 បេវត្តិសា�ស្តបានបងា្ហាញឲេយឃើញថា ពេលបេទេសនៅមានសង្គាេម  
ការកាត់សេចក្តីជួបបេទះការលំបាកខ្លាំង។ សង្គាេមសុីវិលនៅកម្ពុជា ទើបតេបាន 
បញ្ចប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ប៉ុណ្ណោះ។ ចាប់ តាំង ពីបេទេសកម្ពុជាស្នើសុំឲេយ 
អង្គការសហបេជាជាតិជួយនៅឆ្នាំ១៩៩៧ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិង អង្គការ   
សហបេជាជាតិបានសហការគា្នាឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តជាបណ្តើរៗនូវទមេង់ថ្មីមួយ 
នេសាលាជំនុំ ជមេះ   ក្តី ចមេុះ ជាតិនិងអន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ វាតេូវបេើរយៈពេលយូរ 
បន្តិចដើមេបីសិកេសានូវបញ្ហាលម្អិត ជាចេើន ដើមេបីឲេយតុលាការគំរូថ្មីមួយនេះអាច 
ដំណើរការទៅបាន។

 នៅឆ្នាំ១៩៩៩ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតេងតាំងកេុមការងារមួយ ដើមេបី 
រៀបចំការកាត់ក្តី និងធ្វើការចរចាជាមួយអង្គការសហបេជាជាតិ។ ការចរចានេះ 
មានរយៈពេលយូរនិងមានភាពស្មុគសា្មាញចេើន ទមេំភាគីទាំងពីរឯកភាពគា្នានៅ 
ឆ្នាំ២០០៣ លើខ្លឹមសារលម្អិតនេការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ។

 តុលាការកូនកាត់ថ្មីមួយនេះមានឈ្មាះថា អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញក្នុង 
តុលាការកម្ពុជា ឬ អ.វ.ត.ក ហើយបានដំណើរការពេញលេញជាផ្លូវការនៅ 
ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧។  

 អស់រយៈពេលជាង    ២៥ ឆ្នាំ កន្លងមកហើយ ដេលបេជាជនកម្ពុជាបាន 
រង់ចាំយុត្តិធម៌។ ចុងបញ្ចប់ ពេលវេលាបានមកដល់ហើយសមេប់ឲេយមេដឹកនា ំ
ជាន់ខ្ពស់ខ្មេរកេហម និងអ្នកទទួលខុសតេូវខ្ពស់បំផុតចំពោះបទឧកេិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ 
ដេលខ្លួនបានបេពេឹត្តក្នុងសម័យនោះ មកទទួលខុសតេូវចំពោះអំពើឧកេិដ្ឋ ដេល 
ខ្លួន  បានបេពេឹត្ត។

 អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញតេូវបង្កើតឡើងដើមេបីកាត់សេចក្តីជាសាធរណៈនិង 
បេកបដោយយុត្តិធម៌ សមសេបទៅនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ គោលដៅសំខន់នេ 
តុលាការនេះគឺផ្តល់យុត្តធិម៌ជូនបេជាជន កម្ពជុា ទំាងអ្នកដេលបាត់បង់ជីវិតនិងអ្នក 
ដេលនៅរស់។ មានការរំពឹងទុកថា ការកាត់សេចក្តី បេកប ដោយ យុត្តិធម៌នេះនឹង 
ជួយធ្វើឲេយអ្នកដេលនៅរស់ពីការសមា្លាប់រងា្គាល បានធូរសេបើយពីរបួសអតីតកាល។  
ការកាត់ ក្តនីេះក៏មានបេយោជន៍ផងដេរសមេប់មនុសេសជំនាន់កេយគឺអប់រំកុលបុតេ 
កុលធីតា កម្ពជុា ឲេយ យល ់ដឹង ពី ទំពរ័បេវត្តិសាស្តេដ៏ខ្មាងងតឹនេបេទេសរបស់យើង។

ហ្រតុអ្វីបានជាយើងទើបធ្វើការកាត់ក្តីនៅព្រលន្រះ?  
តើការកាត់ក្តីខ្ម្ររក្រហមន្រះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ  
ដល់ ប្រជាជនកម្ពុជា?
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ហ្រតុអ្វីបានជាប្រើរយៈព្រលយូរ េម្ល៉ះ ទើបចាប់ផ្តើមជំនុ ំ
ជម្រះក្តី អ្នកដ្រលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា បាន ទទួលខុស  ត្រូវ   
ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលបានប្រព្រឹត្ត  ក្នុងរបប ខ្ម្ររក្រហម?

កងទ័ពខ្មេរកេហមចូលទីកេុងភ្នំពេញនៅថ្ងេទី១៧ ខេមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥

ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម៨



 តាមរយៈការវិនិច្ឆ័យជនជាប់ចោទជាសាធរណៈនិងបេកបដោយយុត្តិធម ៌
ពេមទាំងកា រដក់ ទណ្ឌកម្មជនទាំងឡាយដេលទទួលខុសតេូវខ្ពស់បំផុត ការជំនុ ំ
ជមេះនេះនឹងជួយពងេឹងនីតិរដ្ឋរបស់យើង ពេមទាំងជាគំរូមួយដល់ជនទាំងឡាយ 
ណាដេលមិនគោរពចេបាប់នៅកម្ពុជា និងសមេប់របបឃោរឃៅនៅទូទាំង 
ពិភពលោក។

 បេសិនបើឧកេិដ្ឋជនដឹងថា ពួកគេនឹងទទួលខុសតេូវចំពោះបទឧកេិដ្ឋ ពួកគេ 
បេហេលជាញញើតមិនហា៊ានបេពេឹត្តបទឧកេិដ្ឋទេ។ យើងទាំងអស់គា្នាអាចរួម 
វិភាគទាន ក្នុងការសា្តារ សង្គមជាតិ យើង ឡើង វិញ ដោយការគាំទេនិងការរៀនសូតេ 
អំពីយុត្តិធម៌។

ពេះសងេឃកំពុងមើលរូបថតអ្នកទោសនៅសារមន្ទីរឧកេិដ្ឋកម្មបេល័យពូជសាសន៍ទួលស្លេង

 ក្នងុសា្មារតីចង់បានយុត្តធិម៌ ការពិត និងការផេសះផេសាជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា 
និងអង្គកាសហបេជាជាតិបានឯកភាពគា្នាថា អង្គជំនំុជមេះវិសាមញ្ញនេះគបេបីកមេតិ 
យុតា្តាធិការចំពោះតេមេដឹកនាំជាន់ ខ្ពស់ នេរបបកម្ពុជាបេជាធិបតេយេយ (ឈ្មាះរដ្ឋ
ដេលបង្កើតដោយខ្មេរកេហម) ដេលតេូវបានចោទថា បាន រៀប ចំ  ផេនការ ឬចេញ 
បញ្ជាឲេយ បេពេឹត្ត ឧកេិដ្ឋកម្ម នានា និងអ្នកទាំងឡាយណាដេលតេូវបានចោទ ថា  
មានការ ទទួល  ខុស តេូវខ្ពស់បំផុតក្នុងការបេពេឹត្តិឧកេិដ្ឋ កម្ម ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ គេរំពឹងថា  
មានតេជនមួយ ចំនួនតូច តេ ប៉ុណ្ណោះដេលស្ថិតកេមនិយមន័យនេះ និងដេល 
តេូវអង្គជំនុំ ជមេះ វិសាមញ្ញ ក្នុង តុលាការ   កម្ពុជានាំ យកមកកាត់ សេចក្តី  ។

 ប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ កងទ័ពរបស់ខ្មេរកេហមរាប់មុឺននាក់បានចុះចូល 
ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល។ ពួកគាត់គា្មានអ្វីដេលតេូវភ័យខ្លាចអំពីតុលាការនេះទេ។  
គោលនយោបាយផេសះផេសាជាតិស្ថិតនៅជាធរមាននៅឡើយ។ សូមចងចាំថា  
មានតេជនដេលបេពេឹត្តបទឧកេិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរតេប៉ុណ្ណោះ ដេលនឹងតេូវកាត់ក្តីនៅកេម 
ចេបាប់ដេលមានចេងនៅក្នុងសាលាក្តីពិសេសនេះ។

 តុលាការវិសាមញ្ញនេះ នឹងមានការទទួលខុសតេូវក្នុងការសមេចចិត្តថា  
តើខ្មេរកេហមមួយណាជា "មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ហើយអ្នកណាដេលជាអ្នកទទួល 
ខុសតេូវខ្ពស់បំផុត" ក្នុងឧកេិដ្ឋកម្មពេលនោះ។ តុលាការនឹងស្វេងរកតេមុខសញ្ញា 
ទាំងនោះ គឺមិនមេនស្វេងរកគេប់អតីតសមាជិកខ្មេរកេហម ឬមនុសេសមា្នា នៅ ក្នុង 
បណា្តាភូមិផេសេងៗទូទាំងកម្ពុជា ដេលបានបេពេឹត្តឧកេិដ្ឋកម្មក្នុងរបបខ្មេរកេហម 
កាន់កាប់អំណាច នោះទេ។

តើអ្នកណាខ្លះនឹងត្រូវនាំយកមកកាត់ក្តី?
សំណួរទី
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 សមាជិកខ្មេរកេហមដេលមានបណា្តាស័ក្តិទាបឬមធេយម ដេលមិនមានការ 
 ទទួលខុសតេូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧកេិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរទាំងនោះ នឹងមិនតេូវយក 
 មកកាត់ទោសទេ។ ពួកគាត់ភាគចេើន ឥឡូវនេះបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គម 
 ឡើងវិញហើយ។ យើងសងេឃឹមថា អ្នកទាំងនោះនឹងរស់នៅដោយសុខសាន្ត  
 និងជួយសហការអភិវឌេឍបេទេសជាតិ។

 កូន ឬសមាជិកគេួសារផេសេងៗទៀត ឬអ្នកធ្លាប់រាប់អានមេដឹកនាំខ្មេរកេហម 
 នឹងមិនទទួលខុសតេូវចំពោះឧកេិដ្ឋកម្មជំនួសឪពុកមា្តាយ ឬសហគមន៍ 
 របស់ខ្លួនទេ។

 អ្នកដេលបានសា្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅ នឹងមិនតេូវបានកាត់ទោសឡើយ។ 
 តុលាការកាត់ក្តីតេអ្នកដេលនៅរស់ប៉ុណ្ណោះ។

កងទ័ពខ្មេរកេហមបនា្ទាប់ពីទមា្លាក់អាវុធនិងចុះចូលជាមួយកងកមា្លាំងបេដប់អាវុធកម្ពុជា
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បច្ចុបេបន្ននេះ តុលាការបានឃុំខ្លួននិងចោទបេកាន់មនុសេសចំនួន ៥ រូប។ 

សំណុំរឿង ០០១
កាំង ហ្កែកអា៊ាវ ហៅ ឌុច (អតីតបេធនមន្ទីរស-២១) តេូវបានអង្គជំនុំជមេះ 
សាលាដំបូងផ្តនា្ទាទោសនៅថ្ងេទី២៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១០ ពីបទឧកេិដ្ឋកម្មបេឆំង 
នឹងមនុសេសជាតិ និងការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីកេុងហេសឺណេវឆ្នា ំ
១៩៤៩។ គាត់តេូវបានកាត់ទោសឲេយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ៣៥ ឆ្នាំ ហើយតេូវ 
បានកាត់បន្ថយមកតេឹមរយៈពេល ៣០ឆ្នាំ ជាការទូទាត់សំណងទៅនឹងការឃុំខ្លួន 
គាត់ដោយមិនបេកេតីកន្លងមកដោយតុលាការយោធកម្ពុជា។ ជនជាប់ចោទ 
សហពេះរាជអាជា្ញា និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណី បានដក់បណ្តឹងសាទុក្ខបេឆំងនឹង 
សាលកេមទៅកាន់អង្គជំនុំជមេះតុលាការកំពូល។ សេចក្តីសមេចលើបណ្តឹង 
សាទុក្ខនឹងតេូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០១១ ។

សំណុំរឿង ០០២
នួន ជា (អតីតបេធនរដ្ឋសភានេរបបកម្ពុជាបេជាធិបតេយេយ និងអនុលេខបកេស 
កុម្មុយនីស្តកម្ពុជា) តេូវបានចោទបេកាន់ពីបទអំពើបេល័យពូជសាសន៍ ឧកេិដ្ឋកម្ម 
បេឆំងនឹងមនុសេសជាតិ ការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីកេុងហេសឺណេវ 
ឆ្នាំ១៩៤៩ អំពើមនុសេសឃាត ការធ្វើទារុណកម្ម និងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញខងផ្នេក 
សាសនានៅកេមចេបាប់កម្ពុជា។

អៀង សារី (អតីតរដ្ឋមនេ្តីការបរទេសនេរបបកម្ពុជាបេជាធិបតេយេយ) តេូវបាន 
ចោទបេកាន់ពីបទឧកេិដ្ឋកម្មបេល័យពូជសាសន៍ ឧកេិដ្ឋកម្មបេឆំងនឹងមនុសេសជាត ិ
ការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីកេុងហេសឺណេវឆ្នាំ១៩៤៩ អំពើមនុសេស  
ឃាត ការធ្វើទារុណកម្ម និងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញខងផ្នេកសាសនា នៅកេមចេបាប ់
កម្ពុជា។

ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម១០



អៀង ធិរិទ្ធ (អតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចនេរបបកម្ពុជាបេជាធិបតេយេយ) តេូវបាន 
ចោទបេកាន់ពីបទឧកេិដ្ឋកម្មបេល័យពូជសាសន៍ ឧកេិដ្ឋកម្មបេឆំងនឹង 
មនុសេសជាតិ ការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីកេុងហេសឺណេវឆ្នាំ១៩៤៩ 
អំពើមនុសេសឃាត ការធ្វើទារុណកម្ម និងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញខងផ្នេកសាសនា 
នៅកេមចេបាប់កម្ពុជា។

ខៀវ សំផន (អតីតបេមុខរដ្ឋនេរបបកម្ពុជាបេជាធិបតេយេយ) តេូវបានចោទ 
បេកាន់ពីបទឧកេដិ្ឋកម្ម បេល័យពូជសាសន៍ ឧកេដិ្ឋកម្មបេឆំងនឹងមនុសេសជាតិ 
ការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីកេុងហេសឺណេវឆ្នាំ១៩៤៩ អំពើមនុសេស 
ឃាត ការធ្វើទារុណកម្ម និងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញខងផ្នេកសាសនា នៅកេម 
ចេបាប់កម្ពុជា។

 សហពេះរាជអាជា្ញាអន្តរជាតិក៏បានស្នើសុំសហចៅកេមសុើបអង្កេតឲេយសុើប 
អង្កេតបទឧកេិដ្ឋផេសេងៗទៀតទាក់ទងនឹងជនសងេស័យចំនួន ៥ នាក់បន្ថេមទៀត។  
ការសុើបអង្កេតបានចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ២០១០ ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ មិន 
ទាន់មានការចោទបេកាន់ឬការចាប់ខ្លួនជនសងេស័យណាមា្នាក់បន្ថេមទៀតឡើយ។

 ទោសអតិបរមាគឺការដក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត ហើយការដក់ទោស 
អបេបរមាគឺការដក់ពន្ធនាគាររយៈពេល ៥ ឆ្នាំ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេពេះរាជាណាចកេ 
កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲេយមានទោសបេហារជីវិតទេ។ បន្ថេមពីលើនេះ តុលាការ 
អាចបញ្ជាឲេយធ្វើការរឹបអូសទេពេយសមេបត្តិឬថវិកាដេលចុងចោទទទួលបានមិនសេប
ចេបាប់ ឬដោយការបេពេឹត្តិបទឧកេិដ្ឋណាមួយ។ ទេពេយសមេបត្តិដេលបានរឹបអូសនេះ 
នឹងតេូវបេគល់ជូនរដ្ឋ។

តើជនសង្រស័យនឹងទទួលនូវការដក់ទោសអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើ 
តុលាការរកឃើញថាពួកគាត់មានទោស?

