ព័ត៌មានសង្ខេបសតីអព
ំ ី
អខគជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុខតុលាការក្រពុជា (អ.វ.ត.ក្)

ដែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

អ.វ.ត.ក ជាតុលាការកូនកាត់
អង្គជន
ំ ុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុង្តុលាការក្រពជា
ុ ម្តូវបានបងង្កើតង ើង្ងៅឆ្នំ២០០៦ ងដើរបីកាត់ងេចក្តងី រដឹក្នំជាន់ខ្ពេ់
និង្អនក្ទទួលខ្ុេម្តូវខ្ពេ់បផ
ំ ុតននរបបខ្ខ្ែរម្ក្ហរ ចំង ះឧម្ក្ិដក្
ឋ រែខ្ដលម្តូវបានម្បម្រឹតក្
ត នុង្អំ ុង្របបក្រពជា
ុ ម្បជា
ធិបងតយ្យ (របបខ្ខ្ែរម្ក្ហរ) ចងនលះរីនងៃទី១៧ ខ្ខ្ងរសា ឆ្នំ១៩៧៥ ដល់នងៃទី៦ ខ្ខ្រក្រា ឆ្នំ១៩៧៩។ ងៅក្នុង្អំ ុង្
ងរលងនះ ម្បជាជនម្បមាណ ១,៧លាននក្់ ម្តូវបានងជឿជាក្់ថាសាលប់ងោយ្ក្ង្វះអាហារ ទារុណក្រែ ការកាប់េមាលប់
និង្ការបង្ខឲ្
ំ យងធវកា
ើ របាក្់ក្មាលំង្។
អ.វ.ត.ក្ គឺជាតុលាការរិងេេក្រពជា
ុ ខ្ដលមានការចូលរួររីអនតរជាតិ ម្តូវបានបងង្កើតង ើង្ងម្ការចាប់ក្រពជា
ុ
បនាប់រីមានក្ិចចម្ររងម្រៀង្រវាង្រាជរោឋភិបាលក្រពជា
ុ និង្អង្គការេហម្បជាជាតិឆ្នំ២០០៣ ផតល់ល័ក្ខខ្ណ
័ ឌ ឲ្យមាន
ជំនួយ្បងចចក្ងទេនិង្ការចូលរួររបេ់អនតរជាតិ។ ងយ្ើង្េង្ឃឹរថា តុលាការងនះនឹង្នំយ្ុតិធ
ត រ៌ជន
ូ ម្បជាជនក្រពជា
ុ
រម្ង្ឹង្នីតិរដឋងៅក្រពជា
ុ និង្ងលើក្ក្រពេ់ការផសះផាជាតិ។

ដែនយុត្តាធិការ
អ.វ.ត.ក្ ម្តូវបានបងង្កើតង ើង្ក្នង្
ុ ងោលបំណង្ផតលកា
់ រជំនជ
ុំ ម្រះក្តីងោយ្យ្ុតិធ
ត រ៌ និង្ម្េបតារនិយារ
យ្ុតិធ
ត រ៌អនតរជាតិ និង្ងម្បើម្បាេ់ទាង្
ំ ចាប់ជាតិនិង្ចាប់អនតរជាតិ។
ខ្ដនយ្ុតាតធិការងលើងរលងវលារបេ់តុលាការម្តូវបានក្ំណត់ម្តឹរ៖


អំ ុង្របបក្រពជា
ុ ម្បជាធិបងតយ្យ ចងនលះនងៃទី១៧ ខ្ខ្ងរសា ឆ្នំ១៩៧៥ ដល់នងៃទី៦ ខ្ខ្រក្រា ឆ្នំ១៩៧៩

ខ្ដនយ្ុតាតធិការងលើបគ
ុ ល
គ ៖



ងរដឹក្នំជាន់ខ្េ
ព ់ននរបបក្រពជា
ុ ម្បជាធិបងតយ្យ



អនក្ខ្ដលទទួលខ្ុេម្តូវខ្ពេប
់ ំផត
ុ ចំង ះឧម្ក្ិដក្
ឋ រែខ្ដលម្តូវបានម្បម្រឹតងត ៅងម្ការរបបក្រពជា
ុ ម្បជាធិបងតយ្យ

ខ្ដនយ្ុតាតធិការតារបទងោទ៖



ទារុណក្រែ រនុេសឃាត និង្ការងរើេងអើង្ងោយ្រូលងហតុសាេន ខ្ដលមានខ្ចង្ក្នុង្ម្ក្រម្រហែទណឌក្រពជា
ុ ឆ្នំ

១៩៥៦



អំងរើម្បល័យ្រូជសាេន៍



ឧម្ក្ិដក្
ឋ រែម្បឆ្ំង្នឹង្រនុេសជាតិ



ការរំងលាភបំ នធៃន់ធរៃ ងលើអនុេញ្ញញទីម្ក្ុង្ហសឺខ្ណវឆ្នំ១៩៤៩



ការបំផិច
ល បំផ្លលញេរបតតិវបបធរ៌ក្នុង្អំ ុង្ងរលេង្គ្រគរ



ឧម្ក្ិដក្
ឋ រែម្បឆ្ំង្នឹង្ជនខ្ដលម្តូវបានការ រងោយ្អនុេញ្ញញទីម្ក្ុង្ វើខ្យ្នឆ្នំ១៩៦១ េតីអំរីទំនក្់ទំនង្

