
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
            

  ថ្ងៃទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ 
របេក់ារយិាលយ័េហសៅក្ក្មសេ ៊ើបអសងេត 

ការបិទការសេ ៊ើបេរួក្បឆាំងនឹង សោ ោន និងការេសក្មចបាំថ្បក្េាំណ ាំ សរឿង ០០៤ 
      

        នៅថ្ងៃន េះ សហនៅក្រមនស ៊ើបអនកេត បា ជូ ដាំណឹកដល់ភាគីទាំកអស់នៅរនុកសាំណ ាំន ឿក ០០៤  ិក ០០៤/១ 

ថារិច្ចនស ៊ើប សួ ក្បឆ្ាំក ឹក នោ ោ  បា បញ្ចប់។ សហនៅក្រមនស ៊ើបអនកេត រ៏បា នច្ញដីកាសនក្មច្បាំខបរ

 ីតិវិធ្ីពារ់ព័ ធ ឹក នោ ោ  នច្ញពីសាំណ ាំន ឿក ០០៤ នហ៊ើយបនកេ៊ើតសាំណ ាំន ឿកងមី គឺសាំណ ាំន ឿក ០០៤/០២។  

 សហនៅក្រមនស ៊ើបអនកេតអ ត ជាតិ បា នច្ញដីកាសនក្មច្ដាច់្នដាយខែរមួយ នដាយកាត់ប ថយវិសាលភាព

ថ្ រិច្ចនស ៊ើបសួ ក្បឆ្ាំក ឹក នោ ោ  នោកតាមវិធា ថ្ទៃរនុក ៦៦សៃួ ។  

        នសច្រតីជូ ដាំណឹកនៅថ្ងៃន េះ គឺជាកា បិទរិច្ចនស ៊ើបសួ ខដលបា នធ្វ៊ើនែ៊ើកអស់ យៈនពលជាក ៨ ឆ្ន ាំ នល៊ើ នោ 

ោ  ទរ់ទក ឹកឧក្រិដឋរមមខដលក្តូវបា នោទថាបា ក្បក្ពឹតតនែ៊ើក វាកថ្ងៃទី ១៧ ខែ នមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី ០៦ 

ខែ មររា ឆ្ន ាំ  ១៩៧៩។ រិច្ចនស ៊ើបសួ ក្បឆ្ាំក នោ ោ  បា នប៊ើររិច្ចដាំនណ៊ើ កា  ីតិវិធី្បន្ទៃ ប់ពីទទួលបា ដីកាស និដាឋ  

បញ្ជូ ន ឿកឲ្យនស ៊ើបសួ នល៊ើរទី ៣ ខដលសហក្ពេះរាជោជាា អ ត ជាតិ បា ដារ់នៅថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០០៨។ 

បន្ទៃ ប់មរ សាំណ ាំន ឿក ០០៤ បា ពក្កីរវិសាលភាពថ្ កា នស ៊ើបសួ តាម យៈដីកាស និដាឋ  បញ្ជូ ន ឿកឲ្យនស ៊ើបសួ 

បខ ថមខដល សហក្ពេះរាជោជាា អ ត ជាតិ បា ដារ់ជាប តបន្ទៃ ប់នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ ររេដា ឆ្ន ាំ ២០១១ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ 

នមសា ឆ្ន ាំ ២០១៤  ិកថ្ងៃទី ០៤ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៥ នហ៊ើយច្ កនក្កាយនៅថ្ងៃទី ២០ ខែ  វិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៥។  

      សហនៅក្រមនស ៊ើបអនកេត បា នច្ញដីកាសនក្មច្បាំខបរ ីតិវិធ្ីពារ់ព័ ធ ឹក នោ ោ  នដាយសា ថា ជ ក្តូវនោទ

មា សិទធិទទួលបា នសច្រតីសនក្មច្នល៊ើបទនោទក្បឆ្ាំក ឹកគាត់ នដាយឥតព ា នពលយូ   ិក នដ៊ើមបីោច្នច្ញ

ដីកាដាំន េះក្សាយ រនុក យៈនពលមួយសមក្សប អ  នោមតាម  វិធា  ៦៧  ិក ២១(៤) ថ្ វិធា ថ្ទៃរនុក 

ខដលដីកាន េះ ោច្ជាកា នល៊ើរខលកកា នោទក្បកា ់ ឬ កា បញ្ជូ ជ ក្តូវនោទនៅជាំ  ាំជក្មេះ។ នដាយយល់ន ៊ើញថា 