សំណួរទី

៤

កាំង ហ្កេកអា៊ាវ ហៅ ឌុច
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៥
  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបេកាសរួចជាសេចហើយនៅក្នុងចេបាប់និងកិច្ច 
ពេមពេៀងថា ខ្លួននឹងមិនស្នើសុំការលើកលេងទោសឬការអនុគេះទោសសមេប ់
ជនណាមា្នាក់ ដេលតេវូទទួលរងការសុើបអង្កេតឬតេវូបានកាត់សេចក្តថីាមានទោស  
ដោយអង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញទេ។

តើមានការលើកល្រងទោសឬការអនុគ្រះទោសដ្ររឬទ្រ?

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ១១



សវនាការដំបូងរបស់តុលាការបេជាជនបដិវត្តន៍ ថ្ងេទី១៥ ខេសីហា ឆ្នាំ១៩៧៩
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 អត់ទេ។ អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញអាចកាត់ក្តីតេបុគ្គលណាដេលបាន 
បេពេឹត្តឧកេិដ្ឋកម្មក្នុងរបបខ្មេរកេហមតេប៉ុណ្ណោះ។ តុលាការនេះមិនអាចកាត ់
ក្តីបេទេសឬអង្គការណាដទេទៀតបានឡើយ។

វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាអ្នកសមេចទៅលើវិសាលភាពនេការលើកលេង 
ទោសនេះ។ បន្ថេមលើនេះទៀត ក៏អាចមានបទចោទបេកាន់ផេសេងៗទៀត  
ដេលតុលាការអាចលើកឡើងបេឆំងនឹងគាត់។ វាអាសេ័យទៅលើភ័ស្តុតាងដេល 
តុលាការអាចរកបាន។ នៅឆ្នា១ំ៩៩៧ កេមុខ្មេរកេហមខ្លនួឯងផ្ទាល់បានកាត់ទោស  
ប៉ុល ពត ពីបទឧកេិដ្ឋដេលគាត់បានបេពេឹត្តនៅក្នុងរង្វង់អង្គការរបស់គាត់កេយ
ឆ្នាំ១៩៧៩។ ប៉ុល ពត សា្លាប់នៅឆ្នាំ១៩៩៨។ ដូច្នេះអង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញ 
មិនអាចកាត់សេចក្តី ប៉ុល ពត បានទេ។

តើបណា្តាប្រទ្រសដ្រលធា្លាប់បានគាំទ្រ ឬក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយកម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្រយ ឬក៏បណា្តាប្រទ្រសដ្រល 
ប្រហ្រលជាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មស�ងា្គាមនៅកម្ពុជាមុន 
ឆ្នាំ  ១៩៧៥ នឹងត្រូវកាត់ទោសដ្ររឬទ្រ?

សំណួរទី

៧
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៦
 នៅឆ្នាំ ១៩៧៩ មានការកាត់ក្តីអំពើបេល័យពូជសាសន៍នៅទីកេុងភ្នំពេញ 
ដេលគេសា្គាល់ថា ជាតុលាការបេជាជនបដិវត្តន៍។ តុលាការនេះបានកាត់ទោស 
ប៉ុល ពត និង អៀង សារី ហើយបានរកឃើញថា  ពួកគាត់ទាំងពីរជាប់ពិរុទ្ធពីបទ 
ឧកេិដ្ឋកម្មបេល័យពូជសាសន៍ ប៉ុន្តេអ្នកទាំងពីរមិនមានវត្តមាននៅចំពោះមុខ 
តុលាការទេ ហើយក៏មិនបានទទួលទោសពីកំហុសដេលខ្លនួបានបេពេតឹ្តនោះដេរ។

 នៅឆ្នា ំ ១៩៩៦ ពេះមហាកេសតេនាពេលនោះ បានបេទានការលើកលេងទោស  
ចំពោះ អៀង សារី ដេលបានទទួលសាលកេមបេកាសដក់ទោសដោយតុលាការ 
បេជាជនបដិវត្តន៍ ពីបទឧកេដិ្ឋកម្មបេល័យពូជសាសន៍។ ចៅកេមរបស់អង្គជំនំុជមេះ 

តើម្រដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្ម្ររក្រហមណាខ្លះ  
ដ្រលត្រូវបានធ្វើការកាត់ក្តីរួចហើយ?

 អត់ទេ។ តុលាការនេះកាត់សេចក្តីតេឧកេិដ្ឋកម្មណាដេលបានបេពេឹត្ត 
នៅកម្ពុជាក្នុងចនោ្លាះថ្ងេទី១៧ ខេមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ រហូតដល់ថ្ងេទី ៦ ខេមករា 
ឆ្នាំ១៩៧៩ តេប៉ុណ្ណោះ។

សំណួរទី

៨
តើនឹងមានការកាត់ទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលត្រូវបាន
ចោទថាបានប្រព្រឹត្តដោយម្រដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្ម្ររក្រហម 
ឬអ្នកដទ្រទៀត ក្រយឆ្នាំ ១៩៧៩ ដ្ររឬទ្រ?

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ១៣ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម១២



 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី តុលាការកម្ពុជាបច្ចុបេបន្នមានអំណាចនឹងកាត់ក្តីលើ 
ឧកេិដ្ឋកម្មផេសេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ ការកាត់ក្តីនាយទាហានខ្មេរកេហមដេល 
ទទួលខុសតេូវពីបទពួនសា្ទាក់វាយបេហារខេសេរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅខេត្តកំពតនៅ 
ឆ្នាំ១៩៩៤ ដេលបានសមា្លាប់បេជាជនកម្ពុជា ១១ នាក់ និងសមា្លាប់ចំណាប់ខ្មាំង 
បស្ចិមបេទេសបីនាក់ បានបេពេឹត្តទៅនៅក្នុងតុលាការក្នុងសេុកដោយគា្មានជំនួយ 
ពីអង្គការសហបេជាជាតិទេ។ ក្នងុករណីនេះ អតីតឧត្តមសេនីយ៍ខ្មេរកេហមឈ្មាះ  
សំ ប៊ិត និង នួន ប៉េត និងវរសេនីយ៍ឯក ឈូក រិន តេូវបានតុលាការរកឃើញថា 
ជាប់ពិរុទ្ធ ហើយតេូវកាត់ទោសឲេយជាប់ពន្ធនាគារចំពោះបទល្មើសដេលគាត់បាន 
បេពេឹត្ត។ 

 សហចៅកេមសុើបអង្កេតបានបញ្ចប់កិច្ចសុើបសួរក្នុងសំណុំរឿង ០០២  
ហើយនៅខេកញ្ញា ឆ្នា២ំ០១០ បានបញ្ជនូសំណំុរឿងទៅជំនំុជមេះ។ បុគ្គលដេល 
តេូវបានចោទបេកាន់និងបញ្ជូនទៅជំនុំជមេះក្នុងសំណុំរឿងនេះមាន នួន ជា,  
ខៀវ សំផន, អៀង សារី និង អៀង ធិរិទ្ធ។ ការជំនុំជមេះក្តីក្នុងសំណុំរឿងនេះតេូវ 
បានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមនៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១១។

 នៅពេលនេះ វាមិនទាន់ចេបាស់នៅឡើយថាតើសំណើដក់ដោយសហ 
ពេះរាជអាជា្ញាអន្តរជាតិសមេប់ធ្វើការសុើបសួរទាក់ទងជនសងេស័យ ៥ រូបទៀត  
នឹងនាំឲេយមានការជំនុំជមេះក្តីបន្ថេមទៀតដេរឬយ៉ាងណានោះទេ។

 ម�ន្តីនិងបុគ្គលិកតុលាការទាំងអស់ដឹងពីភាពបនា្ទាន់នេការជំនុំជមេះក្តី  
និងកំពុងបេឹងបេងធ្វើការដើមេបីបញ្ចប់ការងាររបស់ អ.វ.ត.ក ឲេយបានលឿនតាម 
តេអាចធ្វើបាន និងសេបតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។

 ការជំនុំជមេះក្តីលើកដំបូងបេឆំងនឹង កាំង ហ្កេកអា៊ាវ ហៅ ឌុច បានចាប ់
ផ្តើមនៅថ្ងេទី៣០ ខេមីនា ឆ្នាំ២០០៩ និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងេទី  ២៧ ខេ វិច្ឆិកា  
ឆ្នាំ២០០៩។ នៅក្នុងអំឡុងរយៈពេល ៧៧ ថ្ងេ នេការជំនុំជមេះ សាកេសីជំនាញ 
ចំនួន ៩  នាក់ សាកេសីអង្គហេតុចំនួន ១៧ នាក់ សាកេសីផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីអត្តចរិត 
របស់ជនជាប់ចោទចំនួន ៧ នាក់ និងដើមបណ្តងឹរដ្ឋបេបវេណីចំនួន ២២ នាក់បាន 
ផ្តល់សក្ខកីម្ម។ សាលកេមតេវូបានបេកាសនៅថ្ងេទី២៦ ខេកក្កដ ឆ្នា២ំ០១០។  
សាលកេមតេូវបានប្តឹងសាទុក្ខដោយជនជាប់ចោទ សហពេះរាជអាជា្ញា និងដើម 
បណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណី។ អង្គជំនុំជមេះតុលាការកំពូលនឹងសមេចលើបណ្តឹង 
សាទុក្ខទាំងនេះនៅឆ្នាំ២០១១។

សំណួរទី

៩ តើតុលាការចាប់ផ្តើមជំនុំជម្រះក្តីនៅព្រលណា?

 រយៈពេលអាសេយ័ថាតើអ្នកសុើបអង្កេតតេវូការរយៈពេលបុ៉នា្មាន ដើមេបីបេមេ 
បេមូលភ័ស្តុតាង តើមានមនុសេសប៉ុនា្មាននាក់នឹងតេូវយកមកកាត់ទោស តើមាន 
សាកេសីប៉ុនា្មាននាក់នឹងតេូវអញ្ជើញមកបំភ្លឺនៅតុលាការ ហើយថាតើនឹងមានការប្តឹង 
ឧទ្ធរណ៍ប៉ុនា្មានករណី។ នៅពេលដេលការជំនុំជមេះនិងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍បាន 
ចប់សព្វគេប់ អ.វ.ត.ក នឹងតេូវរំលាយខ្លួនជាស្វ័យបេវត្តិ។

តើការជំនុំជម្រះក្តីនឹងប្រើរយៈព្រលប៉ុនា្មានឆ្នាំ? 
សំណួរទី

១០

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ១៣ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម១២



 ការកាត់ក្តីនេះកំពុងបេពេឹត្តទៅនៅសាលសវនាការដ៏ធំមួយដេល 
ស្ថិតនៅជាយកេុងភ្នំពេញតាមបណ្តាយផ្លូវជាតិលេខ ៤ ក្នុងសងា្កាត់ចោមចៅ 
ខណ្ឌដង្កា។ 

សំណួរទី

១១ តើការជំនុំជម្រះក្តីន្រះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅកន្ល្រងណា?

សំណួរទី

១២
 តុលាការវិសាមញ្ញមានពីរកមេិតគឺ សាលាដំបូង និង តុលាការកំពូល។ 
សាលាដំបូងមានចៅកេមចំនួន ៥ រូប ក្នុងនោះមានចៅកេមកម្ពុជា  ៣ រូប និង 
ចៅកេមអន្តរជាតិ ២ រូប។ តុលាការកំពូលមានចៅកេមចំនួន ៧ រូប ក្នុងនោះ 
មានចៅកេមកម្ពុជា ៤ រូប និងចៅកេមអន្តរជាតិ ៣ រូប។ 

តើអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញធ្វើការរបៀបដូចម្ត្រច?

ការប្តឹងឧទ្ធរណេ៍ឡីងតុលាការកំពូល

តុលាការកំពូលចេញសេចក្តីសមេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខ។ រាល់សេចក្តីសមេច 
របស់តុលាការកំពូលជាសេចក្តីសមេចសា្ថាពរ និងបិទផ្លូវតវា៉ា។

តុលាការកំពូល  
មានចៅក្រម ៧ រូប ៈ ខ្ម្ររ ៤  អន្តរជាតិ ៣

សាលាដំបូង  
មានចៅក្រម ៥ រូប ៈ ខ្ម្ររ ៣ អន្តរជាតិ ២

សាលសវនាការនេ 
អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញក្នុង 
តុលាការកម្ពុជា

      អង្គបុរ្រជំនុំជម្រះ  
មានចៅក្រម ៥ រូប ៈ ខ្ម្ររ ៣ អន្តរជាតិ ២      

អង្គបុរេជំនុំជមេះមានភារកិច្ចទទួលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍បេឆំងនឹងរាល ់
សកម្ម ភាព  ដេលកើតឡើង នៅមុន ពេល ជំនុំ ជមេះ អង្គសេចក្តី ដូចជា 
ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍បេឆំង នឹងការសមេច  ឃុំខ្លួន បណ្តាះ  អាសន្នជាដើម។  
អង្គបុរេជំនុំជមេះនឹងដោះសេយបញ្ហាទាំងឡាយដូចមានរៀបរាប ់
នៅក្នុងសំណួរទី១៨ ខងកេមដេរ។

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ១៥ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម១៤
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សំណួរទី

១៣ តើអ្នកណាខ្លះអាចចូលទៅសា្តាប់ការកាត់ក្តីបាន?

 ការកាត់ក្តីនេះគឺសមេប់បេជាជនកម្ពុជា។ បុគ្គលគេប់រូបដេលមាន 
អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ រួមទាំងជនបរទេសផង អាចចូលសា្តាប់ការកាត់ក្តីនេះបាន។ 
គា្មានការបង់បេក់ដើមេបីចូលសា្តាប់ សវនាការ ឡើយ ហើយមាន កៅអី រាប់រយដេល 
តេៀម បមេុង ទុកសមេប់សាធរណជនទូទៅ ។

 រាល់សវនាការទាំងអស់នឹងបើកចំហជូនសាធរណជនគេប់ពេលវេលា  
លើកលេងតេក្ន ុង សា្ថានការណ៍ពិសេសនៅពេលដេលចៅកេមសមេចថា តេវូហាម 
ឃាត់មិនឲេយមានវត្តមានសាធរណជន ដើមេបីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់សាកេសី  
ឬជនរងគេះ។ 

បច្ចុបេបន្ននេះ តុលាការផ្តល់រថយន្តកេុងដឹកជញ្ជូនជាកេុមដល់បេជាជនកម្ពុជា 
ដេលចង់ធ្វើទសេសនកិច្ច នៅ តុលាការ។   សមេប់ព័ត៌មានបន្ថេម សូម ទំនាក់ទំនង 
ផ្នេកកិច្ចការសាធណៈ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ  ០២៣ ២១៩ ៨១៤ 
ឬសារអេឡិចតេូនិក pas@eccc.gov.kh ។

សំណួរទី

១៤
ប្រសិនបើយើងមិនអាចចូលទៅសា្តាប់ការកាត់ក្តីន្រះ
ដោយផ្ទាល់បាន តើធ្វើដូចម្ត្រចយើងអាចដឹងបានពីអ្វី 
ដ្រលកំពុងកើត ឡើង  នៅ  ក្នុងតុលាការ?