ការបរងទេ។

info@eccc.gov.kh

អង្គជន
ំ ជ
ុំ ម្រះវិសារញ្ញក្នង្
ុ តុលាការក្រពជា
ុ
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ព័ត៌មានសង្ខេបសតីអំពីអខគជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុខតុលាការក្រពុជា (អ.វ.ត.ក្)

កាលប្បវតានិ នការប្ង្កត
ើ អ.វ.ត.ក
ខ្ខ្ែរម្ក្ហរខ្ដលដឹក្នំងោយ្ បុល រត បាន
កាន់កាប់អំណាចងៅក្រពជា
ុ ។ ម្បជាជន
ក្រពជា
ុ ជាង្១,៧លាននក្់ម្តូវបានេមាលប់រុន
ងរលខ្ដលរបបងនះម្តូវបានផតួលរំលំងៅនងៃ

១៧ ងរសា
១៩៧៥

៨ ក្ុរៈភ
២០០២

អ.េ.ប បានម្បកាេដក្ខ្លួនងចញរីការចរោ
ជារួយ្រាជរោឋភិបាលក្រពជា
ុ អំរត
ី ុលាការ
ខ្ខ្ែរម្ក្ហរ។

៧ រក្រា ១៩៧៩។
ងៅរាជននីភំងន រញ រាជរោឋភិបាលក្រពជា
ុ និង្

តុលាការម្បជាជនបដិវតតន៍ក្រពជា
ុ បានជំនុំ
៦ រិងន
ុ

ជម្រះ ងអៀង្ សារើ និង្ បុល រត រីបទឧម្ក្ិដឋ
ក្រែម្បល័យ្រូជសាេន៍។ តុលាការងនះរុំមាន

១៥ េីហា

២០០៣

១៩៧៩

អ.េ.ប បានចុះហតថងលខាងលើក្ច
ិ ម្ច ររងម្រៀង្
េតីរីការជំនុំជម្រះក្តីងៅងម្ការចាប់ក្រពជា
ុ
ចំង ះឧម្ក្ិដក្
ឋ រែខ្ដលបានងក្ើតង ើង្ងម្ការ
របបក្រពជា
ុ ម្បជាធិបងតយ្យ។

ការទទួលសាគល់រីេហគរន៍អនតរជាតិងទ
ងម្ ះវារុំមានបទោឋនយ្ុតធ
ិត រ៌អនតរជាតិ។
រាជរោឋភិបាលក្រពជា
ុ ងេនើងៅ អ.េ.ប េុំ
ជំនួយ្អនតរជាតិងដើរបីបងង្កត
ើ តុលាការរួយ្កាត់

២៧ តុលា
២១ រិងន
ុ

២០០៤

១៩៩៧

១៨ រក្រា

េិទធិរនុេសរួយ្ងៅងម្ៅម្បងទេក្រពជា
ុ
ងោយ្យ្ក្គំរតា
ូ រតុលាការឧម្ក្ិដក្
ឋ រែេម្មាប់
ម្បងទេដនទ។ រាជរោឋភិបាលក្រពជា
ុ បដិងេធ

រីការបងង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុង្
តុលាការក្រពជា
ុ ។

ងេចក្តីអតីតងរដឹក្នំខ្ខ្ែរម្ក្ហរ។
អនក្ជំនញ អ.េ.ប ងលើក្េំងណើអំរីតុលាការ

ងេចក្តីម្បកាេអំរី វិងសាធនក្រែងលើចាប់េី ត

២០០៦

រាជរោឋភិបាលក្រពជា
ុ ម្បគល់ឲ្យ អ.វ.ត.ក្ នូវ
ទីតាង្
ំ រួយ្ក្ខ្នលង្ខ្ដលេថត
ិ ងៅជាប់នឹង្
អគគបញ្ញាការោឋនក្ង្ងយាធរលងខ្ររភូរិន។
ា

១៥ រីន
១៩៩៩
៨ ក្ុរៈភ

េំងណើងនះ ងហើយ្ការចរោបានអូេបនលយ្

២០០៦

បុគគលក្
ិ បានចូលងធវើការជាងលើក្ដំបូង្បំផុត។

ងរលងវលាយាង្ខ្វង្។
ចាប់េរ
ី ត កា
ី របងង្កត
ើ អង្គជំនុំជម្រះវិសារញ្ញ
ក្នុង្តុលាការក្រពជា
ុ ងដើរបីកាត់ងេចក្តីឧម្ក្ិដក្
ឋ រែ