រិច្ចនស ៊ើបសួ នល៊ើជ ក្តូវនោទមាន រ់នទៀតនៅរនុកសាំណ ាំន ឿក ០០៤ នៅខតប តដាំនណ៊ើ កា នន្ទេះ នទ៊ើបនយ៊ើកយល់ន ៊ើញថា 

នដ៊ើមបីជាក្បនោជ ៍យ តតិធ្ម៌ គឺក្តូវបាំខបរ ីតិវិធ្ីពារ់ព័ ធ ឹក នោ ោ  នច្ញពីសាំណ ាំន ឿក ០០៤។  ីតិវិធ្ីន េះ ឹកនធ្វ៊ើ



 

ឲ្យសាំណ ាំន ឿក នោ ោ  ទទួលបា  ូវកា សនក្មច្នសច្រតីអាំពីបទនោទក្បឆ្ាំក ឹកគាត់ទ ់នពលនវោ នៅនពល

ខដលរិច្ចនស ៊ើបសួ ខដលនៅនសសសល់ទាំកអស់នៅរនុកសាំណ ាំន ឿក ០០៤ នៅខតប តដាំនណ៊ើ កា ។ 

   ក្បវតតថិ្ រចិ្ចនស ៊ើបសួ សាំណ ាំន ឿក ០០៤ 

    រិច្ចនស ៊ើបសួ ក្បឆ្ាំក ឹក អ ឹម ខច្ម នៅរនុកសាំណ ាំន ឿក ០០៤ បា បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៥  ិកបា 

បាំខបរ ីតិវិធ្នីៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ រ មភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ នដ៊ើមបីបនកេ៊ើតសាំណ ាំន ឿក ០០៤/០១ នហ៊ើយសហនៅក្រមនស ៊ើប

អនកេតបា បញ្ជូ សាំណ ាំន ឿកនៅកា ិោល័យសហក្ពេះរាជោជាា នៅថ្ងៃទ២ី៧ ខែររេដា ឆ្ន ាំ ២០១៦ នហ៊ើយសហក្ពេះរាជ

ោជាា បា នធ្វ៊ើនសច្រតីស និដាឋ  សាថ ព   ិក នមធាវីកា ពា រតីរ៏បា នធ្វ៊ើកា ន ល្៊ើយតប ួច្មរនហ៊ើយ។ បច្ចបុប នន េះ សហនៅ

ក្រមនស ៊ើបអនកេត រាំព កតារ់ខតកដីកាដាំន េះក្សាយ ខដល ំពឹកថា ឹកក្តូវនច្ញនៅរនុកអាំែុកក្តីមាសទី ១ នៅឆ្ន ាំ 

២០១៧ ខាកម ែន េះ។ 

     រិច្ចនស ៊ើបសួ ក្បឆ្ាំក ឹក យឹម ទិតយ នៅរនុកសាំណ ាំន ឿក ០០៤ នៅខតប តដាំនណ៊ើ កា ។ យឹម ទិតយ 

ក្តូវបា សហនៅក្រមនស ៊ើបអនកេតអ ត ជាតិ ដារ់ឲ្យសថិតនក្កាមកា ពិ ិតយនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៥។  

     នសច្រតីជូ ដាំណឹកអាំពីកា បិទរិច្ចនស ៊ើបសួ   ិកដីកាសនក្មច្បាំខបរ ីតិវិធ្ីពារ់ព័ ធ ឹក នោ ោ  ោច្ របា នៅនល៊ើ 

នគហទាំព័  បស់សាោរតីខែម ក្រហម   

 

https://www.eccc.gov.kh/document/court/39322 

 

https://www.eccc.gov.kh/document/court/39323  

   

សក្មាប់ព័ត៌មា បខ ថមសូមទរ់ទក៖  

នោរក្សី ហាោ៉ា ត ់ោបសូានែស 

មន្ត តីព័ត៌មា សាធា ណៈ 

ទូ ស័ពៃច្ល័តៈ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ៩៣៦ 

សា នអែិច្ក្តូ ិរៈ abusaleh@un.org 

 

នោរ ន ក្ត ភន្តកាត  

មន្ត តីន្ទាំពារយសាោរតីខែម ក្រហម 

ទូ ស័ពៃច្ល័តៈ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ១៥៦ 

សា នអែិច្ក្តូ ិរៈ neth.pheaktra@eccc.gov.kh 

 

 

https://www.eccc.gov.kh/document/court/39322
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