 បេជាជនទូទំាងពិភពលោកចង់ដឹងអំពីសកម្មភាពឬព័ត៌មាន ដេលកំពុង 
 កើត ឡើងនៅ ក្នងុ សវនាការជំនំុ   ជមេះក្ត។ី លោកអ្នកអាចតាមដនពេតឹ្តកិារណ៍ទំាង 
នោះបានតាមរយៈវិទេយុ ទូរទសេសន៍ និង បណា្តាញសារព័ត៌មាន ជាតិនិងអន្តរជាតិ។ 

 អ.វ.ត.ក ចេកចាយព័ត៌មានអំពីតុលាការនេះនៅទូទំាងបេទេសកម្ពជុា រួមមាន  
ការចេកចាយ កូន សៀវភៅនេះ ផ្ទាំងបិទផេសាយព័ត៌មាន សា្លាកបិទផេសាយព័ត៌មាន   
និងសមា្ភារៈ ឬឯកសារផេសព្វ ផេសាយ ដទេ ទៀត ។ កេ ពីនេះ អង្គការកេរដ្ឋាភិបាល 
ជាចេើន បានបង្កើតកម្មវិធីផេសព្វផេសាយក្នុងគោលបំណងជួយឲេយ បេជា ជន   កម្ពុជា   
យល់ដឹងអំពីដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ អ.វ.ត.ក។

 សាកលវិទេយាល័យ Northwestern នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បានបញ្ចូល 
វីដេអូអំពីដំណើរការសវនាការ របស់សាលាក្តីនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឈ្មាះ  
www.cambodiatribunal.org  ដេលអាចបើកមើលវីដេអូអំពីដំណើរការ 
សវនាការ។ 

បេជាជនតមេង់ជួរនៅមុខចេកចូលនេអង្គជំនំុជមេះវិសាមញ្ញក្នងុតុលាការកម្ពជុា ដើមេបីចូលរួមសា្តាប់សវនាការសាធរណៈ

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ១៥ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម១៤
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 អគ្គលេខធិការអង្គការសហបេជាជាតិបានជេើសតាំងចៅកេមអន្តរជាតិ 
មួយចំនួន។ នៅថ្ងេទី៤ ខេឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ឧត្តមកេុមបេឹកេសានេអង្គចៅកេម 
កម្ពុជាបានជេើសរីសចេញពីបញ្ជី នូវឈ្មាះ ចៅកេមនិង ពេះរាជអាជា្ញាអន្តរជាត ិ
ចំនួន១២ រូបដេលមកពីបេទេស ១០ ផេសេងៗគា្នា។ សេបពេល ជាមួយគា្នា នោះ ដេរ  
ឧត្តមកេុម បេឹកេសានេអង្គចៅកេមក៏បានជេើសរីសចៅកេមនិង ពេះរាជអាជា្ញាកម្ពុជា 
ចំនួន១៧ រូប។  ចៅកេមនិងពេះរាជអាជា្ញាទាំង ២៩ រូបនេះ តេូវបានតេងតាំង 
ដោយពេះរាជកេឹតេយចុះថ្ងេទី៧ ខេឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ។  ចៅកេមនិងពេះរាជ 
អាជា្ញាទាំងអស់បានសេបថនៅក្នុងវិហារពេះកេវមរកតនៅរាជធនី ភ្នំពេញ។ នីតិវិធី
ដូចគា្នាតេូវអនុវត្តនៅពេលមានតមេូវការតេងតាំងចៅកេមថ្មី។

 ក្នុងការជេើសរីសនេះ ទាំងចៅកេមកម្ពុជានិងចៅកេមអន្តរជាតិតេូវតេមាន 
ចរិយសមេបត្តិថ្លេថ្នូរ អាសេ័យទៅតាមចរិតលក្ខណៈបេទេសរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់។  
អ្នកទាំងនោះតេូវតេសោ្មាះតេង់ និងឯករាជេយ ក្នុងការ បំពេញការងាររបស់ខ្លួន។  
ពួកគាត់មិនតេូវទទួលការបងា្គាប់បញ្ជាពីជនណាមួយ ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ឬពីបេភព 
ណាមួយផេសេងទៀតឡើយ។ ចៅកេមទាំងអស់បានទទួលការបណ្តុះបណា្តាល 
ចេបាស់លាស់ អំពី ចេបាប់ជាតិនិងចេបាប់អន្តរជាតិ ពេមទាំងពីនីតិវិធីទាំងឡាយដេល
ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការរបស់អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញ។

 នៅក្នុងដំណើរការអង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញ ចៅកេមទាំងអស់នឹងពេយាយម 
សមេចឲេយបាននូវការ ពេមពេៀងគា្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើរាល់ការសមេច ឬ 
សាលកេមណាមួយដេលបានធ្វើឡើង។ បេសិនបើ ចៅកេម មិនយល់ពេមទាំង 
សេុងនោះទេ សេចក្តីសមេចនឹងតេូវធ្វើឡើងដោយសំឡេង "ភាគចេើន 
លើស លប់"។

 នៅសាលាដំបូង តេូវតេមានចៅកេម៤រូបក្នុងចំណមចៅកេម ៥ រូប 
បោះឆ្នាត យល់ពេមសមេចសេចក្តីឲេយជាប់ទោស ហើយនៅតុលាការកំពូល 
តេូវតេមានចៅកេម៥រូបក្នុងចំណម ចៅកេម  ៧ រូប បោះឆ្នាតយល់ពេមទៅលើ 
សេចក្តីសមេចឬសាលដីកាសា្ថាពរលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍។ ដូច្នេះ  រាល់ សេចក្ត ី
សមេចតេវូតេមានការគំាទេទំាងចៅកេមកម្ពជុានិងចៅកេមអន្តរជាតិ។ ដោយផ្អេក  
តាមរូ  ប មន្ត នេះ បេសិនបើពំុមានសំឡេង "ភាគចេើនលើសលប់" ទេនោះ ចុងចោទ 
នឹងតេូវបានដោះ លេង។ នេះគឺអនុលោម ទៅតាមមូលដ្ឋានគេឹះនេគោលការណ ៍
ចេបាប់ដេលចេងថា អ្នកណាក៏ដោយ តេូវបាន ចាត់ទុក ថាគា្មានទោស រហូត ទាល់តេ 
អ្នកនោះតេូវបានកាត់ទោស ហើយរកឃើញកំហុសពីបទឧកេិដ្ឋណាមួយ។

សំណួរទី

១៦
តើអង្គចៅក្រមនឹងឈានដល់ការច្រញស្រចក្ដ ី
សម្រចយា៉ងដូចម្ត្រច? 

សំណួរទី

១៥ តើចៅក្រមត្រូវបានត្រងតាំងឡើងយា៉ងដូចម្ត្រច?

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ១៧ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម១៦



 ទាំងសហពេះរាជអាជា្ញា ឬសហចៅកេមសុើបអង្កេត នឹងពេយាយមសមេច 
ឲេយបាននូវការពេមពេៀងគា្នា ប៉ុន្តេបេសិនបើពួកគាត់មិនអាចឈានដល់ការ 
ឯកភាពគា្នានោះទេ ពេលនោះចៅកេម ៥ រូប មកពីអង្គបុរេជំនុំជមេះនឹងជួបជុំគា្នា
ដើមេបីធ្វើការសមេចថាតើតេូវបញ្ជូនឬមិនបញ្ជូនរឿងក្តីទៅជំនុំជមេះ។ ចៅកេម  
ឬសហ ពេះរាជអាជា្ញា ឬសហចៅកេមសុើបអង្កេត កម្ពុជាតេឯង ឬអន្តរជាតិ   តេឯង 
មិនអាច ធ្វើឲេយ រាំងស្ទះ ដល់ ការបញ្ជូន រឿងក្តី ណា មួយទៅកាត់សេចក្តីបានឡើយ។

សហចៅកេមសុើបអង្កេតនឹងពិនិតេយពិច័យព័ត៌មានដេលទទួលបានពី សហ 
 ពេះរាជ អាជា្ញា និង អនុវត្ត កិច្ច សុើបសួរដោយឯករាជេយនិងមិនលម្អៀង មុននឹងធ្វើការ  
សមេច ចោទ បេកាន់  ។ 

 បេសិនបើការសុើបអង្កេតបងា្ហាញភ័ស្តុតាងគេប់គេន់ តុលាការនឹងបន្តជំនុ ំ
ជមេះ ក្តីលើសំណុំ រឿង នោះ។

សំណួរទី

១៨

អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញមានសហពេះរាជអាជា្ញាពីររូប (កម្ពុជាមួយរូប និងអន្តរជាត ិ
មួយរូប) ជាអ្នករៀបចំបញ្ជីឈ្មាះជនសងេស័យ និងបេមូល ភ័ស្តុតាង បឋម នេបទ 
ឧកេដិ្ឋ ដេលតេវូបានចោទថាបានបេពេតឹ្ត ។ សហ ពេះរាជ  អាជា្ញា នឹងបញ្ជនូសំណំុរឿង 
ក្តីទៅសហចៅកេមសុើបអង្កេតពីររូប (កម្ពុជាមួយរូប និង អន្តរជាតិ មួយ រូប )។  

សំណួរទី

១៧
តើអ្នកណាជាអ្នកសម្រចថា   ជនណាខ្លះនឹងត្រូវកាត ់
ស្រចក្ដី? តើអ្នកណាជាអ្នកសម្រចថាពួកគ្រនឹងត្រូវ 
ចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសអ្វី?

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើសហព្រះរាជអាជា្ញា 
ឬក៏សហចៅក្រមសុើបអង្ក្រតមិនយល់ស្របគា្នា ថាតើត្រូវ  
បញ្ជូន   ឬមិនបញ្ជូនរឿងក្តីទៅជំនំុជម្រះ?

ចៅកេមនេអង្គជំនុំជមេះសាលាដំបូងនៅក្នុងសវនាការថ្ងេទី ២៧ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩ ដេលជាសវនាការចុងកេយ 
បង្អស់នេសំណុំរឿង ០០១ 

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ១៧ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម១៦
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បដិរូបជាផ្លូវការន្រអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

បដិរូបតំណាងឲេយអង្គជំនុំជមេះដោយមានការពិពណ៌នារួមមួយនេការគេប់គេងនេតុលាការកម្ពុជា ក្នុងសម័យបុរាណអង្គរ 

និងអមដោយកួរផ្លេអូលីវ ជាសញ្ញារបស់អង្គការសហបេជាជាតិ ដេលតំណាង ឲេយ សន្តិភាព។ ពណ៌ជាផ្លូវការគឺពណ៌ខៀវចាស់។ 

រូបអង្គុយលើបល្ល័ង្ក ហើយកាន់ដវមួយតំណាងឲេយអំណាចតុលាការ។ វាគឺជារូបតាំង លើជញ្ជាំង កណា្តាល គេ នៅអតីតសាលា 

ឧទ្ធរណ៍ក្នងុកេសួងយុត្តធិម៌នៅទីកេងុភ្នពំេញ។ រូបនោះអមដោយ អ្នក ជំនួយ កា រ    ពីរនាក់ដេលកំពុងអានចេបាប់ដេលចារដោយដេ 

លើស្លឹករឹត។

 ចៅកេមនៅសាលាដំបូងនឹងពិនិតេយភ័ស្តុតាងដេលលើកឡើងដោយ 
ពេះរាជអាជា្ញា ដោយមេធវីចុង ចោទ និងដោយជនរងគេះដេលជាភាគីដើម 
បណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណី។    បនា្ទាប់មកចៅកេមនឹងពិចារណាលើ សេចក្តីថ្លេងការណ៍ទាំង 
សងខង រួចធ្វើការពិភាកេសាសមេចចិត្តថាតើជនសងេស័យមានជាប់ពិរុទ្ធឬក៏អត់។ 
ចៅកេមកាត់ក្តីតេូវចេញសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ឬសាលកេមមួយជាលាយលក្ខណ៍អកេសរ 
ពនេយល់ពីហេតុផល នេ ការ វិនិច្ឆ័យដេលបានធ្វើឡើង។ បេសិនបើមានចៅកេមណា 
មា្នាក់មិនឯកភាពនឹងសាលកេមនោះទេ ចៅកេម នោះមាន តួនាទីពនេយល់អំពី
ហេតុផលដេលនាំឲេយខ្លួនបោះឆ្នាតផេសេងពីមតិភាគចេើន។ រាល់ការវិនិច្ឆ័យឬ 
សាលកេម ទាំងអស់ តេូវផេសព្វផេសាយជាសាធរណៈ។

សំណួរទី

១៩ តើចៅក្រមនៅសាលាដំបូងធ្វើការងារអ្វីខ្លះ?

