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សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុស  លីកដូ 
 

លីកដូ គឺជអងគករសិទធិមនុស ជតិមួយេនកមពុជ។ ចប់ ំងពីអងគករលីកដូ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង 
េនឆន ំ១៩៩២ អងគករេនះ គឺជអងគករសថិតេនជួរមុខេគកនុងកិចចករពរសិទធិមនុស េនកមពុជ និងេលើកសទួយ 
ករេគរពសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ មរយៈ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង ថ ប័ននន។ ករក ង 
សមិទធិផលរបស់ខ្លួនកនុងអតីតកល លីកដូ បនបន្តេដើរតួជអនកតសូ៊មតិ ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ និងឃ្ល ំេមើល 
រ ្ឋ ភិបល មរយៈ កមមវធីិសិទធិមនុស ននពីករយិល័យក ្ត លរបស់ខ្លួនេនភមំេពញ និងេន ម ខ 
ទូទំង១២ េខត្ត-្រកុងេផ ងេទៀត។ 
 

អងគករលីកដូអនុវត្តសកមមភពរបស់ខ្លួន មរយៈកមមវធីិធំៗពីរៈ 
កមមវធីិឃ្ល េំមើល និងករពរសិទធិមនុស ៈ 
 

 ឃ្ល េំមើលកររេំ ភសិទធិមនុស ែដល្រប្រពឹត្តេ យបុគគលរបស់រដ្ឋ េលើកររេំ ភសិទធិ្រស្ត ី និងកររេំ ភ 
សិទធិកុមរៈ បុគគលិកេធ្វើករេសុើបអេងកតេលើករណីរេំ ភសិទធិមនុស  ែដល្រប្រពឹត្តេ យបុគគលរបស់រដ្ឋ 
ចំេពះកររេំ ភបំពនេលើ្រស្តី និងកុមរ េហើយជនរងេ្រគះ្រតូវបនផ្តល់េស ជួយេ្រជមែ្រជង មរយៈ 
ករេធ្វើអន្ត គមន៍ជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 
 

 ករ្របឹក ែផនកចបប់ និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈ ជនរងេ្រគះ្រតូវបនផ្តល់ជូននូវករ្របឹក ែផនកចបប់ េហើយ 
ចំេពះករណីសំខន់ៗ ទទួលបននូវកិចចករពរែផនកចបប់ ែដលផ្តល់ជូនេ យ្រកុម្របឹក ែផនកចបប់ និង 
្រកុមេមធវកីរពរសិទធិមនុស ។ 

 

 ករឃ្ល េំមើលពនធនគរៈ អនក្រ វ្រជវពនធនគរេធ្វើករឃ្ល ំេមើលពនធនគរចំនួន១៨ េដើមបីេធ្វើករ យតៃម្ល 
អំពី ថ នភពេនកនុងពនធនគរ និងេដើមបីធនថពិរទុធជនទទួលបននូវតំ ងែផនកចបប់។ 

 

 

 ជំនួយែផនកេវជជ ្រស្តៈ ្រកុម្រគូេពទយផ្តល់េស េវជជ ្រស្តដល់អនកេទស និងម្រន្តីពនធនគរចំនួន១២ 
កែន្លង។ បែនថមពីេលើេនះ ក៏ជួយផ្តល់េស េវជជ ្រស្ត និងបញជូ នជនរងេ្រគះេ យកររេំ ភសិទធិមនុស  
េទកន់មនទីរេពទយ។ 

 

កមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំ្រទៈ 
 

 ករហ្វកឹហ្វនឺសហគមន៍ អប់រ ំ និងករតសូ៊មតិៈ អនកហ្វឹកហ្វឺន និងអនកតសូ៊មតិេធ្វើករអប់រដំល់ ធរណៈ 
ជន អំពីសិទធិ្រស្តី និងសិទធិកុមរ បេងកើតប ្ត ញករពរេន មមូល ្ឋ ន និងេធ្វើករតសូ៊មតិ េដើមបីឲយមន 
ករផ្ល ស់ប្តូរសងគម និងចបប់។ 
 

 ករតសូ៊មតិជ ធរណៈ និង មសហគមន៍ៈ ករណីរេំ ភសិទធិមនុស ែដលេសុើបអេងកតេ យ លីកដូ 
្រតូវបនចង្រកងទុកេនកនុង្របព័នធទិននន័យេដើមបីឲយមនភពងយ្រសលួកនុងករែស្វងរកព័ត៌មន វភិគ 
ផលិតជរបយករណ៍ជ្របចំ (ករេបះពុមពជរបយករណ៍ និងរបយករណ៍េ តទស ន៍)។ 



 
 
 
ចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទង 
 
េ ក្រសីេវជជបណ្ឌិ ត ពុង ឈីវេកក ្របធនអងគករលីកដូ 

សយ ្ឋ នៈ អងគករលីកដូ (សមព័នធែខមរជំេរៀន និងករពរសិទធិមនុស ) 
ផទះេលខ ១៦ ផ្លូវេលខ ៩៩ ជធនីភនំេពញ កមពុជ 
ទូរស័ពទៈ (៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/៣៦៤ ៩០១ ទូរ រៈ (៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦ 
អីុែម៉លៈ contact@licadho-cambodia.org េគហទំព័រ  http://www.licadho-cambodia.org/ 
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េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [1] 
 

 

េសចក្តីេផ្តើម 

ជតិមួយែដលភ័យខ្ល ច េដើមបីអនុញញ តេ យ្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវនិិចឆ័យករពិត និងករមិនពិតេ យចំហរ 
និងជ ធរណៈ គឺជជតិមួយែដលភ័យខ្ល ចចំេពះ្របជពលរដ្ឋខ្លួនឯង។ - ចន េអហ្វ.េកេណឌី 

 
 
 
 

េនកនុងតំបន់ ច់្រសយលមួយៃនេខត្តេសៀម ប គឺជភូមិែដល្របជពលរដ្ឋចំនួន ២០០ ្រគួ របន 
បត់បង់ដីធ្លី។ រ ្ឋ ភិបលកនុងនមផល្របេយជន៍េ យឈមួញ ែដលមនខនងបែង្អកយ៉ងរងឹមំមួយបនរបឹ 
អូសយកដីពី្របជពលរដ្ឋ។ អនកភូមិចំនួន ១២នក់ ្រតូវបនេគចប់ ក់ពនធនគរ ចំេពះករតសូ៊ករពរដីធ្លី 
និងអនកភូមិខ្លះេទៀត េ យ រែតចង់ចូលរមួកនុងសវនករ។ ្រកុមនគរបល្រប ប់េ យ វធុស្វ័យ្របវត្តិ 
បនដឹងអំពីែផនកររបស់អនកភូមិ េហើយក៏េធ្វើករេ មព័ទធភូមិ។ ជញ ធរេ្រកយមកពយយមចប់ផ ឹក្រពះ 
សងឃកនុងពុទធ សន េហើយែដលជអនកតសូ៊ករពរបុព្វេហតុរបស់អនកភូមិ។ 

 

េនេខត្ត ែកវ បុរសបួននក់្រតូវបនជប់េចទ េ យគម នភស្តុ ងទក់ទងនឹងករែចកចយ 
ខិតប័ណ្ណនេយបយរះិគន់ករជប់ពក់ព័នធជ្របវត្តិ ្រស្តរបស់្របេទសេវៀត ម ជមួយ្របេទស កមពុជ។ 
ម្រន្តីេវៀត មមកេធ្វើទស នកិចចេនកមពុជ េហើយបនេសនើសំុជ ធរណៈ ឲយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
ប្រងក បសកមមភពនន ែដលរះិគន់ដល់ទំនក់ទំនងល្អរ ង្របេទសទំងពីរ។ បួនសប្ត ហ៍េ្រកយមក បុរសបី 
នក់កនុងចំេនមពួកេគបួននក់ ្រតូវបនកត់េទសេ យជប់ពនធនគរមន ក់ៗចំនួន ២ឆន ំ និង្របក់ពិន័យចំនួន 
២ នេរៀល។ េច្រកមយល់េឃើញថ ករសែម្តងមតិេយបល់ខងនេយបយរបស់ពួកេគប ្ត លេ យ 
េកើតេក ហលដល់ “សន្តិសុខ ធណៈ”។ 

 

េនភូមិឆង យមួយកនុងេខត្តបត់ដំបង អនកចង្រកងសហគមន៍មន ក់្រតូវបនសំ ប់ េ យខម ន់កំេភ្លើង 
ក៤៧ មិន គ ល់មុខចំនួនបួននក់។ បុរសរងេ្រគះ បនេរៀបចំសហគមន៍របស់គត់េដើមបីរកដំេ ះ 

្រ យចំេពះបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លីែដលមនរយៈេពលដ៏យូរមួយពក់ព័នធជមួយេយធ។ គត់េទើបែត្រតលប់មក 
ពីេដើរ្របមូល ន មេមៃដពីអនកភូមិ ពីេ្រពះពួកេគមនែផនករ ក់ពកយបណ្តឹ ង។ ជន្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋកនុង 
ករណីេនះមិនទន់្រតូវបនចប់ខ្លួនេនេឡើយ។ 

 

េន ជធនីភនំេពញ តំ ង ្រស្តមកពីគណបក ជំទស់ បនរះិគន់ពីលកខណៈសមបត្តិម្រន្តីេយធ 
ចំនួន ២២របូ។ អភ័យឯកសិទធិសភរបស់គត់ ្រតូវបនដកហូតយ៉ងបនទ ន់ េហើយគត់្រតូវបនេចទ្របកន់ 
ពីបទ្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍។ អនក រព័ត៌មនពីរនក់ ែដលចុះផ យបទអ ថ ធិបបយេនះ កនុងអតថបទ រ 
ព័ត៌មនរបស់ខ្លួនក៏រងករេចទ្របកន់ផងែដរ។ តំ ង ្រស្តរបូេនះ បនរចួផុតពីករេចទ្របកន់ បុ៉ែន្តគត់ 
េសទើរែតជប់ខ្លួនេនកនុងបណ្តឹ ងបរ ិ រេករ ្តិ៍មួយេផ ងេទៀត បនទ ប់ពីគត់ រះិគន់អនកតំ ង ្រស្តជន់ខពស់មន ក់។ 

 

កនុងដំេណើ រេឆព ះេទរកករអនុម័តចបប់ថមី គឺចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយ ្របធនរបស់អងគករសហ 
្របជជតិអំពវនវេ យមនដំេណើ រករ្របកបេ យ “តម្ល ភព”។ ជរ ្ឋ ភិបលបនេឆ្លើយតបវញិ េ យ 
ករគំ មបេណ្ត ញ្របធនអងគករសហ្របជជតិរបូេនះេចញពី្របេទស។  បុ៉នម នសប្ត ហ៍េ្រកយមក   ្រកសួង  



[2] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 

ករបរេទសេផញើលិខិតេ្រកើនរលឹំកេទ្រគប់េបសកកមមករទូតទំងអស់ ែដលកនុងលិខិតេនះសរេសរថ៖ កំុេ្រជ ត 
ែ្រជកចូលកនុងកិចចករៃផទកនុងរបស់េយើង។ “្របេទសកមពុជ មិនែមនជប រផិប្លិក [BANANA 

REPUBLIC] េទ!”។ 
 

ចំែណកឯយុទធនករពសេពញៃផទ្របេទស និង្របកបេ យករេឃសនយ៉ងខ្ល ំងក្ល ្របឆំងនឹង 
សកមមភពកប់េឈើខុសចបប់ ្រប្រពឹត្តេឡើងទនទឹមេពលនឹងករចប់ខ្លួនអនក រព័ត៌មន យ៉ងេ ច ស់ក៏ 
១៦នក់ែដរ។ ពួកេគ្រតូវបនេចទ្របកន់ថ បនពយយមជំរតិទរ្របក់ពីឈមួញេឈើ េហើយែដលកនុង ថ ន 
ភពខ្លះ ករេចទ្របកន់ទំងេនះ្រតឹម្រតូវ មចបប់ បុ៉ែន្តករចប់ខ្លួន និងករនំយកមកកត់េទសនូវឈមួញ 
េឈើខុសចបប់វញិ មនករ្រពេងើយកេន្តើយ។ 

 

ថ នភពមិនសីុសង្វ ក់គន ្រប ក់្របែហលគន ទំងេនះ មិនែមនជឧបបត្តិេហតុ ច់េ យែឡកេនះ 
េទ គឺ មនេន្រគប់ទិសទីទំងអស់កនុង្របេទស។ កនុងរយៈេពល ៦ែខ ែដល្រគបដណ្ត ប់កនុងរបយករណ៍េនះ 
អងគករលីកដូ បនសរេសរចង្រកងករណីចំនួនជិត ៥០ករណី ទក់ទងនឹងកររេំ ភសិទធិបេញចញមតិេន 
កនុង្របេទសកមពុជ។ ករណីទំងអស់េនះ មនលំនំដូចគន  េហើយភពដូចគន ៃនករណីទំងេនះមិនែមនេកើត 
េឡើងេ យៃចដនយេទ។ លំនំដូចគន ទំងេនះ ជសញញ សំគល់ៃនករប្រងក បជ្របព័នធ។ 

 

េគលេ ៃនករប្រងក ប គឺមនចប់ពីកនុងចំេនមេមដឹកនំសហគមន៍ដល់តំ ងសហជីព និងអនក 
នេយបយពីគណបក ជំទស់ េហើយមិនែតបុ៉េ ្ណ ះនរ ែដល ៊ ននិយយ្របឆំងចំេពះផល្របេយជន៍ 
ៃន្រកុមអនកកន់អំ ច្រតូវសថិតកនុង ថ នភពេ្រគះថន ក់។ េ យ រែត ជរ ្ឋ ភិបលមនអំ ចរងឹមំខ្ល ំង 
ជរ ្ឋ ភិបលរតឹែតបេងកើនករមិនអត់េ នរបស់ខ្លួនចំេពះមតិរះិគន់ និង្របធនបទកន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ ្រតូវ 

បន មឃត់ េហើយបរយិកសសំ ប់មតិជំទស់កំពុងែតខ ត់េខ យេទៗ។ លទធផលេនទីបំផុត គឺ្របជ- 
ពលរដ្ឋកមពុជ្រតូវបន ងំពីករចូលរមួកនុង្របជធិបេតយយរបស់ខ្លួនេ យខ្លួនឯង។ 

 

វធីិ ្រស្តៃនករប្រងក បែ្រប្របួល បុ៉ែន្តមិនេ្រចើនេពកេទ។ រេបៀបប្រងក បយ៉ងេ្រគត្រគតដូចជ ករ 
គំ មសំ ប់ ករយយីេលើ ងកយ និងករបំភិតបំភ័យេនែតមនជទូេទ។ ករត ៉ជ ធរណៈនន 

ចទទួលករេឆ្លើយតបែបបេឃរេឃ្រប ក់្របែហលគន ។ អនកចូលរមួត ៉េនពសេពញ្របេទសជញឹក 
ញប់េនែតរងករ យដំ ករឃត់ដំេណើ រមិនេ យេទដល់ទីកែន្លងត ៉ រងករ្របឆំងតបវញិ ឃត់ខ្លួន និង 
ចប់យកេចញេ យបងខំ។ 

 

បុ៉ែន្តភគេ្រចើន វធីិ ្រស្តែដល ជញ ធរចូលចិត្តេ្របើបំផុតគឺ រេបៀបយកចបប់មកបិទបំង ឬេ្របើចបប់ 
ជ វធុ។ ករអនុញញ តសំ ប់បតុកមម ែដល ជញ ធរមិនេពញចិត្ត ្រតូវបនបដិេសធេ យេហតុផលមិនេ ម ះ 
្រតង់។ ្របជពលរដ្ឋែដល ៊ ននិយយពី្របធនបទមនលកខណៈរេសុើប ច្រតូវបននំយកមកកត់េទស 
ចំេពះេរឿងអ្វីមួយ ែដលមនចប់ ំងពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍រហូតដល់បទប្លន់ េហើយមតិេយបល់ជំទស់ែបប 
នេយបយ្រតូវបនចត់ទុកថជ ករគំ មកំែហងដល់សន្តិសុខជតិ។ ទនទឹមេពលជមួយគន េនះ តុ ករ 
ែដលទទួលឥទធិពលពីែផនក្របតិបត្តិយ៉ងមុតមំនឹងធនថ ជនជប់េចទែដលជេគលេ ៃនករប្រងក ប 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [3] 
 

 

របស់ ជញ ធរមិនមនឱកសេនកនុងដំេណើ រករសវនករ្រតឹម្រតូវេទ។ 
 

េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ មនករចំបច់ ស់សំ ប់ករ្រប្រពឹត្តិេទដ៏្រតឹម្រតូវ ៃនលទធិ្របជធិប- 
េតយយ។ េសចក្តីែថ្លងេនះ ្របែហលជជក់ែស្តងេ យមិនចំបច់មនភស្តុ ង មួយយកមកបញជ ក់អះ 

ង បុ៉ែន្តភពសមេហតុផលៃនេសចក្តីែថ្លងេនះគឺ ករដឹង និងេមើលេឃើញពីដំេណើ រករដែដលៗរបស់ ៖ 
្របជធិបេតយយ គឺ ្រស័យេលើ្របជពលរដ្ឋ្រគប់្រគងរដ្ឋរបស់ខ្លួនេ យខ្លួនឯង។ សំ ប់្របព័នធ្របជធិបេតយយ 
មួយដំេណើ រករេទយ៉ង្រតឹម្រតូវ ្រតូវករករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋយ៉ងេពញេលញ និងេ យគម នករ ក់ 
កំហិត។ 

 

“ករចូលរមួ” គឺមិនែមនមន្រតឹមែតជសកមមភព មញញៃនករេបះេឆន តេទ។ ករ ក់កំហិតេលើ 
លំហូរៃនព័ត៌មន និងមតិេយបល់េ យេសរ ី ្រតូវែតមនកំរតិអបបរមបំផុតេដើមបីេ យអនកេបះេឆន តទទួល 
បនព័ត៌មន។ អនកេបះេឆន ត ្រតូវែតបនអនុញញ តេ យសំែដងេចញនូវេសចក្តីសងឃឹម និងបំណង្របថន  
របស់ខ្លួន េ យគម នករភ័យខ្ល ចពីករេចទ្របកន់តបវញិ ដូេចនះ នឹងនំផ្លូវអនកតំ ងជប់េឆន ត មែបប 
្របជធិបេតយយរបស់ខ្លួនកនុងករេធ្វើេសចក្តីសំេរចនន។ អនកេបះេឆន ត ្រតូវែតមនលទធភពេដើមបីរះិគន់េរៀបចំ 
ជួប្របជំុ េធ្វើដំេណើ រ េធ្វើញញត្តិ និងេនទីបំផុតមនឥទធិពលេលើេសចក្តីសំេរចចិត្តរបស់រ ្ឋ ភិបល ែដលខ្លួនបន 
េបះេឆន តេ យ។ 

 

េបើគម នសិទធិទំងអស់េនះេទ ករេបះេឆន តេទជសកមមភពប ជ័យ និងមិនទំនង េលើសពីេនះ 
លទធិ្របជធិបេតយយ្រគន់ែតជពិធីករ្របថប់្រ  សំ ប់ ជញ ធរែដល្រតួត្រ នេយបយេបក្របស់្របជ 
ពលរដ្ឋែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយ ចនិយយ មយ៉ងេទៀតថ គំនិត្របជធិបេតយយេទជេរឿងថពិនែភនក។ 

 
□□□ 



[4] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

១.  អំពីរបយករណ៍េនះ 
 

 

របយករណ៍េនះចង្រកងករណី ស្តីអំពី ថ នភពថមីៗៃនេសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជ
1
។ 

ជនរងេ្រគះៃនករណីទំងអស់េនះមកពី្រគប់ទិសទីកនុង្របេទសកមពុជ និងពី្រគប់ជីវភពសងគមពួកេគគឺជ អនក 
នេយបយ បុគគលិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ្រ ្ត ចរយ អនក រព័ត៌មន តំ ងសហគមន៍ និង្របជ 
ពលរដ្ឋ មញញ។ អ្វីែដលពួកេគមនដូចគន េនះគឺអជញ ធររ ្ឋ ភិបល បនេធ្វើេ យប ជ័យដល់កិចចខិតខំ្របឹង 
ែ្របងអនុវត្តេសរភីពខងករបេញចញមតិរបស់ពួកេគ - សិទធិរបស់ពួកេគកនុងករេរៀបចំ ជួប្របជំុ េធ្វើដំេណើ រ 
និយយស្ត ីេធ្វើញញត្តិ និងមនឥទធិពលេលើេសចក្តីសំេរចចិត្តននរបស់រ ្ឋ ភិបល ។ 

 

ករណីទំងអស់េនះទទួលបនកនុងរយៈេពល ៦ែខ ៃនឆន ំ២០១០ (ែខេម  ដល់ ែខកញញ ) ជរយៈ 
េពលែដលអងគករលីកដូ េធ្វើករពិនិតយ ម នយ៉ងល្អិតល្អន់នូវ រព័ត៌មនជភ ែខមរ និងភ អង់ 
េគ្លស។ ចំនួនភគេ្រចើនៃន្រពឹត្តិករណ៍ ែដលមនចង្រកងកនុងរបយករណ៍េនះ ្រតូវបនផ ព្វផ យេលើ រ 

ព័ត៌មនននកនុងកំឡុងេពលេនះ
2
។ េ្រកពីេនះករណីេផ ងេទៀតគឺ ែផ្អកេលើករេសុើបអេងកត្រ វ្រជវេ យ 

អងគករលីកដូផទ ល់។ 
 

មិនមនអ្វីែប្លកជពិេសសអំពីរយៈេពល ៦ែខេនះេទ - មិនមនករេបះេឆន ត ជេម្ល ះ្រប ប់ វធុ ឬ 
េ្រគះ សននជតិេទ។ េយើងេជឿថ ករេផ្ត តែតេលើរយៈេពលខ្លី ចបង្ហ ញេ យេឃើញពីទំហំបញ្ហ ៃនេសរ ី
ភពខងករបេញចញមតិរបស់្របេទសកមពុជ។ លទធផលទទួលបនពីករងរេនះ មិនមនអ្វីជករគួរជ្រមុញ 
ទឹកចិត្តទល់ែតេ ះ៖ ្រតឹមែតរយៈេពល ៦ែខ ៃនករងរពិនិតយ ម ន េយើងចង្រកងបននូវករណីចំនួនជិត 
៥០ ែដលនឹងបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍េនះ។ 

ចំ ត់្របេភទករណី 
 

មនករលំបកេដើមបី ក់េទ ម “្របេភទ” េ យបនេរៀបរយៃនករណីរេំ ភេសរភីពខងករ 
បេញចញមតិ។ គំនិតអំពីេសរភីពខងករបេញចញមតិរមួមន សិទធិេផ ងៗមួយចំនួន -និយយស្តី ជួប្របជំុ េធ្វើ 
ដំេណើ រ។ល។ - ែដលែតងែត្រប្រស័យគន េទវញិេទមក។ ករ ក់ឧបបត្តិេហតុេទ ម្របេភទជនរងេ្រគះ 
ក៏ ចជបញ្ហ ែដរ ែដល មនេហតុផលដូចគន ។ ម៉យងវញិេទៀត ករេ្របើវធីិ មញញទំងអស់េនះ ចនំ 

                                                 
1
 េយើងសនមតថ អនក នមនករយល់ដឹងពីករករពរ មផ្លូវចបប់ជតិ និងអន្តរជតិទក់ទងនឹងេសរភីពកនុងករបេញចញមតិេនកមពុជ។ សូមេមើល 

ឧទហរណ៍៖ េសចក្តី្របកសជ កលស្តីពីសិទធិមនុស  (ម្រ ១៣ ម្រ ១៩ និងម្រ ២០) កតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ 
(ម្រ ១២ ម្រ ១៩ និងម្រ ២១) រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ (ម្រ ៣៥ ម្រ ៣៧ ម្រ ៤០ ម្រ ៤១ ម្រ ៤២ និងម្រ ៨០)។ សំ ប់ករពិភក ជទូ 
េទបែនថមេទៀតេលើបញ្ហ ផ្លូវចបប់ជំុវញិេសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជ សូមេមើល  “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់៖ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតកនុងេ្រគះថន ក់? 
របយករណ៍ស្តីពីេសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជ” របយករណ៍រមួគន របស់ប ្ត អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ស្រមបស្រមលួេ យមជ មណ្ឌ លសិទធិ 
មនុស កមពុជ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ និងមនេនេគហទំព័រ: http://www.cchrcambodia.org/English/add_report/reports/joint_report_on_foex.10sept.eng.pdf ) 

2
 កនុងករណីខ្លះ កររេំ ភេលើេសរភីពបេញចញមតិបនេកើតេឡើងពីដំបូង េនមុខ ែខេម  ដល់ ែខកញញ  បុ៉ែន្ត រព័ត៌មនចុះផ យពីករអភិវឌ ន៍ជបន្ត 

ៃនករណីកនុងកំឡុងេពល ៦ែខេនះ-សវនករ ល្រកម បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ករបំភិតបំភ័យជបន្ត។ល។ កនុងករណីទំងេនះ េយើងផ្តល់្របវត្តិៃនករណី េ្រកពី 
រង្វង់រយៈេពលសរេសរបយករណ៍ េដើមបីផ្តល់ព័ត៌មនពីករវឌិ ន៍ថមីៗបំផុត ែដលេកើតមនទំងមុខ និងេ្រកយ្រពឹត្តិករណ៍។ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [5] 
 

 

េ យអនក នេមើលរលំងអំពីលំនំៃនវធីិែដល ជញ ធរេ្របើ្របស់េដើមបីប្រងក បសកមមភពខងករបេញចញមតិ។  
 

េ យ រេហតុផលទំងអស់េនះ េយើងបនេ្រជើសេរ ើសយកករ ក់ ម្របេភទៃនករណីទំងអស់េទ ម 
មេធយបយ ឬេគលេ ែដលេ្របើ្របស់េ យ ជញ ធរ។ េយើងេជឿជក់ថ វធីិ ្រស្តេនះសមរមយបំផុតសំ ប់ 
បង្ហ ញេ យេឃើញពីលំនំៃនករប្រងក បេលើេសរភីពខងករបេញចញមតិែដលកំពុងែតេកើតមន។ 
 

្របេភទករណីែដលេយើងបនេ្របើ្របស់េនកនុង របយករណ៍េនះមនដូចជៈ 
 

 កររខំនដល់ករជួប្របជំុជ ធរណៈេ យសន្តិវធីិ េ យគម នេហតុផល និងមិនចំបច់ 
 ករគំ មកំែហង មផ្លូវតុ ករ េទេលើបុគគលែដលអនុវត្តសិទធិបេញចញមតិ ែដលរមួមន ករេសុើបអេងកត 

ករចប់ខ្លួន ករេចទ្របកន់ ករឃំុខ្លួន និងករកត់េទស។ 
 ករគំ មកំែហងេ្រកផ្លូវតុ ករ ករបំភិតបំភ័យ និងករ យ្រប រេលើ ងកយ េទេលើបុគគលែដល 

អនុវត្តសិទធិបេញចញមតិ។ 
 ករបំភិតបំភ័យខងនេយបយ (ករគបសងកត់្រគប់្របេភទពីរ ្ឋ ភិបលេទេលើបុគគលែដលសំែដងមតិ 

ខងនេយបយ ឬបំេពញតួនទីនេយបយ)។ 
 ករគំ មកំែហងខងករទូត (ករគំ មកំែហងសំេ េលើអនកតំ ងៃនអងគករអន្តរជតិ និងរ ្ឋ ភិបល 

បរេទសទក់ទងនឹងអ ថ ធិបបយជ ធរណៈរបស់ពួកេគេលើេគលនេយបយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ)។ 
 

មពិតេទករេរៀបជ្របេភទែបបេនះ មិនែមនល្អឥតេខច ះេនះេទ។ កនុងករណីខ្លះ ជញ ធរបនេ្របើ 
ឧបយកលេ្រចើនជងមួយេដើមបីបំបិទមត់អនករះិគន់។ េយើងក៏បនពយយមេរៀប ក់ ម្របេភទៃនករណី 
ទំងេនះេទ មអំេពើរេំ ភសិទធិខងបេញចញមតិែដលេលចេធ្ល បំផុត។ 

 

េនទីបំផុតេយើងបនពិនិតយេមើល្របេភទទី៦ មួយេទៀតគឺ ករេកើនេឡើងនូវចំនួនៃនករចប់ខ្លួនអនក 
រព័ត៌មនពីបទេចទ្របកន់េ យគម នភស្តុ ងថ បនជំរតិទរ្របក់ពីឈមួញេឈើ និងអនកជំនួញដៃទ 

េទៀត។ េបើេទះបីជឧបបត្តិេហតុទំងេនះខ្លះ ច ក់ចូលេទកនុង្របេភទ “ករគំ មកំែហង មផ្លូវតុ ករ” 
ែតមនហតុផលនំេ យេជឿថ ករណីទំងេនះគួរែត ក់កនុង្រកុមមួយេ យែឡក។ 

 

អងគករលីកដូ បនេធ្វើករេសុើបអេងកតេលើករណីមួយចំនួនទក់ទងនឹងអនក រព័ត៌មនជំរតិទរ្របក់ 
- កនុងអតីតកលនិងបចចុបបននកល - េហើយបនសននិ ្ឋ នថ មនអនក រព័ត៌មនខ្វះ្រកមសីលធម៌ខ្លះ ពិតជ 
បនែស្វងរកសំណូកពីឈមួញេឈើ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ក៏កនុងករណីេផ ងេទៀតបនែស្តងេ យេឃើញថ អនក 
ែដល្របតិបត្តិករងរ រព័ត៌មន្រតឹម្រតូវ មចបប់ បនរងនូវករេចទ្របកន់េ យបំពនផងែដរ។  

 

េ យមិនគិតអំពីកំហុស ឬភពគម នកំហុសរបស់បុគគលអនក រព័ត៌មន េយើងេជឿជក់ថ េពលេវ  
ៃនករប្រងក បគឺជ ករគួរកត់សំគល់ ស់។ ចប់េផ្តើមកនុងែខមក  ឆន ំ២០១០ ជរ ្ឋ ភិបលបនចប់េផ្តើម 
យុទធនករ្របឆំងសកមមភពកប់េឈើខុសចបប់កនុង្រទង់្រទយធំមួយ និង្របកបេ យករផ ព្វផ យយ៉ង 
ទូលំទូ យ។ យុទធនករេនះ បន្របមូលេឈើែដលរបឹអូសបនចំនួន៣,០០០ែម្រតគូប បុ៉ែន្តមនករចប់ខ្លួន 
បុគគលសំខន់ៗ ពក់ព័នធជមួយមុខជំនួញេនះែតពីរ ឬបីនក់បុ៉េ ្ណ ះ។ ទនទឹមេពលជមួយគន េនះ មនអនក 



[6] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

រព័ត៌មនយ៉ងេ ច ស់ ១៦នក់ ែដលបនចុះផ យអំពីបញ្ហ េនះ ្រតូវបនចប់ខ្លួនរ ង ែខេម  
និងែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ ែផនកចុងេ្រកយៃនរបយករណ៍េនះ ពិនិតយេមើលករណី្របេភទេនះមួយចំនួន និង 
ពិនិតយេមើលេលើករ ជប់ជំពក់ែដល ចមនជមួយនឹងយុទធនករ្របឆំងករកប់េឈើ។ 

□□□ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [7] 
 

 

២.  កររខំនដល់ករជួប្របជំុជ ធរណៈេ យសន្តិវធីិ 
 
 

ករណីសិក  ១៖ អនកភូមិជីែ្រកងេធ្វើដំេណើ រផ្លូវែវងឆង យ និងលទធផលទទួលបនេ្រកយមក3
 

 

អនកភូមិជីែ្រកង ែដលបនជប់ពក់ព័នធេនកនុងទំនស់ដីធ្លីដ៏េក្ត គគុកមួយមនសំណូមពរដ៏ មញញ 
មួយ។ សំណូមពរេនះមន បនទ ប់ពីឧបបត្តិេហតុៃថងទី២២ ែខមីន ឆន ំ២០០៩ ជេពលែដលកងកំ ំងរបស់ 
ជរ ្ឋ ភិបលបន ចូលេទរបឹអូសយកដីរបស់ពួកេគេដើមបីផល្របេយជន៍ឈមួញឯកជនមួយ។  

អនកភូមិបន នំគន េចញមក 
េធ្វើករត ៉ េហើយមនករ្របទញ 
្របទង់គន  ែដលកនុងេពលេនះមន 
អនកភូមិបីនក់ ្រតូវបនកងកំ ំង ជ 
រ ្ឋ ភិបលបញ់សំេ េលើ និងអនក 
ភូមិ៩នក់ បែនថមេទៀត្រតូវបនចប់ 
ខ្លួន។ អនកភូមិទំងេនះ ្រតូវបនេចទ 
្របកន់ ពីបទបងករបួស ន មេលើ ង 
កយ និងលួច្រសូវ ជ្រសូវពួកេគបន 

ំដុះ េ យៃដរបស់ខ្លួនផទ ល់។ 
តុ ករេខត្តេសៀម ប បននិយយ 
ថ ខ្លួននឹង្របកស ល្រកម េនៃថង  

 
ទី២៧ ែខតុ ។ 

 

អនកភូមិចង់េទចូលរមួសវនករ - ឬក៏យ៉ងេ ច ស់រង់ចំេនខងេ្រកបនទប់សវនករ - គឺជ 

សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ
4
។ បុ៉ែន្ត េន្របេទសកមពុជក ្ត ទំងេនះមិនែមនជេរឿង មញញេពក 

េទ។ 
 

នេពលរេសៀលមុនេពលេចញ ល្រកម មនម្រន្តីនគរបល្រប ប់េ យ វធុចំនួន្របែហលជ 
៥០នក់បនហុ៊ំព័ទធភូមិ និងវត្ត មៃនេមដឹកនំរបស់អនកភូមិ  ែដល្រតូវបន ជញ ធរឈប់ទទួល គ ល់  គឺ្រពះ  
                                                 
3
 “េយើងទំងអស់គន ជអនកករពរសិទធិមនុស ” របយករណ៍អងគករលីកដូ ៃថងទី៩ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ (មនេនេគហទំព័រៈ http://www.licadho-

cambodia. org/articles/20100509/111/index.html)។ ឯក រៃផទកនុងអងគករលីកដូ។ 
4
 សូមេមើលរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ម្រ ៤០ (េសរភីពកនុងករេធ្វើដំេណើ រ)។ សូមេមើលផងែដរ រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ម្រ ៣១ ែដលទទួល គ ល់េសចក្តី្របកសជ 
កលស្តីពីសិទធិមនុស ម្រ ១១ (សិទធិចូលរមួកនុងសវនករជ ធរណៈ) និងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយម្រ ១៤ 

(ែដលអនុញញ តិេ យបដិេសធ ធរណៈជនពីករចូលរមួ“ទំង្រសុង ឬ ែផនក មួយៃនសវនករស្រមប់ផល្របេយជន៍ៃនទំេនៀមទំ ប់ស ្ត ប់ធន ប់ 
ធរណៈ ឬសន្តិសុខជតិ”។ អជញ ធរមិនបនផ្តល់េសចក្តីពនយល់ចបស់ ស់ ថេហតុអ្វីបនជករមិនេ យមិត្តភ័្រក្ត និង្រកមុ្រគួ ររបស់ចុងេចទកនុង 

ករណីេនះចូលរមួកនុងសវនករជករចំបច់។)។  

្រពះេតជគុណ លួន សុ ៉តេ្របើ្របស់របូថត និងវេីដអូេដើមបីជឯក រ 
ផ ព្វផ យពីកររេំ ភសិទធិមនុស េនកនុង្របេទសកមពុជ 



[8] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

េតជគុណ លួន សុ ៉ត។ នគរបលបន្រចក្រគប់ចូល វធុរបស់ពួកេគសែម្តងេ យ អនកភូមិេឃើញ។ គឺជ 
រដ៏ចបស់្រកែលតមួយៈ គឺអនកភូមិមិន ចេធ្វើដំេណើ រេទកន់េខត្តេសៀម បបនេទ។ នគរបលបន ន ក់ 

េនកនុងភូមិេពញមួយយប់េដើមបីអនុវត្តបទបញជ  េ យមននគរបលបីនក់ ន ក់េនកនុងវត្តរបស់្រពះសងឃ 
លួន សុ ៉ត។ 

 

បនទ ប់មកមនដំណឹង ្រកក់ៈ មច ស់រថយន្ត ែដល្រពះសងឃសុ តបនជួលសំ ប់ដឹកអនកភូមិបន 
ផ្តល់ដំណឹងមកថ ពួកេគ្រតូវបននគរបលគំ មកំែហង ដូេចនះមិន ចមកកន់ភូមិបនេទ។ ្រពះសងឃ សុ ៉ត 
បនេកះេ អនកភូមិជួប្របជំុ និងសួរថេតើពួកេគចង់េធ្វើអ្វី។ សហគមន៍បនសំេរចចិត្តថ ពួកេគេ្រកកពី 
្រពលឹម និងេធ្វើដំេណើ រេ យេថមើរេជើង េបើេទះបីជតុ ករមនចំងយ ៩០គីឡូែម៉តក៏េ យែដលជក់ែស្តង គឺ 
មិន ចេធ្វើដំេណើ រេទដល់េទ។ 

 

ន្រពលឹមៃថងបនទ ប់ ្រពះសងឃ សុ ៉ត បនេ្រកកេឡើងេនេម៉ង ៤្រពឹក។ គត់បនចកេចញពីវត្ត 
េ យ ង ត់ៗមិនេ យនគបលដឹង និងបននិមន្តេទកនុងភូមិ។ គត់បននិមន្តពីផទះមួយេទផទះមួយេដើមបី 

ស់្រគួ រនិមួយៗេ យភញ ក់ពីដំេណក រហូត្របមូលបនគន មួយ្រកុមជង ៥០នក់ - មនមនុស វយ័ចស់ 
េកមង និងមនទំងកុមរ និង្រស្តីមនៃផទេពះ។ ពួកេគបនេចញដំេណើ រកត់ ម លែ្រសេដើមបីេទកន់ផ្លូវ 
ជតិ។ 

 

រយៈេពល ២េម៉ងេ្រកយមក នគបលបនដឹងខ្លួនថ ្រតូវបនអនកភូមិបេញឆ ត េហើយក៏នំគន េធ្វើ 
ដំេណើ រេ យមូ៉តូេទ មរកអនកភូមិ។ ពួកេគរកេឃើញ្រកុមអនកភូមិចំងយ ១០គ.ម ជិតដល់ផ្លូវជតិ។ នគបល 
៦នក់ ក់មូ៉តូរបស់ខ្លួនេធ្វើជរបំងបិទផ្លូវជបេ ្ត ះ សននចំងយ្របែហល ៥០ែម៉្រតពីខងមុខ្រកុមអនកភូមិ។ 
្រពះសងឃសុ ៉ត បនេបើកកេម ៉ វេីដអូរថតរបូភព េហើយ្រកុមអនកភូមិបន្តដំេណើ រេទមុខេទៀត។ 

 

ម្រន្តីនគបលមន ក់បនែ្រសកេឡើងថ “មិនអនុញញ តិេ យអនកេធ្វើដំេណើ រេទមុខេទ”។ នេពលេនះ 
្រកុមអនកភូមិសថិតេនចំងយ ៥០ែម៉្រតពី្រកុមនគបល។ ្រពះសងឃ សុ ៉ត បនសួរថ “េ្រពះេហតុអ្វីេទ? ម  
មនសិទធិេទទីកែន្លង ែដល ម ចង់េទ”។ 

 

នេពលេនះ ្រពះសងឃ សុ ៉ត គង់ទល់មុខគន នឹងម្រន្តីនគបលែដលមនកំហឹង។ ម្រន្តីនគបលបន 
ដកយកកេម ៉ វេីដអូរបស់្រពះសងឃសុ ៉ត។ ម្រន្តីរបូេនះបននិយយថ “កំុថតពួកេយើង។ ”្រពះសងឃសុ ៉ត 
បនមនពុទធដីកតបវញិថ “ថតរបូភពក៏ជសិទធិរបស់ ម ែដរ។ ម ថតរបូភពផ្លូវថនល់ េហើយេបើអស់ 
េ កមិនចង់េ យថតជប់េទ សូមចកេចញពីផ្លូវេទ”។ ខណៈេពលែដល្រពះសងឃសុ ៉តជែជកែវកែញក 
ជមួយនគរបល ្រកុមអនកភូមិបនឆ្លងផុតរបំងបិទផ្លូវរបស់នគបល។ េទះបីជបនឆ្លងផុតរបំងបិទផ្លូវមួយ 
េនះក៏េ យ បុ៉ែន្តេនមនឧបសគគេ្រចើនែថមេទៀត។ 

 

េនេលើដងផ្លូវ ្រពះសងឃសុ ៉តបនេ រករថយន្ត ក់សីុេន្រសកុជីែ្រកង បុ៉ែន្តពួកេគទំងអស់មិន 
៊ នមកេទ។ ពួកេគ្រតូវបននគបលគំ មកំែហងផងែដរ។ ្រកុមអនកភូមិបនបន្តដំេណើ រេ យេថមើរេជើង។ 

នគរបលបនមក ម ក់របំងបិទផ្លូវេនេរៀង ល់ ១០០ែម្រត េទ ២០០ែម៉្រត  ពីមុខ្រកុមអនកភូមិ។  ករេ  
 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [9] 
 

 

រថយន្ត មផ្លូវេ យឈប់េដើមបីេធ្វើដំេណើ រមិនបនផលេទ-អនកេបើកបររថយន្តទំងអស់េនះ 
្រតូវបនេគ្រពមនមិនេ យដឹក្រកុមអនកភូមិទំងេនះេទ។ េនទីបំផុតមនរថយន្ត ក់សីុមួយ បនឈប់ដឹក 
អនកភូមិមួយចំនួន បុ៉ែន្តេធ្វើដំេណើ របនចំងយ ១០០ែម៉្រត នគបលបនបញឈប់រថយន្តេនះ និងឃត់ខ្លួនអនក 
េបើកបរ្រពមទំងដកហូតយកេ ររថយន្ត។ ្រពះសងឃសុ ៉ត បនេធ្វើអន្ត គមន៍បញចុ ះបញចូ លនគបលេ យ 
េជឿថ ជកំហុសរបស់្រពះអងគមិនែមនជកំហុសរបស់អនកេបើកបររថយន្ត ក់សីុេទ។ រថយន្ត ក់សីុ ្រតូវបន 
បងខំេ យេបើកបរ្រតលប់េ្រកយវញិ មទិសេ ែដលខ្លួនបនេធ្វើដំេណើ រមក។ 

 

្រកុមអនកភូមិ បនបន្តដំេណើ រេ យេថមើរេជើង េហើយចំនួនអនកេធ្វើដំេណើ របនថយចុះជបេណ្តើ រៗ។ ្រពះ 
សងឃ សុ ៉ត បនែ្រសកេ រថយន្ត ក់សីុ និងរថយន្តធំៗបីបួនបែនថមេទៀត បុ៉ែន្តមិនមនរថយន្ត ឈប់ 
េទ រហូតទល់ែត្រកុមអនកភូមិេដើរបន ២០គីឡូែម៉្រត េទើបពួកេគចប់េផ្តើមមនសំ ងខ្លះ។ អនកភូមិបនបំែបក 
គន ជ្រកុមតូចៗ េហើយេធ្វើដំេណើ រ ម មរថយន្តបីេទបួនេផ ងៗគន ។ អនកភូមិខ្លះបនេទដល់ទិសេ  និង 
អនកខ្លះេទៀត្រតូវបនេគេ យ្រតលប់េ្រកយវញិ។ 

 

្រពះសងឃ សុ ៉ត ខ្លួន្រពះអងគ េនទីបំផុត្រតូវបនបុគគលិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមកទទួលយកេន 
េម៉ង្របែហលជ ១០្រពឹក បនទ ប់ពីេធ្វើដំេណើ រេថមើរេជើងចំងយ ៣០គីឡូែម៉្រត។ មុនេពល្រពះអងគេទដល់ 
តុ ករេខត្ត គឺេម៉ងជិត ១១្រពឹក។ នេពលេនះ ល្រកម្របកសបន ៣េម៉ងកន្លងមកេហើយៈ អនកភូមិ 
ពីរនក់្រតូវបនកត់េទសពីបទបងករបួស ន ម និងបទប្លន់ ែដល្រតូវជប់ពនធនគររយៈេពលមួយឆន ំ និងបង់ 
្របក់ពិន័យចំនួន ៧៥០ ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ។ អនកភូមិ ៧នក់ ្រតូវបនរចួផុតពីករេចទ្របកន់របស់ 
តុ ករ បុ៉ែន្តេនបន្តជប់ឃំុឃំងកនុងពនធនគររង់ចំករសំេរចទក់ទងនឹងបទេចទថមី និងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ពី 
្រពះ ជ ជញ ។ 

 

*   *   * 
 

រយៈេពលៃនឆន ំបនទ ប់ ្រពះសងឃសុ ៉តបនបន្តេធ្វើករងរជមួយអនកភូមិ។ ខណៈែដលញតិមិត្តពីភូមិ 
របស់្រពះអងគ្រតូវេគនំយកេទកត់េទស ្រពះអងគបនបន្តេរៀបចំ្របមូលផ្តុំអនកភូមិេនខងេ្រកតុ ករេខត្ត 
េសៀម ប។ 

 

េនៃថងទី២០ ែខសី  ឆន ំ២០១០ ្រពះអងគបនចូលរមួសវនករមួយេលើកេទៀតេលើ្រកុមេមដឹកនំ 
សហគមន៍ជីែ្រកង។ គត់បន្របមូលផ្តុំគន ជមួយសហគមន៍ពីរ និងសហជីពមួយេនខងេ្រកតុ ករ ជទី 
កែន្លងែដលពួកេគបនបេង្ហ ះេប៉ងេប៉ង មនភជ ប់នូវ រអំពវនវេ យមនករេ ះែលងអនកភូមិជីែ្រកង 
និងផ្តល់យុត្តិធម៌សំ ប់អនកភូមិជីែ្រកង។ 

 

ករ្របមូលផ្តុំគន ្របកបេ យសន្តិវធីិ បុ៉ែន្តមនភពតឹងែតង។ នគបលបនព្រងយកំ ំង និងមន 
ករនិយយគន ទុកជមុនថ ជញ ធរនឹងពយយមចប់ខ្លួន និងផ ឹក្រពះសងឃសុ ៉ត កនុងៃថងេនះ។ េទះជដូេចនះ 
ក្តី ក៏្រពះអងគបនបង្ហ ញមុខចូលរមួកនុងករ្របមូលផ្តុំែដរ។ 

 

េនេវ ពក់ក ្ត លេពល្រពឹក មន្រពះសងឃចំនួន ៤០អងគ បននិមន្តមកដល់តុ ករេដើមបី 
្របឈមមុខនឹង្រពះអងគ សុ ៉ត។ មននគបល ២០នក់េផ ងេទៀតមកដល់ទីេនះែដរ។ ្រពះសងឃបនបង្ហ ញ 



[10] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

លិខិតមួយចបប់ដល់្រពះសងឃសុ ៉ត។ លិខិតសរេសរេចទ្របកន់្រពះអងគពីកររេំ ភសងឃ្របកសេលខ 
៤០៣⁄០៧ ជេសចក្តីបងគ ប់បញជ ឆន ំ២០០៧ ម្របម្រពះសងឃ កនុង្របេទសកមពុជពី “ករេរៀបចំ ឬចូលរមួ 

កនុង” បតុកមម ឬកូដកមម ែដលប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខ និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ
5
។ 

 

មនបទបញជ រសរេសរកនុងលិខិតេនះផងែដរថៈ បញឈប់ លួន សុ ៉ត ពីករចូលរមួកនុងបតុកមមេន 
េសៀម ប និងេធ្វើករចប់ខ្លួនគត់េបើមនកររងឹទទឹង។ ្រពះសងឃសុ ៉ត េមើលមិនេឃើញថ គត់ ចេធ្វើេ យ 
ប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខនរ មន ក់ ឬ ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈយ៉ងដូចេម្តចេទ េហតុដូេចនះេហើយគត់ 
បដិេសធមិនចកេចញេទ។ ជញ ធរចប់េផ្តើមចូលមកជិតគត់។ 

 

អនកភូមិបននំគន ព័ទធជំុជិត្រពះសងឃ សុ ៉ត កនុងកិចចខិតខំេដើមបីេធ្វើជរបំងករពរគត់ពីករចប់ខ្លួន។ 
មេធយបយេនះទទួលបនផល េហើយ ជញ ធរសុខចិត្តចុះចញ់ ែដលេបើ ម ម ន ពីេ្រពះពួកេគមិនចង់បងក 
េ យេកើតមនឧបបត្តិេហតុេនទីកែន្លងេនះេទ។ បនទ ប់ពីករ្របកស ល្រកម ្រពះសងឃសុ ៉តបនចក 
េចញជមួយនឹងរថយន្តអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ។ 

 

បុ៉ែន្តរថយន្តមិនបនេទមុខឆង យេទមុនេពល ែដលនគរបលច ចរណ៍បនឃត់េ យឈប់។ 
បនទ ប់ពីចរចរគន អស់រយៈេពល ៥នទី រថយន្ត្រតូវបនអនុញញ តិេ យបន្តដំេណើ រ បុ៉ែន្ត្រតូវបនឃត់េ យ 
ឈប់ម្តងេទៀតរយៈេពលបុ៉នម ននទីេ្រកយមក ែដលេលើកេនះេធ្វើេឡើងេ យនគរបលេខត្ត។ នគរបលបន 
បញជ រេ យអនកេបើកបរេបើករថយន្តេទកន់ទីវត្តមួយ ែដលេនទីេនះ ជញ ធរខង សនកំពុងែតរង់ចំជ 
េ្រសច។ នគរបលបនអមដំេណើ រ្រពះអងគេទ។ 
 

អនកភូមិជីែ្រកង បនទទួលដំណឹងអំពីអ្វីែដលេកើតេឡើងចំេពះ្រពះអងគ េហើយពួកេគបននំគន េទកន់ 
ទីវត្តេនះ េទដល់ចំេពលែដល ជញ ធរសងឃបនកំពុងែតមកដល់ទនទឹមនឹងរថយន្ត ្រពះសងឃសុ ៉ត។ 

 

្របធនសងឃមួយអងគ្របញប់ចូលកនុងរថយន្ត និងពយយមទញ្រពះសងឃ សុ ៉ត េចញមកេ្រក។ អនក 
ភូមិបនបំែបកេចញ។ មច ស់រថយន្តបនបិទទ្វ ររថយន្ត និងអនកភូមិបនព័ទធរថយន្តជិត។ ្រស្តីវយ័ចំ ស់ៗ 
អងគុយេលើផ្លូវេដើមបី ងំសងឃជន់ខពស់មិនេ យចូលជិត្រពះអងគ និងបនអង្វរក្រពះសងឃទំងេនះេ យទុក 
្រពះសងឃ សុ ៉ត េ យេនមន ក់ឯង។ អនកភូមិេផ ងេទៀតយំ និងែ្រសក េ យភពរជួំលចិត្ត។ 

 

អនកភូមិទទួលបនេជគជ័យចំេពះករែដលពួកេគបងកេឡើង នូវ ថ នភពទល់្រចកមួយេនះ។ ពីរ 
េម៉ងេ្រកយមក នគបលបនបញជ រេ យបុគគលិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលយករថយន្តខ្លួនេចញ។ ្រពះ 
សងឃ សុ ៉ត និងអនកភូមិបនរចួខ្លួន និង្រតលប់េទជីែ្រកងវញិ។ 

 

ជញ ធរខង សនមិនទន់អនុវត្តបន មបទបញជ រេ យផ កឹ្រពះសងឃសុ ៉តេទ េហើយ្រពះអងគ 
េនែតបន្តសកមមភពរបស់ខ្លួន។ េទះជយ៉ង ក៏េ យក៏បទបញជ រេនះនឹងេនែតជករបំភិតបំភ័យជបន្ត 
េ យគម នកំណត់។ 

                                                 
5
 សូមេមើល លិខិតេបសកកមមេចញេ យករយិល័យធមមករ និង សនេខត្តេសៀម ប េលខ៤៧⁄០១០ ចុះៃថងទី៧ ែខសី  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [11] 
 

 

ករប្រងក បេ យមនករចត់ ងំៈ ពីភពៃ្រពៃផ េទកររេំ ភសមតថកិចចធងន់ធងរ មែបបករយិធិបេតយយ 
 

េរឿងេនជីែ្រកងបនផ្តល់នូវេសចក្តីសងឃឹម្រពលៗដ៏កំរមួយ។ ថ្វីេបើមនកិចចខិតខំយ៉ងេ្រចើនេលើស 
លប់ពីសំ ក់ ជញ ធរយ៉ង ក៏េ យក៏អនកភូមិអនុវត្តបនេជគជ័យសិទធិរបស់ខ្លួនកនុងករេធ្វើដំេណើ រេ យ
េសរ ី និងករជួប្របជំុ។ ពួកេគបនេ្រកកឈរេឡើងេនចំេពះមុខៃនឧបយកលគំ មកំែហងរបស់ ជញ ធរ 
េហើយ្រពះសងឃ លួន សុ ៉ត េនែតមនភពសកមម។ 

 