ងក្ើតង ើង្ងៅក្នង្
ុ របបក្រពជា
ុ ម្បជាធិបងតយ្យ

១០ េីហា

ម្តូវបានម្បកាេ ក្៏បុខ្នត អ.េ.ប និង្រាជ

២០០១

រោឋភិបាលក្រពជា
ុ រុទា
ំ ន់ឈានដល់ក្ិចច

៣ ក្ក្កោ

ងៅម្ក្រជាតិនង្
ិ អនតរជាតិងធវរ
ើ ិធេ
ី បងចូល

២០០៦

កាន់តំខ្ណង្។

១២ រិងន
ុ

អ.វ.ត.ក្ អនុរ័ត វិនននផាក្ង្
នុ ងដើរបីឲ្យ

២០០៧

តុលាការដំងណើរការបានយាង្ងរញងលញ។

ម្ររងម្រៀង្ងៅង ើយ្ងទ។

info@eccc.gov.kh
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ំ ជ
ុំ ម្រះវិសារញ្ញក្នង្
ុ តុលាការក្រពជា
ុ
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ព័ត៌មានសង្ខេបសតីអំពីអខគជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុខតុលាការក្រពុជា (អ.វ.ត.ក្)

រចនាសមពន
័ នធ ន អ.វ.ត.ក
ការិយាល័យ្រដឋបាល

ខ្ផនក្តុលាការនិង្ការិយាល័យ្ចាប់

អង្គភារោំ រការការ រក្តី

ម្បននរដឋបាលេតីទី

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការក្ំរូល

អង្គភារោំ រជនរង្ងម្ោះ

អនុម្បននរដឋបាល

េហងរនវើនរ
ំ ុខ្តំណាង្

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង្

ងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណី

ខ្ផនក្បុគគលិក្

អង្គបុងរជំនុំជម្រះ

ខ្ផនក្ហិរញ្ញវតថុ

ខ្ផនក្ម្គប់ម្គង្តុលាការ
ការិយាល័យ្
េហងៅម្ក្រងេុើបអងង្កត

ការិយាល័យ្

ខ្ផនក្ងេវាក្រែទូងៅ

េហម្រះរាជអាជាា

ខ្ផនក្បងចចក្ វិទានិង្រ័ត៌មាន

ហិរញ្ញវតថុ

ប្ុគ្ល
គ ក
ិ
អ.វ.ត.ក្

ខ្ផនក្េនតិេុខ្និង្េុវតថិភារ

ខ្ផនក្ក្ិចចការសានរណៈ

មានទាំង្បុគគលិក្និង្

អនក្ចាប់ជាតិនិង្អនតរជាតិ។
គងម្មាង្ងវិកាឆ្នំ២០១៣

ងវិកាខ្ដលចំណាយ្េម្មាប់ដំងណើរការរបេ់

គឺបានរក្រី

ជំនួយ្ វិភាគទានេែ័ម្គចិតរត បេ់បណា
ត ម្បងទេមាចេ់ជន
ំ ួយ្។ រាជរោឋភិបាល

ក្រពជា
ុ និង្ អ.េ.ប ទទួលខ្ុេម្តូវក្នុង្ការោត់ខ្ចង្ខ្ាង្ច
់ ំណាយ្។
ខ្ដល

ងទើបខ្តបានខ្ក្ខ្ម្បរួច អាចឲ្យ អ.វ.