បេព័ន្ធកាត់ក្តីនៅតុលាការនាសម័យអង្គរតេូវបានបេើបេស់ជាមូលដ្ឋាននេបដិរូប តំណាងឲេយអង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញ 
ក្នុងតុលាការកម្ពុជា។ រូបចម្លងចេញពីគំនូរ លើជញ្ជាំងនេអគារតុលាការកំពូលនៅកេសួងយុត្តិធម៌។

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ១៩ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម១៨



 ភ័ស្តុតាងនឹងតេូវបងា្ហាញជូនដោយចៅកេមអង្គជំនុំជមេះសាលាដំបូង 
សហពេះរាជអាជា្ញា កេុម មេធវី   ការពារ ក្តី និងមេធវីតំណាងភាគីដើមបណ្តឹង 
រដ្ឋបេបវេណី។  ភ័ស្តុតាងទាំងនេះអាចជា៖

 ឯកសារ
 ភ័ស្តុតាងរូបវ័ន្ត ដូចជារណ្តាសាកសពរួម ឬក៏អតីតគុក  និង
 សេចក្តីថ្លេងការណ៍ និងកសិណសាកេសីជាជនរងគេះ ឬជនដេដល់់ សាកេសី  

 និងចុងចោទ

 ឯកសាររាប់ពាន់សន្លឹកតេូវបានបេមូលចងកេងទុក ហើយរណ្តា 
សាកសពរួម គុក និង  បូជនីយ ដ្ឋាន   រាប់រយកន្លេង តេូវបានគេទៅពិនិតេយមើល និង 
ផេនទីជាចេើនតេូវបានគូរ ដោយគណៈកមា្មាធិការ សេវជេវ របស់ រណ សិរេស និង 
ដោយមជេឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា និងដោយកម្មវិធីសេវជេវអំពីការបេល័យ ពូជ 
សាសន៍នៅកម្ពុជា។ ភ័ស្តុតាង ទាំងអស់នោះតេូវបានផ្តល់ទៅឲេយអង្គជំនុំជមេះ 
វិសាមញ្ញរួចហើយ។

 នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា គេប់ភ័ស្តុតាងទាំងអស់ដេលបេមូលបានដោយ 
តេមឹតេវូតាម នីតិវិធី ចេបាប់  អាចយកមកពិចារណាបាន។ វាអាសេយ័ទៅលើចៅកេម 
ជាអ្នកសមេចអំពីសារសំខន់នេភ័ស្តុតាង នីមួយ ៗ ។

 បេជាជនចំនួនយ៉ាងហោចណាស់១,៧ លាន នាក់ បាន សា្លាប់ ដោយ ការ 
ធ្វើទារុណកម្ម ការបេហារ ជីវិត ការអត់ឃា្លាន និងជំងឺដេលមិនមានការពេយាបាល 
ចនោ្លាះពីឆ្នាំ   ១៩៧៥    ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ចៅកេមចាំបាច់ តេូវ ធ្វើការ សមេចចិត្ត 
ឲេយបានចេបាស់លាស់ អំពីបទឧកេិដ្ឋអ្វីដេលតេូវបាន បេពេឹត្ត នៅ ពេល នោះ និង 
ដោយ អ្នកណា ខ្លះ។ ការបេឈមមុខនឹងការកាត់សេចក្តីនេះ នឹង អាសេ័យ 
ទៅលើការ បេមេ បេមូល ភ័ស្តុតាង ឲេយបានគេប់គេន់ ដើមេបីរកឲេយឃើញនូវ ទោស 
កំហុស  របស់ បុគ្គល ណា មួយ ដេល បាន បេពេឹត្ត បទឧកេិដ្ឋ។ 

 ទាំងបទឧកេិដ្ឋនៅកេមចេបាប់ជាតិនិងចេបាប់អន្តរជាតិ អាចតេូវបាន 
ចោទបេកាន់នៅចំពោះមុខ  អ.វ.ត.ក។ បទឧកេិដ្ឋ ជាក់លាក់ តេូវបានរៀបរាប ់
ខងកេម៖

បទឧក្រិដ្ឋនៅក្រមច្របាប់របស់កម្ពុជា រួមមាន ៖

 អំពើមនុសេសឃាដ
 ការធ្វើទារុណកម្ម
 ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញខងសាសនា  

បទឧក្រិដ្ឋនៅក្រមច្របាប់របស់អន្តរជាតិ រួមមាន ៖

 អំពើប្រល័យពូជសាសន៍  
 ការសមា្លាប់រងា្គាល ឬធ្វើឲេយខូចខត បាត់បង់ ដោយ ចេតនា បំផ្លាញទាំងសេុង  
 ឬមួយផ្នេកនេកេុមជាតិ ជាតិពន្ធ ពូជសាសន៍ ឬសាសនាណាមួយ។ 

សំណួរទី

២០
សំណួរទី

២១តើភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះនឹងត្រូវប្រើប្រស់នៅព្រលកាត់ស្រចក្តី?
តើបទឧក្រិដ្ឋអ្វីនឹងត្រូវធ្វើការកាត់ក្តី? តើការកាត់ក្ត ី
ប្រើច្របាប់កម្ពុជា   ឬច្របាប់អន្តរជាតិ?

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ១៩ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម១៨



 ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆំងនឹងមនុស្រសជាត ិ  
 ដូចជា អំពើមនុសេសឃាដ ការសមា្លាប់រងា្គាល    ការធ្វើឲេយទៅជាទាសករ  
 ការនិរទេស ការធ្វើទារុណកម្ម ការរំលោភផ្លូវភេទ    និងបទឧកេិដ្ឋផេសេងទៀត 
 នេអំពើ ហិងេសា ផ្លូវភេទ។

 អំពើបំពារបំពានយា៉ងធ្ថន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្រសឺណ្រវឆ្នាំ   ១៩៤៩   
 ដូចជាការបេពេឹត្តដោយខុសចេបាប់ទៅ លើជនសុីវិល ឬឈ្លើយសឹក    ការវាយ 
 បេហារលើ គោលដៅជនសុីវិល និងការបំផ្លាញសា្ថាប័នអប់រំនិងសាសនា។ 

 ការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្រយសម្របត្តិវប្របធម៌  
 ដូច ជាការលួចឬបំផ្លិចបំផ្លាញអគារបេវត្តិសាស្តេ ទីតាំងបុរាណវិទេយា  
 សារមន្ទីរ សា្នាដេសិលេបៈឬ បេវត្តិសាស្តេ សៀវភៅសំខន់ៗ និង បណា្ណោ ល័យ។

 ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆំងមនុស្រសដេលតេូវ បានការពារ ដោយ ចេបាប់  អន្តរជាតិ  
 (ម�ន្តីទូត)។

 ចុងចោទ (ជនតេូវចោទ និងជនជាប់ចោទ) មានសិទ្ធិការពារខ្លួននៅកេម
ចេបាប់កម្ពុជានិងចេបាប់ អន្តរជាតិ។ សិទ្ធិខ្លះនេសិទ្ធិទាំងអស់នោះមាន៖

 សិទ្ធិទទួលបាននូវសវនាការមួយតេឹមតេូវនិងជាសាធរណៈ

 សិទ្ធិតេូវបានគេសន្មតថាមិនមានកំហុស រហូតទាល់តេតេូវបានតុលាការ 
 កាត់សេចក្តីថាមានទោស

សំណួរទី

២២ តើចុងចោទមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ?

កៅអីទាំង៥០០នេសាលសវនាការនេះមានអ្នកចូលរួមអង្គុយពេញជាបេចាំ នៅរៀងរាល់សវនាការ។ នេះគឺជាសាលសវនាការ               ធំបំផុតក្នុងចំណមសាលសវនាការរបស់តុលាការអន្តរជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដេលគាំទេដោយអង្គការសហបេជាជាតិ

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ២១ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម២០



 សាកេសីគឺជាមនុសេសដេលអាចផ្តល់ព័ត៌មាន ឬរឿងរា៉ាវដោយផ្ទាល់និងពិតបេកដ 
ទាក់ទងនឹង ការ សុើប អង្កេត និងការកាត់ក្តីនានាដេលស្ថិតនៅក្នុងអាណត្តិរបស ់
តុលាការ។ អ្នកទាំងនោះអាចជា ជនរង គេះ ឬជាមនុសេសណាមា្នាក់ដេលមាន 
ព័ត៌មានទាក់ទងបទឧកេិដ្ឋនោះ។ រឿងរា៉ាវជាក់ស្តេងដេលបុគ្គលនោះរៀបរាប់   

សំណួរទី

២៣ តើអ្នកណាខ្លះនឹងត្រូវកោះអញ្ជើញឲ្រយធ្វើជាសាក្រសី?

សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌

 កតិកាសញ្ញា អន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិ នយោបាយ អនុវត្តបានចំពោះ 
សំណុំ រឿង នៅ ចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។ កតិកាសញ្ញា អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិ ពលរដ្ឋនិង សិទ្ធ ិ
នយោបាយ លើកបងា្ហាញពីសិទ្ធិនេការជំនុំជមេះក្តីដោយយុត្តិធម៌ដេលតេូវ បានអនុវត្ត 
នៅ  អ.វ.ត.ក ដូច ជាសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ និងមិនលម្អៀង រួចផុត 
ពីកា រ ជេៀត ជេក  នយោបាយ សិទ្ធិនេ ការសន្មតថាគា្មានទោសរហូតដល់តុលាការកាត់
ឲេយមានទោស និង សិទ្ធិ ទទួលបាន មេធវីតំណាង ផល បេយោជន៍  ។

 សិទ្ធិជួលមេធវីទៅតាមការជេើសរីសរបស់ខ្លួន ទោះជាមេធវីមាន 
 សញ្ជាតិខ្មេរឬបរទេស

 សិទ្ធិមានពេលវេលានិងសមា្ភារៈគេប់គេន់ដើមេបីឲេយមេធវីរៀបចំការពារក្តី

 សិទ្ធិទទួលបានមេធវីពីសាលាក្តីខ្មេរកេហម បេសិនបើចុងចោទមិនមាន 
 លទ្ធភាពគេប់គេន់ដើមេបីចំណាយទៅលើការជួលមេធវី  

 សិទ្ធិតេួតពិនិតេយសាកេសីដេលបានចោទបេកាន់ទៅលើរូបគាត់។

កៅអីទាំង៥០០នេសាលសវនាការនេះមានអ្នកចូលរួមអង្គុយពេញជាបេចាំ នៅរៀងរាល់សវនាការ។ នេះគឺជាសាលសវនាការ               ធំបំផុតក្នុងចំណមសាលសវនាការរបស់តុលាការអន្តរជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដេលគាំទេដោយអង្គការសហបេជាជាតិ

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ២១ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម២០
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 បេសិនបើពេះរាជអាជា្ញាឬចៅកេមសុើបអង្កេតចង់សមា្ភាសន៍ជាមួយលោកអ្នក  
ក្នុងករណីនេះ លោក អ្នក តេូវតេនិយយការពិត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ 
លោកអ្នកមានសិទ្ធនិៅស្ងៀម បេសិនបើលោកអ្នក យល់ ថាចម្លើយអាចធ្វើឲេយ 
លោកអ្នកមានជាប់ទាក់ទិននៅក្នុងបទឧកេិដ្ឋនោះ។ ហើយលោកអ្នកមានសិទ្ធ ិ
ស្នើ សុំ មេធវី  (សា្មាក្តី) ដើមេបីផ្តល់ការបេឹកេសាដល់លោកអ្នក និងស្ថិតនៅជាមួយ 
លោកអ្នកនៅក្នុងពេលចោទ សំណួរ។ (សមេប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានទំព័រ  
បេភពព័ត៌មាន)។

 សាកេសីអាចទទួលរងការឈឺចាប់ក្នុងអារម្មណ៍នៅពេលផ្តល់សក្ខីកម្ម អំព ី
បទពិសោធន៍របស់ខ្លនួ ក្នងុ របប កម្ពជុា  បេជាធិបតេយេយ ដូច្នេះ តុលាការ រៀបចំផ្តល់ការ 
គាំទេផ្នេក ចិត្ត សាស្តេ ដល់ សាកេសីទាំងឡាយ។  បុគ្គល ដេល មិនតេូវផ្តល់សក្ខីកម្ម 
ប៉ុន្តេតេូវការការ ពិគេះ យោបល់និងការពេយាបាល គបេបី ទាក់ទង គណៈកមា្មាធិការ 
សុខភាព ផ្លូវចិត្ត របស់កេសួង សុខភិបាលដេលមាន ការិយល័យ នៅ  តាម បណា្តា  
ខេត្ត នានាទូទាំង បេទេស ឬអង្គការ កេរដ្ឋាភិបាលដេល ជំនាញ ឯកទេសផ្នេកនេះ 
ដូចជា កម្មវិធី សុខភាពផ្លូវចិត្ត អង្គការ  ចិត្ត  សង្គម- អន្តរវបេបធម៌ (TPO) និងសេវា  
សង្គមកិច្ចកម្ពុជា (SSC)។ (សមេប់ ព័ត៌មាន លម្អិត សូមអាន ទំព័រ បេភព 
ព័ត៌មាន)។

 បេសិនបើអ្នកមានព័ត៌មានដេលអ្នកគិតថាវាអាចជួយដល់ពេះរាជអាជា្ញា  
ឬអ្នកការពារក្តី ពេលនោះ អ្នក អាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់ខ្លួននៅអង្គជំនុំជមេះ 

វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ឬតាមរយៈអង្គការអន្តរការី (សមេប់ ព័ត៌មាន លម្អិត  
សូមអានទំព័រ បេភពព័ត៌មាន)។ ជនរងគេះនិងអ្នកផេសេងទៀតដេលមាន 
ព័ត៌មានទាក់ទិន   អាច ផ្ញើ ព័ត៌មាន នេះទៅតុលាការ។ ដើមេបីឲេយសមេចបាន នូវ   
គោលបំណង លោកអ្នកគួរតេបំពេញ ព័ត៌មាន នេះចូល ទៅ ទមេង់ បេបបទព័ត៌មាន 
សមេប់ជនរងគេះ ហើយដក់ជូនទៅ អង្គភាព គាំពារ ជនរង គេះ ។ 
(សូមអានសំណួរទី២៧ សមេប់ព័ត៌មានបន្ថេម)

សំណួរទី

២៤
សំណួរទី

២៦

សំណួរទី

២៥

តើខ្ញុំត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានទៅឲ្រយតុលាការដ្ររឬទ្រ?
តើការគាំទ្រអ្វីខ្លះនឹងត្រូវផ្តល់ទៅឲ្រយសាក្រសីនិងជនរងគ្រះ 
ដ្រលផ្តល់សក្ខីកម្ម និងសម្រប់មនុស្រសទូទាំង ប្រទ្រស  
ដ្រលអាចនឹងមានការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តនៅព្រលសា្តាប់ឮ 
សក្ខីកម្មដ្រលបានបងា្ហាញនៅក្នុងតុលាការ?

តើធ្វើយា៉ងដូចម្ត្រចប្រសិនបើខ្ញុំចង់ផ្តល់ព័ត៌មានអំព ី
នរណាមួយដ្រលខ្ញុំជឿជាក់ថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ  
យា៉ង ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអំឡុងរបបខ្ម្ររក្រហម?

មានតម្លេស្មើនឹង ភ័ស្ត ុតាង។ ភ័ស្តតុាងដេលផ្តល់ដោយសាកេសីក្នងុអំឡុងពេលសុើប  
អង្កេត  នឹង កា្លាយ ទៅជា ផ្នេកមួយនេ សំណុំរឿង ឬបេសិនបើតេូវបានផ្តល់ឲេយ ក្នុង 
ពេលកាត់ក្តី ភ័ស្តុតាងនោះនឹងកា្លាយទៅជាឯកសារផ្លូវការ នេ សវនាការ។ អ្នកណា 
ក៏ដោយដេលតេូវចាត់ទុក ថាជាមនុសេសសំខន់សមេប់ ផ្តល់ការពិតក្នុងពេលសុើប 
អង្កេតនិង ពេលកាត់ ក្តី អាចនឹងតេូវ សុំ ឲេយផ្តល់ ភ័ស្តុតាង រាប់បញ្ចូល ទាំង អ្នកជំនាញ 
ផងដេរ។

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ២៣ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម២២



 ជនរងគេះអាចដក់ពាកេយបណ្តឹងទៅសហពេះរាជអាជា្ញានូវបទឧកេិដ្ឋ 
ទាំងឡាយដេល ពួក គាត់ជឿថាតេូវបានបេពេឹត្ត។ 

 ជនរងគេះដេលទទួលការឈឺចាប់ ទំាងផ្លវូកាយ ផ្លវូចិត្ត និងខូចខតសមា្ភារៈ 
 ដោយសារ តេ ឧកេិដ្ឋកម្មដេលសុើបអង្កេត ដោយតុលាការ  អាចដក់ ពាកេយ ស្នើសុំ  
ធ្វើជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណី។ ដើម បណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណីមានសិទ្ធិក្នុង ការជេើសរីស  
មេធវី របស់ ខ្លួន។ បើសិនតេូវការជំនួយ អ.វ.ត.ក នឹងជួយពួក គាត់ ក្នុង   ការរៀបចំ 
តំណាង រួម ផ្នេកចេបាប់។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណីក៏អាចរៀបចំសកម្មភាព របស់ខ្លួន 
 ដោយ ចូល ជា សមាជិកនេ សមាគម ជន រង គេះ ។   (សមេប់ ព័ត៌មាន លម្អិត 
សូមអានទំព័របេភពព័ត៌មាន)។

 ជនរងគេះដេលចង់ចូលរួមក្នុងដំណើរការដោយធ្វើជាអ្នកប្តឹង ឬដើម 
បណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណី តេូវ បំពេញ ទមេង់បេបបទព័ត៌មានជនរងគេះ ហើយផ្ញើទៅ 
អង្គភាពគាំពារជនរងគេះ។ សូមកត់សមា្គាល់ផង ដេរថា ពាកេយសុំតាំងខ្លួនជា 
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណីសំណុំរឿង    ០០២ បានបិទនៅថ្ងេទី២៩ ខេមករា  
ឆ្នាំ២០១០ ប៉ុន្តេ លោកអ្នកនៅតេ អាច  ដក់ ពាកេយបណ្តឹងបានគេប់ពេល។ 

 ទមេង់បេបបទនេពាកេយបណ្តឹង ក៏អាចសុំពីអង្គភាពគាំពារ ជនរង គេះ តាម 
អាស័យ ដ្ឋាន    ខងកេម ។ 

 ទមេង់បេបបទនេះ ក៏អាចទទួលយកបានពីក្នងុ គេហទំព័រ   របស់ អង្គ ជំនំុ ជមេះ 
វិសាមញ្ញ ក្នុង តុលាការ  កម្ពុជា www.eccc.gov.kh និងតេូវបានចេកចាយ 
ដល់បណា្តា អង្គការដេគូនានា ដូចដេល មាន បញ្ជាក់ នៅផ្នេកខងកេយនេកូន 
សៀវភៅនេះ។

សំណួរទី

២៧ តើជនរងគ្រះអាចចូលរួមក្នុងសវនាការយា៉ងដូចម្ដ្រច?