បុ៉ែន្តករពិពណ៌នេរឿងជីែ្រកងថ “មនក្តីសងឈឹម” ែស្តងេ យេឃើញពីសភពធ្ល ក់ចុះេឡើងៃនេសរ ី
ភពខងករបេញចញមតិេនកមពុជ។ អនកភូមិបនបត់បង់ដីធ្លីរបស់ខ្លួន េហើយនគបលបនបញ់្រប រេទ 
េលើអនកភូមិៃដទេទគម ន វធុបីនក់។ ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវរចួផុតពីករេចទ្របកន់ ខណៈេពលែដលអនកភូមិ 
ជីែ្រកងបន្របឈមមុខនឹងបទេចទ្របកន់្រពហមទណ្ឌ ជេ្រចើនកនុងរយៈេពលជងមួយឆន ំ និងសវនករ 
េផ ងៗគន ចំនួន ៥េលើក។ កនុងេពលសរេសររបយករណ៍េនះ យ៉ងេ ច ស់មនអនកភូមិ ១២នក់កំពុង 
ជប់កនុងពនធនគរ ឬជប់ឃំុឃំងជបេ ្ត ះ សននរង់ចំករកត់េសចក្តី។ ្រពះសងឃសុ ៉ត ចនឹង្រតូវេគ 
ចប់ខ្លួន្រគប់េពលផងែដរ។ 

 

បុ៉ែន្ត មករជក់ែស្តង ្របជពលរដ្ឋកមពុជមួយចំនួនមនករភ័យខ្ល ច េហើយរតឹែតភ័យខ្ល ចខ្ល ំង 
េឡើងកនុងករពយយមជួប្របជំុជ ធរណៈ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តំ ងសហគមន៍្របមូលផ្តុំេដើមបីទមទរសិទធិដីធ្លីេនកនុងទី្រកងុភនំេពញេនៃថងទី១៥ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ 
កងកំ ំងនគរបលបនេរ ងំកបូនដែង្ហររបស់ពួកេគ។ 



[12] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

អនកខ្លះមិនមនលទធភពចូលរមួ្របជំុទល់ែតេ ះ។ កន់ែតក្ល យេទជេរឿងធមម េទៗ ែដលករ 
្របមូលផ្តុំ្រតូវបន ជញ ធរបញឈប់បនមុន។ េនតំបន់ជនបទ ជញ ធរែតងែតេ្រជើសេរ ើសវធីិដ៏ មញញមួយគឺ 
បដិេសធសិទធិេធ្វើដំេណើ ររបស់្របជពលរដ្ឋ។ មនករហុ៊ំព័ទធភូមិ ក់របំងបិទផ្លូវ និង ងំ្របជពលរដ្ឋពីករ 
្របមូលផ្តុំេ យេ្របើកំ ំង។ 

 

េន មតំបន់ទី្រកុង មេធយបយែដល ជញ ធរចូលចិត្តេ្របើ គឺមិនេចញេ យនូវលិខិតអនុញញ តិ។ 
ជំេរ ើសរបស់ ជញ ធរនូវមេធយបយេនះ គឺចបប់ស្តីពីបតុកមមេ យសន្តិវធីិឆន ំ២០០៩ ែដលតំរវូេ យអនកេរៀបចំ 

បតុកមមជូនដំណឹងេទរ ្ឋ ភិបលេលើ ល់ករ្របមូលផ្តុំជ ធរណៈទំងអស់
6
។ ចបប់ក៏អនុញញ តិផងែដរ 

ដល់ម្រន្តីេដើមបីេធ្វើករ ម្របមបតុកមមេ យសន្តិវធីិ េ យមូលេហតុសន្តិសុខ សុវតថិភព ឬស ្ត ប់ធន ប់ 

ធរណៈ
7
។ 

 

ខណៈែដលេសចក្តីតំរវូេនះ ច ក់ដូចជសមេហតុផលកនុង ថ នភពទូេទ ជញឹកញប់ ្រតូវ 
បនយកមកេ្របើេ យបំពនេន្របេទសកមពុជ ែដលរ ្ឋ ភិបលមនទំេនរេលើករេមើលេឃើញទស នៈ 
ជំទស់ខងនេយបយថ ជករគំ មកំែហងដល់ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ។ 

 

ជឧទហរណ៍ េនែខកកក  ឆន ំ២០១០ ម្រន្តីជប់េឆន តមកពីគណបក ជំទស់ គឺគណបក សិទធិមនុស  
បនពយយមេរៀបចំេវទិក ធរណៈេលើ្របធនបទ “េសរភីពៃនករបេញចញមតិ” កនុងេខត្ត ែកវ។ ជញ ធរ 

បនបិទេវទិកេនះ ពីេ្រពះអនកេរៀបចំកមមវធីិមិនមនបនទទួលករអនុញញ តិ្រតឹម្រតូវេទ
8
។ 

 

ជេរឿងធមម ផងែដរ ែដល ជញ ធរពនយេពលផ្តល់ករអនុញញ តិរហូតដល់ដំ ក់កលចុងេ្រកយ 
ែដលទំនងជសងឃឹមថនឹងមនមនុស ចំនួនតិចតួចមកចូលរមួ េបើសិនជគម នភព្របកដថ ្រពឹត្តិករណ៍ 
េនះនឹង្រប្រពឹត្តេធ្វើេទបន។ េនះ គឺជករណីែដលេកើតេឡើងកនុងែខកកក  ឆន ំ២០១០ ជេពលែដល ជញ ធរ 
បនបដិេសធករអនុញញ តិពីេពលដំបូងមិនេ យសហជីពកមមករ េធ្វើករត ៉ពីេរឿង្របក់ឈនួលកនុង ជធនី 

ភនំេពញ
9
។ ជរ ្ឋ ភិបលបនអះ ងថ ករត ៉ ចគំ មកំែហងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងបងកករបំផ្លិច 

បំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ បុ៉ែន្តអនកេរៀបចំេប្តជញ ចិត្តថនឹងេធ្វើករត ៉។ េនទីបំផុតបំ ម្រតូវបនលុបេចញវញិន 
េពល្រពឹកៃនៃថងេកើត្រពឹត្តិករណ៍េនះ ។ 

 

េទះបីជបនទទួលករយល់្រពម ក៏្រពឹត្តិករជេ្រចើនរងករេ្រជ តែ្រជករខំនពីនគរបល ែដលមន 
ែបបែផនជំទស់នឹងទំហំៃន្រកុមអនកត ៉ ែខ ផ្លូវៃនកបួនេធ្វើដំេណើ រ ឬទី ំងេធ្វើសកមមភព។ ជួនកលមនករ 
ចប់ខ្លួនអនកចូលរមួពីបទញុះញង់ ឬេធ្វើេ យប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខ - េបើេទះបីជករត ៉េមើលេទ ក់ដូច  

                                                 
6
 ចបប់ស្តីពីបតុកមមេ យសន្តិវធីិ ឆន ំ២០០៩ ម្រ  ៥ 

7
 ចបប់ដែដល ម្រ ៩ 

8
 សូមេមើលករណីសិក េលខ៥ 

9
 េសចក្តីែថ្លង រព័ត៌មនរមួ អងគករលីកដូ ៃថងទី២៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ និងព័តមនពីវទិយុ សីុេសរ ីៃថងទី២១ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [13] 
 

 

ជ្រគប់យ៉ង្រប្រពឹត្តិេទ្របកបេ យសន្តិវធីិ។ 
 

កនុងករណី ្រកក់បំផុត នគរបលេ្របើកងកំ ំងេបសសំ តបតុករ - េ យបង្ហ ញនូវភពអត់ធមត់ 
តិចតួចកនុងករ្រប្រពឹត្តេនះ ។ ឧទហរណ៍ កនុងែខសី  មនអនកភូមិមួយ្រកុមមនគន  ៥០នក់បនេធ្វើដំេណើ រ 
មកពីេខត្តបត់ដំបង េដើមបីមកេធ្វើបតុកមមេ យអងគុយេសង ម ង ត់េនខងមុខេគហ ្ឋ នេ កនយករដ្ឋ 

ម្រន្តី
10

 ។ អនកភូមិបន្របឈមមុខជមួយនគរបល ែដលចប់បងខំពួកេគ ក់ចូលកនុងរថយន្ត្រកុងេ យវលិ 
្រតលប់េទផទះរបស់ពួកេគវញិ។ បុ៉ែន្តករយយីេលើអនកភូមិមិនបនបញច ប់្រតឹមែតបុ៉េណ្ណះេទៈ អនកេរៀបចំបតុ 
កមម្រតូវបនចប់ខ្លួនេនៃថងបនទ ប់ េហើយបនទ ប់មកេទៀត កងកំ ំងកង ជ វធុហតថ្រប ប់េ យ វធុបន 
ហុ៊ំព័ទធភូមិរបស់ពួកេគេដើមបី ងំអនកភូមិពីករេធ្វើសកមមភពបន្តេទៀត។ 

 

េទះបីជនគរបលជញឹកញប់េ្របើអំេពើហិង េទេលើ្រកុមបតុករក៏េ យ ក៏្របេទសកមពុជមិនែដល 
នំម្រន្តីនគរបលែដលបន្រប្រពឹត្តិអំេពើហិង កនុងបតុកមមយកមកផ្តនទ េទសេទ។ េនះ គឺជករពិត ស់ 
ចំេពះករណីជេ្រចើន - សូមបីែតដូចជករណីជីែ្រកងក៏េ យ - ជករណីែដលមនភស្តុ ងជវេីដអូបង្ហ ញពី 
ម្រន្តីបនេ្របើកំេភ្លើងបញ់េទេលើជនសីុវលិែដលគម ន វធុ និងែដលមិនែមនជអនកបងកេហតុ។  

 
□□□ 
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 “ករេ្របើកំ ំងហួសេហតុេទេលើអនកភូមិែដល្របមូលផ្តុំគន េ យសន្តិវធីិេន ជធនីភនំេពញ” េសចក្តីែថ្លងករណ៍ អងគករលីកដូ ៃថងទី៨ ែខសី  ឆន ំ 
២០១០ (http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=225&pagenb=&filter=)។ 



[14] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 

ករណីសិក ខងេ្រកមេនះផ្តល់ឧទហរណ៍េ្រចើនែថមេទៀតអំពីករចូលេ្រជ តែ្រជករបស់ រ ្ឋ ភិបលេទកនុង 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងចូលរមួកនុងករ្របមូលផ្តុំេ យសន្តិវធីិ និងជ ធរណៈរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជៈ 

 

 

►►► 
១ ឧសភ ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ២ 
 

 

នគបល ងំករ ក់បញច ងំភពយន្តឯក រស្តពីីេ ក ជ វជិជ
11

 
 

 ករ ក់បញច ំងភពយន្តឯក រមនចំណងេជើងថ “េតើនរ សំ ប់ 
េ កជ វជិជ ?” េនខងេ្រកវត្តលងក កនុង ជធនីភនំេពញ េ យគណបក  
សម រង ុ  ី និងសហព័នធសហជីពកមមករកមពុជេនៃថងទី១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ 
្រតូវបនម្រន្តីនគរបលបញឈប់។ 

 ភពយន្តឯក រេនះដឹកនំផលិតេ យេ ក េ្របដលី ខុក េ យគត់បន 
េសុើបអេងកតករណីឃតកមម ៃថងទី២២ ែខមក  ឆន ំ២០០៤ េលើេ កជ វជិជ  
អតីត្របធនសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ភពយន្តឯក 

រេនះេធ្វើករេសុើបអេងកតយ៉ងសីុជេ្រម បនទ ប់ពីឃតកមមបនេកើតេឡើង 
េហើយចង្អុលបង្ហ ញថ ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនជប់ពក់ព័នធកនុងករបិទ 
បំងឃតកមមេនះ និងបនេរៀបចំេ យបុរសពីរនក់ជអនកទទួលរងកំហុស 
ែដលពួកេគមិនបន្រប្រពឹត្ត េហើយពួកេគ្រតូវជប់ពនធនគរចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមម 
េនះ។ 

 ជញ ធរបនផ្តល់េហតុផលខុសៗគន  និងយ៉ងចំរងូចំ សចំេពះករ ម 
្របមករ ក់បញច ំងភពយន្តឯក រេនះ។ ពីដំបូងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងព័ត៌មន 
េ ក េខៀវ កញរទិធ បនមន្រប សន៍ថ រ ្ឋ ភិបលនឹងមិន“ជំទស់ែបប 
នេយបយ” េទនឹងករ ក់បញច ំងេនះេទ។ បុ៉ែន្តបនទ ប់មកម្រន្តី  
ជធនីភនំេពញ បនទមទរេ យអនកេរៀបចំកមមវធីិែស្វងរកករអនុញញ តពី 

“្រកសួងពក់ព័នធ”។ បនទ ប់មកេទៀត អនកនំពកយ្រកសួងម ៃផទបននិយយ 
ថ ភពយន្តឯក រេនះ្រតូវបន “នំចូលមកកនុង្របេទសេ យខុសចបប់”។ 
្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈែថ្លងថ ល់ែខ ភពយន្តទំងអស់មុន ក់ 
បញច ំង្រតូវែតមនករពិនិតយ និងអនុញញ តពី្រកសួង។ េនទីបំផុតមិនមនករ 
អនុញញ ត្រតូវ បនផ្តល់េ យសំ ប់ករ ក់បញច ំងភពយន្តេនះេទ។ 

 តំ ងគណបក សម រង ុ ី បន្របកសេនៃថងទី៥ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ ថ 
ពួកេគនឹង ក់បញច ំងភពយន្តឯក រេនះេនទី ន ក់ករគណបក របស់ខ្លួន 
កនុងេពលឆប់ៗខងមុខ។ 
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 មស សុខជ “គណបក សមរង ុ ី ក់បញច ងំភពយន្តឯក រស្តីពីេ ក ជ វជិជ ” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៥ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០។ មស សុខជ “េតើនរ  
្រតួតពិនិតយភពយន្តឯក រស្តីពីេ កជវជិជ ?” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០។ រព័ត៌មនេកះសន្តិភព ៃថងទី២ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០។ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [15] 
 

 

 

 

►►► 
២៤-២៥ ឧសភ 

២០១០ 
េខត្ត ្វ យេរៀង 

 
ករណីសិក  ៣ 

 
 

នគរបលបិទផ្លូវ ងំខទប់អនកភូមិពីករេធ្វើដំេណើ រេទចូលរមូ ្ត ប់សវនករេលើអនក 

តំ ងរបស់ពួកេគេនតុ ករ
12

 
 

 ជញ ធរបនពយយម ងំអនកភូមិពីរ្រកុមមកពី្រសុករមសែហក ពីករេដើរ 
កបួន េទកន់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង។ មនអនកភូមិ្របែហលជ ៥០នក់េធ្វើ 
ដំេណើ រមកដល់តុ ករ េដើមបីទមទរេ យេ ះែលងេមដឹកនំសហគមន៍ 
របស់ពួកេគពីករឃំុឃំងបេ ្ត ះ សនន។ 

 អនកភូមិទំងេនះជប់ពក់ព័នធកនុងទំនស់ដីធ្លី ជមួយ្រកុមហុ៊នចំករេកសូ៊ពម 
ជំងរបស់ ន ម៉ឌី្រគុប ំងពីឆន ំ២០០៧។ េមដឹកនំសហគមន៍បនជប់ឃំុ 
ឃំងបនទ ប់ពីមនទទួលករបំភិតបំភ័យ និងគំ មកំែហងពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
េ្រចើនឆន ំមក។ 

 ្រកុមអនកភូមិ ៥០នក់ដំបូងដឹកនំេ យ្រពះសងឃមួយអងគ្រតូវបនកង ជ វធុ 
ហតថបញឈប់េនេលើ ព នមួយកនុង្រសុកកំពង់្រ ច។ ជញ ធរបនបងខំ្រពះសងឃ 
េ យផ្តិតេមៃដេលើឯក រ ែដលសនយថ ្រពះអងគ នឹងបញឈប់ករដឹកនំកបួន 
បតុកមមរេបៀបេនះជថមីម្តងេទៀត។ បនទ ប់មក្រកុម 
អនកភូមិ្រតូវបនអនុញញ តេ យបន្តដំេណើ រេទមុខ។ 

 េ្រកយមកអនកភូមិ្រកុមទី២ បនចប់េផ្តើមេដើរេឆព ះេទតុ ករ។ ពួកេគ្រតូវ 
បនបញឈប់ និងរងករយយីពី ជញ ធរេនកែន្លងរបំងផ្លូវទី២។ េនទីបំផុត 
អនកភូមិ្របមណជ ២០០នក់បនេធ្វើដំេណើ រមកដល់តុ ករ។ 

 
 

►►► 
៤ កកក  ២០១០ 

េខត្ត ែកវ 
 

ករណីសិក  ៥ 
 

ជញ ធរ មឃត់េវទិករបស់គណបក សិទធិមនុស
13

 
 

 ជញ ធរេន្រសុកេកះអែណ្ត តកនុងេខត្ត ែកវ បន មឃត់េវទិកស្តីពី “េសរ ី
ភពខងករបេញចញមតិេយបល់” េរៀបចំេឡើងេ យគណបក សិទធិមនុស  
កលពីៃថងទី៤ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ 

 ជញ ធរបនេចទថ េវទិកេនះមិនមនចបប់អនុញញ តសម្រសប មចបប់ 
េដើមបី ចដំេណើ រករេទបនេទ។ គណបក សិទធិមនុស េថក លេទសចំ ត់ 
ករេនះេ យនិយយថ ជញ ធរ ងំពួកេគពីករអនុវត្តតួនទីសភតំ ង 
្រស្តរបស់ខ្លួន។ 
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 “ករណីសិក អំពីករ ក់កំហិតេលើករេធ្វើដំេណើ រ និងជួប្របជំុរបស់សហគមន៍កនុងេខត្តចំនួន៦” របយករណ៍សេងខបអងគករលីកដូ ពក់ក ្ត លឆន ំ 
២០១០ េមយ ទិ ថ ៉  “អនកភូមិេខត្ត ្វ យេរៀងភ័យខ្ល ចករចប់ខ្លួន” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៥ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០។ 
13

 ព័ត៌មនពីវទិយុ សីុេសរ ីៃថងទី៤ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ 



[16] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 

 

►►► 
១២ មិថុន ២០១០ 
ជធនីភនំេពញ និង 

េខត្តកំពង់ចម 
 

ករណីសិក  ៦ 
 

ជញ ធរ ងំផ្លូវេទកន់ ជធនីភនំេពញរបស់អនកភូមិ និងបំែបកបតុកមម
14

 
 

 អនកភូមិ្របមណជ ១០០នក់ បនេធ្វើដំេណើ រេទកន់ ជធនីភនំេពញេដើមបី 
ទញករចប់ រមមណ៍េលើបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លី ែដលពួកេគមនជយូរមកេហើយ 
ជមួយម្រន្តីេយធកនុង្រសកុេមមត់ េខត្តកំពង់ចម។ 

 អនកភូមិបន យករណ៍្របប់អងគករ លីកដូថ ពីេពលមុនៗ ជញ ធរ្រសុក  
ងំពួកេគមិនេ យេធ្វើដំេណើ រជកបួនមកកន់ ជធនីភនំេពញេទ។ 

េដើមបីកំុេ យ ជញ ធរបនដឹងេនេលើកេនះ ពួកេគបនេរៀបចំគន ជ្រកុមតូចៗ 
ជ្រចីន្រកុម េហើយេចញដំេណើ រេពលយប់។ ករេ្របើវធីិ ្រស្តេនះនំេ យ 
អនកភូមិ ១០០នក់បនមកដល់ភនំេពញ។ អនកភូមិេផ ងេទៀតែដលេចញមក 
យឺត្រតូវបន ជញ ធរឃត់ដំេណើ រពួកេគ។ 

 រយៈេពលពីរៃថងេ្រកយពីករមកដល់ ជធនីភនំេពញ ជញ ធរខណ្ឌ ដូនេពញ 
បនបេណ្ត ញអនកភូមិេចញពីទីកែន្លងត ៉ និងបន្របប់េទពួកេគេ យវលិ 
្រតលប់េទលំេន ្ឋ នវញិ។ 

 មួយែខមុនេពលមនកបួនត ៉េនះ ជញ ធរបនចប់ខ្លួនសមជិកសហគមន៍ពីរ 
របូ។ ពួកេគ្រតូវបនេ ះែលងបនទ ប់មក គឺេ្រកយពីករចុះហតថេលខេលើ 
ឯក រែដលពួកេគយល់្រពមឈប់ទមទរដីធ្លីរបស់ខ្លួន។  

 
 

 

►►► 
១៥ មិថុន ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ៧ 
 

នគរបល ងំករត ៉េរឿងដីធ្លី
15

 
 

 តំ ងសហគមន៍្របមណជ ៣៥០នក់ មកពី២៤េខត្ត/្រកុង - រមួមន 
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច - បនមក្របមូលផ្តុំគន េនជិតវត្តបុទុមេដើមបី 
្របមូលមតិគន ត ៉េលើសិទធិដីធ្លី។ ករត ៉្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េ យប ្ត ញ 
ក ងសន្តិភព (CPN) ជអងគករថន ក់មូល ្ឋ នមនេគលបំណងទក់ទញ 
ចំ ប់ រមមណ៍េទេលើបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លីនន។ 

 អនកតំ ងភគេ្រចើនពក់ព័នធេនកនុងទំនស់ដីធ្លីជមួយ្រកុមហុ៊ន ែដលទទួល 
បនដីសមបទនេសដ្ឋកិចចពីរ ្ឋ ភិបល។ មនអនកខ្លះ ្របឈមមុខនឹងករ 
បេណ្ត ញេចញខណៈែដលអនកខ្លះេទៀត ្រតូវបនេគ ងំមិនេ យចូលេទ 
កន់ទីកែន្លង្របភពទឹកនន ជកែន្លងែដលពួកេគចិញច ឹមជីវតិដូចជ ជអនក 
េន ទ។ ករ្របមូលផ្តុំគន េនះ មនេគលបំណងទញចំ ប់ រមមណ៍េទ 
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 “ករណីសិក អំពីករ ក់កំហិតេលើករេធ្វើដំេណើ រ និងជួប្របជំុរបស់សហគមន៍កនុងេខត្តចំនួន៦ ” របយករណ៍សេងខបអងគករលីកដូ ពក់ក ្ត ល 
ឆន ំ២០១០។ 
15

 “េមដឹកនំសហគមន៍្របមូលផ្តុំគន េដើមបីសិទធិដីធ្លីេនកនុងទី្រកងុភនំេពញ” អងគករលីកដូ ៃថងទី២១ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ ( ចរកេមើលបនេនេគហទំព័រៈ 
http://www.licadho‐cambodia.org/articles/20100621/118/index.html)។ សូមេមើលផងែដរ រព័ត៌មន រយ៉តឺ “នយករដ្ឋម្រន្តីកមពុជេ ក ្ត យចំេពះភព 
គម នេសចក្តីេគរពរបស់ម្រន្តីអងគករសហ្របជជតិ” ៃថងទី២១ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [17] 
 

 

េលើ ថ នភពរបស់ពួកេគ និង្របមូលញញត្តិ េដើមបីយកេទ្របគល់ជូនេ ក 
នយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊ន ែសន។ 

 មនអនកតំ ង្របមណជ ៨០នក់ មកពី្រសុកេមមត់ េខត្តកំពង់ចមជអនក 
បនមកដល់ ជធនីភនំេពញេ្រចើនៃថងមុន [សូម នករណីសិក  េលខ៦]។ 

 ្រកុម CPN មនបំណងេដើរជកបួន ពីវត្តបុទុមេឆព ះេទកន់េគហ ្ឋ នេ ក 
នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បុ៉ែន្តមនកងកំ ំងេយធ និង ជ វធុហតថ 
្របមណជ ២៥នក់ - ្រប ប់េ យដំបងឆក់ របំងមុខ វធុបញ់បង្ហូរទឹក 
ែភនក និងកំេភ្លើងខ្លី - បនខទប់ផ្លូវេធ្វើដំេណើ ររបស់ពួកេគ។ មនកំ ំងេយធ 
្រប ប់ វធុ និងនគបលកនុងឯកស ្ឋ នសីុវលិ្របែហលជ ៥០នក់ែដល 
ដឹកនំេ យអភិបលខណ្ឌ េ ក សុខ សមបត្តិ ឈរេមើលយ៉ង្របយ័តន 
្របែយងេនែកបរទីេនះ។ 

 កនុងអំឡុងេពលជួប្របជំុគន េនះ្រពះសងឃ លួន សុ ៉ត [សូម នករណីសិក  
េលខ១] បន្របឈមមុខជមួយ ជញ ធរ េ យ រែត្រពះអងគបនថតរបូ 
ភព។ នគបលបនេចទ្រពះអងគថ ជសងឃែក្លងក្ល យេហើយក៏ថតរបូរបស់ 
គត់។ ជចុងេ្រកយពួកេគបនបញចូ ន រមួយេចញមកពី្រពះសងឃជន់ខពស់ 
តំរវូេ យ្រពះសងឃសុ ៉តវលិ្រតលប់េទកន់វត្ត មរបស់្រពះអងគវញិ។ ្រពះ 
សងឃ សុ ៉ត បនជំទស់នឹងបញជ េនះ និងបន្តថតរបូតេទេទៀត។ បនទ ប់មក 

ជញ ធរបុ៉នប៉ងេធ្វើករចប់ខ្លួន្រពះអងគមុនេពល ែដល្រពះអងគបនចកេចញពី 
ទីកែន្លងជួបជំុគន េនះ។ 

 

 តំ ងមកពីករយិល័យនយករដ្ឋម្រន្តី េនទីបំផុតទទួលយកញត្តិចំនួនបី 
្របអប់ និងេសនើសំុេ យតំ ងអនកភូមិទំងអស់វលិ្រតលប់េទលំេន ្ឋ ន 
វញិ។ 

 េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បនរះិគន់្រកុមសិទធិមនុស  េ យេ ពួក 
េគថជ “អងគករ្រសេមល” និងបនេចទ្របកន់ពួកេគថ បនេរៀបចំបតុ 
កមមេនះ។ 

 

 

►►► 
១៣ កកក  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ៨ 
 

រ ្ឋ ភិបលដកយកវញិចបប់អនុញញ ត សំ ប់ករជួប្របជំុេ យសន្តិវធីិ
16

 
 

 ្រកសួងម ៃផទ បនដកយកចបប់អនុញញ តសំ ប់ករ្របមូលផ្តុំរបស់អនកជតិ 
និយម ែដលេ្រគងេធ្វើេឡើងេ យ្រកុម្របឹក ឃ្ល ំេមើលកមពុជ (CWC) េនៃថងទី 
១៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ ករជួប្របជំុគន េនះេ្រគង្រប្រពឹត្តិេទេនមុខវត្តបុទម 
កនុង ជធនីភនំេពញ។ អនកនំពកយ្រកសួងម ៃផទ េ ក េខៀវ សុភ័្រគ បន 
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 គីម យុទធន “្រកមុឃ្ល ំេមើលនឹងបន្តេធ្វើករជួប្របជំុគន ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៣ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ គីម យុទធន និងេថត សមបត្តិ “ នគរបល 
បំែបក ្រកុមអនកត ៉្របឆំងនឹងៃថ” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ 



[18] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 ែថ្លងថ ករ្របមូលផ្តុំេធ្វើេឡើងេដើមបីបរ ិ រពីករចូលឈ្ល នពនរបស់្របេទស 
ៃថេនតំបន់្រប ទ្រពះវ ិ រ ែដលមនទំនស់េនះមិនមនផ្តល់ផល 
្របេយជន៍អ្វីេទ។ 

 ករជួប្របជំុគន េនះបន្រប្រពឹត្តេទ បុ៉ែន្តមនទ ន និងនគបលចំនួន ១៥០ 
នក់ - ចំនួនេ្រចើនជងបតុករ - បងខំេ យអនក្របមូលផ្តុំបំែបកជួរ និងចក 
េចញពីទីេនះ។ 

 ពិធីជួបជំុ ្រតូវបនប្តូរេទ្របរពធេធ្វើេនករយិល័យឯកជនមួយកនុងខណ្ឌ ចំករ 
មន បុ៉ែន្តេនែតសថិតេ្រកមករយមកមយ៉ងតឹងែតងពីនគរបល។ 

 
 

 

►►► 
១២-១៤ កកក  

២០១០ 
ជធនីភនំេពញ 

 
ករណីសិក  ៩ 

 
 

េយធិនពិករ ៥នក់្រតូវបនចប់ខ្លួន បនទ ប់ពីត ៉េរឿងដីធ្លី
17

  
 

 មនអនកត ៉្របមណជ ១៦០នក់ បន្របមូលផ្តុំគន េនខងេ្រកផទះវ ី េ ក 
ហុ៊ន ែសន េន ជធនីភនំេពញេដើមបីទមទរ ជរ ្ឋ ភិបលេ យេធ្វើ មករ 
សនយផ្តល់ដីសមបទនទំហំ ៤០០០ហិក ដល់្របជពលរដ្ឋ ៦២០្រគួ រកនុង 
េខត្ត្រកេចះ។ ្រកុម្រគួ រទំងេនះមនេម្រគួ រសុទធែតជេយធិនពិករ។ 
ម្រន្តីមូល ្ឋ នបននិយយកនុងែខេម ថ ដីសមបទនេនះ្រតូវបនេគផ្តល់េទ 
េ យ្រកុមហុ៊នឯកជនជជំនួសវញិ។ 

 តំ ង ជរ ្ឋ ភិបលបន្របមូលយក ន មេមៃដពី្រកុមអនកត ៉ េហើយសនយ 
េ ះ្រ យបញ្ហ េនះ និងបនបញចុ ះបញចូ លេ យពួកេគចកេចញេទ។ បុ៉ែន្ត 
េយធិន ៥នក់្រតូវបនចប់ខ្លួនេនេពលែដលពួកេគកំពុងែតេធ្វើដំេណើ រេទ 
កន់លំេន ្ឋ នវញិ។ 

 តំ ងមកពីអងគករ ដហុក បននិយយថ នគរបលគំ មកំែហងអនក 
ភូមិេ យបញឈប់ករត ៉របស់ពួកេគ មុនករសំេរចេ ះែលងពួកេគ។ 

 េនៃថងទី៣០ ែខសី  មនេយធិនពិករពីរនក់្រតូវបនចប់ខ្លួនេនកនុងភូមិ 
របស់ពួកេគកនុងេខត្ត្រកេចះ។ ពួកេគ្រតូវបនេចទ្របកន់ថ “បនគំ ម 
កំែហងម្រន្តីអភិរក សត្វៃ្រព” េហើយ្រតូវបនជប់ឃំុឃំងជបេ ្ត ះ សននរង់ 
ចំករេសុើបអេងកត។ 

 ពកយបណ្តឹ ងបនេចទ្របកន់េ យគម នភស្តុ ងថ បុរសទំងពីរនក់គឺជ 
“េមខយល់ និងបនញុះញង់្របជពលរដ្ឋ ៥០០នក់េ យមកចប់យកដី”។ 
បុរសពីរនក់េនះ្របឈមមុខនឹងករជប់ពនធនគររយៈេពល ៥ឆន ំ េបើសិនជ 
រកេឃើញថមនកំហុស។ 
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 េមយ ទិ ថ ៉  “េយធិនពិករ ៥នក់្រតូវបនចប់ខ្លួនបនទ ប់ពីបនត ៉េរឿងដីធ្លី” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៤ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ ឆយ ចន់ឌី  “េយ 
ធិនពិករ្រតូវបនចប់ខ្លួនកនុងេខត្ត្រកេចះ” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣១ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [19] 
 

 

 
 

 

►►► 
២១ កកក  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ១០ 
 
 

ជញ ធរ មឃត់បតុកមមេ យសន្តិវធីិរបស់កមមករេ ងច្រកកត់េដរ
18

 
 

 ជញ ធរ ជធនីភនំេពញ បដិេសធសំេណើ ររបស់សមព័នធសហជីពកមមករកមពុជ 
(CLC) និងសមព័នធសហជីពជតិកមពុជ (CNC)  េធ្វើបតុកមមេនខងមុខវត្តបុទុមេន 
ៃថងទី២៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ េនៃថងទី២១ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ ជញ ធរ ជ 
ធនីភនំេពញជក់ែស្តងបន មឃត់ករ្របមូលផ្តុំេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន៖ ១) 
ប៉ះពល់ដល់ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ២) គំ មកំែហងសុវតថិភព ធរណៈ 
និង ៣) បងកេ យខូចខត្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ។ ពីរៃថងេ្រកយមក្រកសួង 
ម ៃផទបញជ ក់ករគំ្រទចំេពះករ មឃត់េនះ។ 

 បតុកមម ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបីត ៉ចំេពះេសចក្តីសំេរចនេពលថមីៗយល់ 
្រពមតេម្លើង្របក់ឈនួលអបបរម ៥ដុ ្ល រដល់កមមករេ ងច្រកកត់េដរជតៃម្ល 
ែដលសមជិកសហជីពកមមករអះ ងថ មិន្រគប់្រគន់េទនឹងករចំ យ 
សំ ប់កររស់េនែដលមនតៃម្លេចះែតេកើនេឡើង។ 

 េននទីចុងេ្រកយបំ មចំេពះបតុកមមេនះ្រតូវបនលុបេចល។ េនៃថងទី២៥ 
ែខកកក  ឆន ំ២០១០ មនកមមកររ ង ៣,៥០០នក់ េទ ៤,៥០០នក់េធ្វើបតុកមម 
េ យសន្តិវធីិេនខងមុខរដ្ឋសភជតិ េបើេទះបីជនគរបលបន ក់របំង 
បិទផ្លូវ និងេ្របើយុទធ ្រស្តេផ ងៗ េដើមបី ងំបតុករពីករ្របមូលផ្តុំគន ក៏ 
េ យ។ 

 មិនមនេសចក្តី យករណ៍ពីករខូចខត្រទពយសមបត្តិ ឬរខំនដល់ស ្ត ប់ 
ធន ប់ ធរណៈេទ។ 
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 េសចក្តីែថ្លងកររមួ អងគករលីកដូ ៃថងទី២៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ ព័ត៌មនវទិយុ សីុេសរ ីៃថងទី២១ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ 



[20] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 

 

►►► 
២៧ កកក  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ១១ 
 

នគរបល យដំេលើកមមករេ ងច្រកកត់េដរ ៩នក់កនុងអំឡុងេពលបតុកមម
19

 
 

 យ៉ងេ ច ស់មនកមមករេ ងច្រកកត់េដរេភទ្រសី ៩នក់បនរងរបួស 
េនៃថងទី២៧ ែខកក  ឆន ំ២០១០ េនេពលែដលនគរបល យដំេលើពួកេគ 
េ យដំបងឆក់ និងរបំងមុខ។ មនកំ ំងនគរបលជង ១០០នក់បន 
ចូលេទបំែបកបតុកមមែដលេរៀបចំេឡើងេ យកមមករ ែដលបនេធ្វើកូដកមម។ 

 មនសមជិកសហជីពកមមករ្របមណជ ៣,០០០នក់ ចូលរមួកនុងកូដកមម 
េដើមបីទមទរេ យតំ ងសហជីព ែដលេគបេណ្ត ញេចញពីករងរបន 
ចូលេធ្វើករេឡើងវញិ។ នគរបល្រប ប់េ យេ្រគ ងបំពក់ករពរកុបបកមម 
និងកំេភ្លើងបនចូលមកពយយមបងខំ្រស្តីទំងេនះ េ យវលិ្រតលប់េទេធ្វើករ 
ងរវញិ។ នគរបលខិតខំអនុវត្តេសចក្តីបងគ ប់របស់តុ ករេ យេបើកផ្លូវ និង 
បងខំ្រស្តីកមមករេ យចូលេធ្វើករងរវញិ។ 

 េ ងច្រកកត់េដរ្រគប់្រគងេ យ PCCS  Garments ជ្រកុមហុ៊នរបស់្របេទស 
ម៉េឡសីុ ែដលផលិតសំេលៀកបំពក់សំ ប់ម៉កយីេ លបីៗជអន្តរជតិរមួ 
មន Gap, Benetton, Adidas និង Puma ។ 
 

 
 

►►► 
៨ សី  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ១២ 
 

ករេ្របើកំ ងំហួសេហតុេទេលើករ្របមូលផ្តុំេ យសន្តិវធីិរបស់អនកភូមិកនុង ជ 

ធនីភនំេពញ
20

 
 

 អនកភូមិមកពីេខត្តបត់ដំបងមួយ្រកុមមនគន ជិត ៥០នក់្រតូវបនបំែបកេចញ 
េ យហិង េនជិតផទះវ ី េ ក ហុ៊ន ែសន ខណៈេពលែដលពួកេគ 
ពយយមផ ព្វផ យេ យេគបនដឹងលឺ អំពីទំនស់ដីធ្លីមនរយៈេពលយូរ 
មួយ។ 

 អនកភូមិបនជួបជំុគន  េ យសន្តិវធីិចំងយ ១០០ែម៉្រតពីផទះវ ី េ កនយក 
រដ្ឋម្រន្តី។ ្រកុមេនះរមួមន្រស្តី កុមរ និងទរក។ ដំេណើ រេនះេរៀបចំេឡើងកនុង 
េគលបំណងផ ព្វផ យេ យេគបនដឹងលឺ អំពីទំនស់ដីធ្លីអស់រយៈេពលជ 
យូរមួយរ ងអនកភូមិ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ែដលរមួមនទំងសមជិកកង 
េយធពលេខមរភូមិនទផង។ ទំនស់ដីធ្លីេនះពក់ព័នធជមួយ ៤០០្រគួ រកនុង 
ឃំុដូនប ្រសុកគស់្រកឡ េខត្តបត់ដំបង។ 

 ្រកុមអនកភូមិសំ កមួយយប់េនវត្តបុទុម េហើយពួកេគបនេដើរេទេគហ ្ឋ ន 
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 ្របក់ ចន់ថុល “កមមករេ ងច្រកកត់េដរកមពុជប៉ះទងគិចគន ជមួយនគរបល” រយទ័រ ៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ រឆីដ េសៀ “ កមមករេភទ្រសីេធ្វើករ 
េនេ ងច្រកកត់េដរសំេលៀកបំពក់សំ ប់ Gap និង Adidas ទទួលបន្របក់ឈនួល ១េផនកនុងមួយៃថងែដលេធ្វើកូដកមម្រតូវបន យដំេ យនគរបលប្រងក ប 
កុបបកមម” ដំណឹង្របចំៃថង (UK)  ៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ 
20

 “ករេ្របើកំ ំងហួស្របមណ្របឆំងចំេពះជួប្របជំុេ យសន្តិវធីិរបស់្របជពលរដ្ឋកនុង ជធនីភនំេពញ” េសចក្តីែថ្លងករណ៍អងគករលីកដូ ៃថងទី៨ ែខ 
សី  ឆន ំ២០១០ មនេនេគហទំព័រ (http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=225&pagenb=&filter=) ។ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [21] 
 

 

េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ែដលេនទីេនះពួកេគបន្របឈមមុខ ក់គន ជមួយ 
នគរបល និងកង ជ វធុហតថ។ េពលេនះអនកភូមិបននំគន អងគុយេ យ 

ង ត់េសង ម។ អនកភូមិបនទមទរេ យអនកតំ ងៃនខុទធកល័យនយករដ្ឋ 
ម្រន្តី ្ត ប់ពីេរឿងទុកខេ ករបស់ពួកេគ និងសំុេ យេចញជលិខិតមួយចបប់ 
្របប់េទអជញ ធរេ យេធ្វើករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីេនះ។ 

 ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល - អមេ យកំ ំងនគរបល កង ជ វធុហតថ និងសន្តិសុខ 
មនចំនួនេ្រចើនេឡើងៗ - បនេឆ្លើយតបេ យ្របកសថ អនកភូមិគម នសិទធិមក 
្របមូលផ្តុំគន េនទី ធរណៈេនះេទ។ ពួកេគទទូចេ យអនកភូមិវលិ្រតលប់ 
េទេខត្តបត់ដំបងវញិ និងទុកេ យអជញ ធរមូល ្ឋ នេ ះ្រ យទំនស់។ ជិត 
ដល់េពលៃថង្រតង់ មនរថយន្ត្រកុងធំៗបនមកដល់ទីកែន្លងអងគុយផ្តុំគន របស់ 
អនកភូមិ។ េនេពលែដលអនកភូមិជំទស់មិនេឡើងជិះរថយន្ត្រកុងនគរបលបន 
េ្របើកំ ំងបងខំពួកេគេ យេឡើង។ 

 
 

►►► 
៩ សី  ២០១០ 
េខត្តបត់ដំបង 

 
ករណីសិក  ១៣ 

 

ជញ ធរចប់ខ្លួនបុរសមន ក់ទក់ទងេទនឹងករត ៉េរឿងដីធ្លី
21

 
 

 ជញ ធរេខត្តបត់ដំបងចប់ខ្លួនអនកត ៉េរឿងដីធ្លីមន ក់ េ យេចទ្របកន់ពីបទ 
ប្លន់ បនទ ប់ពីគត់បនវលិ្រតលប់មកពីចូលរមួកនុងបតុកមមត ៉េរឿងដីធ្លីេន ជ 
ធនីភនំេពញ [សូម នករណីសិក េលខ ១១]។ 

 អនកត ៉េឈម ះ ង៉ មុក បនេធ្វើដំេណើ រមក ជធនីភនំេពញនេពលថមីៗេនះជ 
មួយអនកភូមិដៃទេទៀត េហើយបនឈរត ៉េនពីមុខ គរគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ ពួក 
េគចំ យេពលពីរៃថងេន កនុង ជធនីកនុងកិចចខិតខំនំេ យមនករយកចិត្ត 
ទុក ក់ចំេពះទំនស់ដីធ្លីេន្រសុកគស់្រកឡ េខត្តបត់ដំបង។ គត់្រតូវបន 
េគចប់ខ្លួនេនេពលែដលគត់្រតលប់មកផទះវញិ។ 

 អនកភូមិេផ ងេទៀតបន យករណ៍ថ េយធ និងកំ ំងសីុវលិបនហុ៊ំព័ទធ 
ភូមិរបស់ពួកេគចប់ ំងពីេពលេនះមក េដើមបី ងំអនក មន ក់ែដលចង់ 
េចញពីភូមិមកេធ្វើបតុកមម។ 
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 ព័ត៌មនវទិយុ សីុេសរ ីៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ 



[22] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 

 

►►► 
១៩-២៦ សី  

២០១០ 
ជធនីភនំេពញ 

 
ករណីសិក  ១៤ 

 
 

ជញ ធរប្រងក បកមមករេ ងច្រកកត់េដរ សុ៊នលី ហ្វងុ ែដលេធ្វើកូដកមម
22

  
 

 យ៉ងេ ច ស់មនកមមករេ ងច្រកកត់េដរ សុ៊នលី ហ្វុងចំនួន ១៦០នក់ 
កនុងខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញបនេដើរេចញពីករងរេនៃថងទី១៩ ែខ 
សី  ឆន ំ២០១០ កនុងេគលបំណងទមទរនូវករេធ្វើេ យលកខខ័ណ្ឌ ករងរ 
មនភព្របេសើរេឡើង។ 

 កនុងរយៈេពលបួនៃថងៃនករេធ្វើកូដកមម និងមុនេពលតុ ករេចញេសចក្តី 
បងគ ប់ - នគរបលបន្រពមនអនកត ៉ថ សន្តិសុខរបស់ពួកេគនឹងមិន្រតូវ 
“បនធន”េទ ្របសិនេបើពួកេគេនបន្តេធ្វើកូដកមម។ 

 កូដកមមបនបន្តេធ្វើេ យរដិបរដុបអស់រយៈេពលមួយសប្ត ហ៍ គឺដល់ៃថងទី២៦ 
ែខសី  ជេពលែដលអជញ ធរបនបង្ហ ញេសចក្តីបងគ ប់របស់តុ ករែដល 
្របកសថកូដកមម គឺជកូដកមមមិន្រសបចបប់ និងបញជ េ យនេយជិតវលិ 
្រតលប់ចូលេធ្វើករវញិ។ េសចក្តីបងគ ប់បនផ្តល់ករអនុញញ តដល់េ ងច្រកេធ្វើ 
ករបេណ្ត ញេចញពីករងរនូវអនកេរៀបចំសហជីព ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះ 
កូដកមមេនះ។ 

 េមដឹកនំសហជីព ៣នក់មនេឈម ះ េអៀន េព េឈម ះេហង បូ ៉  និងណុន 
ចំ ន េ្រកយមកបន្របឈមមុខនឹងបទ្រពហមទណ្ឌ ញុះញង់ និងបំផ្លិច 
បំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិឯកជន។ ករណីេចទ្របកន់្របឆំងនឹងពួកេគទំងេនះ 
េនកំពុងែតរង់ចំករសំេរចពីតុ ករ។ 

 
 

►►► 
២៣ សី  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ១៥ 
 

 

នគបលបំែបកករ្របជំុរបស់អនករស់េនភូមិបឹងកក់ែដល្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់ 

ៃនករបេណ្ត ញេចញ
23

 
 

 ម្រន្តីនគរបល ជធនី្របមណជ ២០០នក់ បនបំែបកករ្របជំុរបស់ អនក 
រស់េនតំបន់បឹងកក់ ែដលបន្របមូលផ្តុំគន ពិភក េលើផលប៉ះពល់បរ ិ ្ឋ ន 
េ យ រករអភិវឌ បឹង។ 

 កិចច្របជំុ បន្រប្រពឹត្តេទេនបរេិវណៃនវទិយ ថ នជតិអប់រេំនជិតេគហ ្ឋ ន 
េ កនយករដ្ឋម្រន្តី។ រេបៀប រៈៃនកិចច្របជំុរមួមន ករពិភក េលើករេកើន 
េឡើងទឹកជំនន់ដ៏ធងន់ធងរេ យ រេភ្ល ងពីដំបូង និងករចក់ដីបំេពញបឹង។ 
្រកុមហុ៊នអភិវឌ  Shukaku,  Inc.បនចក់ដីបំេពញបឹង និងចប់េផ្តើមដំេណើ រករ 
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 េទព និមល “កូដកមមអំពីករបង់្របក់ឈនួលកមមករកត់េដរបន្ត” កែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៣ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ េទព និមល “តុ ករបងគ ប់េ យ 
បុគគលិក សុ៊នលី ហ្វុង ្រតលប់ចូលេធ្វើករវញិកនុងរយៈេពល ៤៨េម៉ង” កែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៦ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ ឆយ ចន់ឌី  “េកះេ  

ក កីនុងករេសុើបអេងកតេរឿងកូដកមម” កែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ 
23

 ព័ត៌មនវទិយុ សីុេសរៃីថងទី២៣ ែខសី  ឆន ំ២០១០ (ករផ យព័ត៌មននេម៉ង ៨.៣០នទីយប់)។ “អនករស់េនភូមិបឹងកក់្រតូវបនបដិេសធេសរភីព 
កនុងករជួប្របជំុ” េសចក្តី្របកសព័ត៌មនៃន្រកមុករងរពិេសសសិទធិលំេន ្ឋ នៃថងទី២៣ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ កែសតភនំេពញបុស្តិ៍ៃថងទី២៣ ែខសី  
ឆន ំ២០១០។ ឃុត សុភក្តិចរយិ “អនករស់េនភូមិបឹងកក់ យករណ៍ពីករភ័យខ្ល ចចំេពះកលលបិច” ភនំេពញបុស្តិ៍ ៃថងទី១៤ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [23] 
 

 

ករងរអភិវឌ ន៍លកខណៈពណិជជកមមេលើទំហំដី ១៣៣ហិក ។ ្រកុមហុ៊ន 
កំពុងែតពយយមបងខំ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន ែដលរស់េនតំបន់េនះ 
េ យផ្ល ស់ទីលំេន បុ៉ែន្តអនករស់េនតំបន់េនះនិយយថ ពួកេគមិន្រតូវេគ 
ផ្តល់េ យនូវសំណងសមរមយេទ។ ្រកុមហុ៊ន Shukaku  Inc. មនមច ស់ជសម 
ជិក្រពឹទធសភមកពីគណបក ្របជជនកមពុជគឺេ ក េ  េម៉ងឃីន។ 

 ឧត្តមេសនីយ ទូច រថ សនងករនគរបល ជធនីភនំេពញបននិយយថ 
គត់មនករទទួលខុស្រតូវេដើមបី “ធននូវស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ”។ 

 េពលេនះមនអនកភូមិ្របែហលជ ១០០នក់បនេចញេទឈរត ៉េនវមិន 
ឯក ជយ។ ពួកេគបនជួបជមួយនឹងកំ ំង្រប ប់ វធុ - ្រប ប់េ យ 
េ្រគ ងបំពក់ករពរកុបបកមម និងកំេភ្លើង - បញឈប់កបួនត ៉េនះ។ 

 េនែខកញញ  អនករស់េនតំបន់េនះបន យករណ៍ថ អជញ ធរមូល ្ឋ ន និង 
“បុគគលិកែដលពក់ម៉ស់បិទមុខរបស់្រកុមហុ៊ន Shukaku បនេ្របើវធីិរេបៀបភ័យ 
ខ្ល ចេផ ងៗ េដើមបីេធ្វើយ៉ង បងខំពួកេគេ យយល់្រពមទទួលយកសំណង 
មិនសម្រសបជកញច ប់ និងចកេចញពីផទះសំែមបងរបស់ខ្លួន”។ 

 

 

►►► 
កញញ  ២០១០ 
ជធនីភនំេពញ 

 
ករណីសិក  ១៦ 

 
 

មច ស់ឧស ហកមមកត់េដរសំេលៀកបំពក់េ្របើ្របស់តុ ករកំេទចសហជីពកមមករ 

បនទ ប់ពីកូដកមម្រសបចបប់
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 កមមករកត់េដរ ប់ពន់នក់េនទូទំង្របេទស បនេដើរេចញពីករងរេនៃថងទី 
១៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ េដើមបីទមទេ យមនករតេម្លើង្របក់ឈនួល 
អបបរម។ ករេដើរេចញពីករងរេធ្វើេឡើងេដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងករសំេរចចិត្ត 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលពីែខកកក  កនុងករតេម្លើង្របក់ឈនួលអបបរមដល់ ៦១ 
ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិកនុងមួយែខ (តេម្លើង៥ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ) ែដល ម 
ពិតេទ សហជីពភគេ្រចើនបនសំុេ យតេម្លើងដល់ ៩៣ដុ ្ល សហរដ្ឋ 

េមរកិកនុងមួយែខ។ េមដឹកនំសហជីពបនជូនដំណឹងជមុនជង ២ែខ េទ 
ខងេ ងច្រក និង ជរ ្ឋ ភិបលអំពីគំេ ងកូដកមមរបស់ខ្លួន ។ 
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 សំណំុេរឿងៃផទកនុងអងគករលីកដូ។ រព័ត៌មនកមពុជថមីៃថងទី២០ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ មំុ គន្ឋ  “កមមករ ប់ពន់នក់ចូលរមួកនុងកូដកមមជតិ” 
រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ គីម យុ ថ  និង្របកូ េឡវសី “កូដកមម្រតូវបញជ េ យបញឈប់មុនេពល” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ 

ៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ គន្ឋ  និងងួនសុវណ្ណ “នគរបលប៉ះទងគិចគន ជមួយកមមករកត់េដរ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៩ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ ងួន 
សុវណ្ណ “ថវកិចំនួន ១៤ នដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិបនខតបង់េ យ រកូដកមម” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២០ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ មំុ គន្ឋ  និង្របកូ 
េឡវសី “រ ្ឋ ភិបល កមមករ្របកួតគន មតុ ករ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។  មំុ គន្ឋ  “កមមករបន្តកូដកមម” រព័ត៌មនភនំេពញ 
បុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ មំុ គន្ឋ  “រដ្ឋេចទសួរេទេមដឹកនំសហជីពកមមករអំពីករបំភិតបំភ័យ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៣ ែខកញញ  
ឆន ំ២០១០។ មំុ គន្ឋ  “្រកុមថមី សំ ប់េ ះ្រ យកូដកមម” កែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៧ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ មំុ គន្ឋ  “កមមករ្រតូវបនបញឈប់ពីករងរ 
េ យ រកូដកមមខុសចបប់” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ មំុ គន្ឋ  “កមមករ ប់ពន់នក់្រតូវបន្របប់ មិនេ យមកចូលេធ្វើករ 
វញិ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ មំុ គន្ឋ  “តំ ងសហជីពកមមករ ២២នក់បន្រតលប់ចូលេធ្វើករងរវញិ” រព័ត៌មន 
ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣១ ែខតុ  ឆន ំ២០១០។ 



[24] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 
កូដកមមបនកំណត់េធ្វើសំ ប់រយៈេពល ៥ៃថង បុ៉ែន្តេមដឹកនំសហជីពបន្របប់ 
េទកមមករេ យបញច ប់វញិេនៃថងទី១៦ ែខកញញ  បនទ ប់ពី្រកសួងសងគមកិចច 
បនអេញជ ើញនេយជក និងតំ ងសហជីពមក្របជំុេនៃថងទី២៧ ែខកញញ  
េដើមបីពិភក ពី “ផល្របេយជន៍េផ ងៗ” បែនថមពីេលើ្របក់ឈនួលអបបរម។ 
ករត ៉េនះ្រប្រពឹត្តេទេ យសន្តិវធីិ បុ៉ែន្តយ៉ងេ ច ស់មនកមមករពីរ 
នក់បនរងរបួស - នេយជិតេភទ្រសី យុ ២៨ឆន ំៃនេ ងច្រក ថប េវ ើល (Top 
World) សថិតកនុងេខត្តក ្ត ល និងនេយជិកេភទ្របុស យុ ២៩ឆន ំ និងម្រន្តី 
សហជីពមកពីេ ងច្រកេនកបលេកះ េខត្តក ្ត ល។ ម្រន្តីសហជីពទំងេនះ 
្រតូវបនចប់ខ្លួនផងែដរ។ 
 

តុ ករចូលមកពក់ព័នធ នំេ យមនកូដកមមបន្ត 
 

 កមមករបន្រតលប់ចូលេធ្វើករ មេ ងច្រកពួកេគវញិេនៃថងបនទ ប់ េហើយបន 
ដឹងថ អនកដឹកនំេរៀបចំសហជីព ប់រយនក់្រតូវបនេ ងច្រកពយួរករងររបស់ 
ពួកេគ។ មច ស់េ ងច្រកបនចត់ទុកកូដកមមថ “ខុសចបប់”។ ករពយូរករងរ 
អនកសហជីពមនករគំ្រទេ យេសចក្តីបងគ ប់របស់តុ ករ។ េនរលក 
ដំបូងៃនករពយួរករងរ យ៉ងេ ច ស់មនេច្រកមកមពុជេផ ងៗគន  ៦របូ 
បនេចញេសចក្តីបងគ ប់អនុញញ តេ យមច ស់េ ងច្រកពយួរករងររបស់តំ ង 
សហជីពជិត ២០០នក់។ េសចក្តីបងគ ប់តុ ករបនេចញបនទ ប់ពីេមដឹកនំ 
សហជីពបនចរចរ េ យសន្តិវធីិបញច ប់ករេធ្វើកូដកមមរបស់ខ្លួនមុនេពល 
កំណត់។ 

 មនេ ងច្រកយ៉ងេ ច ស់ក៏ ១០ែដរ ែដលបន ក់ពកយប្តឹង្របឆំងនឹង 
សហជីព េ យទមទរសំណងចំេពះករខតបង់្របក់ចំណូលមនតំៃល 
ប៉ន់ ម ន ១៤ នដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ។ 

 ្រពឹត្តិករ្រតលប់េ្រកយេនះ នំេ យេកើតមនភ្ល មៗនូវករេដើរេចញពីករងរ 
ជេលើកទី២ៃនកមមករ ប់ពន់នក់ េ យពួកេគបនទមទរេ យេមដឹកនំ 
សហជីពបន្រតលប់ចូលេធ្វើករងរវញិ។ 

 ខងេ ងច្រកក៏បនទទួលេសចក្តីបងគ ប់របស់តុ ករ ្របកសពីភពខុស 
ចបប់ៃនកូដកមមេលើកទី២ និងតំរវូេ យកមមករ្រតលប់ចូលេធ្វើករងរវញិ ឬក៏ 
្របឈមមុខនឹងករបេណ្ត ញេចញពីករងរ។ មកដល់្រតឹមៃថងទី២១ ែខកញញ  
កមមករ ប់ពន់នក់មិនអនុវត្ត មបងគ ប់តុ ករ។ ពួកេគ្រតូវបនទុកេពល 
េ យរយៈេពល ៤៨េម៉ងសំ ប់្រតលប់ចូលេធ្វើករងរវញិ ឬក៏្របឈមមុខ 
នឹងករបេណ្ត ញេចញ ។ 

 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [25] 
 

 

ករបំភិតបំភ័យ និងគំ មកំែហង 
 

 នគរបលេ្របើកំ ំងប្រងក បេលើកូដកមមេលើកទី២។ េនៃថងទី១៨ ែខកញញ មន 
កមមករ ១២នក់បនរងរបួសកនុងេពលប៉ះទងគិចគន ជមួយនគរបលខងេ្រក 
េ ងច្រកេន ជធនីភនំេពញ និងេខត្តក ្ត ល។ ្រស្តីកមមករមន ក់ៃនេ ងច្រក 
រេីវ ើ េរច ្រតូវបនបញជូ នេទពយបលេនមនទីរេពទយេ យ រមនបញ្ហ េបះដូង 
បនទ ប់ពីគត់្រតូវបននគរបលេ្របើដំបងឆក់ឆក់គត់។ 

 បនទ ប់ពីកូដកមម យ៉ងេ ច ស់មនេមដឹកនំកមមករបីនក់អះ ងថ ពួក 
េគទទួលរងករបំភិតបំភ័យ មរយៈទូរស័ពទ និង ម រ SMS។ ពួកេគក៏អះ 

ងផងែដរថ ពួកេគ្រតូវបន មយរយី និងជិះមូ៉តូេដញ មេ យបុរស 
មិន គ ល់អត្តសញញ ណ។ 
  

ដំេណើ រេឆព ះេទរកដំេ ះ្រ យ 
  

 េនឯកិចច្របជំុៃថងទី២៧ ែខកញញ  ជកិចច្របជំុែដលេសនើេឡើងេ យ្រកសួងសងគម 
កិចច រ ្ឋ ភិបលបនេសនើសំុេ យេ ងច្រកទំងអស់ទទួលយកកមមករែដលពយួរ 
ករងរចូលេធ្វើករងរវញិ និងេ យបញឈប់បទេចទ្របកន់ មផ្លូវតុ ករ 
ទំងអស់ជថនូរេទនឹងករសនយឈប់េធ្វើកូដកមម។ សហជីពទំងអស់បនយល់ 
្រពមជេគលករណ៍ មសំេណើ រេនះ។ 

 បនទ ប់មក មនកមមករកត់េដរ ៣០០០នក់កនុងេខត្តក ្ត ល្រតូវបនបេណ្ត ញ 
េចញពីករងរ េ យ រែតពួកេគចូលរមួកនុងកូដកមមរលកទី២ េបើេទះបីជ 
កមមករភគេ្រចើន ្រតូវបនេគអនុញញ តេ យចូលេធ្វើករវញិ។ សហជីព្របជ 
ធិបេតយយកមមករ Apparel កមពុជបន យករណ៍ថ គិតមក្រតឹមពក់ក ្ត ល 
ែខតុ មនតំ ងសហជីពកមមករ ១០៦នក់ និងកមមករកមម ករនី ៦៧៧ 
នក់មកពីេ ងច្រកចំនួន ១៦ ែដល្រតូវបនេគពយួរករងរ និងមិនទន់្រតូវ 
បនអនុញញ តេ យ្រតលប់ចូលេធ្វើករវញិ។  

 

ករេ្របើពកយសំដីដ៏ែប្លក ក់េ យបរេទស 
 

 េនកនុងករវវិត្តមួយពក់ព័នធនឹងេរឿងេនះែដរ អងគករេលើកែលងេទសអន្តរជតិ 
បនអំពវនវដល់អនកគំ្រទខ្លួនទំងអស់េ យេធ្វើករត ៉ ចំេពះករគំ ម 
កំែហងេមដឹកនំសហជីព េ យបនសរេសរលិខិតេទឯកអគគ ជទូតរបស់ 
កមពុជ្របចំេនច្រកភពអង់េគ្លស។ ថ នទូតបនេឆ្លើយតបមកកន់មនុស  
មួយចំនួន មរយៈ រេអឡិច្រតូនិកថៈ “ជូនចំេពះមនុស េភ្លើលី ទំង 
អស់! សូមកំុលក់ឧត្តមគតិរបស់អនកឯងេដើមបីទិញសែណ្ត កដីេ យ ្វ សីុ ឬក៏ 
អនកឯងេទឆ្លុះកញច ក់េទអនកឯងនឹងេឃើញសត្វេសកេហើយ! ករណ៍េនះមិន 



[26] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

ែមនជេរឿងរបស់ពួកអនកឯងទំងអស់គន េទ! សូម យករណ៍េទេមត្លុករបស់ 
អនកឯង ល់គន េ យបញឈប់ែលបងែបបកូនេកមងេនះេទ........និងឈប់សំែដង 
េសៀករហ័សសកមមែបបេនះភ្ល ម? [sic] អរគុណ” [“To  all  of  idiots!  Don't  sell 
your soul to buy peanuts for the monkeys or if you look at the mirror you see a 
parrot! It is none of your business ! Please report to your clown boss to stop this 
childish game ... and stop this circus at once?[sic] Thank you.”] 
 

