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 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមូយនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារ និងនលើកកម្ស់ការ 
នោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទស
កម្ុជា តាមរយៈរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងស្្ថ បន័នានា។ ការកស្ងសមទិិ្ធផលរបស់ខ្ួនកនាុងអតីតកាល 
លីកាដូ បានបន្តនដើរតួនាទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្្នំមើលរាជរដ្្ឋ ភបិាលតាម 
រយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សនានា ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខ្ួននៅភនានំពញ និងនៅតាមស្ខាទូទាងំ ១២ 
នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស ដែលប្រប្រឹត្ិ មែោយ
្រុគ្គលរ្រស់រែ្ឋ មលើកលាររំមលោភសិទ្ធិបស្រី និងកលាររំមលោភសិទ្ធិកុ�លារៈ
បុគ្គលិកន្វើការនសីុបអនងកតនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស ដដល 
តបតពរឹត្ត នដ្យបុគ្គលរដ្ឋ ចំនពាះការរនំោភបំពាននលើសស្តី និងកុរារ 
ន�ើយជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាមរយៈ
ការន្វើអន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តីតុោការ។

ជំនួយដ្នែកមេជ្ជសលាបស្ និងមសេលាក�្មសង្គ�កិច្ៈ
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវានវជ្ជស្សស្តដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធនាោរ ចំនួន១៤ កដន្ង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
និងតគរួស្រ ដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមម្ពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួស្រ 
របស់ពួកនគ ន�ើយផ្តល់ជំនួយ សរាភា រៈ និងម្ូបអាហារ 
រយៈនពលខ្ី។

កលារឃ្លាំម�ើល្ន្ធនលាគលារៈ
អនាកតស្វតជាវពន្ធនាោរ ន្វើការឃ្្នំមើលពន្ធនាោរចំនួន១៨ នដើម្ ី
ន្វើការវាយតមម្អំពីស្្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធនាោរ និងនដើម្ធីានាថា 
ជនជាបឃុ់ំ ទទួលបាននូវតំណ្ងដផនាកចបាប។់

កលារប្ររឹក្សលាដ្នែកច្លា្រ់ និងកិច្កលារ្លារដ្នែកច្លា្រ់ៈ
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់ន�ើយចំនពាះ 
ករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិច្ចការពារដផនាកចបាប ់ដដលផ្តល់ជូន 
នដ្យតករុមតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងតករុមនមធាវកីារពារសិទ្ធិមនុស្ស។

ទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកត នដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត ជា 

របាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និងរបាយ 
ការណ៍នស្តទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិនផ្សងៗនទៀត។

កលារហ្រឹកហ្វឺនសហគ�ន៍ អ្រ់រំ និងកលារតស៊ូ�តិៈ
 អនាក�វរឹក�វឺន និងអនាកទាកទ់ាញមតិោតំទ ន្វើការអបរ់ដំល់តករុម
នោលនៅជាកោ់កម់យួចំនួន បណ្្ត ញោតំទកិច្ចការពារសិទិ្ធ

មនុស្សនៅថានា កម់ូលដ្្ឋ ន និងន្វើការតសូ៊មតិសតរាបក់ារផ្្ស់ប្តូរ
សង្គម និងចបាប ់ជាមយួសស្តី យុវវយ័ និងកុរារ។

គលាំបទសហជរី្ បកុ�្លរែ្ឋ�ូលែ្ឋលាន និង 
្រណ្លាញនលានលាៈ 

ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល 
រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារនសវាកម្មដផនាកចបាប ់តពមទាងំ

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធនាការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

សប�លា្រ់្ត៌�លាន្រដនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ

នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ
ផ្ះនលខ ១៦ ផ្ូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា

ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២
ទូរស្រៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អីុដមលៈ contact@licadho-cambodia.org
នគ�ទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មេិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារ្លារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទ



និន្នា ការដែលកំពុងលលចលចញល�ើងកនាុង
ឆ្នា ២ំ០១០ - ២០១២ 

សេចក្តីេស្ខេប ទំព័រ១

មាតិកា

សេចក្តីស្្ើម ទំព័រ៧

េាវតា ទំព័រ១០

ល�ើអនាកការពារសិទ្ិមនុស្សជានរណា?
កិច្ចការពារអនាកការពារសិទ្ិមនុស្សសសបចបាប់

សបវ�្ិសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលលៅលលើ
បញ្ហា សិទិ្មនុស្ស 

ចារី

ការវិភាគ ទំព័រ១៤
ស្ថា បន័�ុលាការជាអាវធុែម៏ានសបលោជន ៍

ទបទ់ល់នឹងអនាកការពារសិទ្ិមនុស្ស
ការបំភ�ិបំភយ័តាមរយៈការចាបខ់្លួន និងការឃុំ
ខ្លួនបលណ្ាោះអាសននាលដ្យគ្្ម នការលចាទសបកាន់

រែឋាគ្សំទឲ្យមានអំលពើហិង្សៈ ការបំពារបំពាន
លៅលលើសិទ្ិជាមូលដ្ឋា ន

ការបង្រ្កា បតាមរយៈការអនុវ�្មនិស�ឹមស�រូវលលើ
ចបាបស់សពិចសសពិល 

ការគំរាមកំដហងែល់អាយុជីវ�ិ និងការប៉ុន
បង៉សម្ាបល់លើអនាកការពារសិទ្ិមនុស្ស

ការបំភ�ិបំភយ័ និងការវាយសបហារ លដ្យ 
អាថក៌ំបាងំលៅលលើអនាកការពារសិទ្ិមនុស្ស

ការវាយសបហារលៅលលើសង្គមសីុវលិ
ការវាយសបហារ និងការបំភ�ិបំភយ័លៅលលើ

អនាកស្រព�័ម៌ាន
ការគំរាមកំដហងទាកទ់ងនឹងសបពន័្អុីនធឺណិ�

អាជាញា ធរស្សន្ជលួយ�បំបិទសលម្ងបុព្វជិ� 
ដែលជាសកម្មជនសិទ្ិមនុស្ស

អនុេាេន៍នានា ទំព័រ៥៦

ឧបេម្័ន្ធ ទំព័រ៥៨
ឧបសម្ន័្ ១: អនាកការពារសិទ្ិមនុស្សលៅ 

កមុ្ជា (មករា ែល់ ធនាូ ឆ្នា ២ំ០១០)
ឧបសម្ន័្ ២: អនាកការពារសិទ្ិមនុស្សលៅ 

កម្ុជា (មករា ែល់ ធនាូ ឆ្នា ២ំ០១១)
ឧបសម្ន័្ ៣: អនាកការពារសិទ្ិមនុស្សលៅ

កម្ុជា(មករា ែល់ �ុលា ឆ្នា ២ំ០១២)
ឧបសម្ន័្៤: អនាកការពារសិទ្ិមនុស្សស�រូវ

បានឃុំខ្លួនកនាុងពន្ន្គ្រគិ�មកស�ឹម ថថងៃទី១ 
ដខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១២)ទំព័រ១៤

 

ទំព័រ១៩

ទំព័រ២៤

ទំព័រ២៩

ទំព័រ៣១

ទំព័រ៣៧
ទំព័រ៣៧

ទំព័រ៤១
ទំព័រ៤៤

ទំព័រ៤៦

ទំពរ័២

ទំព័រ៧
ទំព័រ៨ 

ទំព័រ១០
ទំព័រ១២

ទំព័រ៥៨

ទំព័រ៨៧

ទំព័រ១០៦

ទំព័រ១២៤

គសមបមុខ៖ បុរសមានា ក�់វ៉ាលៅរាជធានីភនាលំពញ លែើម្អីំពាវន្វសំុឲ្យមានការលដ្ោះដលងង្ស្ី

បឹងកកទ់ាងំ ១៣ន្ក ់ដែលជាសកម្មជនែីធ្ី កាលពីថថងៃទី ២៧ ដខមថុិន្ ឆ្នា ២ំ០១២

រូបថ�/លីកាែូ

ការពិនិត្យអនុេាេន៍
នានាសនៅឆ្ាំ២០០៩ ទំព័រ៥១



ការវាយររហារ និងគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១០-២០១២  1 

  
 

 
ចាប់តាំងពីអងគការ លីកាដូ បានចេញរបាយការណ៍េុងចលកាយចៅឆ្ប ាំ២០០៩ ស្ឋីពីអបកការពារ

សិ្ទនិមនុស្ស បង្ហា ញចោយចយើងច ើញថា បរយិាកាស្ស្លាប់អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សចៅលបចទស្កមភុជា
ានភាពោប់អួយា៉ាងខ្វ ាំង ការបចងកើតឲ្រានបរយិាកាស្សិ្ទនិមនុស្សចៅលបចទស្កមភុជាកាន់តតធងន់ធងរ
បាំផុតកបុងរយៈចពលជាង ១ ទស្វតសរម៍កចនេះ។ អាំចពើហិងាចៅចលើស្កមយជនសិ្ទនិមនុស្សកាន់តតាន
េាំនួនចកើនច ើងតដលអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សស្ាំខ្ន់ៗលតូវបានចេស្ាវ ប់ចោយគ្មយ នចោស្ (និទធណឍ ភាព) 
ចហើយសូ្មផីតតតុលាការបានបាត់បង់នូវភាពមិនលាំចអៀងរបស់្ស្ថទ ប័នចនេះផងតដរ។  

 

ឆ្ប ាំ២០១២ េឺជាឆ្ប ាំដ៏យា៉ា ប់យឺនបាំផុត។ 
 

ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ាច ស់្ស្ថទ នីយវទិរុឯករាជរមួយ បានទទួលការកាត់ចោស្ឲ្រជាប់
ពនននាគ្មរេាំនួន ២០ឆ្ប ាំ កបុងចរឿងនចយាបាយចោយេាំហចៅអាំ ុងតែតុលា។ បុេគលិកអងគការមិនតមនរោឌ  
ភិបាលមួយេាំនួន បានទទួលរងនូវការរ ាំខ្នយាយីពីស្ថទ ប័នតុលាការ។ អភិបាលលកុងមួយរបូបានបាញ់
រេះចោយគ្មយ នញចញើតចៅចលើលកុមកមយករកាត់ចដរ តដលកាំពុងចធឝើបាតុកមយចធឝើឲ្រកមយករេាំនួន ៣ នាក់ទទួល
រងរបួស្ជាទមងន់ ចហើយអភិបាលលកងុចនាេះបានរត់ចេេពីការចាប់ែវួនរហូតមកទល់បេចុបផនបចនេះ។ អបក
តាំណាងេាំនួន ១៣ នាក់ពីស្ហេមន៍បឹងកក់ តដលានទាំនាស់្ដីធវីលតូវបានកាត់ចោស្ឲ្រជាប់ពនននាគ្មរ 
បនាធ ប់ពីានកាលបមូលផឋុាំគ្មប ចោយអហិងា ចោយានចលេៀងេាំចរៀងោក់ទងនឹងសិ្ទនិដីធវី។ កងកាវ ាំង
លបោប់ោវធុរបស់្ោជាញ ធររដឌរាប់ោាំងោហានរាប់រយនាក់ផង បានចធឝើការបង្រ្ង្ហក បតបបចយាធាចៅចលើភូមិ
មួយពាក់ព័នននឹងទាំនាស់្ដីធវី តដលនាាំឲ្រចកយងស្សី្ាប ក់ោយុ ១៤ ឆ្ប ាំបាត់បង់ជីវតិ។ ពួកអបកោាំងចនាេះបាន
ពាយាមចធឝើការចោេះស្ថរចោយមិនេួរឲ្រចជឿថា អបកភូមិោាំងចនាេះកាំពុងពាយាមបាំតបករដឌ។ 

 
ចលាក ឈុត វទុនី ជាស្កមយជនបរសិ្ថទ នលតូវបានកងកាវ ាំងរាជរោឌ ភិបាលបាញ់ស្ាវ ប់ចៅែណៈ

តដលគ្មត់កាំពុងចធឝើការចសុ្ើបអចងកតការកាប់ចឈើែុស្េាប់ចៅចែតថចកាេះកុង។ ចហើយចៅកបុងឧបផតថិចហតុ
មួយចោយត ក អបកស្ថរព័ត៌ានមួយរបូ តដលជាអបកចសុ្ើបអចងកត និងចធឝើការចលើបញ្ហា ោជីវកមយកាប់
ចឈើតដរចនាេះ ក៏លតូវបានចេបាញ់ស្ាវ ប់ផងតដរចៅកបុងចែតថរតនេីរ។ី ោជាញ ធរបានចលបើលបាស់្កាវ ាំងចៅ
ចលើបាតុករ និងអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សបណាឋ លឲ្រស្ថវ ប់ យា៉ាងតិេណាស់្េាំនួន ៨ ចលើក ចៅេចនាវ េះតែ
វេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១១ និងតែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២។ 

 

ចលបើចលបៀបចធៀបឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១១ ស្ថទ នភាពឆ្ប ាំ២០១២ ហាក់ដូេជាកាន់តតានស្ភាព
ពិបាកច ើងៗ។ អងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលមួយ តដលចធឝើការចលើសិ្ទនិដីធវីលតូវបានលកសួ្ងមហាផ្ផធផ្អា ក

សេចក្កីេសងេប 



2 របាយការណ៍ លីកាដូ

តលងឲ្រដាំចណើ រការមួយរយៈចោយគ្មយ នមូលោឌ នេាប់។ ជនស្ងស័យបានប៉ាុនប៉ាងចធឝើតតអបកការពារ
សិ្ទនិមនុស្សេាំនួនយា៉ាងតិេណាស់្ ៣ នាក់ ចហើយពួកចេបានស្ចលមេបាំណងកបុងការចធឝើតតចៅចលើអបក
ការពារសិ្ទនិមនុស្សបានេាំនួន ១ នាក់។ ចហើយករណីោាំងចនេះ េឺជាឧបផតថិចហតុ តដលលតូវបានចេផសពឝ 
ផាយចលេើនបាំផុត។ ចោេះតមបទោឌ នណាក៏ចោយសិ្ទនិមនុស្សចៅលបចទស្កមភុជាបានធាវ ក់យា៉ាងខ្វ ាំង 
ចហើយគ្មយ នតលមុយថានឹងោេទប់ស្ថក ត់បានចៅចពលណាមួយឆ្ប់ៗច ើយ។ 

 

និន្នា ការដែលកពំងុសលចសចញស ើងកាងុឆ្ា ំ២០១០ - ២០១២ 
 

ការេាំរាមកាំតហង និងការវាយលបហារថយីៗចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស េឺស្ាំចៅចលើស្លុបចៅ
រកលកុមស្ាំខ្ន់ៗេាំនួន ៤ េឺ លកមុទី១ ជាអបកតាំណាងស្ហេមន៍ពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវី លកមុទី២ ជា 
កមយករចរាងេលក និងលបធានស្ហជីព លកុមទី៣ជាអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល និងបុេគលិកអងគការមិន
តមនរោឌ ភិបាល លពមោាំងលកមុទី៤ ជាអបកស្ថរព័ត៌ាន។ លកុមស្ាំខ្ន់ៗោាំងចនេះ បានលបឈមចៅនឹង
អាំចពើហិងា ពាករបណឋឹ ងគ្មយ នមូលោឌ ន ការ ុាំតាំងកបុងពនននាគ្មរ ការបាំពារបាំពានចលើរាងកាយ ការស្ង
សឹ្ករហូតដល់តតកមយ។ 

 

ជនស្ងស័យតដលចធឝើការេាំរាមកាំតហង និងវាយលបហារចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស ដាំបូងចេ េឺ
ជាមង្រ្នថីោជាញ ធររដឌចាប់ពីោជាញ ធរថាប ក់មូលោឌ ន និងថាប ក់ចែតថរហូតដល់ស្ាជិកជាន់ែភស់្បាំផុតមួយ
េាំនួនរបស់្េណៈបកសកាំពុងកាន់អាំណាេ។ កងកាវ ាំងលបោប់ោវធុបានេូលរមួចោយផ្អធ ល់ផងតដរ កបុង
ការរ ាំលាភបាំពានចៅចលើសិ្ទនិរបស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សកបុងនាមែវួនផ្អធ ល់ ឬកបុងនាមវស័ិ្យឯកជន។ 
ជនស្ងស័យចៅតតបនថចេេផុតពីការនាាំែវួនមកកាត់ចោស្។ វបផធម៌និទធណឍ ភាពចៅលបចទស្កមភុជាចៅតត
បនថចកើតាន ចហើយចៅតតជាបញ្ហា  ចៅចពលានករណីពាក់ព័នននឹងអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ 

 
ចាប់តាំងពីឆ្ប ាំ២០១០ អងគការលីកាដូ បានលបមូលេងលកងជាឯកស្ថរ នូវនិនាប ការេួរឲ្រលពួយ

បារមមេាំនួន ៣ កបុងការចធឝើទុកខបុកចមបញអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ 
 
និនាប ការទី១ ស្ថទ ប័នតុលាការស្ទតិចៅចលកាមការលតតួលតយា៉ាងតឹងរងឹរបស់្អងគការនីតិលបតិបតថិ។ 