បានចំណាយ្

ត.ក្ ជួលបុគល
គ ិក្ចំនួន ៤៣៦នក្់។

២០០៦-២០១២

ក្នុង្ងនះ ២៦៧នក្់ ជាបុគគលក្
ិ ជាតិ

គងម្មាង្ ២០១៣*

ងម្ការក្ិចចេនាជារួយ្រាជរោឋភិបាល

ក្រពជា
ុ ងហើយ្ ១៦៩នក្់ ជាបុគគលិក្
របេ់ អ.េ.ប។

អ.វ.ត.ក្

ភាគីជាតិ

ភាគីអនតរជាតិ

េរុប

$៤២,១ លាន

$១៣១.២ លាន

$១៧៣,៣ លាន

$៩,៤ លាន

$២៦ លាន

$៣៥,៤ លាន

* រិនរួរបញ្ចូ លងវិកាបម្រុង្

មាចេ់ជន
ំ យ្
ួ ធំៗ៖ រាជរោឋភិបាលក្រពជា
ុ
ម្បងទេជបន
ុ អូង្គ្សាតលី េហរដឋ
អាងររិក្ អាលលរ
ឺ ង្់ បារាំង្ ចម្ក្ភរអង្់ងគលេ ន័រខ្វេ និង្េហភារអឺរប
ុ ។
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នីតិ វធ
ិ ងី ៅ អ.វ.ត.ក
ងយាង្តារចាប់តុលាការខ្ខ្ែរម្ក្ហរ ក្ិចចម្ររងម្រៀង្ និង្ វិនននផាក្នុង្ ការកាត់ងេចក្តីងៅចំង ះរុខ្ អ.វ.ត.ក្
ម្បម្រឹតងត ៅងៅក្នុង្ម្ក្បខ្័ណឌម្បរ័នច
ធ ាប់េុី វិល និង្តារដំណាក្់កាលដូចខាង្ងម្ការ ៖
ែីកាសននដ្ឋ
ិ ា នប្ញ្ជូ នងរឿ្ឲ្យងសុប្
ើ សួរ
ងនះគឺជាឯក្សារលាយ្លក្ខណអ
៍ ក្សរខ្ដលេហម្រះរាជអាជាាងេនើេុំងៅេហងៅម្ក្រងេុប
ើ អងង្កតឲ្យងបើក្ការងេុើប
អងង្កត និង្ងលើក្េំងណើេងុំ ោទម្បកាន់។
ការងសុប្
ើ អង្កតត្តមផ្លវូ តុលាការ
េហងៅម្ក្រងេុប
ើ អងង្កតោប់ងផតើរងេុប
ើ អងង្កតខ្តងៅងលើអង្គងហតុខ្ដលបានងលើក្ង ើង្ងៅក្នុង្ដីកាបញ្ាូ នងរឿង្ឲ្យងេុើប
េួរ (និង្ដីកាបញ្ាូ នងរឿង្ឲ្យងេុប
ើ េួរបខ្នថរ ម្បេិនងបើមាន) ងហើយ្ម្បខ្ហលជាងោទម្បកាន់បុគគលណាមានក្់ខ្ដលបាន
ងលើក្ង ើង្ងៅក្នុង្ដីកាងនះ។
សវនាការងៅចាំង ោះមុែអ្គប្ងុ រជាំនជ
ុាំ ម្មោះ
ភាគីអាចបតឹង្ឧទធរណ៍ម្បឆ្ំង្នឹង្ងេចក្តីេងម្រចរបេ់េហងៅម្ក្រងេុប
ើ អងង្កត អាចងេនើេឲ្
ុំ យងធវើងមាឃភារក្ិចចងេុប
ើ
េួរ ឬអាចងេនើឲ្យោក្់ទណឌក្រែងលើបុគល
គ ណាខ្ដលម្តូវបានងោទម្បកាន់ថាងម្ជៀតខ្ម្ជក្ចូលក្នង្
ុ ក្ិចចការរដឋបាលរបេ់អង្គ
ជំនជ
ុំ ម្រះ។
ងសចកាស
ី ននដ្ឋ
ិ ា នស្ថថពរ
គឺជាឯក្សារលាយ្លក្ខណអ
៍ ក្សរខ្ដលេហម្រះរាជអាជាាងេនេ
ើ ងុំ ៅេហងៅម្ក្រងេុើបអងង្កតឲ្យងោទម្បកាន់ ឬតរកល់
េំណងំុ រឿង្ទុក្រិនោត់ការ។
ដីកាដំងណាះម្សាយ្
ជាឯក្សារខ្ដលងរៀបងរៀង្ងោយ្េហងៅម្ក្រងេុប
ើ អងង្កតងៅចុង្បញ្ច បន់ នការងេុប
ើ អងង្កតតារផលូវតុលាការ។ វាគឺជា
ងេចក្តីេងម្រចចិតថា
ត នឹង្ម្តូវងោទម្បកាន់ ឬងលើក្ខ្លង្ការងោទម្បកាន់ និង្ក្៏ជាងេចក្តីេងម្រចចិតថា
ត ទទួលឬរិន
ទទួលយ្ក្ ក្យេុំតាង្
ំ ខ្លួនជាងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណី។ ដីកាដំងណាះម្សាយ្ងបើក្ផលូវឲ្យមានបណតឹង្ឧទធរណ៍ងៅអង្គបងុ រ
ជំនជ
ុំ ម្រះ។
េវនការជំនជ
ុំ ម្រះក្តី
េហម្រះរាជអាជាា ងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណី ងរនវើការ រក្តី និង្ជនជាប់ងោទ ោក្់ភ័េតា
តុ ង្និង្សាក្សីជូនតុលាការ និង្
វិភាគភ័េតា
តុ ង្និង្សាក្សីរបេ់ភាគីដនទ ងដើរបីននការរិត។
សាលម្ក្រ
អង្គជន
ំ ុំជម្រះសាលាដំបូង្េងម្រចិតងត ៅងលើេណ
ំ ំងុ រឿង្។ ម្បេិនងបើរក្ងឃើញថាជនជាប់ងោទមានងទាេ អង្គជំនជ
ុំ ម្រះ
សាលាដំបូង្នឹង្ងចញសាលម្ក្រោក្់ងទាេ ងហើយ្ម្បេិនងបើអាច ផតល់េណ
ំ ង្រដឋបបងវណីដល់ជនរង្ងម្ោះ។
ការបតង្
ឹ សាទុក្ខងៅអង្គជន
ំ ជ
ុំ ម្រះតុលាការក្ំរល
ូ
េហម្រះរាជអាជាា ងរនវើការ រក្តី និង្ងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណី អាចោក្់ ក្យបណតឹង្សាទុក្ខម្បឆ្ំង្នឹង្ងេចក្តីេងម្រច
ចិតរត បេ់អង្គជន
ំ ុំជម្រះសាលាដំបូង្។ ងេចក្តីេងម្រចចិតរត បេ់អង្គជន
ំ ុំជម្រះតុលាការក្ំរូលគឺជាងេចក្តីេងម្រចចិតត
សាថររនិង្បិទផលូវតវា។
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សាំណងាំ ុ រឿ្ងៅ អ.វ.ត.ក
អ.វ.ត.ក្ ក្ំរុង្ដំងណើរការេំណំងុ រឿង្ចំនួន ៤ ក្នុង្ងនះេំណងំុ រឿង្ ០០១ ម្តូវបានបញ្ច បជា
់ សាថររ។