 សកមមជនករងររបស់អង់េគ្លសមន ក់ បន ម នករេឆ្លើយឆ្លងេនះេ យ 
ទមទរនូវករេឆ្លើយតប្របកបេ យេហតុផល និងចបស់ ស់ េហើយគត់ 
បនទទួលករេឆ្លើយតបមកវញិថៈ “សូមេទកន់ ន្រពះច័នទេហើយេនទីេនះ 
រហូតដល់អនកឯងទទួលចេម្លើយ។ ្របេទសកមពុជមិនែមនជែផនកមួយៃនច្រក 

ភពអង់េគ្លសេទ។”
25

 
 

□□□ 
 

                                                 
25 សូមេមើលេគហទំព័រ http://www.unionbook.org/profiles/blog/show?id=6287332%3ABlogPost%3A17145&commentId= 6287332%3 Acomment 

%3A17380 &xg_source=activity ។ េជមស៍ អូធូល និងមំុ គន្ឋ  “ កលបង ន្រពះច័នទ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១០ ែខតុ  ឆន ំ២០១០។ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [27] 
 

 

៣. ករេ្របើ្របស់្របព័នធតុ ករគំ មកំែហង និងបំបិទមត់អនករះិគន់  
 
 

ករណីសិក  ១៧៖ ង សុខេជឿនៈ ករប្រងក បអនកនំសំបុ្រត26 

ង សុខេជឿន មិនបនគិតដល់ថករចប់ខ្លួនគត់នឹងមកដល់េទ។ 
 

ន្រពឹកៃថងេ រ ៍ េវ េម៉ង ៦.១៥នទី គត់េនកំពុងែតសំ ន្តេនេឡើយ។ ៃថងេ រ ៍ គឺជៃថងែដល 
គត់សំ កពីករងរជអនករត់សំបុ្រតេនអងគករលីកដូ េហើយក៏ជៃថងែដលនគរបលបនមកចប់ខ្លួនគត់ 
ពីផទះែដរ។  
 

មិនមននរ មន ក់សំភសន៍គត់ ពីេពលមុនមកេទ េហើយគត់ក៏មិនបនដឹងថមនដីករេចញ 
ចប់ខ្លួនគត់ែដរ។នគរបលមិនបន្របប់គត់អំពីមូលេហតុ ែដលពួកេគបនមកផទះគត់េទ េហើយពួក 
េគ្រគន់ែតនំគត់េទកន់ទីបញជ ករអគគសនងករ នគរបលជតិកនុង ជធនីភនំេពញ ែដលេនទីេនះ គត់ 
្រតូវបន ក់េ យសថិតកនុងករផ្ត ច់ទំនក់ទំនង រយៈេពល ៣៣េម៉ង។ 
 

នគរបលបន កសួរគត់អំពីករជប់ពក់ព័នធរបស់គត់កនុងករែចកចយ “ខិតប័ណ្ណ្របឆំងរ ្ឋ  
ភិបល” េនកនុងេខត្ត ែកវកលពីៃថងទី៤ ែខមក ។ េ ក សុខេជឿន មនករ្រចបូក្រចបល់កនុងចិត្ត។ គត់ 
មិនែដលបនែចកចយខិតប័ណ្ណម្តង េឡើយ េហើយគត់បនសថិតេន ជធនីភនំេពញកលពីៃថងទី៤ ែខ 
មក ។ 

បុ៉ែន្តេនះមិនែមនជចំេលើយែដលនគរបល 
ចង់បនេនះេទ។ នគរបលចង់បនចេម្លើយ រ 
ភព។ មកទល់េពលេនះ នគរបលមនែតឯក 

រែដលកត់្រ ពីទំនក់ទំនង មទូរស័ពទ េដើមបី 
បង្ហ ញថ មនេគបនេ្របើទូរស័ពទែដលចុះបញជ ី 
េឈម ះ សុខេជឿន េដើមបីេ ទូរស័ពទេទកន់ “ជន 
ជេមគំនិត” ៃនគំេ ងករេនះ។ នគរបលមិនមន 
េសចក្តីបរយិយពីអ្វី ែដលជករនិយយទក់ទង 
គន មទូរស័ពទេទ - ឬក៏មនអ្វីេ្រចើនេផ ងេទៀត 
ែដរ។ ករេសុើបអេងកតទំងមូលចំ យអស់េពល 
តិចជងមួយៃថង េហើយចំែនកឯេច្រកមេសុើបសួរ 
មិន្រពមេធ្វើករសមភ សន៍ ក ីេនមុនេពលៃនករ 
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 មស សុខជ “មនុស  ៤នក់្រតូវបនកត់េទសទក់ទងនឹងេរឿងខិតប័ណ្ណ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣១ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ 
ឈង សុខ “គណបក  សម រង ុ ី ចង្អុលេទ្របេទសេវៀយ ម” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ 

េ ក ង សុខេជឿនេនៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ំ២០១០ 
កំឡុងេពលសំ កសវនករ 



[28] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

េចញដីករចប់ខ្លួនេទ។ 
 

បនទ ប់មកេគេមើលពីបញ្ហ ៃនខិតប័ណ្ណៈ ទក់ទងនឹង “ៃថងរេំ ះ” ៃថងបុណយ ៧ មក  ជៃថងែដលកត់ 
សំគល់ពីជ័យជំនះេលើែខមរ្រកហមកនុងឆន ំ១៩៧៩ េ យកំ ំងរេំ ះ។ ខិតប័ណ្ណ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ 
បននិយយថ ៃថង៧ មក  មិនែមនជៃថងរេំ ះេទ បុ៉ែន្តជៃថងែដល្របេទសកមពុជធ្ល ក់ចូលកនុង “ករកន់ 
កប់ និងរេំ ភបំពន” េ យ្របេទសេវៀត ម។ 

 

េ យ រែតករសែម្តងនូវគំនិតេយបល់េនះេហើយ ែដលនំេ យេកើតមនករេចទ្របកន់ពីបទ 
េលើមស។ 

 

សំេណើ រជបន្តបនទ ប់េដើមបីចូលជួបេ ក សុខេជឿន ពីសំ ក់្រកុម្រគួ រ និងេមធវរីបស់គត់ 
្រតូវបនជំទស់។ ទីបំផុតេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ េ ក សុខេជឿនបនបង្ហ ញមុខ។ គត់្រតូវបនេគនំខ្លួន 
មកចំេពះមុខេច្រកមកនុងេខត្ត ែកវ និង្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត។ 

 
េមធវរីបស់េ ក សុខេជឿន បនេសនើធនខ្លួនគត់េនេ្រកឃំុ។ ពួកេគបនកត់សំគល់ថ មន 

េឈម ះបុគគលេផ ងេនកនុង “ដីករបងគ ប់េ យនំខ្លួន” េចញេ យតុ ករគឺៈ “ ង សុខលី េ  េជឿន 
ែដលជជនជតិេវៀត ម ន ក់េនកនុងខណ្ឌ ឬស ីែកវ”។ ង សុខេជឿន គឺជជនជតិែខមរែដលនេពល 
េនះកំពុងែត ន ក់េនខណ្ឌ ែសន
សុខ។ ជងេនះេទេទៀតបទេចទ 
គឺជបទេលមើសមជឈឹម។ ចបប់
្របេទសកមពុជបនែចងថ ករឃំុ 
ឃំងជបេ ្ត ះ សនន គឺជវធិន 
ករពិេសសែដលអនុវត្តសំ ប់ែតក

រណីពិេសសបុ៉េ ្ណ ះ
27
។ 

 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ 
េ យក៏េច្រកមបងគ ប់េ យេធ្វើក
រឃំុឃំងខ្លួនគត់។ 

 

េ ក សុខេជឿន បនេនជប់ឃំុឃំងជបេ ្ត ះ សននរយៈេពលបីែខ។ នគរបលបនចប់ខ្លួន 
បុរសពីរនក់េផ ងេទៀតមនេឈម ះ ថច់ វណ្ណៈ ជអតីត្រពះសងឃកមពុជេ្រកម និងេឈម ះ ថច់ េឡ ជអនក 
រត់មូ៉តូឌុប ជនជតិែខមរកមពុជេ្រកម។ ជនសង ័យទី៣ ែដលមនេឈម ះេ ថ ថច់ ខុង ផុង ជ “េមគំនិត” 
មិនមនវត្តមនេនកនុងសវនករេទ។ ជនេនះក៏ជ្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមែដរ។ 
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 ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ម្រ  ២០៣។ 

សុខេជឿនសន្លប់បនទ ប់ពី ្ត ប់លឺ ល្រកមកត់ក្តី។ ម្ត យរបស់ 

គត់ពយយមេធ្វើេ យគត់ដឹងខ្លួន 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [29] 
 

 

ករជប់ពក់ព័នធរបស់្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមពីរអងគជេរឿងសំខន់។ ែខមរកមពុជេ្រកមគឺជេឈម ះ 
ែដល ក់េ យជនជតិែខមររស់េន្របេទសេវៀត មភគខងតបូង ែដលធ្ល ប់ជែផនកមួយៃន្របេទស 
កមពុជ។ សកមមជនែខមរកមពុជេ្រកមរមួទំង្រពះសងឃផង បង្ហ ញជចំហរនូវទស នៈ និងករយល់េឃើញ 
របស់ខ្លួនថ ្របេទសេវៀត មបន ក់ឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំងមកេលើរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

 

្របធនបទេនះ គឺជេរឿងរេសើបសំ ប់េមដឹកនំ្របេទសទំងពីរ កមពុជ និងេវៀត ម។ ្រគន់ែត 
រយៈេពល ៤សប្ត ហ៍មុនសវនករអនុរដ្ឋម្រន្តីសន្តិសុខ ធរណៈេវៀត មបនមកេធ្វើទស នៈកិចចេន ជ 
ធនីភនំេពញ េហើយបនជំរញុជ ធរណៈដល់រ ្ឋ ភិបលកមពុជេ យ “កត់បនថយ” សកមមភពរបស់ែខមរ 

កមពុជេ្រកម និង“េធ្វើេ យរមួតូច” នូវព័ត៌មនែដលរះិគន់ទំនក់ទំនងដ៏ល្អរ ង្របេទសទំងពីរ
28
។ 

 

្របធនធិបតី្របេទសេវៀត ម េ ក េង្វ ន មិញេ្រទ ត បនបន្ត ម នកិចចករេនះ មរយៈ 

ទស នៈកិចចផទ ល់ខ្លួនមកកន់កមពុជ
29
។ គត់បនចកេចញពី្របេទសែតរយៈេពលពីរៃថងមុនករចប់េផ្តើម 

សវនករកត់េសចក្តីេ ក សុខេជឿន។ 
 

សវនករ្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ មនភស្តុ ងបង្ហ ញពីកំហុសរបស់េ ក 
សុខេជឿន ែតមួយគត់គឺករេ ទូរស័ពទ - េ យគម នេសចក្តីសនទនៃនករនិយយ មទូរស័ពទេទ បុ៉ែន្តមន 
្រតឹមែតជ្រពឹត្តិករៃនករេធ្វើទំនក់ទំនង មទូរស័ពទបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 

ជនជប់េចទមន ក់កនុងចំេ មពួកេគបន្របប់នគរបលពីដំបូងថ េ ក សុខេជឿនបនពក់ព័នធ 
កនុងករែចកចយខិតប័ណ្ណ។ បុ៉ែន្ត គត់បនដកពកយសំដីែផនកខ្លះេចញពីចេម្លើយវញិកនុងេពលសវនករ 
េ យនិយយថ គត់បនេឆ្លើយ ក់េ ក សុខេជឿនេ យជប់ទក់ទិនកនុងេរឿងេនះពីេ្រពះែតមនករ 
សនយេបក្របស់ពីនគរបលសួរចេម្លើយ។ េច្រកមបនទត់េចលករដកពកយសំដីេនះ េ យគម នចត់ 
េ យមនករេសុើបអេងកតបន្តេឡើយ។ 

 

ដំេណើ រករកត់េទស្រប្រពឹត្តេទេ យគម នបង្ហ ញចេម្លើយ ក ី ឬភស្តុ ងពីខងតុ ករេទ។ 
េច្រកមែផ្អកទំង្រសុងេលើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ជ យលកខណ៍អក រ និងចេម្លើយជ យលកខណ៍អក រៃន 

ក ីបួនរបូ ែដល្រសង់យកបនមកេ យម្រន្តីនគរបល។ មិនមននរ មន ក់កនុងចំេ ម ក ីទំង 
េនះ ្រតូវបនេកះេ មកតុ ករេដើមបី កសួរពីេច្រកមេសុើបសួរេឡើយទំងមុនេពល និងកនុងកំឡុង 
េពលសវនករ។ 

 

មយ៉ងវញិេទៀត េមធវរីបស់េ ក សុខេជឿន បនបង្ហ ញភស្តុ ងកនុងតុ ករយ៉ងេ្រចើនសន្ឋឹក 
សន្ឋ ប់ ែដលរមួមនទំងភស្តុ ងបញជ ក់ថ េ ក សុខេជឿនបនកំពុងែតេនកនុងទី្រកុងភនំេពញ - មិនែមន 

                                                 
28

 ព័ត៌មនវទិយុសំេលងសហរដ្ឋ េមរកិ ៃថងទី៣ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ ព័តមនវទិយុ សីុេសរ ីៃថងទី៤ ែខសី  ឆន ំ២០១០។  
29

 រព័ត៌មននគរវត្ត ៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ ព័តមនវទិយុសំេលងសហរដ្ឋ េមរកិ ៃថងទី២៤ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ 



[30] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

េនកនុងេខត្ត ែកវេទ - េនៃថងទី៤ ែខមក  ឆន ំ២០១០។ 
េច្រកមបនេលើកេចលសកខីកមមកនុងតុ ករ - រមួមនទំងសកខីកមមរបស់ជនជប់មន ក់ែដលមន 

វត្តមនេនេពលសវនករេចទផង - ថជករមិនគួរេ យេជឿបន។ 
បនទ ប់មកេច្រកមចូលេទកនុងបញ្ហ ខិតប័ណ្ណែតម្តងៈ ខិតប័ណ្ណមនេសចក្តីែថ្លងករណ៍ជលកខណៈ 

នេយបយទក់ទងនឹងៃថងបុណយ ៧ មក ។ អនកសរេសរខិតប័ណ្ណគិតថ គឺជៃថងដ៏ ម៉ស់ េហើយមិន្រតូវ 
េមើលេឃើញថជៃថងរេំ ះេទ។ 

 

េច្រកមកំណត់ថ ករសែម្តងេយបល់េនះ គឺជបទេលមើសេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដល បងកជព័ត៌ 

មន “មិនពិត ្របឌិត ឬ ែក្លងក្ល យ” ែដល ចប ្ត លេ យេកើតេក ហលដល់សន្តិសុខ ធរណៈ
30

 
។ េច្រកមបនេធ្វើេសចក្តីសននិ ្ឋ នថ “សកមមភពរបស់ជនជប់េចទទំងអស់ប៉ះពល់ដល់េមដឹកនំជតិ 
និង បងករអេសថរភពកនុងសងគម”។  

 

ជនជប់េចទទំងបួននក់្រតូវបនរកេឃើញថ មនកំហុសពីបទផ យព័ត៌មនមិនពិត។ ពួកេគ្រតូវ 
បនកត់េទសេ យជប់ពនធនគររយៈេពល ២ឆន ំពីបទផ យព័ត៌មនមិនពិត ថ្វីេបើជនជនជប់េចទមន ក់ 
េនកំពុងែតរត់េគចខ្លួន។ េ ក សុខ េជឿន បនប្តឹងឧទទរណ៍េលើេសចក្តីសំេរចេនះ។ 

ករ ក់ទមងន់ៈ តុ ករជ វធុអយុត្តិធម៌ 
 

ករណីដូចជ ករណីេ ក សុខេជឿន ជេរឿងរខំនដ៏ មញញេទេហើយកនុងរយៈេពល ៦ែខៃនករ 
សិក សំ ប់របយករណ៍េនះ។ តុ ករបនក្ល យ្របែហលេទជ វធុដ៏្របសិទធិភពសំ ប់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល 
និងបុគគលមនខនងបែង្អកែដលចង់បំបិទមត់អនករះិគន់ ឬ េធ្វើេ យ្រសបចបប់នូវកិចច្រពមេ្រព ងជំនួញខុស 
ចបប់នន។ តុ ករ មនជំនួយពីចបប់មួយចំនួនែដលមនលកខណៈអនុេ្រគះជមួយនឹងេច្រកមមនភព 
លំេអៀង និង្រពះ ជ ជញ ែដលមននិនន ករនេយបយ។ 

 

តុ ករមិនេ្របើចបប់ជឧបករណ៍េទ បុ៉ែន្តេ្របើអំ ច ឥទធិពល ្របក់កស និងភក្តីភពខងគណ 
បក នេយបយ។ អនកទំង យ ែដលខ្វះនូវធតុសំខន់ៗទំងេនះ នឹងគម នឱកសេនកនុងមុខតំែណង 
េនះបនេទ។ បុ៉ែន្តតុ ករ ផ្តល់នូវបញជ ីេពញេលញេទេ យចំ ត់ករននសំ ប់អនកែដលេ្របើ្របស់ 
តុ ករែដលមនលទធភព ចេ្រជើសេរ ើសយកមកេ្របើៈ 

 

បទ្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍ ជជេ្រមើសេពញនិយមបំផុត ំងពីយូរមកេហើយ
31
។ អនកនេយបយមកពីគណ 

                                                 
30

 ចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល ម្រ ៦២។ 
31

 ចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកលម្រ ៦៣ (បនជំនួសេ យ្រកម្រពហមទណ្ឌ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជថមីឆន ំ២០០៩ [ចប់ពីេពលេនះេទេ ថ “្រកម្រពហម 
ទណ្ឌ ”] ែដលចូលជធរមនយ៉ងេពញេលញកនុងែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០។ ្រកម្រពហមទណ្ឌ រក ទុកបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  បុ៉ែន្ត បន ល់ករ 

ក់ទណ្ឌ កមម្រតឹមែតករពិន័យជ្របក់។ អនុញញ ត្តេ យមនករកត់េសចក្តីបុគគល ែដលបរ ិ ររះិគន់ ថ ប័នផងែដរមនដូចជ ្រកសួងននរបស់ 
រ ្ឋ ភិបលជេដើម ។ សូមេមើល្រកម្រពហមទណ្ឌ ម្រ ៣០៥ (បទបរ ិ រេករ ្តិ៍ជ ធរណៈ)។ ជបែនថម ចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយថមីរមួមន បទ 
បញញតិេ យែឡកស្តីពីបទ្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍ ែដលផ្តនទ េទសជប់ពនធនគររហូតដល់៦ែខ។ សូមេមើល ចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយឆន ំ២០១០ ម្រ ៤១ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [31] 
 

 

បក ជំទស់ សកមមជន និងសមជិកននៃន រព័ត៌មន ជញឹកញប់រងនូវករេចទ្របកន់ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ 
ចំេពះករផ ព្វផ យព័ត៌មន ែដលេគចត់ទុកថជករគំ មកំែហងដល់្រកុមអនកកន់អំ ច។ បទបរ ិ រ 
េករ ្តិ៍ មនករអនុវត្ត ក់េទសពនធនគររហូតដល់ឆន ំ២០០៦ ជេពលែដល ្រតូវបនេគេធ្វើករែកែ្របេ យ 

មក ក់ទណ្ឌ កមមជករពិន័យជ្របក់វញិ
32
។ បុ៉ែន្តករខកខនមិនបនបង់្របក់ពិន័យេនះ ជលទធផលនឹង 

េនែតជប់េទសពនធនគររហូតដល់រយៈេពល ២ឆន ំដែដល
33

។ 
 

ជួនកលេគេ ថ “ករ្របមថ” ចំេពះេសចក្តីអ ថ ធិបបយ ែដល េមើលេទ ក់ដូចជមិនមន 
េទសៃពរ ៍ និងែដលករគំ មកំែហងមិនែស្តងេចញេ យេឃើញភ្ល មៗេនះេទ។ ជឧទហរណ៍កនុងែខមិន 
ឆន ំ២០១០ អនកេបះពុមពផ យ រព័ត៌្របឆំង្រតូវបនប្តឹងពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍បនទ ប់ពីេធ្វើេសចក្តី យករណ៍ថ 
ម វទិយល័យមួយ បនយកៃថ្លទ្រមង់ែបបបទសំ ប់សំុ របូករណ៍ពីនិស តិមនតៃម្លហួស្របមណជ 
ខ្ល ំង។ ទំងអនកឧបតថម របូករណ៍ទំងរ ្ឋ ភិបលជបុ៉ន និងេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន 

ជអនកែដលមិនពក់ពនធ័េលើ្របក់កំៃរេនះេទ
34
។ ្របកដជមនអនក េផ ងបនយក្របក់េនះ ក់េ  

េប៉។ 
 

អនក មន ក់ក៏គិតថ ករបង្ហ ញនូវអំេពើពុករលួយែបបេនះ នឹងញំុងេ យនយកម វទិយល័យ 
មនករខឹងសមបរ និងទមទរេ យមនករេសុើបអេងកតអំេពើេនះ។ ជជំនួស ញំុងេ យមនករេចទ 
្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ ្របឆំងនឹងអនក រព័ត៌មន។ ពីដំបូង នយកម វទិយល័យបនប្តឹងអនកេបះពុមព 
ផ យជបុគគលចំេពះករបរ ិ រេករ ្តិ៍ េហើយ្រពះ ជ ជញ េ្រកយមកេទៀតេធ្វើករេចទ្របកន់ពីបទ្រពហម 
ទណ្ឌ ផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត។ ជួយជំរញុដល់ដំេណើ រករៃនបណ្តឹ ងេ្រពះថ នយកម វទិយល័យ 
ក៏បំេរ ើករជរដ្ឋេលខធិករៃន្រកសួងករបរេទស។ 

 

ករបែនថមបទេចទផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត ពិតជេរឿងធងន់ធងរ េ្រពះករផ្តនទ េទស ចនំមកនូវ 

េទសជប់ពនធនគរ រហូតដល់ ៣ឆន ំ
35
។ ករផ្តនទ េទស ចមនករពិន័យជ្របក់ ែដលករខកខនមិន 

បនបង់្របក់ពិន័យ នំមកនូវករបែនថមរយៈេពលជប់ពនធនគរ។ 
 

ករផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត ជ្រទឹស្តីមនករលំបកកនុងករបង្ហ ញភស្តុ ងេ្រចើនជងករបរ ិ រ 
េករ ្តិ៍ ពីេ្រពះ តំរវូេ យមននូវករេបះពុមពផ យ ឬករបញជូ ន រនូវ “ព័ត៌មនមិនពិត ព័ត៌មន្របឌិត ព័ត៌ 
មនែក្លងក្ល យ ឬេ យកុហកទំ ក់កំហុសេទេលើជនទីបីេ យអសុទធចិត្ត និងកនុងេគលបំណងបំផ្លិច 

                                                 
32

 ្រកម្រពហមទណ្ឌ អុ៊ន ក់ ម្រ ៦៣។ 
33

 ្រកមនិតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (ចប់ពីេពលេនះេទេ  “្រកមនិតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ”) ម្រ  ៥២៥ និងម្រ ៥៣០។ 
34

 រព័ត៌មនវទិយុ សីុេសរ ីៃថងទី២១ ែខមិន ឆន ំ២០១០។ រព័ត៌មនេដើមអំពិល ៃថងទី២១ ែខមិន ឆន ំ២០១០។ រព័ត៌មនេដើមអំពិល ៃថងទី២២ ែខមិន 
ឆន ំ២០១០ ្រចន់ ចំេរ ើន “អនកេបះពុមភផ យសថិតេនកនុងតុ ករេ យ រែតមនករេចទ្របកន់” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៣ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ 
35

 ្រកម្រពហមទណ្ឌ អុ៊ន ក់ ម្រ ៦២។ 



[32] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

បំផ្ល ញ”។
36

 ចបប់ក៏តំរវូេ យបង្ហ ញថ ករផ ព្វផ យនូវព័ត៌មនេនះេធ្វើេ យេកើតេក ហលដល់សន្តិ 
សុខ ធរណៈ ឬ ចប ្ត លេ យេកើត េក ហលដល់សន្តិសុខ ធរណៈ។ បុ៉ែន្តបទបញញតិ “សន្តិ 
សុខ ធរណៈ” មនករបក្រ យទូលំទូ យខ្ល ំង - េនេពលែដល ្រសបនឹងេសចក្តី្រតូវករ ឬែផនករ 

របស់េគ
37
។ 

 

ជឧទហរណ៍កនុងែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៩ អនក រព័ត៌មនេឈម ះ រស់ សុែខត ្រតូវបនកត់េទសពីបទ 
ផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត បនទ ប់ពីគត់បនបញជូ នបន្ត “ រជអក រ មទូរស័ពទមនអតថន័យបងក ច់បងខូច” 
អនកអ ថ ធិបបយព័ត៌មនទូរទស ន៍ ែដលេគ គ ល់ជទូេទថជអនកលំេអៀងេទរករ ្ឋ ភិបល - ែដលេគក៏ដឹង 
ថ ជទី្របឹក នយករដ្ឋម្រន្តី - និងមនុស បួននក់េផ ងេទៀត។ របនេចទសួរអនកអ ថ ធិបបយព័ត៌មន 
ទូរទស ន៍អំពីបទេចទ្របកន់អំេពើពុករលួយ។ េនឯសវនករ េច្រកមបនសននិ ្ឋ នថ រេនះ “េធ្វើេ យ 
ខូចេករ ្តិ៍េឈម ះ” អនកអ ថ ធិបបយព័ត៌មនទូរទស ន៍ និង“បងកេ យមនបញ្ហ ដល់សងគម”។ ករណ៍េនះ្រតូវ 
បនចត់ទុកថ មនលកខណៈ្រគប់្រគន់ដូចគន នឹងពកយេ្របើ្របស់កនុងបញញតិផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត។ 

 

េ ក សុែខត គឺជអនក រព័ត៌មនមន ក់កនុងចំេនមអនក រព័ត៌មនយ៉ងេ ច ស់ក៏ ១០នក់ 
ែដរ ែដលបន្របឈមមុខនឹងករេចទ្របកន់ មផ្លូវតុ ករកនុងអំឡុងេពលពីែខឧសភ ឆន ំ២០០៩ ដល់ែខ 

ឧសភ ឆន ំ២០១០ េនះេបើែផ្អក មករសិក មួយរបស់ក្លឹបអនក រព័ត៌មនកមពុជ
38
។ ពួកេគភគេ្រចើន 

្របឈមមុខនឹងបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងបទផ យព័ត៌មនមិនពិតទក់ទងនឹងករងររបស់ពួកេគ។ ករណ៍េនះ 
្របែហលជមិនែមនជេរឿងគួរភញ ក់េផ្អើលេទ ែដលនេពលេនះ ្របេទសកមពុជ្រតូវបន ក់េនចំ ត់ថន ក់ដ៏ 
សេង្វកគឺទី១២៨ កនុងចំេ ម ១៧៨្របេទសកនុងចំ ត់ថន ក់េសរភីព រព័ត៌មន កលសំ ប់ឆន ំ២០១០ 

របស់អងគករអនក រព័ត៌មនគម ន្រពំែដន (Reporters Without Borders)
39
។ 

 

                                                 
36

 ្រកម្រពហមទណ្ឌ អុ៊ន ក់ម្រ ៦២។ មកដល់ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ម្រ េនះ្រតូវបនជំនួសេ យ្រកម្រពហមទណ្ឌ ឆន ំ២០០៩ បុ៉ែន្ត្រកមថមីេនរក ទុក  
ជបទេលមើសែដលមនេទសជប់ពនធនគរ េហើយ ច្រតូវេគេ្របើ្របស់ កនុង ថ នភព្រប ក់្របែហលគន ។ សូមេមើលម្រ  ៣១១ដល់ម្រ  ៣១៣ 
(“ករប្តឹងបរ ិ របងក ច់េករ ្តិ៍” ្រតូវផ្តនទ េទស ក់ពនធនគររហូតដល់មួយឆន ំ) និងម្រ ៤៩៤ ដល់ម្រ ៤៩៨ (“ករញុះញង់េ យ្រប្រពឹត្តបទេលមើស” ្រតូវផ្តនទ  
េទស ក់ពនធនគររហូតដល់បីឆន ំ)។ 

37
 ដូចគន  

38  រព័ត៌មនកមពុជថមី “អនក រព័ត៌មន ២៤នក់បនចប់ខ្លួន និង១០នក់េទៀតរងករប្តឹងផ្តល់កនុងរយៈេពលមួយឆន ំ កនុង្របេទសកមពុជ” ៃថងទី៣ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១០ (ដក្រសង់េចញពីករសិក េចញផ យេ យក្លឹបអនក រព័ត៌មនកមពុជ) (អតថបទបកែ្របជភ រអង់េគ្លសមនេនេគហទំព័រៈ (http://ki-

media.blogspot.com/2010/05/24-journalists-arrested-and-10-sued-in.html )។ 
39  ម៉ត់ ឡង់ឌី “េសរភីព រព័ត៌មនៈ ្របេទសកមពុជធ្ល ក់េលខកនុងចំ ត់ថន ក់ជ កល” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២១ ែខតុ  ឆន ំ២០១០។ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [33] 
 

 

គម្ល តខុសគន  ៃនចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល ជមួយ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី 
 

បទបញញតិៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនចូលជធរមនេនៃថងទី១០ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១០។ ចបប់េនះលកខណៈខុសគន ពីរចំនុច - បទបញញតិពីបទផ យព័ត៌មនមិនពិត្រតូវបនលប់ 
េចញ េហើយ្រកមេនះត្រមូវឲយមនករេ ះ្រ យករណីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ េ យេ្របើ្របស់ចបប់របប 

រព័ត៌មនវញិ។  
 

បុ៉ែន្ដ្រកមថមីេនះក៏មនបែនថមនូវ៩ចំនុចថមីេទៀតផងែដរ។ អងគករលីកដូ បនរកេឃើញបទឧ្រកិដ្ឋ 
ចំនួន៩ រមួទំងបទបញញតិថមីចំនួន ៥ ែដលចង្អុលបង្ហ ញអំពីករគំ មកំែហង យ៉ងធងន់ធងរចំេពះ 
េសរភីពកនុងករបេញចញមតិេនកនុង្របេទសកមពុជ។  

 

បញញតិខ្លះ្រគន់ែតបង្ហ ញនូវសក្ដ នុពល ចំេពះករ រេំ ភបំពន ចំែណកបញញតិខ្លះេទៀត 
បង្ហ ញយ៉ងជក់ែស្តង ដូចជករ មឃត់េលើកររៈិគន់េសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ និងេសចក្តី 
ែថ្លងករណ៍ ធរណៈ ែដលប ្ត លឲយេកើតមនេក ហលកនុងសងគម។ ចុងេ្រកយ ក៏េលចេចញ 
ជបទបញញតិែដលមនលកខណៈរតឹបន្តឹងកន់ែតខ្ល ំង ចំេពះបទផ យព័ត៌មនមិនពិតេ្រកមចបប់្រពហម 
ទណ្ឌ អន្តរកល។ 

 

្រកមថមីេនះក៏ត្រមូវឲយបង់្របក់ពិន័យជចំបច់ និងបែនថមរេបៀបៃនករ ក់េទសទណ្ឌ បែនថម 
េ យពយួរសិទិធពលរដ្ឋេ យមិនកំណត់េពលេវ ចបស់ ស់ មរយៈករដកហូតសិទិធមិនឲយ 
បំេពញករងរ។ ងខងេ្រកមេនះេ្រប បេធៀប្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី និងចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល។ 

 

 េសចក្តីលំអិតអំពីករវភិគេទេលើចបប់ទំងពីរេនះមនេនកនុងឧបបសមព័នភ ១ និង ២។ 

បទេលមើស ្រកមចស់ ្រកមថមី 

បទបរ ិ រេករ ្តិ៍ ម្រ  ៦៣ ម្រ  ៣០៥ 

បទផ យព័ត៌មនមិនពិត ម្រ  ៦២ មិនមន 

បទេជរ្របមថជ ធរណៈ ម្រ  ៦៣ ម្រ  ៣០៧ 

បទប្តឹងបរ ិ របងក ច់េករ ្តិ៍ មិនមន ម្រ  ៣១១ 

បទញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋជ ទិ៍ ម្រ  ៥៩-៦០ ម្រ  ៤៩៥ 

បទញុះញង់ឲយមនករេរ ើសេអើង ម្រ  ៦១ ម្រ ៤៩៦ 

បទ្របមថ មិនមន ម្រ  ៥០២ 

បទផ ព្វផ យនូវករអ ថ ធិបបយេដើមបីេធ្វើសមព ធេលើយុ ថ ធិករ មិនមន ម្រ  ៥២២ 

បទេធ្វើឲយបត់ជំេនឿេលើេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ មិនមន ម្រ  ៥២៣ 

បទប្តឹងបរ ិ រេ យភូតកុហកដល់ ជញ ធរតុ ករ មិនមន ម្រ  ៥២៤ 

ចំនួនបទឧ្រកិដ្ឋ ៥ ៩ 



[34] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 

ជញ ធរបន ក់ទណ្ឌ កមមេលើេសរភីពខងករបេញចញមតិ មនែបបែផនជក់ ក់មួយចំនួនេ យ 
ចត់ចូលជ្របភទបទញុះញង់ េ្រកមចបប់្រពហមទណ្ឌ អុ៊ន ក់។ បញញត្តិចបប់ទំងេនះ ដូចជមនែចងកនុង 
ម្រ ៥៩ និងម្រ ៦០ ៃនចបប់អុ៊ន ក់ មនេគលបំណង ក់ទណ្ឌ កមមេលើករបេញចញមតិែដលញុះញង់ 
េ យមនុស ្រប្រពឹត្ត ឬបុ៉នប៉ង្រប្រពឹត្តបទេលមើស។ ដូចគន េនះែដរ ម្រ ៦១ ម្របមករញុះញង់េ យ 
មនសម្អប់ជតិ សន៍។ 

 

េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  បន្របកន់យកនូវគំនិតស្តីពី “បទេលមើស” ទូលំទូ យយ៉ងខ្ល ំងេនេពល 
បក្រ យបញញត្តិញុះញង់។ ពួកេគ បនអនុវត្តបញញត្តិញុះញង់កនុងករណីពក់ព័នធជមួយេមដឹកនំសហជីព 

កមមករែដលដឹកនំកូដកមម
40

 អនកនេយបយមកពីគណបក ជំទស់
41

 និងសមជិកសហគមន៍ែដល ៊ ន 
និយយ្របឆំងេទនឹងកររេំ ភែដលខ្លួនបនដឹង ែដល បន្រប្រពឹត្តេឡើងេ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 

មួយមនករផ រភជ ប់េទនឹងរ ្ឋ ភិបល
42
។ 

 

ែតេទះជយ៉ង ក៏េ យ មនបទេចទ្របកន់្រពហមទណ្ឌ ដៃទេទៀត មិនទំនងជមនករផ  
ភជ ប់េទនឹងេសរភីពខងករបេញចញមតិទល់ែតេ ះ។ ករេចទ្របកន់ទំងេនះ ្រគន់ែតជ វធុសង 
សឹកដ៏មុត្រសចួ្របឆំងនឹងសកមមជន ែដលេគចង់ដកយកេចញពីមុខរបស់េគបុ៉េ ្ណ ះ។ មនអនកភូមិេន 
ជីែ្រកងជឧទហរណ៍្រ ប់ ែដលពួកេគបន្របឈមមុខនឹងករេចទ្របកន់ពីបទប្លន់ បនទ ប់ពីពួកេគបន 
្រចូតកត់្របមូលផល្រសូវេនេលើដីមនទំនស់។ ពួកេគបន ប្រពួស ំ្រសូវេ យខ្លួនេគផទ ល់ បុ៉ែន្តេ្រកយ 
មកមនអនកជំនួញឯកជន បនអះ ងថ ខ្លួនជមច ស់កមមសិទធិៃនដីេនះ។ ជញ ធរបន យ្រប រេទេលើ 
តំ ងសហគមន៍ និងជួយទំនុកបំរងុេរៀបចំជបទេចទ្របកន់យ៉ងសមទំនងមួយកនុងបំណងេធ្វើេ យចុះ 
េខ យដល់ឆនទះអនកភូមិែដលបន្តករតសូ៊កនុងេរឿងទំនស់ដីធ្លី។ 

 

មករពិនិតយេមើលេឡើងវញិៃនករណីគំ មកំែហង មផ្លូវតុ ករកនុងរយៈេពល ៦ែខ េយើងេឃើញ 
ថ ករពិពណ៌នេ យបនល្អិតល្អន់បន្តិចកនុងេរឿងេនះមិនមនតៃម្លអ្វីេទៈ ែស្តងេចញេ យេឃើញយ៉ង 
ចបស់នូវកង្វះសកមមភពបន្តករ ម នេលើេរឿងទំងេនះពីសំ ក់អជញ ធរ។ ជនសង ័យ ច្រតូវេគចប់ 
ខ្លួននំខ្លួនមក កសួរ ឬក៏េចទ្របកន់។ បុ៉ែន្តកនុងចំនួនករណីមួយចំនួន ជនសង យ័្រតូវបនេ ះែលងវញិ 
ែតេនរង់ចំ “ករេសុើបអេងកត”។ បនទ ប់មកេរឿង ៉ វក៏បត់ដំណឹងពី រព័ត៌មន។ 

 

ករណ៍េនះមិនចំបច់ថ ជលទធផលៃនករខជិល្រចអូសកនុងករេបះពុមពផ យពីអនក រព័ត៌មនេទ 
ជញឹកញប់  គឺជកលលបិច្របកបេ យេចតនែដលបនេ្របើ្របស់េ យអជញ ធរ។ 

 

មនករណីជេ្រចើន ែដលករេសុើបអេងកតជបន្តមិនបន្រប្រពឹត្តេធ្វើេទ េ យែតជនសង ័យ “្រប្រពឹត្ត 
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 សូម នករណីសិក េលខ១៤ 
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 សូម នករណីសិក េលខ៣៦ 
42

 សូម នករណីសិក េលខ២៣ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [35] 
 

 

្រតឹម្រតូវ”។ ជួនកល ករេចទ្របកន់បទ្រពហមទណ្ឌ ែតមួយមុខ - េ យមិនមនកត់េទស ឬករឃំុឃំង 
ជបេ ្ត ះ សនន - គឺ្រគប់្រគន់េដើមបីបំបិទមត់នរ មន ក់។ ជពិេសសអនកករពរសិទធិមនុស ែតងែត្រតូវ 
បនចប់ខ្លួនពីបទេចទ្របកន់ែដលគម នករពិត េហើយបនទ ប់មកក៏្រតូវបនេ ះែលង មរយៈករធន 
េ យេនេ្រកឃំុេ យមនលកខខ័ណ្ឌ ថ ពួកេគបញឈប់សកមមភពជក់ ក់របស់ខ្លួន។ នេពលេនះ បទ 
េចទ្របកន់ ចេនបង្អង់កនុងអំឡុងេពលៃនអជញ យុកលៃនបទេលមើស - ែដលមនរហូតដល់ ១៥ឆន ំចំេពះបទ 

ឧ្រកិដ្ឋ
43
។ កនុងរយៈេពលេនះ ករគំ មកំែហងពីករកត់េទសជបន្ត និងករគំ ម ក់ពនធនគរេនែតមន 

មិនេចះចប់។ 
 

មេធយបយេនះ ្របែហលជមេធយបយែដលមន្របសិទធិភពជងករកត់េទសេយលេទេលើករ 
ប៉ះទងគិចផ្លូវចិត្តពក់ព័នធនឹងករភជ ប់ពួកេគយ៉ងជិតបំផុតេទនឹងករ ក់ពនធនគរ។ 
ជនជប់េចទបង្ហ ញមុខជមួយនឹងេសរភីពរបស់ខ្លួន បុ៉ែន្ត រមមរណ៍របស់េគេពរេពញេ យករ ក់កំហិត 
ថ ដូចជគម នេសរភីពដែដល។ ភពភ័យខ្ល ចនេពលេនះ ចនឹង យភយេទដល់បងប្អូន មិត្តភក្តិ និង 
សកមមជននន េហើយករបំភិតបំភ័យែបបេនះមន្របសិទធិភពេធ្វើេ យពួកេគមិន ចកំេរ ើកខ្លួនរចួ។ 

 

េនះជមេធយបយគំ មគំែហងដ៏មន្របសិទធភព េហតុដូចេនះេគមិនចំបច់ខំពយយម និងកត់ 
េទសនរ មន ក់ េនេពលែដលអនកេនះ ចបំបិទមត់បនជមួយនឹងករ ក់នូវករអនុវត្តចបប់្រតឹមកំរតិ 
អបបរម មផ្លូវតុ ករ និង្របព័នធពនធនគរ? 