ចៅតតានការបនថចលបើលបាស់្ស្ថទ ប័នតុលាការមិនលតឹមលតូវ ជាោវធុតមបាំណងលបឆ្ាំងនឹងអបកការពារ
សិ្ទនិមនុស្ស។ េួរចោយលពយួបារមម មួយេាំនួនផ្នអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សថាប ក់មូលោឌ ន លបធានស្ហជីព 
អបកតាំណាងស្ហេមន៍ពាក់ព័នននឹងជចាវ េះដីធវី បុេគលិកអងគការមិនតមនរាជរោឌ ភិបាល ចហើយសូ្មផតីត
លពេះស្ងឈក៏លតវូបានចាប់ែវួន ចធឝើការចចាទលបកាន់មិនលតឹមលតូវ និងលតូវបាន ុាំែវួនចាប់តាំងពីឆ្ប ាំ២០១០ 
(ជួនកាលគ្មយ នសិ្ទនិទទួលបានចមធាវកីារពារែវួន ឬមិនដឹងពីបទចចាទលបកាន់លបឆ្ាំងនឹងែវួន)។ ចៅចពល
កាំពុង ុាំែវួន ស្កមយជនសិ្ទនិមនុស្សមួយេាំនួនលតវូបានចេបងខាំឲ្រផឋិតចមផ្ដចលើចស្េកឋីលបកាស្ (េចមវើយ) 
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អបកគ្មាំលទចធឝើការតវា៉ាចៅខ្ងចលវស្វនាការ ចលើចរឿងកថីអបក
ការពារសិ្ទិនមនុស្ស ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ចៅរាជធានីភបាំចពញ 

កាលពីផ្ថងទី១ តែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២ 

ចោយឲ្រស្នាថានឹងបញ្ឈប់ការង្ហរសិ្ទនិមនុស្សរបស់្ពួកចេ។ ស្កមយជនែវេះចទៀត លតូវបានចេបាំបាក់
ទឹកេិតថមិនឲ្របនថការង្ហរសិ្ទនិមនុស្សរបស់្ពួកចេ តមរយៈការរ ាំខ្នយាយីពីស្ថទ ប័នតុលាការ។ 

 

ការេូលជាធរានផ្នលកមលពហយទណឍ ថយីចៅ
ឆ្ប ាំ២០១០ មិនបានចធឝើឲ្រស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្សលា
លបចស្ើរច ើយ។ ផធុយចៅវញិបទចលយើស្មួយេាំនួន 
តដលតេងមិនេាស់្លាស់្ និងស្ស្ពិេស្ស្ពិលលតូវ
បានយកមកចលបើដតដលៗ ចដើមផីលបឆ្ាំងនឹងអបក
ការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ ជាពិចស្ស្បទញុេះញង់ បទ
ចជរលបាថ និងបទលបឆ្ាំងនឹងអបករាជការ 
ស្ថធារណៈ លតវូបានចេយកមកចលបើលបាស់្ចដើមផី
េាំរាមកាំតហង និងចោេះស្ថរេាំចពាេះការចាប់ែវួន និង
 ុាំែវួនអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស ចៅចពលចធឝើការតវា៉ា
ចោយអហិងា និងការបចណឋ ញចេញចោយបងខាំ។ 
កបុងករណីដផ្ទចទៀតការចចាទលបកាន់តបបចនេះ លតូវ
បានយកមកចលបើចដើមផតីបតចៅនឹងការង្ហរ តដលចេ
ចមើលច ើញថាជាការរេិះេន់េាំចពាេះេាំណាត់ការរបស់្
ោជាញ ធរដឌ។ ចៅតែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ ការចាប់ែវួន
ស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវីេាំនួន ១៣ នាក់ ពី 
ស្ហេមន៍បឹងកក់បានកត់ស្ាគ ល់ច ើញថា ជា
តផបកចជាេជ័យបាំផុតថយីមួយ កបុងការចលបើលបាស់្ 
ស្ថទ ប័នតុលាការ ចដើមផីរតឹតផតិសិ្ទនិរបស់្អបកការពារ
សិ្ទនិមនុស្ស។ ប៉ាុតនថ ២ ឬ ៣ តែចលកាយមកស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្សក៏កាន់តតលាំបាកចៅៗ ចោយស្ថរ 
ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ជាាច ស់្វទិរុស្ាំបុក យុាំលតូវបានចាប់ែវួន ចហើយតុលាការក៏បានចេញដីកាចកាេះកបុង
ចរឿងលពហយទណឍ  ចដើមផីបង្ហគ ប់ឲ្រចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត តដលជាអបកចសុ្ើបអចងកតជាន់ែភស់្របស់្អងគការ 
ោដហុក (Adhoc) េូលែវួន។  

 

ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ លតូវបានកាត់ចោស្កបុងតែតុលា ឆ្ប ាំ២០១២ ពីបទញុេះញង់ឲ្រានេលនា 
“អបេមន៍” កបុងចែតថលកចេេះ ចោេះជាចៅេាំចពាេះមុែស្វនាការគ្មយ នភស្ថុតងោក់បនធុក (ឬមិនច ើញាន
តផនការអបេមន៍) លតូវបានចលើកមកបង្ហា ញក៏ចោយ។ អបកភូមិេាំនួន ១៣ នាក់ចផសងចទៀតមកពីចែតថ
លកចេេះក៏លតវូបានកាត់ចោស្ជាមួយចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ពីបទចលយើស្ោក់ទងនឹងតផនការអបេមន៍មួយ
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ចនេះ។ ដីកាចកាេះចៅ តដលបង្ហគ ប់ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត េូលែវួនក៏លតូវបានចេចជឿថា ានការពាក់ព័នននឹង
ករណី “អបេមន៍” ចៅចែតថលកចេេះចនេះផងតដរ ចោេះជាពាករចពេន៍កបុងដីកាចកាេះចនាេះ មិនានលកខណៈ
េាស់្លាស់្ក៏ចោយ។  

 
អងគការលីកាដូ ក៏បានលបមូលេងលកងឯកស្ថរឧបផតថិចហតុជាឈុត តដលោជាញ ធរសីុ្វលិ និង

ោជាញ ធរស្ថស្នាបានេាំរាមកាំតហងលពេះស្ងឈ ១ អងគ លពេះនាម លួន សូ្វា៉ាត តដលជាស្កមយជនសិ្ទនិ
មនុស្សចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១២។ 

 
និនាប ការទី២ តដលលតូវបានេងលកងទុកជាឯកស្ថរចាប់តាំងពីឆ្ប ាំ២០១០ េឺជាការចកើនច ើងេួរឲ្រ

លពយួបារមមនូវអាំចពើហិងា តដលលតវូបានលបលពឹតថពីស្ាំណាក់កងកាវ ាំងលបោប់ោវធុរបស់្ោជាញ ធររដឌចៅចលើ
អបកតវា៉ាចោយស្នថិវធីិ។ ជាពិចស្ស្ចៅឆ្ប ាំ២០១២ ការចសុ្ើបអចងកតរបស់្អងគការលីកាដូ បានបង្ហា ញឲ្រ
ច ើញថា ានការចកើនច ើងផ្នការចលបើលបាស់្កងកាវ ាំងស្នថិសុ្ែ និងចយាធា តដលោេបណាថ លឲ្រ
ចលគ្មេះថាប ក់ដល់ជីវតិចៅចលើលបជាពលរដឌសីុ្វលិ។ លគ្មន់តតចៅេចនាវ េះតែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១១ និងតែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១២ ោជាញ ធរបានចបើកការបាញ់លបហារេាំនួនយា៉ាងតិេណាស់្ ៨ ចលើក ចៅចពលកាំពុងានការតវា៉ា 
កូដកមយ ឬបាតុកមយចោយអហិងា។ ភាេចលេើនផ្នឧបផតថិចហតុោាំងចនេះ បានចកើតច ើងកបុងបរបិទជចាវ េះដី
ធវី ជាទីតដលកងកាវ ាំងលបោប់ោវធុរបស់្ោជាញ ធររដឌបានចដើរតួជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែឲ្រលកមុហ ុនឯកជន។ ជា
រមួឧបផតថិចហតុោាំងចនេះ បានបង្ហា ញឲ្រច ើញនូវការបនថការស្ហការគ្មប  តដលចកើតច ើងរវាងោជាញ ធររដឌ 
និងលកមុហ ុនឯកជនានអាំណាេកបុងការតស្ឝងរកការរបឹអូស្យកដីធវីពីលបជាពលរដឌកមភុជា។ 

 

ភាពចតចៅ និងការបាំពារបាំពានរាងកាយចោយានចគ្មលចៅចៅចលើ ចលាក សួ្ង សុ្ភ័ណឍ  
តដលជាស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវី និងចលាក រ ៉ាងុ បញ្ហដ  ជាលបធានស្ហជីព ចៅចពលកាំពុងចធឝើការតវា៉ា
ចោយអហិងា បានបងកឲ្រានកងឝល់កាន់តតធងន់ធងរស្លាប់សុ្វតទិភាពអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ ចលាក
សុ្ភ័ណឍ  បានទទួលរងនូវការវាយដាំេាំនួន ២ ចលើក តដលានមួយចលើក បងកច ើងចោយលកុមនេរបាល
អនថរាេមន៍លបឆ្ាំងកុបផកមយ។ ការស្ាវ ប់ចលាក ចពលជ សុ្ផុន និងចលាក ឈុត វទុនី តដលអបកោាំងពីរជា
អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១២ ចហើយនឹងចហតុការណ៍េាំរាមស្ាវ ប់ជាចលេើន
ចទៀតចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សបានេូស្បញ្ហជ ក់តថមចទៀតនូវចលគ្មេះថាប ក់ តដលអបកការពារសិ្ទនិ
មនុស្សបានទទួលរង។ 

 

ចលើស្ពីចនេះចៅចទៀត េាប់ថយីស្ឋីពីការចធឝើបាតុកមយចោយអហិងា បានផឋល់ឲ្រមង្រ្នថីនេរបាលនូវ 
ឱកាស្បតនទមមួយចទៀត ស្លាប់ចធឝើការបង្រ្ង្ហក បចោយហិងាចៅចលើសិ្ទនិចស្រភីាពកបុងការបចញ្ចញមតិ 
និងការជួបលបជុាំគ្មប ។ ដូេគ្មប ចៅនឹងេាប់ដ៏ផ្ទចទៀត តដលចទើបតតលតវូបានអនុម័តថយីៗចនេះ ភាពមិនេាស់្ 
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លាស់្ េឺជាបញ្ហា មួយជាមួយនឹងេាប់។ និយមន័យគ្មយ នលកខណៈលេប់លគ្មន់ និងការកាំណត់លពាំតដន
ចហតុផលចៅចលើឆនាធ នុសិ្ទនិរបស់្ោជាញ ធរ បានអនុញ្ហដ តឲ្រានការរ ាំចលាភបាំពានចៅចលើសិ្ទនិជាមូល
ោឌ នយា៉ាងចលេើន។ 

 
និនាប ការទី៣ តដលលតវូបានកត់ស្ាគ ល់ េឺការចលបើលបាស់្យុទនស្ថស្រស្ថចផសងៗ ចោយគ្មយ នតាវ ភាព

ចដើមផបីាំបិទាត់អបកតដលហា នរេិះេន់េាំណាត់ការរបស់្ោជាញ ធររដឌ។ អងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល និង
បុេគលិកអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល បានទទួលរងនូវការបាំភិតបាំភ័យតមមចធាបាយចលេើនយា៉ាងចៅ
េចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១២។ ការបណឋុ េះបណាឋ លអាំពីសិ្ទនិដីធវីជាមួយស្ហេមន៍ តដលពាក់ព័ននកបុង
ជចាវ េះដីធវី លតវូបានរ ាំខ្នចោយោជាញ ធរមូលោឌ ន ចោយមូលចហតុេួរឲ្រស្ងសយ័ ចហើយលកសួ្ងមហាផ្ផធ
បានផ្អា កដាំចណើ រការអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលមួយជាបចណាឋ េះោស្នប េឺស្ាេមន៍ធាងចតប ត តដល
បានចធឝើការតស្ ូមតិជាស្ថធារណៈស្លាប់សិ្ទនិជនរងចលគ្មេះពីការរបឹអូស្ដីធវីកបុងករណីលទង់លោយធាំ។ 

 

អបកស្ថរព័ត៌ាន តដលរាយការណ៍អាំពីបញ្ហា សិ្ទនិមនុស្ស ក៏លតូវកាវ យចៅជាជនរងចលគ្មេះផងតដរ 
ពីការបាំភិតបាំភ័យពីរដឌអាំណាេ។ ឧបករណ៍ស្ថរព័ត៌ាន លតូវបានរបឹអូស្ចៅចពលកាំពុងចធឝើស្នបិសី្ទ
កាតស្ត របូភាពផ្នការបចណឋ ញចេញចោយបងខាំលតូវបានលុបចចាល ចោយមង្រ្នថីនេរបាល និងោជាញ  
ប័ណតស្ថរព័ត៌ានលតូវបញ្ច ប់សុ្ពលភាព ចោយគ្មយ នការស្ាំោងតមផវូវេាប់។ 

 
ចោយស្ថរតតអបកចលបើលបាស់្លបព័ននអីុនធឺណិតកាន់តតានេាំនួនចលេើនច ើងៗ និងយា៉ាងឆ្ប់

រហ័ស្ពី ១ ឆ្ប ាំចៅ ១ ឆ្ប ាំ ចទើបោជាញ ធររដឌទាំនងជាានការលពួយបារមមកាន់តតចលេើនច ើងកបុងការលេប់លេង
ព័ត៌ានតមលបព័ននអនឡាញ (Online)។ ការបិទចេហទាំព័រដ៏េាំរងូេាំរាស្ចៅតែមករា ឆ្ប ាំ២០១១ េឺជា
ស្ញ្ហដ ជាក់តស្ឋងចលើកដាំបូង ផ្នការលតួតពិនិតរចាប់ពិរទុនតមលបព័ននអីុនធឺណិត។ ចស្េកឋីតណនាាំចៅឆ្ប ាំ
២០១២ បានតលមូវថា ហាងកាចហឝ តដលានភាជ ប់ចស្វាអីុនធឺណិត និងចស្វាទូរស័្ពធស្ថធារណៈ លតវូតត
ដាំច ើងកាចមរា៉ា លតួតពិនិតរ ចហើយនឹងលតូវរកាទុកកាំណត់លតព័ត៌ានពិស្ថឋ ររបស់្អតិថិជន។ បេចុបផនប
មនុស្សភាេចលេើនានការភ័យខ្វ េថា លេប់លេងលបព័ននអីុនធឺណិតនាចពលខ្ងមុែ (េាប់ចនេះ មិនោន់
បានបញ្ហជ ក់ពីរាជរោឌ ភិបាលថា ានចៅច ើយចទ ចោេះជាតមការដឹងមកថា េាប់ចនេះ ស្ទិតចៅទីស្ឋី
ការេណៈរដឌមង្រ្នថីក៏ចោយ) នឹងលតូវបានចេចលបើជាឧបករណ៍ថយីមួយ ចដើមផីបាំពានចលើសិ្ទនិចស្រភីាពកបុងការ
បចញ្ចញមតិតមលបព័ននអីុនធឺណិត។ 

 

របាយការណ៍ចនេះ មិនតមនជាការពិនិតរទូលាំទូលាយនូវការវាយលបហារ និងការេាំរាមកាំតហងចៅ
ចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សោាំងអស់្ចៅលបចទស្កមភុជាចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១២ចនាេះច ើយ 
ចោយស្ថរតតករណីភាេចលេើនមិនលតវូបានចេរាយការណ៍ឲ្រដឹង។ ផធុយចៅវញិរបាយការណ៍ចនេះ ាន
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បាតុកមយចៅផ្ថងទិវាលេបូចលងៀនអនថរជាតិ ចៅទីលានលបជាធិបចតយរ ចៅរាជធានីភបាំចពញ  
កាលពីផ្ថងទី៥ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១២ 

ចគ្មលចៅផឋល់នូវទិដឌភាពស្ចងខបស្ឋីពីការរ ាំចលាភបាំពានសិ្ទនិមនុស្ស តដលអងគការលីកាដូ បានចធឝើចស្េកឋី
ស្ចងកត និងចសុ្ើបអចងកតចៅអាំ ុងចពលចនាេះ។ របាយការណ៍ចនេះ ចដើរតួជាឯកស្ថរចយាងផងតដរ ចដើមផី
ចលើកពីបញ្ហា ការវាយលបហារ និងការេាំរាមកាំតហងចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សមកពិភាការកដាំចណាេះ
ស្ស្ថយ លពមោាំងចលើកកាំពស់្ការយល់ដឹងអាំពីស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្សចៅលបចទស្កមភុជាចាប់តាំងពីឆ្ប ាំ
២០១០ កនវងចៅ។ 
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សើអ្ាកការពារេិទធមិនេុសជានរណា? 