សាំណងាំ ុ រឿ្ ០០១
បានជំនជ
ុំ ម្រះ កាំង្ ងហកក្អា៊ាវ ងៅ ឌុច អតីតម្បននរនាីរេនតេ
ិ ុខ្ េ-២១ (ទួលខ្េលង្)
ងៅទីម្ក្ុង្ភនំងរញ រីបទឧម្ក្ិដក្
ឋ រែម្បឆ្ំង្នឹង្រនុេសជាតិ និង្ ការរំងលាភបំ នធៃនធ
់ រៃ ងលើ
អនុេញ្ញញទីម្ក្ុង្ហសឺខ្ណវឆ្នំ១៩៤៩ និង្ម្តូវផតនាងទាេកាលរីនងៃទី២៦ ខ្ខ្ក្ក្កោ ឆ្នំ២០១០
ឲ្យជាប់រនធនោររយ្ៈងរល៣៥ឆ្នំ។ ងោយ្មានបណតឹង្សាទុក្ខរីេហម្រះរាជអាជាា ងដើរ
បណតឹង្រដឋបបងវណីរួយ្ចំនន
ួ និង្ងរនវើការ រក្តី អង្គជំនជ
ុំ ម្រះតុលាការក្ំរូលបានងបើក្
ការជំនជ
ុំ ម្រះ បនាប់រក្ម្បកាេសាលដីកាងៅនងៃទី៣ ខ្ខ្ក្ុរៈភ ឆ្នំ២០១២ ងោយ្រក្ាងេចក្តី

កាំង្ ងហកក្អា៊ាវ ងៅ ឌុច

េងម្រចរបេ់សាលាដំបូង្ បូក្បខ្នថរងទាេរួយ្ចំនន
ួ រីបទឧម្ក្ិដក្
ឋ រែម្បឆ្ំង្នឹង្រនុេសជាតិ
និង្អំងរើអរនុេសធរ៌ និង្បខ្នថរងទាេ ឌុច ឲ្យជាប់រនធនោរអេ់រយ្
ួ ជីវត
ិ ។

សាំណងាំ ុ រឿ្ ០០២
រីដំបូង្ អតីតងរដឹក្នំជាន់ខ្េ
ព ខ្់ ខ្ែរម្ក្ហរចំនួន ៤ រូប ម្តូវបានងោទម្បកាន់ក្នុង្េំណងំុ រឿង្
០០២ បុខ្នតបចចប
ុ បននងៅេល់ខ្តជនជាប់ងោទ ២រូប បុងណា
ណ ះ គឺ នួន ជា អតីតអនុងលខាបក្ស
ក្ុរយ្
ែុ នីេក្
ត រពជា
ុ និង្ ងខ្ៀវ េំផន អតីតម្បរុខ្រដឋ ខ្ដលក្ំរុង្ម្បឈររុខ្នឹង្ការជំនុះជម្រះក្តរ
ី ីបទ៖
នួន ជា



ឧម្ក្ិដក្
ឋ រែម្បឆ្ំង្នឹង្រនុេសជាតិ៖ ការេមាលប់ររគល ការោក្់ជាទាេក្រ ការនិរងទេការឃុំឃាង្
ំ
ការងធវើទារុណក្រែ ការងរើេងអើង្



ការរំងលាភបំ នធៃនធ
់ រៃ ងលើអនុេញ្ញញទីម្ក្ុង្ហសឺខ្ណវឆ្នំ១៩៤៩៖ រនុេសឃាតងោយ្ងចតន ការ

ងធវើទារុណក្រែ ការឃុំឃាង្
ំ ជនេុី វិលងោយ្ខ្ុេចាប់ និង្អំងរើអរនុេសធរ៌ងផសង្ៗងទៀត
ងខ្ៀវ េំផន



អំងរើម្បល័យ្រូជសាេន៍៖ ការេមាលប់ររគលជនជាតិោរនិង្ងវៀតណារ

អង្គជន
ំ ុំជម្រះសាលាដំបូង្បានងបើក្េវនការបឋរងលើេណ
ំ ងំុ រឿង្ ០០២ កាលរីនងៃទី២៦ ខ្ខ្
រិងុន ឆ្នំ២០១១ និង្ងបើក្េវនការដំបូង្ងៅចុង្ខ្ខ្វិចកា
ិ ឆ ឆ្នំ២០១១ ងផ្លតតងៅងលើការជងរលៀេ
ម្បជាជនងោយ្បង្ខំ និង្ងៅងលើបទឧម្ក្ិដន
ឋ នងម្ការឧម្ក្ិដក្
ឋ រែម្បឆ្ំង្នឹង្រនុេសជាតិ។
ងអៀង្ សារើ