 

ខណៈែដលចបប់មនែតេនេលើ្រក សរបស់កមពុជ ចនឹងមនេទេ យបញញត្តិចបប់ែដលេគ 
េជឿថ មនេគលបំណង ្រកក់ បុ៉ែន្តព្រងងចបប់េធ្វើេឡើងមិនបនល្អមិនែមនជក ្ត ែដលទទួលខុស្រតូវ 
ជចមបងសំ ប់ប ្ត លេ យមនករ ក់កំហិតេសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជេទ។ បញ្ហ ធំបំផុត 
េនះ គឺករអនុវត្តចបប់ទំងេនះេ យតុ ករមិនបនេសមើគន  មិនេទៀងទត់ និងែបបសងសឹក។ េនះគឺជ 
បញ្ហ ែដល នឹងបន្តមនរហូត េទះបីជសថិតេ្រកមទំរង់ចបប់ ែបប ក៏េ យ។ 

 

ជិត ២ទសវត មកេហើយេនះ ចំនួនបញញត្តិចបប់ េសច 
ក្តី្របកស និងេគលករណ៍ែននំនន - ែដលចំនួនភគ 
េ្រចើន្រតូវបន្រពងេឡើង េ យមនជំនួយពីអន្តរជតិ - 
យុត្តិធម៌មិន្រតូវបនធនេទ េនខងកនុងបនទប់តុ ករៃន 
្របេទសកមពុជ។ ដូចែដលអនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកកិចចករសិទធិមនុស  
េ ក សឺរយិ សូ៊បី៊ឌី បនេធ្វើករកត់សំគល់កលពីែខកញញ  ឆន ំ២០១០ ថ “ែផនកនិតិ្របតិបត្តិ្រគបសងកត់ 

ែផនកតុ ករ”។
44

 
 

េមដឹកនំគណបក ជំទស់េ ក កឹម សុខ បនេធ្វើេសចក្តីសននិ ្ឋ ន្រសេដៀងគន  បនទ ប់ពីករចប់ខ្លួន 
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 សូមេមើល្រកមនិតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ម្រ ៧ និងម្រ ១០ 
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 េសប ទ ន ្រ ទ ងហគីយូ៉ “អនកកទូតអងគករសហ្របជជតិបរ ិ រ្របព័នធតុ ករ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ 

“្រគប់ៗគន ...ដឹងថតុ ករមិន 
មនភពឯក ជយេទ” 

េមដឹកនំគណបក ជំទស់េ ក កឹម សុខ 



[36] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

គត់ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍កនុងឆន ំ២០០៥ ែដលនេពលេនះ បទេលមើសេនះេនអនុវត្តេទស ក់ពនធនគរេនេឡើយ 
។ គត់បន្របប់េទ រព័ត៌មនេឈម ះដំណឹង្របចំសប្ត ហ៍ (Newsweek) ថៈ “បនទ ប់ពីេច្រកម កសួរខញុំ 
គត់េមើលេទពិតជសថិតកនុងសភពភ័យខ្ល ចេ្រពះគត់ដឹងថ មិនដឹងជបនអ្វីយកមកេចទ្របកន់ចំេពះរបូ 
ខញុំ។ គត់បនេទជួបជមួយេច ្វ យនយគត់ េហើយេនេពលែដលគត់្រតលប់មកវញិ គត់បននិយយ 
ថ គត់សំេរចចិត្តេ យមនករចប់ខ្លួនខញុំ”។ 

 

“្រគប់ៗគន ...ដឹងថតុ ករមិនមនភពឯក ជយេទ។”
45

 
 

ភពខ្វះឯក ជយភពរបស់តុ ករពីអំ ច្របតិបត្តិ េធ្វើេ យ ងយធ្ល ក់ចូលេទនឹងអំេពើពុករលួយ 
ជបុគគលផងែដរ េពលគឺេ យែតផល្របេយជន៍ៃនភគីបុគគលេនះ មិនមនទំនស់េទនឹងខងអំ ច 
្របតិបត្តិ។ ជលទធផល  គឺជ្របព័នធមួយែដលអនកមន្រទពយសមបត្តិ និងអនកមនអំ ចមនលទធភពេកង 
យកចំេណញពីេលើចបប់នន េដើមបីផល្របេយជន៍របស់ពួកេគ េបើេទះបីជ េគរព ម ឬមិន មស្តង់  
អន្តរជតិក៏េ យ។ 

 

ពិតែមនែត្របព័នធេនះជអ្វីក៏េ យ បុ៉ែន្តបញ្ហ គឺថ ជ្របព័នធែដលអនកមន្រទពយសមបត្តិ និងអនកមន 
អំ ចេ្របើ្របស់ចបប់េដើមបី្របឆំងនឹងអនករះិគន់ និងអនក្របកួត្របែជងខងេសដ្ឋកិចច។ ែបបេនះ គឺជលកខ 
ខ័ណ្ឌ ជមុន - លកខណៈពិេសសកំនត់យ៉ងចបស់ - សំ ប់សងគមែដល្រគប់្រគងេ យអំ ច ជជង្រគប់ 
្រគងេ យចបប់។ តុ ករ គឺជឧបករណ៍ េហើយែដល ចំបច់សំ ប់ករបន្តេក្ត បក្ត ប់អំ ចរបស់ពួក 
េគ។ 

 

ខងេ្រកមេនះ គឺជគំរៃូនឧបបត្តិេហតុ ែដលតុ ករ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េដើមបីបំបិទសំេលងអនករះិ 
គន់ចំេពះអនកកន់អំ ច និងបក ពួកអនកកន់អំ ចៃន្របេទសកមពុជ។ គំរេូនះមិនមនចំនួនេ្រចើនេទពី 
េ្រពះ ឧបបត្តិេហតុដៃទេទៀតភគេ្រចើន ែដលេរៀប ប់កនុងរបយករណ៍េនះមន ក់បញចូ លកនុងតួយ៉ងៃនករ 
គំ មកំែហង មផ្លូវតុ ករ។ ករណីទំងអស់េនះមិនមនបញចូ លេនកនុងែផនកេនះេទ ពីេ្រពះករណីទំង 
េនះបនចត់ចូលេទ ម្របេភទេផ ងេទៀត - ដូចជ ករជប់ពក់ព័នធេទនឹងទិដ្ឋភពនេយបយ ករ ងំ 
បតុកមម ករបំភិតបំភ័យខង ងកយ ឬករេចទ្របកន់េ យគម នភស្តុ ងករជំរតិទរ្របក់ពីឈមួញេឈើ។ 
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 េអរកិ ប៉េប៉ “អនក្របឆំងកមពុជែដលមនេសរភីពៈ បទខញុំខ្ល ច” ដំណឹង្របចំសប្ត ហ៍ៃថងទី២១ ែខមក  ឆន ំ២០០៦ (មនេនេគហទំព័រៈ http:// 

www.msnbc.msn.com/id/10960823/site/newsweek/) 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [37] 
 

 

 

ករណីសិក ខងេ្រកមេនះផ្តល់ឧទហរណ៍េ្រចើនែថមេទៀតអំពីករចូលេ្រជ តែ្រជករបស់ រ ្ឋ ភិបលេទកនុង 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងចូលរមួកនុងករ្របមូលផ្តុំេ យសន្តិវធីិនិងជ ធរណៈរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជៈ 

 
 

►►► 
៥ ឧសភ ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ១៨ 
 

 

សំេណើ រសំុេលើកែលងេទស ចំេពះអនកកែសតជប់ពនធនគរ
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 ្រកុម្របឹក អនកកែសតកមពុជ (PCC) បន្របកសកលពីៃថងទី៥ ែខឧសភ ឆន ំ 
២០១០ថ ខ្លួនមនគំេ ងេធ្វើសំេណើ រសំុេលើកែលងេទសចំេពះ អនកកែសត 
េ ក រស់ សុែខត ែដលបនជប់ពនធនគរពីបទផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត 
បនទ ប់ពីគត់បនបញជូ ន “ រជអក រ មទូរស័ពទមនអតថន័យបងក ច់បងខូច 
េគ”។ 

 េ ក រស់ សុែខត ្រតូវបនកត់េទសេ យជប់ពនធនគររយៈេពល ២ឆន ំ 
កលពីៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៩ ចំេពះករបញជូ ន រជអក រេទកន់ 
េ ក សយ សុភព អនកអ ថ ធិបបយព័ត៌មនទូរទស ន៍ CTN ែដលេគ គ ល់ 
ជទូេទថជអនកលំេអៀងេទរករ ្ឋ ភិបល េហើយែដលម្តងមក លេធ្វើអ ថ  
ធិបបយព័ត៌មនេ យវទិយុបយ័ន្ត។ 

 ករសំេរចផ្តនទ េទស េ យេ កេច្រកម ឆយ គង់ ៃនតុ ករ ជធនី 
ភនំេពញបនរងនូវកររះិគន់ពីសហព័នធអនក រព័ត៌មនអន្តរជតិ (IFJ)  ែដល 
បនែថ្លងថ បណ្តឹ ងែបបេនះគួរែត្រតូវបនេ ះ្រ យ មចបប់រដ្ឋបបេវណី 
មិនែមន មចបប់្រពហមទណ្ឌ េទ។ 

 េ ក រស់ សុែខត បនប្តឹងឧទធរណ៍ចំេពះករសំេរចេសចក្តីេនះ បុ៉ែន្តគត់ 
បនអះ ងកនុងែខសី  ថនគរបលបនទរ្របក់សំណូកពីគត់ចំនួន 
១០០០ ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរចិេដើមបីផ្តល់ដំណឹងដល់គត់ពីកលបរេិចឆទៃន 
សវនករ។ មនករកំណត់កលបរេិចឆទៃនសវនករជេ្រចើនេលើក រ 
េហើយែដល្រតូវបនលុបេចលវញិកនុងរយៈេពលេពញកន្លះឆន ំេនះ េនទីបំផុត 
តុ ករ ឧទធរណ៍េបើកសវនករេនៃថងទី១៩ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ 
េហើយតុ ករបនកត់បនថយេទសចំេពះេ ក សុែខត មក្រតឹមមួយឆន ំ 
វញិ។ គត់បនទទួលករេ ះែលងពីពនធនគរេនៃថងទី២៩ ែខតុ  ឆន ំ 
២០១០។ 
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 ឈង សុខ “សំេណើ រសំុេលើកែលងេទសចំេពះអនក រព័ត៌មន” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ៃថងទី៦ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ ។ ឆយ ចន់ឌី  “អនក រ 
ព័ត៌មនជប់ពនធនគរ យករណ៍ពីេរឿងពុករលួយ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ 



[38] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 
 

 

►►► 
២៥ ឧសភ ២០១០ 

េខត្តកំពង់ឆន ំង 
 

ករណីសិក  ១៩ 

្រកុមហុ៊នប្តឹងសកមមជនចំេពះបទអ ថ ធិបបយ មវទិយុអំពីេរឿងទំនស់ដីធ្លី
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 ភរយិរបស់េ ករដ្ឋម្រន្តីមន ក់ៃនរ ្ឋ ភិបល ែដលជមច ស់្រកុមហុ៊នឯកជន 
មួយបន ក់ពកយបណ្តឹ ងេចទ្របកន់បុគគលិកបំេរ ើករអងគករ ដហុក ពី 
បទផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត។ ្រកុមហុ៊នេឈម ះ KDC អន្តរជតិកំពុងែតជប់ 
ពក់ព័នធកនុងជេម្ល ះដីធ្លីជមួយអនកភូមិេនមូល ្ឋ ន។ ្រកុមហុ៊ន្រគប់្រគងេ យ 
េ ក្រសី ជ េខង ែដលជភរយិរបស់េ ក សុ៊យ ែសម រដ្ឋម្រន្តី 
្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល។ 

 អនកែដលជេគលេ ៃនបណ្តឹ ងេនះ គឺេ ក េ ម ចន់គ េហើយគត់បន 
និយយថ ពកយបណ្តឹ ងេនះទក់ទងនឹងបទសមភ សន៍របស់គត់ជមួយវទិយុ 

សីុេសរកីលពីែខធនូ ឆន ំ២០០៩។ គត់បនែថ្លងកនុងអំឡុងេពលៃនបទ 
សមភ សន៍េនះថ ្រកុមហុ៊នបនចប់េផ្តើមឈូសឆយដីរបស់អនកភូមិេ យ 
ខុសចបប់។ ្រកុមហុ៊នបដិេសធថបនឈូសឆយដី បុ៉ែន្តនិយយថ ខ្លួន 
បនទិញដីេនះកនុងឆន ំ១៩៩៦។ ្រកុមហុ៊នបនចប់េផ្តើមអះ ងពីកមមសិទធិេលើ 
ដីកនុងឆន ំ២០០៧ បុ៉ែន្តមន្របជពលរដ្ឋជង ១០០្រគួ រមិន្រពមចុះហតថ 
េលខ្របគល់ដីរបស់ពួកេគមកេ យ្រកុមហុ៊នេទ។ 

 េនះជករកត់សមគ ល់េលើកទី៦ ែដល្រកុមហុ៊ន KDC អន្តរជតិេ្របើ្របស់្របព័នធ 
ចបប់េដើមបីេ ះ្រ យេលើជេម្ល ះដីធ្លី។  ពកយបណ្តឹ ង្របំេផ ងេទៀត ប្តឹង 
្របឆំងនឹងអនកភូមិែដលកនុងចំេនមបណ្តឹ ងេនះ មនបណ្តឹ ងមួយែដលេមភូមិ 
មន ក់្រតូវបនតុ ករកត់េទសពីបទែក្លងបន្លំ ន មេមៃដអនកភូមិ ែដលកនុង 
ពកយបណ្តឹ ងេនះបនអះ ងថ អនកភូមិមិនែដលបនលក់ដីរបស់ពួកេគ 
េ យេទ្រកុមហុ៊ន KDC េទ។ 

 េ កេ ម ចន់គ បននិយយថ ពកយបណ្តឹ ងពីខង្រកុមហុ៊ន គឺជកិចច 
ខិតខំ្របឹងែ្របងមួយេដើមបីបំភិតបំភ័យគត់ ពីេ្រពះនេពលថមីៗេនះ គត់បន 
ជំរញុេ យតុ ករេធ្វើករេសុើបអេងកតេរឿងឆេបកពក់ព័នធនឹង KDC កនុងេរឿង 
ដីធ្លីេនះ។ 

 
 

►►► 
៥ កកក  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

បិទ រព័ត៌មនជំទស់ បនទ ប់ពីអនកេបះពុមពផ យជប់ពនធនគរពីបទផ ព្វផ យ 

ព័ត៌មនមិនពិត
48

 
 

 ែខមរមច ស់្រសុក ជកែសតែខមរមននិនន ករ្របឆំងយ៉ងេចញមុខបនបញឈប់ 
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 េមយ ទិ ថ ៉  និងអឺវនិ ឡយ “ ្រកុមហុ៊ន KDC ប្តឹងសកមមជនកនុងេរឿងជេម្ល ះដីធ្លី” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៣ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ រព័ត៌មនកមពុជ ថមីៃថងទី២១ 
ែខមិថុន ឆន ំ២០១០។ 
48

 សម រទិធ “បិទ រព័ត៌មន្របឆំង” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ សម រទិធ “ រព័ត៌មនជំទស់កំណត់យកេពលចុងឆន ំសំ ប់ដំេណើ រករ 
រព័ត៌មនេឡើងវញិ” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៨ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [39] 
 

 

ករណីសិក  ២០ 
 

ករេបះពុមពផ យពីៃថងទី៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ េ យ រខ្វះខត ថវកិ។ 
 េ ក ជំុ សុផល អនកនិពនធ រព័ត៌មនបនបង្ហ ញ្របប់ថ ករលក់កែសត 

ែដលជ្របភពចំណូលែតមួយគត់របស់ខ្លួនមនករធ្ល ក់ចុះជខ្ល ំង បនទ ប់ពី 
នយកករផ យេ ក ហង  ច្រក ្រតូវបនជប់ពនធនគរពីៃថងទី២៦ ែខ 
មិថុន ឆន ំ២០០៩ ពីបទផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត។ េ ក ហង  ច្រក ជប់ 
េចទទក់ទងនឹងករផ យ ម រព័ត៌មនែខមរមច ស់្រសុក នូវអតថបទេចទ 
្របកន់ម្រន្តីេនែកបរេ កឧបបនយករដ្ឋម្រន្តី សុខ ន ពីេរឿងពុករលួយ។ 

 េ ក ជំុ សុផល បនបញជ ក់ថ អនក រព័ត៌មនែខមរមច ស់្រសុកបនបនទន់ 
សំេលងរះិគន់ចំេពះ ជរ ្ឋ ភិបល បនទ ប់ពីករចប់ខ្លួនេ ក ហង  ច្រក 
េ យ រភ័យខ្ល ចេ យខ្លួនឯងថ ពួកេគ ច្រតូវេគចប់ខ្លួនែដរ។ ករលក់ 

រព័ត៌មនមនករធ្ល ក់ចុះេ្រកយពីបនថយកររះិគន់។ 
 េ ក ហង  ច្រក ្រតូវបនេ ះែលងបនទ ប់ពីទទួលបនករេលើកែលង 

េទសពី្រពះម ក ្រតេនៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន ំ២០១០ េហើយគត់សនយ 
បន្តេធ្វើកររះិគន់រ ្ឋ ភិបល។ េនកនុងបទសមភ សន៍មួយជមួយអងគករ លីកដូ 
កលពីៃថងទី៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ គត់បនពនយល់ថ បញ្ហ លំបកខង 
ថវកិសំ ប់ រព័ត៌មនរបស់គត់ ជចមបងប ្ត លមកពីខ្វះអនកផ យេឃ 
សន ឬអនកធន ែដលអនកទំងអស់េនះ្រតូវបនម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលគំ មេ យ 
េនេ យឆង យពី រព័ត៌មនរបស់គត់។ 

 េ ក ច្រក បនចប់េផ្តើមេធ្វើករផ យ រព័ត៌មនេឡើងវញិ មប ្ត ញ 
អីុនធឺែណតេនពក់ក ្ត លឆន ំ២០១០ េហើយគត់បននិយយថនឹងេ្រគង 
េធ្វើករេបះពុមពផ យ ម រព័ត៌មនេនែខធនូ ឆន ំ២០១០។ អនក យករណ៍ 
ៃន រព័ត៌មនេនះបនែថ្លងថ គត់មនេសចក្តីសបបយរកី យេដើមបីបំេរ ើ 
ករងរេ យ រព័ត៌មន ែខមរមច ស់្រសុក បុ៉ែន្តគត់េន “មនករភ័យខ្ល ច 
បន្តិច” ផងែដរ។ 
 

 

►►► 
៦ កកក  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ២១ 
 

រ ្ឋ ភិបលដកពកយបណ្តឹ ងជំទស់នឹង រព័ត៌មន ជនិយម បនទ ប់ពីអនកេបះ 

ពុមពផ យ ‘េធ្វើករែកតំរវូ’ ពកយរះិគន់ចំេពះេ ក ហុ៊ន ែសន
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 ្រកសួងព័ត៌មន បនដកពកយបណ្តឹ ង្របឆំងនឹង រព័ត៌មនទំេនរ ជ 
និយមេឈម ះ ែខមអមតៈ បនទ ប់ពីអនកេបះពុមពផ យ រព័ត៌មនេនះសនយែក 
ត្រមូវអតថបទសរេសរពីករកត់សំគល់ៃថងបុណយខួបទី១៣ ៃន្រពឹត្តិករណ៍ យ 
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 គីម យុ ថ  “ម្រន្តីដកពកយបណ្តឹ ង្របឆំងនឹងកែសត ជនិយម” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៩ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ ដំណឹងពីវទិយុ សីុេសរ ី ៃថងទី១៨ 
ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ េដបូរ ីលី “បណ្ណ រ រព័ត៌មន សីុ(Asia Media Archives) កមពុជៈ ជញ ប័ណ្ណ របស់ រព័ត៌មនកនុង្រសកុ ្រតូវបនពយួរ” ៃថងទី១៨ 
ែខតុ  ឆន ំ២០០៧ (មនេនេគហទំព័រ http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=80026)។ 



[40] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

្រប រដ៏បង្ហូរឈមែខកកក  ឆន ំ១៩៩៧ រ ងគណបក ធំពីរ។ 
 េ ក បុ៊ន ថ អនកេបះពុមពផ យ រព័ត៌មនែខមអមតៈ បន្របប់េ យដឹង 

ថ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងព័ត៌មន េ ក េខៀវ កញរទិធ បនយល់្រពមដកពកយ 
បណ្តឹ ងបនទ ប់ពីេ ក បុ៊ន ថ សុខចិត្តេធ្វើករែកត្រមូវេឡើងវញិចំេពះអតថបទ 
ែដលមនចំណងេជើងថ “ៃថងបុណយខួបទី១៣ ៃន្រពឹត្តិករណ៍រដ្ឋ្រប រៃថងទី ៥-
៦ ែខកកក  ឆន ំ១៩៩៧ ជសញញ ៃនករេក្ត បក្ត ប់អំ ចផ្ត ច់មុខរបស់េ ក 
ហុ៊ន ែសន។” 

 ្រកសួងព័ត៌មនបនែវកែញកថ អតថបទេនះមនតៃម្លេសមើនឹង “ករផ យព័ត៌ 
មនមិនពិតេ យេចតន” េ យ រ មិនបនចុះពីករដក្រសង់ពកយសំដី 
របស់រ ្ឋ ភិបលអំពី្រពឹត្តិករណ៍ឆន ំ១៩៩៧។ េ ក ទិត សុធ ្របធន 
អងគភពព័ត៌មន និង្របតិកមមរហ័សៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តីបនែថ្លងថ ពកយបណ្តឹ ង 
េធ្វើេឡើងកនុងេគលបំណង េដើមបីរលឹំកដល់អនក រព័ត៌មនទំងអស់ េ យ 
ពិនិតយេឡើងវញិ និងេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងករអនុវត្ត មនិតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់ 
ខ្លួន។ 

 េនះមិនែមនជេលើកទីមួយេទ ែដលេ ក បុ៊ន ថ និងែខមរអមតៈ្រតូវបន យ 
្រប រេ យ ជរ ្ឋ ភិបល។ េ ក បុ៊ន ថ ធ្ល ប់រងករគំ មកំែហងផងែដរ 
េ យបណ្តឹ ងបរ ិ រេករ ្តិ៍ចំេពះអតថបទចុះផ យពីបញ្ហ ពុករលួយ ទក់ទងនឹង 
ែបបបទសំុ ររបូករណ៍េនសកលវទិយល័យកមពុជ ែដលពកយប្តឹងបនេធ្វើ 
េឡើងេ យ្រកសួងករបរេទស។ [សូម នករណីសិក  ២២]។ កលពីកនុង 
ែខតុ  ឆន ំ២០០៧ ជញ ប័ណ្ណសំ ប់ រព័ត៌មនេនះ ្រតូវបនពយួរេ យ ជ 
រ ្ឋ ភិបល ចំេពះអតថបទសរេសរពីេរឿងេ កនយករដ្ឋម្រន្តី។  
 

 
 

►►► 
២៥ កកក  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ២២ 
 

 

អនកេបះពុមពផ យ្របឈមមុខនឹងបទេចទ្របកន់បរ ិ រេករ ្តិ៍ និងផ ព្វផ យ 

ព័ត៌មនមិនពិត
50

 
 

 អនកេបះពុមពផ យ្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត និង 
បរ ិ រេករ ្តិ៍ បនទ ប់ពីកែសតរបស់គត់បនចុះផ យអតថបទនិយយពីអំេពើ 
ពុករលួយេនសកលវទិយល័យកមពុជ។ 

 េ ក បុ៊ន ថ អនកេបះពុមពផ យ រព័ត៌មនមនទំេនរ្របឆំងេឈម ះែខមរ 
អមតៈ ្រតូវបនេចទ្របកន់ទក់ទងនឹងអតថបទចុះផ យកនុង រព័ត៌មន 
របស់គត់កលពីែខតុ  ឆន ំ២០០៩។ រព័ត៌មនបន យករណ៍ថ ម្រន្តី 
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 ដំណឹងពីវទិយុ សីុេសរ ី ៃថងទី២១ ែខមិន ឆន ំ២០១០។ រព័ត៌មនេដើមអំពិលៃថងទី២១ ែខមិន ឆន ំ២០១០។ រព័ត៌មនេដើមអំពិល 
ៃថងទី២២ ែខមិន ឆន ំ២០១០។ ្រចន់ ចំេរ ើន “អនកេបះពុមពផ យចូលតុ ករចំេពះករេចទ្របកន់” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ៃថងទី២៣ ែខ 
ឧសភ ឆន ំ២០១០។ វទិយុ សីុេសរ ីៃថងទី២៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [41] 
 

 

ៃនម វទិយល័យ បនទរយកៃថ្លទំរង់ែបបបទសំុ របូករណ៍ពីនិសិត  
ដល់េទតៃម្ល ២០,០០០េរៀល េទ ២៥,០០០េរៀល (៤,៧១ដុ ្ល សហរដ្ឋ 

េមរកិ េទ ៥.៨៨ ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរចិ) េនេពលែដល ផលិតអស់ែតតៃម្ល 
៥០០េរៀល។ របូករណ៍មនអនកធន គឺរ ្ឋ ភិបលជបុ៉ន និងេ ក ហុ៊ន 
ែសន។ 

 បណ្ឌិ ត េក គីមហួន នយកម វទិយល័យ បនទ ប់មកបនប្តឹងេ ក បុ៊ន ថ 
ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងបនទមទរសំណងជំងឺចិត្តចំនួន ១០០,០០០ដុ ្ល  
សហរដ្ឋ េមរកិ។ បណ្ឌិ ត េក គីមហួនក៏បំេរ ើករជរដ្ឋេលខធិករ្រកសួង 
ករបរេទសផងែដរ។ េ ក បុ៊ន ថ ក៏្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទេលមើសផ ព្វ 
ផ យព័ត៌មនមិនពិតែដល ជេទសជប់ពនធនគរ។ 

 េ ក បុ៊ន ថ បនេជៀស ងបនពីករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន បនទ ប់ពីតុ  
ករ ជធនីភនំេពញបដិេសធមិនេចញដីករបងគ ប់ េ យឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ 

សននេនៃថងទី២២ ែខមីន ឆន ំ២០១០។ 
 េនចុងែខកកក  េ ក បុ៊ន ថ មដឹងមកថ បនយល់្រពមចុះផ យ 

េសចក្តីែកត្រមូវទក់ទងនឹងអតថបទេនះ េ យសងឃឹមថនឹងមនករបញឈប់ 
ករណី្របឆំងនឹងខ្លួនគត់។ បុ៉ែន្តវទិយុ សីុេសរបីន យករណ៍េនៃថងទី២៥ 
ែខកកក ថ បណ្តឹ ងជំទស់នឹងរបូគត់នឹងដំេណើ រករេទមុខ។ 
 

 

►►► 
៦ កញញ  ២០១០ 
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

 
ករណីសិក  ២៣ 

 

អនកភូមិ រងករេចទ្របកន់ពីបទញុះញង់ចំេពះករេធ្វើបតុកមម
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 អនកភូមិបីនក់កនុងេខត្ត្រពះវ ិ រ ្រតូវបន ក់េ យជប់ឃំុឃំងជបេ ្ត ះ 
សនន និងបនជប់េចទពីបទញុះញង់េ យមនបតុកមម្របឆំងនឹងអងគករ 

្រ វ្រជវ និងទប់ ក ត់េ្រគ ងេញ ននិងជំងឺេអសដ៍ (DARPO) ែដលជអងគករ 
បនទទួលដីសមបទនទំហំ ៥៥៦ហិក សំ ប់សំែដងថ ខ្លួនជួយ្រគួ រ 
្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន់។ អនកភូមិ្រតូវបនេគេចទ្របកន់ផងែដរពីបទផ ព្វ 
ផ យព័ត៌មនមិនពិត និងែក្លងបន្លំ។ ដីសមបទនេនះសថិតេនកនុង្រសុកជំ 
ក ន្តៃនេខត្ត្រពះវ ិ រ។  

 អនកភូមិទំងបីនក់េ្រកយមក្រតូវបនេ ះែលងពីករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន។  
 DARPO ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងបំណងជួយគំ្រទែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រគួ រ 

្របជពលរដ្ឋែដលជជនបត់បង់ឱកសេនកនុងតំបន់ បុ៉ែន្តអនកភូមិ និងអងគករ 
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 ឆយ ចន់ឌី  “អនកភូមិ្របឈមមុខនឹងករេចទ្របកន់ពីបទញុះញង់” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ ឆយ ចន់ឌី  “អងគករ 
េ្រករ ្ឋ ភិបលរមួគន អំពវនវេ យមនករពិនិតយដ៏ហមត់ចត់េលើសិទធិ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ំ ២០១០។ ចន់ ចំ ន រព័ត៌មន 
មនសិករែខមរ ៃថងទី១៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ េថត សមបត្តិ “តុ ករ កសួរបុគគលពីររបូកនុងករណី DARPO” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១ ែខតុ  ឆន ំ 
២០១០ 



[42] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

េ្រករ ្ឋ ភិបលនននិយយថ អងគករេនះបនបងខំ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋរស់ 
េនេលើដីមនទំនស់េនះ េ យចកេចញពីផទះសែមបងរបស់ពួកេគេ្រកម 
ភពភ័យខ្ល ច “ករគំ មកំែហងរេំ ភេសពសនទវៈ និងទរណុកមម”។ 

 អនកភូមិែដលរងករេចទ្របកន់េឈម ះ ្រសី សុភ័ណ េឈម ះ ធ េវឿន និង 
គីម សុផល បន្របមូល ន មេមៃដ ក់េលើពកយបណ្តឹ ងែដលបន ក់េទ 
្រកសួងម ៃផទ។  

 េ ក ែប៉ន លឹម ្របធនអងគករDARPO ែដលជឧត្តមេសនីយផក យមួយ និង 
ជទី្របឹក េ ក ជ សីុម ្របធន្រពឹទធសភ និងជ្របធនគណបក  
្របជជនកមពុជបននិយយថ អនកភូមិបន្របមូល ន មេមៃដេដើមបី “េចទ 
្របកន់” គត់ពីបទេលមើសមិនពិតមួយ។ គត់បនពយករថ ្រកសួង “្របកដជ 
មិនេជឿ” េលើករេចទ្របកន់្របឆំងនឹងរបូគត់េទ។ 

 េនឯសននិសិទធិ រព័ត៌មនកនុង ជធនីភនំេពញនៃថងទី៦ ែខកញញ  អនកភូមិមន ក់ 
បនេចទសន្តិសុខបំេរ ើករេ យ DARPO ថ បនរេំ ភេសពសនថវៈកូន្រសី 

យុ១៣ឆន ំរបស់គត់ េហើយគត់បននិយយថ មនបុរសមិន គ ល់ 
អត្តសញញ ណ េ្រចើននក់បន យដំេលើរបូគត់ បនទ ប់ពីគត់ ក់ពកយប្តឹង 
ចំេពះេរឿងេនះ។ 
 

 
 

►►► 
១៥ កញញ  ២០១០ 

េខត្តកំពង់សពឺ 
 

ករណីសិក  ២៤ 
 

្របធនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលខងអភិរក ្រតូវបនចប់ខ្លួន បនទ ប់ពីបនេចទម្រន្តី 

េ្រចើនរបូ ពីេរឿងកប់េឈើខុសចបប់
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 ្របធនអងគករមួយរបូ ្រតូវបនេគចប់ខ្លួន និង ក់េ យជប់ឃំុឃំងជ 
បេ ្ត ះ សនន េ្រកយពីគត់បន ក់ពកយបណ្តឹ ងេរឿងពុករលួយ្របឆំង 
នឹងម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ២៤១នក់។  

 េ ក ជ ៊ ន ្របធនអងគករធនធនធមមជតិ និងអភិរក សត្វៃ្រពនិយយ 
ថ គត់បន ក់ពកយបណ្តឹ ង្របឆំងអំេពើពុករលួយេនៃថងទី៣០ ែខសី ។ 
គត់បនអះ ងថ ម្រន្តីទំងេនះបនេធ្វើជមិនដឹងមិនលឺចំេពះករកប់េឈើ 
ខុសចបប់េនកនុងេខត្តកំពង់សពឺ។ 

 ម្រន្តីមួយរបូកនុងចំេនមម្រន្តីទំងអស់ ែដលមនេឈម ះកនុងពកយបណ្តឹ ងគឺ 
េ ក ឈុន ជេហង ជ្របធនទីជ្រមកសត្វភនំឱ ៉ ល់សថិតកនុង្រសកុឱ ៉ល់ 
បនេឆ្លើយតបវញិេ យករ ក់បណ្តឹ ងេទតុ ករេខត្ត។ ពកយបណ្តឹ ងបន 
េចទេ ក ជ ៊ ន ពីេរឿងកប់េឈើខុសចបប់ និងជំរតិទរ្របក់។ សមជិក 
ៃនអងគកររបស់េ កជ ៊ ន ចំនួន 8របូ ក៏្រតូវបនេកះេ មក កសួរ 

                                                 
52 មស សុខជ “តុ ករឃំុខ្លួន្របធនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ មស សុខជ “ជនសង យ័េរឿង 
ពុករលួយេ អនកេចទ្របកន់ខ្លួនថ ជអនកកប់េឈើខុសចបប់” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១០ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [43] 
 

 

ផងែដរ។ 
 េ ក ជ ៊ ន ្រតូវបន ក់េ យជប់ឃំុឃំង បនទ ប់ពីតុ ករេកះេ  

គត់ មក កសួរជេលើកដំបូងេនៃថងទី១៥ ែខកញញ ។ េមធវរីបស់គត់បន 
អះ ងថ តុ ករមិន ្ត ប់យកចេម្លើយរបស់គត់េទ។ 

 

 េ ក ជ ៊ ន បន ក់ពកយបណ្តឹ ងពីេពលមុនៗមកចំនួនបី ែដលពកយ 
ទំងេនះេចទ្របកន់េ ក ឈុន ជេហង ពីករកប់េឈើខុសចបប់។ ន 
េពលថមីៗេនះគត់ក៏បន ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរេ យមនករចប់ខ្លួន ក់ 
ពនធនគរ និងពិន័យជ្របក់េលើេ ក ឈុន ជេហង និងម្រន្តី ៦របូេផ ង 
េទៀតចំេពះករជប់ពក់ព័នធរបស់ពួកេគកនុងសកមមភពកប់េឈើខុសចបប់។ 

 
 

►►► 
៣០ កញញ  ២០១០ 

េខត្ត បនទ យមនជ័យ 
 

ករណីសិក  ២៥ 
 

តុ ករេកះេ អនកបំេរ ើករេនទូរទស ន៍ CTN អំពីបទេចទ្របកន់ផ ព្វផ យ 

ព័ត៌មនមិនពិត
53

 
 

 តុ ករេខត្តបនទ យមនជ័យ បនេកះេ  េ ក យ លី អនកយកព័ត៌ 
មនទូរទស ន៍CTN េដើមបី កសួរអំពីករេចទ្របកន់ផ ព្វផ យព័ត៌មនមិន 
ពិត។ េ ក យ លី ្រតូវបនកំនត់េ យចូលបង្ហ ញខ្លួនេនតុ ករ េន 
ៃថងទី១១ ែខតុ  បុ៉ែន្តគត់មិនបនចូលរមួកនុងសវនករេទ។  

 ករេចទពីបទេលមើសផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត េកើតមនេឡើងកនុងេដើមែខ 
កញញ  ឆន ំ២០១០ េហើយ ផ រភជ ប់េទនឹងទំនស់ដីធ្លីមួយពក់ព័នធជមួយ្រកុម 
ហុ៊ន ARP‐OITC ្រគុប។ តំ ង្រកុមហុ៊នមន ក់បននិយយថ េសចក្តី យ 
ករណ៍ៃន ថ នីយទូរទស ន៍េនះ េធ្វើេ យខូចខតដល់ “កិត្តិយស” របស់្រកុម 
ហុ៊នពីេ្រពះ្រកុមហុ៊នបនទិញដីពីអនកភូមិ បុ៉ែន្តេនែតអនុញញ តេ យអនកភូមិ 

ំដុះ្រសូវេលើដីេនះ។ 
 មនករអះ ងសិទធិកមមសិទធិេលើចំែនកដីមួយែផនកៃនដីទំនស់េនះផងែដរ ពី 

េ ក យ ៉ ន់ េមបញជ កររងកងេយធពលេខមរភូមិនទ្របចំ្រសុក 
ភនំ្រសុក។ 
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 រព័ត៌មននគរវត្ត ៃថងទី៣០ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ េមយ ទិ ថ ៉  “េកះេ អនកយកព័ត៌មនទូរទស ន៍ CTN” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១ ែខតុ  
ឆន ំ២០១០។ ឆយ ចន់ឌី  “អនកយកព័តមនទូរទស ន៍CTN ខកខនកនុងករផ្តល់សកខីកមមេនៃថងឈប់សំ ក” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១២ ែខតុ  
ឆន ំ២០១០ 



[44] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

៤. ករគំ មកំែហងេ្រកផ្លូវតុ ករ ករ យ្រប រ និងករសំ ប់   

 

ករណីសិក  ២៦៖ េព្រជ សុភ័ណៈ ្ល ប់េ្រពះែតដីធ្លីកនុងេខត្តបត់ដំបង54
 

គឺជសថិតិដ៏គួរភញ ក់េផ្អើល និងមិនគួរេជឿមួយៈ ចប់ ំង 
ពីឆន ំ២០០៤ មក មន្របជពលរដ្ឋកមពុជ ជិត ៣០០,០០០នក់ 
បនក្ល យជជនរងេ្រគះៃនករដេណ្តើ មយកដី។ ចំនួនេនះ  
្រប ក់្របែហលនឹងមន ក់ៃនេរៀង ល់្របជពលរដ្ឋកមពុជ ៥០ 
នក់ជជនរងេ្រគះ។ 

 

េព្រជ សុភ័ណ យុ ៦០ឆន ំ មិនចង់ក្ល យេទជតួេលខ 
មួយកនុងសថិតិេនះេទ។  

 

តំ ងសហគមន៍មកពី្រសុកសំឡូត ៃនេខត្តបត់ដំបង 
បនរស់េនេលើដីរបស់គត់អស់េពល ជេ្រចើនឆន ំមកេហើយេន  
េពលែដល ជរ ្ឋ ភិបលបនសំេរចលក់ដីេ យេគ។  
 

ទំហំដីមួយចំែនក លក់េ យេទ្រកុមហុ៊នមួយរបស់កូេរខ៉ងតបូងេហើយ និងទំហំដីពីរចំែនកេទៀត 
េ យេទមូល ្ឋ នកងេយធពលេខមរភូមិនទ (ខ.ភ.ម) េយធភូមិភគ្របំ។ សំណង សំ ប់ផ្តល់េ យអនក 
ភូមិទំងអស់នឹងេធ្វើេ យ េព្រជ សុភ័ណ និងអនកជិតខងរបស់គត់ធ្ល ក់កនុងភពទុរគ៌ត ដូេចនះពួកេគ 
បដិេសធចំេពះសំណងេនះ។ េនេពលេនះេហើយ ែដលបញ្ហ បនចប់េផ្តើមេឡើង។ 

 

ម្រន្តីេយធចប់េផ្តើមចូលេមើលភូមិជមួយនឹង្រកុមហុ៊នកនុងឆន ំ២០០៧ និងពយយមេលើកទឹកចិត្ត 
អនកភូមិេ យចកេចញពីភូមិ។ េព្រជ សុភ័ណ បនតបតវញិ េ យករេរៀបចំចង្រកងអនកភូមិេឡើង។ ជរមួ 
ទំនស់េនះប៉ះពល់្របជពលរដ្ឋចំនួន១៤១្រគួ រ។ ភពជអនកដឹកនំ និងករនិយយេ យគម នសំៃច 
របស់គត់ជួយេ យអនកភូមិទំងអស់មនជំហររងឹមំ។ ទ នបនពយយមម្តងេទៀត ែដលនំេ យមន 
ករប៉ះទងគិចគន ជមួយអនកភូមិ េហើយ ថ នករណ៍ ចប់េផ្តើម ្រកក់េទៗយ៉ងឆប់រហ័ស។ 

 

េនៃថងទី៤ ែខេម  មនជនេលមើសពីររបូ បញ់េទេលើតំ ងសហគមន៍ ែដលជអនកសនិទធ ន ល 
របស់េព្រជ សុភ័ណ េឈម ះ សីុម េម៉យ។ េហតុករណ៍េនះបង្ហ ញេ យបនេឃើញ្រគប់្រគន់សំ ប់សុភ័ណ 
ែដលេ្រជើសេរ ើសមេធយបយនំយកករណីជេម្ល ះដីធ្លីរបស់ពួកេគេទដល់អជញ ធរេខត្ត 
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 េមយ ទិ ថ ៉  “អនកភូមិនិយយថ ករសំ ប់ដ៏េឃរេឃមនករជប់ពក់ព័នធនឹងទំនស់ដីធ្លី” កែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៨ ែខេម  ឆន ំ២០១០។ េមយ 
ទិ ថ ៉  “ទ នរងករេចទ្របកន់ថ បន យដំកសិករ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ សូមេមើលផងែដរ ករណីេលខ BB029AK10, 
BB035K10 របស់អងគករលីកដូ 

េ កសីុម េម៉យ មិត្តភ័ក្តរបស់េ ក េព្រជ សុភ័ណ្រតូវ 
បនបញ់របួសកលបីសប្ត ហ៍មុនេពលពីឃតកមមរបស់  

េព្រជ សុភ័ណ



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [45] 
 

 

មរយៈករ ក់ពកយបណ្តឹ ង ្របឆំងនឹង្រកុមហុ៊ន និងកងេយធពលេខមរភូមិនទ។ េនៃថងទី២៦ ែខេម  
ឆន ំ២០១០ គត់បនេចញេទ ្របមូលយក ន មេមៃដ ពីអនកភូមិរបស់គត់សំ ប់ ក់កនុងពកយបណ្តឹ ង។ 

 

េន មផ្លូវ្រតលប់មកផទះវញិ គត់្រតូវបនេគបញ់សំ ប់។ 
 

ឃតករែដលសំ ប់គត់េ្របើ្របស់កំេភ្លើង AK-47 បញ់េទេលើគត់ចំនួនបួន្រគប់។ ក ជី 
េ្រចើនបន្របប់អនកេសុើបអេងកតអងគករ លីកដូ ថ មពិតេទ សុភ័ណរងករបញ់្រប រចំនួន្របំបី្រគប់ 
- ្របំពីរ្រគប់្រតូវចំេលើ្រទូង និងមួយ្រគប់្រតូវចំមុខរបស់គត់។ 

 

ក់បីដូចជករណីៃនករសងសឹកដ៏ចបស់្រកែលតៈ េព្រជ សុភ័ណ គឺជតំ ងសហគមន៍ដ៏ 
សំខន់មួយរបូ។ គត់បនេរៀបចំពកយបណ្តឹ ង ងំរថយន្តធំៗពីករឈសូឆយដី និងផ្តល់ទី ំងផទះរបស់ 
គត់សំ ប់ករ្របជំុនន។ គត់គឺជ ក ីមួយរបូគត់ ែដលបននិយយ្របប់េទនគរបលអំពីអំេពើបុ៉នប៉ង 
សំ ប់េលើ សីុម េម៉យ។ 

 

អជញ ធរនខណៈេពលេនះ បន្តយយីរកុគួនអនកភូមិ។ េនៃថងទី៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ ទ នបន 
បញ់្រប រេទេលើកសិករមួយ្រកុមមនគន  ៦០នក់ ែដលកំពុងែតេធ្វើែ្រសចំករេលើដីទំនស់កនុង្រសុក 
សំឡូត។ មិនមននរ មន ក់រងរបួសេទ បុ៉ែន្តទ នដែដលទំងេនះបនទ ប់មកបន យដំអនកភូមិពីរនក់ 
ែដលបដិេសធមិន្រពមឈប់េធ្វើែ្រសចំករ។ េមបញជ កររងកងេយធពលេខមរភូមិនទេយធភូមិភគ្របំបន 
និយយថ គត់នឹងេសុើបអេងកតេរឿងេនះ បុ៉ែន្តគត់បននិយយបែនថមថ គម នភពចបស់ ស់ថ 
“នរ បនេ្របើអំេពើហិង េលើនរ ”។ 

 

ករ ្ល ប់-ចប់ករេសុើបអេងកត និងនិទណ្ឌ ភព 
 

នគរបលមិនបនចប់ខ្លួននរ មន ក់ ទក់ទងជមួយនឹងករ ្ល ប់របស់ េព្រជ សុភ័ណ ឬក៏ករ 
បញ់្រប រេលើេ ក សីុម េម៉យ េហើយក៏ដូចជបទពិេ ធន៍កនុងេពលកន្លងមកែដរ គម នករគួរេ យេជឿ 
ថ នគរបលនឹងចប់ខ្លួនអនក្រប្រពឹត្តកនុងករណីេនះេទ។ 

 

ករអនុវត្តចបប់កនុង្របេទសកមពុជគឺជ ឧបករណ៍សំ ប់អនកមនអំ ច េហើយនិទណ្ឌ ភព គឺជបទ 
្ឋ នសំ ប់ ជនែដល្រប្រពឹត្តឧ្រកឹដ្ឋកមមជួសមុខេ យអនកមនអំ ច។ ករ យ្រប រ និងករបំភិតបំភ័យ 

េទេលើអនក រព័ត៌មន អនកបំេរ ើករងរ មអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល សកមមជន សហគមន៍ និងអនកដៃទេទៀត 
ជទម្ល ប់្រប្រពឹត្តេទេ យគម នករេសុើបអេងកត ឬករ ក់ទណ្ឌ កមមអនក្រប្រពឹត្ត។ 

 

សថិតិជក់ែស្តងបំផុតទក់ទងនឹងេរឿងេនះ គឺថមនអនក រព័ត៌មនដប់នក់បន្រតូវេគសំ ប់េន 
កនុង្របេទសកមពុជ ំងពីឆន ំ១៩៩៣មក ែដលករណីសំ ប់អនកកែសតចុងេ្រកយគឺកនុងពក់ក ្ត លៃនឆន ំ 



[46] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

២០០៨
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 ។ គម នឃតករ មន ក់ែដលបនសំ ប់អនក រព័ត៌មន ្រតូវបនេគនំយកមកផ្តនទ េទសេទ
56
។ 

ដូចគន េនះែដរ ក៏មនសកមមជនសហជីពកមមករដ៏េលចេធ្ល បីនក់្រតូវេគសំ ប់ ំងពីឆន ំ២០០៤មក
57
។ ជន 

ែដលបនសំ ប់ពួកេគពិត្របកដមិន្រតូវេគនំយកមកកត់េទសេទ បុ៉ែន្តកនុងករណីចំនួនពីររ ្ឋ ភិបលបន 
ឃុបឃិតទំ ក់កំហុសេទេលើមនុស សរបុទំងអស់បីរបូ េហើយបនកត់េទសពួកេគេ យជប់ពនធនគរ 
េបើេទះបីជគម នភស្តុ ងអ្វីទំងអស់ក៏េ យ។ កនុងចំេនមពួកេគបីនក់ មនពីរនក់្រតូវបនតុ ករកំពូល 
សំេរចេ យេ ះែលងេ្រកឃំុ បុ៉ែន្តេនែត្របឈមមុខនឹងសវនករេឡើងវញិេនេពលខងមុខ។ 

 

កនុងអំឡុងឆន ំ២០០៨ និង២០០៩ អងគករ លីកដូ ្របមូលចង្រកងករណីបនចំនួន៣០ ជករណីពក់ 

ព័នធនឹងអំេពើហិង  ឬករបំភិតបំភ័យៃនអំេពើហិង ្របឆំងនឹងអនកករពរសិទធិមនុស
58
។ ជនរងេ្រគះជេ្រចើន 

េនកនុងករណីទំងអស់េនះ អនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនចំេពះករជួប្របជំុជ ធរណៈ និយយស្តីេ យេសរ ី រ 
ព័ត៌មនេសរ ីនិងករ ក់ពកយបណ្តឹ ងជូនេទរ ្ឋ ភិបល។ 

ថ នភពេនកនុងឆន ំ២០១០ មិនមនអ្វី្របេសើរេនះេទ។ 

អនក រព័ត៌មន គឺជ្រកុមែដលងយរងេ្រគះថន ក់បំផុត។ យ៉ងេ ច ស់មនអនក រព័ត៌មន 
៧នក់បនមនេសចក្តី យករណ៍ថ រងករគំ មកំែហងធងន់ធងរ យដំេលើ ងកយ ឬរងករបុ៉នប៉ង យ 
្រប រែតកនុងរយៈេពលខ្លីែដល្រគបដណ្ត ប់កនុងរបយករណ៍េនះ។ េហតុករណ៍ទំងេនះរមួមន ករគំ ម 
កំែហងសំ ប់មនបីករណី យដំេលើ ងកយមនបីករណី និងបុ៉នប៉ងមនុស ឃតមនមួយករណី។  

សូមបីែតអនកេ្របើ្របស់ រព័ត៌មន ក៏មនេ្រគះថន ក់ែដរៈ េនកនុងភូមិមួយអជញ ធរបន យដំបុរស 

មន ក់េ យ រគត់ ្ត ប់ករផ យវទិយុ សីុេសរ ី(RFA) និងវទិយុសំេលងសហរដ្ឋ េមរកិ (VOA)
59

 ។ 

                                                 
55

 “ករ ក់កំហិតេសរភីពខងករបេញចញមតិកនុង្របព័នធផ ព្វផ យរបស់កមពុជ” របយករណ៍សេងខបអងគករ លីកដូ ែខឧសភ ឆន ំ២០០៩ ទំព័រ១៧-១៩  

56 សូម នអតថបទដែដល 
57

 “្របេទសកមពុជៈ េសរភីពខងករបេញចញមតិ សមគម និងករជួប្របជំុៈ ទំហំកន់ែតរមួតូច” របយករណ៍អេងកត (The  Observatory  report) ែខកញញ  

ឆន ំ២០១០ ទំព័រ ២៦-២៧ 

58
 “ករ យ្រប រ និងករបំភិតបំភ័យេលើអនកករពរសិទធិមនុស កនុង្របេទសកមពុជ ២០០៨-២០០៩” អងគករលីកដូ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ 

59
 ព័ត៌មនវទិយុ សីុេសរ ីៃថងទី៤ ែខសី  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [47] 
 

 

 

ខងេ្រកមេនះគឺជេសចក្តីសេងខបៃនករណីទក់ទងនឹង ករគំ មកំែហងេ្រក្របព័នធតុ ករ ករ យ្រប រ 
និងករសំ ប់េទេលើបុគគលែដលអនុវត្តសិទធិខងករបេញចញមតិរបស់ខ្លួនៈ 

 
 

►►► 
៦ េម  ២០១០ 

េខត្តបនទ យមនជ័យ 
 

ករណីសិក  ២៧ 
 

 

 

អនក រព័ត៌មនរងករ យដំពីទ នខ.ភ.ម ខណៈេពល កំពុងេសុើបអេងកតេរឿង 

េហើយបទេចទ្របកន់្រតូវេលើកែលងេចល
60

 
 

 េនៃថងទី១ ែខមិន ឆន ំ២០១០ ខណៈេពលកំពុងែត្រ វ្រជវសំ ប់ករសរ 
េសរអតថបទពីេរឿងែលបងសីុសងខុសចបប់ េនកនុងភូមិកបល ព នៃនឃំុ 
េប៉យែប៉ត អនក រព័ត៌មនកែសតរសមីកមពុជេឈម ះ វង់ ថូ បន្របឈមមុខ 
ជមួយមនុស បីនក់ និង្រតូវបនពួកេគ យដំ។ បុគគលទំងេនះេ្រកយមក 
្រតូវបនេគ គ ល់អត្តសញញ ណថជេ ក ងឹម ្រតឹម កូនរបស់គត់េឈម ះ 
លីម ហុ៊យ និង្របពនធរបស់គត់េឈម ះ លីម ង។ េ ក ងឹម ្រតឹម គឺជ 
ទ ន កងវរេសនតូច្រពំែដនៃន ខ.ភ.ម េលខ503។ អនក យ្រប រ 
ចង់ ងំករសរេសរចុះផ យជ ធរណៈ ពីេរឿងែដលពួកេគជប់ពក់ព័នធ 
កនុងករ្រប្រពឹត្តែលបងសីុសងខុសចបប់។ 

 ជនសង ័យទំងេនះេ្រកយមក្រតូវបនចប់ខ្លួនេ យនគរបល េហើយបន 
ជប់ឃំុឃំងជបេ ្ត ះ សននអស់រយៈេពលមួយែខ។ វង់ ថូ បនយល់្រពម 
ដកពកយបណ្តឹ ងរបស់ខ្លួនវញិ បនទ ប់ពីបនទទួលលិខិតសំុេទស និងករបង់ 
្របក់នូវចំនួនែដលេគដឹងមិនចបស់ពីេ ក ងឹម ្រតឹម និង្រគួ ររបស់គត់។ 
កនុងែខេម  ្រពះ ជ ជញ តុ ករេខត្តបនទ យមនជ័យ ក៏បនយល់្រពម 
ផងែដរ េលើកែលងករេចទ្របកន់បទ្រពហមទណ្ឌ ែដលបនប្តឹង្របឆំងអនក 

រព័ត៌មនរបូេនះ។ 
 

 

►►► 
៨ េម  ២០១០ 
េខត្តេសៀម ប 

 
ករណីសិក  ២៨ 

 

អនក រព័ត៌មនរងករ យដំ បនទ ប់ពីបនពយយមថតរបូម្រន្តីពុករលួយ
61

 
 េកង ផុន អនក រព័ត៌មនេ យ រព័ត៌មន ថ បនជតិែខមរមកពីេខត្ត 

េសៀម ប ្រតូវបនេកះេ េ យចូលបង្ហ ញខ្លួនេនតុ ករេនៃថងទី៨ ែខ 
េម  ឆន ំ២០១០ េ្រកយេពលែដលគត់បនពយយមថតរបូម្រន្តីរដ្ឋបល 
ៃ្រពេឈើពីរនក់ែដលេគេចទថ បនទទួលយក្របក់សំណូក។ េហតុករណ៍ 
េនះេកើតេឡើងកនុងែខមិន ឆន ំ២០១០។ 

 អនក រព័ត៌មនបនពយយមថតរបូភពម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ េនេពល 
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 គីម យុ ថ  “បីនក់ ្រតូវបនេ ះែលងេ យមនេសរភីព បនទ ប់ពីដំេ ះ្រ យគួរចប់ រមមណ៍មួយជមួយអនក រព័ត៌មន” រព័ត៌មនភនំេពញ 
បុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៧ ែខេម  ឆន ំ២០១០។ អងគករ លីកដូ ករណីេលខ BM041PA10 
61

 េមយ ទិ ថ ៉  “អនក រព័ត៌មន្រតូវបនេកះេ េឡើងតុ ករពីេរឿងថតរបូ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៨ ែខេម  ឆន ំ២០១០។ ៉ ន់ េរឿយ “អនក 
រព័ត៌មនេខត្តេសៀម បផ្តល់ចេម្លើយ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៩ ែខេម  ឆន ំ២០១០ 



[48] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

ែដលម្រន្តីទំងេនះបនបញឈប់រេទះដឹកេឈើចំនួន៣ េនខងេ្រកឃំុកំពង់ 
េឃ្លង។ គត់បនអះ ងថ បនេឃើញម្រន្តីទំងេនះទទួលយក្របក់ 
សំណូក ៤០,០០០េរៀល (១០ដុ ្ល ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ) េដើមបីអនុញត 
េ យមនករកប់េឈើខុសចបប់។ 

 េពលែដលគត់ពយយម កសួរេទម្រន្តីទំងេនះ ្រ ប់ែតពួកេគចប់ 
្រកបួចគត់យ៉ងហិង  និងបនលុបរបូភពេចញពីកេម៉ ៉ថតរបូរបស់គត់។ 

 ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនទ ប់មក បន ក់ពកយបណ្តឹ ងមិនជក់ ក់មួយេទ 
តុ ករ្របឆំងនឹងេ ក េកង ផុន។ េ ក េកង ផុន ក៏បន ក់ពកយ 
បណ្តឹ ង្របឆំងនឹងម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើពីករបំផ្ល ញឯក ររបស់គត់ និង 
ករគំ មកំែហងេលើគត់េទកន់្រពះ ជអជញ តុ ករេខត្តេសៀម ប េ ក 
ទី សុវនិថុល។ 

 េនឯជំនួបជមួយ្រក បញជ ីរបស់្រពះ ជ ជញ នៃថងទី៨ ែខេម  ឆន ំ២០១០ 
េ ក េកង ផុន ្រតូវបន ក់សំពធេ យដកករេចទ្របកន់្របឆំងនឹង 
ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ បុ៉ែន្តគត់បនបដិេសធមិនេធ្វើ មេទ។ 

 
 

►►► 
៩ កកក  ២០១០ 

េខត្ត្រកេចះ 
 

ករណីសិក  ២៩ 
 

 

ម្រន្តីេយធ យ្រប រ គំ មកំែហងសំ ប់អនក រព័ត៌មន ែដលេធ្វើករេសុើប 

អេងកតេរឿងកប់េឈើខុសចបប់
62

 
 

 ម្រន្តីកង ជ វធុហតថកនុងេខត្ត្រកេចះ បនគំ មកំែហងសំ ប់អនក រព័ត៌ 
មនពីរនក់ បនទ ប់ពីពួកេគថតយករបូភពៃន្របតិបត្តករកប់េឈើខុសចបប់ 
មួយ។  

 អនក រព័ត៌មនេឈម ះ េ ក េ ក ងន់ និងេ ក ថន សុខគង់បន្របប់ពី 
អត្តសញញ ណៃនម្រន្តីេនះថេឈម ះេ ក ជ ំងហុង។ អតថបទ រ 
ព័ត៌មនជភ ែខមរ មិនបនបង្ហ ញេ យដឹងពីេឈម ះ រព័ត៌មន ែដល 
អនក រព័ត៌មនទំងពីរនក់បំេរ ើករេទ។ 

 អនក រព័ត៌មនអះ ងថ េ្រកយពីករេសុើបអេងកតរបស់ពួកេគ ម្រន្តីរបូេនះ 
និងសហករគីត់បនមកកន់ករយិល័យរបស់ពួកេគ េហើយ យចំេលើយ 
មុខរបស់េ ក ថន សុខគង់ េហើយគំ មថ ពួកេគនឹង“បត់ខ្លួន” េបើសិន 
ជពួកេគបន្តករេសុើបអេងកត ម នេទៀត។ ្រកុមេនះ េ្រកយមកបន 
្រតលប់មកម្តងេទៀត និងបនគប់ដំុថមមកេលើករយិល័យរបស់អនក រព័ត៌ 
មនេធ្វើេ យខូចខតសមភ រៈមួយចំនួន។ 

 េនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ អនក រព័ត៌មនបន ក់ពកយបណ្តឹ ង 
្របឆំងនឹងេ ក ជ ំងហុង េទតុ ករេចទ្របកន់គត់ថ បនគំ ម 
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 រព័ត៌មននគរវត្ត ៃថងទី២៩ ែខកក  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [49] 
 

 

សំ ប់។ ក់បីដូចជ មិនមនករចត់វធិនករអ្វីេទេលើករណីេនះមក 
ទល់នឹងេពលេនះ។ 

 
 

►►► 
១៣ កកក  ២០១០ 

េខត្តរតនគីរ ី
 

ករណីសិក  ៣០ 
 

លំេន ្ឋ នរបស់អនក រព័ត៌មន រងករ យ្រប រេ យបុរស្រប ប់ វធុ
63

  
 