 

ពាករថា “អបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស” លតូវបានយកមកចលបើស្ាំចៅចៅរកតួអងគស្ងគម ជាបុេគលកឋី ឬ
ជាតផបកផ្នលកមុមនុស្សមួយលកមុកឋី តដលចធឝើការង្ហរចដើមផីចលើកកមភស់្ និងការពារសិ្ទនិមនុស្សជាមូលោឌ ន
តមរយៈមចធាបាយចោយអហិងា។ អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សលតវូបានចេកាំណត់ជាោទិភាពតម
ស្កមយភាពរបស់្ពួកចេ មិនតមនតមវជិាជ ជីវៈរបស់្ពួកអបកោាំងចនាេះច ើយ។ ជនណាតដលចដើរតួការពារ 
ឬចលើកស្ធួយសិ្ទនិចស្ដឌកិេច ស្ងគមកិេច ឬសិ្ទនិវបផធម៌ សិ្ទនិពលរដឌ និងសិ្ទនិនចយាបាយកបុងនាមបុេគល
ោាំងឡាយ ឬកបុងនាមលកមុមនុស្ស េឺជាអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ ជាទូចៅអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សាន 
ដូេជានិស្សតិ បុេគលិកអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល លេបូចលងៀន ចមធាវ ី លបធានស្ហជីព លពេះស្ងឈ អបក
តាំណាងស្ហេមន៍ និងអបកស្ថរព័ត៌ានជាចដើម។ 

 

បេចុបផនបចនេះ ស្កមយជនស្ហេមន៍ និងអងគការសិ្ទនិមនុស្ស តដលកាន់តតានេាំនួនចលេើនច ើង 
ចដើរតួនាទីស្ាំខ្ន់ចដើមផីការពារ និងចលើកស្ធួយសិ្ទនិមនុស្សចៅលបចទស្កមភុជា។ ចៅកបុងរបាយការណ៍
ចនេះអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សលតូវបានចេកាំណត់ចដើមផីស្ាំចៅចៅរកសិ្ទនិមនុស្ស តដលានតេងកបុងចស្េកឋី
លបកាស្ជាស្ថកលស្ឋីពីសិ្ទនិមនុស្ស ចហើយតដលលតូវបានធានាការពារតមកតិកាស្ញ្ហដ អនថរជាតិស្ឋីពី
សិ្ទនិពលរដឌ និងសិ្ទនិនចយាបាយ ចហើយនឹងកតិកាស្ញ្ហដ អនថរជាតិស្ឋីពីសិ្ទនិចស្ដឌកិេច ស្ងគមកិេច និង
សិ្ទនិវបផធម៌។ តមន័យចនេះ ចដើមផកីាំណត់ថា ករណីមួយេូលជាការេាំរាមកាំតហងដល់អបកការពារសិ្ទនិ
មនុស្ស ឬយា៉ាងណាចនាេះ អងគការលីកាដូ ពិនិតរចមើលថា ចតើជនរងចលគ្មេះបានបាំចពញស្កមយភាព តដល
តស្ឝងរកការការពារ ឬការចលើកស្ធួយសិ្ទនិមនុស្សពិតលបាកដ ដូេបានេូស្បញ្ហជ ក់កបុងស្ននិស្ញ្ហដ  
អនថរជាតិោាំងចនេះ ឬយា៉ាងណា។ មា៉ាងចទៀត ស្កមយភាពតបបចនេះ េួរតតលតូវបានចេបាំចពញោាំងស្ស្ុង ឬ
មួយតផបកកបុងនាមមនុស្សដផ្ទចទៀត ចហើយនឹងបានចសុ្ើបអចងកតចៅចលើការេាំរាមកាំតហង ឬការវាយ
លបហារចៅចលើ អបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ 

 
អបកនចយាបាយក៏ោេចដើរតួជាអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សបានផងតដរ។ ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ ចោយ 

េណៈបកសកាន់អាំណាេផ្នលបចទស្ោាំងឡាយ តដលានកាំណត់លតខ្ងសិ្ទនិមនុស្សទន់ចែាយ ដូេជា
លបចទស្កមភុជាជាចដើម លផីថាានការពាយាមបងខូេកិតថិយស្អងគការសិ្ទនិមនុស្ស តដលជាអងគការ 
អពាលកឹត និងមិនលាំចអៀង ចោយភាជ ប់អងគការោាំងចនាេះចៅនឹងការលបឆ្ាំងខ្ងនចយាបាយ។ ចដើមផី
ចេៀស្វាងការចចាទលបកាន់ពីការលបកាន់បកសពួកតបបចនេះ អងគការលីកាដូ បានស្ាំចរេមិនោក់បញ្ចូ លចៅ
កបុងរបាយការណ៍ចនេះ នូវការេាំរាមកាំតហង តដលអបកនចយាបាយទទួលរងច ើយ។  

សេចក្កីសផីើម 
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រពះរាជាណាចរររមពុជាទទួល
ស្គា ល់ និងគោរពសិទធិមនុសស ដូច
មានចចងរនុងធមមនុញ្ញ ននអងាការ
សហរបជាជាតិ គសចរដីរបកាស
ជាសរលសដីពីសិទធិមនុសស និង
រតិកាសញ្ញញ  រពមទាំងអនុសញ្ញញ
ទាំងឡាយទរទ់ងគៅនឹងសិទធិ
មនុសស សិទធិនារ ីនិងសិទធិរុមារ 

 
រដឋធមមនុញ្ញ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា 

មារា ៣១ រថាខណ័្ឌ  ១ 
 

កិចចការពារអ្ាកការពារេិទធិមនេុសរេបចាប ់
 

ចោយស្ថរានការេុេះហតទចលខ្ និងផថល់ស្ចាច ប័នចៅចលើចស្េកឋីលបកាស្ ចស្េកឋីស្ាំចរេេិតថ 
និងចស្េកឋីតថវងការអនថរជាតិនានា តដលានចគ្មលចៅចលើកស្ធួយ និងជលមុញស្កមយភាពសិ្ទនិមនុស្ស 
ចទើបរោឌ ភិបាលចៅទូោាំងពិភពចលាក បានទទួលស្ថគ ល់ករណីកិេច ចដើមផីការពារសិ្ទនិមនុស្សអស់្រយៈ
ចពលជាចលេើនទស្វតសរម៍កចហើយ។ អបកស្កមយនិយមខ្ងសិ្ទនិមនុស្សលតូវបានចាត់ទុកជាកតថ ចាាំបាេ់ 
កបុងការចធឝើឲ្រលបចស្ើរច ើងនូវចស្េកឋីផ្ថវថបូរខ្ងមនុស្សជាតិ ចោយកាត់បនទយភាពលកីលក និងការចរ ើស្ចអើង 
ចហើយនឹងចោយធានាបាននូវការពលងឹងចគ្មលការណ៍លទនិលបជាធិបចតយរ និងនីតិរដឌ។  

 

ចៅកបុងលបចទស្កមភុជាកិេចលពមចលពៀងស្នថិភាពទីលកងុបា៉ា រសី្ ផ្ថងទី២៣ តែតុលា ឆ្ប ាំ១៩៩១ បាន
ជួយបចងកើតលកបែ័ណឍ េាប់ស្លាប់ការពារសិ្ទនិកបុងការបចញ្ចញមតិ សិ្ទនិបចងកើតនិងេូលរមួស្ាេម និង
សិ្ទនិជួបលបជុាំចៅលបចទស្កមភុជា (ជាសិ្ទនិស្បូល តដលលតូវបានអនុវតថចោយអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស)។  

 

ចៅឆ្ប ាំ១៩៩២ រាជរោឌ ភិបាលកមភុជាបានេុេះហតទ-
ចលខ្ និងផឋល់ស្ចាច ប័ន ចៅចលើស្ននិស្ញ្ហដ សិ្ទនិមនុស្ស 
អនថរជាតិស្ាំខ្ន់េាំនួនពីរ េឺកតិកាស្ញ្ហដ អនថរជាតិស្ឋីពីសិ្ទនិ
ពលរដឌ និងសិ្ទនិនចយាបាយ និងកតិកាស្ញ្ហដ អនថរជាតិស្ឋីពី
សិ្ទនិចស្ដឌកិេច ស្ងគមកិេច និងវបផធម៌។ បនាធ ប់មកចៅ 
ឆ្ប ាំ១៩៩៣ រដឌធមយនុញ្ដផ្នលពេះរាជាណាេលកកមភុជា លតូវបាន
អនុម័ត ចហើយាលត ៣១ បានបញ្ចូ លបទបផញ្ដតថិផ្នចស្េកឋី
លបកាស្ជាស្កលស្ឋីពីសិ្ទនិមនុស្ស កតិកាស្ញ្ហដ អនថរជាតិស្ឋី
ពីសិ្ទនិពលរដឌ និងសិ្ទនិនចយាបាយ និងកតិកាស្ញ្ហដ អនថរ
ជាតិ ស្ឋីពីសិ្ទនិចស្ដឌកិេច ស្ងគមកិេច និងវបផធម៌ចៅកបុងេាប់
កាំពូលរបស់្លបចទស្កមភុជា។ 

 
ចៅឆ្ប ាំ១៩៩៨ មហាស្នបិបាតអងគការស្ហលបជាជាតិ 

បានអនុម័តផងតដរនូវចស្េកឋីលបកាស្ស្ឋីពីសិ្ទនិ និងការទទួលែុស្លតវូរបស់្បុេគល លកមុមនុស្ស និង 
អងគការស្ងគម ចដើមផីចលើកស្ធួយ និងការពារចស្រភីាពជាមូលោឌ នលពមោាំងសិ្ទនិមនុស្ស តដលលតវូបាន
ទទួលស្ថគ ល់ជាស្កល។ ចស្េកឋីលបកាស្ចនេះ លតវូបានចេស្ថគ ល់ជាទូចៅថា ជា“ចស្េកឋីលបកាស្ស្ឋីពីអបក
ការពារសិ្ទនិមនុស្ស”។1 ចស្េកឋីលបកាស្ឆ្ប ាំ១៩៩៨ ចនេះ ានតេងអាំពីកិេចការពារអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស 

                                                           
1 ព័ត៌ានបតនទម និងអតទបទោាំងស្ស្ុងផ្នចស្េកឋីលបកាស្ សូ្មចមើល http://www2.ohchr.org/english/law/freedom.htm 

http://www2.ohchr.org/english/law/freedom.htm
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ការតហកផួនចៅផ្ថងទិវាពលកមយអនថរជាតិ ចៅរាជធានីភបាំចពញ ផ្ថងទី១ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ 

តដលតលមវូឲ្ររដឌជាស្ាជិករបស់្អងគការស្ហលបជាជាតិ (លបចទស្កមភុជា ក៏ជាស្ាជិកមួយរបស់្អងគ
ការស្ហលបជាជាតិតដរ) លតូវតតចលើកកមភស់្ ចហើយតផាកចលើចគ្មលការណ៍ោាំងឡាយ តដលជាប់
កាតពឝកិេចខ្ងផវូវេាប់ លពមោាំងសិ្ទនិតដលានតេងកបុងបទោឌ នសិ្ទនិមនុស្សអនថរជាតិ តដលាន 
ស្ស្ថប់។ កិេចការពារោាំងចនេះ រាប់ោាំងសិ្ទនិតស្ឝងរកចធឝើលទនកមយ ទទួល និងរកាទុកព័ត៌ានោក់ទងនឹង
សិ្ទនិមនុស្ស លពមោាំងសិ្ទនិោក់ពាករបណឋឹ ងអាំពីលបការ តដលរោឌ ភិបាលមិនបានអនុវតថចៅតមបទោឌ ន
សិ្ទនិមនុស្សនានា។ 
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“អវីចដលជាគសចរដីរតូវការគៅ 
រមពុជា គឺមនិចមនរោនច់តជាការគបដជាា
ចិតតជាផលូវការពរីាជរដ្ឋឋ ភបិាលចាំគ ះ
សិទធិមនុសសប៉ុគណាណ ះគទ ប៉ុចនតចែមទាំង
ការអនុវតតរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ាម 
រយៈសរមមភាពរាំណ្តរ់នុងវស័ិយ 
សាំខាន់ៗ មយួចាំនួនផងចដរ។ ដូចគនះ 
គឺរតូវការ ឲ្យមានការសនទនា និង
សហរបតិបតតិការរបរប គដ្ឋយ 
អតថនយ័ និងស្គថ បនារនុងវស័ិយទាំង
គនះរវាងរាជរដ្ឋឋ ភបិាល សងាមសីុវលិ 
និងសហគមនអ៍នតរជាតិ។ ” 

 

អនររាយការណ៍្ពិគសសសដីពីស្គថ នភាព 
សិទធិមនុសសគៅរបគទសរមពុជា  
(របាយការណ៍្ ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 

 
 

 
រុវត្តេិកមមភាពរបេរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលសៅសលើបញ្ហា េទិិធមនេុស  
 

 

ចករ ថិ៍ដាំតណលផ្នរបបតែយរលកហម តដលបានស្ាវ ប់លបជាពលរដឌតែយរលបាណ ១.៧ លាននាក់ចៅ
េចនាវ េះឆ្ប ាំ១៩៧៥ និងឆ្ប ាំ១៩៧៩ ចៅតតដិតោមអស់្ជាង ៣ ទស្វតសរក៍នវងមកចហើយ។ ចៅអាំ ុងចពល
ចនាេះ ការរ ាំចលាភសិ្ទនិមនុស្សយា៉ាងធងន់ធងរ បានចកើតច ើងទូោាំងលបចទស្។ របបតែយរលកហមបានបញ្ច ប់ចៅ
ចៅឆ្ប ាំ១៩៧៩ ប៉ាុតនថស្ង្រ្ង្ហគ មសីុ្វលិបានបនថចកើតានចពញអាំ ុងឆ្ប ាំទស្វតសរឆ៍្ប ាំ១៩៨០។ ការបចងកើត

ោជាញ ធរអនថរកាលអងគការស្ហលបជាជាតិ ចៅលបចទស្ 
កមភុជា (UNTAC) ចៅឆ្ប ាំ១៩៩២ បានបចងកើតលេកមួយ
េាំនួនស្លាប់ការចាប់បដិស្ននិ និងការកស្ថងច ើងវញិនូវ
ស្ងគមសីុ្វលិ។ ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយបរបិទ
នចយាបាយចៅលបចទស្កមភុជាបេចុបផនប ចៅតតទទួលរងនូវ
ឥទនិពលពីលបវតថិផ្នអាំចពើហិងាចនេះ ចហើយលបចទស្កមភុជា
ចៅតតបនថានកាំណត់លតខ្ងសិ្ទនិមនុស្សទន់ចែាយចៅ
ច ើយ។ រហូតមកទល់បេចុបផនប ចៅឆ្ប ាំ២០១២ចនេះ េឺជាឆ្ប ាំ
ដ៏លាំបាកបាំផុតកបុងរយៈចពលមួយទស្វតសរ ៍ ចោយស្ថរតត
ចកើតាននូវអាំចពើហិងា និងការបង្រ្ង្ហក បសិ្ទនិមនុស្ស។  
 

រាជរោឌ ភិបាល មិនលតឹមតតមិនបានចធឝើការជាមួយ
ស្ងគមសីុ្វលិ និងស្ហេមន៍អនថរជាតិចដើមផីតកលាំអសិ្ទនិ
មនុស្ស ចោយចស្ថយ េះលតង់ចៅលបចទស្កមភុជា ចលាកតបរជា
េូលេិតថចលបើមចធាបាយបង្រ្ង្ហក ប និងការស្ងសឹ្កចៅចលើ
អបកតដលតស្ឝងរកការការពារ និងការចលើកស្ធួយសិ្ទនិ
មនុស្សយា៉ាងស្កមយចៅវញិ។ រាជរោឌ ភិបាល ជាយូរៗមថង
បានផឋល់ចស្វាេាំចពាេះសិ្ទនិមនុស្ស តតចលើចស្េកថីលបកាស្ 

ចហើយរាជរោឌ ភិបាលមិនលគ្មន់តតែកខ្នមិនសូ្វចគ្មរពតមកាតពឝកិេចអនថរជាតិប៉ាុចណាត េះចទ ប៉ាុតនថតថម
ោាំងមិនសូ្វានឆនធៈកបុងការអនុវតថេាប់ជាតិរបស់្លបចទស្ផងតដរ។  

 
ចៅកបុងតែមីនា ឆ្ប ាំ២០១០ លកុមលបឹកាសិ្ទនិមនុស្សរបស់្អងគការស្ហលបជាជាតិបានអនុម័ត

របាយការណ៍ ស្ឋីពីលទនផលតមយនថការពិនិតររបាយការណ៍ភាេីជាស្កល និងតមចពលកាំណត់របស់្

សាវតា 
 



ការវាយររហារ និងគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១០-២០១២  11 

លបចទស្កមភុជា។ ចៅអាំ ុងចពលពិនិតររបាយការណ៍ភាេីជាស្កល និងតមចពលកាំណត់ លបចទស្ 
កមភុជាបានទទួលយកអនុស្ថស្ន៍ោាំងអស់្េាំនួន ៩១ ស្ឋីពីបញ្ហា សិ្ទនិមនុស្ស តដលោក់ចេញ ចោយ
លបចទស្មួយេាំនួន។ ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយ ២ ឆ្ប ាំ បនាធ ប់ពីបានពិនិតររបាយការណ៍ភាេីជាស្កល
(UPR) និងតមចពលកាំណត់រេួមក ស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្សចៅកមភុជាកាន់តតានភាពយា៉ាប់យឺន 
ច ើងៗ។ 2  អនុស្ថស្ន៍ស្ាំខ្ន់ៗ មិនោន់លតវូបានយកមកអនុវតថ។ កាវ ាំងលបោប់ោវធុលតូវបានចេចលបើ
លបាស់្កាន់តតចលេើនច ើងចដើមផីទប់ទល់ចៅចលើអបកតវា៉ា រឯីជនស្ងស័យភាេចលេើនចៅតតមិនលតូវបានចេនាាំ
ែវួនមកកាត់ចោស្។ ជចាវ េះដីធវីភាេចលេើន តតងតតបណាឋ លឲ្រានការបចណឋ ញចេញចោយបងខាំជា 
លកខណៈលបព័នន ឬបណាឋ លឲ្រានការរបឹអូស្យកដីធវី ចោយមិនបានផឋល់ ឬផថល់តិេតួេបាំផុតនូវ
ស្ាំណងដល់ជនរងចលគ្មេះ។ ស្ហេមន៍ តដលលតូវបចណឋ ញចេញ លតូវបានចេផ្អវ ស់្ទីលាំចៅចៅតាំបន់ថយី 
ចោយគ្មយ នសិ្ទនិទទួលបានចស្វាជាមូលោឌ ន ថឝីចបើសិ្ទនិោាំងចនាេះ លតវូបានធានាការពារតមេាប់
ភូមិបាលឆ្ប ាំ២០០១ (រាប់ោាំងសិ្ទនិទទួលបានកមយសិ្ទនតផាកចលើសិ្ទនិចភាេៈ) ក៏ចោយ។ លកមលពហយទណឍ ថយី
តមការកត់ស្ាគ ល់បទចលយើស្ញុេះញង់លតវូបានចេយកមកចលបើ ភាេចលេើនចៅចលើអបកស្ថរព័ត៌ាន 
ស្កមយជនសិ្ទនិមនុស្ស និងថាប ក់ដឹកនាាំនចយាបាយ។ ស្ថទ ប័នតុលាការមិនបានអនុវតថ ឬបកស្ស្ថយេាប់
ឲ្របានេាស់្លាស់្ចទ ចហើយរតឹតតមិនអនុវតថតមកាតពឝកិេចជាអនថរជាតិច ើយ។ 