អ្នករស់រានមានជីវិតពីគុកទួលស្លេង លោកអ៊ំ វា៉ាន់ ណាត (ខងសា្តាំ) និងលោកអ៊ំ ជំុមុី (ខងឆ្វេង) 
លើកសៀវភៅសាលកេមក្នុងសំណុំរឿង ០០១ បេឆំងនឹងអតីតបេធនគុកឈ្មាះ កាំង ហ្កេកអា៊ាវ ហៅ ឌុច

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រះ
ផ្ទះល្រខ៦A ផ្លូវ ២១ សងា្កាត់ទន្ល្របាសាក់ ខ័ណ្ឌចំការមន 
ភ្នំព្រញ(នៅជិតផ្រសារកាប់គោ)

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៩១
ឬ ផ្លូវជាតិល្រខ៤ សងា្កាត់ចោមចៅ ខ័ណ្ឌដង្កា ភ្នំព្រញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៨១៤

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ២៣ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម២២
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ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រះ
 អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីជួយជនរងគ្រះ ដ្រលចង់ 
ចូលរួមក្នងុដំណើរ ការ របស់អង្គជំនំុជម្រះវិសាមញ្ញន្រះ។ អង្គភាពគំាពារជនរងគ្រះគឺជា 
មជ្រឈមណ្ឌលកណា្តាល សម្រប់ ទាក់ទង  រវាង  អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា  
និងជនរងគ្រះ ឬតំណាងរបស់ពួកគាត់។ អង្គភាព គាំពារ ជន រងគ្រះត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាន 
ជូនដល់ជនរងគ្រះ អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមនិង ការទទួល សំណង និង
ជួយដល់ពួកគាត់ក្នុងការសរស្ររពាក្រយបណ្តឹងនិងទម្រង់ប្របបទ សុំធ្វើជាដើម បណ្តឹង 
 រដ្ឋប្របវ្រណី ផ្ញើទៅ អ.វ.ត.ក ប្រសិនបើពួកគាត់ចង់ធ្វើដូច្ន្រះ។ អង្គភាពគាំពារជន 
រងគ្រះជួយគាំទ្រដល់ ការងារ របស់ សហព្រះរាជអាជា្ញា និង សហចៅក្រមសុើបអង្ក្រត  
ដោយរៀបចំប្របបទ ធ្វើពាក្រយបណ្តឹង និងពាក្រយ សុំធ្វើ  ជា ដើម  បណ្តឹងរដ្ឋប្របវ្រណី។  
ក្រពីន្រះ អង្គភាពក៏ជួយរក្រសាទំនាក់ ទំនង រវាង ជន រង គ្រះ និង ម្រធាវី របស់គាត់លើ 
ការងារទាក់ទងនឹងពាក្រយបណ្តឹងនិងពាក្រយសុំធ្វើ ជា ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្របវ្រណី និងជួយ ផ្តល់  
ព័ត៌មានទាន់ហ្រតុការណ៍នានាទាក់ទិននឹង ការវិវឌ្រឍន្ររឿងក្តីនីមួយៗ។ អង្គភាពន្រះ 
ក៏នឹង ជួយដល់ ជន រងគ្រះ ដើម្របីទទួលបានការស្រវាកម្មផ្ន្រក ច្របាប់ ក៏ដូច ជា ការគាំទ្រ 
ផ្លូវចិត្តជាដើម។ 

 បេសិនបើជនជាប់ចោទតេូវ បានផ្តនា្ទាទោសដោយ  អ.វ.ត.ក ជនរងគេះ 
អាចស្នើសុំទៅតុលាការឲេយ ចេញ ដីកា បងា្គាប់ឲេយមានការសងសំណង។

 នៅកេមចេបាប់កម្ពុជាបច្ចុបេបន្ន ភាគីដើមបណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណីអាចទាមទារ 
សំណងក្នុង ករណី បណ្តឹង ពេហ្មទណ្ឌដេលពួកគាត់ទទួលរងពីបទឧកេិដ្ឋ។  
ចៅកេមបានសមេចថា អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញ មិន អាច ផ្តល់ សំណងជាសាច់បេក ់

 នៅខេមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៧ សហនាយករដ្ឋមន្តេី គឺសម្តេចកេុមពេះ នរោត្តម 
រណឫទ្ធិ និង សម្តេច ហ៊ុន សេន បានសរសេរលិខិតជូនលោក កូហ្វី អាណាន់ 
ដេលពេលនោះជាអគ្គលេខធិការ អង្គការ សហបេជាជាតិ ដោយស្នើសុំការជួយ 
ឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហបេជាជាតិ ក្នងុដំណើរ ការកាត់ក្ត ីបទឧកេដិ្ឋ របស់  ខ្មេរកេហម។  
សហនាយករដ្ឋមន្តេីបានស្នើសុំការជួយឧបត្ថម្ភខងលើ ពីពេះយល់ឃើញថា 
វិស័យ តុលាការនៅ កម្ពជុា ខ្វះ ធនធននិងជំនាញក្នងុការបំពេញភារកិច្ចដ៏ស្មគុសា្មាញ  
ជាពិសេសដោយសារ បទ ឧកេិដ្ឋ ទាំង នោះមាន ទំហំ ធំ កេលេង។

បានឡើយ ដោយហេតុថាមានជនរងគេះចេើនលើសលប់ បុ៉ន្តេជនរង គេះ 
អាចទទួលបានសំណងតាមរូបភាពជារួម និងសំណងជាការគាំទេខងផ្លូវចិត្ត 
ដូចជា    ការសមេច តមេូវ ឲេយផេសាយសេចក្តីសមេចស្តីអំពីពិរុទ្ធភាពរបស់ឧកេិដ្ឋជន  
តាមរយៈ សារព័ត៌មាន ឬបេព័ន្ធ ផេសព្វផេសាយ សមសេប ជាសាធរណៈ ដោយ   ចំណាយ 
ថវិការបស់ ជន ដេល តុលាការរកឃើញថា មាន ទោស ពីបទ ឧកេិដ្ឋ ឬតុលាការអាច 
បញ្ជាឲេយផ្តល់ថវិកាសមេប់សកម្មភាព ឬ សេវាកម្មនានាដេលមិនរកបេក់ចំណេញ  
ហើយដេលសកម្មភាពឬសេវានោះគឺដើមេបីជាបេយោជន៍ ដល់ជនរងគេះ ទូទៅ។

សំណួរទី

២៨

សំណួរទី

២៩

តើជនរងគ្រះមានសិទ្ធិទទួលសំណងដ្ររឬទ្រ?

ហ្រតុអ្វីបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួម 
ពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការន្រះ?

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ២៥ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម២៤



ឯកឧត្តម សុខ អាន ដេលកាលនោះជាទេសរដ្ឋមន្តេី ជួបជាមួយលោកអគ្គលេខធិការអង្គការសហបេជាជាតិ  
កូហ្វ៊ី អាណាន់ នៅខេមករា ឆ្នាំ២០០៣ ដើមេបីពិភាកេសាអំពីការបង្កើតតុលាការខ្មេរកេហម
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 តុលាការឧកេដិ្ឋកម្មអន្តរជាតិតេវូបានបង្កើតឡើងនៅទីកេងុឡាអេ បេទេស 
ហូឡង់ នៅឆ្នាំ ២០០២។ កម្ពុជាក៏ជាសមាជិកហត្ថលេខីរបស់តុលាការនេះដេរ។  
ក៏ប៉ុន្តេ     តុលាការ នេះអាចបើក សវនាការ និងដោះសេយតេករណីទាំងឡាយណា 
ដេលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង បទឧកេិដ្ឋដេល បានបេពេឹត្ត នៅ កេយ    ពេលបង្កើតតុលាការ 
នេះតេប៉ុណ្ណោះ។ រីឯតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិធ្វើការជំនុំជមេះក្តីតេសំណុំរឿង 
រវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋតេប៉ុណ្ណោះ។

 អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាស្ថិតក្នុងបេព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា។ 
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី តុលាការ នេះមាន លក្ខណៈពិសេសជាតុលាការ "កូនកាត់" ។ 
បុគ្គលិកក្នុងតុលាការរួមមាន ចៅកេម ពេះរាជ អាជា្ញា និងមេធវី ការពារ ក្តី  ទាំងជាតិ 
និងអន្តរជាតិ។  ទោះជាយ៉ាងណា មន្តេីភាគចេើនបមេើការ នៅក្នុង តុលាការ នេះ 
គឺ បុគ្គលិកកម្ពុជា។ ទាំងចេបាប់ជាតិនិងចេបាប់អន្តរជាតិ  នឹងតេូវយកមកបេើបេស ់
ក្នុងអង្គជំនុំ ជមេះ វិសាមញ្ញ នេះ ។

 តុលាការកូនកាត់បេភេទនេះតេូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ 
ក្នុងបេទេសមួយចំនួន រួមមាន សៀរា៉ាឡេអូន ទីម័រខងកើត  កូសូវ៉ូ និង បូស្នៀ   
ប៉ុន្តេតុលាការនីមួយៗមានរចនាសម្ព័ន្ធ ដោយ ឡេកៗពីគា្នា។

សំណួរទី

៣០

សំណួរទី

៣១

សំណួរទី

៣២
ហ្រតុអ្វីបានជាអតីតម្រដឹកនាំខ្ម្ររក្រហមមិនត្រូវបាន 
យកទៅជំនុំជម្រះក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ (ICC) 
នៅទីក្រុងឡាអ្រ  ឬក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ(ICJ)?

តើអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាតុលាការ 
កម្ពុជាឬជាតុលាការអន្តរជាតិ?

តើមានតុលាការផ្រស្រងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដ្រលមាន 
លក្ខណៈដូចជាអង្គជំនុំជ ម្រះវិសាមញ្ញក្នុង តុលាការ កម្ពុជា 
ដ្ររឬទ្រ?

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ២៥ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម២៤



សិសេសានុសិសេសរាប់ពាន់នាក់នៅវិទេយាល័យមួយក្នុងរាជធនីភ្នំពេញ សា្តាប់បទឧទ្ទេសនាមអំពីដំណើរការនេ អ.វ.ត.ក

គំរូតុលាការកូនកាត់នេះតេូវបានគេមើលឃើញថាជាមធេយាបាយមួយដើមេបីផ្តល ់
ឱកាសឲេយ មាន ការចូលរួមនិងការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់បេជាជន 
និងមន្តេីកម្ពុជាទូទាំងបេទេសនៅ ក្នុង ដំណើរការកាត់ក្តីនេះ ហើយទន្ទឹមនឹងនេះ 
ធនាឲេយបានតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ មិនដូច សាលាក្តី សមេប់ បេទេស រ្វ៉ាន់ដ  
ឬសាលាក្តីសមេប់អតីតយូហោ្គាសា្លាវី ការជំនុំជមេះក្តីនៅសាលាក្តីនេះមិនធ្វើឡើង  
នៅ   ឆ្ងាយ ពី កន្លេង  បទឧកេិដ្ឋកម្ម កើតឡើងឡើយ។ សាលាក្តីនេះ បេពេឹត្តទៅ 
នៅបេទេសកម្ពុជា ហើយ ដំណើរ ការ  កាត់ក្តីតេូវ ធ្វើ ឡើង ភាគចេើន ជាភាសា ខ្មេរ  
និងបើកចំហឲេយមានការចូលរួមពីបេជាជន កម្ពុជា   និងតេូវបានផេសព្វផេសាយតាម 
វិទេយុ ទូរទសេសន៍ និង សារព័ត៌មាន ក្នុងសេុក។

 ការចំណាយសមេប់ដំណើរការអង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា 
ចាប់ពីឆ្នាំ   ២០០៦ រហូត ដល់ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ មានចំនួន ៧៨,៤ លានដុលា្លារ 
អាមេរិក។ ថវិកាសមេប់ឆ្នាំ ២០១០ មាន ចំនួន   ៤៥,៥ លានដុលា្លារ និងសមេប ់
ឆ្នាំ២០១១ មានចំនួន ៤៦,៨ លានដុលា្លារ។ តួលេខថវិកានេះបេហាក់ បេហេល 
 នឹង តុលាការ ពិសេស នៅសៀរា៉ាឡេអូន និង ទាប ជាងចេើន បើបេៀបធៀបនឹង 
ការ ចំណាយ របស់ សាលាក្តី ឧកេិដ្ឋ  កម្ម  អន្តរជាតិសមេប់ អតីតបេទេសយូហោ្គាសា្លាវី 
និង សាលាក្ត ីឧកេដិ្ឋកម្ម អន្តរជាតិ សមេប់បេទេស រ្វា៉ន់ដ (សាលាក្ត ីនីមួយៗ  ចំណាយ 
អស់បេមាណ ១៥០ លាន ដុលា្លារ អាមេរិក ក្នុង មួយ ឆ្នាំៗ)។

 រដ្ឋាភិបាលជាង ៣៥ បេទេស  បាន ចូលរួមជាមួយនឹង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា  
ក្នុងការផ្តល់វិភាគទានស្ម័គេចិត្តសមេប់ គាំទេតុលាការនេះ។  វិភាគទានដេលផ្តល ់
ឲេយអង្គជំនំុជមេះ វិសាមញ្ញ ក្នុង  តុលាការកម្ពុជា តេូវបាន ដក់ ដោយ ឡេក ពីមូលនិធ ិ
មា្ចាស់ជំនួយផ្តល់សមេប់ការអភិវឌេឍន៍ ក្នងុបេទេសកម្ពជុា។ បេទេសជបុ៉ន បាន ផ្តល់ 
ថវិកាជិត ៥០ភាគរយនេបេក់វិភាគទានដេលទទួលបានពីអន្តរជាតិ ដើមេបី 
គាំទេតុលាការនេះ  កេពីនេះ មានបេទេសមា្ចាស់ជំនួយធំៗ ដូចជា បេទេសបារាំង  
បេទេសអាល្លឺម៉ង់ ចកេភព អង់គ្លេស បេទេស អូស្តាេលី និង សហរដ្ឋអាមេរិក។ 

សំណួរទី

៣៣
តើហ្រតុអ្វីបានជាតុលាការប្រភ្រទន្រះត្រូវបានយកមកប្រើ
សម្រប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា? 