បទងោទម្បកាន់ននម្បឆ្ំង្នឹង្ ងអៀង្ សារើ អតីតឧបនយ្ក្រដឋរង្គ្នទ
ី ត ទួលបនាក្
ុ ក្ិចកា
ច រ
បរងទេ ម្តូវបានលុបងោលបនាប់រីររណភាររបេ់ោត់ងៅខ្ខ្រីន ឆ្នំ២០១៣។ ងោយ្ខ្ ក្ បទ
ងោទម្បកាន់ម្បឆ្ំង្នឹង្ ងអៀង្ ធី រទ
ិ ធ អតីតរដឋរង្គ្នីម្ត ក្េួង្េង្គរក្ិចច េថិតងៅដខ្ដលតាំង្រីខ្ខ្វិចិកា
ឆ
ឆ្នំ២០១១ ងបើងទាះជាោត់ម្តូវបានរក្ងឃើញថារុំមានកាយ្េរបទានិង្បញ្ញញសាែ រើម្គប់ម្ោន់ងដើរបី

ងអៀង្ ធី រិទធ

ចូលរួរក្នុង្ការជំនជ
ុំ ម្រះក្តី ងោយ្សារជំង្ឺបាត់ការចង្ោំ។

សាំណងាំ ុ រឿ្ ០០៣ និ្ ០០៤
ី បញ្ាូ នេំណងំុ រឿង្ឲ្យងេុើបេួរ ងៅឲ្យេហងៅម្ក្រងេុើបអងង្កត ងៅនងៃទី៧
េហម្រះរាជអាជាាអនតរជាតិបានោក្់ដកា
ខ្ខ្ក្ញ្ញញ ឆ្នំ២០០៩ ងេនើេឲ្
ុំ យមានការងេុើបអងង្កតងលើជនេង្ស័យ្ចំនួន៥រូបបខ្នថរងទៀត។ េំណំងុ រឿង្ ០០៣ និង្ ០០៤
ក្ំរុង្េថិតងៅក្នុង្ដំណាក្់កាលងេុើបអងង្កតតារផលូវតុលាការ។
info@eccc.gov.kh

អង្គជន
ំ ជ
ុំ ម្រះវិសារញ្ញក្នង្
ុ តុលាការក្រពជា
ុ
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ការចូលរួមរប្ស់ជនរ្ងម្រោះ
អ.វ.ត.ក្

គឺជាតុលាការនិយារអនតរជាតិទី១

ខ្ដលងម្បើម្បរ័នច
ធ ាប់េុិ វិល

ក្នុង្នរជាងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណីនិង្ជាងដើរបណតឹង្ធរែតា។

និង្មានការចូលរួររីជនរង្ងម្ោះ

ងដើរបណតឹង្ធរែតាគឺអក្
ន ខ្ដលជូនដំណឹង្ងៅេហម្រះរាជ

អាជាា អំរីឧម្ក្ិដក្
ឋ រែខ្ដលោត់ងជឿថាម្តូវបានម្បម្រឹតត ងហើយ្ងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណីគឺជាអនក្ខ្ដលរង្ងម្ោះងោយ្ផ្លាល់រី
ឧម្ក្ិដក្
ឋ រែខ្ដលតុលាការក្ំរុង្ខ្តងេុើបអងង្កត និង្ជាអនក្ខ្ដលទារទារេំណង្រដឋបបងវណីនិង្េំណង្េរូហភារ។
េំណងំុ រឿង្ ០០១

តួងលខ្

ក្យេុំខ្ដលបានទទួល

៩៤
៩០

ងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណីខ្ដលបាន
ចូលរួរក្នុង្ដំងណើរការក្តី

(ដក្ ក្យវិញ៣នក្់ បដិងេធ១នក្់)

៧៦

ក្យេុំខ្ដលទទួលយ្ក្ងម្កាយ្រី
ការម្បកាេសាលដីកា

(បដិងេធ ១៤នក្់)