 

 ទនធឹមនឹងចនេះ លបព័ននយុតថិធម៌តតងតតែកខ្នមិនបានចធឝើការចសុ្ើបអចងកត និងផឋនាធ ចោស្បទ
ចលយើស្ឲ្របានចទៀងោត់ច ើយ ជាពិចស្ស្បទចលយើស្តដលចធឝើចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ ចៅឆ្ប ាំ១៩៩៩ 
ចលាក Thomas Hammarberg កាលចនាេះ ចលាកជាអបកតាំណាងពិចស្ស្របស់្ចលាកអេគចលខ្ធិការអងគ
ការស្ហលបជាជាតិទទួលបនធុកសិ្ទនិមនុស្សចៅកមភុជា បានស្រចស្រថា “បាតុភូតផ្ននិទធណឍ ភាព (ភាពចធឝើ
ែុស្េាប់តតមិនទទួលចោស្) និងការស្ាំតដងចេញជាលកខណៈស្ថទ ប័ន បចងកើតជាឧបស្េគដ៏ស្ាំខ្ន់បាំផុត
តតមួយេត់ដល់កិេចែិតែាំលបឹងតលបង ចដើមផីបចងកើតនីតិរដឌចៅលបចទស្កមភុជា”។3  អស់្រយៈចពលជាង ១២ 
ឆ្ប ាំចលកាយមក និទធណឍ ភាពចៅតតបនថចកើតានចៅលបចទស្កមភុជា រឯីការលបកាន់ខ្ជ ប់នូវនីតិរដឌ ចៅតតជា
ករណីចលើកតលង ជាពិចស្ស្ចៅចពលអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សលតូវបានចេកាំណត់ជាចគ្មលចៅ។  
 

លពឹតថិការណ៍ចស្ថកនាដកមយមួយ ជាឧោហរណ៍បានបង្ហា ញនិទធណឍ ភាពដ៏ោលកក់របស់្លបចទស្ 
កមភុជាកបុងឆ្ប ាំ២០១២។ ចៅផ្ថងទី១៦ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ កងកាំលាាំងនេរបាល និងកងរាជោវធុហតទ
លបោប់ោវធុរាប់រយនាក់ បានេូលចៅវាយលបហារកបុងភូមិមួយចៅចែតថលកចេេះ តដលជាតផបកផ្នការ
                                                           
2
 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អងគការលីកាដូ “និយាយចលេើន ស្កមយភាពតិេ: ២ ឆ្ប ាំចលកាយការពិនិតរស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្ស ចោយ UN លបចទស្កមភុជាបនថមិន
ចអើចពើនឹងអនុស្ថស្ន៍ស្ាំខ្ន់ៗ” ផ្ថងទី២២ តែមីនា ឆ្ប ាំ២០១២។ 

3
 របាយការណ៍របស់្ចលាក Thomas Hammarberg ជាអបកតាំណាងពិចស្ស្របស់្ចលាកអេគចលខ្ធិការអងគការស្ហលបជាជាតិទទួលបនធុកសិ្ទនិមនុស្សចៅ 
កមភុជា (ផ្ថងទី២៦ តែកុមមៈ ឆ្ប ាំ១៩៩៩) “ចស្វាលបឹកាចយាបល់ និងស្ហលបតិបតថិការខ្ងបចេចកចទស្កបុងវស័ិ្យសិ្ទនិមនុស្ស: ស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្សចៅកមភុជា 
េណៈកមយការសិ្ទនិមនុស្ស ស្ម័យលបជុាំចលើកទី៥៥ េាំណុេរចបៀបវារៈទី១៩។ 



12 របាយការណ៍ លីកាដូ

“ការសមាល បគ់ោរ ឈុត វទុធី ចបប
ណាគនាះ មនិមានតាំរយុចាស់ោស់
គទ ប៉ុចនតការពនយល់ជាផលូវការបានគធវើឲ្យ

មានការគងឿងឆងល់” 
 

 

បចណឋ ញចេញចោយបងខាំយា៉ាងកាវ ាំងកាវ ។ ចកយងស្សី្ាប ក់ោយុ ១៤ ឆ្ប ាំ លតវូបានបាញ់ស្ាវ ប់កបុងដាំចណើ រការ
ចនាេះ។ អបកភូមិោាំងចនាេះ ានជាប់ពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវី តដលលតវូបានចេដឹងជាស្ថធារណៈជាមួយ
លកមុហ ុនកាសូ្ទីម តដលលកុមហ ុនចនេះ កាន់កាប់ដីស្មផោនេាំនួន ១៥,០០០ ហិកត ចៅជិតភូមិរបស់្
ពួកចេ។ ចលវពីមិនបានបញ្ហជ ឲ្រចធឝើការចសុ្ើបអចងកតចៅចលើការស្ថវ ប់របស់្ចកយងស្សី្ ោជាញ ធរបានចលើក
យកការចធឝើអនថរាេមន៍ចោយហិងាចនេះ ថាជាមូលចហតុចាាំបាេ់ចដើមផបីង្រ្ង្ហក បេលនាបាំតបករដឌ ចហើយ
បានចធឝើការចចាទលបកាន់ថាប ក់ដឹកនាាំស្ហេមន៍េាំនួន ៥ នាក់ ថាជាចមចខ្វ ងចៅវញិ។ ចៅអាំ ុងតែកញ្ហដ
ស្ថលាដាំបូងរាជធានីភបាំចពញ បានកាត់ចោស្ស្ាជិកស្ហេមន៍េាំនួន ១៣ នាក់ ចោយចចាទលបកាន់ពី
បទពាក់ព័ននចៅនឹងការបាំតបករដឌ ថឝីចបើពុាំានភស្ថតុងេួរឲ្រចជឿជាក់ណាមួយបង្ហា ញពីេលនាបេះចបារ
ចនេះក៏ចោយ។ តុលាការចនេះ ក៏បានកាត់ចោស្ និងផឋនាធ ចោស្ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ោយុ ៧១ ឆ្ប ាំជា
ាច ស់្ស្ថទ នីយវទិរុឯករាជរមួយឲ្រជាប់ពនននាគ្មរេាំនួន ២០ ឆ្ប ាំផងតដរ ពីបទញុេះញង់ឲ្រលបលពឹតថអាំចពើបេះ
ចបារចនេះ។  

 

ចារី 
 

ការេាំរាមកាំតហង និងការវាយលបហារភាេចលេើនចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស ចកើតចេញមកពីតួ
អងគរដឌ ចាប់ពីថាប ក់មង្រ្នថីនេរបាល និងមង្រ្នថីដ៏ផ្ទចទៀតចៅថាប ក់មូលោឌ ន និងថាប ក់ចែតថ រហូតដល់ស្ាជិក
ថាប ក់ែភស់្បាំផុតមួយេាំនួនរបស់្េណៈបកសកាន់អាំណាេ។ 
កងកាំលាាំងលបោប់ោវធុលេប់ជាន់ថាប ក់ ានការពាក់ព័នន
កបុងការេាំរាមកាំតហង ការបាំពារបាំពានរាងកាយ និងការ
ចាប់ែវួនអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ 
 

កបុងការការពារសិ្ទនិមនុស្ស ស្កមយជនសិ្ទនិមនុស្ស
តតងប៉ាេះពាល់ ជាមួយផលលបចយាជន៍លកមុហ ុនជាំនួញ
បរចទស្ និងលកមុហ ុនតែយរ តដលជាអបកានអាំណាេ ជា
ពិចស្ស្លកុមហ ុន តដលានទាំនាក់ទាំនងជិតស្បិតជាមួយ
ោជាញ ធរ។ លកុមហ ុនឯកជនោាំងចនេះ ជាញឹកញាប់ោក់ ឬ
ញុេះញង់ឲ្រោក់ពាករបណឋឹ ង តដលមិនស្មចហតុផល ឬកបុងន័យពាបាទ។ ជួនកាលពួកចេគ្មាំលទឲ្រាន
អាំចពើហិងាចទៀតផង។  

 

ចៅកបុងការវាយលបហារ ឬការេាំរាមកាំតហងដផ្ទចទៀតចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស ជនស្ងស័យ
ោេលតវូបានចេស្ថគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណ។ លបការចនេះ ោេចោយស្ថរតតជនស្ងស័យបានទទួលនិទធណឍ ភាព 
ឬចោយស្ថរតតមង្រ្នថីនេរបាលមិនសូ្វានឆនធៈចធឝើការចសុ្ើបអចងកតឲ្របានលតឹមលតូវចៅចលើឧបផតថិចហតុ
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ចនាេះ។ ការស្ថវ ប់របស់្ចលាក ឈុត វទុនី ជាស្កមយជនការពារបរសិ្ថទ ន បានបង្ហា ញនូវធាតុពិត តដលជា
ឧោហរណ៍មួយ។ 

 

ចលាក ឈុត វទុនី លតូវបានបាញ់ស្ាវ ប់ចៅែណៈកាំពុងពិនិតរចមើលការកាប់ចឈើែុស្េាប់កបុង
ចែតថចកាេះកុង ចោយានអបកស្ថរព័ត៌ានពីកាតស្ត ឌឹ ចែមបូឌា ចដលី េាំនួន ២ នាក់បានចធឝើដាំចណើ រអម
ចលាកផង។ ចៅចពលតដលចលាកទទួលមរណភាព ានមនុស្សលបុស្មួយលកុមបានចឡាមព័ទនរថយនថ
របស់្គ្មត់ ចពាល េឺោហា នេាំនួន ២ នាក់ កងរាជោវធុហតទេាំនួន ២ នាក់ លពមោាំងបុេគលិករបស់្លកមុ
ហ ុនោជីវកមយចឈើឯកជនេាំនួន ១ នាក់។ កងរាជោវធុហតទាប ក់ក៏លតវូបានបាញ់ស្ាវ ប់ផងតដរ។ 

 

ការចសុ្ើបអចងកតជាផវូវការចៅចលើការស្ថវ ប់របស់្ចលាក ឈុត វទុនី បានលតវូបញ្ច ប់កបុងរយៈចពល ២ 
ឬ៣ផ្ថងប៉ាុចណាត េះ បនាធ ប់ពីានចស្ថកនាដកមយចនេះ និងែកខ្នមិនបានពិនិតរចមើលចហតុកាណ៍ផ្នការ
ស្ាវ ប់ចនេះឲ្របានលតឹមលតវូចទ។ មង្រ្នថីរដឌបានផឋល់ចស្ណារយី៉ាូេាំនួន ៤ ែុស្ៗគ្មប កបុងការពនរល់ការ
ស្ាវ ប់ចនេះ។ ពីដាំបូងោជាញ ធរបានតថវងថា ចលាក ឈុត វទុនី េឺជាអបកបាញ់មុន ចហើយលតូវបានចេបាញ់ 
ស្ថវ ប់ចោយោវធុ ជាមួយនឹងកងរាជោវធុហតទាប ក់ក៏លតូវបានចេរកច ើញថាស្ថវ ប់ចៅនឹងកតនវងចកើត
ចហតុផងតដរ។ ចលកាយមកោជាញ ធរបានអេះោងថា កងរាជោវធុហតទចនាេះ បានបាញ់កាាំចភវើងចៅចលើ
ចលាក ឈុត វទុនី ចហើយគ្មត់បានស្ថវ ប់ចោយស្ថរកាលលគ្មប់ផ្អវ តលតវូគ្មត់។ បនាធ ប់មកោជាញ ធរបាន
បញ្ហជ ក់ថា កងរាជោវធុហតទចនាេះ បានចធឝើអតថតត ចោយស្ថរានវបិផដិស្ថរចីលកាយពីបានបាញ់ស្ាវ ប់
ចលាក ឈុត វទុនី4។ ចៅទីបាំផុតោជាញ ធរបានអេះោងថា កងរាជោវធុហតទាប ក់កបុងេាំចណាមកងរាជោវធុ
ហតទោាំងចនាេះ បានបាញ់ចលាក ឈុត វទុនី រេួចហើយគ្មត់ក៏លតូវបានចេស្ាវ ប់ចោយផ្េដនរ ចៅចពល
បុេគលិកស្នថិសុ្ែលកុមហ ុន ពាយាមដកហូតយកោវធុចេញពីកងរាជោវធុហតទចនាេះ ចហតុដូចេបេះចហើយ
ចទើបោជាញ ធរអេះោងថា គ្មយ នជនណាាប ក់លតូវបានចចាទលបកាន់ពីបទស្ាវ ប់ចលាក ឈុត វទុនី ច ើយ។ 
គ្មយ នចស្ណារយី៉ាូណាមួយកបុងេាំចណាមចស្ណារយី៉ាូោាំងចនេះ េួរឲ្រចជឿជាក់បានចទ ចៅចពលពិនិតរចមើល
ភស្ថុតង តដលលបមូលបានចោយអងគការលីកាដូ។ បនាធ ប់ពីានេាំណាត់ការជាំនុាំជលមេះកឋីអស់្រយៈចពល 
៩០ នាទីរេួមក ចៅកបុងតែតុលា បុេគលិកលកមុហ ុនចនាេះ លតវូបានចេកាត់ចោស្ពីបទមនុស្សតតចោយ
អចេតនា ចហើយនឹងផឋនាធ ចោស្ោក់ពនននាគ្មរេាំនួន ២ ឆ្ប ាំ ចោយពរួរចោស្រយៈចពល ១៨ តែ។ ស្ថកសី
ស្ាំខ្ន់ៗជាចលេើនពុាំានវតថានចៅកបុងស្វនាការចទ ចហើយក៏គ្មយ នភស្ថុតងរងឹាាំ ឬេួរឲ្រចជឿជាក់លតូវ
បានចលើកយកមកបង្ហា ញ ចដើមផីគ្មាំលទដល់បាំណកស្ស្ថយេុងចលកាយបាំផុតេាំចពាេះការបាញ់ចនេះច ើយ។  
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14 របាយការណ៍ លីកាដូ

 
 

 

សាា បន័តលុាការជាអាវធុមយួែម៏ានរុសោជន ៍ទបទ់លន់ឹងអ្ាកការពារេិទធិមនេុស 
 

“ថឝីតផតិតតានកិេចធានាការពារតមរដឌធមយនុញ្ដ និងអតទិភាពផ្នស្ថទ ប័នចផសងៗ ចដើមផីតកលាំអ និងធានា
ការពារឯករាជរភាពតុលាការក៏ចោយ ក៏អបករាយការណ៍ពិចស្ស្បង្ហា ញ ទស្សនៈថា ស្ថទ ប័នតុលាការ
មិនបានដាំចណើ រការលបកបចោយលបសិ្ទនភាព ឯករាជរ និងមិនលាំចអៀងតមតដលោេចធឝើចៅបានច ើយ 
(…)។ ថឝីចបើរដឌធមយនុញ្ដកមភុជា ានតេងអាំពីការតបងតេកអាំណាេោេ់ពីគ្មប  រវាងស្ថទ ប័នរបស់្រដឌស្ាំខ្ន់ៗ

េាំនួន ៣ ក៏ចោយ ក៏តមការអនុវតថជាក់តស្ឋង ការតបងតេករវាងស្ថទ ប័នោាំងចនេះ ានភាពស្ស្ពិេ
ស្ស្ពិល រឯីអាំណាេលបតិបតថិលេបស្ងកត់ចៅចលើស្ថទ ប័នតុលាការ ”.8 

 

ករណីសិ្កា: អបករស់្ចៅស្ហេមន៍បឹងកក់ លតវូបាន ុាំែវួន និងកាត់ចោស្ ចោយស្ថរការពារសិ្ទនិដីធវី5
 

ស្ហេមន៍បឹងកក់ចៅកបុងរាជធានីភបាំចពញ បានកាំពុងតស្ ូចដើមផីការពារសិ្ទនិដីធវីរបស់្អបកោាំង
ចនាេះ អស់្រយៈចពល ៥ ឆ្ប ាំកនវងមកចហើយ ចាប់តាំងពីចពលចនាេះមក ដីស្ហេមន៍បឹងកក់ លតវូបានជួល
តមកិេចស្នាចៅឲ្រលកមុហ ុន ស្ ូកាេូ តដលលេប់លេងចោយ ចលាក ចៅ ចម៉ាង ិន ស្ាជិកលពឹទនភាេ
ណៈបកសកាន់អាំណាេ។ ជចាវ េះដីធវីចនេះ បានចធឝើឲ្រប៉ាេះពាល់ដល់លបជាពលរដឌេាំនួន ៤,២៥២ លេួស្ថរ 
តដលបានរស់្ចៅជុាំវញិបឹងកក់។ បេចុបផនបបឹងកក់ចនេះ លតូវបានចេបូមយកទឹកចេញ ចហើយលបជាពលរដឌ
េាំនួនចលេើនជាង ៣,០០០ លេួស្ថរ លតូវបានចេបចណឋ ញចេញ បនាធ ប់ពីលតវូបានបងខាំឲ្រទទួលយកស្ាំណង
មិនស្មរមរ ចបើមិនដូចចាប េះចទនឹងលតូវបូមែាេ់កប់ផធេះស្តមផងចចាល។ អស់្រយៈចពលប៉ាុនាយ នឆ្ប ាំកនវងមក
ចនេះ ស្ហេមន៍បឹងកក់បានចធឝើការតវា៉ាជាចលេើនចលើកចលេើនស្ថរ ចោយស្នថិវធីីកបុងកិេចែិតែាំលបឹងតលបង
ចដើមផីឲ្រចេចគ្មរព និងទទួលស្ថគ ល់សិ្ទនិកមយសិ្ទនិចៅចលើដីធវីរបស់្ពួកអបកោាំងចនាេះ។ 

 