សំណួរទី

៣៤
តើត្រូវចំណាយថវិកាប៉ុនា្មានសម្រប់ដំណើរការ 
កាត់ក្ដីន្រះ?  

សំណួរទី

៣៥ តើតុលាការន្រះទទួលថវិកាមកពីប្រភពណា? 

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ២៧ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម២៦
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 ផ្នេកកិច្ចការ សាធរណៈ របស់ អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា  
គឺជា កន្លេងដេលតេូវទាក់ ទង មុន គេ  សមេប់ព័ត៌មានអំពីតុលាការ។

 សូមទាក់ទងផ្នេកកិច្ចការ សាធរណៈ តាមរយៈសារអេឡិចតេូនិកៈ  
 pas@eccc.gov.kh   ទូរស័ព្ទៈ +៨៥៥ (០២៣) ២១៩ ៨១៤ ឬ 
 ទូរសារៈ +៨៥៥ (០២៣) ២១៩ ៨៤១  
 គេហទំព័រៈ http://www.eccc.gov.kh/

 បេព័ន្ធសារព័ត៌មាននិងអង្គការកេរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន ក៏ផ្តល់ព័ត៌មាន 
ស្តីពីសាលាក្តីកាត់ទោស ខ្មេរ កេហម ដេរ។ (សមេប់ ព័ត៌មាន លម្អិត សូមអាន 
ទំព័របេភពព័ត៌មាន)

 បេទេសជបុ៉ននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាដេគូផ្តល់ជំនួយសំខន់ជាងគេដល ់
ថវិកាសមេប់ភាគីកម្ពជុា។ បន្ថេមលើនេះ គឺមាន ថវិកា ជាង ៥ លាន ដុលា្លារ អាមេរិក 
ដេលនៅសល់ពីសម័យអ៊ុនតាក់ (UNTAC) តេូវបានសហគមន៍ផ្តល់ជំនួយ 
យល់ពេម  ឲេយកម្ពុជាយកមកបេើបេស់សមេប់ចំណាយលើអង្គជំនុំជមេះ វិសាមញ្ញ 
ក្នុងតុលាការកម្ពុជា។  

 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានចូលរួមចំណេក ៤,៨ លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាមេរិក  
បន្ថេមពីលើការចូល វិភាគ ទាន ជាសមា្ភារៈ  ដូចជា ផ្តល់ដល់ ការ សា្ថាបនា បរិវេណនិង
ចំណាយសមេប់មន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ អ.វ.ត.ក។

 រហូតមកដល់ពេលនេះ នៅតេមានតមេូវការជាបនា្ទាន់ក្នុងការបេមូលថវិកា 
សមេប់បន្ត ដំណើរការងារ របស់ សាលា ក្តីនេះ។ យើងរំពឹងថានឹងបន្តទទួលបាននូវ 
ការគាំទេនិងផ្តល់ថវិកាពីបេទេសផ្តល់ជំនួយ ឬពី អង្គការ  កេុមហ៊ុន  មូលនិធិ ឬ 
បុគ្គលនានា។

សំណួរទី

៣៦
តើខ្ញុំអាចស្វ្រងរកព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីរឿងខ្ម្ររក្រហម  
និងដំណើរការកាត់ក្ដីទាំងន្រះដោយវិធីណា? 

ទាំងសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ តាមដននិងផេសព្វផេសាយជាបេចាំ 
អំពីដំណើរការនេ អ.វ.ត.ក

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ២៧ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម២៦
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អ.វ.ត.ក នៅលើកញ្ចក់ទូរទសេសន៍ៈ មន្តេីតុលាការ   និងផ្នេកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០១ នៅក្នុងកិច្ចពិភាកេសាតុមូលនៅក្នុង   ស្ទូឌីយោ ទូរទសេសន៍ជាតិកម្ពុជា មុនពេលបេកាសសាលកេមក្នុងសំណុំរឿង ០០១

 អង្គការកេរដ្ឋាភិបាលក្នុងសេុកនិងអន្តរជាតិជាចេើនមានចំណាប់អារម្មណ ៍
យ៉ាងខ្លាំ ង ទៅលើការជំនុំ ជមេះ ក្តី  មេដឹកនាំខ្មេរ កេហម  ។ ការគាំទេរបស់ពួកគេ 
រួមមានការផ្តល់  ការ ពិគេះ យោបល់  ផ្នេក ចិត្តសាស្តេដល់ សាកេសីនិងជនរងគេះ 
និងការផ្តល់ព័ត៌មាន ឬ ការបេឹកេសាចេបាប់ និងតំណាង កូន ក្តី ។

 ផ្នេកគាំពារជនរងគេះ និងអង្គភាពគាំពារសាកេសី/អ្នកជំនាញ ផ្តល់ជំនួយ 
ជាចេើនដល់សាកេសីនិង អ្នក ជំនាញ។ រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការកេរដ្ឋាភិបាល 
មួយចំនួនផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពផ្លវូចិត្ត ខណៈដេល អង្គការ កេ រដ្ឋាភិបាល    និង 
សមាគមមួយចំនួនទៀត ផ្តល់ជំនួយផ្លូវចេបាប់ និងសេវាកម្មផេសព្វផេសាយព័ត៌មាន។  
(សមេប់ ព័ត៌មាន លម្អិត សូមអានទំព័របេភពព័ត៌មាន)

សំណួរទី

៣៧ តើអង្គការក្ររដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?
សំណួរទី

៣៨ តើខ្ញុំអាចទទួលស្រវាកម្មគាំទ្រសម្រប់រូបខ្ញុំនៅទីណាបាន?

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ២៩ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម២៨

រូបថតៈ មជ្រឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា 



ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ២៩ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម២៨

បេជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងបេទេសស្វេងយល់អំពីដំណើរការរបស់ អ.វ.ត.ក តាមរយៈកម្មវិធីផេសព្វផេសាយរបស់តុលាការនេះ។ បេជាជនជាង ៣១.៤០០នាក់  
បានមកចូលរួមសា្តាប់សវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០១ បេឆំងនឹង កាំង ហ្កេកអា៊ាវ ហៅ ឌុច ហើយជាង៣មុឺន២ពាន់នាក់ផេសេងទៀត   បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទសេសនកិច្ចសិកេសារបស់ អ.វ.ត.ក ក្នុងឆ្នាំ២០១០។  

សៀវភៅសាលកេម ឌុច ជិត ៣មុឺនកេបាល    តេូវបានចេកចាយដោយឥតគិតថ្លេដល់សាធរណជន ទូទាំងបេទេស។



ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ

តាមរយៈការអានឯកសារ
កាសេតក្នងុសេកុទំាងអស់តេងតេបោះពុម្ពផេសាយអត្ថបទ 
ទាក់ ទិននឹងការវិវឌេឍ នេ អ.វ.ត.ក ជា បេចាំ។ តុលាការ  
ក៏បានចេញផេសាយពេតឹ្តប័ិតេព័ត៌មានបេចំាខេតាមបេព័ន្ធ 
អ៊ីនធឺណិតដេលអាច អានបាននៅគេហទំព័រ អ.វ.ត.ក   
www.eccc.gov.kh។ ឯកសារបោះពុម្ពផេសាយដោយ  
អ.វ.ត.ក រួមទាំងសៀវភៅ សាលកេម សំណុំ រឿង០០១  
អាចរកអានបាននៅតាមបណា្ណោល័យជាតិ និងសាលា 
ឃំុ/សេកុ/ខ័ណ្ឌ/េខត្ត/កេងុ  ទូទំាងបេទេស ។ មជេឈមណ្ឌល  
ឯកសារកម្ពុជាបានបង្កើត បណា្ណោល័យ សាធរណៈ នៅ  
ទីកេុង ភ្នំពេញ    ដេលបេជាជន អាចមក ស្វេង យល់ 
ព័ត៌មានតាមរយៈឯកសារ សៀវភៅ រូបថត ទសេសនាវដ្តី  
និងវីដេអូ ដេលទាក់ទងនឹងបេវត្តិសា�ស្តនេ របប កម្ពុជា 
បេជាធិបតេយេយ។ មជេឈមណ្ឌលឯកសារ កម្ពុជាបាន 
បោះពុម្ពផេសាយសៀវភៅ និង ទ សេសនាវដ្តី  ស្វេង  រក ការ 
ពិត សមេប់ចេកផេសាយទូទាំងបេទេស។ 

តាមរយៈអ៊ីនធឺណិត
លោកអ្នកអាចស្វេងរកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាក់
ទងនឹងរឿងការជំនុំជមេះក្តី អតីតមេដឹកនាំ ខ្មេរ កេហម  
តាមរយៈគេហទំព័រ៖ www.eccc.gov.kh។ អត្ថបទ 
រូបភាព និងវីដេអូទាន់ហេតុការណ៍ ក៏អាច រកមើលបាន  
ក្នុងបណា្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា 

Facebook: www.facebook.com/krtribunal  

YouTube: www.youtube.com/krtribunal 
Flickr: www.flickr.com/krtribunal  
Twitter: twitter.com/krtribunal 

សូមអាននៅគេហទំព័រ www.unakrt-online.org  

សមេប់ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងជំនួយអង្គការសហ 

បេជាជាតិដល់  អ.វ.ត.ក។ 

មានការផេសាយ Webcast នេដំណើរការនីតិវីធីតុលាការ 

នៅលើ គេហទំព័រ www.cambodiatribunal.org។ 

មានគេហទំព័រផេសេងទៀតដេលមានទំនាក់ទំនង 
ជាមួយសាលាក្តីខ្មេរកេហម ដូចជា ៖

មជេឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា www.dccam.org

កម្មវិធីសេវជេវការបេល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា 

របស់សាកលវិទេយាល័យយេល www.yale.edu.org 

កេុមតាមដនអំពើបេល័យពូជសាសន៍  

www.genocidewatch.org

វេទិកាសាធរណៈ www.krtrial.info        

តាមរយៈវិទ្រយុ
វិទ្រយុជាតិកម្ពុជា (FM ៩៦ FM ១០៥.៧៥ និង  

AM ៩១៨) និងទាំងសា្ថានីយ៍វិទេយុឯកជន និង អង្គការ  

កេរ ដ្ឋាភិបាលទំាងអស់ ធ្វើសេចក្តរីាយការណ៍ព័ត៌មាន 

  ជាទៀងទាត់ អំពីដំណើរការជំនុំជមេះក្តី របស់អង្គជំនុំ  
ជមេះវិ សាមញ្ញ ដោយមានផេសាយកម្មវីធីពិសេស  
ដូចខងកេម៖ 

ប្រភពព័ត៌មានទាក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ៣១ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម៣០

ដំណើរទសេសនកិច្ចជាបេវត្តិសា�ស្តនៅ    អ.វ.ត.ក    ដោយ    ឯកឧត្តម បាន    គីមូន អគ្គលេខធិការអង្គការសហបេជាជាតិ    នៅថ្ងេទី២៧ ខេតុលា ឆ្នាំ២០១០។     
ក្នុងរូបថតនេះ   ពីឆ្វេងទៅសា្តាំ ឯកឧត្តម       ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី    សុខ អាន   ឯកឧត្តម      បាន    គីមូន   លោកសេី បា៉ាទេីសា    អូបេណ អគ្គលេខធិការរងអង្គការសហបេជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នេកចេបាប់  

និងលោក    ឃ្នុត    រ៉ូសិនហក    អនុបេធនការិយល័យរដ្ឋបាលនេ    អ.វ.ត.ក ។ 



ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ

តាមរយៈការអានឯកសារ
កាសេតក្នងុសេកុទំាងអស់តេងតេបោះពុម្ពផេសាយអត្ថបទ 
ទាក់ ទិននឹងការវិវឌេឍ នេ អ.វ.ត.ក ជា បេចាំ។ តុលាការ  
ក៏បានចេញផេសាយពេតឹ្តប័ិតេព័ត៌មានបេចំាខេតាមបេព័ន្ធ 
អ៊ីនធឺណិតដេលអាច អានបាននៅគេហទំព័រ អ.វ.ត.ក   
www.eccc.gov.kh។ ឯកសារបោះពុម្ពផេសាយដោយ  
អ.វ.ត.ក រួមទាំងសៀវភៅ សាលកេម សំណុំ រឿង០០១  
អាចរកអានបាននៅតាមបណា្ណោល័យជាតិ និងសាលា 
ឃំុ/សេកុ/ខ័ណ្ឌ/េខត្ត/កេងុ  ទូទំាងបេទេស ។ មជេឈមណ្ឌល  
ឯកសារកម្ពុជាបានបង្កើត បណា្ណោល័យ សាធរណៈ នៅ  
ទីកេុង ភ្នំពេញ    ដេលបេជាជន អាចមក ស្វេង យល់ 
ព័ត៌មានតាមរយៈឯកសារ សៀវភៅ រូបថត ទសេសនាវដ្តី  
និងវីដេអូ ដេលទាក់ទងនឹងបេវត្តិសា�ស្តនេ របប កម្ពុជា 
បេជាធិបតេយេយ។ មជេឈមណ្ឌលឯកសារ កម្ពុជាបាន 
បោះពុម្ពផេសាយសៀវភៅ និង ទ សេសនាវដ្តី  ស្វេង  រក ការ 
ពិត សមេប់ចេកផេសាយទូទាំងបេទេស។ 

តាមរយៈអ៊ីនធឺណិត
លោកអ្នកអាចស្វេងរកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាក់
ទងនឹងរឿងការជំនុំជមេះក្តី អតីតមេដឹកនាំ ខ្មេរ កេហម  
តាមរយៈគេហទំព័រ៖ www.eccc.gov.kh។ អត្ថបទ 
រូបភាព និងវីដេអូទាន់ហេតុការណ៍ ក៏អាច រកមើលបាន  
ក្នុងបណា្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា 

Facebook: www.facebook.com/krtribunal  

YouTube: www.youtube.com/krtribunal 
Flickr: www.flickr.com/krtribunal  
Twitter: twitter.com/krtribunal 

សូមអាននៅគេហទំព័រ www.unakrt-online.org  

សមេប់ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងជំនួយអង្គការសហ 

បេជាជាតិដល់  អ.វ.ត.ក។ 

មានការផេសាយ Webcast នេដំណើរការនីតិវីធីតុលាការ 

នៅលើ គេហទំព័រ www.cambodiatribunal.org។ 

មានគេហទំព័រផេសេងទៀតដេលមានទំនាក់ទំនង 
ជាមួយសាលាក្តីខ្មេរកេហម ដូចជា ៖

មជេឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា www.dccam.org

កម្មវិធីសេវជេវការបេល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា 

របស់សាកលវិទេយាល័យយេល www.yale.edu.org 

កេុមតាមដនអំពើបេល័យពូជសាសន៍  

www.genocidewatch.org

វេទិកាសាធរណៈ www.krtrial.info        

តាមរយៈវិទ្រយុ
វិទ្រយុជាតិកម្ពុជា (FM ៩៦ FM ១០៥.៧៥ និង  

AM ៩១៨) និងទាំងសា្ថានីយ៍វិទេយុឯកជន និង អង្គការ  

កេរ ដ្ឋាភិបាលទំាងអស់ ធ្វើសេចក្តរីាយការណ៍ព័ត៌មាន 

  ជាទៀងទាត់ អំពីដំណើរការជំនុំជមេះក្តី របស់អង្គជំនុំ  
ជមេះវិ សាមញ្ញ ដោយមានផេសាយកម្មវីធីពិសេស  
ដូចខងកេម៖ 