 េនៃថងទី១៣ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ េវ េម៉ង ៣និង១៥នទី្រពឹកមនបុរស 
្រប ប់េ យ វធុមួយ្រកុមមនគន បួននក់ បនបញ់េទេលើលំេន ្ឋ ន 
របស់េ ក សុខ គីម ន ជអនកយកព័តមនេ យទូរទស ន៍បយ័ន្ត និងជ 
អនកកែសត។ េហតុករណ៍េនះបនេកើតេឡើងកនុងឃំុ បនេសៀក ្រកុង 
បនលុង េខត្តរតនគីរ។ី 

 មិនមនកររងរបួស្រតូវបនេគ យករណ៍េទេហើយ បនទ ប់ពីករបញ់្រប រ 
បុរសទំងបួននក់ បនជិះមូ៉តូេគចេទបត់កនុងទិសេ េឆព ះេទ្រព នយន្ត 
េ ះ។ 

 
 

►►► 
១៦ កកក  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ៣១ 
 

អនកនិពនធ-អនក រព័ត៌មនខងគណបក ជំទស់ទទួលករគំ មសំ ប់ បនទ ប់ពី 

មនករ ម្របមេលើេសៀវេភ
64

  
 

 េ ក ែប៉ន ពុទធសភ ជអនកនិពនធ និងជអនក រព័ត៌មនវទិយុគណបក  សម 
រង ុ ី បនទទួលករគំ មសំ ប់ បនទ ប់ពីេសៀវេភរបស់គត់ចំនួនពីរ ្រតូវ 
បន ម្របមេ យរ ្ឋ ភិបល។ 
 បុរសអនមិកមន ក់បនទូរស័ពទេទកន់ទូរស័ពទៃដរបស់េ កពុទធសភ និង 
បន្រពមនថ “កំុខ្ល ំងេពក េហើយេ យ្របយ័តន េបើមិនអញច ឹងេទឯងនឹង្រតូវ 
សំ ប់”។ 

 េសៀវេភេ្រត ម្របឡងសំ ប់និស ិត េលើកេឡើងពីបញ្ហ ពុករលួយរបស់រ ្ឋ  
ភិបល និងករខកខនមិនេគរពសិទធិមនុស របស់អជញ ធរ។ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង 
អប់រេំ ក អឹុម សិទ្ឋី បន ក់បំ មជផ្លូវករេលើេសៀវេភទំងេនះរយៈ 
េពលពីរៃថងមុនមនករគំ មសំ ប់។ 

 េសៀវេភមួយកនុងចំេ មេសៀវេភទំងេនះ មនសរេសរនូវសំនួរថ “េនកនុង 
េពលអនគតដ៏ឆប់ខងមុខេនះ េតើ្របេទសកមពុជ ចនឹងអភិវឌ បនែដរឬ 
េទ? េហតុអ្វី?” និង“េតើអនកគិតេឃើញដូចេម្តចពីករអនុវត្តសិទធិមនុស  និង 
េសរភីពកនុងសងគមកមពុជ?” ចេម្លើយែដលផ្តល់ចំេពះសំនួរេនះ សរេសរថ 
្របេទសកមពុជនឹងមិន ចអភិវឌ េ្រកមករដឹកនំបចចុបបននេនះេទ េ យ រ 
ែតមនអំេពើពុករលួយដ៏រកី ល ល។ 
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 អងគករ លីកដូ ករណីេលខ PP079THI10 



[50] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 

 

►►► 
១៩ កកក  ២០១០ 

េខត្ត ្វ យេរៀង 
 

ករណីសិក  ៣២ 
 

ជញ ធរ យដំេលើបុរសអនកភូមិមន ក់ ែដល ្ត ប់ករផ យៃន ថ នីយវទិយុឯក ជយ
65

 
 

 អនុ្របធនភូមិ និងបងប្អូន្របុសរបស់គត់ បន យដំេ យសន្លប់បុរសមន ក់ 
កនុងេខត្ត ្វ យេរៀង បនទ ប់ពីបុរសេនះ ្រតូវបន្របទះេឃើញកំពុងែត ្ត ប់វទិយុ 
សំេលងសហរដ្ឋ េមរកិ និងវទិយុ សីុេសរ។ី ថ នីយវទិយុទំងេនះ រងករ យ 
្រប រម្តងមក លពី ជញ ធរៃនគណបក  ្រគប់្រគង្របេទសកមពុជ។ 

 ករ យដំេនះេកើតមនេឡើងកនុងភូមិែកវេជស ឃំុបនទ យ្រកំង ្រសុកកំពង់ 
េ រ។៍ ជនសង ័យ្រតូវបនេគ គ ល់ថ ជម្រន្តីភូមិេ ក ឃីម មីន និងបង 
ប្អូន្របុសរបស់គត់េ ក ឃីម រនុ។ ជនរងេ្រគះ្រតូវបនេគ គ ល់ថ ជ 
េ ក េអឿន ហុ៊យ។ 

 េ ក ឃីម សុខ អធិកររងនគរបល្រសុកបននិយយថ ករយិល័យ 
របស់េ កកំពុងែតេធ្វើករេសុើបអេងកតេរឿងេនះ។  

 

 

►►► 
២៦ សី  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ៣៣ 
 
 

្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម រងករគំ មកំែហងចំេពះ ករេបះពុមពផ យ កែសត
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 ្រពះសងឃ ថច់ ៃ្រព ជ េខឿន ្រពះសងឃពុទធ សនែខមរកមពុជេ្រកមគង់េន 
ជធនីភនំេពញទទួលករគំ មកំែហងពី្របធនសងឃ និងតំ ងមកពី 

្រកសួងម ៃផទ ចំេពះករជប់ពក់ព័នធរបស់្រពះអងគេនកនុងករេបះពុមព 
ផ យ រព័ត៌មនៃ្រពនគរែដលជកែសតតំរង់ទិសេទរកែខមរកមពុជេ្រកម។ 
្រពះសងឃ ែដលបនកំពង់ែតគង់េនជបេ ្ត ះ សននឯវត្តអងគ មិញ្រតូវ 
បន្របធនសងឃដកហូតយកលិខិតឆ្លងែដន។ 

 តំ ង្រកសួងម ៃផទបន្របប់េទ្រពះអងគថ ្រពះអងគចំបច់្រតូវបញឈប់ 
ករេបះពុមពផ យ រព័ត៌មន និងបនទមទរេ យ្រពះអងគចុះហតថេលខ 
េលើឯក រយល់្រពមបញឈប់ករេបះពុមពផ យកែសតេនះ។ 

 អនក រព័ត៌មនបនបញឈប់ករេបះពុមពផ យពីមុនមកជេ្រចើនែខ េហើយ 
េឆ្លើយតបេទនឹងករគំ មកំែហងពីដំបូងពីអជញ ធរ។ 

 
 

►►► 
៣ កញញ  ២០១០ 

េខត្តកំពង់សពឺ 
 

តំ ងសហជីពចូលសំ កពយបលេនមនទីរេពទយ បនទ ប់ពីរងករ យដំពីជនមិន 

គ ល់មុខេ្រចើននក់
67

  
 

 តំ ងសហជីពេឈម ះ េផ ក់ រងនូវករ យដំពីបុរសពីរនក់ កលពីៃថង 
ទី៣០ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ គឺបនទ ប់ពីគត់បនពយយមចរចរពីបញ្ហ ្របក់ 
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 ព័ត៌មនវទិយុ សីុេសរ ីៃថងទី១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ ករ្រ វ្រជវរបស់អងគករ លីកដូ 
67 េហង រសមី វទិយុសំេលងសហរដ្ឋ េមរកិជភ រែខមរ “តំ ងសហជីពសំ កពយបលេនមនទីរេពទយបនទ ប់ពីរងករ យ្រប រ” ៃថងទី៣០ ែខកញញ  
ឆន ំ២០១០ (មនេនេគហទំព័រ http://www.voanews.com/khmer-english/news/Union-Rep-Hospitalized-After-Assault-104097563.html ) 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [51] 
 

 

ករណីសិក  ៣៤ 
 

រង្វ ន់ជូនដល់កមមករសំ ប់ឱកសបុណយភជំបិណ្ឌ ។ 
 េផ ក់ ជអនកែដលបនកំពុងពយយមចរចរពី្របក់រង្វ ន់ជូនដល់កមមករ 

េនេ ងច្រកកត់េដរសំេលៀកបំពក់ Generation កនុងេខត្តកំពង់សពឺ រងករ យ 
្រប រខណៈេពលែដលគត់កំពុងែតជិះមូ៉តូេទកន់េ ងច្រក។ បុរសមិន 

គ ល់អត្តសញញ ណពីរនក់បនេ្របើបនទះក្ត រ យេលើកបលគត់ផទួនៗ។ 
 េផ ក់ បនសំ កពយបលេនមនទីរេពទយ បនទ ប់ពីករ យ្រប រេលើរបូ 

គត់។ គត់ចូលរមួជមួយសហជីពេសរកីមមករ ែដលេមដឹកនំសហជីពេនះ 
គឺេ ក ជវជិជ  ្រតូវបនេគសំ ប់កនុងឆន ំ២០០៤។ ្របធនសហជីពេនះន 
េពលបចចុបបននគឺេ ក ជ មុននី បនេ អំេពើ យ្រប រនះថជ “អំេពើបុ៉ន 
ប៉ងសំ ប់េលើតំ ងសហជីពេសរកីមមករ”។ 

 មិនមនជនសង ័យ មន ក់្រតូវបនេគចប់ខ្លួនេទ បុ៉ែន្តអធិករនគរបល 
្រសុកសំេ ងទង េ ក ឃុត សុផល បនបដិេសធថ មិនែមនជករណី 
បុ៉នប៉ងមនុស ឃតេទ។ គត់និយយថ គឺជករណី “ផឹកសីុេឈ្ល ះគន ”។ 

 

 



[52] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

៥. ករគំ មកំែហងែផនកនេយបយ 
 

 

ករណីសិក  ៣៥៖ ហូ ៉ន់ -ញុះញង់េ យ្របជពលរដ្ឋបត់បង់ឧត្តមគតិ’68 
 

អនក ចនិយយបនថ ថ នភពរបស់ េ ក ហូ ៉ ន់ ដូចេពលបចចុបបនន មិនមនអ្វីខុសែប្លកពីេពល 
មុន មនករែ្រប្របួលនេពលថមីៗេទ បុ៉ែន្តកនុងនមគត់ជសមជិកសភមកពីគណបក ជំទស់ ថ នភពេនះ 
្របែហលជគម នអ្វីគួរេ យភញ ក់េផ្អើលេទ។ 
 

តំ ង ្រស្ត្របចំមណ្ឌ លភនំេពញ ែដលជសមជិកគណបក ្របឆំងមកពីគណបក  សម រង ុ ី បន 
េធ្វើករេឃសនេបះេឆន តពីកមមវធីិនេយបយសំ ប់ករផ្ល ស់ប្តូរ។ បនទ ប់ពីករជប់េឆន ត ជតំ ង ្រស្ត 
គត់បនរក នូវករសនយេនះ េហើយបនតសូ៊ពុះពរេដើមបី បុព្វេហតុករពរដល់្របជពលរដ្ឋ េនកនុងតំបន់ 
មួយចំនួនកនុងមណ្ឌ លេបះេឆន តរបស់គត់ ែដលេ មព័ទធេទេ យបញ្ហ  ែដលកនុងចំេ មេនះ ក៏មន 
បញ្ហ ៃនអនករស់េនជំុវញិបឹងកក់ផងែដរ។ 
 

បឹងេនភនំេពញេនះ ែដលមួយែផនកៃនបឹង គឺជទីកែន្លង ន ក់េនៃនអនកេទសចរណ៍ ព យបង្វិចដ៏មន 
្របជ្របិយភព េ យ រ មនផទះសំ ក់មនតៃម្លេថក និង ចេមើលេឃើញ ៃថងអស្តងគតយ៉ង ្អ ត ្រតូវ 
បនេគេរៀបចំគំេ ងែផនករសំ ប់ករផ្ល ស់ប្តូរដ៏ធំសេមបើមមួយ។ ដីបឹងទំហំ ១៣៣ហិក  ្រតូវបនេគ្របគល់ 
េទេ យ្រកុមហុ៊ន សូ៊កគូ អីុន (Shukaku Inc.) ជ្រកុមហុ៊នរបស់សមជិក្រពឹទធសភមកពីគណបក ្របជជន 
កមពុជ េ ក េ  េម៉ងឃិន។ ្រកុមហុ៊ន សូ៊កគូ បនមនែផនករអភិវឌ ន៍េលើៃផទដីេនះ េ យតំរវូនូវករ 
ចក់ដីបំេពញបឹង និងបំផ្ល ញេចលផទះសែមបងរបស់អនករស់េនតំបន់េនះ។ សនៃន្របជពលរដ្ឋចំនួន 
៤,000 ្រគួ រ ែដលរស់េនតំបន់េនះសថិតកនុង ថ នភពគម នេសថរភព។ 
 

 

ករណ៍េនះមិនែមនជ្របេភទៃនករផ្ល ស់ប្តូរែដលេ ក ហូ ៉ន់ បនគិតេទដល់េទ។ 
 

គត់បនគិតថ ជេរឿងេ្រគះថន ក់មួយ េ្រពះករចក់ដីបំេពញបឹងនឹងប ្ត លេ យមនទឹកជំនន់ 
ជ្របចំកនុង ជធនីភនំេពញ េហើយគត់ចង់េ យេគេធ្វើករ យតៃម្លពីផលប៉ះពល់បរ ិ ្ឋ ន បន្រប្រពឹត្តេទមុន 
េពលគំេ ងករណ៍ករេនះចប់ដំេណើ រករ។ េហើយេពលេនះ មនបញ្ហ េកើតេឡើងចំេពះ្របជពលរដ្ឋេន 
មណ្ឌ លរបស់គត់ៈ ្រកុមហុ៊នែដលនឹងទទួលផល្របេយជន៍ពីគំេ ង ែដលេ យកំៃរបនេ្រចើនេនះ មន 
កតព្វកិចចេដើមបីធនថ អនករស់េនឯតំបន់បឹងេនះ្រតូវេ យផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។  

 

ម្រន្តីកនុងតំបន់ខងេលើៃនគណបក ្របជជនកមពុជ េ ក ឆយ ធីរទិធ បនេឆ្លើយតបតេ យករ ក់ 
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 មណ្ឌ ល ែកវ “ម្រន្តីៃនគណបក សម រង ុ ី រងករេចទ្របកន់ថ បនេឃសនរកសំេលងេឆន តមុនេពលកំនត់” វទិយុ សីុេសរ ីៃថងទី១៨ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៧ 
(អតថបទបកែ្របមនេនេគហទំព័រ http://www.khmerfuture.com/index.php?name=News&file=article&sid=2488&theme=Printer)។ សុខ េសរ ី“្របធន 
ករផ យ ៃន រព័ត៌មនែឃមបូ  េដលី ្រតូវបនកត់េទសពីបទបរ ិ េករ ្តិ៍” វទិយុ សីុេសរ ី ៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៩។ មស សុខជ និង េជមស៍ 
អូធូល “តុ ករ្របកសេ យេ ក ហូ ៉ ន់ រចួេទស” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៩ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [53] 
 

 

ពកយបណ្តឹ ង្របឆំងនឹងេ ក ហូ ៉ ន់ េចទ្របកន់គត់ពីករញុះញង់ និងេធ្វើករេឃសនេបះេឆន តមុន 
កលកំនត់ និងរេំ ភចបប់េបះេឆន ត។ 

 

េ ក ឆយ ធីរទិធ បននិយយកនុងឆន ំ២០០៧ ថ “ទីមួយ គត់ញុះញង់្របជពលរដ្ឋ ប ្ត លេ យ 
ពួកគត់បត់បង់ឧត្តមគតិ បត់បង់សន្តិសុខកនុងបរេិវណមូល ្ឋ ន” និង “ទី2 មិនែមនជេពលេបះេឆន តេទ ែត 
គត់បនយកឱកសេនះ េធ្វើករេឃសនេបះេឆន ត េដើមបីបនចំេនញសន្លឹកេឆន ត។” 
 

េ ក ហូ ៉ ន់ បនេឆ្លើយតបតវញិថ ករ ្ត ប់ពីកង្វល់របស់្របជពលរដ្ឋកនុងមណ្ឌ លរបស់ខ្លួន គឺជ 
តួនទីរបស់គត់កនុងនមជអនកតំ ង ្រស្ត។  

 

េ ក ហូ ៉ ន់ បនេគចផុតពីបចច័យ ្រកក់ននែដលេកើតេចញពី្រពឹត្តករេនះ បុ៉ែន្តមុនេពលបន្តិច 
ៃនករេបះេឆន តជទូេទឆន ំ២០០៨ គត់បនពយយមេលើក ្ល កគណបក  សម រង ុ ី កនុងខណ្ឌ ឬស ីែកវ ែដល 
េនេពលេនះ ្ល កគណបក េនះ ្រតូវបនម្រន្តីនគរបល ែហកទម្ល ក់េចល េហើយែដលរបូភពេធ្វើសកមមភព 
របស់នគរបល្រតូវេគថតបន។ េ ក ហូ ៉ ន់ អះ ងថ នគរបលេ្របើដំបង យេលើគត់ េហើយរបូភព 

បង្ហ ញពី ន មជំេលើេជើងរបស់គត់ ្រតូវបនេគែចកចយជ ធរណៈ
69
។ 

 

កនុងែខេម  ឆន ំ២០០៩ គត់្រតូវបនេគ យ្រប រម្តងេទៀត។ 
 

ម្របេមើលេមើលេទ ឧបបត្តិេហតុេនះ ក់ដូចជេរឿងចែម្លក ជជងជេរឿងធងន់ធងរៈ េ ក ហូ ៉ ន់ 
បនផ្តល់បទសមភ សន៍េ យកែសត ឌឹែឃម បូ  េដលី ជភ អង់េគ្លស េហើយគត់បនេធ្វើអ ថ ធិបបយ 
ពីលកខណៈសមបត្តិៃនករសិក អប់ររំបស់ម្រន្តីេយធចំនួន ២២របូ។ ម្រន្តីទំងេនះ បនសិក េន្របេទស 
េវៀត ម េហើយករ្រសង់សំដីទក់ទងនឹងករែដលេ ក ហូ ៉ ន់ េចទសួរពីគុណភពៃនករអប់រហំ្វឹកហ្វឺន 
របស់ម្រន្តីទំងអស់េនះ។ 
 

េ ក ហូ ៉ ន់ បនអះ ងថ អតថបទកែសតបនដក្រសង់សំដីគត់ខុស េហើយគត់បនសរេសរ 
លិខិតេទកន់ប ្ណ ធិករ រព័ត៌មនេរៀប ប់ពីបញ្ហ េនះ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េនៃថងទី២២ ែខ 
មិថុន ឆន ំ២០០៩ រដ្ឋសភជតិ បនេបះេឆន តដកអភ័យឯកសិទធិតំ ង ្រស្តរបស់េ ក ហូ ៉ ន់ េបើកផ្លូវ 
េ យមនករកត់េទស្រពហមទណ្ឌ េលើរបូគត់។ េនៃថងដែដលេនះ រដ្ឋសភ ក៏បនដកហូតអភ័យឯកសិទធិ 
តំ ង ្រស្តរបស់េ ក្រសី មូរ សុខហួរ តំ ង ្រស្តមកពីគណបក  សម រង ុ ីជមួយគន  េដើមបី ចេ យ 
េគប្តឹង្របឆំងនឹងគត់ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ េនកនុងករណីេ យ ែឡកមួយេទៀត។ 
 

េនៃថងទី៩ ែខសី  ឆន ំ២០០៩ េ ក ហូ ៉ ន់ ្រតូវបនជប់េចទពីបទ្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍។ 
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 ជប មុនី “តំ ង ្រស្តគណបក សម រង ុ  ី ក់ពកយបណ្តឹ ងពីេរឿង យដំ” វទិយុសំេលងសហរដ្ឋ េមរកិជភ រែខមរ ៃថងទី២៥ ែខមីន ឆន ំ២០០៨ 
(អតថបទបកែ្របមនេនេគហទំព័រ http://ki-media.blogspot.com/2008/03/srp-lawmaker-files-suit-for-assault.html) សូមេមើលផងែដរ រព័ត៌មន KI 

Media នគរបលបំផ្ល ញប ្ល កគណបក  សម រង ុ  ី និង យដំេលើេ ក ហូ ៉ ន់ សមជិកសភ គណបក  សម រង ុ ី េនេពលែដលករេបះេឆន ត 
ខិតជិតចូលមកដល់ (របូថតបង្ហ ញពី ្ល កគណបក  សម រង ុ ី ្រតូវបនបំផ្ល ញ) (មនេនេគហទំព័រ http://ki-media.blogspot.com/2008/03/police-

destroyed-srp-banner-sign-and.html) 



[54] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

អនក រព័ត៌មនពីររបូ ៃន រព័ត៌មន ឌឹែឃម បូ េដលី ក៏្រតូវបនជប់េចទចំេពះករសរេសរបទអ ថ  
ធិបបយរបស់គត់ែដរ។ េនឯសវនករ ្រពះ ជ ជញ រ ្ឋ ភិបល បន្របប់តុ ករថ េ ក ហូ ៉ ន់ “បន 
េធ្វើេ យអន្ត យដល់េករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ម្រន្តី ៃន្រកសួងករពរជតិ ែដលជអនកករពរជតិ និងប៉ះពល់ដល់ 

មគគីភពៃន្របេទសជតិ”។ 
 

េ យមនករគបសងកត់យ៉ងខ្ល ំងពីសងគមសីុវលិ និងអនកផ្តល់ជំនួយជអន្តរជតិ តុ ករ បន 
សំេរចេ យេ ក ហូ ៉ន់ រចួខ្លួនពីករេចទ្របកន់េនៃថងទី៩ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ េទះបីជយ៉ង ក៏ 
េ យ ក៏ប ្ណ ធិករជនជតិបរេទសៃន រព័ត៌មន ឌឹែឃម បូ េដលី ្រតូវបនតុ ករកត់េទស និង 
បងគ ប់េ យបង់្របក់ពិន័យចំនួន៤ នេរៀល (១,០០០ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ)។ 
 

បុ៉ែន្តចប់ពីែខសី  ឆន ំ២០១០មក េ ក ហូ ៉ ន់ បន្រតលប់មកេឃើញ មអតថបទ រព័ត៌មនវញិ។ 
េពលេនះ មនពកយចចម ៉មថ អនុ្របធនរដ្ឋសភ េ ក ងួន ញិល - ជសមជិកគណបក ្របជជន 
កមពុជ - មន “ទី្របឹក ផទ ល់ខ្លួន” ៧១នក់ េលើបញជ ីរបុគគលិករបស់គត់ ែដលកនុងេនះ យ៉ងេ ច ស់ក៏ 

មន ច់ញតិគត់មន ក់ផង
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។ សមជិកសភជេ្រចើនរបូបនអះ ងថ ្របក់ែខរបស់ទី្របឹក ទំងេនះ 

សរបុទំងអស់ ២៦,៧៣០ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ កនុងមួយែខ។ 
 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ភព្រតឹម្រតូវអំពី ចំនួនតួេលខៃន្របក់ែខេនះ ចជេរឿងេ្រក្របធន 
បទ។ ្របធនមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ េ ក អូ៊ វរីៈ បន្របប់ រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ថ ចំនួនតួេលខ 
ៃនទី្របឹក ទំងអស់ គឺជករខជះខជ យថវកិ ធរណៈ។ គត់បននិយយថ “បុគគល្រគប់របូកនុង្របេទស 
កមពុជដឹងថ ទី្របឹក ទំងអស់េនះ ពិតជមិនមនករទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខបុគគល ឬ ថ ប័នេទ - ពួកេគ 
មិនបនផ្តល់ករ្របឹក េទ”។ 
 

េ ក ហូ ៉ ន់ រមួជមួយតំ ង ្រស្ត មកពីគណបក  សម រង ុ ី ១២នក់េផ ងេទៀត កនុងលិខិត 
សរេសរេទកន់េ ក េហង សំរនិ ្របធនរដ្ឋសភ ពួកេគចង់េ យមនករេសុើបអេងកតេរឿងេនះ។ 
 

កនុងបទសមភ សន៍មួយជមួយ រព័ត៌មន េ ក ងួន ញិល បដិេសធមិន្រពមបង្ហ ញពីចំនួនទី្របឹក  
ែដលគត់ជួលេទ។ គត់ែបរេទជនិយយ្របប់ រព័ត៌មនយ៉ងចបស់ថ គត់នឹងពិចរ ក់ពកយ 
បណ្តឹ ងបរ ិ េករ ្តិ៍ ្របឆំងនឹងសមជិកសភទំងេនះ។ 
 

ខណៈេពលេនះ េ ក េហង សំរនិ បនេឆ្លើយតបេទនឹងករេសនើសំុេសុើបអេងកត េ យនិយយថ 
ករមនទី្របឹក  គឺជ “ករ្រសប មចបប់ និងជសិទធិរបស់ម្រន្តីទំងអស់េនកំរតិជួរថន ក់ដឹកនំ េ យមិន 

ច្របែកកត ៉បន”។ បនទ ប់មក េ ក ងួន ញិល បនដកករគំ មប្តឹងរបស់គត់វញិ។ 
 

េ ក ហូ ៉ ន់ បននិយយថ គត់្រគន់ែតស្វះែស្វងរកព័ត៌មនបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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 េថត សមបត្តិ និងេជមស៍ អូធូល “អនុ្របធនរដ្ឋសភេឆ្លើយតបេទេសចក្តីកត់សំគល់របស់បក ជំទស់” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣១ ែខសី  ឆន ំ 
២០១០។ េទព និមល “េ ក េហង សំរនិ ករពរអនុ្របធនរដ្ឋសភ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [55] 
 

 

គត់បន្របប់េទកែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ថ “េយើងខញុំបន កសួរេរឿងេនះ េធ្វើដូេចនះេដើមបីេ យតម្ល  
ភព ច្រតូវបនធនសំ ប់រដ្ឋសភជតិ សមជិកសភ និង្របជពលរដ្ឋ”។ “ ្រគន់ែតជ សំេណើ រសំុករ 
ពនយល់បក្រ យបុ៉េ ្ណ ះ”។ 

អស់ទីកែន្លងសំ ប់ករេធ្វើនេយបយ 
 

េ ក ហូ ៉ ន់ មិនទន់្រតូវបនេគកត់េទសពីបទេលមើស មួយេនេឡើយ បុ៉ែន្តគណបក  ្រគប់្រគង 
អំ ច បនបញជូ ន រយ៉ងចបស់ចំេពះគត់៖ អនកនេយបយគណបក ជំទស់ មិនគួរពឹងែផ្អកេលើរបំង 
ករពរៃនអភ័យឯកសិទធិសភេទ េពលែដលពួកេគេធ្វើេសចក្តីែថ្លងមនលកខណៈចំរងូចំ ស់ េបើេទះបីជ 
េសចក្តីែថ្លងទំងេនះតំ ងមតិេយបល់ខងនេយបយក៏េ យ។  

 

ករនិយយស្តីែបបនេយបយមន្រពំែដនកំណត់របស់  េទះបីជសំ ប់អនកតំ ង ្រស្តែដលជប់ 
េឆន តក៏េ យ។  
 

មពិតេទ អភ័យឯកសិទធិសភរបស់េ ក ហូ ៉ ន់ - ែដលគួរែត្រតូវបន្របគល់េ យវញិ ជស្វ័យ 

្របវត្តិ េ យេយលេទេលើករសំេរចេ យរចួខ្លួនពីករេចទ្របកន់
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 - មិន្រតូវបន្របគល់េ យរហូតដល់ 
ែខមិន ឆន ំ២០១០ រយៈេពល ៦ែខបនទ ប់ពីសវន។ 
 

េ ក ហូ ៉ ន់ មិនែមនជសមជិកសភែតមួយរបូ ែដល្រតូវបនេគដកអភ័យឯកសិទធិសភ កនុងឆន ំ 
២០០៩ េនះេទ។ សមជិកសភ មកពីគណបក សម រង ុ ី ជមួយគន  មនទំងេ ក្រសី មូរ សុខហួរ ផងែដរ 
បនបត់បង់អភ័យឯកសិទធិសភ បនទ ប់ពីេសចក្តីែថ្លងមនលកខណៈចំរងូចំ ស់របស់ខ្លួន។ កំ ំងៃនយុទធន 
កររបស់រ ្ឋ ភិបល្របឆំងនឹងសមជិកគណបក  សម រង ុ ី កនុងពក់ក ្ត ល ឆន ំ២០០៩ រមួផ ំជមួយវធីិៃន 
ករគំ មកំែហង មផ្លូវតុ ករ្របឆំងនឹងអនក រព័ត៌មន បុគគលិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងេមធវ ី
បននំេ យ អងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស  (Human Rights Watch) េធ្វើេសចក្តីសននិ ្ឋ នថ ្របេទសកមពុជ 
“បនកំពុងែតេធ្វើករ ប្រងក បយ៉ងធងន់ធងរេលើេសរភីពខងករបេញចញមតិនឆន ំថមីៗេនះ និងកំពុងែតេចញជ 

របូ ងៃន ជរ ្ឋ ភិបលផ្ត ច់ករកន់ែតខ្ល ំងេឡើងៗ”
72
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 សូមេមើល ចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈតំ ង ្រស្ត (២០០៦) ម្រ ១៦ 
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 អងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស  ្របេទសកមពុជៈ បញច ប់ករ យ្រប រេលើគណបក ជំទស់ និងអនករះិគន់ េសចក្តីែថ្លងករ រព័ត៌មន ៃថងទី១៤ ែខកកក  
ឆន ំ២០០៩ មនេនេគហទំព័រៈ (http://www.hrw.org/en/news/2009/07/14/cambodia-end-assault-opposition-critics)។ ឧបបត្តិេហតុេផ ងេទៀតែដល 
េកើតមនេឡើងរ ងែខមិថុន និងែខកកក  ឆន ំ២០០៩ រមួមនៈ (១) ករកត់េទសេ ក ហង  ច្រក ចង ្វ ងករផ យ រព័ត៌មនជំទស់ ែខមរមច ស់្រសុក 
។ (២) ករបងខំេ ក គង់ សំអុន េ យចុះចូលគណបក ្របជជនកមពុជែដលគត់គឺជេមធវមីន ក់ កនុងចំេ មេមធវែីតពីរ ឬបីនក់ែដលមន 
ឆនទះេធ្វើជតំ ងេ យសមជិកគណបក ជំទស់ សម រង ុ  ី េនតុ ករ។ គត់ក៏្រតូវបនេ ក ហុ៊ន ែសន ប្តឹងពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងបនគំ មបេណ្ត ញ 
េចញពីគណេមធវ ី ែដលប ្ត លេ យគត់ឈប់តំ ងេ យេ ក្រសី មូរ សុខហួរ និងេ ក ហូ ៉ ន់។ (៣) ករបិទ រព័ត៌មនមនសិកែខមររបស់ 
េ ក ំ សិទធិ ជ រព័ត៌មនជំទស់ មន យុចស់ជងេគ និងមនឥទធិពលបំផុត។ គត់បនបិទកែសតរបស់គត់ េដើមបីេជៀសផុតពីករកត់េទស 
្រពហមទណ្ឌ មកេលើរបូគត់ ចំេពះកររះិគន់ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបល និង(៤) ករកត់េទស េ ក េមឿង សុន ្របធនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមូល 
និធិ រយិធម៌ែខមរ ែដលតុ ករសំេរចេ យគត់ជប់ពនធនគររយៈេពល ២ឆន ំ ពីបទផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត បនទ ប់ពីគត់បនេលើកេឡើងនូវកង្វល់ 
អំពីផលប៉ះពល់ពីករបំពក់េភ្លើងបំភ្លឺេន្រប ទអងគរវត្ត 



[56] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

ំងពីេពលេនះមកអ្វីៗមនែតេទរក ថ នភព ្រកក់េទៗ។ មនករប្តឹងផ្តល់ មផ្លូវតុ ករ 
េ យមិន្រតឹម្រតូវជេ្រចើន មកេលើេមដឹកនំគណបក ្របឆំង េ ក សម រង ុ ី។ មក្រតឹមែខកញញ  ឆន ំ២០១០ 
គិតជរមួ គត់្រតូវជប់ពនធនគររយៈេពលរហូតដល់ ១២ឆន ំ និង្របក់ពិន័យ ប់ពន់ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ 
ែដលជលទធផលៃនករកត់េសចក្តីេលើរបូគត់កនុងករណីពីរ ច់េ យែឡកពីគន  (ករណីទំងពីរេនះសុទធែត 
ទក់ទងនឹងឧបបត្តិេហតុ“បេងគ ល្រពំែដន”ដូចគន េន្រពំែដនេវៀត ម)។ គត់េនែត្របឈមមុខនឹងករេសើរេរ ើ 

ពិនិតយេឡើងវញិនេពលថមីៗេនះ នូវពកយបណ្តឹ ងបរ ិ រេករ ្តិ៍ 
ែដលបនប្តឹង្របឆំងនឹងរបូគត់ េ យម្រន្តីគណបក ្របជ 

ជនកមពុជកលពី២ឆន ំកន្លងមក
73
។ករកត់េសចក្តីេលើករណី 

ៃនបណ្តឹ ងេនះ ជលទធផល ចេ យគត់មនេទសជប់ 
ពនធនគរ ជបែនថមេទៀត េបើសិនជគត់បដិេសធមិនបង់ 
្របក់ពិន័យែដលនឹងកំណត់េ យតុ ករ។ េនេពល 

ែដលេសចក្តីសំេរចទំងអស់ចំេពះគត់ចូលជ ថ ពរ នឹង 
េធ្វើេ យគត់គម នសិទធិកន់កប់អសនៈ កនុងរដ្ឋសភេទ។ 
 

េ ក្រសី មូរ សុខហួរ ្រតូវបនកត់េទសពីករ 
 

បរ ិ រេករ ្តិ៍េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន កលពីកនុងពក់ក ្ត លឆន ំ២០០៩ េហើយគត់បនចញ់ក្តី 
ចំេពះបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ និងបណ្តឹ ង រទុកខរបស់គត់ជបន្តបនទ ប់។ គត់បនបដិេសធមិនបង់្របក់ពិន័យ 
ែដលកំនត់េ យតុ ករេទ េហើយគត់បនេជៀស ងបនពីករចប់ ក់ពនធនគរ បនទ ប់ពីេគតំរវូេ យរដ្ឋ 
សភជតិរបឹអូស្របក់មួយចំនួនពី្របក់េបៀវត របស់គត់។ 
 

ខណៈេពលេនះ អនកបេងកើតគណបក ជំទស់មួយេទៀតែដលសំខន់ផងែដរ - គណបក សិទធិមនុស  - 
កំពុងែតសថិតកនុងេ្រគះថន ក់ៃនករបត់បង់អភ័យឯកសិទធិតំ ង ្រស្តរបស់គត់ផងែដរ។ េ ក កឹម សុខ 
ែដលពីមុនមកបនបេងកើតមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ(CCHR) ្របឈមមុខ នឹងបទេចទ្របកន់រេំ ភ 
េសចក្តីទុកចិត្ត ទក់ទងនឹងករងរពីមុនរបស់គត់េន CCHR74។ ករេចទ្របកន់េនះេធ្វើេឡើងេ យអតីត 
បុគគលិកអងគករ CCHR ែដលបុគគលិកេនះ ក់ដូចជ មិនេឃើញថមនទំនក់ទំនងជមួយរ ្ឋ ភិបលេទ។  
 

បុ៉ែន្តករដកហូតអភ័យឯកសិទធិសភ មិនែមន្រគន់ែតជមេធយបយែតមួយគត់ែដលេគេ្របើ្របស់ 
េដើមបី ក់កំហិតេលើករនិយយស្តីខងនេយបយ និង មិតិេយបល់ចំរះុគន ។ 

 

កនុងេខត្តកំពង់ធំ សកមមជនគណបក សម រង ុ ី ្រតូវបនេគចប់ខ្លួន និងេចទ្របកន់ពីបទែក្លងបន្លំ 
បនទ ប់ពីគត់ ក់ពកយបណ្តឹ ង ែដលមន ន មេមៃដរបស់អនកភូមិទមទរេ យ ជញ ធរ្របគល់ដី េ យពួក 

                                                 
73

 សូមេមើល ករណីសិក  ៤៤ 
74

 សូមេមើល ករណីសិក  ៤២ 

េ ក្រសី មូរ សុខហួរ សមជិកសភមកពីគណបក  សម រង ុ ី



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [57] 
 

 

េគវញិ
75
។ ករណីេនះេកើតេឡើងភ្ល មៗ បនទ ប់ពីករកត់េសចក្តីកនុង្រទង់្រទយដ៏គួរកត់សំគល់មួយេលើ 

សមជិក្រកុម្របឹក ឃំុមកពីគណបក ជំទស់ េ ក ទួត រន៉ កនុងឆន ំ២០០៩ ែដលក៏េកើតមនេឡើងេនកនុង 
េខត្តកំពង់ធំែដរ។ េ ក រន៉ ្រតូវបនកត់េសចក្តីេ យអយុត្តិធម៌ ពីេរឿងបងខ ំងអតីតអនកនេយបយ 

គណបក សម រង ុ ី េ យខុសចបប់កនុងកំឡុងេពលៃនករេបះេឆន តឆន ំ២០០៨ ខិតជិតចូលមកដល់
76
។ 

 

េនទីកែន្លងឯេទៀតៗ ម្រន្តីមូល ្ឋ នៃនគណបក  សម រង ុ ី ្រតូវរងករេចទ្របកន់ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ 
និងផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត ចំេពះកររះិគន់េលើែផនករករងរ ងសង់ផ្លូវ - គត់គិតថ ថវកិ ធរណៈ 

្រតូវបនេគេ្របើ្របស់សំ ប់បំេរ ើផល្របេយជន៍របស់អនកមនអំ ចកនុងមូល ្ឋ នមន ក់
77
។ 

 

ជញ ធរបនប្រងក បេលើបុគគលនន ែដលសង ័យថមនជប់ពក់ព័នធជមួយករណី ច់េ យែឡក 

ពីគន ពីរៃនករែចកចយខិតប័ណ្ណនេយបយ
78
។ ខិតប័ណ្ណទំងេនះ រះិគន់ដល់ទំនក់ទំនងរបស់ ជរ ្ឋ  

ភិបលជមួយ្របេទសេវៀត ម ជ្របធនបទែដលគណបក ជំទស់ែតងែតេលើកយកមកនិយយជញឹក 
ញប់។ 

                                                 
75

 សូមេមើល ករណីសិក  ៣៩ 
76

 ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំកមពុជ “េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ OHCHR ស្តីពីករណី េ ក ទួត រន៉” 
ៃថងទី៣០ ែខមីន ឆន ំ២០០៩។ មនេនេគហទំព័រៈhttp://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocStatements/2009/032009/StatementOnToutSaran _3003 
2009E.pdf) េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់អងគករសហ្របជជតិេនះ ពិពណ៌នពីករកត់េសចក្តីថគឺជ “ករអនុវត្តន៍យុត្តិធម៌មិនបន្រតឹម្រតូវសំេរចមិនែមនែផ្អក 
េលើអងគេហតុែដលសមនឹងទទួលេទសេទ បុ៉ែន្តេ្រកមឥទធិពលនេយបយ។”  
77

 សូមេមើល ករណីសិក  ៤១ 
78

 សូមេមើល ករណីសិក  ១៧ និង ៤០ 



[58] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 

ខងេ្រកមេនះជេសចក្តីសេងខបៃនករណីទក់ទងនឹងសកមមភព្របកបេ យករគបសងកត់របស់ ជរ ្ឋ  
ភិបលេទេលើបុគគល ែដលសំែដងមតិេយបល់ខងនេយបយ ឬអនុវត្តភរកិចចខងនេយបយ៖ 

 

►►► 
កំពុងេកើតមន 

ឆន ំ២០១០ 
េខត្ត ្វ យេរៀង 

 
ករណីសិក  ៣៦ 

 

េ ក សម រង ុ  ី ្រតូវបនេគកត់េទសពីបទ ‘ញុះញង់េ យមនករេរ ើសេអើង 

ជតិ ន៍’ បនទ ប់ពីករដកបេងគ ល្រពំែដន
79

 
 

 ្របធនគណបក ជំទស់ េ ក សម រង ុ ី ្រតូវបនតុ ករកត់េទសកំបំង 
មុខេលើបទេចទ្របកន់ពីករញុះញង់េ យមនករេរ ើសេអើងជតិ សន៍ និង 
ករបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ ចំេពះករដករេំលើងបេងគ លសំគល់ 
្រពំែដនរ ង្របេទសកមពុជ-េវៀត ម។ គត់្រតូវបនកត់េទសេ យជប់ 
ពនធនគររយៈេពល២ឆន ំ។ អនកភូមិ ្វ យេរៀងពីរនក់ ក៏្រតូវបនតុ ករកត់ 
េទសផងែដរ េហើយពួកេគទទួលេទសជប់ពនធនគរមួយឆន ំ។ 

 ្របេទសកមពុជ និងេវៀត ម កំពុងែតដំេណើ រករ ក់បេងគ លសំគល់េលើ 
្រពំែដន ែដលមន្របវត្តិ្រសពិច្រសពិល បុ៉ែន្តេ ក សម រង ុ ី អះ ងថ 
្រពំ្របទល់ថមីេនះ បនប ្ត លេ យអនកភូមិៃន្របេទសកមពុជបត់បង់ដីធ្លីរបស់ 
ពួកេគ។ េនៃថងទី២៥ ែខសី  ឆន ំ២០០៩ គត់បនេធ្វើសននិសិទធិ រព័ត៌មន 
េនភូមិគស់កបនក ្ត លកនុងេខត្ត ្វ យេរៀង។ េនកនុង្រពឹត្តិករណ៍េនះ គត់ 
បនចូលរមួជ ធរណៈជមួយអនកភូមិពីរនក់ ដករេំលើងបេងគ ល្រពំែដន 
េលខ១៨៥ ែដលគត់អះ ងថបន ក់េ យខុសចបប់។ 

 សវនករេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េ កសម រង ុ ី ្រតូវបនពនយេពលជេ្រចើន 
េលើកេពញមួយរដូវ្របំងឆន ំ២០១០ រហូតដល់ទីបំផុត ឧទធរណ៍េបើក 
សវនករេនៃថងទី១២ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ សំេរចបដិេសធករទមទររបស់ 
គត់។ សហចុងេចទរបស់គត់ទំងពីរនក់ ្រតូវបន ឧទធរណ៍កត់តំរមឹ 
េ យបនថយេទសចំនួន ២ែខេចញ។ 

 េ ក សម រង ុ ី ក៏្របឈមមុខនឹងបទេចទ្របកន់ផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត 
និងែក្លងបន្លំ ទក់ទិននឹង្រពឹត្តិករណ៍េនះ៖ គត់បនែចកចយែផនទីបង្ហ ញពី 
ែខ បនទ ត់្រពំែដនកមពុជ-េវៀត ម ែដលមនភពខុសគន  ពីឯក រផ្លូវករ 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល [សូម នករណីសិក េលខ៤៥]។ 

 គត់ក៏្របឈមមុខនឹងបទបរ ិ រេករ ្តិ៍េផ ងមួយេទៀតផងែដរ ទក់ទងនឹងករេធ្វើ 
អ ថ ធិបបយរបស់គត់ចំេពះម្រន្តីជន់ខពស់រ ្ឋ ភិបលកនុងឆន ំ២០០៨ 
និង២០០៩ [សូម ន ករណីសិក េលខ៤៤]។ 
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 រព័ត៌មនកមពុជថមី ៃថងទី៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០។ គ យ ឌឺ ឡូនីយ “្របេទសកមពុជ ផ្តនទ េទស េ ក សម រង ុ ”ី ព័ត៌មន BBC News ៃថងទី២២ ែខធនូ 
ឆន ំ២០០៥។ អងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស  “្របេទសកមពុជៈ សវនករេលើេមដឹកនំគណបក ជំទស់ េ ក សមរង ុ ី ជ ករសែម្តងេ ខ ន” ៃថងទី២៨ ែខមក  
ឆន ំ២០១០ (មនេនេគហទំព័រៈ http://www.hrw.org/en/news/2010/01/28/cambodia-opposition-leader-sam-rainsy-s-trial-farce)។ មស សុខជ 
“តមកល់េសចក្តីសំេរចេលើ េ ក សម រង ុ ”ី ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៣ ែខតុ  ឆន ំ២០១០  



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [59] 
 

 

 

 

►►► 
៩ កកក  ២០១០ 

េខត្តកំពង់ធំ 
 

ករណីសិក  ៣៧ 

សកមមជនគណបក សម រង ុ  ី រងករេចទ្របកន់ពីបទេធ្វើេភវរកមម បនទ ប់ពីករ 

និយយ្របឆំងនឹង្រកុមហុ៊ន
80

 
 

 តុ ករកនុងេខត្តកំពង់ធំ បនេសើេរ ើេបើកសំណំុេរឿង យុ៦ឆន ំមួយេឡើងវញិ 
េ យេចទ្របកន់េលើសមជិកបួនរបូៃនគណបក ជំទស់សម រង ុ ី ពីបទេធ្វើ 
េភវរកមម។ ជនជប់េចទមនេ ក គីម ហុង ជ្រកុម្របឹក ឃំុ ្រកយ េ ក 
អុ៊ក ថន ជ្រកុម្របឹក កនុង្រសុក្រប ទបល្ល័ង េ ក គុយ េគឿន ជ្រកុម 
្របឹក ឃំុ្រកយខងេជើង និងេ ក ជំុ ជវ ក៏ជ្រកុម្របឹក ឃំុ្រកយខងេជើង។ 

 អនកទំងបួន្រតូវបនេគេចទ្របកន់ជេលើកដំបូងពី បទេធ្វើេភវរកមម កនុងឆន ំ 
២០០៤ បនទ ប់ ពីពួកេគ្របមូល ន មេមៃដអនកភូមិសំ ប់េធ្វើញញត្តិែដលនិយយ 
េរៀប ប់ពីពកយចចម មថ ្រកុមែដលមនេឈម ះ “ខ្ល ្រក ស” មនែផន 
ករេដើរចក់បញចូ ល រធតុ ែដលេគមិន គ ល់េទកនុងខ្លួន្របជពលរដ្ឋេន 
េពលពួកេគេដកលក់។ អនកទំងបួនបនអំពវនវដល់្រកសួងម ៃផទ េ យ 
េធ្វើករេសុើបអេងកតពកយចចម ៉មេនះ បុ៉ែន្តែបរជ្រតូវេគេចទ្របកន់ខ្លួនថ 
ជសមជិកៃន្រកុមេនះេទវញិ។ 

 តុ ករមិនបនចត់វធិនករេលើេរឿងេនះេទ រហូតដល់ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ 
េទើបតុ ករេកះេ អនកទំងបួនមក កសួរ។ 

 ្រកុមអងគករសិទធិមនុស បនេថក លេទសសកមមភពេនះថជ “ករបុ៉នប៉ង 
យ៉ងចបស់ ្រកែលត េដើមបីបំភិតបំភ័យអនកនេយបយគណបក ជំទស់”។ 
អនកនំពកយគណបក  សម រង ុ ី បននិយយថ អនកទំងបួន្រតូវបន យ 
្រប រ េ យ រភពេជគជ័យរបស់ពួកេគកនុងករ្របមូលករគំ្រទចំេពះ 
គណបក សម រង ុ ី េនមូល ្ឋ ន។ 

 
 

►►► 
កកក  ២០១០ 
ជធនីភនំេពញ 

 
ករណីសិក  ៣៨ 

សមជិកសភគណបក ្របឆំង េ ក្រសី មូរ សុខហួរ ្របឈមមុខជប់ពនធនគរ 

ចំេពះ ករបរ ិ េករ ្តិ៍ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី
81

 
 

 តុ ករកំពូលតំកល់េសចក្តីសំេរច ចំេពះេ ក្រសី មូរ សុខហួរ សមជិក 
សភគណបក  សម រង ុ ី កនុងករណីបរ ិ រេករ ្តិ៍េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន 
ែសន។ 

 េ ក្រសី មូរ សុខហួរ គឺជតំ ង ្រស្តមកពីេខត្តកំពត ែដលបនប្តឹង េ ក 
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 វង់ សុេខង “្រកមុអងគករសិទធិមនុស ជំរញុតុ ករេ យបញឈប់ករេសុើបសួរេរឿងេភវរកមម” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៦ ែខ កកក  ឆន ំ២០១០។ 
រព័ត៌មនមនសិកែខមរ ៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ ព័ត៌មនវទិយុសំេលងសហរដ្ឋ េមរកិ ៃថងទី៩ កកក  ឆន ំ ២០១០ 

81
 វទិយុ សីុេសរៃីថងទី០១ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ មស សុខជ “្របក់ពិន័យេលើេ ក្រសី សុខហួរ នឹង្រតូវេគកត់េចញពី្របក់េបៀវត រ”៍ រព័ត៌មន 

ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ “ ល្រកម េ ក្រសី មូរ សុខហួរៈ េរឿងតក់ស្លត់មួយេទៀតែដលប៉ះពល់ដល់្របជធិបេតយយ្របេទសកមពុជ” 
េសចក្តីែថ្លងករ រព័ត៌មនអងគករលីកដូ ៃថងទី៤ ែខសី  ឆន ំ២០១០ 



[60] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

ហុ៊ន ែសន កនុងឆន ំ២០០៩ បនទ ប់ពីេ ក ហុ៊ន ែសន េនកនុងករែថ្លងជ 
ធរណៈរបស់គត់និយយសំេ េលើ្រស្តីមកពីេខត្តកំពត ែដលមិនបេញចញ 

េឈម ះកនុងលកខណៈបនទ បបេនថ ក។ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី បនទ ប់មកបនប្តឹង 
បក្រតលប់មកេលើេ ក្រសីវញិ េ យអះ ងថ ពកយបណ្តឹ ង របស់េ ក្រសី 
មូរ សុខហួរ េសមើនឹងករបរ ិ រេករ ្តិ៍។ េ ក្រសី មូរ សុខហួរ េពលេនះ្រតូវបន 
េគដកអភ័យឯកសិទធិសភរបស់គត់។ 

 ពកយបណ្តឹ ងរបស់សមជិកសភមកពីគណបក ជំទស់របូេនះ ្រតូវបន 
តុ ករទត់ េចលមិនពិចរ  បុ៉ែន្តពកយបណ្តឹ ងរបស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី 
្រតូវបនេគ ក់េ យដំេណើ រករ និងនំេទដល់ករកត់េសចក្តីេ ក្រសី មូរ 
សុខហួរ កនុងឆន ំ២០១០។ 

 េសចក្តីសំេរចមិនតំរវូេ យ ក់ពនធនគរេទ បុ៉ែន្តេ ក្រសី្រតូវបនតុ ករ 
បងគ ប់េ យបង់្របក់ចំនួន៨,៥ នេរៀល (២,០០០ ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ) ជ 
សំណងជំងឺចិត្ត ចំេពះេ ក ហុ៊ន ែសន និងបង់្របក់ពិន័យចំនួន 
៨ នេរៀលេទៀត។ េ ក្រសី មូរ សុខហួរ បនបដិេសធមិន្រពមបង់្របក់ 
េហើយែដលករណ៍េនះ ចេ យគត់្របឈមមុខនឹងករជប់ពនធនគរ 
រហូតដល់ ៦ែខ។ េនទីបំផុត្របក់ ្រតូវបនេគកត់េចញពី្របក់ែខសមជិក 
សភរបស់គត់ េហើយគត់េជៀស ងបនពីករជប់ពនធនគរ។ 

 
 

►►► 
០៩ សី  ២០១០ 

េខត្តកំពង់ធំ 
 

ករណីសិក  ៣៩ 

សកមមជនគណបក ្របឆំង ្រតូវបនេគចប់ខ្លួនពីបទេចទ្របកន់ថ បនែក្លងបន្លំ 

ន មេមៃដ េលើញញត្តិ
82

 
 

 សកមមជនគណបក  សមរង ុ ី ្រតូវបនេគចប់ខ្លួន និងេចទ្របកន់ពីបទែក្លង 
បន្លំ បនទ ប់ពីគត់បន ក់ញញត្តិ ែដលមន ន មេមៃដរបស់អនកភូមិទមទរ 
េ យ ជញ ធរ្របគល់ដីេ យពួកេគវញិ។ 

 អនក្រសី លឹម ត ្រតូវបនអជញ ធរេខត្តចប់ខ្លួន េ យអះ ងថ ន មេមៃដ 
ទំង ៤០០ មនេលើញញត្តិជ ន មេមៃដែក្លងក្ល យ។ អនក្រសី លឹម ត បចចុបបនន 
រស់េនភូមិ បទង ឃំុបនទ យេ ទ ង ្រសកុេ ទ ង។ ជញ ធរចប់យកដីេនះ 
កនុងឆន ំ២០០៧។ 

 អនកនំពកយរបស់គណបក  សម រង ុ ី េ ករណីេនះខ្ល ំងៗថ ជេរឿង “នេយ 
បយ” និងបននិយយថ អនកភូមិខ្លះែដលបនផ្តិតេមៃដេលើញត្តិេនះបន ្ល ប់ 
បត់េទេហើយ។  
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 រព័ត៌មនរសមីកមពុជ ៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [61] 
 

 

 

 

►►► 
១១ សី  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ៤០ 

នគរបល មចប់ខ្លួនសកមមជនគណបក ជំទស់ ែដលសង យ័ថ បនែចកចយ 

ខិតប័ណ្ណ
83

 
 

 នគរបលបននិយយថ សកមមជនគណបក  សម រង ុ ី ពីរនក់ ្រតូវបន 
សង ័យថ បនែចកចយខិតប័ណ្ណនេយបយជំទស់ ជរ ្ឋ ភិបលេនជិត 
វត្តភនំ និងសួនសេម្តចហុ៊ន ែសន។ ខិតប័ណ្ណរះិគន់គណបក ្របជជនកមពុជ 
ែដលកន់អំ ច និងនិយយថម្រន្តីៃនគណបក េនះ សថិតេ្រកមករ្រគប់ 
្រគងរបស់េវៀត ម។ 