ចៅអាំ ុងពាក់កណាឋ លឆ្ប ាំ២០១១ ធនាគ្មរពិភពចលាកបានលបកាស្ថា ែវួនបានផ្អា កមូលនិធិ
ោាំងអស់្តដលលតូវផឋល់ចៅឲ្រលបចទស្កមភុជា ចដើមផីចឆវើយតបចៅនឹងការបដិចស្ធរបស់្ោជាញ ធរលបចទស្
កមភុជា មិនលពមតស្ឝងរកដាំចណាេះស្ស្ថយស្មស្ស្បស្លាប់អបករស់្ចៅស្ហេមន៍បឹងកក់ តដលលតូវចេ
                                                           
5 លកុមការង្ហរពិចស្ស្សិ្ទនិលាំចៅឋាន(HRTF) “ចថាក លចោស្ការចឆវើយតបចោយហិងា និងគ្មយ នយុតថិកមយេាំចពាេះបាតុកមយចោយអហិងា តដលបានចរៀបេាំច ើចោយ

អបករស់្ចៅស្ហេមន៍បឹងកក់” ផ្ថងទី២២ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ សូ្មចមើល http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=278 ។ សូ្មចមើល 
របាយការណ៍តវ ាំចមើលរបស់្អងគការលីកាដូ តដលមិនបានផសពឝផាយផងតដរ: PP058IAD12 ។សូ្មចមើលចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អងគការលីកាដូ “អងគការ
មិនតមនរោឌ ភិបាលចថាក លចោស្េាំចពាេះការបចណឋ ញចេញ ចោយគ្មយ នមូលោឌ ន និងអាំចពើហិងាចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា” ផ្ថងទី២៤ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ
២០១២ សូ្មចមើល http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=279។ សូ្មចមើលផងតដរ:  ុត សុ្ភេរយិា និងប ុត រស្យីេង្ហគ  “យុទនវធីិរបស់្មង្រ្នថី
នេរបាលលបឆ្ាំងកុបផកមយ តដលេួរចោយចាប់ោរមយណ៍” កាតស្តភបាំចពញប៉ាុស្ថ៍ផ្ថងទី១ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២ http://www.phnompenhpost.com/index.php/ 
2012080157741/National-news/cambodian-riot-polices-tactics-in-spotlight .html។ 

ការវិភាគ 
 

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=278
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=279
http://www.phnompenhpost.com/index.php/%202012080157741/National-news/cambodian-riot-polices-tactics-in-spotlight%20.html
http://www.phnompenhpost.com/index.php/%202012080157741/National-news/cambodian-riot-polices-tactics-in-spotlight%20.html


ការវាយររហារ និងគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១០-២០១២  15 

បចណឋ ញចេញ។ ចលកាយមកតតប៉ាុនាយ នផ្ថងប៉ាុចណាត េះ រាជរោឌ ភិបាលបានលបកាស្ថា ដីេាំនួន ១២,៤៤ ហិក
តនឹងលតូវលបេល់ចៅឲ្រលេសួ្ថរលបជាពលរដឌបឹងកក់តដលចៅតស្ស្ស្ល់។ ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយ 
ដាំចណាេះ ស្ស្ថយចនេះ ចធឝើឲ្រានការចៅហយង ចោយចហតុថាោជាញ ធរចៅតតផ្អត់ចចាលលបជាពលរដឌ
េាំនួនចលេើនជាង ៩០ លេសួ្ថរតមទាំចនើងេិតថ មិនឲ្រទទួលបាននូវកមយសិ្ទនិដីធវីចៅវញិ។ រហូតមកទល់
ចពលចនេះ ោជាញ ធរមិនោន់បានចបាេះបចង្ហគ លលពាំដីេាំនួន ១២,៤៤ ហិកតចៅច ើយ។ ជាលទនផល
ស្ាជិកស្ហេមន៍បឹងកក់ បានបនថចធឝើការតស្ ូមតិរបស់្ែវួនចោយអហិងា លពមោាំងែិតែាំតវា៉ាបនថ
ចទៀតផងតដរ។ 

 

ចៅផ្ថងទី២២ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ លបជាពលរដឌបឹងកក់េាំនួន ១៦ លេួស្ថរ បានចធឝើស្នបិសី្ទស្ថរ
ព័ត៌ានមួយចៅជិតកតនវងតដលផធេះស្តមផងរបស់្ពួកចេបានចាក់ែាេ់កប់។ ានមួយលេួស្ថរ បាននាាំ
យកចឈើចៅជាមួយ ចដើមផីបង្ហា ញពីទីកតនវង តដលផធេះស្តមផងពួកចេលតវូបានចេបាំផ្អវ ញ ប៉ាុតនថោជាញ ធរ
រារាាំងពួកចេមិនឲ្រចធឝើដូចចាប េះច ើយ។ ចៅលពឹកផ្ថងចនាេះ អបកភូមិភាេចលេើនបានតស្ឝងរកមវប់លជកតមផធេះ
អបកជិតខ្ង និងចលកាមចដើមចឈើ រឯីអបកភូមិមួយលកុមចទៀតកាំពុងតតអងគុយចលើដីែាេ់ និងចលេៀងបទ 
េចលមៀងផង។ 

 

ចោយគ្មយ នបានលបកាស្ជាមុន និងគ្មយ នដីកា ស្ស្ថប់តតោជាញ ធរបានេូលចៅកបុងលកមុអបកភូមិ
មួយលកមុ តដលកាំពុងចលេៀង ចហើយចាប់ែវួនស្រស្ថីោាំង ១៣ នាក់ចនាេះរាប់ោាំងអបកតាំណាងស្ហេមន៍បឹង
កក់ស្ាំខ្ន់ៗមួយេាំនួនផង។ ស្រស្ថីោាំងចនាេះ លតូវបានចេនាាំយកចៅ ុាំែវួនចៅអងគភាពនេរបាលេាំនួន ២  
យប់។ 

 

ចៅផ្ថងទី២៤ តែឧស្ភា ស្រស្ថីោាំងចនាេះ លតូវបានចេនាាំែវួនមកកាន់ស្ថលាដាំបូងរាជធានីភបាំចពញ 
ចៅចា៉ាង៥:០០លពឹក មុនចពលចមធាវ ីឬលកមុលេួស្ថរ និងមិតថភ័កឋិរបស់្ពួកអបកោាំងចនាេះបានដឹងថា ាន
អឝីបានចកើតច ើង។ ចៅរចស្ៀលផ្ថងដតដល ស្រស្ថីោាំងចនាេះ លតូវទទួលការចចាទលបកាន់ ចបើកស្វនាការ 
កាត់ចោស្ និងផឋនាធ ចោស្កបុងេាំណាត់ការជាំនុាំជលមេះលទង់លោយធាំ តដលចលបើចពលលតឹមតត ៣ ចា៉ាង
ប៉ាុចណាត េះ។ តុលាការបានបដិចស្ធស្ាំចណើ សុ្ាំេមវងស្ាំណុាំ ចរឿងរបស់្ចមធាវ ី ស្ាំចណើ សុ្ាំចលើកចពលស្វនា
ការ ចដើមផចីលតៀមការពារកឋី (លពេះរាជោជាញ បានចធឝើការចចាទលបកាន់តត ១ ចា៉ាងប៉ាុចណាត េះ មុនចពលចាប់
ចផឋើមចបើកស្វនាការ) លពមោាំងបដិចស្ធស្ាំចណើ របស់្ចមធាវ ីតដលសុ្ាំបញ្ចូ លស្ថកសបីាំភវឺកបុងស្វនាការ។ 

 

ស្រស្ថីោាំងចនាេះ ាប ក់ៗលតូវបានចេចាប់កាំហុស្ពីបទលបឆ្ាំងអបករាជការស្ថធារណៈ (ាលត ៥០៤ 
ផ្នលកមលពហយទណឍ ) និងពីបទកាន់កាប់ដីរដឌចោយែុស្េាប់ (តមេាប់ភូមិបាល)។ ចៅលកមជាំនុាំជលមេះ
បានកាត់ចោស្ស្រស្ថីោាំងចនាេះ ាប ក់ៗឲ្រជាប់ពនននាគ្មរេាំនួន ២ ឆ្ប ាំកនវេះ ថឝីចបើចោស្ចនេះ លតូវបានពរួរមួយ
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តផបកស្លាប់ស្រស្ថីែវេះក៏ចោយ។ 
 

ចៅចពលកាំពុងចបើកស្វនាការ មង្រ្នថីនេរបាលបានចាប់ែវួនអបកតាំណាងស្ហេមន៍បឹងកក់េាំនួន 
២ នាក់តថមចទៀត ចៅពីមុែស្ថលាដាំបូងរាជធានីភបាំចពញ តដលអបកោាំង ២ នាក់ចនេះ បានមកបាំភវឺកបុង
នាមជាស្ថកស ីចដើមផីចោេះបនធុកស្លាប់ស្រស្ថីោាំង ១៣ នាក់។ អបកោាំងពីរលតូវបាន ុាំែវួនបចណាឋ េះ ោស្នប 
ប៉ាុតនថទីបាំផុតលតូវបានចោេះតលងវញិ ចៅផ្ថងទី១៥ តែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១២ ចោយោក់ឲ្រស្ទិតចលកាមការលតតួ
ពិនិតរតមផវូវតុលាការ។ 

 
ចលកាយពីានអនថរាេមន៍យា៉ាងខ្វ ាំងពីថាប ក់អនថរជាតិ និងថាប ក់ជាតិ (រាប់ោាំងអនថរាេមន៍ពីចលាក

ស្សី្ ហីុលឡារ ី េវិនតុន (Hillary Clinton) 6  ជារដឌមង្រ្នថីលកសួ្ងការបរចទស្លបចទស្ោចមរកិ) ស្ថលា
ឧទនរណ៍បានកាំណត់ចពលចបើកស្វនាការជាបនាធ ន់ ចោយកលម និងមិនតដលធាវ ប់ានពីមុនមក។ ចៅផ្ថង
ទី២៧ តែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១២ បនាធ ប់ពីជាប់ ុាំបានរយៈចពល ១តែ និង ៣ ផ្ថង ស្រស្ថីោាំងចនាេះ លតូវបានចេនាាំ
ែវួនមកកាន់ស្ថលាឧទនរណ៍។ ចៅខ្ងចលវានអបកគ្មាំលទលបាណជាង ៥០០ នាក់ លតូវបានកងកាវ ាំង
លបោប់ោវធុេលមុេះ រារាាំងមិនអនុញ្ហដ តឲ្រេូលចៅកបុងបរចិវណស្ថលាឧទនរណ៍។ ចៅេាំណុេមួយមង្រ្នថី
នេរបាលបានប៉ាេះទងគិេជាមួយអបកគ្មាំលទោាំងចនាេះ ចហើយបានវាយដាំចៅចលើរាងកាយលកមុបាតុករមួយេាំ
នួន។ បាតុករាប ក់ជាស្រស្ថីវយ័ចកយងានផ្ផធចពាេះ បានរលូតកូនចលកាយពីមង្រ្នថីនេរបាលាប ក់បានធាក់
េាំចពាេះរបស់្នាង។ 

 

បនាធ ប់ពីចបើកស្វនាការអស់្រយៈចពល ៤ ចា៉ាង លកុមលបឹកាជាំនុាំជលមេះបានស្ចលមេតមកល់ការ
ចចាទលបកាន់ និងតមកល់ចោស្ ប៉ាុតនថពរួរចោស្តដលចៅតស្ស្ស្ល់របស់្ស្រស្ថី ោាំង ១៣ នាក់។ ស្រស្ថីោាំង 
១៣ នាក់ក៏លតូវបានចោេះតលងឲ្រានចស្រភីាពចៅផ្ថងចនាេះតតមឋង ប៉ាុតនថបេចុបផនបចោយស្ថរតតពួកអបក
ោាំងចនាេះានកាំណត់លតខ្ងលពហយទណឍ  ស្រស្ថីោាំងចនាេះ ចៅតតលបឈមនឹងការរ ាំខ្នយាយី និងការចាប់
ែវួនចៅច ើយ។ ◄◄ 
__________________________________________________________________________________ 

 

រដឌធមយនុញ្ដកមភុជាកាំណត់ការចបឋជាញ េិតថរបស់្លបចទស្ចនេះ េាំចពាេះឯករាជរភាព និងភាពមិន
លាំចអៀងរបស់្ស្ថទ ប័នតុលាការ។ ាលត៥១ ១២៨ ១២៩ និងាលត១៣០ ផ្នេាប់កាំពូលចនេះ ធានា
ការពារនូវអាំណាេផ្អឋ េ់មុែរបស់្ស្ថទ ប័នតុលាការកបុងកាវនិិេឆ័យកថី ចហើយបានដាំកល់ទុកនូវភាពលតឹមលតវូ
តមនីតិវធីិ និងជាស្ថរៈស្ាំខ្ន់ អនុចលាមតមសិ្ទនិ និងចស្រភីាពរបស់្លបជាពលរដឌតែយរលេប់របូផ្នលពេះ
រាជាណាេលកកមភុជា។ ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយ ស្ថទ ប័នតុលាការចៅតតស្ទិតចលកាមការលតតួលតយា៉ាង
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អាំណាចអងានីតិបញ្ញតិត អាំណាចស្គថ បន័ 
របតិបតត ិនិងអាំណាចស្គថ បន័តុោការ
រតូវបានចបងចចរដ្ឋចគ់ដ្ឋយចឡរពីោន ។ 

មារា ៥១ 
 

អាំណាចតុោការជាអាំណាចឯររាជយ។ 
អាំណាចតុោការធានាររាអនាគតិ និង
ការ រសិទឋិគសរភីាពរបស់របជាពលរដឋ។ 

មារា ១២៨ 
 

រដឋធមមនុញ្ញ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា 
 

តឹងរងឹរបស់្ស្ថទ ប័នលបតិបតថិ។ េាប់នីតិវធីិ និងេាប់លេឹេះមិនសូ្វលតវូបានចេអនុវតថ ចហើយបុេគលលតូវចចាទ
ជាចរឿយៗលតវូបានកាត់ឲ្រជាប់ចោស្ ចបើទុកជាគ្មយ នភស្ថុតងោក់បនធុកក៏ចោយ។  

 

  លបព័ននឧបតទមមតផបកនចយាបាយ លេបដណថ ប់ចៅចលើស្ថទ ប័នតុលាការចៅលេប់កាំរតិ។ ឧោហរណ៍ 
ទនធឹមនឹងចៅលកមទទួលចបៀវតសជាមូលោឌ នពីលកសួ្ងយុតថិធម៌ េណៈរដឌមង្រ្នថីក៏ផថល់លបាក់ឧបតទមមការង្ហរ

ដល់ចៅលកមផងតដរ។7 ទាវ ប់អនុវតថតបបចនេះ ស្ថទ ប័ន 
តុលាការ ពុាំានឯករាជរភាពពីស្ថទ ប័ននីតិលបតិបតថិ
ច ើយ។ ចៅកបុងរបាយការណ៍ឆ្ប ាំ២០០៥ របស់្ែវួន 
តដលានេាំណងចជើងថា េាំរនិូទធណឍ ភាពចៅលបចទស្
កមភុជាចៅតតបនថចកើតាន អបកតាំណាងពិចស្ស្របស់្
ចលាកអេគចលខ្ធិការ អងគការស្ហលបជាជាតិ ទទួល
បនធុកសិ្ទនិមនុស្សចៅកមភុជាបានតថវងថា ចាប់តាំងពី
ឆ្ប ាំ១៩៩៣ “លបចទស្កមភុជាមិនោន់បានបចងកើតស្ថទ ប័ន
រដឌអពាលកឹតរ យនថការលតួតពិនិតរអាំណាេនីតិ
លបតិបតថិ ចហើយនឹងមចធាបាយនានា ចដើមផីោក់ឲ្រ
លបតិបតិថនូវសិ្ទនិោាំងឡាយ តដលលតូវបានធានាការ 
ពារតមេាប់ និងតមរដឌធមនុញ្ដចៅច ើយ។  

ស្ថទ ប័នតុលាការចៅតតបនថទទួលរងនូវការចលជៀតតលជកពីស្ថទ ប័ននីតិលបតិបតថិ ចហើយនឹងចបើកេាំហរឲ្រាន
ការលបលពឹតថិអាំចពើពុករលួយ”។8 ចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១២ ស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្សមិនោន់ាន
ភាពលបចស្ើរចៅច ើយ។ ស្ថទ ប័នតុលាការចៅតតបនថស្ទិតចលកាមការលតតួលតពីស្ថទ ប័ននីតិលបតិបតិថ 
បចណាថ យឲ្រតុលាការកាវ យជាឧបករណ៍នចយាបាយទប់ទល់នឹងអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។  
 

លបចភទផ្នការចចាទលបកាន់កបុងចរឿងលពហយទណឍ  តដលលតូវបានចេយកមកចលបើចដើមផីចធឝើការទប់ទល់
នឹងអបការពារសិ្ទនិមនុស្សានការែុស្គ្មប ចៅតមករណីនីមួយៗ។ ប៉ាុតនថបទបញ្ដតិថេាប់មួយេាំនួនលតវូ
បានចេយកមកចលបើចលេើនជាងបទបញ្ដតិថចផសងៗ។  
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 របាយការណ៍របស់្ចលាក Surya Subedi អបករាយការណ៍ពិចស្ស្ស្ថីពីស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្សចៅកមភុជា (ផ្ថងទី២ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១) “ការកស្ថងស្មតទភាព និង
ជាំនួយបចេចកចទស្” លកុមលបឹកាសិ្ទនិមនុស្ស ស្ម័យលបជុាំចលើកទី១៨ េាំណុេរចបៀបវារៈទី១០។ 