ប្រភពព័ត៌មានទាក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ៣១ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម៣០

ដំណើរទសេសនកិច្ចជាបេវត្តិសា�ស្តនៅ    អ.វ.ត.ក    ដោយ    ឯកឧត្តម បាន    គីមូន អគ្គលេខធិការអង្គការសហបេជាជាតិ    នៅថ្ងេទី២៧ ខេតុលា ឆ្នាំ២០១០។     
ក្នុងរូបថតនេះ   ពីឆ្វេងទៅសា្តាំ ឯកឧត្តម       ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី    សុខ អាន   ឯកឧត្តម      បាន    គីមូន   លោកសេី បា៉ាទេីសា    អូបេណ អគ្គលេខធិការរងអង្គការសហបេជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នេកចេបាប់  

និងលោក    ឃ្នុត    រ៉ូសិនហក    អនុបេធនការិយល័យរដ្ឋបាលនេ    អ.វ.ត.ក ។ 



មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា

ផេសាយកម្មវិធីជាទៀងទាត់រៀងរាល់សបា្តាហ៍ 
(ផេសាយតាមវិទេយុ FM ១០២ កេុងភ្នំពេញ) ក្នុងកម្មវិធី 
"ការពិត" ដេលបងា្ហាញព័ត៌មានទាក់ទិននឹងខ្មេរកេហម 
និង អង្គ ជំនុំ ជមេះ វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។ 

• ថ្ងេច័ន្ទ  ម៉ាង ៤:០០ – ៥:០០  លា្ងាច  
 (កម្មវិធីសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ/ជជេកពិភាកេសា)

• ថ្ងេអងា្គារ ម៉ាង ៦:៣០ – ៧:០០ យប់  
 (ចាក់ផេសាយឡើងវិញ)

• ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ម៉ាង ១:៣០ – ២:០០ រសៀល  
 (ចាក់ផេសាយឡើងវិញ)

• ថ្ងេសុកេ ម៉ាង១០:៥០ – ១១:៥០ ថ្ងេតេង់  
 (កម្មវិធីទទួលទូរស័ព្ទ/ចាក់ផេសាយឡើងវិញ  
 កម្មវិធីជជេក ពិភាកេសា)

• ថ្ងេសៅរ៍ ម៉ាង ៦:៣០ – ៧:០០ ពេឹក  
 (ចាក់ផេសាយឡើងវិញ)

• ថ្ងេអាទិតេយ ម៉ាង ១៣:០០ – ១៣:៣០ រសៀល 
 (ចាក់ផេសាយឡើងវិញ)

អង្គការក្រុមអ្នកច្របាប់គាំទ្រសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP)

ផលិតកម្មវិធីបេចាំខេសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ " ស្តេី និង 
របបខ្មេរកេហម"  ដេលចាក់ផេសាយពី៖

• វិទេយុ FM ១០២ ថ្ងេអងា្គារសបា្តាហ៍ទី ៤ រៀងរាល់ខេ  
 ពីម៉ាង ៣:០០ – ៤:០០ រសៀល 

• វិទេយុ FM ១០២ ថ្ងេអងា្គារសបា្តាហ៍ទី ១ រៀងរាល់ខេ  
 ពីម៉ាង ៣:០០ – ៣:៣០ រសៀល  
 (ចាក់ផេសាយ ឡើងវិញ)

មជ្រឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា 

ផេសាយតាមវិទេយុដោយអានអត្ថបទ ដក  សេង់  ចេញពី  
"ទសេសនាវដ្តសី្វេងរកការពិត" និងសៀវភៅផេសេងៗទៀត  
ដេល បោះពុម្ពផេសាយដោយ មជេឈ មណ្ឌល  ឯកសារ 
កម្ពុជាតាមរយៈ៖

• វិទេយុ FM ៩៣.២៥ ខេត្តកំពត ផេសាយជាបេចាំថ្ងេ  
 ម៉ាង ៧:០០ – ៧:៣០ ពេឹក និងម៉ាង  
 ១៩:០០ – ១៩:៣០ យប់។

• គេរំពឹងថា កម្មវិធីនេះនឹងពងេីកការផេសព្វផេសាយ 
 ទូទាំងបេទេសក្នុងខេមករា ឆ្នាំ ២០១១

កម្មវិធីវិទ្រយុយុវជនដើម្របីសន្តិភាព៖ 

• វិទេយុ AM ៩.១៨ នៅថ្ងេសៅរ៍  
 ម៉ាង ១៤:០០ – ១៥:០០ រសៀល  
 (កម្មវិធីសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ)

• វិទេយុ FM ១០៦.៥ នៅថ្ងេអាទិតេយ ម៉ាង  
 ១០:០០ – ១១:០០ ពេឹក (ចាក់ផេសាយឡើងវិញ)

សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្រសនិងអភិវឌ្រឍន៍នៅកម្ពុជា 
(អាដហុក/ADHOC)  

ផលិតនិង ផេសាយ តាមវិទេយុ នូវកម្មវិធីសិទ្ធមិនុសេស រៀងរាល់ 
ថ្ងេពុធពីម៉ាង ៧.៣០ – ៨.៣០ ពេឹក អំពីព័ត៌មាន 
ទាក់ទងនឹងសាលាក្តី កាត់ ទោសមេដឹកនាំ ខ្មេរកេហម។ 
កម្មវិធីនេះតេវូបានផេសាយឡើងវិញនៅខេត្តមួយចំនួន៖

• វិទេយុ FM ៩០ និង វិទេយុ FM ១០៥ ទីកេុងភ្នំពេញ  
 ថ្ងេពុធ ម៉ាង៧:៣០ – ៨:៣០ ពេឹក  
 (កម្មវិធីសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ)

• វិទេយុ FM ៩០.២៥ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងេពុធ  
 ម៉ាង៧:៣០ – ៨:៣០ ពេឹក (កម្មវិធីសន្ទនា 
  តាម ទូរស័ព្ទ)

• វិទេយុ FM ៩៣.៧៥ ខេត្តកំពត ថ្ងេច័ន្ទក្នុង 
 សបា្តាហ៍ទី១ ម៉ាង១២:០០ – ១៣:០០ រសៀល      
 (ចាក់  ផេសាយ   ឡើងវិញ)

• វិទេយុ FM ៩៨.៥០  ខេត្តពោធិ៍សាត់ ថ្ងេច័ន្ទក្នុង 
 សបា្តាហ៍ទី ១  ម៉ាង៦:០០ – ៧:០០ ពេឹក  
 (ចាក់ផេសាយ ឡើងវិញ)

• វិទេយុ FM ៩៨.៣  ខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងេពុធក្នុង 
 សបា្តាហ៍ទី ១  ម៉ាង៧:៣០ – ៨:៣០ ពេឹក  
 (ចាក់ផេសាយ ឡើងវិញ)

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ៣៣ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម៣២

ប្រភពព័ត៌មាន



 • វិទេយុ FM ១០៣.៧៥  ខេត្តសា្វាយរៀង ថ្ងេអាទិតេយ 
 ក្នុងសបា្តាហ៍ទី ២   
 ម៉ាង១៣:០០ – ១៤:០០ រសៀល   
 (ចាក់ផេសាយឡើងវិញ)

• វិទេយុ FM ១០៥.៥០  ខេត្តសៀមរាប ថ្ងេអាទិតេយ 
 ក្នុងសបា្តាហ៍ទី ២  ម៉ាង៨:០០ – ៩:០០ ពេឹក  
 (ចាក់ផេសាយឡើងវិញ)

កម្មវិធីវិទ្រយុ របស់គណៈកមា្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្ម 
ការពារសិទ្ធិមនុស្រសនៅកម្ពុជា (CHRAC) 
មានឈ្មាះ " កម្មវិធី  ឃា្លាំមើលដំណើរការសាលាក្តីខ្មេរ 
កេហម " ដេលផេសាយតាមវិទេយុ FM ១០២ រៀង រាល ់
ថ្ងេពុធ ពីម៉ាង ១៧:៣០ – ១៨:៣០ លា្ងាច។

កម្មវិធីសន្ទនាតាមវិទ្រយុរបស់អង្គការ  
ចិត្តសង្គម-អន្តរវប្របធម៌ (TPO)  
ដេលមានឈ្មាះថា " អតីតក្នងុបច្ចបុេបន្ន " ចាក់ ផេសាយ 
តាមវិទេយុ FM ១០២ នៅសបា្តាហ៍ទី ២ និងទី ៤ 
រៀងរាល់ខេ៖

• ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ម៉ាង ៦:៣0 – ៧.០០ ពេកឹ  
 (ចាក់ផេសាយឡើងវិញ)

• ថ្ងេសុកេ ម៉ាង ១៥:០០ – ១៦.០០ រសៀល  
 (ផេសាយផ្ទាល់)

• ថ្ងេសៅរ៍ ម៉ាង ១៥:៣០ – ១៦.០០ រសៀល  
 (ចាក់ផេសាយឡើងវិញ)

វិទ្រយុអាសុីស្ររី (RFA) 

ផេសាយជាភាសាខ្មេរតាមរយៈ 

•  វិទេយុ AM ១៣.៨៦៥ KHz និង AM ១៥.៧៨៥ KHz  
 ម៉ាង ១៩:៣០-២០:៣០ យប់  

•  វិទេយុ AM ៧.៥៨០ KHz និង AM ១៣.៧៤០ KHz  
 ម៉ាង ៥:៣០-៦:៣០ ពេឹក  

•  វិទេយុ FM ១០៥ ម៉ាង ៦:០០ – ៧:០០ ពេឹក  
 និងម៉ាង ២០:៣០ – ២១:៣០ យប់ 

•  វិទេយុ FM ១០២  ម៉ាង ៧:០០ – ៨:០០ ពេឹក  
 និងម៉ាង ២២:៣០ – ២៣:៣០ យប់

•  វិទេយុ FM ៩៣.៥  ម៉ាង ៦:០០ – ៧:០០ ពេឹក  
 និងម៉ាង ២០:០០ – ២១:០០ យប់

វិទ្រយុសំឡ្រងសហរដ្ឋអាម្ររិក (VOA) 

ផេសាយជាភាសាខ្មេរតាមរយៈ

• វិទេយុ AM ១៥៧៥, AM៦០៦០, AM ៧១៣០  
 និង AM ១៥៣៤០ ម៉ាង ៥:០០ – ៥:៣០ ពេកឹ 

• វិទេយុ AM ១៥៧៥, AM ៥៩៥៥ និង  
 AM ៧១៥៥ ម៉ាង ២០:៣០-២១:៣០ យប់ 

• វិទេយុ FM ១០៥  ម៉ាង ៧:០០ – ៧:៣០ ពេកឹ  
 និងម៉ាង ២១:៣០ – ២២:៣០ យប់។

• វិទេយុ FM ៩៣.៥  ម៉ាង ៥:៣០ – ៦:០០ ពេកឹ

• វិទេយុ FM ១០២ រៀងរាល់ថ្ងេ   
 ម៉ាង ៦:០០ – ៦:៣០ ពេកឹ និងម៉ាង 
 ២០:៣០ – ២១:៣០ យប់

វិទ្រយុអូស្តា្រលី ABC (Radio Australia)

ផេសាយជាភាសាខ្មេរ ម៉ាង១២:០០ – ១៣:០០ 
រសៀល តាមរយៈ

• វិទេយុ FM ១០២ កេុងភ្នំពេញ

• វិទេយុ FM ៩៦.៥ ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ

• វិទេយុ FM ១០១.៥ ខេត្តសៀមរាប

• វិទេយុ FM ៩២.៧៥ ខេត្តបាត់ដំបង

• វិទេយុ FM៩៨.៥ ខេត្តកេចេះ

ហើយផេសាយជាភាសាអង់គ្លេស ២៤ ម៉ាង 
ក្នុងមួយថ្ងេ តាមរយៈវិទេយុ FM ១០១.៥ នៅភ្នំពេញ 
និងខេត្តសៀមរាប។

វិទ្រយុបារាំងអន្តរជាតិ (RFI) 

ផេសាយជាភាសាខ្មេរ ម៉ាង ១៩:០០-២០:០០ យប់ 
តាមរយៈវិទេយុ៖

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ៣៣ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម៣២
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• វិទេយុ FM ៩២ កេងុភ្នពំេញ

• វិទេយុ FM ៩២ ខេត្តសៀមរាប

• វិទេយុ FM ៩៤.៥ ខេត្តបាត់ដំបង

• វិទេយុ FM ៩៤.៥ ខេត្តកំពង់ចាម

• វិទេយុ FM ៩៤.៥ កេងុពេះសីហនុ

វិទេយុ FM ១០២ កេងុភ្នពំេញ ម៉ាង ២១:៣០ –  
២២:៣០ យប់ និងផេសាយជាភាសាបារំាង ២៤ ម៉ាង 
ក្នងុមួយថ្ងេ តាមរយៈវិទេយុ FM ៩២ នៅភ្នពំេញ។       

តាមរយៈទូរទស្រសន៍
គេប់សា្ថានីយ៍ទូរទសេសន៍កម្ពុជាទាំងអស់ផេសាយព័ត៌មាន 
ជាទៀងទាត់អំពីដំណើរវិវឌេឍន៍របស់ អ.វ.ត.ក ក្នុងនាទី 
ព័ត៌មាន ឬកម្មវិធី សាធរណៈ  របស់ ខ្លួន។  
កម្មវិធីពិសេសតេូវបានផេសាយពីសា្ថានីយ៍ ទូរទសេសន៍ 
ចំនួន  ៣  ខងកេមនេះ ៖

ទូរទស្រសន៍សុីធីអិន (CTN) 

មានរថយន្តពិសេសបេចាំនៅសាលាក្តីខ្មេរកេហម  
ដើមេបីផេសាយផ្ទាល់នូវដំណើរការកាត់ក្តីទាំងសេុង និង 
ផេសាយព័ត៌មានជាញឹកញាប់អំពី អ.វ.ត.ក ក្នុងកម្មវិធ ី
ពេលពេឹកនិង កម្ម វិធី  ព័ត៌មាន។

ទូរទស្រសន៍ជាតិកម្ពុជា (TVK)

ផេសាយព័ត៌មានជាញឹកញាប់អំពី អ.វ.ត.ក  
 ក្នុង កម្មវិធី ព័ត៌មាន។

ទូរទស្រសន៍អប្រសរា (APSARA) 
ផេសាយព័ត៌មានជាញឹកញាប់អំពី អ.វ.ត.ក  
 ក្នុង កម្មវិធី ព័ត៌មាន។ 

ទូរទស្រសន៍អន្តរជាតិ ជាពិស្រសទូរទស្រសន៍ BBC 

ទូរទសេសន៍ Al Jazeera ទូរទសេសន៍ CNN  ទូរទសេសន៍ 
NHK ទូរទសេសន៍ Channel News Asia ក៏ផេសព្វផេសាយ 
ពីព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់ អ.វ.ត.ក ដេរ។