 សកមមជនទំងពីររបូ គឺេ ក ជ សុភព និង្របពនធរបស់គត់ ជ លី េ្រកយ 
មក បនរត់េគចេទ្របេទសៃថ បុ៉ែន្តេនបន្តេធ្វើករបដិេសធចំេពះករជប់ពក់ 
ព័នធរបស់ខ្លួនកនុង្រពឹត្តិករណ៍េនះ។ 

 

►►► 
២០ សី  ២០១០ 

េខត្តៃ្រពែវង 
 

ករណីសិក  ៤១ 

សមជិកគណបក ជំទស់ ្រតូវេគកត់េទសពីបទផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត 

េ្រកយពីគត់បន រះិគន់ែផនករករងរ ងសង់ផ្លូវ
84

  
 

 ម្រន្តីេនមូល ្ឋ នរបស់គណបក  សម រង ុ ី ្រតូវបនេគេចទពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ 
និងផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត បនទ ប់ពីគត់េធ្វើអ ថ ធិបបយ យ៉ងសំខន់ទក់ 
ទងនឹងែផនករព្រងីកផ្លូវ ធរណៈរបស់ ជញ ធរ។ 

 េ ក អុ៊ន សំេអឿន ្របធនយុវជនេខត្តៃនគណបក  សម រង ុ ី ្រតូវបន 
តុ ករកំនត់ េ យចូលខ្លួនមកសវនករេនៃថងទី២០ ែខសី  ឆន ំ២០១០ 
បុ៉ែន្តគត់បននិយយថ គត់នឹងមិនចូលខ្លួនេទ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ 
កនុងអ ថ ធិបបយជ ធរណៈ គត់បនអះ ងថ ែខ រផ្លូវែដលេគសង ័យ 
េនះរត់កត់ មេគហ ្ឋ នរបស់ឧកញ៉ដ៏មនអំ ចមន ក់កនុងតំបន់ ែដលជ 
អនកជំរញុចំេពះគំេ ងែផនករេនះ។ េ ក សំេអឿន អះ ងថករព្រងីកផ្លូវ 
នឹងនំេទដល់កររេំ ភចូលេលើដីរបស់អនកភូមិ។ 

 េ កែហម ហុ៊ន ្របធនឃំុេ ្ត គង់ កនុង្រសុកបភនំ បននិយយថ អ ថ  
ធិបបយរបស់េ ក សំេអឿន ជករបនទ បបេនថ កដល់្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
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 វទិយុ សីុេសរ ី ៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ រព័ត៌មននគរវត្ត ៃថងទី១៤ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ មស សុខជ “ពីរនក់ប្តី្របពនធរត់េចញពី្របេទស 
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84
 រព័ត៌មនកមពុជថមី ៃថងទី២០ ែខសី  ឆន ំ២០១០ 



[62] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 

►►► 
៣០ សី  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក   ៤២ 

អនកបេងកើតគណបក ជំទស់ ្របឈមមុខនឹងបទេចទ្របកន់្រពហមទណ្ឌ
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 អនកបេងកើតគណបក ជំទស់សិទធិមនុស  ចនឹង្រតូវេគដកហូតអភ័យឯកសិទធិ 
សភរបស់គត់ និងបងខំេ យចូលខ្លួនមកសវនករ ចំេពះបទេចទ្របកន់ 
ែដលមនមក ំងពី ៤ឆន ំកន្លងមក។  

 េ ក កឹម សុខ ជអនកែដលបនបេងកើតមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ 
(CCHR) រងករេចទ្របកន់ពីបទៃគបន្លំថវកិជំនួយកនុងអំឡុងេពល ែដលគត់ 
េធ្វើជ្របធន CCHR។ គត់្របឈមមុខនឹងបទរេំ ភេសចក្តីទុកចិត្តែដលេគ 

ចេចទ្របកន់បន ែដល តំរវូេ យ ក់េទសជប់ពនធនគររហូតដល់ 
៥ឆន ំ។ 

 ពកយបណ្តឹ ងពីដំបូង ្រតូវបនប្តឹងេ យអតីតបុគគលិករបស់ CCHR ជអនកែដល 
ក់បីដូចជមិនមនទំនក់ទំនងអ្វីជមួយរ ្ឋ ភិបលេទ។ េទះបីជយ៉ង  

ក៏េ យ ក៏សមជិកសភ មធមម មនសិទធិរចួផុតពីករេចទ្របកន់្រពហម 
ទណ្ឌ  ករចប់ខ្លួន ករឃត់ខ្លួន ឬករឃំុខ្លួន។ ្រពះ ជ ជញ កនុងករណីេនះ 
បនេសនើេទរដ្ឋសភជតិ េ យដកយកសិទធិេនះពីគត់។ ្របធនរដ្ឋសភជតិ 
េ ក េហង សំរនិ បននិយយថ រដ្ឋសភ្រតូវែត “េគរពនិតិវធីិចបប់”។  

 រដ្ឋធមមនុញញ្របេទសកមពុជែចងថ តំ ង ្រស្តមិន ច្រតូវបនេចទ្របកន់ 
ចប់ខ្លួន ឃត់ខ្លួន ឬឃំុខ្លួនេឡើយ ែដលនឹង ចេធ្វើេទបន លុះ្រ ែតសមជិក 
រដ្ឋសភទំងមូលេបះេឆន តអនុម័តេ យសេម្លងពីរភគបី េដើមបីផ្អ កអភ័យឯក 
សិទធិសភរបស់អនកតំ ង ្រស្ត។ 

 ករណីេនះ្រតូវបនេផ្តើមប្តឹងដំបូងកនុងឆន ំ២០០៦ បុ៉ែន្តេគទុកេចលេ យេសង ម 
ង ត់។ បណ្តឹ ងថមីមួយ្រតូវបនេគ ក់ប្តឹងេនៃថងទី៣០ ែខសី ។ គត់្រតូវ 

បនេគេកះេ កនុងៃថងជមួយគន នឹងៃថងែដលពកយបណ្តឹ ង្រតូវបន ក់។ េ ក 
សុខបនបដិេសធថ ខ្លួនមិនបន្រប្រពឹត្តិកំហុស មួយេទ និងបននិយយ 
ថ ជេរឿងមិនធមម មួយ ែដលតុ ករចត់ករេលើពកយបណ្តឹ ងយ៉ងឆប់ 
រហ័ស។ 

 េ ក សុខ បនចូលខ្លួនកនុងតុ ករេដើមបីេឆ្លើយសំនួរកនុងៃថងទី២១ ែខតុ  
ឆន ំ២០១០ បុ៉ែន្តេសចក្តីលំអិតៃនករណីេនះ េនមនកំរតិេនេឡើយកនុងេពលៃន 
ករេបះពុមពផ យរបយករណ៍េនះ។ 

 េ ក កឹម សុខ ្រតូវបនេគចប់ខ្លួនពីេពលមុន ពីបទ្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍ 
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 រព័ត៌មនកមពុជថមី ៃថងទី៣១ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ មស សុខជ “េ ក កឹម សុខ ចបត់បង់អភ័យឯកសិទធិសភ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៧ 
ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ េអរកិ ប៉េប៉ “អនក្របឆំងកមពុជែដលមនេសរភីពៈ ‘បទខញុំខ្ល ច’” ដំណឹង្របចំសប្ត ហ៍ ៃថងទី២១ ែខមក  ឆន ំ២០០៦។ មស សុខជ 
“េ ក កឹម សុខនឹងមកបង្ហ ញខ្លួនេនតុ ករ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២១ ែខតុ  ឆន ំ២០១០។ មស សុខជ “េ ក កឹម សុខ បនបង្ហ ញ 
ខ្លួនេនតុ ករ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២២ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [63] 
 

 

បនទ ប់ពីគត់បនចូលរមួគន េរៀបចំករ្របរព្ឋពិធីកត់សំគល់ ៃថងសិទធិមនុស  
អន្តរជតិកនុងែខធនូ ឆន ំ២០០៥។ គត់បនចំ យេពល១៧ៃថង េនកនុងពនធនគរ 
និង្រតូវបនេ ះែលងវញិ េ្រកយពីមនករគបសងកត់យ៉ងខ្ល ំងពីអន្តរជតិ។  
 

►►► 
០២ កញញ  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ៤៣ 

តំ ង ្រស្តគណបក ជំទស់ ្រតូវបនេគេកះេ ចំេពះករណីបរ ិ រេករ ្តិ៍ ឆន ំ 

២០០៤
86

  
 

 តុ ករ ជធនីភនំេពញ បនេកះេ សមជិកសភគណបក  សម រង ុ ី 
េ ក ជ បូ៉ច េ យចូលខ្លួនមកតុ ករទក់ទងនឹងបណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ  
បរ ិ រេករ ្តិ៍ មន យុ៦ឆន ំមួយ េបើេទះបីជគត់េនមនអភ័យឯកសិទធិសភ 
រចួផុតពីករេចទ្របកន់ និងកត់េទសក៏េ យ។ 

 ្រពះ ជ ជញ រង ឯក េឆងហួត បងគ ប់េ យេ ក ជ បូ៉ច ចូលខ្លួនមកតុ ករ 
េនៃថងទី២៩ ែខកញញ  បុ៉ែន្តករបងគ ប់េ យចូលខ្លួន្រតូវបនលុបេចល និង 
េលើកេទេពលេ្រកយវញិ េ យមិនមនកំនត់កលបរេិចឆទចបស់ ស់។ 

 ករណីេនះេកើតេចញមកពីឧបបត្តិេហតុកនុងឆន ំ២០០៤ ែដលេពលេនះអនក 
នេយបយខង ជនិយមេស្តច្រកុម្រពះនេ ត្តម រណបញរទិធ បនប្តឹងេ ក ជ 
បូ៉ច និងេ ក្របធនគណបក  សម រង ុ ី ចំេពះករែថ្លងថ គត់បនទទួល 
យក្របក់សំណូកជថនូរនឹងករបេងកើត ជរ ្ឋ ភិបលចំរះុ ជមួយគណបក  
្របជជនកមពុជ។ 

 រដ្ឋសភជតិបនផ្អ កអភ័យឯកសិទធិសភរបស់សមជិកសភទំងពីររបូ កនុងែខ 
កុមភៈ ឆន ំ២០០៥ ែដលជករបងខំេ យពួកេគេគចខ្លួនេចញពី្របេទស។ ពួកេគ 
បនវលិ្រតលប់មកកនុង្របេទសវញិកនុង ឆន ំ២០០៦ បនទ ប់ពីមនដំេ ះ្រ យ 
នេយបយមួយ។ 

 េ ក ជ បូ៉ច បនែថ្លងថ រដ្ឋសភបន្របគល់អភ័យឯកសិទធិេ យគត់វញិ 
និងមនករសំេរច េ យគត់បនរចួផុតពីករេចទ្របកន់ទំងអស់ ំងពី 
េ្រចើនឆន ំមកេហើយ។ 
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 រព័ត៌មនែខមរមច ស់្រសកុ ៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ មស សុខជ “សមជិកសភ ្រតូវបនេកះេ ចំេពះករណីចស់ៗ” រព័ត៌មនភនំេពញ 
បុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ រព័ត៌មននគរវត្ត ៃថងទី៣០ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ 



[64] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 

 

►►► 
៩ កញញ  ២០១០ 
ជធនីភនំេពញ 

 
ករណីសិក  ៤៤ 

េ ក សម រង ុ  ី្រតូវបនេកះេ  កនុងករណីបរ ិ រេករ ្តិ៍ែដលមន យុ២ឆន ំ
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 តុ ករ ជធនីភនំេពញ បនេកះេ េមដឹកនំគណបក ជំទស់េ ក សម 
រង ុ ី េ យមក្របឈមមុខនឹងបណ្តឹ ងបរ ិ រេករ ្តិ៍មន យុ២ឆន ំ មួយែដលបន 

ក់ប្តឹងេ យេ ករដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករបរេទស េ  ំហុង។ 
 បទអ ថ ធិបបយែដលនំមកនូវករប្តឹងប្តល់េនះ ដំបូងេឡើយ្រតូវបនេបះពុមព 

កនុងជីវ្របវត្តិសរេសរេ យខ្លួនឯងរបស់ េ ក សម រង ុ ី ែដលគត់បនេចទ 
្របកន់េ ករដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករបរេទសថ បនដឹកនំពនធនគរែខមរ្រកហម 
េនបឹង្រតែបក។ េ ក រង ុ ី បននិយយេឡើងវញិនូវអ ថ ធិបបយរបស់គត់ 
កនុងអំឡុងេពល ែដលគត់ែថ្លងសនទរកថ េនកែន្លង លពិឃតេជើងឯកន 
ៃថងទី១៧ ែខេម  ឆន ំ២០០៨។ ពកយបណ្តឹ ង្រតូវបន ក់ ប្តឹងភ្ល មៗ 
បុ៉ែន្តតុ ករមិនែដលចត់ករេលើបណ្តឹ ងេនះេទ។ 

 េមធវរីបស់េ ក សម រង ុ ី បននិយយថ គត់ចង់ដឹងយ៉ងខ្ល ំងថ 
េហតុអ្វីបនជតុ ករ្រ ប់ែតចប់េផ្តើម ក់េ យេរឿងក្តីេនះ មនដំេណើ រ 
ករ។ 

 េ ក រង ុ ី កំពុងែតរស់េនេ្រក្របេទសេ យនិរេទសខ្លួនឯង ំងពីឆន ំ២០១០ 
មក។ 

 

►►► 
២២ កញញ  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ៤៥ 

េ ក សម រង ុ  ី ្រតូវបនកត់េទសពីបទេលមើសេ្រចើនែថមេទៀត ទក់ទងនឹងករ 

កំណត់្រពំែដន
88

  
 

 េមដឹកនំបក ្របឆំង េ ក សម រង ុ ី ្រតូវបនកត់េទសកំបំងមុខពីបទេចទ 
្របកន់ផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត និងែក្លងបន្លំឯក រ ចំេពះករជែជកត ៉ជ 

ធរណៈេលើទី ំងៃន្រពំែដន្របេទសកមពុជ-េវៀត ម។ តុ ករបន 
កត់េទសេ យគត់ជប់ពនធនគរ ១០ឆន ំ និងេ យបង់្របក់ពិន័យចំនួន 
១៦,០០០ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ។ 

 េ ក សម រង ុ ី ្រតូវបនកត់េទសចំេពះករផ ព្វផ យែផនទី កនុងឆន ំ២០០៩ 
ជែផនទី ែដល្រពំ្របទល់្របេទសកមពុជ និងេវៀត ម មនភពខុសគន ពី 
្រពំ្របទល់កនុងែផនទីែដលរ ្ឋ ភិបលេ្របើ្របស់។ ្រពះ ជញ ជរ ្ឋ ភិបល 
បនជែជកែវកែញកកនុងេពលសវនករថ ករណ៍េនះចត់ចូលេទកនុងករ 
ផ យព័ត៌មនមិនពិត និងែក្លងបន្លំឯក រ ធរណៈ។ 

 ែផនទី្រតូវបនែចកចយ េ យជប់ពក់ព័នធជមួយនឹង្រពឹត្តិករឆន ំ២០០៩ 
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 មស សុខជ “េ ក រង ុ ី ្រតូវបនេ ចូលតុ ករេឡើងវញិ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២០ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ 
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 មស សុខជ “េ ក សម រង ុ ី ្រតូវកត់េ យជប់េទស១០ឆន ំ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ រ ៉បឺូត កមី ខឺល “េមដឹកនំគណ 
បក ជំទស់កមពុជ ែដលនិរេទសខ្លួន្រតូវកត់េ យជប់ពនធនគររយៈេពល១០ឆន ំ” ព័ត៌មនវទិយុសំេលងសហរដ្ឋ េមរកិ ៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [65] 
 

 

ែដលេ ក សម រង ុ ី និងអនកភូមិពីរនក់បនដកបេងគ លកំនត់សំគល់្រពំែដន 
របស់្របេទសកមពុជជមួយ្របេទសេវៀត ម។ េ ក សម រង ុ ី បនអះ 

ងថ ្រពំែដនបនខិតចូលមកកនុងដីធ្លីរបស់អនកភូមិ [សូម នករណីសិក  
៣៦]។ 

 េនះគឺជករកត់េទសេលើ េ ក សម រង ុ ី ជេលើកទី២ ទក់ទងនឹងឧបបត្តិ 
េហតុបេងគ ល្រពំែដន។ គត់្រតូវបនកត់េទសេនេលើកដំបូងពីបទញុះញង់ - 
សវនករេ យកំបំងមុខផងែដរ - េ យកំណត់េ យជប់ពនធនគររយៈ 
េពល២ឆន ំ ចំេពះករកត់េសចក្តីករណីេនះ។ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់គត់្រតូវ 
បនបដិេសធេចលេនៃថងទី១២ ែខតុ  ឆន ំ២០១០។ េ ក រង ុ ី បន្តរស់េន 
និរេទសខ្លួន។ 
  

 



[66] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

៦. ករគំ មកំែហងែផនកករទូត 
 

 

ករណីសិក  ៤៦: ្របេទសកមពុជ- ‘េយើងមិនែមនជប  រផិប្លិក [ Banana Republic]’ 
 

លិខិតបនសរេសរយ៉ងខ្លី បុ៉ែន្ត មនន័យយ៉ងចបស់។  
 

េនៃថងទី២៦ ែខេម  ឆន ំ២០១០ ្រកសួងករបរេទសបនសរេសរលិខិតេទកន់ េបសកកមមករទូត 
ទំងអស់ែដល ំងេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ររបស់លិខិតគឺ៖ អនកករទូតបរេទសទំងអស់ មនភរកិចចមិន 
េ្រជ តែ្រជកចូលកនុងកិចចករៃផទកនុងៃន រដ្ឋែដលទទួលខ្លួនជេភញ វ។  
 

លិខិតបននិយយេទៀតថ “មនេ្រចើនេលើកេ្រចើន្រគេហើយ ែដល្របធនេបសកកមមករទូត បន 
្រប្រពឹត្តិចំេពះ្របេទសកមពុជដូចជ‘េទ ភិបល ្របេទសខ្លួន’”។ “ពួកេគេលើកខ្លួនឯង េដើមបីរះិគន់ ឬ 
ផ្តល់េមេរៀនដល់ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ កបបកិរយិែបបេនះ [sic] មិន ចទទួលយក 
បនេទ...” 

 

“្របេទសកមពុជមិនែមនជ ‘ប រផិប្លិក[BANANA REPUBLIC]’“
89
។ 

 

លិខិតបនេផញើរេចញ រយៈេពលមិនយូរបុ៉នម ន េ្រកយពីដំេណើ រករអនុម័តចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយ 
របស់កមពុជ ែដលករអនុម័តចបប់េនះេ យរដ្ឋសភេលឿនដូចេផ្លកបេនទ រ បនរងនូវកររះិគន់ពីអនកសេងកត 
ករអន្តរជតិមួយចំនួន រមួមនទំងអងគករសហ្របជជតិ។ សមជិកសភ ្រតូវបនេគផ្តល់េពលែតមួយ 
សប្ត ហ៍ េដើមបីពិនិតយម្រ ៃនអតថបទចបប់េនះ េហើយករេបះេឆន ត ចុងេ្រកយអនុម័តេលើចបប់បនេធ្វើេឡើង 
បនទ ប់ពីរយៈេពលតិចជងពីរៃថង ៃនករជែជកេដញេ លរបស់សភ។ សមជិកសភគណបក ជំទស់ 
បននំគន េដើរេចញ និងបននិយយថ ចបប់េនះ មនតៃម្លតិចតួច សំ ប់េធ្វើករជមួយេរឿងពុករលួយ េហើយ 
អ្វីៗែដលមនកនុងចបប់េនះគឺសំ ប់ “្រតួត្រ ខងនេយបយ”។ 
 

កនុងបរបិទេនះ អនកសំរបសំរលួ្របចំ្របេទសរបស់អងគករសហ្របជជតិ េ ក ដូក្ល ស ្របូឌឺរកី បន 
េចញនូវេសចក្តីែថ្លងករ េ យេសនើរសំុេ យមនដំេណើ រករេធ្វើចបប់្រប្រពឹត្តិេទ “្របកបេ យតម្ល ភព និង 
ករចូលរមួ” េ្រចើនែថមេទៀត។ ្របេទសកមពុជ បនេឆ្លើយតបវញិ េ យករគំ មកំែហងបេណ្ត ញគត់េចញពី 
្របេទស។ េនកនុងលិខិតសរេសរេទេ ក ្របូឌឺរកី េ ករដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងករបរេទស េ  ំហុង បន 
និយយថ េសចក្តីែថ្លងកររបស់េ ក ្របូឌឺរកី គឺជ “ករេ្រជ តែ្រជកចូលកនុងកិចចករៃផទកនុងរបស់្របេទស 
កមពុជយ៉ងជក់ែស្តង និងមិន ចទទួលយកបន”។ លិខិតសរេសរបន្តេទៀតថ ករ្រប្រពឹត្តនូវ កបបកិរយិ 
ែបបេនះដែដលេទៀត េនះនឹងមនករ្របកសពីភពៃន “បុគគលែដលមិន ចទទួលយកបន [persona non 
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 លិខិតេលខ ៨០៧ MFA-IC/DC ចុះៃថងទី២៦ ែខេម  ឆន ំ២០១០ របស់្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិៃន្របេទសកមពុជេផញើជូន “េបស 
កកមមករទូតទំងអស់ ្របចំេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ” 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [67] 
 

 

grata]” ចំេពះេ ក ្របូឌឺរកី េហើយនឹង្រតូវបេណ្ត ញេចញពី្របេទស
90
។ 

 

ខណៈេពលេនះែដរ ្របភពមិនបេញចញេឈម ះពី្រកសួងករបរេទសបន្របប់ រព័ត៌មន ឌឹែឃម 
បូ េដលី ថ លិខិតែដលនិយយពី “ប រផិប្លិក [Banana Republic]” ្រតូវបនេចញ េឆ្លើយតបេទនឹង 
ករកត់សំគល់ របស់ឯកអគគរដ្ឋទូតសហរដ្ឋ េមរកិ េ ក្រសីករ ៉លូ រដុលីយ៍ អំពីបញ្ហ កប់េឈើខុសចបប់។ 
េ ក្រសីឯកអគគរដ្ឋទូត បន្របប់អនក រព័ត៌មនេនៃថងទី២៤ ែខេម  ឆន ំ២០១០ ថ គត់សូម “ ្វ គមន៍ 
ចំេពះវធិនកររបស់រ ្ឋ ភិបល េទេលើសកមមភពកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈើ ខញុំសងឃឹមថ វធិនករទំងេនះនឹង 

នំេទដល់ករចប់ខ្លួន និង ក់ទណ្ឌ កមម េ យតុ ករៃនជនទំង យ ែដលរេំ ភចបប់។”
91

 
 

េ ក គុយ គួង អនកនំពកយ្រកសួងករបរេទស បននិយយថ លិខិតមិនែមនេចញសំេ េទ 
េលើនរ មន ក់ជពិេសសេនះេទ បុ៉ែន្ត្រគន់ែតជកររលឹំក ស់េតឿនដល់ អនកករទូតទំងអស់ កំុេ យេធ្វើ 
“ហួសែដនកំណត់ៃន ណត្តិករងររបស់ខ្លួន”។92 
 

្របភពមិន្របប់េឈម ះពី្រកសួងករបរេទស បន្របប់ រព័ត៌មន ឌឹែឃម បូ  េដលី ថ “្របេទស 
កមពុជ្រតូវេ ះ្រ យជមួយបញ្ហ ៃនករកប់េឈើ េហើយេយើងមិន្រតូវករជនបរេទស មក្របប់ េយើងេទ”។ 

យកនំពីេគមកហូប េ យមិនេ យលុយេគ 
 

េសចក្តីែថ្លងកររបស់េ ក្រសី រដុលីយ៍ និងេ ក ្របូឌឺរកី មិនមនអ្វីចំរងូចំ ស់ធងន់ធងរេទ។ េសទើរែត 
ដូចគន  នឹងេសចក្តីែថ្លងករ ឬករកត់សំគល់ែបបករទូត ែដលធ្ល ប់បនេធ្វើជញឹកញប់ កន្លងមក - មនកំរតិ 
េ្របើពកយដ៏្របយ័តន្របែយង និងឆ្លុះបញច ំងពីគំនិតទស នៈែដល ចទទួលយកបន។ 
 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េទជមនកររជួំលចិត្តយ៉ងងយៗ។ ជរ ្ឋ ភិបលមន រមមណ៍ថ ទទួល 
ករគំ មមំែហង ពីករណ៍ែដរអនកករទូតបរេទសអំពវនវេ យមន “ករចប់ខ្លួន និង ក់ទណ្ឌ កមម” អនក 
្រប្រពឹត្តបទេលមើស និងអំពវនវេ យមន “តម្ល ភព” និង “ករចូលរមួ” ្រពមទំង បនអំពវនវេ យមន 
និតិរដ្ឋ។ ្របតិកមមរបស់រ ្ឋ ភិបល គឺជករគួរេ យកត់សំគល់ជខ្ល ំង។ 
 

ជករចបស់ ស់ ែដលអនកករទូតបរេទស ជធមម មន្រពំែដនកំណត់ កនុងកររះិគន់ជ 
ធរណៈចំេពះកិចចករកនុង្របេទស ៃន្របេទសជមច ស់ែដលទទួលខ្លួនជេភញ វ។ បុ៉ែន្ត ថ នភពេនកនុង 
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 រព័ត៌មន Agence-France Presse “្របេទសកមពុជ គំ មបេណ្ត ញេ្របសិតអងគករសហ្របជជតិ” ៃថងទី២២ ែខមីន ឆន ំ២០១០។ 
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ែខមីន ឆន ំ២០១០ 
91

 សូម នអតថបទដែដល 
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 រព័ត៌មន Agence-France Presse “្របេទសកមពុជ ្របប់អនកកទូតថ ខ្លួនមិនែមនជ ‘ប រផិប្លិក [banana republic]’” 
ៃថងទី២៧ ែខេម  ឆន ំ២០១០។ ែអន្រឌូ បឺមុន “រ ្ឋ ភិបល្រពមនអនកកទូត េ យេជៀស ងករេ្រជ តែ្រជក ម្តងេទៀត” រព័ត៌មន 
ឌឹែឃម បូ េដលី ៃថងទី២៩ ែខេម  ឆន ំ២០១០ 



[68] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

្របេទសកមពុជ មនភពខុសគន បន្តិច៖ អនកករទូតមកពី្របេទសែដលផ្តល់ជំនួយ យ៉ងេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ 
ដូេចនះមនេហតុផល្រតឹម្រតូវ េដើមបី មេមើល ថ នករណ៍េ យយកចិត្តទុក ក់។ សហគមន៍អន្តរជតិ បន 
្របគល់ថវកិនូវចំនួនេ្រចើនេលើសលប់សំ ប់ ករ ថ បន្របេទសេឡើងវញិ ករអភិវឌ  និងករេធ្វើេ យមន 
ករអនុវត្តន៍លទធិ្របជធិបេតយយៃន្របេទសកមពុជ។ មនករប៉ន់ ម នថ អនកផ្តល់ជំនួយបរេទសបនផ្តល់ 
ថវកិេ្រចើនជង ៥,៥េកដិដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ ជជំនួយអភិវឌ  ដល់្របេទសកមពុជ រ ងឆន ំ១៩៩៨ និងឆន ំ 

២០០៨
93
។ ្រគន់ែតកនុងឆន ំ២០១០ ្របេទសផ្ដល់ជំនួយបនសនយផ្តល់ថវកិរចំនួន ១,១េកដិដុ ្ល រដ្ឋ 

េមរកិ
94
។ 

 

្របេទសជេ្រចើនែដលផ្តល់ជំនួយដល់កមពុជ បនវនិិេយគ្របក់ពនធ កររបស់្របជពលរដ្ឋខ្លួន េលើ 
កមមវធីិនន េដើមបីជួយដល់ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ ករអភិវឌ ន៍ និតិរដ្ឋ និងសិទធិមនុស េនកមពុជ។ ពួកេគ 
មនករយកចិត្តទុក ក់ - មពិតេទជកតព្វកិចច - េដើមបីធនថ លទធផល ែដល ចទទួលបនពីកមមវធីិ 
ទំងអស់េនះ មនភពល្អ្របេសើរបំផុត។ 
 

តួនទីរបស់អងគករសហ្របជជតិ នខណៈេពលេនះ នឹងកន់ែតមនភពចបស់ ស់េឡើង៖ 
ណត្តិរបស់ ថ ប័នអងគករសហ្របជជតិ ែដលកំពុង្របតិបត្តិករងរកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវែតអំពវនវ 

េ្រចើនែថមេទៀត េ យមនករចូលពក់ព័នធេ យផទ ល់េទកនុងកិចចករ្របេទសកមពុជ។ ករណ៍េនះរមួមន 
្រតួតពិនិតយេមើល និងេធ្វើរបយករណ៍ពីករវវិត្តន៍រកីចំេរ ើនរបស់្របេទស េលើែផនកននដូចជ េលើករ្របកន់ 
ខជ ប់ស្តង់ សិទធិមនុស អន្តរជតិ។ ជករលំបកេដើមបីែវកែញកថ អ ថ ធិបបយដ៏មិនគួរភញ ក់េផ្អើលទល់ែត 
េ ះរបស់េ ក ្របូឌឺរកី សថិតេនេ្រករង្វង់ ណត្តិេនះ។ 
 

ជករគួរេ ក ្ត យ ្របតិកមមរបស់រ ្ឋ ភិបលចំេពះអ ថ ធិបបយរបស់េ ក្រសី រដុ លីយ៍ និង 
េ ក ្របូឌឺរកី មិនែមនជឧបបត្តិេហតុ ច់េ យែឡកេនះេទ។ េយើងបនសរេសរចង្រកងនូវករណីេផ ង 
េទៀតមួយចំនួន កនុងរយៈេពល៦ែខ ៃនករងរ ម នេនះ។ េយើងមនករ្រពួយបរមភ ករប្រងក បនេពលថមីៗ 
េនះ េលើេសរភីពខងករបេញចញមតិ គឺបនព្រងីកេទដល់សហគមន៍អន្តរជតិ និងេធ្វើេ យប៉ះពល់ដល់ 
លទធភពៃន្របេទសផ្តល់ជំនួយ េដើមបីផ្តល់កររះិគន់ ែបប ថ បនចំេពះេគលនេយបយននរបស់ ជរ ្ឋ  
ភិបលកមពុជ។  
 

ភពេជគជ័យៃនករគំ មកំែហងដល់ អនកពក់ព័នធអន្តរជតិ នឹងេទជេ្រគះមហន្ត យមួយ 
សំ ប់សងគមសីុវលិកនុង្រសកុ ែដលេធ្វើករងរកនុង្របេទសកមពុជ។ ករគបសងកត់ជអន្តរជតិេលើ ជរ ្ឋ ភិបល 
គឺជេរឿងសំខន់ េនេពលេកើតមនវបិត្តិ េហើយដូចែដលមនកនុងអតីតកល បននំេ យមនករែ្រប 
្រតលប់វញិនូវេសចក្តីសំេរចទំង យ ែដលេគមិននិយមេ្របើេ យមិន្រតឹម្រតូវ និងមិន្រសប មចបប់។ ជ 
ករសំខន់ ស់ែដលសហគមន៍អន្តរជតិ េងើបឈរេឡើង្របឈម នឹងករគំ មកំែហងរបស់រ ្ឋ ភិបល។  
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 វទិយ ថ ន ្របុកគីង (Brookings Institution) “្របសិទធភពៃនជំនួយេន្របេទសកមពុជ” េសចក្តីសងខប, ែខធនូ ឆន ំ២០០៨ 
(មនេនេគហទំព័រៈ http://www.brookings.edu/papers/2008/12_cambodia_aid_chanboreth.aspx)។ 
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 រ ៉បឺូត កមីខឺល “្របេទសផ្តល់ជំនួយសនយនូវ្របក់ចំនួនេ្រចើន ែដលមិនធ្ល ប់មនសំ ប់្របេទសកមពុជ” វទិយុសំេលងអូ្រ ្ត លី ៃថងទី៤ ែខ មិថុន ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [69] 
 

 

ជងេនះេទេទៀត ករភ័យខ្ល ចេដើមបី្របឈមនឹងេរឿងេនះ នឹងមិនបននំេទដល់េគលេ ្របកប 
េ យន័យ ថ បនេទ។ 

 

េនេពលែដល អងគករសហ្របជជតិ មិន ចអំពវនវេ យមន “តម្ល ភព” េ យគម នរងករ 
គំ មកំែហង េនះ្របែហលជដល់េពលេវ េហើយែដល្រតូវែត្របកសពី េរឿងថពិនែភនក របស់ រ ្ឋ ភិបល។  
 

េពលេវ េនះ គួរែតមកដល់កនុងេពលឆប់ៗេនះ ជជងបែង្អបង្អង់យូរ។ កលពីៃថងទី២៧ ែខតុ  
ឆន ំ២០១០ - េនេពលែដលកំពុងែតបញច ប់របយករណ៍េនះ - អគគេលខអងគករសហ្របជជតិ េ ក បន 
គីមូន បនមកេធ្វើទស នកិចចេន ជធនីភនំេពញ។ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បន ្វ គមន៍គត់ជមួយ 
នឹងករ ក់លកខខ័ណ្ឌ ច់ ត់មួយៈ ដកេ ក ្រហគីស្តូហ្វ េប៉សូ៊ េចញពីមុខតំែណងរបស់គត់ ជ្របធន 
ករយិល័យៃនឧត្តមសនងករសិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ (OHCHR) េបើមិនដូេចនះេទនឹងបិទ 

ករយិល័យ្របចំេនកមពុជ
95
។ 

 

េ ក ភីល រ ៉បឺូតសុន អនុ្របធន្របចំតំបន់ សីុ របស់អងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស  បននិយយ ថ 
ដំេណើ រករេទរកករបំបត់េចល OHCHR គឺជែផនកមួយៃនែផនកររបស់ េ ក ហុ៊ន ែសន េដើមបីធននូវ 
“និទណ្ឌ ភពដ៏េពញបរបូិរណ៍សំ ប់ខ្លួនគត់ និងករព្រងឹងេក្ត បក្ត ប់អំ ចផ្ត ច់ករខញុំគិតថ ្រគន់ែតជ 
ក ្ត ៃនេពលេវ បុ៉េ ្ណ ះមុនេពលែដល ហុ៊ន ែសន េ្របើ្របស់ករបំភិតបំភ័យ និងចបប់ និងេនទីបំផុត 
បំបិទសេម្លងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដល ៊ ននិយយ អនកករពរសិទធិមនុស  សកមមជនសហជីព 

ឯក ជយ ែដលកំពុងែតបន្តករករពរសិទធិរបស់ពួកេគ និងទមទរនូវយុត្តិធម៌”។
96
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 ហ មបឺ ភីតឺ និង ផន បុផ “េ កនយករដ្ឋម្រន្តី្របប់េ ក បន ថមិនមនែខមរ្រកហមេផ ងេទៀតសំ ប់កត់ក្តីេទ” រព័ត៌មន ឌឹែឃម បូ េដលី 
ៃថងទី២៨ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ 
96

 សូម នអតថបទែដល 



[70] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 

ខងេ្រកមេនះគឺជេសចក្តីសេងខបៃនករណីនន ែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនេ្របើ្របស់វធីិ គំ មកំែហង 
ដល់ ជរ ្ឋ ភិបលបរេទស និងអងគករផ្តល់ជំនួយទក់ទងនឹងកររះិគន់របស់ពួកេគ េលើេគលនេយបយ 

ននរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលៈ 
►►► 

២១ មិថុន 
២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 
ករណីសិក  ៤៧ 

នយករដ្ឋម្រន្តី យ្រប រេ យពកយសំដីយ៉ងធងន់ៗេទេលើអនក យករណ៍ពិេសស 

របស់អងគករសហ្របជជតិចំេពះ “ករខ្វះេសចក្តីេគរព”
97

  
 

 េ ក ហុ៊ន ែសន បនេ្របើពកយសំដី យ្រប រេទេលើអនក យករណ៍ពិេសស 
អងគករសហ្របជជតិែផនកសិទធិមនុស ថ “មិនគួរេ យេគរព” បនទ ប់ពីេ្របសិត 
របូេនះបននិយយថ គត់មន“ករខកចិត្ត” ែដលកិចច្របជំុរ ងពួកគត់្រតូវបន 
លុបេចលវញិ េ យ រែតេ កនយករដ្ឋម្រន្តីមនជំងឺ។ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី 
ក៏បនមន្រប សន៍ផងែដរថ កនុងេពលអនគត គត់នឹងជួបជមួយអនក យ 
ករណ៍ពិេសស ែតមួយដងគត់កនុងមួយឆន ំ ជជងករជួបបីដងកនុងមួយឆន ំដូច 
េពលកន្លងមក។ 

 េ ក សឺរយ៉ិ សូ៊បី៊ឌី អនក យករណ៍ពិេសស អងគករសហ្របជជតិែផនក 
សិទធិមនុស េនកមពុជ បនេធ្វើទស នកិចចមកកន់្របេទសកមពុជពីៃថងទី៨ ដល់ ១៨ 
ែខមិថុន ឆន ំ២០១០។ ទស នកិចចរបស់គត់េផ្ត តេលើ្របព័នធយុត្តិធម៌របស់្របេទស 
កមពុជ។ មនករកំនត់កលបរេិចឆទសំ ប់គត់ជួបជមួយេ កហុ៊ន ែសន េនទី 
ចុងបញច ប់ៃនទស នកិចច បុ៉ែន្តកិចច្របជំុ្រតូវបនលុបេចលវញិ េ យ រែតបញ្ហ  
ជំងឺរបស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី។ អនក រព័ត៌មន បនសួរគត់ថ េតើេ ក សូ៊បី៊ឌី 
“មនករខកចិត្ត” ែដរេទ េហើយគត់បនេឆ្លើយថ គត់មនករខកចិត្ត។ 

 េ ក ហុ៊ន ែសន បនេចទេ ក សូ៊បី៊ឌី ជជនជតិេនប៉ល់ ពីករចង់េធ្វើ 
“ និគមេលើ” ្របេទសរបស់គត់។ េ កហុ៊ន ែសន បនមន្រប សន៍ថ 
“ខញុំសងឃឹមថ គត់នឹង ្ត ប់លឺពកយេនះ។ ខញុំមនជមងឺ ខញុំមិនចំបច់ យករណ៍ 
េ យេ កឯងេទ។” 

 េ ក ហុ៊ន ែសន បនមន្រប សន៍ថ េ ក សូ៊បី៊ឌី គួរែតបនេ្របើពកយ 
“េ ក ្ត យ”។ 
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 រយ៉ទ័រ “នយករដ្ឋម្រន្តីកមពុជ េ ក ្ត យចំេពះ ម្រន្តីអងគករសហ្របជជតិែដល ‘ខ្វះករេគរព’” ៃថងទី២១ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០។ េសប ទ ន 
្រ ទ ងហគីយូ៉ និងឈង សុខ “ហុ៊ន ែសន និយយថ េ្របសិតអងគករសហ្របជជតិ ‘ខ្វះករេគរព’” រព័ត៌មន ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [71] 
 

 

 

►►► 
៦ កកក  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ៤៨ 

រ ្ឋ ភិបល ្រពមនតំ ងអងគករសហ្របជជតិ ចំេពះកររះិគន់
98

 
 

 ្រកសួងករបរេទស បនេចទ្របកន់ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធិមនុស  
អងគករសហ្របជជតិ (OHCHR) ពីករេធ្វើហួសែដនសមតថកិចចករងររបស់ 
ខ្លួន េ យបនរះិគន់ពីករបញជូ នេចញពី្របេទសេនៃថងទី៥ ែខកកក  ឆន ំ 
២០១០ នូវសកមមជន “ វ្រកហម” ជនជតិៃថពីរនក់។ 

 ្រកសួងបន្រពមន តំ ង្របចំ្របេទសរបស់ OHCHR េ ក ្រហគីស្តូហ្វ 
េប៉សូ៊ ថគត់គម នសិទធិេដើមបីរៈិគន់ចំេពះករបញជូ នេចញេនះេទ េហើយថ 
កររះិគន់ជ បន្ត មួយនឹងនំេទដល់ករ យតៃម្លេឡើងវញិ នូវវត្តមន 
របស់ទីភន ក់ងរេនះ កនុង្របេទសកមពុជ។ េ ក គុយ គួង អនកនំពកយរបស់ 
្រកសួងករបរេទស បញជ ក់ថ លិខិតបនបញជូ នេទេ ក េប៉សូ៊ េដើមបីរលឹំក 
ដល់គត់េ យ្របកន់ខជ ប់ មលកខខ័ណ្ឌ  ែដលមនែចង កនុងអនុ រណៈ 
ៃនករេយគយល់រ ងអងគករសហ្របជជតិ និង ជរ ្ឋ  ភិបលកមពុជ។ 

 េ ក េប៉សូ៊ រងករ យ្រប រម្តងេទៀតកនុងែខតុ  េនេពលែដលេ ក 
ហុ៊ន ែសន បញជ េ យអងគករសហ្របជជតិ ដកគត់េចញពីដំែណង ឬ 
ក៏បិទករយិល័យ OHCHR េនះ [សូម នែផនកខងេលើ]។ 

 

►►► 
១៥ កកក  ២០១០ 

ជធនីភនំេពញ 
 

ករណីសិក  ៤៩ 

រ ្ឋ ភិបល ្រពមនអងគករសហ្របជជតិ េ យេនឆង យពីករណីរបស់េ ក្រសី 

មូរ សុខហួរ
99 

 

 ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន យ្រប រេ យពកយសំដីយ៉ងធងន់ៗ េទេលើ 
េ ក្រសី វ ី ភីេលយ៍ ឧត្តមសនងករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ 
ែដលបនរះិគន់ដល់ ចំ ត់ករខងនិតិវធីិចបប់្របឆំងចំេពះេ ក្រសី មូរ 
សុខហួរ តំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ី ពីសំ ក់្របព័នធតុ ករ 
កមពុជ។ េ ក្រសី មូរ សុខហួរ ្រតូវបនតុ ករកត់េទសកនុងែខសី  ឆន ំ 
២០០៩ ចំេពះករបរ ិ រ េករ ្តិ៍េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន និងបងគ ប់ 
េ យបង់្របក់ពិន័យ និងសំណងជំងឺចិត្តសរបុចំនួន ១៦,៥ ន េរៀល 
(្របែហលជ ៣,៩២៨ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ)។ 

 េសចក្តីអ ថ ធិបបយជក់ែស្តងគឺេធ្វើេឡើងេ យអនកនំពកយៃនឧត្តមសនងករ។ 
អនកនំពកយបនែថ្លងថ េ ក្រសី ភីេលយ៍ មនកង្វល់ថ តុ ករ្រតូវបន 
េគេ្របើ ្របស់ “ដូចជញញួរ” សំ ប់ដំកំេទចេសរភីពខងករបញចញមតិ។ 
គត់បននិយយបន្តថ “ករណីេ ក្រសី មូរ សុខហួរ ែដល្របកបេ យចរកិ 
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 សម រទិធ និង េសប ទ ន ្រ ទ ងហគីយូ៉ “រ ្ឋ ភិបល្រពមនេមសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ ចំេពះកររះិគន់” កែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៩ ែខកកក  
ឆន ំ២០១០។ ព័ត៌មនវទិយុសំេលងសហរដ្ឋ េមរកិ ៃថងទី៩ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ 
99

 ព័ត៌មនវទិយុ សីុេសរ ីៃថងទី១៣ និង ១៤ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ កែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ 



[72] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

នេយបយជខ្ល ំង បនបង្ហ ញរបូ ងយ៉ងចបស់ៃនករសឹករកិរលឹដ៏គួរតក់ 
ស្លុតទំងេលើេសរភីពខងករបេញចញមតិ និងេលើឯក ជយភពៃន្របព័នធ 
តុ ករកមពុជ។” 

 េ ក ៃផ សីុផន អនកនំពកយរបស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីកមពុជ បន្រចន 
េចលកររះិគន់េនះ េ យបនែថ្លងថ មនភពខុសគន រ ងករសំែដងមតិ 
និងករបរ ិ រេករ ្តិ៍។ គត់និយយថ ករណីេ ក្រសី សុខហួរ “ ចេកើតមន 
េន្រគប់ទី កែន្លងកនុងពិភពេ ក”។ 

 អនកនំពកយ្រកសួងករបរេទសបននិយយថ បញ្ហ េនះគឺជ “កិចចករៃផទកនុង” 
និងថ អងគករសហ្របជជតិ គួរែតេជៀស ងពីករចូលេ្រជ តែ្រជក។ 

 
 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [73] 
 

 

៧. ករណីអនក រព័ត៌មនជ្រមិតទរ្របក់  
 

ករប្រងក បសកមមភពកប់េឈើខុសចបប់ 
 

េសចក្តីលំអិតពីេរឿងប្រងក បមនសរេសរកនុងរបយករណ៍េនះ េមើលេទដូចជ ថ នភពមន 
លកខណៈ្របេសើរបនមួយចំែនកែដរ សំ ប់រយៈេពលមួយៃនឆន ំ បុ៉ែន្តេរឿង ៉ វទំងេនះ សថិត េនឆង យ ស់ 
ពីភពចបស់ ស់។ 
 

កនុងែខមក  ឆន ំ២០១០ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បនេបើកយុទធនករប្រងក បជ ធរណៈ 

សកមមភពកប់េឈើខុសចបប់កនុង្របេទសកមពុជ
100

។ គត់បនភជ ប់េ យផទ ល់ ករជប់ពក់ព័នធជមួយ 
បញ្ហ េនះ របស់េមដឹកនំេយធជន់ខពស់េ្រចើនរបូ និងអនកមនឥទធិពលដៃទេទៀត។ គត់បនេ ចំៗេឈម ះ។ 
គត់បនសនយថ នឹង ក់ទណ្ឌ កមមយ៉ងធងន់ធងរដល់អនក្រប្រពឹត្ត។ គត់បនេ អនក្រប្រពឹត្តសកមមភពេនះថ 

ជ “ជនកបត់ជតិ”
101 

 
 

សកមមភពពីដំបូងមនភពរហ័សរហួន៖ ជញ ធរបន្របកសពីករឆមក់ចប់េឈើ េសទើរែតជ្របចំ 
សប្ត ហ៍។ រព័ត៌មនបនផ ព្វផ យពីេរឿងេនះ។ កនុងដំ ក់កលបួនែខដំបូង ៃនឆន ំ២០១០ ជញ ធរបន 
េធ្វើសកមមភពឆមក់ចប់េឈើ ១០០េលើក និងរបឹអូសេឈើខុសចបប់បនេ្រចើនជង ៣,០០០ ែម៉្រតគូប - េ្រចើន 

ជងចំនួនេឈើចប់បនសរបុកនុងឆន ំ២០១០
102

។ កនុងែខេម  េ កនយករដ្ឋម្រន្តី បនេដើរេទមុខមួយ 

ជំ ៊ នេទៀត គឺករបេណ្ត ញេចញពីមុខតំែណង េ ក ទី សុគនធ ្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ។
103

 
 

បុ៉ែន្តេ្រកពីសកមមភពមួយ្របវ និងករ យ្រប រ្រពឹបៗេលើ អនក រព័ត៌មន ្របកបេ យករេរៀប 
ចំយ៉ង្របយ័តន្របែយង អជញ ធរេនែតមនភព្រសេពច្រសពិលេ យគម នែ្រប្របួល ចំេពះ្របធនបទមួយ៖ 
ករចប់ខ្លួន និងករផ្តនទ េទស អនកពក់ព័នធសកមមភពកប់េឈើ។ 

 

មពិត េនេពលែដលសកមមភព រេឈើបនរងំប់ និងសកមមភពឆមក់ចប់េឈើបនបនថយ េនះ 
របូភព ខុសែប្លកគន មួយផុសេចញមក៖ រ ងែខេម  និងែខកកក  រព័ត៌មនភនំេពញបុស្តិ៍បនចុះផ យ 
េសចក្តី យករណ៍ ពីករចប់ខ្លួនអនក រព័ត៌មន យ៉ងេ ច ស់ក៏ ១៦នក់ែដរ និងម្រន្តីេនមូល ្ឋ នមួយ 
ចំនួន ែដលបនេសុើបអេងកតយ៉ងេចញមុខេលើ សកមមភពកប់េឈើខុសចបប់។ បុគគលទំងអស់េនះ ្រតូវបន 
ជប់េចទពីបទេលមើស ែដលកនុងេនះមន ំងពី ជំរតិទរ្របក់ ែក្លងបន្លំ និងបរ ិ រេករ ្តិ៍។ 
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 វង់ សុេខង និងសម រទិធ “នយករដ្ឋម្រន្តីចង្អុល ក់េមេយធពុករលួយ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ំ២០១០ 
101

 ឈង សុខ និងេសប ទ ន ្រ ទ ងហគីយូ៉ “ម្រន្តីថៈ ករឆមក់ចប់េឈើ ជេរឿងេជគជ័យ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣០ ែខមីន ឆន ំ ២០១០ 
102

 “ម្រន្តី ទរចំេពះភពេជគជ័យៃនករប្រងក បករកប់េឈើ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៤ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០។ “ម្រន្តីថៈ ករឆមក់ ចប់េឈើជេរឿង 
េជគជ័យ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣០ ែខមីន ឆន ំ២០១០ 

103
 ឈង សុខ និងឆយ ចន់ឌី  “េ ក ហុ៊ន ែសន ដក្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៧ ែខេម  ឆន ំ២០១០ 



[74] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

កនុងខណៈេពលេនះែដរ អជញ ធរទំងអស់សុទធែតមនភព្រសេពច្រសពិលដូចគន  អំពីករចប់ខ្លួន 
ឈមួញេឈើ។ េ្រកពីករប្រងក ប - ែដលបង្ហ ញពីឱកសដ៏ល្អ្របេសើរ េដើមបីផ ព្វផ យពីភពេជគជ័យៃនករ 
អនុវត្តន៍ចបប់ - ព័ត៌មន គឺមនភពខ្វះខត។ 

 

ជឧទហរណ៍ កនុងែខមីន ឆន ំ២០១០ អគគេមបញជ កររងៃនខ.ភ.ម េ ក ជ  បន យករណ៍ 

ពីករចប់្របមូលបនេឈើខុសចបប់ចំនួន ៤០០ែម៉្រតគូប និងរថយន្តទំេនើបៗ េនកនុងេខត្តមួយចំនួន
104

។ 
បុ៉ែន្ត ទក់ទងនឹងករចប់ខ្លួនេនះ គត់្រគន់ែតបនអធិបបយខ្លីថ ពួកេគបនចប់ខ្លួន “ជនេលមើសមួយចំនួន”។ 
គត់មិនបនេរៀប ប់េឈម ះជនេលមើសទំងេនះេទ បុ៉ែន្តបនបញជ ក់ថ ជញ ធរេនកំពុងែត ម្របមញ់ម្រន្តី 
មនបុណយសក្តិខពស់ែដលរងឹរសូ ែដលបនពក់ព័នធកនុងសកមមភពកប់េឈើខុសចបប់”។ បុគគលទំងេនះ គឺមិន 
សថិតកនុងចំេនម “ជនេលមើសខ្លះ” ែដលបនចប់ខ្លួនរចួេហើយេទ។ 
 

សកមមភពគួរកត់សំគល់បំផុត ្របែហលជ េនកនុងចុងែខមីន ែដលមនករចប់ខ្លួនេឈម ះ ជ 
សុផល - កូន្របុសរបស់េ ក ជ ម៉ន េមបញជ ករេយធភូមិភគបួន - និងមនុស សំខន់ និងេជគជ័យខង 

ជំនួញេឈើ េ  យយម៉ប់ - េគ គ ល់គត់ផងែដរថេឈម ះ ឌុច េវឿន - េនេខត្តេសៀម ប
105

។ 
 

បុ៉ែន្តករណីរបស់ពួកេគ មនលទធផលចំរះុ៖ ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន ពីដំបូងបន យករណ៍ថ ជ 
សុផល ្រតូវបនចប់ខ្លួនចំេពះករកប់េឈើខុសចបប់។ បនទ ប់មកេរឿងេនះមនករផ្ល ស់ប្តូរភ្ល មៗ៖ របយ 
ករណ៍ េ្រកយមកនិយយថ គត់ មពិតេទ្រតូវបនចប់ខ្លួន ទក់ទងនឹងករផ្តនទ េទសពីករណីប្លន់ មួយ 
ែដលមន យុ ៥ឆន ំ។ េទសជប់ពនធនគររបស់គត់គឺរយៈេពល ៦ឆន ំកន្លះ បុ៉ែន្តគត់បនប្តឹងឧទធរណ៍ 
េហើយ្រតូវបនេ ះែលង្របែហលជ៦ែខេ្រកយមក។ េយើងមិន ចរកបនអតថបទ រព័ត៌មនែដលនិយយ 
អំពី បចចុបបននភពៃនករណីរបស់ យយ ម៉ប់ េទេ យេទះបីជ្រពះ ជ ជញ េខត្តេសៀម ប 
បន្របប់ រព័ត៌មនភនំេពញបុស្តិ៍កនុងែខសី ថ ករយិល័យរបស់គត់មិនមនេនសល់ករណីកប់េឈើ 

ខុសចបប់ែដលមិនទន់េ ះ្រ យេនះក៏េ យ
106

។  
 

េ្រចើនៃថងបនទ ប់មក េ ក ទី សុគនធ ែដលេនេពលេនះជ្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ បនែថ្លងថមន 
ករណី ជេ្រចើននឹង្រតូវ ក់េទតុ ករេនទីបំផុត បុ៉ែន្តថម្រន្តីកំពុងែតេសុើបអេងកតេលើមច ស់ៃនេឈើែដលរបឹ 

អូសបន
107

។ សកមមភពប្រងក ប បននំេ យមនករបង្ហ ញពីករជប់ពក់ព័នធរបស់អនកជំនួញសំខន់ៗ 
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 េទព និមល “ខ.ភ.ម ប្រងក បសកមមភពកប់េឈើ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២២ ែខមីន ឆន ំ២០១០ 
105