8
 របាយការណ៍អបករាយការណ៍ពិចស្ស្របស់្ចលាកអេគចលខ្ធិការអងគការស្ហលបជាជាតិទទួលបនធុកសិ្ទឌិមនុស្សចៅកមភុជា (ផ្ថងទី៥ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០០៥) “តបប
តផននិទធណឍ ភាពចៅលបចទស្កមភុជាចៅតតបនថចកើតាន” សូ្មចមើល http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs /DocReports/2-Thematic-Reports/ Thematic_ 
CMB05102005E.pdf។ 

http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs%20/DocReports/2-Thematic-Reports/%20Thematic_%20CMB05102005E.pdf
http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs%20/DocReports/2-Thematic-Reports/%20Thematic_%20CMB05102005E.pdf


18 របាយការណ៍ លីកាដូ

ោម នបុគាលណាមយួរតូវបានគគដរ
ហូតរមមសិទធិរបស់ខលួនបានគទ របសិន 
គបើការដរហូតគនះមនិចមនគដើមប ី

របគោជនស៍្គធារណ្ៈ។ ការដរហូត
រមមសិទធិរតូវគធវើគៅាមទរមង ់និង 

នីតិវធិីបញ្ញតិត គដ្ឋយចាប ់និងបទបញ្ញា  
បនាទ បព់ីបានផតល់សាំណ្ងជាមុនគដ្ឋយ

សមរមយ និងយុតតិធម។៌ 
 

ចាបភ់ូមបិាល ឆ្ន ាំ២០០១ មារា៥ 

 ចាប់តាំងពីលកមលពហយទណឍ ថយីបានេូលជាធរានចៅតែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ស្លាប់ជាឧោហរណ៍ 
អងគការលីកាដូ បានេងលកងទុកជាឯកស្ថរនូវបទបញ្ដតិថភាេចលេើន តដលានបញ្ហា  ចហើយតដលលតូវបាន
ចេយកមកចលបើដតដលៗទប់ទល់នឹងអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ ចៅកបុងរបាយការណ៍មួយថយីៗចនេះ តដល
ានេាំណងចជើងថា ការយល់ែុស្ពីដាំចណើ ការចជឿន 
ចលឿនៈ ការចលបើេាប់ចដើមផីោក់កលមិតចៅចលើសិ្ទនិចស្រ ី
ភាពកបុងការបចញ្ចញមតិ អងគការលីកាដូ បានស្តមថងនូវ
កងឝល់យា៉ាងចលជៀលចលៅអាំពីភាពស្ស្ពិេស្ស្ពិល ការ
កាំណត់លពាំតដនមិនេាស់្លាស់្ ចហើយនឹងទណឍ កមយ
ធងន់ធងរោក់ទងនឹងបទបញ្ដតថិោាំងអស់្ចនេះ 9  អាំ ុងចពល
២ឆ្ប ាំកនវងចៅចនេះបានបង្ហា ញថា កងឝល់ោាំងចនេះកាវ យ
ជាការពិតតមន។ ជាការកត់ស្ាគ ល់បទបរហិារចករ ថិ៍ បទ
ចជរលបាថ បទញុេះញង់ឲ្រលបលពឹតថបទឧលកិដឌចហើយនឹង
បទលបឆ្ាំងអបករាជការស្ថធារណៈ េឺស្ទិតចៅកបុង
េាំចណាមការចចាទលបកាន់ញឹកញាប់បាំផុត តដលចធឝើច ើង
ចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ 
 

េាប់ភូមិបាលឆ្ប ាំ ២០០១ ក៏លតូវបានចេយកមកចលបើមិន លតឹមលតវូជាចលេើនដងផងតដរ ចដើមផបីាំបិទាត់អបក
ការពារសិ្ទនិមនុស្ស តដលបាំចពញការង្ហរខ្ងបញ្ហា ដីធវី។ េាប់ចនេះោក់បញ្ជូ លនូវបទបផញ្ដតថិលពហយទណឍ
មួយឈុត តដលានភាពមិនេាស់្លាស់្ (ចហើយជាញឹកញាប់តបបរ ាំចលាភបាំពាន) ចដើមផបីាំពារបាំពាន
ចៅចលើសិ្ទនិផ្នកមយសិ្ទនិ តដលោេនាាំចៅរកការកាត់ចោស្ឲ្រជាប់ពនននាគ្មររហូតដល់ ៥ឆ្ប ាំ។ ជាការ
ហួស្េិតថបទបញ្ដតិថោាំងចនេះ បានលតូវចេយកមកចលបើលបាស់្ទប់ទល់នឹងអបកតាំណាងស្ហេមន៍ តដល
កាំពុងតស្ ូមតិ ចដើមផីោមោរឲ្រចេចគ្មរពនូវសិ្ទនិទទួលបានកមយសិ្ទនិដីធវីរបស់្ពួកចេ។ ចៅចពលជាមួយ
គ្មប ចនេះ បទបញ្ដតិថេាប់ភូមិបាល តដលានន័យថា លតូវតតការពារាច ស់្កមយសិ្ទនិដីធវី តដលមិនលតូវបានចេ
ចអើចពើ។ ឧៈ ាលត៥ តេងថា “គ្មយ នបុេគលណាមួយ លតូវបានចេដកហូតកមយសិ្ទនិរបស់្ែវួនបានចទ លបសិ្ន 
ចបើ ការដកហូតចនេះមិនតមនចដើមផលីបចយាជន៍ស្ថធារណៈ” ចហើយធានានូវស្ាំណងលតឹមលតវូ និងស្មរមរ
កបុងករណីានការដកហូតដីធវី។ បទបញ្ដតិថចនេះ មិនលតូវបានចេយកេិតថទុកោក់ជាលកខណៈលបព័ននចទ។ 
េាប់ភូមិបាលចនេះ ធានាការពារសិ្ទនិកមយសិ្ទឌិចលើលទពរស្មផតថិតផាកតមសិ្ទនិចភាេៈផងតដរ (ជាសិ្ទនិ
តដលមិនសូ្វលតវូបានចេចអើចពើ ឬជួនកាលលតូវបានរ ាំចលាភបាំពានចោយចេតនា)។ 
  
                                                           
9
 របាយការណ៍របស់្អងគការលីកាដូ (តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១១) “ការបាំភ័នថភាពចជឿនចលឿនៈ ការរ ាំចលាភបាំពានពីអងគនីតិបញ្ដតិថរបស់្កមភុជាចៅចលើសិ្ទឌិចស្រភីាពកបុងការ
បចញ្ចញមតិ” សូ្មចមើល http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/162LICADHOReport-LegislativeAssaultFreedomExpression2011 English.pdf 

http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/162LICADHOReport-LegislativeAssaultFreedomExpression2011%20English.pdf


ការវាយររហារ និងគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១០-២០១២  19 

ការបំភិតបំភយ័តាមរយៈការចាបខ់្លនួ និងការឃុំខ្លួនបសណិាោះអាេនា សដ្ឋយគ្មម នការសចាទ
រុកាន ់
 

និនាប ការមួយចទៀត តដលអងគការលីកាដូ បានេងលកងទុកជាឯកស្ថរ េឺការចាប់ែវួន និងការ ុាំ
ែវួនអបកតាំណាងស្ហេមន៍ ចៅចពលកាំពុងចធឝើបាតុកមយចោយអហិងា។ កបុងករណីតបបចនេះអបកការពារ
សិ្ទនិមនុស្ស លតូវបាន ុាំែវួនអស់្រយៈចពល ១ យប់ ឬរហូតដល់ ២ ឬ ៣ ផ្ថងចោយគ្មយ នមិនានការចចាទ
លបកាន់លបឆ្ាំងនឹងពួកចេចទ។ ឧៈ ចៅផ្ថងទី១៨ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១ យា៉ាងចហាេណាស់្ស្កមយជន
ការពារផ្លពចឈើេាំនួន ១០៦ នាក់លតូវបានចាប់ែវួន និង ុាំែវួនចដើមផីស្ថកសួ្រ និងចដើមផ ី”ចធឝើការអប់រ ាំច ើង
វញិ”។ ស្ាជិកស្ហេមន៍ផ្លព ង់មួយលកុម តដលានគ្មប េាំនួន ៣០០ នាក់ បានចធឝើការលបមូលផថុាំគ្មប ចៅ
មុែលពេះរាជវាាំងកបុងរាជធានីភបាំចពញ ចដើមផីចរៀបេាំពិធីតមតបបស្ថស្នាមួយ។ ចៅចពលចនាេះស្ាជិក 
បណាថ ញផ្លពចឈើ បានបាំតបកជាលកមុតូេៗទូោាំងរាជធានីភបាំចពញ ចដើមផីតេកចាយែិតប័ណត ចោយចធឝើការ
តស្ ូមតិស្លាប់អភិរកសផ្លព ង់។ មង្រ្នថីនេរបាល និងមង្រ្នថីមូលោឌ នេុេះចៅកាន់ទីកតនវងោាំងចនាេះភាវ មៗ 
ចហើយបានដកហូតយក ែិតប័ណត និងចធឝើការតត់ែវួនស្កមយជនោាំងចនាេះ។ 
 

ការចលជៀតតលជកពីមង្រ្នថីនេរបាលកបុងការតេកចាយែិតប័ណតព័ត៌ាន អាំពីបញ្ហា កងឝល់ជា 
ស្ថធារណៈ ចហើយនឹងការតត់ែវួនស្កមយជនចោយែុស្េាប់ េឺជាការបងកបញ្ហា យា៉ាងធងន់ធងរ។ យុទនវធីិ
ោាំងចនេះ មិនលគ្មន់តតជាឧបស្េគចៅចលើ ការបាំចពញស្កមយភាពស្ស្បេាប់ ចដើមផីការពារសិ្ទនិមនុស្ស
ប៉ាុចណាត េះចទ ប៉ាុតនថជាការចធឝើឲ្រភាពជាអបកដឹកនាាំ តដលជាចស្េកថីលតូវការយា៉ាងចលេើនពីស្ហេមង្ហយរង
ចលគ្មេះេុេះចែាយ ចហើយនឹងបចងកើនស្ឝ័យលតតួពិនិតរចាប់ពិរទុន (ការរេិះេន់ែវួនឯង) តថមចទៀតផង។ 
 

ករណីសិ្កាៈ ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ជាាច ស់្ស្ថទ នីយវទិរុឯករាជរ លតវូបានកាត់ចោស្ ពីបទញុេះញុង់ឲ្រ
លបលពឹតថេលនាបាំតបករដឌ10

 

ចៅផ្ថងទី២៥ តែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១២ វទិរុស្ាំបុក យាំ តដលជាស្ថទ នីយ៍វទិរុមួយកបុងេាំចណាមស្ថទ នីយ
វទិរុមួយេាំនួនតូេ តដលានភាពឯករាជរបានចធឝើការចាក់ផាយរបាយការណ៍មួយស្ថីពី “ពាករបណថឹ ង” 
តដលលតូវបានោក់ជូនចៅតុលាការលពហយទណឍ អនថរជាតិ ចោយចចាទលបកាន់មង្រ្នថីមួយេាំនួនចៅកបុងជួរ
រាជរោឌ ភិបាលកមភុជា ពីបទលបលពឹតថអាំចពើឧលកិដឌកមយលបឆ្ាំងនឹងមនុស្សជាតិោក់ទងនឹងការបចណថ ញចេញ 
និងការបនាវ ស់្ទីចោយបងខាំ។ េលនាអាំណាេលបជាជនតែយរបានចធឝើការចរៀបេាំស្នបិសិ្តស្ថរព័ត៌ានមួយ 
ចដើមផីបង្ហា ញឲ្រដឹងពីការបញ្ជូ នពាករបណថឹ ងចៅទីលកងុឡាចអ (Hague) លបចទស្ហូ ង់កាលពីផ្ថងទី២២ 
                                                           
10

 ចស្េកថីលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អងគការលីកាដូ “ចោេះតលងចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ជាាច ស់្ស្ថទ នីយវទិរុឯករាជមួយដ៏េាំណាស់្ជាងចេ” ផ្ថងទី១៦ តែកកកោ ឆ្ប ាំ
២០១២ សូ្មចមើល http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=287 ។ សូ្មចមើលផងតដរ David Boyle “ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ បានចាក់ផាយ
ព័ត៌ានស្ាំចៅដល់នាយករដឌមង្រ្នថី” កាតស្តភបាំចពញប៉ាុស្ថ៍ េុេះផ្ថងទី១៨ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១២ សូ្មចមើល http://www.phnompenhpost.com/index.php/ 
2012071857483/National-news/sonando-broadcast-targeted-pm.html ។ 

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=287
http://www.phnompenhpost.com/index.php/%202012071857483/National-news/sonando-broadcast-targeted-pm.html
http://www.phnompenhpost.com/index.php/%202012071857483/National-news/sonando-broadcast-targeted-pm.html
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តែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១២។ ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ាច ស់្វទិរុស្ាំបុក យុាំ ចហើយជាអបកតស្ឝងរកមូលនិធិដ៏ស្ាំខ្ន់
ាប ក់ បានយកព័ត៌ានពីលពឹតថិការណ៍ចនាេះ កបុងនាមជាអបកស្ថរព័ត៌ានមួយរបូ។ 

 

២៤ចា៉ាង ចលកាយពីវទិរុស្ាំបុក យុាំបានចាក់ផាយរបាយការណ៍ចលើកទី១ ស្ចមថេនាយករដឌមង្រ្នថី 
បានចធឝើការអាំពាវនាវជាស្ថធារណៈ ឲ្រានការចាប់ែវួនចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ចៅអាំ ុងចពលតថវង
សុ្នធរកថាតមទូរទស្សន៍ទូោាំងលបចទស្។ ចៅផ្ថងទី២ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១២ ចលាក េុក ងួន ជាចៅលកម
ចសុ្ើបអចងកតស្ថលាដាំបូងចែតថលកចេេះ បានចេញដីការចាប់ែវួនចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ចោយចចាទលបកាន់
ចលាកពីបទឧលកិដឌោក់ទងនឹងេលនាមួយ តដលចេចៅថា េលនាបាំតបករដឌកបុងចែតថលកចេេះ។ ចលវពី
ការចចាទលបកាន់ោក់បនធុក ោជាញ ធរពុាំបានបង្ហា ញភស្ថុតងណាមួយ តដលេួរឲ្រចជឿជាក់បាន ចដើមផីគ្មាំ
លទការអេះោង តដលថាានេលនាបាំតបករដឌចៅចែតថលកចេេះច ើយ។ 

 

ចាប់តាំងពីតែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ អបករស់្ចៅកបុង ុាំកាំពង់ដាំរកីបុងចែតថលកចេេះ ានការពាក់ព័ននកបុង
ជចាវ េះដីធវីយា៉ាងធងន់ធងរ តដលលតូវបានចេដឹងឭយា៉ាងេាស់្ជាស្ថធារណៈ ជាមួយនឹងលកមុហ ុនកាសូ្ទីម 
ជាលកុមហ ុនឯកជនមួយ ានទាំនាក់ទាំនងលាជាមួយោជាញ ធរ ចហើយកាន់កាប់ដីស្មផោនេាំនួន 
១៥.០០០ ហិកតចៅជិតភូមិរបស់្ពួកចេ។ ចៅផ្ថងទី១៦ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ រោឌ ភិបាលបានបញ្ជូ ន
កងកាំលាាំលបោប់ោវធុរាប់រយនាក់ ចោយានជាំនួយពីឧទនាម េេលក ចដើមផីចធឝើការបចណថ ញអបកភូមិចៅ
កបុង ុាំកាំពង់ដាំរ។ី ចៅអាំ ុងចពលលបតិបតថិការណ៍បង្រ្ង្ហក បលបជាពលរដឌរាប់រយលេួស្ថរលតវូបានចេបចណថ
ញចេញ ចហើយចកយងស្សី្ាប ក់ច យ្ េះ ចហង េនាទ  ោយុ ១៤ ឆ្ប ាំ លតូវបានចេបាញ់ស្ាវ ប់។ ចលកាយមក
មង្រ្នថីរោឌ ភិបាល បានចលើកយកលបតិបតថិការណ៍បង្រ្ង្ហក បចនេះមកចោេះស្ថរ ចោយតថវងថា អបកភូមិោាំង
ចនាេះេឺជាតផបកផ្នេលនាបាំតបករដឌ។ អបកភូមិមួយេាំនួនេឺជាស្ាជិករបស់្អងគការមិនតមនរោឌ ភិបា
លមួយ តដលលតូវបានបចងកើតច ើងចោយចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ តដលចៅថា “ ស្ាេមអបកលបជាធិបចត
យរ” ។ 

 

ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ តដលបានចាកចេញចៅចលវលបចទស្ចៅចពលតដលចៅលកមសីុ្បអចងកត
បានចេញដីកាបង្ហគ ប់ឲ្រចាប់ែវួន បានវលិលត ប់មកកាន់រាជធានីភបាំចពញវញិ ចៅផ្ថងទី ១២ តែកកកោ ឆ្ប ាំ
២០១២ ចៅចពលតដលកិេចលបជុាំកាំពូលោស្ថ នកាំពុងដាំចណើ រការ។ ៣ ផ្ថង ចលកាយមក ចលាក ម៉ាម  
សូ្ណង់ដូ លតវូបានចាប់ែវួន តតរយៈចពល ២៤ ចា៉ាងប៉ាុចណាត េះ ចលកាយចពលបណាថ រដឌមង្រ្នថីការបរចទស្ 
និងអងគទូតតដលានវតថានចៅកបុងកិេចលបជុាំកាំពូលចនាេះបានចាកចេញពីរាជធានីភបាំចពញ។  

 