អង្គការសម្រប់ទំនាក់ទំនង និង
ផ្ដល់ព័ត៌មានជាសាធារណៈ
មជ្រឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្រសន៍បុបា្ផាណា
Bophana Audiovisual Resource Centre

ផ្ទះលេខ ៦៤ ផ្លូវលេខ ២០០ ឧកញា៉ាម៉េន 
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធនីភ្នំពេញ ១២២១១ កម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៩២ ១៧៤                                                                  
សារអេឡិចតេូនិក: archives@bophana.org.kh  
   archives@bophana.org 
គេហទំព័រ៖ www.bophana.org

គណៈកមា្មាធិការប្រព្រឹត្តិកម្មន្រអង្គការ-សមាគម 
ការពារសិទ្ធិមនុស្រសកម្ពុជា
Cambodia Human Rights Action  
Committee (CHRAC)

ផ្ទះលេខ ៩ ផ្លូវលេខ ៣៣០  
សងា្កាត់បឹងកេងកង៣ ខ័ណ្ឌចំការមន កេុងភ្នំពេញ 
បេអប់សំបុតេលេខ: ៤៩៩  ភ្នំពេញ 
ទូរស័ព្ទ និងទូរសារ: ០២៣ ៣៥១ ៤១៥
សារអេឡិចតេូនិក: chrac@forum.org.kh  

សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្រសនិងអភិវឌ្រឍន ៍
នៅកម្ពុជា (អាដហុក)
Cambodia Human Rights and  
Development Association (ADHOC)

ផ្ទះលេខ ៣ ផ្លូវលេខ ១៥៨ សងា្កាត់បឹងរាំង 

ខ័ណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទនិងទូរសារ: ០២៣ ៩៩០ ៥៤៤ 

សារអេឡិចតេូនិក: adhoc@forum.org.kh 

គម្រងយុត្តិធម៌សង្គមស្ររី
Cambodia Justice Initiative (CJI/OSJI)

មណ្ឌលភ្នំពេញ ជាន់ទី ២ បន្ទប់លេខ ២២២

ទូរស័ព្ទ និងទូរសារ: ០២៣ ២២១ ៧៩៣

សារអេឡិចតេូនិក: cji@online.com.kh

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ៣៥ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម៣៤
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មជ្រឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
Documentation Center of Cambodia  
(DC-Cam)

ផ្ទះលេខ ៦៦គ មហាវិថីពេះសីហនុ  កេុងភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២១១ ៨៧៥ 

ទូរសារ: ០២៣ ២១០ ៣៥៨

សារអេឡិចតេូនិក: dccam@online.com.kh 

មជ្រឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រប់ការផ្រសះផ្រសានៅកម្ពុជា                                          
International Centre for Conciliation 
Cambodia (ICFC)                
ផ្ទះលេខ ៩៦ មហាវិថីសុធរស  

សងា្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន  រាជធនីភ្នំពេញ 

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៦៩៥ ៦៥ ១២ 

សារអេឡិចតេនិូច: Cambodia@centerforconciliation.org 

គេហទំព័រ: www.centerforconciliation.org

វិទ្រយាសា្ថានខ្ម្ររដើម្របីលទ្ធិប្រជាធិប្រតយ្រយ
Khmer Institue for Democracy (KID)

ផ្ទះលេខ ៥ ផ្លូវលេខ ៥៧ កេុងភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២១៤ ៩២៨ 

ទូរសារ: ០២៣ ២១៦ ២០៦

សារអេឡិចតេូនិក: director.kid@online.com.kh  

មជ្រឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា
Women's Media Center of Cambodia (WMC)

ផ្ទះលេខ ៣០ ផ្លូវលេខ ៤៨៨ /៤៨៤  ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទនិងទូរសារ: ០២៣ ២២៣ ៥៩ 

សារអេឡិចតេូនិក: wmc@online.com.kh

អង្គការយុវសន្តិភាព                             
Youth for Peace (YFP)                                                                                 

ផ្ទះលេខ ៤-៦ G ផ្លូវលេខ ៥១៣  

សងា្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក  ភ្នំពេញ                

ទូរស័ព្ទនិងទូរសារ: ០២៣ ៨៨១ ៣៤៦                                                   

សារអេឡិចតេូនិក: admin@yfpcambodia.org                                                     

គេហទំព័រ: www.yfpcambodia.org

អង្គការគាំទ្រ និង
ផ្ដល់ជំនួយផ្ន្រកច្របាប់
គណៈម្រធាវីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
The Bar Association of the Kingdom  

of Cambodia (BACK)

ផ្ទះលេខ ១០-១១ ផ្លវូកាកបាទកេហមខ្មេរ (ផ្លវូ ១៨០)  

សងា្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ កេុងភ្នំពេញ

បេអប់សំបុតេ ១៥៨៧

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២២០ ២៣៧ 

ទូរសារ: ០២៣ ២១៣ ៦៥៨

ក្រុមអ្នកច្របាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្រស
Cambodia Defenders Project (CDP)

ផ្ទះលេខ ១២ ផ្លវូលា្វាឯម (ផ្លវូលេខ ២៨២) ភ្នពំេញ

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៧២០ ០៣២

ទូរសារ: ០២៣ ៧២០ ០៣១

សារអេឡិចតេនិូក: cbdp@cdpcambodia.org   

សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្រសនិងអភិវឌ្រឍន ៍
នៅកម្ពុជា (អាដហុក) 
Cambodia Human Rights and  
Development Association (ADHOC)

ផ្ទះលេខ ៣ ផ្លវូលេខ ១៥៨ សងា្កាត់បឹងរំាង 

ខ័ណ្ឌដូនពេញ ភ្នពំេញ

ទូរស័ព្ទនិងទូរសារ: ០២៣ ៩៩០ ៥៤៤ 

សារអេឡិចតេនិូក: adhoc@forum.org.kh

ជំនួយផ្ន្រកច្របាប់ន្រកម្ពុជា 
Legal Aid of Cambodia (LAC)

ផ្ទះលេខ ១៨ ផ្លវូលេខ ៦០៤  

សងា្កាត់បឹងកក់ ២  ខ័ណ្ឌទួលគោក ភ្នពំេញ

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ៣៥ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម៣៤

ប្រភពព័ត៌មាន



បេអប់សំបុតេលេខ ១១៦៧
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៨៤ ២៦២
សារអេឡិចតេនិូក: lac@online.com.kh

អង្គការពិគ្រះយោបល់ និង
ផ្តល់ស្រវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
អង្គការចិត្តសង្គម-អន្តរវប្របធម៌
Transcultural  Psychosological 
Organization (TPO)

ផ្ទះលេខ២ & ៤ កាច់ជេងុផ្លវូហាណូយ &  

ផ្លវូឧកញាវំាង ភ្នពំេញថ្ម ីភ្នពំេញ

បេអប់សំបុតេលេខ: ១១២៤

សារអេឡិចតេនិូក: admin@tpocambodia.org

លេខទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៦៣ ៦៦ ៩៩១/២/៣ 

អង្គការចិត្តសង្គម-អន្តរវប្របធម៌ ខ្រត្តបាត់ដំបង  
(TPO Battambang)

ភូមិរំចេក៤ ឃំុរតនៈ កេងុបាត់ដំបង

លេខទូរស័ព្ទ: ០៥៣ ៦៣៣ ៣៦១១

សារអេឡិចតេនិូក: tpobtb@camintel.com 

អង្គការចិត្តសង្គម-អន្តរវប្របធម៌ ខ្រត្តសៀមរាប
(TPO Siem Reap)

ផ្ទះលេខ ១៣៨ ភូមិមណ្ឌល ៣  ឃំុស្លកេម

លេខទូរស័ព្ទ: ០៥៣ ៦៣៣ ៣៦១១

សារអេឡិចតេនិូក: tposr@camintel.com  

អង្គការចិត្តសង្គម-អន្តរវប្របធម៌ 
ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ 
(TPO Banteay Meanchay)

ផ្ទះលេខ ១៨ ផ្លវូលេខ ៤ កេមុ ២៨ ភូមិសូភី 

ឃំុកំពង់សា្វាយ កេងុសិរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ

លេខទូរស័ព្ទ: ០៥៤ ៦៥២០ ៦៦៦

សារអេឡិចតេនិូក: tpobmc@camintel.com 

អង្គការចិត្តសង្គម-អន្តរវប្របធម៌ ខ្រត្តកំពង់ធំ  
(TPO Kampong Thom)

ផ្ទះលេខ ៣៦  ភូមិទី ៧  ឃំុកំពង់ធំ  

សេកុស្ទងឹសេន ខេត្តកំពង់ធំ

លេខទូរស័ព្ទ: ០៦២ ៩៦១ ៣៧៥

សារអេឡិចតេនិូក: tpoktp@comintel.com  

ស្រវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា (សសក) ក្រុងភ្នំព្រញ
ស្ថិតក្នុងវិទ្រយាសា្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ

ផ្ទះលេខ ២  ផ្លវូ ២៨៩ ( ផ្លវូគីមអី៊លសុង) ភ្នពំេញ

បេអប់សំបុតេលេខ: ១៤៧៧

លេខទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៨១ ៤៣២   

០២៣ ៨៨១ ៥៣២

ទូរស័ព្ទដេៈ ០១២ ៨១១ ៨២៥

លេខទូរសារ: ០២៣ ៨៨១ ៤៣០

សារអេឡិចតេនិូក: ssc@online.com.kh 

ស្រវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ

ផ្លវូជាតិលេខ ៤ ភូមិដី  ឃំុចេបារមន សេកុចេបារមន 

(ចមា្ងាយ ៣ គីឡូម៉េតេ ខងលិចផេសារកំពង់ស្ព)ឺ 

លោកសេ ីហេង សេ ីទូរស័ព្ទ: ០១២ ៨០៣ ៥៣៣

ច្រស្វីតសឺវីសកម្ពុជា
Jesuit Service Cambodia (JSC)

ផ្ទះលេខ ៩៦ ផ្លវូលេខ ៥៩២ ខ័ណ្ឌទួលគោក ភ្នពំេញ

លេខទូរស័ព្ទ/ លេខទូរសារ:  

០២៣ ៨៨០ ១៣៩/០២៣ ៨៨០ ១៤០

សារអេឡិចតេនិូក: jrscam@forum.org.kh 

ប្រភពព័ត៌មាន

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ៣៧ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម៣៦



ស្រវាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល
បនា្ទាយមានជ័យ : មន្ទីរព្រទ្រយមង្គលបូរី  
ផ្នេកពិគេះជំងឺផ្លវូចិត្ត 

ភូមិកោះកេវ ឃំុឫសេសីកេក 

វេជ្ជ. វា៉ាន់ លុច: ០១២ ៦០០ ៣២១ 

លោក ហូ  សេរី វិទូ (បេធនមន្ទពីេទេយ)

បាត់ដំបង : មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រកបាត់ដំបង  
ផ្នេកពិគេះជំងឺផ្លូវចិត្ត

ភូមិពេកមហាទេព ឃំុសា្វាយបោ៉ា សេកុបាត់ដំបង

វេជ្ជ. អំុ៊ ញិល: ០១២ ៨៨៩ ៨៩៧

កំពង់ចាម : មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រកកំពង់ចាម  
ផ្ន្រកពិគ្រះជំងឺផ្លូវចិត ្ត

ភូមិ ទី៧ ឃំុកំពង់ចាម សេកុកំពង់ចាម
លោក ស សាវុធ: ០១២ ៨៩២ ០៩២

កំពង់ស្ពឺ : មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រកឧដុង្គ  
ផ្ន្រកសុខភាពផ្លូវចិត្ត 

ភូមិពន្លេ ឃំុវំាងចាស់ សេកុឧដុង្គ
លោក គឹម សុភាព: ០១២ ៩១០ ០៦២

កំពង់ធំ : មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រកកំពង់ធំ  
ផ្ន្រកពិគ្រះជំងឺផ្លូវចិត្ត

ឃំុកំពង់ធំ សេកុស្ទងឹសេន 
វេជ្ជ. អ៊ត បុ៊នគី : ០១១ ៨៦៤ ៨៨៧

កំពត : មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រក  
ផ្ន្រកពិគ្រះជំងឺផ្លូវចិត្ត

លោកសេ ីចាប សុជាតា : ០១២ ៧០០ ១៦៧ 

កណា្តាល : មន្ទីរព្រទ្រយជ័យជំនះ  
មជ្រឈមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវចិត្តកុមារ 

ផ្ទះលេខ ៤៧ ផ្លវូ ១៩៨ កេងុតាខ្មា 
លេខទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៣០០ ៥៣៤/៩៨៣ ៣៤៨
វេជ្ជ.ភូមី កុមារ Bhoomi Kumar : ០១២ ៤៨២ ៨៥៤

ភ្នំព្រញ : មន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាពខ្ម្ររសូវៀត  
ផ្ន្រកពិគ្រះជំងឺផ្លូវចិត្ត

លោកសាស្តាេចារេយ ការ ស៊ុនបូណាត : 
០១២ ៨៦៥ ៤៤០ 

វេជ្ជ. អាង សូឌី : ០១២ ៦២២ ៤៨៧

ព្រះវិហារ : មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រកព្រះវិហារ  
ផ្ន្រកពិគ្រះជំងឺផ្លូវចិត្ត

ភូមិឡឥដ្ឋ  ឃុំកំពង់តេណាក់ សេុកតេបេងមានជ័យ

វេជ្ជ. ជូ ប៉ូលីណា : ០១២ ៩៦៨ ៣២៨

ប្រភពព័ត៌មាន

ពោធិ៍សាត់ : មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រកខ្រត្តពោធិ៍សាត់  
ស្រវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត

ឃំុផ្ទាកពេ សេកុសំពៅមាស 

វេជ្ជ. តេង ហុកលី : ០១២ ៩៨៩ ៣០៦ 

សៀមរាប : មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រក  
ផ្ន្រកពិគ្រះជំងឺផ្លូវចិត្ត

ភូមិមណ្ឌល ១ ឃំុសា្វាយដង្គុ ំសេកុសៀមរាប
លោក មំុ សុវណា្ណោរា៉ា : ០១២ ៧០០ ៨៩៩ 

សា្វាយរៀង : មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រក  
ស្រវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត

ភូមិសេះវួង ឃំុសា្វាយរៀង សេកុសា្វាយរៀង
វេជ្ជ. សូ បូរាណ : ០១១ ៦៣៨៣០៧

សមាគមជនរងគ្រះ
សមាគមជនរងគ្រះដោយរបបខ្ម្ររក្រហម 
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
សារអេឡិចតេនិូក: president@akrvc.org

សមាគមក្រស្រមក្រសាន្ត

លេខទូរសព្ទ:័ ០១២ ៧១២ ១៤៨
សារអេឡិចតេនិូក: info@ksemksan.org

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបេកបដោយភាពយុតិ្តធម៌ ៣៧ការណេនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជមេះក្តីមេដឹកនាំខ្មេរកេហម៣៦



ការណ្រនាំបំភ្លឺអំពីការជំនុំជម្រះក្តីម្រដឹកនាំខ្ម្ររក្រហម 

ការបោះពុម្ពលើកទី    ១ នៅខ្រសីហា ឆ្នាំ២០០៤ ដោយក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រប់ការបង្កើតសាលាក្តីខ្ម្ររក្រហម ការិយាល័យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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