 “កូន្របសុ េ កជ ម៉ន ឧត្តមេសនីយផក យ២ ្រតូវបនចប់ខ្លួនចំេពះបទប្លន់” Everyday.com.kh មរយៈ KI-Media ៃថងទី២៦ ែខមីន ឆន ំ២០១០ (មន 
េនេគហទំព័រ http://ki-media.blogspot.com/2010/03/son-of-2-star-general-chea-morn.html)។ “កូន្របុសេមបញជ ករកងទ័ព ្រតូវបនចប់ខ្លួន 
ចំេពះករកប់េឈើ” ព័ត៌មន DAP News ៃថងទី២៥ ែខមីន ឆន ំ២០១០។ “មនុស សំខន់ និងេជគជ័យខងជំនួញេឈើ ្រតូវបនចប់ខ្លួន” ព័ត៌មន DAP News 
ៃថងទី២៤ ែខមីន ឆន ំ២០១០។ អតថបទព័ត៌មន DAP News បន យករណ៍ថ មនមនុស  ១២នក់្រតូវបនចប់ខ្លួន និង៦នក់កំពុងសថិតកនុងករឃំុ 
ឃំងជបេ ្ត ះ សនន បុ៉ែន្តេរៀប ប់ែតេឈម ះ ជ សុផល និង យយម៉ប់ បុ៉េ ្ណ ះ 
106

 សូម នអតថបទដែដល 
107

 ឈង សុខ និង េសប ទ ន ្រ ទ ងហគីយូ៉ “ម្រន្តីថៈ ករឆមក់ចូលចប់េឈើ ជេរឿងេជគជ័យ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣០ ែខមីន ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [75] 
 

 

មនករឆមក់ ចប់្របមូលេឈើេ្រចើន 
ជង ២០ករណី េនកនុងេខត្ត្រពះ 
វ ិ រ បុ៉ែន្តគម នករផ្តនទ េទស 

និងករចប់ខ្លួនេ ះ។ 
 

េនកនុងេខត្តរតនគីរ ីករឆមក់ចប់ 
្របមូលេឈើចំនួន ៤៥ករណី ក៏មិន 
មននរ មន ក់ ្រតូវបនចប់ខ្លួន 

យកមកទទួលខុស្រតូវែដរ 

េ្រចើននក់ ែដលកនុងចំេនមេនះមន ឧកញ៉ សុក គង់ េ កេ  េម៉ងឃិន សមជិក្រពឹទធសភ និងជអនក 

ជំនួញ និងេ ក ំង ្រទី ជមច ស់្រ េបៀៃថហគឺែដលទទួលសិទធិផ្ត ច់មុខសំ ប់្របេទសកមពុជ
108

។ បុ៉ែន្ត 
េ ក ទី សុគនធ បនេចញមកបញជ ក់យ៉ងចបស់ភ្ល មៗថ បុគគលទំងអស់េនះ នឹងមិន្របឈមមុខនឹងករ 
កត់េទសេទ។ េ ក សុក គង់ មន ជញ ប័ណ្ណេឈើ្រតឹម្រតូវ េហើយម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់បនពិនិតយ រចួ ល់ 

េហើយថ មិនមនភស្តុ ង្រគប់្រគន់្របឆំងនឹងបុគគលេផ ងេទៀតេទ
109

។ 
 

កនុងែខេម  ឆន ំ២០១០ ករឆមក់ចូលេទកនុងឃ្ល ំងេឈើមួយកនុងេខត្តេសៀម ប បនរកេឃើញេឈើ ប់ 

រយែម៉្រតគូប ែដលសង យ័ថជេឈើខុសចបប់
110

។ ឃ្ល ំងេនះ មនទី ំងសថិតេនេលើដីៃនភូមិវបបធម៌កមពុជ 

ែដល្រគប់្រគងេ យធនគរក ឌីយ៉
111

។ មិនមនករចប់ខ្លួន 
មួយ្រតូវបនេគ យករណ៍េទ។ 

 

េ ក ទី សុគនធ បនអះ ងកនុងែខេម  ថ ករផ្តនទ េទស 
ចំេពះ “ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល និងអនកជំនួញ េ្រចើនជង១០០នក់” កំពុងែត 
សថិតេនកនុងកររង់ចំ បុ៉ែន្តថមនែតមនុស ១៤នក់េទ ែដលបន 

ចប់ខ្លួន
112

។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ព័ត៌មនពីអត្តសញញ ណ 
ៃនជនទំងេនះមនតិចតួច ស់។ កនុងចំេ មពួកេគមន “ម្រន្តី 

កង ជ វធុហតថមន នៈទប”
113

 ែដលេគមិន គ ល់េឈម ះ 
ពីរនក់ ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើេខត្តេពធិ៍ ត់មិនដឹងអត្តសញញ ណបី 

នក់
114

 និងកមមករសីុឈនួលែដលេគចប់បនកំពុងកប់េឈើបីនក់ ែដលពួកេគបនអះ ងថ េមរបស់ពួកេគ 

បនសនយថ ពួកេគនឹង “គម នេទសៃពរ”៍
115

។ ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើពីរនក់េផ ងេទៀត - និងបុគគលិកពីរនក់ 
មកពី អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលខងអភិរក  - ្រតូវបនេកះេ មក កសួរ េ យតុ ករេខត្តេកះកុង 

កនុងែខមិថុន បុ៉ែន្តមិន្រតូវបនេគចប់ខ្លួនេពលេនះេទ
116

។ ម្រន្តីតុ ករកនុងេខត្តរតនគីរក៏ីបនអះ ងផង 
ែដរថ បនេកះេ  “ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើេផ ងៗគន ” មក កសួរកនុងែខមិថុន បុ៉ែន្តបដិេសធមិនបង្ហ ញ 

                                                 
108

 សូម នអតថបទដែដល 
109

 សូម នអតថបទដែដល 
110

 ៉ ន់ េរ ើយ “េឈើេ្រចើនែថមេទៀត្រតូវចប់្របមូលបន េនកនុងេខត្តេសៀម ប” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៦ ែខេម  ឆន ំ២០១០ 
111

 សូម នអតថបទដែដល 
112

 ឈង សុខ និងឆយ ចន់ឌី  “េ ក ហុ៊ន ែសន ដក្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៧ ែខេម  ឆន ំ២០១០ 
113

 ឈង សុខ និង េសប ទ ន ្រ ទ ងហគីយូ៉ “ម្រន្តីថៈ ករឆមក់ចប់េឈើ ជេរឿងេជគជ័យ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣០ ែខមិន ឆន ំ២០១០ 
114

 ឈង សុខ និង េទព និមល “ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ្រតូវចប់ខ្លួនកនុងយុទធនករប្រងក បករកប់េឈើ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៥ ែខេម  ឆន ំ២០១០ 
115

 មំុ គនធ  “កមមករសីុឈនួលកប់េឈើនិយយថ ពួកេគ្រតូវបនសនយថនឹងមិនមនេទស” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ 
116

 ្រចន់ ចំេរ ើន និងកេមរណុ េវលស៍ “ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ្រតូវបនេកះេ ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៨ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ 



[76] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

េឈម ះ ពួកេគេទ
117

។  
 

េនកនុងេខត្តខ្លះ ម្រន្តីននទទួល គ ល់ថ ពួកេគមិនមនបនចប់ខ្លួននរ មន ក់េទ។ មនករឆមក់ 
ចប់្របមូលេឈើេ្រចើនជង ២០ករណីេនកនុងេខត្ត្រពះវ ិ រ បុ៉ែន្តគម នករផ្តនទ េទស និងករចប់ខ្លួនេ ះ 

េឡើយគិតមក្រតឹមែខមិថុន ឆន ំ២០១០
118

។ េនកនុងេខត្តរតនគីរ ី ករឆមក់ចប់្របមូលេឈើចំនួន ៤៥ករណី 

ក៏មិនមននរ មន ក់ ្រតូវបនចប់ខ្លួនយកមកទទួលខុស្រតូវែដរ
119

។ ្របធន្រពះ ជ ជញ កនុងេខត្តមណ្ឌ ល 

គីរបីនបដិេសធមិននិយយអំពី ថេតើមនមនុស បុ៉នម ននក់្រតូវបនចប់ខ្លួន
120

។ 
 

កនុងែខសី  រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម េ ក ចន់ រនុ បនេធ្វើសនទរកថមួយ ស្តីបេនទ សតុ ករ 
ចំេពះភពគម នករផ្តនទ េទស។ គត់បនអះ ងថ ៧០ភគរយ ៃនករណីទំងអស់ មិនទន់មនករនំយក 

មកកត់េទសេទ
121

។ គត់មិនបននិយយថ មនបុ៉នម នករណីែដលកំពុងែតរង់ចំសវនករ។ 
 

េទះជដូេចនះក្តី ក៏ម្រន្តីតុ ករ បននិយយផទុយេទនឹងករអះ ងរបស់េ ករដ្ឋម្រន្តី។ េ ក ជីវ 
េកង ្របធនតុ ករ ជធនីភនំេពញ បនមន្រប ន៍ថ តុ កររបស់គត់ និងតុ ករេផ ងេទៀតបន 

“េបើកសវនករេលើេសទើរែត្រគប់ករណីទំងអស់។”
122

 ្រពះ ជ ជញ តុ ករេខត្ត េសៀម ប េ ក ទី សុវណ្ណ 
ថុល បន្របប់ រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ កនុងែខសី  ឆន ំ២០១០ ថ តុ កររបស់គត់មិនមនេនសល់ 

ករណីកប់េឈើខុសចបប់ែដលមិនទន់បញច ប់េនះេទ
123

។ គត់ក៏មិនបនដឹងពិត្របកដែដរ អំពីចំនួនករណី 
ែដល្រតូវបនសវនករ បុ៉ែន្តគត់បននិយយ ពីមុនមកថ ករណីប្រងក បបនភគេ្រចើនបំផុត នឹងមិននំេទ 

ដល់ករផ្តនទ េទសេទ ពីេ្រពះអជញ ធរបនរកេឃើញ្រតឹមែតគំនរេឈើបុ៉េ ្ណ ះ
124

។ គំនរេឈើែដលគម នចបប់ 
អនុញញ ត នឹង្រតូវផ្តនទ េទស្រតឹមែតករពិន័យជ្របក់ េហើយគត់និយយថករផ្តនទ េទស្រពហមទណ្ឌ  តំរវូ 

េ យមនភស្តុ ងថ េឈើេនះបនមកេ យខុសចបប់
125

។ គត់មិនបនពនយល់អំពីេឈើែដលបនមក 
ម រេបៀប  “្រសបចបប់” ឬថេតើ េឈើខុសចបប់្រតូវពិចរ េសមើនឹងភស្តុ ង ៃនករបនមកេ យខុស 

                                                 
117

 េថតសមបត្តិ និង្រចន់ ចំេរ ើន “រដ្ឋបលៃ្រពេឈើផ្ល ស់ប្តូរគំេ ងសំ ប់េខត្តេសៀម ប” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ 
118

 ្រចន់ ចំេរ ើន និងកេមរណុ េវលស៍ “គម នករេចទ្របកន់្រតវូបនេធ្វើេឡើងកនុងេខត្ត្រពះវ ិ រ ទក់ទងនឹងករឆមក់ចប់្របមូលេឈើ” រព័ត៌មនភនំេពញ 
បុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៩ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ 
119

 សូម នអតថបទដែដល 
120

 សូម នអតថបទដែដល 
121

 ឃួត សុភ័្រកចរយិ “រដ្ឋម្រន្តីថៈ បទេលមើសៃ្រពេឈើ និងបទេលមើសេន ទ បត់ នកនុងអំឡុងៃន្របតិបត្តិករប្រងក ប” រព័ត៌មន ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៣ 
ែខសី  ឆន ំ២០១០ 
122

 សូម នអតថបទដែដល 
123

 សូម នអតថបទដែដល 
124

 សូម នអតថបទដែដល 
125

 ៉ ន់ េរ ើយ “េឈើេ្រចើនែថមេទៀត ្រតូវចប់្របមូលបនពី មស ្ឋ គរេនកនុងេខត្តេសៀម ប េពលែដលករប្រងក បបន្ត” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី 
១៣ ែខេម  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [77] 
 

 

ចបប់។ 
 

េ្រកពីករប្រងក ប នខណៈេពលេនះែដរ យ៉ងេ ច ស់ក៏មន្របជពលរដ្ឋកមពុជខ្លះ បន្តអះ 

ងថ េសចក្តី យករណ៍របស់ពួកេគ អំពីករកប់េឈើខុសចបប់្រតូវបន ជញ ធរេធ្វើមិនដឹងមិនលឺ
126

។ 

ប្រងក បអនក យករណ៍ 
 

ផទុយគន េទនឹងេរឿងនិយយពី ករប្រងក បសកមមភពកប់េឈើ េរឿងែដលេរៀប ប់ពីករចប់ខ្លួនអនក 
រព័ត៌មន ជធមម មនភពេកបះកបយ។ េឈម ះរបស់អនក រព័ត៌មនទំងអស់ និង រព័ត៌មន ក៏ដូច 

ជអ ថ ធិបបយេផ ងៗពីជនរងេ្រគះែដលអះ ងពី េរឿងជំរតិទរ្របក់ ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់។ 
 

េសទើរែតដូចគន ទំងអស់ “អនក រព័ត៌មន” ទំងអស់េនះ ្រតូវបនេគេចទ្របកន់ពីករពយយមជំរតិ 
ទរ្របក់ពីឈមួញេឈើ។ អជញ ធរមិនបនេធ្វើេសចក្តី យករណ៍ពី នៈផ្លូវចបប់ៃនឈមួញេឈើទំងអស់េនះេទ 
និងក៏មិនបនចប់ខ្លួន “ជនរងេ្រគះ” ែដលជឈមួញេឈើ មន ក់ែដរ។ 
 

េនះគឺមិនែមនចង់និយយថ អនក រព័ត៌មនទំងអស់េនះ មិនមនកំហុសេនះេទ។ មពិតជេរឿង 
ផទុយគន េទវញិេទ។ អងគករ លីកដូ បនេសុើបអេងកតេលើករណីទំងេនះមួយចំនួន ែដលមនករណីខ្លះ 
ពក់ព័នធនឹងអនក រព័ត៌មនពិត្របកដ ែដល្រតូវេគេចទ្របកន់េ យបំពនពីេរឿងជំរតិទរ្របក់។ បុ៉ែន្ត  
ចបស់ ស់ថ ករជំរតិទរ្របក់ពិតជបនេកើតេឡើងយ៉ងពិត្របកដ េនកនុងៃ្រពរបស់្របេទសកមពុជ និង 
ជេរឿង មញញបំផុតែដល ជប់ពក់ព័នធនឹងអនកកែសតមនបណ្ណសំគល់ខ្លួនដ៏គួរសង ័យ ែដលពួកេគមួយ 
ចំនួន្របែហលជចូលេទកនុងវជិជ ជីវៈេនះ សំ ប់េគលបំណងែតមួយគត់ គឺជំរតិទរ្របក់។ អនកែដលជេគល 

េ ៃនករជំរតិទរ្របក់របស់ពួកេគ គឺមនអនកេផ ងេទៀត មិនែមនមន្រតឹមែតឈមួញ េឈើេទ
127

។ 
 

បុ៉ែន្តករជំរតិទរ្របក់េ យអនកកែសត - អនក រព័ត៌មនែក្លងក្ល យ - មិនែមនជេរឿងថមីេន្របេទស 
កមពុជេទ ឬក៏ជអ្វីែដលែប្លកសំ ប់ឈមួញេឈើែដរ េហើយអងគករលីកដូ បន្របមូលចង្រកងបតុភូតេនះកនុង 

េពលកន្លងមក
128

 ។ អ្វីែដលជករចប់ រមមណ៍អំពីករ្របញប់្របញល់ចប់ខ្លួនអនក រព័ត៌មន គឺជបញ្ហ  
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 ឆយ ចន់ឌី  និង េទព និមល “អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលអំពវនវេ យបេងកើនករប្រងក បសកមមភពកប់េឈើខុសចបប់” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ 
ៃថងទី១២ ែខេម  ឆន ំ២០១០ (ដក្រសង់ពកយសំដីតំ ងសហគមន៍ែដលនិយយថ “អនកភូមិខ្លះកនុងចំេនមពួកេយើង ្រតូវបនរងករគំ មកំែហងេនេពល 
ែដលពួកេយើងពយយមករពរៃ្រពេឈើ។”) 
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 សូមេមើល ឧទហរណ៍ វង់ សុេខង “អនកេគចពនធអះ ងថៈ អនក រព័ត៌មន្រតូវបនេចទ្របកន់ពីេរឿងជំរតិទរ្របក់” រព័ត៌មន ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៥ 
ែខសី  ឆន ំ២០១០ (អនក រព័ត៌មនបីរបូ្រតូវបនចប់ខ្លួនកនុងេខត្តកំពង់ចម ខណៈកំពុង ម នករណីនំ្រជកូ េគចពនធឆ្លងកត់្រពំែដន។ អនក រព័ត៌មន 
្រតូវបនេចទ្របកន់ថ បនគំ មទរ្របក់ពីឈមួញ្រជូក និងពយយមយក វធុពីនគរបលមន ក់។ ្រកមុអនក រព័ត៌មនេចទនគរបលថ បនរមួគំនិត 
ជមួយឈមួញ្រជកូ្របឌិតេរឿងេ យអនក រព័ត៌មន) 
128

 “ករែស្វងយល់ចំេពះអតថន័យែដលេមើលមិនេឃើញៈ នេយបយ ្របក់កស និងករភ័យខ្ល ច ្រគប្រគងេលើ្របព័នធផ យព័ត៌មន កមពុជ េ យរេបៀប 
” របយករណ៍អងគករ លីកដូ ែខឧសភ ឆន ំ២០០៨ ទំព័រ ១២ (េរៀប ប់ពីអ្វីែដលេគេ ថ “បិទខទប់ ព័ត៌មន” ែដលេ្របើករគំ មែបបជំរតិទរ្របក់ពី 

បុគគលែដលមនភពេលចេធ្ល  ឬអនកជំនួញ េដើមបីមិនចុះផ យេរឿងពួកេគ កនុងអតថបទ រព័ត៌មន ជពិេសសេនេពលែដលេរឿងទំងេនះ ទក់ទងនឹងករ 
កប់េឈើខុសចបប់ ករេគចពនធ េរឿងពុករលួយ ឬ េរឿងកបត់ចិត្ត ប្តី្របពនធ។ េរឿង ្រសូវសំខន់ៗ ករ្របក់បង់ ចមនតៃម្លខពស់ - មនេ្រចើនរហូតដល់ 



[78] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

េពលេវ  និងបញ្ហ ចំនួនអនក រព័ត៌មនែដល ម នេរឿងេនះ។ 
 

អនក រព័ត៌មន ក់ដូចជបនេឃើញឱកស េដើមបីជញជ ក់ផល្របេយជន៍បនពីចំ ត់ករប្រងក បករ 
កប់េឈើរបស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី។ មូលេហតុេនពីេ្រកយករប្រងក បរបស់ ជញ ធរ ខណៈេពលេនះ ច 
មនក ្ត េផ ងៗជេ្រចើនដូចជៈ 

 

 ចមននូវទិដ្ឋភពៃនករអនុវត្តន៍ចបប់យ៉ងពិត្របកដ។ ករជំរតិទរ្របក់កនុងចំេ មអនក រ- 

ព័ត៌មន មនេសចក្តី យករណ៍ថ ជេរឿងដ៏ មញញ េហើយែដល មពិតេទ ជបទេលមើសធងន់ធងរមួយ - 

សូមបីែតជនរងេ្រគះក៏ពក់ព័នធកនុងសកមមភពខុសចបប់ែដរ។ បុ៉ែន្ត សួរថ េតើបញ្ហ េនះសមនឹងទទួលបន 

នូវចំ ប់ រមមណ៍ករអនុវត្តចបប់ េនកំរតិេនះឬ កនុងអំឡុងេពលៃនអ្វី ែដលេគគិតថជករប្រងក បអនក 

ពក់ព័នធករកប់េឈើខុសចបប់? ជករសំខន់ែថមេទៀត ថេតើេហតុអ្វីមិនមនករផ្តនទ េទសឈមួញេឈើ 

(និងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត) ែដលបន យដំ និងគំ មកំែហងអនក រព័ត៌មនពិត្របកដ ែដលជ 

ករណី បនសរេសរចង្រកងេ យ រព័ត៌មន និងមនេនកនុងរបយករណ៍េនះ129? និងសួរថ េតើេហតុ 

អ្វីបនជេផ្ត តករៃលលកករអនុវត្តចបប់េ យក្រម ែតេលើករណីជំរតិទរ្របក់។ េហតុអ្វីបនជ 

ឧទហរណ៍ មិនមនករេសុើបអេងកតេលើអនកែដលជេគលេ  ៃនករជំរតិទរ្របក់ ឬក៏ចប់ខ្លួនអនកពក់ 

ព័នធកនុងសកមមភពកប់េឈើខុសចបប់?  

 ្របែហលជមនករ្រពួយបរមភណ៍ថ ចំ ប់ រមមណ៍ពី្របព័នធ រព័ត៌មនខ្ល ងំេពក នឹងនំេ យមន 

កររខំនដល់យុទធនករទំនក់ទំនង ធរណៈ ែដលមនករេរៀបចំជមុនេ យ្របុង្របយ័តនជំុវញិករ 

ប្រងក បេនះ។ ជរ ្ឋ ភិបលចង់្រគប់្រគងេរឿងេនះទំង្រសុង ម្រគប់របូភព និងមេធយបយរបស់ខ្លួន 

ទំងអស់។ េហតុផលេនពីេ្រកយយុទធនករប្រងក បករកប់េឈើ គឺចបស់ជមនេគលបំណងេធ្វើេ យ 

មុខមត់របស់កមពុជបន្របេសើរេឡើង កនុងមជឈ ្ឋ នអភិរក  ទំងេនកនុង្របេទស និងជអន្តរជតិ។ 

 និង្របែហលជ ក់ដូចជមនេគលបំណងេដើមបីបងខូចកិតយនុភពអនក រព័ត៌មន និងបន្តនូវអ្វីៗ 

ែដលមនពីមុនមក មុនេពលមនយុទធនករប្រងក បករកប់េឈើេនះ។ អនក រព័ត៌មន មនកិត្តិស័ពទ 

តិចតួចកនុងចំេនម្របជពលរដ្ឋកមពុជជទូេទ េហើយជលទធផល មិនែមនជ ករលំបក 

េដើមបីបង្វិលមតិ ធរណៈជន្របឆំងនឹងពួកេគេទ។ យុទធនករ េដើមបីបងខូចកិតយនុភព អនក រព័ត៌មន 

ែដលជអនកបនេធ្វើេសចក្តី យករណ៍ពីករកប់េឈើខុសចបប់ ក៏បនផ្តល់េ យ ជញ ធរ នូវលទធភព 
                                                                                                                                                          
១,០០០ដុ ្ល ហរដ្ឋ េមរកិ េដើមបីខទប់េរឿងពី ករេចញផ យ េនះេបើេយង មអនកនិពនធ រព័ត៌មនជន់ខពស់មន ក់។ អនកែដល ំងខ្លួនឯងជអនក 

រព័ត៌មនខ្លះ ចឈនេទេធ្វើករេបះពុមពអតថបទពីេរឿង ្រសូវេនះ ចំនួនពីរ ឬបីចបប់េលើទំព័រ រព័ត៌មនមុនករផ ព្វផ យ េដើមបីបង្ហ ញេ យេឃើញ 
ចបស់ពីេរឿងដ៏ខូចខតេនះ។ អនក រព័ត៌មនខ្លះេទៀតយកសំណូកផទ ល់េនហនឹងកែន្លង េហើយបិទែភនកចំេពះេរឿង ្រកក់ទំងេនះ។”)។ សូមេមើលផងែដរ 
ទំព័រ ២១ ែដលពិព័ណ៌នពីលទធផលពីករសិក កនុងចំេនមអនក រព័ត៌មនកមពុជ ែដលអនក រព័ត៌មនជេ្រចើនទទួល គ ល់ថ បនចូលរមួកនុង ឬបនដឹងពី 
ករចូលរមួកនុង - អំេពើពុករលួយ របស់សហករខី្លួន។ 
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 សូមេមើល ករណីសិក  ២៧, ២៨ និង ២៩ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [79] 
 

 

្រគប់្រគងបននូវ រទំងអស់។ ជញ ធរ ចេធ្វើេ យេគេមើលេឃើញថ ករប្រងក បកំពុងែតវវិត្តេទមុខ 

យ៉ង្របេសើរ េនេពលែដលេរឿងពិតជក់ែស្តងមនភពខុសគន ខ្លះ។ ឈមួញេឈើ និង ជញ ធរពិតជបន 

ពយយមេ្របើមេធយបយដៃទេទៀតេដើមបី្រគប់្រគងអនក រព័ត៌មន ែដលមនទំងករគំ មកំែហង និងករ 

យ្រប រេលើ ងកយ
130

។ ករេ្របើ បទេចទ្របកន់្រពហមទណ្ឌ  គឺជមេធយបយមួយេទៀត។ 

េតើអ្វីេទជមូលេហតុពិត ៃនករប្រងក បអនក រព័ត៌មន? របយករណ៍េនះ មិនមនេគលបំណងេដើមបី 
េឆ្លើយសំណួរេនះេទ។ េយើង្រគន់ែតេជឿជក់យ៉ង មញញថករប្រងក បយ៉ងទូលំទូ យដូេចនះេលើសកមមភព 
ខង រព័ត៌មន ពក់ព័នធនឹង្របធនបទមួយ - េទះបីជករណីខ្លះពក់ព័នធសកមមភព្រពហមទណ្ឌ - ែដល្រតូវ 
ែតមនករចង្រកងជឯក រ ពិនិតយ និងជែជកេដញេ ល។ 

 

េនទីបញច ប់េនះ េយើងសូមផ្តល់នូវក្រមង ៃនឧបបត្តិេហតុ ែដលអនក រព័ត៌មនជំរតិទរ្របក់ ែដលមន 
ចុះផ យកនុង្របព័នធ រព័ត៌មន កនុងអំឡុងេពលពីែខេម  ដល់ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ បញជ ីរៃនករណីេនះ មិន 
ែមនទូលំទូ យជចំបច់េនះេទ បុ៉ែន្ត រមួមនែផនកជសំខន់ ៃនករណីែដលបនចុះផ យ ម រ 
ព័ត៌មន។ សូមកត់សំគល់ថ បញជ ីរេនះបញចូ លែតឧបបត្តិេហតុ ែដលអនក រព័ត៌មន្រតូវបនេចទ្របកន់ពី 
ករជំរតិទរ្របក់ឈមួញេឈើ។ មិនបន ប់បញចូ លឧបបត្តិេហតុេផ ងេទៀត ែដលេកើតេឡើងរ ងអនក រព័ត៌ 
មន និងឈមួញេឈើ ដូចជ ករ យ្រប រ ឬករគំ មកំែហង ចំេពះអនក រព័ត៌មនេទ។ ឧបបត្តិេហតុ 
្របេភទេនះ មនបញចូ លេនកនុងែផនកេផ ងេទៀតកនុងរបយករណ៍េនះ។ 
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 “អនក រព័ត៌មន ជំរញុរ ្ឋ ភិបលេ យផ្តល់ករករពរ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៤ ែខមក  ឆន ំ២០១០ (េធ្វើេសចក្តី យករណ៍ពីករណី 
ៃនអនក រព័ត៌មនចំនួន១១នក់ កនុងេខត្តឧត្តរមនជ័យ ជអនកែដលបនអះ ងថ ពួកេគ្រតូវបនឃំុខ្លួនេ្រកមករភជង់កំេភ្លើងពីទ នៃនខ.ភ.ម ខណៈ 
េពលែដលេសុើបអេងកត ម នករណីកប់េឈើខុសចបប់។ អនក រព័ត៌មន បនថតរបូទ នកំពុងដឹកេឈើមូលពីរ ន។ ក់ ដូ អនក រព័ត៌មន 
ជប់ឃំុមន ក់ កនុងចំេនមពួកេគបននិយយថ មនេ្រគះថន ក់ ស់េដើមបីសរេសរអតថបទពីេរឿងករកប់េឈើខុសចបប់ “ពីេ្រពះឈមួញេឈើពិតជមនុស  
មនអំ ចខ្ល ំង ស់។”)។ សូមេមើលផងែដរករណី សិក េលខ២៨ និង២៩ 



[80] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 
 

ខងេ្រកមេនះជករណីសេងខបមួយចំនួនទក់ទងនឹងករគំ មកំែហងេលើអនក រព័ត៌មន 
 

►►► 
៥ េម  ២០១០ 
េខត្តកំពង់ចម 

 
ករណីសិក  ក១ 
 

ចប់ខ្លួនៈ 
អនក រព័ត៌មន4នក់ 

ម្រន្តីេខត្តមន ក់ 
 

អនក រព័ត៌មន្រតូវបនចប់ខ្លួនកនុងេខត្តកំពង់ចម បនទ ប់ពីអនកលក់េឈើអះ ង 

ពីករជំរតិទរ្របក់
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 អនក រព័ត៌មនបួននក់ ្រតូវបនចប់ខ្លួនកនុង្រសុក សទឹង្រតង់ បនទ ប់ពីអនកលក់ 
េឈើេចទពួកេគពីករបុ៉នប៉ងជំរតិទរ្របក់។ ជ លី ៊ ង, តុង សុភ័ណ, ថង 
គីម ហួត, និង ឈ ីហុក គីម្រ ៊ ន ្រតូវបនចប់ខ្លួនជមួយ្របធនគណកមមករ 
អភិវឌ ន៍ជនបទ េខត្តកំពង់ចម។ 
 

 អនកលក់េឈើេឈម ះ េមយ គីមហួន បនអះ ងថ អនក រព័ត៌មន បនគំ ម 
ចុះផ យព័តមនេចទ្របកន់គត់ពីករលក់េឈើខុសចបប់ េបើមិនចង់េ យ 
ចុះផ យេទ គត់្រតូវបង់លុយេ យពួកេគចំនួន ៣០០ដុ ្ល សហរដ្ឋ  
េមរកិ។ ជយថេហតុ អនក រព័ត៌មនបនចុះផ យព័ត៌មន ពីរៃថងេ្រកយមក 
េ យ េចទ ជីវកមមេឈើរបស់េមយ គីមហួន ថជករខុសចបប់។ 

 

  អនក រព័ត៌មនបដិេសធថ មិនបន្រប្រពឹត្តកំហុសេទ និងនិយយថ កសិករ 
េនមូល ្ឋ នបនផ្តល់ព័តមនដល់ពួកេគ។ ពួកេគនិយយថ ជញ ធរមិនបន 
ចត់វធិនករអ្វីេដើមបីចប់េឈើខុសចបប់េទ។ 

 

 េនៃថងទី១៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ ចុងេចទទំង្របំនក់ បន ក់ពកយបណ្តឹ ង 
បរ ិ រេករ ្តិ៍្របឆំងនឹង េមយ គីមហួន។ េមធវរីបស់្រកុមចុងេចទទំងេនះ ក៏ 
បននិយយផងែដរថ កូនក្តីរបស់គត់មនបំណងចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ង 
្របឆំងនឹងេមយ គីមហួន និងអនកលក់េឈើ្របំមួយនក់េផ ងេទៀត ែដលបន 
េចទ្របកន់ពួកេគពីករេធ្វើជំនួញកនុង ជីវកមមេឈើខុសចបប់។  

 

►►► 
៩ េម  ២០១០ 
េខត្តេសៀម ប 

 
ករណីសិក  ក២ 

 
ចប់ខ្លួនៈ 

អនក រព័ត៌មនមន ក់ 

អនក រព័ត៌មន ្រតូវបនជប់ឃំុឃំងជបេ ្ត ះ សនន ពីបទេចទ្របកន់ជំរតិ 

ទរ្របក់ និងែក្លងបន្លំ
132

  
 

 សីុម សំ ង អនក រព័ត៌មនកែសតេកះសន្តិភព ្រតូវបនជប់ឃំុឃំងជ 
បេ ្ត ះ សនន ពីបទេចទ្របកន់ជំរតិទរ្របក់ និងែក្លងបន្លំ។ 
 

 ្រពះ ជ ជញ តុ ករេខត្ត េសៀម ប េ ក ទី សុវណ្ណថល ចង្អុលបង្ហ ញថ 
សីុម សំ ង ្រតូវបនសង ័យថ បនគំ មកំែហងបង្ហ ញពីសកមមភពខុស 
ចបប់ៃនឃ្ល ំងស្តុកេឈើមួយ និងទមទរេ យផ្តល់្របក់សំណូកេបើមិនចង់ 
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 ឃុត សុភក្តិចរយិ “អនកលក់េឈើ្រតូវបនេគប្តឹងពីបទបរ ិ េករ ្តិ៍” រព័ត៌មនភនំេពញបុស្តិ៍ ៃថងទី១៩ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ 
132

 ៉ ន់ េរ ើយ “អនក រព័ត៌មន្រតូវបនេចទ្របកន់កនុងករណីប្លន់” រព័ត៌មនភនំេពញបុស្តិ៍ ៃថងទី៩ ែខេម  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [81] 
 

 

 េ យមនករបង្ហ ញេរឿងេទ។ 
 សីុម សំ ង ្របកសអះ ងពីភពគម នកំហុសរបស់គត់ េ យបញជ ក់ថ 

គត់្រគន់ែតបនសំុេ យមច ស់ឃ្ល ំងស្តុកេឈើ េចញៃថ្លចំ យេលើេ្របង ំង 
ដល់អនក រព័ត៌មនេផ ងេទៀត។ 

 មិនទន់មនករកំណត់កលបរេិចឆទសវនករ សំ ប់ករណីេនះេទ។ 
 

►►► 
២៦ េម  ២០១០ 

េខត្តេសៀម ប 
 

ករណីសិក  ក៣ 
 

ចប់ខ្លួនៈ 
អនក រព័ត៌មនមន ក់ 

 

អនក រព័ត៌មន ជប់ឃំុឃំងជបេ ្ត ះ សនន េ យសង យ័ពីេរឿង ជំរតិទរ្របក់ 

និងែក្លងបន្លំ
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 ខន បូ ៉  អនក រព័ត៌មនៃន រព័ត៌មន ពន្លឺថមី ្រតូវបនជប់ឃំុឃំងជ 
បេ ្ត ះ សនន េនៃថងទី២៦ ែខេម  ឆន ំ២០១០ មដីករតុ ករេខត្ត 
េសៀម ប។ គត់្រតូវបនេចទ្របកន់ពីេរឿងជំរតិទរ្របក់ចំនួន ៣០០ដុ ្ល  
សហរដ្ឋ េមរកិ ពីមច ស់ឃ្ល ំងស្តុកេឈើមួយ។ 

 អនក រព័ត៌មនមិនមនេឈម ះទី២ ្រតូវបនេគែស្វងរកចប់ខ្លួន ទក់ទងេន 
កនុងករណីេនះែដរ មដីករ្រពះ ជ ជញ រងតុ ករេខត្តេសៀម បេ ក 
េហង េផង។ 

 ហុ៊ន ផូ យុ៥១ឆន ំ ជមច ស់ឃ្ល ំងស្តុកេឈើ បនប្តឹងថ ខន បូ ៉  និងអនក រ-
ព័ត៌មនេផ ងេទៀត បនគំ មគត់ថ នឹង្របប់អជញ ធរមូល ្ឋ ន ពីករជប់ពក់ 
ព័នធរបស់គត់កនុងសកមមភពជំនួញេឈើខុសចបប់ និងទមទរេ យផ្តល់្របក់ 
សំណូកដល់ពួកេគចំនួន១,០០០ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ េបើមិនចង់េ យពួកេគ 
្របប់។ គត់និយយថ គត់បនេ យពួកេគចំនួន ៣០០ដុ ្ល សហរដ្ឋ  
េមរកិ។] 

 អំុ៊ រនិ ្របធនសមគមកមពុជេដើមបីករពរអនក រព័ត៌មន (CAPJ) បន 
បញជ ក់ថ ខន បូ ៉  បដិេសធករេចទ្របកន់េនះ។ 

 

►►► 
២៤ ឧសភ ២០១០ 

េខត្តេសៀម ប 
 

ករណីសិក  ក៤ 
 

េកះេ  
អនក រព័ត៌មនមន ក់ 

អនក រព័ត៌មនកែសតរសមកីមពុជ្របចំៃថង ្រតូវបនេកះេ ចូលបំភ្លឺ តុ ករ
134

  
 

 អនក រព័ត៌មន្របចំេខត្តេសៀម ប េ ក ជ ្រសស់ ្របឈមមុខនឹងករ 
េចទ្របកន់ មន ំងពីបទចប់ព្រងត់រហូតដល់ជំរតិទរ្របក់ បនទ ប់ពីគត់ 
ចុះ ផ យអតថបទនិយយថ ឈមួញេឈើ និងទ ន កងពលតូចេលខ៥ 
បនពក់ព័នធកនុងកររកសីុេឈើខុសចបប់។ ជ ្រសស់ បំេរ ើករងរេ យ រ 
ព័ត៌មនរសមីកមពុជ្របចំៃថង។  

 គត់្រតូវបនេកះេ េ យចូលខ្លួនមកតុ ករ េសៀម ប-ឧត្តរមនជ័យ េន 
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 ្រចន់ ចំេរ ើន “អនក រព័ត៌មន្រតូវបនជប់ឃំុឃំងេ យ រសង ័យពីេរឿងជំរតិទរ្របក់” រព័ត៌មនភនំេពញបុស្តិ៍ ៃថងទី២៦ ែខ េម  ឆន ំ២០១០ 
134

 រព័ត៌មនកមពុជថមី្របចំៃថង ៃថងទី២៧ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ 



[82] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

 ៃថងទី០២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ េដើមបីេឆ្លើយនឹងសំនួរ។ អតថបទ្រតូវបនេឃើញចុះ 
ផ យេនៃថងទី១២ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០។  បទេចទ្របកន់េលើរបូគត់ រមួមន 
ចប់ព្រងត់ ជំរតិទរ្របក់ យដំេលើ ងកយ និងផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត។ 

 ឧបបត្តិេហតុេនះេកើតេឡើងកនុងភូមិ ៃ្រពគុយ សងក ត់អំពិល ្រកុងេសៀម ប។ 
 

►►► 
១៣ កកក  ២០១០ 

េខត្តេសៀម ប 
 

ករណីសិក  ក៥ 
 

ចប់ខ្លួនៈ 
អនក រព័ត៌មន៤ 

នក់ 
 

អនក រព័ត៌មន បួននក់ ្រតូវបនចប់ខ្លួន បនទ ប់ពីអនកភូមិអះ ងពីេរឿងជំរតិទរ 

្របក់
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 អនក រព័ត៌មនបួននក់ ្រតូវបនចប់ខ្លួនកនុងេខត្តេសៀម ប ចំេពះករេចទ 
្របកន់ថ បនពយយមជំរតិទរ្របក់ពីអនកភូមិ ជអនកែដលពួកេគេចទថបន 
ជប់ពក់ព័នធកនុងសកមមភពរកសីុកប់េឈើខុសចបប់។ េច្រកមេសុើបសួរេខត្ត 
េសៀម បបនបងគ ប់េ យេធ្វើករឃំុខ្លួនពួកេគជបេ ្ត ះ សនននៃថងបនទ ប់។ 

 អនក រព័ត៌មនទំងអស់មន ចន់ រមឹ ( រព័ត៌មនកូ ុ ំងសីុន), េម៉ 
េរត ( រព័ត៌មន កូ ុ ំងសីុន), នេ ត្តម រទិធីវង ( រព័ត៌មនកូ ុ ំងសីុន), 

និង ៊ ម ន ( រព័ត៌មន ្រពហម)។ 
 អនក រព័ត៌មនទំងបួននក់ បនចុះផ យអតថបទេរឿងជួញដូរេឈើខុសចបប់ 

។ អនកភូមិនិយយអះ ងថ អនក រព័ត៌មនបនមកដល់ផទះពួកេគ េហើយ 
បនេសនើរេ យបង់្របក់ពី ៣០,០០០េរៀល េទ ៥០ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ។ 
្រកុម្រគួ រអនកភូមិ បនបដិេសធមិនបង់្របក់េ យេទ។ អនក រព័ត៌មន 
មន ក់កនុងចំេនមពួកេគ បន យករណ៍ពីេរឿងអនកភូមិ្របប់េទម្រន្តីនគរបល 
ជន់ខពស់ៃន្រកសួងម ៃផទថ អនកភូមិបន ក់េឈើខុសចបប់ចំនួន ១០០ 
ែម៉្រតគូប។ អជញ ធរេខត្តេសៀម ប បនេធ្វើករេសុើបអេងកតេលើព័ត៌មនេនះ និង 
និយយថពួក េគបន រកេឃើញេឈើែតចំនួនបន្តិចបន្តួចបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 

►►► 
២០ កកក  ២០១០ 

េខត្តកំពង់ធំ 
 

ករណីសិក  ក៦ 
ចប់ខ្លួន-កត់េទសៈ 
អនក រព័ត៌មនមន ក់ 

 

ប ្ណ ធិក រព័ត៌មន ្រតូវបនកត់េទស ចំេពះករេ្របើ្របស់ផ្ល កេលខ 

យនយន្តគម នចបប់អនុញញ ត
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 ប ្ណ ធិក រព័ត៌មន េនកនុងេខត្តកំពង់ធំ ្រតូវបនកត់េទសពីបទ ែក្លងបន្លំ 
និងជំរតិទរ្របក់ ចំេពះករេ្របើ្របស់ ផ្ល កេលខយនយន្ត ខង រព័ត៌មន 
េ យមិនបនចុះបញជ ីជមួយ្រកសួងម ៃផទ។ គត់្រតូវបនចប់ខ្លួនេនៃថងទី 
២០ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ និង្រតូវបនទទួលករកត់េទស េនៃថងទី៤ ែខសី  
ឆន ំ២០១០។ 
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 រព័ត៌មនកមពុជថមី្របចំៃថង ៃថងទី១៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ 
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 រព័ត៌មនរសមីកមពុជថមី ៃថងទី២២ និង២៤ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ េមយ ទិ ថ ៉  “ប ្ណ ធិក រព័ត៌មន្រតូវបនជប់េចទពីបទែក្លងបន្លំ និងជំរតិទរ 
្របក់” រព័ត៌មនភនំេពញបុស្តិ៍ ៃថងទី២៣ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ េមយ ទិ ថ ៉  “បទបញញត្តិច ចរណ៍េលើផ្លូវថនល់ៈ ប ្ណ ធិក រព័ត៌មន្រតូវបនកត់េ យ 
ជប់េទសពីេរឿងផ្ល កេលខយនយន្តែក្លងក្ល យ” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី៥ ែខ សី  ឆន ំ២០១០ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [83] 
 

 

 ឃុន បុ៊នហួរ េមបញជ ករកង ជ វធុហតថ្រសុកប យណ៍ កនុងេខត្តកំពង់ធំ 
បននិយយថ អនក រព័ត៌មនបន ក់ “កុង្រតូល” េដើមបីបញឈប់អនកលក់ 
េឈើ និងទរយកលុយពីពួកេគ។ នគរបលបននិយយថ ហន ហុល 
បន្របប់េទអនកលក់េឈើថ គត់នឹងសរេសរអតថបទមនលកខណៈបំផ្ល ញ 
ដល់ពួកេគ េបើសិនជពួកេគមិនបង់្របក់េ យេទ។ នគរបលក៏បននិយយ 
ផងែដរថ អនក រព័ត៌មនរបូេនះបន ក់កុង្រតូល េនជិតនគរបលជ 
“េ្រចើនេលើក”។ 

 តុ ករបនផ្តនទ េទស ហន ហុល េ យជប់ពនធនគរ រយៈេពល 
២៤ែខ េ យពយួរេទស ២៣ែខ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ្រពះ ជ ជញ  
បនប្តឹងឧទធរណ៍ ពីេសចក្តីសំេរចរបស់តុ ករ េហើយ ហុល បន្តេនជប់ 
ពនធនគរ។ គត់េបះពុមពផ យ រព័ត៌មន្របចំែខ េឈម ះ ឆនទៈកូន។  

 

►►► 
២១ កកក  ២០១០ 

េខត្ត្រកេចះ 
 

ករណីសិក  ក៧ 
 

ចប់ខ្លួនៈ 
អនក រព័ត៌មន 

៥នក់ម្រន្តីរដ្ឋបល 
ៃ្រពេឈើ ២នក់ 

 

អនក រព័ត៌មនេ្រចើនែថមេទៀត ្រតូវបនចប់ខ្លួនពីបទជំរតិទរ្របក់ពី ឈមញួេឈើ 

ខុសចបប់
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 បុរស៧នក់ ្រតូវបនចប់ខ្លួនកនុងេខត្ត្រកេចះ េនៃថងទី២១ ែខកកក  ឆន ំ ២០១០ 
ជែផនកមួយៃនករប្រងក បដ៏េលចេធ្ល េលើអនក រព័ត៌មន ែដលជំរតិទរ្របក់ពី 
ឈមួញេឈើខុសចបប់។ បុរសទំង៧នក់ រមួមនអនក រព័ត៌មន ៥នក់ និង 
ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើរបស់រ ្ឋ ភិបល ២នក់ៈ ៊ ង សុគនធ (អនក រព័ត៌មន 
ៃន រព័ត៌មនរសមីឦ ន) ្របក់ ថ (ប ្ណ ធិករៃន រព័ត៌មនរសមីឦ 

ន) ឈន បូ អនក រព័ត៌មនៃន រព័ត៌មនរសមីឦ ន) ពិន ៉  (អនក រ 
ព័ត៌មនៃន រព័ត៌មនរសមីឦ ន) យិន សុវ ្ណ ៉  (អនក រព័ត៌មនៃន រ 
ព័ត៌មន រសមីឦ ន) សីុម តុល (ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ) និង េថង សុះ 
(ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ)។ 

 ្របក់ ថ បនអះ ងថ ្រកុមរបស់គត់ បនកំពុងែតេធ្វើដំេណើ រេទទី ំងមួយ 
កនុងឃំុេ្រជយបនទ យ ជកែន្លងែដលគត់្រតូវបន្របប់ថ មនមនុស ដឹកេឈើ 
ខុសចបប់ មទូក-កណូត។ ពួកេគបនចូលេទ ដល់ជួបជនសង ័យកប់េឈើ 
ខុសចបប់ េហើយបនបញឈប់ពួកេគេដើមបី កសួរ បុ៉ែន្តមិនទន់បនសួរ 
សំណួរផង ្រ ប់ែត្រកុមខ្លួន្រតូវបនចប់ខ្លួនែតម្តង។ នគរបលក៏បនដក 
ហូតរថយន្ត និងសមភ រៈរបស់គត់។ 

 កនុងែខសី  ្រកុម្របឹក អនក រព័ត៌មនកមពុជបន ក់ពកយប្តឹង កនុងនម 
េ ក ្របក់ ថ ពីករ “បត់បង់កិត្តិយស” េ យទមទរសំណងជំងឺចិត្ត 
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 រព័ត៌មននគរវត្ត ៃថងទី២៤ ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ វង់ សុេខង “អនក រព័ត៌មនប្តឹងពីេរឿងឃំុឃំងខុសចបប់” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៦ ែខសី  
ឆន ំ២០១០ 



[84] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

១០ នេរៀល (២,៣៥៣ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ)។ ្រកុម្របឹក បននិយយ 
បង្អ ប់ដល់ករចប់ខ្លួនេនះ ថជករ ក់កំហិតហួសេហតុេលើេសរភីពខង 
ករបេញចញមតិ។ 

 

►►► 
២ សី  ២០១០ 
េខត្តេសៀម ប 

 
 

ករណីសិក  ក៨ 
 

េកះេ ៈ 
អនក រព័ត៌មនមន ក់ 

 

អនក រព័ត៌មន ្របឈមមុខនឹងបទេចទ្របកន់ជំរតិទរ្របក់ពីមច ស់ឃ្ល ងំស្តកុ 

េឈើ រ
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 អនក រព័ត៌មន ្រតូវបនបងគ ប់េ យមកបង្ហ ញខ្លួនេនតុ ករ ពីបទេចទ 
្របកន់ថបនពយយមជំរតិទរ្របក់ចំនួន ២៤ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិពីមច ស់ 
ឃ្ល ំងេឈើ រ កនុងឆន ំ២០០៩។ អនក រព័ត៌មនេឈម ះ ផ្លុង េរត៉ 
ក៏្របឈមមុខនឹងបទ្រពហមទណ្ឌ ផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត ចំេពះករេបះពុមព 
ផ យអតថបទនិយយអំពីមច ស់ឃ្ល ំង។ ផ្លុង េរត៉ ធ្ល ប់បនបំេរ ើករងរេ យ 

រព័ត៌មន ្រពហម។ 
 ករជំរតិទរ្របក់ែដលេចទេឡើងេនះ បនេកើតមនេឡើងកលពីៃថងទី២២ ែខធនូ 

ឆន ំ២០០៩ េនេពលែដលអនក រព័ត៌មន ២០នក់ បនថតរបូរថយន្តដឹកេឈើ 
ែដលអមករពរេ យរថយន្តេយធ។ មច ស់ឃ្ល ំងស្តុកេឈើ េ ក ចន់ បុល 
អះ ងថ នេពលេនះ ប្លុង េរត៉ បនទរ្របក់ពីគត់ ចំនួន ២៤ដុ ្ល សហរដ្ឋ 

េមរកិ។ 
 ែតេទះជយ៉ងេនះក្តី អនក រព័ត៌មន និយយថ គត់្រតូវបនទ នៃនកង 

ពលតូចេលខ៥ យដំេលើរបូគត់ បនទ ប់ពីគត់ថតរបូរថយន្តទំងេនះ។ 
 ប្លុង េរត៉ បនបង្ហ ញខ្លួនេនកនុងតុ ករ នៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ េហើយ 

បនអះ ងពីភពគម នកំហុសរបស់គត់។ គត់បននិយយថ ពកយបណ្តឹ ង គឺ 
ជករពយយមេដើមបីសងសឹក េ្រកយពីគត់បនថតយករបូភពៃនសកមមភព 
ដឹកេឈើ។ ករណីសថិតកនុងដំ ក់កលរង់ចំេសចក្តីសំេរចពីតុ ករ។ 

 

►►► 
១៧ សី  ២០១០ 

េខត្ត្រកេចះ 
 
 

ករណីសិក  ក៩ 
 

ប ្ណ ធិក រព័ត៌មន ្រតូវបនពិន័យជ្របក់ ចំេពះករបរ ិ រេករ ្តិ៍ បនទ ប់ពីគត់ 

េចទម្រន្តីេយធថ ជប់ពក់ព័នធកនុងករកប់េឈើខុសចបប់
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 អនក រព័ត៌មនពីរនក់ មកពីេខត្ត្រកេចះ ្រតូវបនកត់េ យជប់េទស 
ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ម្រន្តីេយធេនមូល ្ឋ នមន ក់ និង្រតូវបនពិន័យជ្របក់ចំនួន 
២ នេរៀល (៤៧១ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ)។ ពួកេគក៏្រតូវបនបងគ ប់េ យបង់ 
្របក់សំណងជំងឺចិត្តដល់េដើមបណ្តឹ ងចំនួន ៤ នេរៀល (៩៤១ដុ ្ល សហរដ្ឋ 

                                                 
138 ៉ ន់ េរ ើយ “តុ ករេកះេ អនក រព័ត៌មន ែដល្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទជំរតិទរ្របក់” រព័ត៌មនភនំេពញបុស្តិ៍ ៃថងទី២ ែខ សី  ឆន ំ២០១០។ ៉ ន់ 
េរ ើយ “អនក រព័ត៌មន ្រតូវបនតុ ករេកះេ េ យចូលខ្លួនពីេរឿងជំរតិទរ្របក់” រព័ត៌មនភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៧ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ 
អងគករលីកដូ ករណីេលខ SP012PA10 
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 ្រចន់ ចំេរ ើន “អនក រព័ត៌មន ្របឈមមុខនឹងករពិន័យ ចំេពះករបរ ិ រេករ ្តិ៍” រព័ត៌មនភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី១៨ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ អតថបទផ ព្វ 
ផ យ ៃនសមគមមិត្តអនក រព័ត៌មនែខមរ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [85] 
 

 

កត់េទសៈ 
អនក រព័ត៌មន 

២នក់ 
 

េមរកិ)។ 
 

 មិនមនអនក រព័ត៌មន មន ក់ - ជ ចន់្របកដ (ប ្ណ ធិក រព័ត៌មន 
មតុភូមិ) និង សុន សុផល (អនកនិពនធៃន រព័ត៌មនមតុភូមិ) - មិនមនវត្ត 
មន កនុងសវនករេទ។ 

 អនកទំងពីរ បនចុះផ យអតថបទមួយកនុងែខេម  ឆន ំ២០០៩ េរៀប ប់យ៉ង 
លំអិតអំពី េ ក មស សុភព េមបញជ ករកងវរេសនតូច េលខ២០៤ មន 
មូល ្ឋ នកនុង្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ។ អតថបទសរេសរថ េ ក មស សុភ 
បនជប់ពក់ព័នធកនុងជំនួញេឈើខុសចបប់ េហតុដូេចនះ គម នករជំរញុទឹកចិត្ត 
េដើមបីប្រងក បេទ។ មស សុភព បន ក់ពកយបណ្តឹ ងចូលតុ ករកនុងែខ 
ឧសភ ឆន ំ២០០៩ េចទ្របកន់ថ អនក រព័ត៌មនបនរេំ ភម្រ ១០ ៃន 
ចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មន ឆន ំ១៩៩៥។ 