ចលកាយចពលចាប់ែវួនចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ លតូវបានចេនាាំមកបង្ហា ញែវួនចៅេាំចពាេះមុែអបកស្សី្ 
តស្ម ស្កថិកូឡា ជាចៅលកមស្ថលាដាំបូងលកងុភបាំចពញចដើមផចីធឝើការស្ថកសួ្រយកេាំចលើយ។ ចៅរចស្ៀល
ផ្ថងចនាេះចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ លតូវបានចចាទលបកាន់តមាលត ២៨ ៤៥៦ ៤៥៧ ៤៦៤ ៥០៤ និងាលត 
៦០៩ ផ្នលកមលពហយទណឍ ។ ការចចាទលបកាន់រាប់បញ្ចូ លោាំងការេូលរមួកបុងេលនាកុបកមយ ញុេះញុង់
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លបជាពលរដឌឲ្រកាន់ោវធុលបឆ្ាំងនឹងរដឌ ចហើយនឹងបទរារាាំងនឹងអបករាជការស្ថធារណៈ។  
 

ចៅផ្ថងទី១ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១២ ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ លតូវបានកាត់ចោស្ និងផឋនាធ ចោស្ឲ្រ
ជាប់ពនននាគ្មរេាំនួន ២០ ឆ្ប ាំ ចោេះជាគ្មយ នភស្ថុតងលេប់លគ្មន់លតូវបានបង្ហា ញោក់បនធុកចៅចលើ ចលាក 
ម៉ាម សូ្ណង់ដូ កបុងតុលាការក៏ចោយ។ ពុាំច ើញានស្កខីកមយកបុងតុលាការ ឬភស្ថុតងរងឹាាំតដលគ្មាំលទ
តផនការបាំតបករដឌ ឬគ្មាំលទតួនាទីរបស់្ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ កបុងការចធឝើជាចមចកាវ ងចៅពីចលកាយេចលាង
ការបាំតបករដឌចនេះចទ។ ស្កខីកមយរបស់្ស្ថកសីភាេចលេើនចៅកបុងតុលាការ េឺានភាពផធុយគ្មប ចៅនឹង 
េាំចលើយ តដលពួកចេបានចឆវើយពីដាំបូងចៅេាំចពាេះមុែមង្រ្នថីនេរបាលយុតថិធម៌។ ប៉ាុតនថចលាកស្សី្ ចាាំង សីុ្
ណាត លបធានលកមុលបឹកាជាំនុាំជលមេះ បានបង្ហា ញភាពលាំចអៀងចៅកបុងស្ថលលកមរបស់្គ្មត់ ចៅរកស្ាំណុាំ
តបបបទឯកស្ថររបស់្មង្រ្នថីនេរបាលោក់ទងនឹងស្កខីកមយកបុងតុលាការ។ 

 

បេចុបផនបចនេះ ចោយស្ថរតតចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ានោយុ ៧១ ឆ្ប ាំចហើយ ទាំនងជាគ្មត់ោេ
េាំណាយចពលអស់្មួយជីវតិកបុងពនឌនាគ្មរ លបសិ្នចបើចោស្របស់្គ្មត់មិនលតូវបានចេបដិចស្ធចចាល
តមរយៈបណថឹ ងឧទនរណ៍ចនាេះចទ។  

 

អបកភូមិេាំនួន ១៣នាក់ចផសងចទៀត មកពីចែតថលកចេេះក៏លតូវចេផឋនាធ ចោស្ជាមួយ ចលាក ម៉ាម  
សូ្ណង់ដូ ពីបទពាក់ព័ននកបុងតផនការបាំតបករដឌចនេះតដរ។◄◄ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

ចស្េកឋីពិពណ៌នា: ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត ជាស្ាជិកបុេគលិកអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលកាំពុងលបឈមនឹង
ការចចាទលបកាន់ោក់ទងនឹងការង្ហរសិ្ទនិមនុស្សស្ស្បេាប់ 
 

ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត េឺជាស្ាជិកបុេគលិកដ៏ស្ាំខ្ន់ាប ក់ តដលបានចធឝើការចៅអងគការោដហុក 
(Adhoc) ចាប់តាំងតតពីឆ្ប ាំ១៩៩៥។ គ្មត់ជាបុេគលិកសិ្ទនិមនុស្សាប ក់កបុងេាំចណាមបុេគលិកសិ្ទនិមនុស្ស
ោាំងឡាយរបស់្លបចទស្កមភុជា តដលហា ននិយាយឥតស្ាំផ្េាត់បាំផុត។ បេចុបផនបចលាកជាមង្រ្នថីចសុ្ើប
អចងកតជាន់ែភស់្ ចហើយជាអនុលបធានតផបកតវ ាំចមើលស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្សរបស់្អងគការោដហុក។  
 

ដីកាចកាេះរបស់្តុលាការ 
 

ចៅផ្ថងទី៩ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២ ស្ថលាដាំបូងរាជធានីភបាំចពញ បានស្ចលមេចេញដីកាចកាេះចៅ 
ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត ឲ្រេូលែវួនមកកាន់តុលាការ ចៅផ្ថងទី២៤ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២។ ចយាងតមដីកា
ចកាេះចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត លតូវបានចេស្ងស័យថា បានលបលពឹតថបទចលើយស្កបុងាលត ៥៤៤ ផ្នលកមលពហយ
ទណឍ  តដលាលតចនេះ ហាមលបាមមិនឲ្រផឋល់ជាំនួយដល់ចារកីបុងបទឧលកិដឌ។ លបសិ្នចបើការចាទលបកាន់
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ោាំងចនេះ លតូវបានរកច ើញថាានពិរទុន ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត នឹងលតូវលបឈមនឹងការកាត់ចោស្ឲ្រជាប់
ពនននាគ្មរេាំនួនរហូតដល់ ៣ ឆ្ប ាំ និងពិន័យជាលបាក់ពី ២,០០០,០០០ ចរៀលចៅ ៦,០០០,០០០ ចរៀល។ 

 

ោជាញ ធរមិនោន់បានបចញ្ចញឲ្រច ើញ នូវមូលោឌ នជាក់លាក់ស្លាប់ករណីោក់ទងនឹងចលាក 
ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត ចៅច ើយចទ ប៉ាុតនថដីកាចកាេះទាំនងជាានជាប់ពាក់ព័ននចៅនឹងជចាវ េះដូេគ្មប កបុងចែតថលកចេេះ 
តដលោជាញ ធរពាយាមភាជ ប់ចៅនឹងចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ាច ស់្ស្ថទ នីយ៍វទិរុឯករាជរមួយ។ ដីកាចកាេះ
ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត បានចធឝើច ើងតតប៉ាុនាយ នស្បាឋ ហ៍ប៉ាុចណាត េះ បនាធ ប់ពីចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ លតូវបានចាប់
ែវួន និង ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នបរង់ចាាំចបើកស្វនាការ។ 

 

ដីកាចកាេះចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត លតូវបាន
ចេញមិនដល់ ២ ស្បាឋ ហ៍ផងបនាធ ប់ពី ស្ចមថេ
នាយករដឌមង្រ្នថី បានានលបស្ថស្ន៍តមរយៈ
សុ្នធរកថាតមទូរទស្សន៍ទូោាំងលបចទស្ ចៅផ្ថងទី
២ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២ថា បុេគលិកអងគការមិន
តមនរោឌ ភិបាលាប ក់ តដលមិនបចញ្ចញច យ្ េះឲ្រ
ដឹងបានផឋល់ជាំនួយដល់អបកបាំតបករដឌាប ក់ កបុង
េាំចណាមអបកបាំតបករដឌកបុងចែតថលកចេេះ។ ចៅ
ចពលចធឝើសុ្នធរកថាចនាេះ ស្ចមថេនាយករដឌមង្រ្នថី
បានសួ្រមង្រ្នថីរបស់្ចលាកថា ចតើោជាញ ធរបាន
ស្ថកសួ្របុេគលិកអងគការចនាេះ ចហើយឬចៅ 
ចហើយជាំរញុឲ្របុេគលិករបូចនាេះ ចេញមុែមក
ផឋល់េាំចលើយស្ថរភាព។ កាំណត់ចហតុបាន
បញ្ហជ ក់ថា ស្ាំណុាំ ចរឿងលពហយទណឍ ចនាេះ លតូវបាន
ចបើកការចសុ្ើបអចងកត ចោយចលាក តឆ វរីៈ ជា
ចៅលកមចសុ្ើបសួ្រតត ៤៨ ចា៉ាងប៉ាុចណាត េះ បនាធ ប់ពី
ានសុ្នធរកថារបស់្ស្ចមថេនាយករដឌមង្រ្នថី។ 

 

ចៅផ្ថងទី២៣ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២ មួយផ្ថងមុនចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត លតូវមកបង្ហា ញែវួនចៅ
តុលាការ ចលាក តឆ វរីៈ ចៅលកមចសុ្ើបសួ្រស្ថលាដាំបូងរាជធានីភបាំចពញ បានស្ចលមេចលើកចពលកបុងការ
េូលមកបង្ហា ញែវួន តមការចស្បើសុ្ាំរបស់្ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត។ កាលបរចិេឆទថយីផ្នការេូលមកបង្ហា ញែវួន 
លតូវបានកាំណត់ចៅផ្ថងទី១១ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១២ ប៉ាុតនថកាលបរចិេឆទថយីចនេះ លតូវបានចេចលើកមឋងចទៀត

ស្ថកស្ពរបស់្ចកយងស្សី្ ចហង េនាទ  ោយុ ១៤ ឆ្ប ាំ តដលលតវូបាន
បាញ់ស្ាវ ប់ចោយកងកាវ ាំងរបស់្រាជរោឌ ភិបាលចៅចពលអបក
ោាំងចនាេះេូលលុកលុយភូមិមួយចៅចែតថលកចេេះចដើមផចីធឝើការ 
បចណថ ញចេញចោយបងខាំ កាលពីតែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ 
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ចោយគ្មយ នកាំណត់ចពល។ ថឝីចបើានការចលើកចពលមឋងចទៀតក៏ចោយ ចលាក ស្ាំ សុ្េង់ ជាចមធាវរីបស់្ 
ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត បានលបាប់កាតស្តភបាំចពញប៉ាុស្ថិ៍ឲ្របានដឹងថា “តុលាការនឹងមិនអនុញ្ហដ តឲ្រថតេាំ
លងស្ាំណុាំ ចរឿងចដើមផផីឋល់ឲ្រពួកចេច ើយ រហូតដល់ចពលតដលចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត បានេូលមកបង្ហា ញ
ែវួនចៅេាំចពាេះមុែតុលាការ។ លបសិ្នចបើតុលាការមិនអនុញ្ហដ តឲ្រចយើងបានថតេាំលងស្ាំណុាំ ចរឿងរបស់្
ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត ចយើងក៏មិនោេដឹងពីមូលចហតុតដលកូនកថីរបស់្ែញុាំលតូវបានចចាទលបកាន់ ឬមិនដឹងថា
លតូវចលើកអាំណេះអាំណាង ចដើមផីការពារកថីចនេះចោយរចបៀបណាចទ”។ 
 

លទឹស្ថ ី“េលនាបាំតបករដឌ ឬេលនាអបេមន៍”  
 

ចៅផ្ថងទី១៦ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ ោជាញ ធរបានបញ្ជូ នកងកាវ ាំងលបោប់ោវធុរាប់រយនាក់ 
ចោយានជាំនួយពីឧទនាម េេលកមួយចលេឿង ចដើមផបីចណថ ញអបកភូមិ តដលានជាប់ពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដី
ធវីជាមួយលកមុហ ុន កាស្ ូទីម តដលជាលកមុហ ុនឯកជន។ ចៅអាំ ុងចពលលបតិបតថិការបង្រ្ង្ហក បចនាេះ ចកយង
ស្សី្ាប ក់ោយុ ១៤ ឆ្ប ាំ លតូវបានចេបាញ់ស្ថវ ប់។ 

 

ចៅចពលកាំពុងានការរេិះេន់ពីស្ាំណាក់អនថរជាតិ ចៅចលើលបតិបតថិការបង្រ្ង្ហក បយា៉ាងតក់ស្វតុ 
ោជាញ ធរបានតថវងថា ការចលបើលបាស់្កាវ ាំងហួស្លបាណ េឺជាការចាាំបាេ់ចដើមផបីង្រ្ង្ហក បេលនាអបកបាំតបក
រដឌកបុងតាំបន់ចនាេះ។ ការចោេះស្ថរតបបចនេះ លតូវបានចេរេិះេន់ពីលេប់មជឈោឌ ន។ គ្មយ នកងកាវ ាំងលបោប់
ោវធុណាាប ក់ បានទទួលរងរបួស្ចទ ចហើយក៏ពុាំោន់ានភស្ថុតងណាមួយេួរឲ្រចជឿជាក់បាន លតូវបាន
ចលើកយកមកបង្ហា ញថា អបកភូមិរស់្ចៅកបុងតាំបន់ចនាេះ បានកាន់ោវធុលបឆ្ាំងនឹងោជាញ ធរច ើយ។ ចហើយ
ក៏គ្មយ នភស្ថុតងណាមួយ តដលថាអបកភូមិានចេតនាចធឝើតផនការ ឬានមចធាបាយចដើមផីប៉ាុនប៉ាងចធឝើអប
េមន៍តដរ។ ជាការពិតណាស់្ក៏គ្មយ នការចលើកច ើង ចៅកបុងចស្េកថីតថវងការណ៍ជាស្ថធារណៈលបចភទ
ណាមួយ ឬតមស្ថរព័ត៌ាន តដលពិពណ៌នាអាំពីកិេចែិតែាំលបឹងតលបងបាំតបករដឌ ឬចធឝើអបេមន៍ចៅកបុង
តាំបន់ចនាេះ ចៅមុនចពលានេាំណាត់ការចយាធាច ើយ។ ចហើយចលវពីការកត់ស្ាគ ល់តដលានលកខ
ណៈមិនេាស់្លាស់្ និងតបបស្នបិោឌ ន ចោយគ្មយ នការចលើកច ើងអាំពីកតថ ផវូវេាប់ ឬភស្ថុតងចនាេះ 
ោជាញ ធរចៅតតមិនលពមពាយាមពនរល់ជាស្ថធារណៈអាំពីមូលោឌ នស្លាប់ការចចាទលបកាន់តបបចនេះ
ចទ។   
 

ឥទនិពលអវជិជានស្ាំខ្ន់តដលចកើតពីលពឹតថិការណ៍ចនាេះ 
 

ដីកាចកាេះរបស់្ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត េឺជាអាំចពើរ ាំខ្នយាយីពីតុលាការមួយយា៉ាងជាក់តស្ថង តដល
ានចគ្មលចៅរារាាំងស្កមយភាពសិ្ទនិមនុស្សស្ស្បេាប់របស់្គ្មត់។ ចោយស្ថរតតចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត ជា
មនុស្សាប ក់ តដលានឋានៈជាអបកតស្ ូមតិខ្ងសិ្ទនិមនុស្សជាន់ែភស់្ និងហាននិយាយបាំផុតរបស់្
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លបចទស្កមភុជា ចទើបភាពធងន់ធងរផ្នករណីរបស់្គ្មត់ មិនោេលតវូបានចេចមើលស្ស្ថលបានច ើយ។ វាជា
ការេាំរាមកាំតហងដ៏ធងន់ធងរដល់ការង្ហរសិ្ទនិមនុស្សចៅលបចទស្កមភុជា ចៅកបុងទស្សវតសរច៍នេះ។ 
 

រែាគ្មំរទឲ្យមានអ្ំសពើហងិសៈ ការបំពារបពំានសៅសលើេិទធិជាមលូដ្ឋា ន 
 

ការចធឝើបាតុកមយជាស្ថធារណៈ បានចកើនច ើងចៅលបចទស្កមភុជា តដលជាផលវបិាកចោយផ្អធ ល់
ពីការែឝេះនីតិរដឌ។ ចៅចពលកាំពុងលបឈមនឹងអាំចពើពុករលួយយា៉ាងរាលោល ការយឺតយា៉ា វកបុងេាំណាត់
ការចរឿងកថីរដឌបផចវណី តដលមិនានចពលកាំណត់ោក់ទងនឹងសិ្ទនិដីធវី ចហើយនឹងបរយិាកាស្សិ្ទនិមនុស្ស
កាំពុងតតដុនោប លពមោាំងលបជាពលរដឌកាំពុងពាយាមការពារសិ្ទនិរបស់្ពួកចេ លបការោាំងអស់្ចនេះ បាន
លបកាន់យកដាំចណាេះស្ស្ថយតមផវូវចផសងកាន់តតចលេើនច ើង។ ការចធឝើបាតុកមយជាស្ថធារណៈ ចោេះជា
តមទលមង់តវា៉ា កូដកមយ និងចោេះជាតមទលមង់លបមូលផថុាំគ្មប កថី បានកាវ យជាមចធាបាយធមយតចៅចហើយ។ 

 

ចាប់តាំងពីានរបាយការណ៍េុងចលកាយរបស់្ែវួន អងគការលីកាដូ បានេងលកងទុកជាឯកស្ថរ
នូវការចកើនច ើងេួរឲ្របារមម េាំចពាេះការចធឝើអនថរាេមន៍លបកបចោយហិងាពីមង្រ្នថីនេរបាលចៅចលើបាតុករ
ចោយអហិងា។ កងកាវ ាំងស្នថិសុ្ែបានចលបើលបាស់្កាវ ាំងហួស្លបាណកាន់តតចលេើនច ើងជាការបង្ហក រ
ទុកចដើមផបីញ្ច ប់ការលបមូលផថុាំ។ មង្រ្នថីនេរបាល កងរាជោវធុហតទ លពមោាំងោហាន លតូវបានោក់
ពលង្ហយ ចដើមផរីារាាំងមិនឲ្រចធឝើការលបមូលផថុាំចោយអហិងា (ជាចរឿយៗលបកបចោយហិងា) ចហើយនឹង
បាំតបកលកមុអបកតវា៉ា។ ការចធឝើអនថរាេមន៍តបបចនេះ លតូវបានចេចលបើជាទូចៅផងតដរ ចដើមផីការពារដីស្មផោន
របស់្លកុមហ ុនឯកជន។ លគ្មន់តតចៅេចនាវ េះតែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១១ និងតែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ ោជាញ ធរបាន
ចបើកការវាយលបហារេាំនួន ៨ ចលើកចៅចពលានការតវា៉ាចោយអហិងា។11 