េំណងំុ រឿង្ ០០២

តួងលខ្

ក្យេុំខ្ដលបានទទួល

៤ ១០០

សាថនភារនន ក្យេុំបនាប់រីការ

៣ ៨៦៦

េងម្រចចិតរត បេ់េហងៅម្ក្រ

(២នក្់ ដក្ ក្យវិញបនាប់រីម្តូវបានទទួលសាគល់រួចងហើយ្ , ១១នក្់ ដក្ ក្យវិញ, ១០០

ងេុើបអងង្កត

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

េំណងំុ រឿង្ ០០៣ និង្ ០០៤
ក្យេុំខ្ដលបានទទួល
ក្យេុខ្ំ ដលទទួលបានម្តឹរនងៃទី

េរុប

េំណងំុ រឿង្ ០០៣

េំណងំុ រឿង្ ០០៤

១ ២០២

៣២៣

៨៧៩

៨៨៨

៩

៥៦៥

៣១ រីន ២០១៣

៣១៤

អ.វ.ត.ក្ បានទទួល ក្យេុតា
ំ ង្
ំ ខ្លួនជាងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណីចំនួនរាប់ ន់ រីជនរង្ងម្ោះនិង្សាច់ញាតិរបេ់
ជនរង្ងម្ោះ។ តារាង្ខាង្ងលើបរាញតួងលខ្ ក្យេុតា
ំ ង្
ំ ខ្លួនជាងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណីតារេំណំងុ រឿង្នីរយ្
ួ ៗ។ េូរ
ក្ត់េមាគល់ថា បុគគលរួយ្ចំនន
ួ បានោក្់ ក្យេុតា
ំ ង្
ំ ខ្លួនជាងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណីជាងម្ចើនដង្ ងៅក្នុង្េំណំងុ រឿង្
ខ្ុេៗោន។ ជាឧទាហរណ៍ មានខ្ត ក្យេុតា
ំ ង្
ំ ខ្លួនជាងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណីចន
ំ ួនខ្ត ២២៥ បុងណា
ណ ះ ក្នុង្ចំងណារ
ក្យេុំទាង្
ំ ៨៨៨ ក្នុង្េំណងំុ រឿង្ ០០៣ និង្ ០០៤ ខ្ដលជា ក្យេុំងី។
ែ ងម្ៅរីងនះគឺជា ក្យេុំតាង្
ំ ខ្លួនជាងដើរ
បណតឹង្រដឋបបងវណី ឬ ក្យបណតឹង្ខ្ដលបនតរីេណ
ំ ំងុ រឿង្រុន (អាចជាេំណងំុ រឿង្ ០០១ ឬ ០០២ ឬទាំង្រីរ)។
(ម្បភរៈ អង្គភារោំ រជនរង្ងម្ោះ)

info@eccc.gov.kh

អង្គជន
ំ ជ
ុំ ម្រះវិសារញ្ញក្នង្
ុ តុលាការក្រពជា
ុ
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ការយល់ង ញ
ើ រប្ស់ជនរ្ងម្រោះ
លទធ ផលខាង្ងម្ការងយាង្តារេមាភេន៍ជារួយ្បណតឹង្រដឋបបងវណីខ្ដលងម្ជើេងរើេងោយ្ម្ វងចញរីក្នុង្ចំងណារ
ងដើរបណតឹង្រដឋបបងវណីក្នុង្េំណំងុ រឿង្ ០០២ ចំនន
ួ ២០០០ នក្់ ខ្ដលបានទទួលការឧបតថររ
ភ ីអង្គការអាដហុក្។ (ម្បភរៈ
“ការចូលរួររបេ់ជនរង្ងម្ោះងៅចំង ះរុខ្អង្គជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុង្តុលាការ ក្រពជា
ុ ”ផាយ្ងោយ្អង្គការ អាដហុក្ ខ្ខ្រក្រា ឆ្នំ២០១៣
<http: //adhoccambodia.org/>

ការរាំម្រនិ្ការចូលរួមរប្ស់ស្ថធារណជន
អ.វ.ត.ក្ បានទទួលការោំម្ទនិង្ការចូលរួររីសានរណជន ក្នង្
ុ ចំនួនដ៏ងម្ចើនងលើេលុបខ្ដលរិននលប់មានរីរុនរក្។
សានរណជនជាង្ ៣១៩ ០០០ នក្់ បានរក្ងឃើញ អ.វ.ត.ក្ ងោយ្ផ្លាល់ តាររយ្ៈក្រែវិធីផសរវផាយ្របេ់តុលាការ។
 គិតម្តឹរនងៃទ៣
ី ១ ខ្ខ្ធនូ ឆ្នំ២០១២ សានរណជនជាង្ ១៨៧ ០០០ នក្់ រួរទាំង្ម្បជារលរដឋខ្ខ្ែរងៅតំបន់ចុង្កាត់

មាត់ញក្ និង្ជនបរងទេ បានចូលទេសនេវនការសានរណៈ ឬចូលរួរក្នុង្ដំងណើរទេសនក្ិចចេិក្ា ឬក្រែវិធី
ទេសនក្ិចចងផសង្ងទៀតងៅ អ.វ.ត.ក្។ ភាគងម្ចើនននម្បជាជនក្រពជា
ុ គឺរក្រីតារបណា
ត ងខ្តតននទូទាង្
ំ ម្រះរាជា
ណាចម្ក្ក្រពជា
ុ ។
 ម្ោន់ខ្តក្នុង្េំណងំុ រឿង្ ០០១ សានរណជនចំនន
ួ ៣៦ ៤៩៣ នក្់ បានតារោនេវនការ ងហើយ្សានរណជន