 អំុ៊ ចន់ ៉  ្របធនសមគមមិត្តអនក រព័ត៌មនែខមរ បននិយយថ េសចក្តី 
សំេរចរបស់តុ ករនឹងេធ្វើេ យអនកករែសតដៃទេទៀត មនកររញួ  កនុងករ 
សរេសរចុះផ យអតថបទស្តីពីករ កប់េឈើខុសចបប់។ 

 យ៉ងេ យ ស់មនអនក រព័ត៌មនពីរនក់ បនចុះផ យអតថបទេរៀប ប់ 
លំអិតពីករជប់ពក់ព័នធកនុងជំនួញេឈើរបស់ េ ក មស សុភព។ ( រព័ត៌ 
មនែខមរអមតៈ “េមបញជ ករកងវរេសនតូចេលខ២០៤ េ្របើ្របស់បនទ យ 
េយធសំ ប់ទុកេឈើ” ៃថងទី១៤ ែខមក  ឆន ំ២០១០ និង រព័ត៌មនេដើម 
អំពិល “ឥ្រនទី្រកហមេនបន្តដឹកេឈើេនេឡើយេ យគម នករភ័យខ្ល ច” ៃថងទី 
២៣ ែខមីន ឆន ំ២០១០។) 

 



[86] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

៨. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន៍ 
 

 

 “ ជរ ្ឋ ភិបលកំពុងែតេធ្វើករ កលបងេមើលសហគមន៍អន្តរជតិ។ េនេពលែដលពួកេគេចទ 
្របកន់េទេលើ េ ក សម រង ុ ី និងអនកេផ ងេទៀត មុនេពលេចទ្របកន់មកេលើខញុំ េឃើញថ ្របតិកមមពី 
សហគមន៍អន្តរជតិមនលកខណៈទន់េខ យ។ រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសជេ្រចើន មិនបននិយយអ្វីទល់ែត 

េ ះ។”
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ពកយសំដីខងេលើេនះ ្រតូវបននិយយេ យេ ក កឹម សុខ កនុងឆន ំ២០០៦ បនទ ប់ពីមនករចប់ 
ខ្លួនរបស់គត់ - និងបនទ ប់ពីករកត់េសចក្តីេលើេ ក សម រង ុ ី - ចំេពះបទបរ ិ រេករ ្តិ៍។ ជករគួរកត់ 
សំគល់ចំេពះករេមើលេឃើញថ មនករែ្រប្របួលតិចតួចកនុងឆន ំ២០១០: េ ក សម រង ុ ី ្រតូវបនកត់េទស 
ជថមីម្តងេទៀត េ ក កឹម សុខ ្របឈមមុខនឹងបទេចទ្របកន់ថមីៗេទៀត និងអនកនេយបយគណបក  
ជំទស់មួយចំនួន ្របឈមមុខនឹងករេចទ្របកន់បទ្រពហមទណ្ឌ ផងែដរ។ ក់បីដូចជ ផលិតករៃនេ ខ ន 
នេយបយេន្របេទសកមពុជ ផលិតនូវេរឿង នេយបយដែដលៗម្តងេហើយម្តងេទៀត។ 
 

បុ៉ែន្តអ្វីែដលករបនដឹង និងបនេឃើញពីករផលិតេរឿងដែដលទំងេនះ មិនែមនមនែដនកំនត់ែត 
កនុងរង្វង់នេយបយេនះេទ នគរបលបន្តប្រងក បយ៉ងហិង េលើករត ៉ជ ធរណៈ អនក រព័ត៌មន្រតូវ 
បនចប់ខ្លួន និងជប់េចទពីបទ្រពហមទណ្ឌ  េនេពល ពួកេគ តទល់ជមួយ្រកុម អនកកន់អំ ច ចំែនកឯ 
សកមមជនសហគមន៍ ្របឈមមុខនឹងករបំភិតបំភ័យ ករគំ មកំែហង និងរហូតដល់ករសម្ល ប់ េនេពល 

ែដលពួកេគបេញចញមតិ។ 
 

េហើយអ្វីៗ ចនឹងកន់ែត ្រកក់េឡើងកនុងបុ៉នម នែខខងមុខេនះ៖ េនេពលែដលរបយករណ៍េនះ 
ផ ព្វផ យ ម រព័ត៌មន រ ្ឋ ភិបលកំពុងែតេ្រត មរចួជេ្រសចនូវចបប់ថមី េដើមបី ក់កំហិតេលើសមគម 
និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល។ េទះបីជរ ្ឋ ភិបលមិនទន់បនបេញចញេ យេឃើញនូវ ព្រងងចបប់ទំងមូល 
ក៏េ យ ក៏េសចក្តីដក្រសង់ៃនព្រងងចបប់ែដលបនផ ព្វផ យដល់ ធរណៈជន ចង្អុលបង្ហ ញថ ចបប់ 
េនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបី្រគប់្រគង និង ក់កំហិតេលើសកមមភពអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល។ ្រស័យេលើ 
េសចក្តីេកបះកបយៃនបញញតិចបប់េនះទំងមូលចបប់េនះ ចទំនងជគំ មកំែហងយ៉ងធងន់ធងរដល់  

 

លទធភពរបស់អងគករសិទធិមនុស េ្រករ ្ឋ ភិបល េដើមបីនិយយ្របឆំងនឹងអំេពើរេំ ភបំពនរបស់ 
ជរ ្ឋ ភិបល និងបនទុចបង្អ ក់ដល់ លទធភពេរៀបចំចង្រកងគន របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន។  

 

អងគករលីកដូ អងគករសងគមសីុវលិដៃទេទៀត បនេធ្វើករ្រពមនជេ្រចើនឆន ំមកេហើយ អំពី 
បរយិកសកន់ែតចេង្អ ត ស្រមប់ករសំែដងមតិខងនេយបយរបស់្របេទសកមពុជ។ បរយិកសេនះមិន 
បនព្រងីកេទ។ អនកដឹកនំរបស់្របេទសកមពុជកំពុងែតភ័យខ្ល ចេឡើងៗ ចំេពះេយបល់ផទុយ។ មូលេហតុៃន 
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 េអរកិ ប៉េប៉ “អនក្របឆំងកមពុជែដលមនេសរភីពៈ ‘បទ ខញុំខ្ល ច’” ដំណឹង្របចំសប្ត ហ៍ ៃថងទី២១ ែខមក  ឆន ំ២០០៦ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [87] 
 

 

កមមករេរៀបចំករេដើរកបួនយ៉ងធំមួយកនុង ជធនីភនំេពញ ៃថងទី១ 
ែខេម ។ ្រពឹត្តិករណ៍េនះេរៀបចំេឡើងេ យសន្តិវធីិ 

និងគម នករ ងំពីសំ ក់ ជញ ធរេឡើយ។ 

ករភ័យខ្ល ចរបស់ពួកេគ គឺមិនមនករលំបកេដើមបីែស្វងយល់េទ។  
 

 

្រកុមអនកកន់អំ ច មនអំ ចរងឹមំ េហើយេក្ត បក្ត ប់ និងេ្របើអំ ចេនះេដើមបីផល្របេយជន៍ 
របស់ពួកេគ - ផល្របេយជន៍ផ្តល់ភពហឺុ រដល់ពួកេគ។ ពួកេគមិនេពញចិត្ត ែបងែចកនូវសិទធិអំ ច 
របស់ពួកេគេទ មិនថ ្រតូវខតបង់យ៉ង ក៏េ យចុះ។ រដ្ឋ្រគប់្រគងេ យចបប់ ្រតូវបនជំនួសេ យករ 
្រគប់្រគងេ យអនកមនអំ ច។ ករេបះេឆន ត គឺជដំេណើ រករេបក្របក់មួយេហើយ ្របជធិបេតយយ គឺជ 
េរឿងថពិនែភនក។ 

 

បុ៉ែន្តេនមនសញញ វជិជមនេនេឡើយ។ 
 

្របជពលរដ្ឋកមពុជ្រតូវបនេធ្វើេ យអស់កំ ំង េ យ រអំេពើពុករលួយ បញ្ហ បក ពួកនិយម និង 
េ កនដកមម អស់ជេ្រចើនជំនន់មកេហើយ។ បុ៉ែន្ត ្របជពលរដ្ឋកមពុជេនរក បននូវ ឧត្តមគតិយុត្តិធម៌ និង 
បន្តករតសូ៊េដើមបីស្រមចបនយុត្តិធម៌។ េរឿង ៉ វមនកនុងរបយករណ៍េនះ គឺជភស្តុ ងៃនករពិត។ 
 

អនក រព័ត៌មន េមដឹកនំអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល អនកនេយបយ េមដឹកនំសហគមន៍ សកមមជន 
សហជីព និងអនកែដលសថិតកនុងទ្រមង់ដៃទេទៀត េនកនុងរបយករណ៍េនះ បនដឹងពីេ្រគះថន ក់ចំេពះសកមម- 

ភពរបស់ខ្លួន។ ពួកេគមនករភ័យខ្ល ចពីផលវបិក 
នន និងពីករ្របឈមមុខនឹងផលវបិកទំងេនះ។  
 

េទះជយ៉ង ក្តីពួកេគបន្តរក នូវសកមមភព 
របស់ខ្លួន។ 
 

េ ក ហង  ច្រក ជអនក រព័ត៌មន និងជ 
អនកេបះពុមពផ យ រព័ត៌មន ែដលធ្ល ប់បនជប់ 
ពនធនគរ េ យ រែតបនចុះផ យពីេរឿងអំេពើពុក 
រលួយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល បនមន្រប សន៍ថ “មន 
មនុស ជេ្រចើនភ័យខ្ល ចថ ខញុំកបត់ឧត្តមគតិរបស់ខញុំ” ។ 
 

“ចំេពះករភ័យខ្ល ចេនះ ខញុំមនចេម្លើយែតមួយ 
គត់ៈ ខញុំនឹងខិតខំករពរជំហររបស់ខញុំរហូតដល់ៃថងចុង 
បញច ប់ៃនជីវតិខញុំ។” េ ក ច្រក និងអនកេផ ងេទៀតដឹង 
ថពិភពេ កកំពុងែតសំលឹងេមើលមកកមពុជ។ ពួកេគ 
េនែតរក បននូវ រមមណ៍ៃនករមនសងឃឹម និងជំេនឿ 

ថ លទធិ្របជធិបេតយយរបស់្របេទសកមពុជ មិនែមនជ 
កមមសិទធិរបស់មនុស មួយ្រកុម ឬរបស់គណបក មួយ 
េនះេទ។ លទធិ្របជធិបេតយយ ជរបស់ពួកេគទំងអស់ 



[88] របយករណ៍ លីកដូ 
 

 

គន ែដល្រតូវ្របកន់យក។ 

អនុ សន៍ 
 

អងគករលីកដូ សូមផ្តល់អនុ សន៍ែដលមនជជំ នៗ ដូចខងេ្រកម េដើមបីធនថសិទធិបេញចញមតិ 
របស់្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេគរព េហើយលិទធិ្របជធិបេតយយមនភពរកីចំេរ ើន៖ 

 

 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រតូវធនេ យមនករេសុើបអេងកតពិត្របកដ និងផ្តនទ េទស ចំេពះ្រគប់ករណីទំង 

អស់ ែដលអំេពើហិង ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េដើមបីសងសឹកេលើ ្របជពលរដ្ឋកមពុជ ចំេពះករអនុវត្តសិទធិ 

ខងករបេញចញមតិរបស់ខ្លួន។ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវធនថ ករេសុើបអេងកតទំងអស់្រប្រពឹត្តិេទេ យគម ន 

ករបនទុចបង្អ ក់ពីករេ្រជ តែ្រជកពីខងេ្រក។ 

 ម្រន្តីទំង យ និងបុគគលកនុងតួនទី ធរណៈគួរែតបង្ហ ញនូវភព អធយ្រស័យចំេពះ កររៈិគន់ និង 

េគរពសិទធិខងករបេញចញមតិ ៃនអនក រព័ត៌មន និងអនកេផ ងេទៀត ្រពមទំង ទប់ចិត្ត និងអត់ធមត់ពីករ 

ប្តឹងេរឿង្រពហមទណ្ឌ  ្របឆំងនឹងពួកេគ។ 

 ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវែតអនុញញ ត និងជំរញុេលើកទឹកចិត្តដល់ នគរបលេពញចបប់ និងករេសុើបអេងកត មផ្លូវ 

តុ ករេលើ ករណីឃតកមមទំងអស់ែដលបន្រប្រពឹត្តិចំេពះ អនក រព័ត៌មន អនកករពរសិទធិមនុស  

សកមមជនសហជីព និងអនកេផ ងេទៀត ែដលករ ្ល ប់របស់ពួកេគទក់ទងនឹងសកមមភពៃនករបេញចញ 

មតិ កនុង្របេទសកមពុជ ែដលេកើតមនេឡើង ំងពីឆន ំ១៩៩៣ មក។ 

 រដ្ឋសភជតិ្រតូវែតទប់ចិត្ត ពីករដកអភ័យឯកសិទធិសភៃនអនកតំ ង ្រស្ត ែដលអនុវត្តភរកិចចែបប 

្របជធិបេតយយរបស់ខ្លួន ឬក៏សែម្តងនូវគំនិតេយបល់ែបបនេយបយ។ 

 ជរ ្ឋ ភិបលគួរែត្របកន់យកជំ ន កត់បនថយ ឬលប់បំបត់េចល ករអនុវត្តន៍ករ ក់ពនធនគរ 

បុគគលែដលខកខនមិនបង់្របក់ពិន័យខង្រពហមទណ្ឌ  និងបង់្របក់ មេសចក្តីសំេរចរបស់តុ ករ។ 

បញញត្តិទំងអស់េនះ មនករេរ ើសេអើងចំេពះអនក្រកី្រក េហើយ អនុញញ តេ យមនករ ក់េទស 

ពនធនគរចំេពះសកមមភពែដល “មិនែមនជករណី ្រពហមទណ្ឌ ” ដូចជ ករណីបរ ិ រេករ ្តិ៍ ជេដើម។ 

បញញត្តិទំងេនះ ក៏ជបនទុកធងន់ផងែដរ ដល់្របព័នធពនធនគរ ែដលជករមិនចំបច់ពីេ្រពះ្របព័នធ 

ពនធនគរ ផទុកអនកេទស ដល់េទជិតពីរដងៃនសមតថភពែដល ចទទួលយកអនកេទសបន។  
 

ដំេ ះ្រ យ ចេធ្វើេទបនរមួមន៖ 
 

‐ លុបបំបត់ទំង្រសុងករអនុវត្តន៍ករ ក់ពនធនគរ ចំេពះបុគគលែដលមិនបង់្របក់ពិន័យខង្រពហម- 

ទណ្ឌ  ឬបង់្របក់ មេសចក្តីសំេរចរបស់តុ ករ 

‐ កំរតិេលើ្របក់ពិន័យ េ យែផ្អកេលើ្របក់ចំណូល និងធនធនែដលបុគគលរកបន ឬលទធភពែដល 

បុគគល ចបង់បន 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [89] 
 

 

‐ បេងកើតេ យមនជ គេ្រមងបង់្របក់ជដំ ក់កលៗ និងអនុញញ តេ យចុងេចទ នូវេពលេវ  

េដើមបីបង់្របក់ពិន័យ មុននឹងងកមកេ្របើវធីិ ក់ពនធនគរ និង 

‐ ក់េចញនូវ េស សហគមន៍ ឬវធិនករគម នករឃំុឃំង ជំនួសេ យពនធនគរ ចំេពះករខកខន 

មិនបង់្របក់ពិន័យ។ 

‐ រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតធនថ ចបប់បតុកមម មិន្រតូវបនេ្របើ្របស់ េ យរេបៀបេរ ើសេអើង េដើមបី ងំដល់ 

្រកុមែដលេគមិនេពញចិត្ត មួយ ពីករជួប្របជំុេ យសន្តិវធីិ ឬបេញចញមិតិេយបល់ែដលផទុយេទ 

នឹងទស នៈរបស់គណបក កន់អំ ច។ ករជួប្របជំុេ យសន្តិវធីិ េដើមបីបេញចញមិតិមិនយល់ 

្រសបជមួយនឹងបុគគលននសថិតកនុងអំ ច មិនគួរ្រតូវបនេមើលេឃើញជស្វ័យ្របវត្តិថ ជករគំ ម 

កំែហងដល់ “ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ” ឬ “សន្តិសុខជតិ” េទ។ ពកយស័ពទទំងេនះ ជមួយនឹងពកយ 

“្របៃពណីល្អរបស់សងគមជតិ” គួរែតមនករកំណត់អតថន័យេ យចេង្អ ត េនេពល ពិនិតយ និង 

កំណត់ថេតើអនុញញ ត េ យមននូវករជួប្របជំុជ ធរណៈ។ 

‐ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអជញ ធរថន ក់ជតិ ្រតូវែតធនថ សិទធិមនេសរភីពកនុងករេដើរេហើរ មរដ្ឋ 

ធមមនុញញរបស់កមពុជ ្រតូវបនេគរព។ ្របជពលរដ្ឋកមពុជ មនសិទធិេធ្វើដំេណើ រេទចូលរមួ ្ត ប់ 

សវនករ និងបតុកមមេ យសន្តិវធីិ។ 

‐ ជរ ្ឋ ភិបលគួរែត ទប់ចិត្តពីករបេញចញ រមមណ៍ផទ ល់របស់ខ្លួនជ ធរណៈ ជមួយសហគមន៍ 

អន្តរជតិ។ ករអនុវត្តរបស់រ ្ឋ ភិបល កនុងករជះករគំ មកំែហងដ៏េ្រគត្រគត និងករេជរ្របមថ 

ដល់អនករៈិគន់បរេទស មនែតេធ្វើេ យខូចខតដល់ នៈរបស់កមពុជ កនុងសហគមន៍អន្តរជតិ។  

‐ ជរ ្ឋ ភិបលគួរែត្របកន់យកជំ ន េដើមបីធនថ ករប្រងក បកំពុងែតេធ្វើេលើសកមមភព កប់េឈើ 

ខុសចបប់ នឹងមិននំេ យមនករចប់ខ្លួន អនក រព័ត៌មនទំង យ  ែដលេធ្វើករេសុើបអេងកត 

សកមមភពេនះ្រសប មចបប់េទ។ 

 





េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [89] 
 

 

ឧបសមព័នធ១៖ បទបញញតិ និងចបប់្រពហមទណ្ឌ  និងនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ អនុវត្តកនុងសម័យអន្តរកល (ចបប់្រពហមទណ្ឌ  
អន្តរកល) ្រតូវបនេ្របើេដើមបី ក់ក្រមិតេលើេសរភីព កនុងករបេញចញមតិ 

 

ករញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្តិបទឧ្រកិដ្ឋេ យបនសេ្រមចផល (ម្រ ៥៩ ៃនចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់
141

 ចបប់ជំនួស/សំគល់ 

១) មរយៈសនទរកថ មសែ្រមក ឬករគំ មកំែហង បនទរេឡើងកនុងកែន្លងនន ឬកនុងទី 
្របជុំជន ធរណៈ មករសរេសរ ករេបះពុមព គំនូរ ចម្ល ក់ វចិិ្រតកមម និមិមតរបូ របូភព ឬ 
្រគប់ករគំ្រទៃនករសរេសរ សំដី ឬរបូភពែដល ក់លក់ ឬ ក់ ំងេនកែន្លងនន ឬកនុងទី 
្របជុំជន ធរណៈ មផទ ំងប  ឬបណ្ណ្របកសែដល ំងឲយ ធរណៈជនេឃើញ ម្រគប់ 
មេធយបយទំនក់ទំនងេ តទស ន៍ 
២) បនបងកេ យផទ ល់ ឲយមនុស មន ក់ ឬេ្រចើននក់ ្រប្រពឹត្តអំេពើដូចេពលខងេលើេនះ េបើករ 
ញុះញង់េនះបនសេ្រមចផល។ លកខន្តិកៈេនះ ចអនុវត្តបនែដរ កល ករញុះញង់េនះ 
បនផល្រតឹមែតករប៉ុនប៉ង្រប្រពឹត្តអំេពើឧ្រកិដ្ឋប៉ុេ ្ណ ះ។ 

មន (បេងកើតភពទទួល 
ខុស្រតូវ កនុងនមជអនក 
សមគំនិត ចំេពះបទ 
ឧ្រកិដ្ឋជមួល ្ឋ ន ឬករ 
ប៉ុនប៉ង្រប្រពឹត្តិបទឧ្រកិដ្ឋ) 

មន ( ្រស័យ ម 
បទឧ្រកិដ្ឋជមូល 
្ឋ ន) 

ម្រ  ៤៩៥ 

                                                 

141 ចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល ត្រមូវឲយបង់ផកពិន័យបែនថម ឬជំនួសឲយេថរេវ ជប់ពនធនគរ                                                                                                               



[90] របយករណ៍ លីកដូ 

 

 

 

ករញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្តបទេលមើសឧ្រកិដ្ឋ និងមជឈឹមេ យពុំបនសេ្រមចផល (ម្រ  ៦០ ៃនចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ ចបប់ជំនួស /សំគល់ 

១) ញុះញង់េ យផទ ល់ឲយមនបទឧ្រកិដ្ឋ ឬ មជឈឹម 
២) កនុងករណីែដលករញុះញង់េនះពុំបនសេ្រមចផល 
៣) មមេធយបយ មួយែដលមនែចងកនុងម្រ  ៥៩២)បនបងកេ យផទ ល់ ឲយមនុស មន ក់ 
ឬេ្រចើននក់្រប្រពឹត្តអំេពើដូចេពលខងេលើេនះ េបើករញុះញង់េនះបនសេ្រមចផល។ លកខន្តិកៈ 
េនះ ចអនុវត្តបនែដរ កល ករញុះញង់េនះ បនផល្រតឹមែតករប៉ុនប៉ង្រប្រពឹត្តអំេពើ 
ឧ្រកិដ្ឋប៉ុេ ្ណ ះ។ 

មន (្រតូវផ្តនទ េទស ក់ 
គុកពី ១ ឆន ំ ដល់ ៥ ឆន ំ) 

មិនជក់ ក់ ម្រ ៤៩៥ 

ករញុះញង់ឲយមនករេរ ើសេអើង (ម្រ  ៦១ៃនចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ ចបប់ជំនួស /សំគល់ 

១) ញុះញង់ឲយមនសម្អប់ជតិ ពូជ សន៍ ឬ សន 
២) ែដលជករញុះញង់ឲយមនករេរ ើសេអើង អរភិព ឬហឹង  
៣) មមេធយបយ មួយដូចមនែចងកនុងម្រ  ៥៩ 

្រតូវផ្តនទ េទសពី១ែខ ដល់ 
១0 ឆន ំ 

ពី ១ នេរៀល 
ដល់ ១០ ន 
េរៀល 

ម្រ ៤៩៦ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [91] 
 

 

 

ករផ យព័ត៌មនមិនពិត (ម្រ ៦២ ៃនចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ ចបប់ជំនួស /សំគល់ 

១) ករចុះផ យ ករផ ព្វផ យ ឬករផ យបន្ត មមេធយបយ ក៏េ យ 
២) នួវព័ត៌មនមិនពិត ព័ត៌មន្របឌិត ព័ត៌មនែក្លងក្ល យ ឬេ យកុហកទម្ល ក់កំហុស េ យ 
អសុទធចិត្តេទេលើជនទីបី 
៣) កនុងេគលបំណងបំផ្លិចបំផ្ល ញ  
៤) េធ្វើឲយេកើតេក ហលដល់សន្តិសុខ ធរណៈ ឬ ចប ្ត លឲយេកើតេក ហលដល់ 
សន្តិសុខ ធរណៈ 

្រតូវផ្តនទ េទសពី៦ែខ ដល់ 
៣ឆន ំ) 

ពី១ ន េរៀល 
ដល់ ១០ ន 
េរៀល 

េទះបីជយ៉ង ក៏ 
េ យករបងខូច េឈម ះ 
ម្រ  ៤៩៥ (បទញុះ 
ញង់ឲយ ្រប្រពឹត្តបទ 
ឧ្រកិដ្ឋ) បនអនុញតិឲយ 
មនករកត់េទសចំ
េពះបទេលមើស្រសេដៀង 
គន េនះ។ មពិត ម្រ  
៤៩៥ ្របែហងជ ច 
េធ្វើករកត់េទសងយ 
្រសលួជង ពីេ្រពះបទ 
បញញតិេនះពុំមនករទម
ទរ មួយែដលថ 
ព័ត៌មនមិនពិត ព័ត៌មន 
្របឌិត ឬព័ត៌មនែក្លង 
ក្ល យ និងករផ ព្វ 
ផ យ មនេគល 



[92] របយករណ៍ លីកដូ 

 

បំណងបំផ្លិចបំផ្ល ញ 
េនះេទ 
 

ម្រ  ៤៩៥ ្រគន់ែត 
កំណត់ថ មនុស មន ក់ 
(១)ញុះញង់េ យ 
ផទ ល់ឲយ្រប្រពឹត្តបទ 
ឧ្រកិដ្ឋ ឬអំេពើ មួយ 
ែដលបងកឲយេកើតមន 
េក ហលធងន់ធងរកនុង
សងគម (២) មរយះ ក) 
សនទរកថែដលបនេធ្វើ
េឡើងកនុងកែន្លង ធរ
ណៈឬកនុងទី្របជុំជន
ធរណៈ ខ) មករសរ 
េសរ ឬគំនូរ េទះជ 
្របេភទ ក៏េ យ 
ែដលផ ព្វផ យេនកនុង
ចំេ ម ធរណជន 
ឬ ក់ ំងឲយ ធរណ
ជនេមើល គ) ករទំនក់ 
ទំនងេ តទស ន៍ ដល់



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [93] 
 

 

ធរណៈជន។ 
 

ម្រ  ៦២ ករបងកឲយ 
េកើតេក ហលដល់ 
សន្តិសុខ ធរណៈ 
្រតូវបនតុ ករឲយ 
អនថន័យយ៉ងទូលំទូ 

យ េនេពលេធ្វើករ 
្រ យបំភ្លឺករណីសិក
មួយចំនួនេនកនុងរបយ
ករណ៍។ ឃ្ល េក  
ហលធងន់ធងរ េនកនុង 
ម្រ  ៤៩៥ ៃន្រកម 
្រពហមទណ្ឌ ថមីេនះ ទំនង 
ជងយេពកកនុងករបក
ែ្របទូលំទូ យែបបេនះ 



[94] របយករណ៍ លីកដូ 

 

 

ករបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងករេជរ្របមថ (ម្រ  ៦៣ ៃនចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ ចបប់ជំនួស /សំគល់ 

ករបរ ិ រេករ ្តិ៍ៈ 
១) ្រគប់ករេពលអៈ ង ឬ្រគប់ករទំ ក់កំហុសេ យអសុទធចិត្ត នូវអំេពើជកំណត់ មួយ 
២) ែដលប៉ះពល់ដល់កិតិ្តយស ឬេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់បុគគលឯកជន អំេពើែដលនំឲយេកើតេ ហមង 
ដល់ជនេនះ គឺចត់ជករបរ ិ េករ ្តិ៍ 
ករេជរ្របមថៈ  
១) ្រគប់ពកយេជរ្របមថធងន់ៗ ពកយេមើលងយ  
២) ឬពកយេជរែដលគម នករទម្ល ក់កំហុសេទេលើអំេពើ មួយ គឺជករេជរ្របមថ 

គម ន (េលើកែលងែតមិន 
បង់្របក់ពិន័យៈ ចប់ពី ៦ 
ែខេឡើងេទ ្រតូវបង់ ១០ 

នេរៀល និងរយៈេពល 
ជប់ពនធនគរយូរបំផុត 
២ឆន ំ េបើសិនជបង់្របក់ 
ពិន័យឬសំណង ៥០ 

នេរៀល ឬេ្រចើន) 

ពី ១ នេរៀល 
ដល់ ១០ ន 
េរៀល (ចំេពះបទ 
បរ ិ េករ ្តិ៍ ែដលេធ្វើ 
េឡើង មមេធយ 
បយ មួយ ដូច 
មនែចងកនុងម្រ  
៥៩ ឧទហរណ៍ 
សនទរកថ  
េនទី្របជុំជន 

ធរណៈ ម 
រយៈករសរេសរ 
និងករផ ព្វផ យ  

ម្រ  ៣០៥(បទបរ ិ រ 
េករ ្តិ៍) និងម្រ  ៣០៧ 
(បទេជរ្របមថ) 

 
□□□ 

 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [95] 
 

 

ឧបសមព័នធ ២៖ បទបញញតិៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីែដល ច្រតូវបនេ្របើេដើមបី ក់ក្រមិតេលើេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ 
 

បទបរ ិ រេករ ្តិ៍ជ ធរណះ (ម្រ  ៣០៥)) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ
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 ពិន័យជ្របក់ 
សំគល់ និងករ 

ក់ទណ្ឌ កមមបែនថម 

១) ្រគប់ករអះ ងបំេផ្លើស ឬករទំ ក់កំហុសេ យអសុទធចិត្តេលើអំេពើ មួយ 
២) ែដលនំឲយប៉ះពល់ដល់កិត្តិយស ឬកិត្តិស័ពទៃនបុគគល ឬៃន ថ ប័ន គឺជករបរ ិ េករ ្តិ៍ 
៣) មមេធយបយ មួយដូចតេទ ក) មសំដីេទះជ្របេភទ ក៏េ យ ែដលបេញចញ 
េនទី ធរណៈ ឬេនកនុង ល្របជុំ ធរណៈ ខ) មលិខិត ឬគំនូរ េទះជ្របេភទ ក៏ 
េ យែដលផ ព្វផ យេនទី ធរណៈ េនកនុងចំេ ម ធរណជន ឬ ក់ ំងឲយ 

ធរណជនេមើល គ) ម្រគប់មេធយបយទូរគមនគមន៍េ តទស ន៍ស្រមប់ ធរណជន 

គម ន ពី ១០មុឺន េទ១០ 
ន េរៀល 

ស្រមប់បទបរ ិ េករ ្តិ៍
េលើម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល 
ម្រន្តី ជករ ឬ្របជពល 
រដ្ឋែដលទទួល ណត្តិ

ធរណៈ ករេចទ 
្របកន់នឹង្រតូវេធ្វើេឡើង
េទ មបណ្តឹ ងរបស់ពួក
េគ ឬ បណ្តឹ ងរបស់ 
្រកសួងែដលពក់ព័នធ 
េនកនុងករណីបរ ិ រេករ ្តិ៍
េលើ្របជពលរដ្ឋធមម  
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 ្រគប់្របក់ពិន័យទំងអស់ែដលបនកំណត់បញជ ីកនុងែផនកេនះ គឺត្រមូវេ យចបប់ និង្របមូលពនធបែនថមចំេពះករបេ្រមើេទសកនុងពនធនគរ។ េនះជ្រចកេចញមួយបែនថមពីចបប់្រពហមទណ្ឌ  អន្តរកល ែដលផ្តល់ឲយេច្រកមនូវជេ្រមើសកនុងករ 
ផ ព្វផ យ្របក់ពិន័យ ប៉ុែន្តមិនចំបច់។ េនះមន រសំខន់ ស់ែដល្រកមនិតិវធិី្រពហមទណ្ឌ អនុញតិឲយជប់ពនធនគរបែនថមពីរឆន ំចំេពះករមិនបង់្របក់ពិន័យ។ េលើសពីេនះេទៀត ្របក់ពិន័យេនមនសុពលភព បនទ ប់ពីបេ្រមើេទស រចួ។ 
ជនេនះមិន ច្រតូវបនជប់ពនធនគរម្តងេទៀតេឡើយ ប៉ុែន្តេគេនែតបង់្របក់ពិន័យ។ 



[96] របយករណ៍ លីកដូ 

 

ករេចទ្របកន់នឹង ច
េធ្វើេទបន ្រស័យេលើ
បណ្តឹ ងរបស់អនកែដល 
្រតូវបនេគបរ ិ រេករ ្តិ៍ប៉ុ
េ ្ណ ះ។ េទះជយ៉ង 

ក៏េ យ ករេចទ 
្របកន់ ចេធ្វើេទបន
េ យ្រពះ ជ ជញ  
្របសិនេបើករបរ ិ រេករ ្តិ៍
្រតូវបន្រប្រពឹត្តេទេលើ 
ជនជតិេដើមភគតិច 
្របេទសជតិពូជ សន៍ 
ឬ សន។  
ឃ្ល  
ផ ព្វផ យកនុងចំេ ម

ធរណជន 
បញជ ក់ថ បុគគលេនះ 

ច្របឈមនឹងករប្តឹង
េចទ្របកន់េរឿង្រពហមទ
ណ្ឌ ចំេពះករេធ្វើអ ថ ធិ
បបយផទ ល់ខ្លួន ែដល 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [97] 
 

 

េ្រកយមក្រតូវបនផ ព្វ
ផ យកនុងចំេ ម 

ធរណជនេ យមិន 
បនដឹង ឬយល់្រពមពី 

មីខខួន។ ឃ្ល េនះ្រតូវ 
បនេគេ្របើេឡើងវញិកនុង
្រកម្រពហមទណ្ឌ ទំងមូល 

បទេជរ្របមថជ ធរណៈ(ម្រ ៣០៧) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ 
សំគល់ និងករ 

ក់ទណ្ឌ កមមបែនថម 

១) ្រគប់ពកយ្របមថ ្រគប់ពកយេមើលងយ ឬ្រគប់ពកយ្រទេគះ  
២) ែដលគម នករទំ ក់កំហុសេទេលើអំេពើ មួយ 
៣) ្រប្រពឹត្តេឡើង មមេធយបយដូចតេទ ក) មពកយសំដី េទះជ្របេភទ ក៏េ យ 
ែដលបេញចញេនទី ធរណៈ ឬេនកនុងេពល្របជុំ ធរណៈ ខ) មលិខិត ឬគំនូរ 
េទះជ្របេភទ ក៏េ យ ែដលផ ព្វផ យេនកនុងចំេ ម ធរណជន ឬ ក់ ំងឲយ 

ធរណជនេមើល គ) ម្រគប់មេធយបយទូរគមនគមន៍េ តទស ន៍ស្រមប់ ធរណជន 
 
 

គម ន ពី ១០មុឺន េទ ១០ 
នេរៀល 

ចូរេមើល ចំនុចសំគល់ 
ផ ព្វផ យេនកនុងចំ
េ ម ធរណជន 
ខងេលើេឡើងវញិ 



[98] របយករណ៍ លីកដូ 

 

បទប្តឹងបរ ិ របងក ច់េករ ្តិ៍  (ម្រ ៣១១) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ 
សំគល់ និងទណ្ឌ  
កមមបែនថម 

១) ករប្តឹងបរ ិ បងក ច់េករ ិ៍ ្ត គឺជអំេពើប្តឹងបរ ិ អំពីអំេពើែដលេគដឹងថ មិនពិត  
២) េហើយែដលនំឲយមនទណ្ឌ កមម្រពហមទណ្ឌ  ឬវនិ័យ 
៣) កលេបើករបឹ្តងបរ ិ រេនះ ្រតូវបនេផញើរេទដល់ ជញ ធរមនសមតថកិចចេដើមបីចត់វធិនករណ៍ 
(ដូចជ េច្រកម ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម៌ ឬនិេយជក) ឬបុគគលែដលមនអំ ចប្តឹងេទ ជញ ធរ 
មនសមតថកិចច។ 

ពី ១ ែខ ដល់ ១ឆន ំ ពី ១០ មុឺនេរៀល 
ដល់ ២ នេរៀល 

ករប្តឹងេចទ្របតកន់ 
្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងអំឡុង 
េពល ១ឆន ំ បនទ ប់ពីៃថង 
ែដល ជញ ធរមនសមតថ
កិចចទទួលបនពកយ 
បណ្តឹ ង ឬៃថងែដលបឹ្តង។ 
 

េនកនុងករណីែដលករ 
ប្តឹងបរ ិ របងក ច់េករ ្តិ៍នំ
េ យមនករេចទ្រប
កន់ខង្រពហមទណ្ឌ  
នីតិវធិីេផ្តើមករេចទ្រប
កន់េនះ នំេ យផ្អ ក 

ជញ យុកលរហូតដល់
េពលបញច ប់កិចចេចទ 
្របកន់។ 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [99] 
 

 

 

បទញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋជ ទិ៍(ម្រ ៤៩៥) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ 
សំគល់/ករ ក់ទណ្ឌ ក
មមបែនថម 

១) អំេពើញុះញង់េ យផទ ល់ឲយ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ ឬ្រប្រពឹត្តអំេពើបងកឲយេកើតមនភពវកិវរធងន់ធងរ 
ដល់សន្តិសុខសងគម 
២) មមេធយបយ មួយ ក) មពកយសំដី េទះជ្របេភទ ក៏េ យ ែដលបេញចញេនទី 

ធរណៈ ឬេនកនុងេពល្របជុំ ធរណៈ ខ) មលិខិត ឬគំនូរ េទះជ្របេភទ ក៏េ យ 
ែដលផ ព្វផ យេនកនុងចំេ ម ធរណជន ឬ ក់ ំងឲយ ធរណជនេមើល គ) ម្រគប់ 
មេធយបយទូរគមនគមន៍េ តទស ន៍ស្រមប់ ធរណជន 

ពី ៦ែខ ដល់ ២ឆន ំ 
(ចំេពះអំេពើញុះញង់ឲយ្រប
្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋែដលមិន
បនសេ្រមចផល) 
 

អំេពើញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្ត 
បទឧ្រកិដ្ឋែដលបន 
សំេរចផល្រតូវផ្តនទ េទស
ដូចគន េទនឹងបទឧ្រកិដ្ឋ
ែដល្រតូវបន្រប្រពឹត្ត 
(និយមន័យៃនអនកេផ្តើម 
គំនិត ម្រ ២៨ ្រកម 
្រពហមទណ្ឌ ) 
 

ពី ២ឆន ំ ដល់ ៥ឆន ំ 
(ចំេពះអំេពើញុះញង់ឲយ 

ពី ១ នេរៀល 
ដល់៤ នេរៀល  
( ចំេពះអំេពើញុះ 
ញង់ឲយ្រប្រពឹត្តបទ
ឧ្រកិដ្ឋែដលមិន 
បនសេ្រមចផល) 
 

ករ ក់ទណ្ឌ កមមបែនថមរួ
មបញចូ លទំងករពយួរ 
សិទិធពលរដ្ឋេ យមិន 
កំណត់េពលេវ ជក់

ក់។ អងគករលីកដូ 
មនករ្រពួយបរមភថ 
សិទិធទំងេនះរមួមនសិទិធ
ចូលរមួកនុងករេបះេឆន ត 
សិទិធកនុងករែថ្លងសនទរក
ថ ជ ធរណៈ សិទិធ 
កនុងករេដើរេហើរ និងសិទិធ 
ដៃទេទៀត។ 
 

អំេពើញុះញង់េ្រកមចបប់
្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល 
កំណត់យ៉ងចបស់ថជ
បទឧ្រកិដ្ឋ ឬប៉ុនប៉ង 
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្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ)
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្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ (ឬករ 
មនេចតនចបស់ ស់
កនុងករញុះញង់ឲយ្រប  
្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ)។  
 

្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីេនះតំរវូ
ឲយមន្រតឹមែតអំេពើញុះ
ញង់បងកឲយេកើតមន 
េក ហលកនុងសងគម
ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ វធិីេនះ  
្រសេដៀងនឹងបទបញញតិពី
មុនែដលែចងអំពីបទ 
ផ យព័ត៌មនមិនពិត 
ែដលកំណត់ថជបទ
េលមើស្រពហមទណ្ឌ នូវ 
សកមមភពមួយចំនួន 
ែដលប ្ត លឲយេកើត
េក ហលដល់សនិ្ត 
សុខ ធរណៈ 
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 ពុំមនខែចងអំពីករចប់ ក់ពនធនគរចំេពះ អំេពើញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ ( ឬអំេពើញុះញង់ែដលបនសេ្រមចផល) ្រតូវបនផ្តល់ឲយេនកនុងករបក្រ យភ រែខមរចុងេ្រកយៃន្រកមេនះ មែដលេយើងទទួលបន។ ករ ក់ 
ទណ្ឌ កមមេនះ គឺយកេចញពីករបក្រ យជភ ប ងំមុន។ ្រកមេនះមិនទន់្រតូវបនបកែ្របជភ រអង់េគ្លសេនេឡើយេទ។ ចូរកត់ចំនំថ ករបកែ្របជភ រែខមរចុងេ្រកយៃន្រកមេនះបង្ហ ញពីករពិន័យជ្របក់េ យែឡកពីគន  ចំេពះ 
បទញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ និងបទញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋែដល 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [101] 
 

 

(ចូរេមើល្រកម្រពហមទណ្ឌ

អន្តរកល ម្រ  ៦២) 

បទញុះញង់ឲយមនករេរ ើសេអើង (ម្រ  ៤៩៦) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ 
សំគល់/ករ ក់ទណ្ឌ ក
មមបែនថម 

១) អំេពើញុះញង់េ យផទ ល់ មមេធយបយ មួយ ឲយ្រប្រពឹត្តកេរ ើសេអើង ករគុំគួន ឬហិង  
ចំេពះបុគគល មន ក់ ឬ្រកុម មួយ េ យមូលេហតុបុគគលេនះ ជសមជិក ឬមិនែមនជ 
សមជិកៃនជតិពិនទុ ្រកុមជតិ ពូជ សន៍ ឬៃន សន មួយជកំណត់េនះ 
២) មមេធយបយ មួយ ក) មពកយសំដី េទះជ្របេភទ ក៏េ យ ែដលបេញចញេន 
ទី ធរណៈ ឬេនកនុងេពល្របជុំ ធរណៈ ខ) មលិខិត ឬគំនូរ េទះជ្របេភទ ក៏េ យ 
ែដលផ ព្វផ យេនកនុងចំេ ម ធរណជន ឬ ក់ ំងឲយ ធរណជនេមើល គ) ម្រគប់ 
មេធយបយទូរគមនគមន៍េ តទស ន៍ស្រមប់ ធរណជន 

ពី១ ឆន ំ ដល់ ៣ឆន ំ (អំេពើ 
ញុះញង់ែដលមិនបន 
សេ្រមចផល) 

ពី២ នេរៀល 
ដល់ ៦ នេរៀល 
(អំេពើញុះញង់ 
ែដលមិនបន 
សេ្រមចផល) 

ករ ក់ទណ្ឌ កមមបែនថមៈ 
ដូចគន នឹងម្រ  ៤៩៥  
ទំង្រកមភ ែខមរ និង 
្រកមភ ប ងំ បញជ ក់ 
ពីករ ក់ទណ្ឌ កមមចំ
េពះបទញុះញង់ែដលមិ
នបនសេ្រមចផល។ពុំ
មនករកំណត់អំពីករ

ក់ទណ្ឌ កមមចំេពះបទ
ញុះញង់ែដលបន 
សេ្រមចផល។ 
 
មនបញ្ហ សមុគ ម ញ 
បែនថមេទៀត ករកត់ឲយ 
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ជប់េទសេ្រកមម្រ  
៤៩៦ មិនត្រមូវឲយមន 
ករ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ 
ដូេចនះ ពុំមនករេរៀប ប់ 
ចបស់ ស់រ ងនូវអ្វីជ
អំេពើញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្ត
ករេរ ើសេអើងពូជ សន៍
ែដលសេ្រមចផល និង 
មិនសេ្រមចផល។ ម្រ  
េនះមិនបញជ ក់ចបស់ពី
ធតុផ ំចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋ
ទំងពីរេនះ។  
 

មនសញញ មួយសថិតេន
ម្រ េនះ ឧទហរណ៍ 
ករត្រមូវថជន្រតូវេចទ
្រតូវែតជអនកបងកឲយមន
ករេរ ើសេអើង ករគុំកួន ឬ 
ហិង ។ ករេរ ើសេអើង 
និងហិង  
គឺជ្រពឹត្តិករណ៍ចបស់

ស់ និងែដល ច 
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េមើលេឃើញ។ ករគុំកួន 
គឺមិនដូេចនះេទ េហើយ 

ចចត់ទុកថជបទ
ញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្តករ 
េរ ើសេអើងពូជ សន៍ែដ
លមិនបនសេ្រមច 
ផល។ េនែតមិនចបស់ 
ថ េតើតុ ករនឹង 
សេ្រមចយ៉ង អំពី 
ជន្រតូវេចទ ែដលញុះ 
ញង់ឲយមនករគុំកួន 
ែដលជករេឆ្លើយតប 
េ យ រមមណ៍។ 

បទ្របមថ (ម្រ  ៥០២) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ 
សំគល់/ករ ក់ 
ទណ្ឌ កមមបែនថម 

១) ករ្របមថ គឺជ ច កយវកិរ សំេណរ គំនូរ ឬវតថុែដលប៉ះពល់ដល់េសចក្តីៃថ្លថនូរៃនបុគគល 
២) ករ្របមថចំេពះអនក ជករ ធរណៈ ឬចំេពះពលរដ្ឋទទួល ណត្តិ ធរណៈេ យ 
ករេបះេឆន តេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនមុខងរ ឬេនកនុងឪកសៃនករបំេពញមុខងររបស់ខ្លួន 

ពី ១ៃថង ដល់ ៦ៃថង ពី១ពន់េរៀល ដល់ 
១០ មុឺនេរៀល 

ធតុផ ំៃនបទឧ្រកិដ្ឋេនះ
មនលកខណៈ្រសពិច 
្រសពិលមិនចបស់ និង 
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អត្តេនម័តិ ែដល ចេធ្វើ 
ឲយម្រ េនះកន់ែតតឹង 
រងឹេទៗ ជពិេសសេធ្វើ 
ឲយករ្រប្រពឹត្តទំង យ 
ែដលប៉ះពល់ដល់ 

រមមណ៍របស់ម្រន្តី ជ
ករ ធរណៈក្ល យជ 
បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។  
 

អងគករលីកដូ មនករ 
្រពួយបរមភថខែចងេនះ

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ 
កនុងករបេណ្ត ញេចញពី
ដីធ្លីេដើមបីឃុំខ្លួនកនុងរយៈ 
េពលខ្លីេលើសកមមជន 
សហគមន៍ ែដលបន 
េជរ្របមថដល់ 
នគរបលែដលពយយម
បេណ្ត ញពួកេគ អំឡុង 
េពលដីធ្លីរបស់ពួកេគ្រតូវ
បនរបឹអូស។ 
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បទផ ព្វផ យនូវករអ ថ ធិបបយេដើមបីេធ្វើសមព ធេលើយុ ថ ធិករ (ម្រ  ៥២២) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ 
សំគល់/ករ ក់ 
ទណ្ឌ កមមបែនថម 

១) ករផ ព្វផ យមុនេសចក្តីសេ្រមចជ ថ ពររបស់តុ ករ នូវអ ថ ធិបបយ 
២) េ យមនេគលេ េធ្វើករគបសងកត់េទេលើតុ ករ ែដលទទួលបណ្តឹ ង េដើមបីជះឥទធិពល 
េទេលើេសចក្តី សេ្រមចរបស់តុ ករ 

ពី១ែខ ដល់ ៦ ែខ ពី ១០មុឹនេរៀល 
ដល់ ១ នេរៀល 

ករ ក់េទសបែនថមរមួ
ទំងករពយួរសិទិធពលរដ្ឋ
េ យមិនកំណត់េពល 
េវ ។ អងគករលីកដូ 
មនករ្រពួយបរមភថ 
សិទធិទំងេនះរមួមនសិទិធ
ចូលរមួករេបះេឆន ត 
សិទិធកនុងករែថ្លងសនទរ 
កថជ ធរណៈ 
សិទិធកនុងករេដើរេហើរ 
និងសិទិធេផ ងេទៀត។  
 

ករ ក់ទណ្ឌ កមមបែនថម
េផ ងេទៀតរមួមនៈ ១) 
ករបេណ្ត ញេចញពីករ
ងរ្របសិនេបើបទឧ្រកិដ្ឋ
េនះបនេកើតេឡើងកនុង 



[106] របយករណ៍ លីកដូ 

 

អំឡុងេពលបំេពញមុខ
ងររបស់ខ្លួន និង២) ករ 
របឹអូសយកឧបករណ៍ 
សមភ រៈ ឬវតថុ មួយ 
ែដលផ្តល់ឲយស្រមប់ករ
្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ។ 
អងគករលីកដូ មនករ 
្រពួយបរមភថ ចបប់េនះ 

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់
េដើមបីបេណ្ត ញ្រគូ 
បេ្រង ន េមធវ ីអនក 

រព័ត៌មន និងអនក 
្របកបវជិជ ជីវៈេផ ងេទៀត
េ យមិន្រតឹម្រតូវេចញ
ពីករងររបស់ពួកេគ។ 
ខែចងអំពីកររបឹអូស 

ចនំឲយមនកររបឹអូ
សយកសមភ រៈដូចជៈ 
ឧបករណ៍កុំពយូទ័រ យន្ត 
ជំនិៈ ម៉សុីនេបះពុមព 
និង្រទពយសមបត្តិទំង



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [107] 
 

 

យ ែដលជកមមសិទិធ 
របស់ជន្រតូវេចទ។  
 

ខែចងេនះ ចប ្ត ល
ឲយេទជបទឧ្រកិដ្ឋដ៏ 
មន្របសិទិធភពចំេពះ
សកមមភពតស៊ូមតិជ

ធរណៈរបស់អងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង 

ថ ប័នដៃទេទៀត ែដល 
ជេរឿយៗេចញេសចក្តី
ែថ្លងករណ៍ទក់ទងេទ
នឹង ករជប់ឃុំរង់ចំ 
សវនករ។ 



[108] របយករណ៍ លីកដូ 

 

 

បទេធ្វើឲយបត់ជំេនឿេលើេសចកី្តសេ្រមចរបស់តុ ករ (ម្រ  ៥២៣) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ 
សំគល់/ករ ក់ 
ទណ្ឌ កមមបែនថម 

១) អំេពើរៈិគន់លិខិត ឬេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ 
២) កនុងេគលបំណងបងកឲយមនភពវកឹវរដល់ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ឬក៏បងកឲយមនេ្រគះថន ក់ 
ដល់ ថ ប័នៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ពី ១ែខ ដល់ ៦ែខ ពី ១០ មុឹនេរៀល 
ដល់ ១ នេរៀល 

ករ ក់ទណ្ឌ កមមបែនថមៈ 
ដូចគន នឹងម្រ  ៥២២ 
 

ខែចងេនះមនេគលេ
េធ្វើឲយអំេពើរៈិគន់េសចក្តី
សេ្រមចរបស់តុ ករ
េទជបទេលមើស្រពហម 
ទណ្ឌ ។  
 

ករែចងែដលកំណត់ថ 
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ែដល
បងកឲយមនភពវកឹវរដល់
ស ្ត ប់ធន ប់ 

ធរណៈ ឬក៏បងកឲយ 
េ្រគះថន ក់ដល់ ថ ប័នៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
គឹមនលកខណៈ្រសពិច
្រសពិលៃ្រកែលង និង 



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [109] 
 

 

ងយនឹងេ្របើ្របស់ 
េ យតុ ករ 
 

និយមន័យៃនពកយ 
លិខិតរបស់តុ ករ គឺ 
មិនចបស់ ស់ ប៉ុែន្ត  
េផ ងពីេសចក្តីសេ្រមចរ
បស់តុ ករកំណត់ 
បញជ ី េ យែឡកពីគន ។ 
េយើងខញុំមនករ្រពួយបរ
មភថ តុ ករនឹងពន្ល ត 
ខែចងេនះេដើមបីរមួ 
បញចូ លនូវអ្វីៗ្រគប់យ៉ង
ែដលតុ ករចង់េធ្វើ 
េហតុដូេចនះេហើយអំេពើរៈិ
គន់តុ ករនឹងក្ល យ
េទេរឿង្រពហមទណ្ឌ ។ 
េ្រកមករបក្រ យ 
ែបបេនះ េបសកជន 
ពិេសសរបស់អងគករ 
សហ្របជជតិ េ ក 



[110] របយករណ៍ លីកដូ 

 

ស៊ូរយី៉ ស៊ូេបឌី ចនឹង 
ខុសចបប់ ្របសិនេបើ 
គត់េនបន្តរៈិគន់ 
តុ កររបស់្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ។ 

បទប្តឹងបរ ិ រេ យភូតកុហកដល់ ជញ ធរតុ ករ (ម្រ ៥២៤) 

ធតុផ  ំ ជប់ពនធនគរ ពិន័យជ្របក់ 
សំគល់/ករ ក់ 
ទណ្ឌ កមមបែនថម 

១) អំេពើែដលប្តឹងបរ ិ រេ យភូតកុហក 
២) ដល់ ជញ ធរតុ ករ ឬ ជញ ធររដ្ឋបល 

ពី ១ែខ ដល់ ៦ែខ ពី ១០មុឹនេរៀល 
ដល់ ១ នេរៀល 

ករ ក់ទណ្ឌ កមមបែនថមៈ 
ដូចគន នឹងម្រ  ៥២២ 
អងគករលីកដូមនករ
្រពួយបរមភថ ខែចងេនះ 
នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់ 

ក់ទណ្ឌ កមមេលើអនក 
ែដលលួចខ ឹប្របប់ អំពី 
អនក្រប្រពឹត្តអំេពើពុក 
រលួយ ឬ ក់ពកយ 
បណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ  
្របឆំងអនកមនអំ ច 
ឬេចទ្របកន់នគរបល



េសរភីពខងករបេញចញមតិេនកមពុជៈ ្របជធិបេតយយថពិនែភនក [111] 
 

 

ពីបទ្រប្រពឹត្តអំេពើទរណុ
កមមកនុងអំឡុងេពលសួរច
េម្លើយ។ េ យ រែត 
អំេពើពុករលួយេនែតរកី
ល លេនកនុង្របព័នធ

តុ ករកមពុជេន 
េឡើយ។ អំេពើ្រប្រពឹត្តទំង 
េនះសំែដងឲយេឃើញពី 
ករប្តឹងបុគគល មួយ
ឲយមនករយកមកកត់
េទស មែត ចេធ្វើេទ
បន៕ 

 