ចំនួន ៦៧ ៧០៥ នក្់ងផសង្ងទៀត បានតារោនេវនការក្នុង្េំណងំុ រឿង្០០២ គិតម្តឹរខ្ខ្ធនូ ឆ្នំ២០១២។
 ជាង្ងនះងៅងទៀត ម្បជាជនងៅតារជនបទជាង្ ៦៦ ០០០ នក្់ បានចូលរួរក្នុង្ក្រែវិធីរាម្តីននការចង្ោំ និង្េិេស

និេសិតម្បមាណ ៦៦ ០០០ នក្់ បានសាតប់បទបរាញេតីអំរី វិវឌឍន៍ងីៗ
ែ របេ់ អ.វ.ត.ក្។

2009
2010
2011

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)

33,010/87
3,326/5
19,207/25

3,018/10
29,291/80
25,400/74

N/A
1,780/69
447/38

N/A
151/23
119/32

N/A
31,118/71
23,991/56

4,000/1
16,100/5
31,620/13

40,028
81,766
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

info@eccc.gov.kh

អង្គជន
ំ ជ
ុំ ម្រះវិសារញ្ញក្នង្
ុ តុលាការក្រពជា
ុ

www.eccc.gov.kh

ព័ត៌មានសង្ខេបសតីអំពីអខគជំនុំជម្រះវិសារញ្ញក្នុខតុលាការក្រពុជា (អ.វ.ត.ក្)

ការយល់ង ញ
ើ រប្ស់ស្ថធារណជន
លទធផលខាង្ងម្ការមានម្បភររក្រីការេាង្រ
់ តិងៅងលើម្បជាជនចំនួនរីរដង្

ក្់រ័នន
ធ ឹង្ អ.វ.ត.ក្ រតង្រុនការ

ោប់ងផតរ
ើ េវនការក្នុង្េំណំងុ រឿង្ ០០១ និង្រតង្ងទៀតបនាប់រកា
ី រម្បកាេសាលដីកា។ (ម្បភរៈ “បនាប់រីេំណំងុ រឿង្ក្តីទីរួយ្”
ងោយ្រជឈរណឌលេិទធិរនុេសននសាក្លវិទាល័យ្ប៊ា៊ឺក្លី កាលីហ័រវ ញា ខ្ខ្រិងុន ឆ្នំ២០១១ <http://hrc.berkley.edu>)

អ.វ.ត.ក្ ជួយ្ឲ្យមានការផសះផារជាតិ

អ.វ.ត.ក្ នំយ្ុតិធ
ត រ៌ជូនជនរង្ងម្ោះ

អ.វ.ត.ក្ ជួយ្សាតរទំនុក្ចិតងត ៅ

(% យ្ល់ម្េប)

និង្/ឬម្ក្ុរម្គួសាររបេ់ជនរង្ងម្ោះ

ក្រពជា
ុ ង ើង្ វិញ (% យ្ល់ម្េប)

អ.វ.ត.ក្ នឹង្ផតល់ផលលអឬអាម្ក្ក្់ចំង ះ

អ.វ.ត.ក្ មានភារអរាម្ក្ឹត

ងៅម្ក្រងៅ អ.វ.ត.ក្ ម្បកាន់

ជនរង្ងម្ោះនិង្ម្ក្ុរម្គួសាររបេ់ោត់

យ្ុតិធ
ត រ៌ ឬលងរអៀង្ (%យ្ុតិធ
ត រ៌)

រណ៌ងខ្ៀវៈ ផលលអ, រណ៌ម្ក្ហរៈ ផលអាម្ក្ក្់, រណ៌នបតង្ៈ រិនដឹង្



ផលូវជាតិងលខ្៤
េរកត់ងោរងៅ ខ្ណឌង ធិខ្េនជ័យ្
ម្បអប់េំបុម្តងលខ្ ៧១
ភនំងរញ ម្រះរាជាណាចម្ក្ក្រពជា
ុ



ទូរេ័រាទូងៅ

+៨៥៥ (០)២៣ ៨៦១ ៥០០

ទូរសារ

+៨៥៥ (០)២៣ ៨៦១ ៥៥៥

េម្មាប់សាររ័ត៌មាន

+៨៥៥ (០)១២ ៨៦១ ៦៦៩
+៨៥៥ (០)១២ ៨៦១ ៥៦៤

(ងៅទិេខាង្លិចរាជននីភំងន រញ

ការចូលរួររបេ់

ចមាៃយ្ ១៦ គី ូខ្រម្ត រីវតតភំ)ន

ជនរង្ងម្ោះ

+៨៥៥ (០)២៣ ២១៤ ២៩១

ទេសនក្ិចចងៅតុលាការ +៨៥៥ (០)១២ ៨៦១ ៦៣៩

@

អ.វ.ត.ក ងៅងលើអន
ុិ ធឺណត
ិ
ECCC
www.eccc.gov.kh
UNAKRT www.unakrt-online.org
Email
info@eccc.gov.kh

Twitter
Flickr
Facebook
Youtube

twitter.com/KRTribunal
www.flickr.com/krtribunal
www.facebook.com/krtribunal
www.youtube.com/krtribunal
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