 

កាលៈចទស្ៈជុាំវញិឧបផតថិចហតុភាេចលេើនោាំងចនេះ បង្ហា ញឲ្រច ើញនូវការរមួេាំនិតគ្មប យា៉ាងជិត
ស្បិទនិរវាងោជាញ ធរ និងលកមុហ ុនឯកជនានអាំណាេ តដលពាយាមរ ាំចលាភយកដីធវី។ កងកាវ ាំងលបោប់
ោវធុលតូវបានចេចលបើលបាស់្ជាលបចាាំ ជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែស្លាប់ការពារលកមុហ ុន តដលានពាក់ព័ននកបុង
ជចាវ េះដីធវី។ 
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 ចស្េកថីលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អងគការលីកាដូ “លតូវតតបញ្ឈប់វបផធម៌និទធណឍ ភាព និងអាំចពើហិងា” ផ្ថងទី៣០ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ សូ្មចមើល http://www.licadho-
cambodia.org/pressrelease.php?perm=282។ សូ្មចមើលផងតដរៈ ចស្េកថីលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អងគការលីកាដូ “ឧបផតថិចហតុបាញ់អបកតវា៉ាជាំចលាេះដីធវីេាំនួន  
៥ ចលើក កាលពី ២តែកនវងចៅបង្ហា ញឲ្រច ើញនូវការចកើនច ើងេួរឲ្រលពួយបារមមកបុងការចលបើលបាស់្កាវ ាំងស្ថវ ប់រស់្” ផ្ថងទី២៦ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ សូ្មចមើល 
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=269។ 

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=282
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=282
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=269
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ករណីសិ្កាៈ ចយាធាការពារលកមុហ នុស្ថជីវកមយចបើកការបាញ់រេះចៅចលើអបកភូមិ12

 

ចៅផ្ថងទី១៨ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ បុេគលិកចយាធាចដើរតួជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែលកមុហ ុន TTY Co. Ltd. 
បានចបើកការបាញ់លបហារចៅចលើអបកភូមិមួយលកមុ តដលគ្មយ នោវធុចៅកបុងស្សុ្កស្បួលចែតថលកចេេះ។ អបក
ភូមិលបាណ ៤០០ នាក់បានលបមូលផថុាំគ្មប  ចដើមផរីារាាំងចលេឿងេលករបស់្លកមុហ ុនមិនឲ្រចធឝើការឈូស្
ឆ្យដីេាំការរបស់្ពួកចេ។ ការឈូស្បាំផ្អវ ញេាំការដាំ ូងមីបានចធឝើឲ្រប៉ាេះពាល់លបជាពលរដឌេាំនួន ៣០០ 
លេួស្ថរ។ អបកភូមិបានពាយាមលបមូលផលដាំណាាំដាំ ូងមី មុនចពលលកុមហ ុនឈូស្ឆ្យដីរបស់្ពួក
ចេ។ 

 

អបកភូមិេាំនួន ៤ នាក់ ានច យ្ េះ លី ឥស្ថ ម៉ាុង អូ ចនត រតនា និងលទី យា៉ា  បានទទួលរងរបួស្
យា៉ាងធងន់ធងរ។ ជនរងចលគ្មេះេាំនួន ៣ នាក់ កបុងេាំចណាមជនរងចលគ្មេះោាំងអស់្ពីការបាញ់លបហារចនាេះ 
លតូវបានបញ្ជូ នភាវ មៗចៅកាន់មនធីរចពទរចៅចែតថកាំពង់ចាម។ ជនរងចលគ្មេះាប ក់បនាធ ប់មក លតូវបានបញ្ជូ ន
ចៅពាបាលចៅលបចទស្ចវៀតណាម ចោយស្ថរមុែរបួស្របស់្គ្មត់ានស្ភាពធងន់ធងរ។ ោជាញ ធរតដល
ានវតថានចៅអាំ ុងចពលបាញ់លបហារចនាេះ មិនបានពាយាមចាប់ែវួនជនផ្ដដល់ច ើយ។ 

 

លបាណផ្ថងបនាធ ប់ពីានការបាញ់លបហារ អបកភូមិបានបិទផវូវជាតិចលែ ៧៦A ចោយោមោរ
ឲ្ររាជរោឌ ភិបាលបចណថ ញលកមុហ ុនចនេះចេញពីចែតថលកចេេះ និងចធឝើការដកហូតយកដីស្មផោនពីលកុម
ហ ុនចនាេះមកវញិ។ 
 

លកមុហ ុន TTY Co. Ltd. តដលានាច ស់្ច យ្ េះ ឧកញា៉ា  ោន ារា៉ា ឌី និងជាទីលបឹកាស្ចមថេ
នាយករដឌមង្រ្នថី បានទទួលដីស្មផោនចស្ដឌកិេចេាំនួនជាង ៩,០០០ ហិតកបុងឆ្ប ាំ២០០៨ចៅស្សុ្កស្បួល
ស្លាប់ចធឝើជាេាំការចវស្ ូ និងោាំដាំ ូងមី។ ដីស្មផោនមួយតផបកេឺស្ទិតចៅកបុងតដនជលមកស្តឝផ្លព។  

 

ចលកាយពីានការរេិះេន់យា៉ាងរាលោលចៅចលើអាំចពើហិងាចនេះ (ចហើយបនាធ ប់ពីានការផសពឝ 
ផាយតែសវចីដអូអាំពីលពឹតថិការណ៍បាញ់លបហារ) ស្ចមថេនាយករដឌមង្រ្នថី បានចលាកអាំពាវនាវឲ្រានការ
ចាប់ែវួនជនផ្ដដល់។ ឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែេាំនួន ២ នាក់ របស់្លកុមហ ុនលតូវ បានតុលាការចកាេះចៅជាបនាធ ន់ឲ្រ
េូលែវួន ចដើមផចីធឝើការស្ថកសួ្រចៅផ្ថងទី៣០ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ចលកាមការចចាទលបកាន់ពាក់ព័នននឹងការ
កាន់កាប់ោវធុែុស្េាប់។ ជនស្ងស័យោាំង ២ នាក់ចនាេះ ាប ក់ានច យ្ េះ តក សុ្វណាត  ោយុ ៤០ ឆ្ប ាំ 
និងាប ក់ចទៀត ច យ្ េះ ពិន េឹមច ង ោយុ ២៦ ឆ្ប ាំ ចហើយអបកោាំង ២ នាក់ចនេះ លតូវបានចចាទលបកាន់ពី
បទចលបើលបាស់្ោវធុែុស្េាប់ ចបើទុកជាានភស្ថតុងលេប់លគ្មន់ ចដើមផីគ្មាំលទឲ្រានការចចាទលបកាន់

                                                           
12

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលរបស់្អងគការលីកាដូ តដលមិនបានផសពឝផាយ: PP010PA12 សូ្មចមើលផងតដរៈ វចីដអូអងគការលីកាដូ “ចយាធាបាញ់ចៅចលើអបកតវា៉ាចៅ
ភាេឦស្ថនផ្នលបចទស្កមភុជា” ផ្ថងទី២១ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ សូ្មចមើលៈ http://licadho-cambodia.org/video.php?perm=29 ។ 

http://licadho-cambodia.org/video.php?perm=29


26 របាយការណ៍ លីកាដូ

ធងន់ធងរជាងចនេះ ដូេជាការប៉ាុនប៉ាងចធឝើតតក៏ចោយ។ ចៅកបុងតែមីនា ឆ្ប ាំ២០១២ ចលាក អ ុន ពិសិ្ទនិ ជា
អបកលេប់លេងយូរឆ្ប ាំរបស់្លកុមហ ុន TTY Co. Ltd. តមរាយការណ៍មក លតវូបានចាប់ែវួន ចលកាមការ
ចចាទលបកាន់ោក់ទងចៅនឹងការបាញ់លបហារចនាេះផងតដរ។  

 

ស្កមយជនការពារដីធវី និងកមយករកាំពុងតតចលបើលបាស់្មចធាបាយចធឝើញតថិ ោក់ជូនស្ចមថេនាយក
រដឌមង្រ្នថីកាន់តតចលេើនច ើង និងចៅបណាថ ស្ថទ ប័នជាតិលពមោាំងអងគទូតបរចទស្នានា ចដើមផីសុ្ាំចធឝើ
អនថរាេមន៍កបុងនាមរបស់្ពួកចេ។◄◄ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
  

នេរបាលកាំពុងឈរ ែណៈតដលអបកតវា៉ាបានលបមូលផថុាំគ្មប ចដើមផគ្មាំលទស្រស្ថីបឹងកក់ោាំង ១៣ នាក់ ចៅរាជធានីភបាំចពញ  
កាលពីផ្ថងទី២៧ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២ 



ការវាយររហារ និងគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១០-២០១២  27 

 
 
 
 

 
ផ្ថងទី២៤ តែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១១ 

 ុាំតលតងលតយឹង ស្ស្ុកភបាំស្សួ្េ ចែតថកាំពង់ស្ភឺ 
 

មង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទ រមួជាមួយមង្រ្នថីនេរបាលសីុ្វលិ បានបាញ់កាាំចភវើងស្ាំចៅច ើងចលើចដើមផី
បាំតបកការបិទផវូវថបល់ តដលលតូវបានចធឝើច ើងចោយអបកភូមិេាំនួន ១០០ នាក់។ អបកភូមិោាំងចនាេះ កាំពុងចធឝើ
ការតវា៉ាលបឆ្ាំងនឹងការពាយាមរបស់្លពេះរាជោជាញ អមស្ថលាដាំបូងចែតថ ចដើមផអីនុវតថស្ថលដីកា
តុលាការកាំពូល ចោយបង្ហគ ប់ឲ្ររបឹអូស្យកដីតស្ស្េាំការរបស់្ពួកចេ តមរយៈស្ាេមកសិ្ករមួយ
តដលមិនេាស់្លាស់្ តដលានចលាកវរៈចស្នីយ៍ឯកមួយរបូជាអបកតាំណាង។ គ្មយ នជនណាាប ក់ទទួល
រងរបួស្ច ើយ។  
 

ផ្ថងទី១២ តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១១ 
ស្ស្ុកភបាំលពឹក ចែតថបាត់ដាំបង 
 

ចមបញ្ហជ ការកងរាជោវធុហតទមួយរបូ តដលចដើរតួជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែរបស់្លកុមហ ុន សួ្នានស្មផតថិ 
បានបាញ់លបហារចៅចលើអបកភូមិមួយលកមុ តដលកាំពុងចធឝើបាតុកមយលបឆ្ាំងនឹងលកមុហ ុនឈូស្ឆ្យដីតស្ស្
េាំការ តដលលកុមហ ុនចនេះ បានទទួលដីស្មផោនចស្ដឌកិេចេាំនួន ៤,០៩៥ ហិកត ចៅកបុងតាំបន់ចនាេះចៅ
កបុងអាំ ុងតែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១១។ អបកភូមិេាំនួន ៣ នាក់បានទទួលរងរបួស្។ 
 

ផ្ថងទី៣ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ 
ការចោេះស្ស្ថយបញ្ហា ដីធវីចៅស្ហេមន៍បូរកីីឡា រាជធានីភបាំចពញ 
 

កងកាវ ាំងនេរបាលេាំរេុះេាំនួនជាង ១០០ នាក់ បានបាញ់ឧស្យ័នបងាូរទឹកតភបក និងលគ្មប់កាាំចភវើង
ពិតចៅចលើអបករស់្ចៅស្ហេមន៍បូរកីីឡាចៅចពលតដលពួកចេបាន លតួតពិនិតរចមើលការកាំចទេផធេះ
ស្ាំតបង តដលចធឝើច ើងចោយបុេគលិកលកុមហ ុន ផ្អនអីុមិេ (Phanimex)។ ចៅចពលចនាេះ លបជាពលរដឌ
េាំនួន ១២ នាក់ បានទទួលរងរបួស្ កបុងចនាេះានមង្រ្នថីនេរបាល ១ របូផង។  
 

ផ្ថងទី៣ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ 
ភូមិកាណាត់ធាំ ចែតថរតនៈេីរ ី
 

ចមបញ្ហជ ការកងរាជោវធុហតទមួយរបូ បានបាញ់កាាំចភវើងេាំនួន ២លគ្មប់ស្ាំចៅអបកភូមិជនជាតិចដើម
ភាេតិេមួយលកមុ តដលកាំពុងតវា៉ានឹងលកុមហ ុនេាំការចវស្ ូ តដលកាំពុងឈូស្ឆ្យដីធវី។ អបកភូមិោាំង

តែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១១ - តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២: ានករណីចលបើលបាស់្កាវ ាំងយា៉ាងខ្វ ាំងកាវ េាំនួន ៨ 
ចៅអាំ ុងចពលចធឝើការតវា៉ា ឬទប់ទល់នឹងស្កមយជនសិ្ទនិមនុស្ស 
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ចនាេះានជចាវ េះដីធវីជាយូរលង់មកចហើយ ជាមួយលកុមហ ុនេាំការចវស្ ូចវៀតណាមមួយច យ្ េះ ចហង  
លបាឌឺរាប់ប ឺ (Heng Brother Rubber)។ ពុាំានចស្េកថីរាយការណ៍អាំពីការរងរបួស្ច ើយ។ 
 

ផ្ថងទី១៨ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ 
ស្សុ្កស្បួល ចែតថលកចេេះ 

 

មង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទ តដលចដើរតួជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែរបស់្លកុមហ ុន TTY Co. Ltd. បានចបើកការ
បាញ់លបហារចៅចលើអបកភូមិ តដលកាំពុងចធឝើការតវា៉ាលបឆ្ាំងនឹងការឈូស្ឆ្យេាំការដាំ ូងមីរបស់្ពួកចេ។ 
លកមុហ ុន TTY Co. Ltd. ចនេះបានទទួលដីស្មផោនចស្ដឌកិេចកបុងតាំបន់ចនាេះ។ អបកភូមិេាំនួន ៤ នាក់បាន
ទទួលរងរបួស្។ 
 

ផ្ថងទី២០ តែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១២ 
តាំបន់ចស្ដឌកិេចពិចស្ស្ ាហាតន់ ស្សុ្កបាវតិ ចែតថស្ថឝ យចរៀង 
 

ចលាក ឈូក បណឍិ ត អភិបាលស្សុ្កបាវតិ បានចបើកការបាញ់លបហារចៅចលើកមយករកាត់ចដរមួយ
លកមុ តដលានេាំនួន ១,០០០ នាក់ ចៅចពលតដលពួកចេកាំពុងចធឝើបាតុកមយ។ កមយការនីីេាំនួន ៣ នាក់បាន
ទទួលរងរបួស្យា៉ាងធងន់ធងរ ចោយស្ថរលតូវលគ្មប់កាាំចភវើង។ 
 

ផ្ថងទី២៦ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១២ 
 ុាំបាក់ែវង ស្ស្កុមណឍ លចស្ៀម ចែតថចកាេះកុង 
 

ចលាក ឈុត វទុនី ជាស្កមយជនការពារបរសិ្ថទ ន និងជាលបធានលកមុការពារធនធានធមយជាតិ លតូវ
បានបាញ់ចេស្ាវ ប់ ចៅចពលានជចាវ េះជាមួយមង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទ តដលចដើរតួជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែរបស់្
លកមុហ ុន ធីមប ឺលេីន (Timber Green Company) ។ ចលាក ឈុត វទុនី លតូវបានអមដាំចណើ រចោយអបកស្ថរ
ព័ត៌ានេាំនួន ២ នាក់ របស់្កាតស្ត The Cambodia Daily ចៅចពលកាំពុងយកព័ត៌ានអាំពីោជីវកមយ
កាប់ចឈើែុស្េាប់។ 
 

ផ្ថងទី១៦ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ 
 ុាំកាំពង់ដាំរ ីចែតថលកចេេះ 
 

ោហានកងចយាធាបានចធឝើការចបើកការបាញ់លបហារ ចៅអាំ ុងចពលបចណថ ញអបកភូមិ េាំនួន 
៤០០ នាក់។ អបកភូមិេាំនួន ២ នាក់ បានទទួលរងរបួស្ ចហើយចកយងស្សី្ោយុ ១៤ឆ្ប ាំាប ក់ក៏លតូវបានបាញ់
ស្ាវ ប់ផងតដរ។  
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“របជាពលរដឋចខមរមានគសរភីាពខាង
ការបគញ្េញមតិរបស់ខលួន គសរភីាព
ខាងស្គរពត័ម៌ាន គសរភីាពខាងការ
គបាះពុមពផាយ និងគសរភីាពខាងការ
របជុាំ។ ជនណារគ៏ដ្ឋយមនិអាចគឆលៀត 
គរបើសិទធិគនះ គដ្ឋយរ ាំគោភនាាំឲ្យបះ៉
 ល់ដល់រិតតិយសអនរដន៏ទ ដល់
ទាំគនៀមទាំោបល់អរបស់សងាម ដល់ 
សណាត បធ់ាន បស់្គធារណ្ៈ និងដល់
សនតិសុខជាតិបានគឡើយ”។ 

 

រដឋធមមនុញ្ញ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា 
មារា ៤១ 

ការបង្រ្កីបតាមរយៈការអ្នវុតមិនិរឹមរតវូសលើចាបរ់េពចិរេពលិ  
 

ការចលបើលបាស់្កាវ ាំងតមទាំចនើងេិតថរបស់្ោជាញ ធរ 
មិនតមនលគ្មន់តតជាោវធុមួយមុែ ចៅចពលតដលចធឝើការ
បង្រ្ង្ហក បបាតុកមយជាស្ថធារណៈប៉ាុចណាត េះចទ។ អងគនីតិ
បញ្ដតថិបានជួយដល់ោជាញ ធរចោយតេងេាប់ស្ថីពីការចធឝើ
បាតុកមយ ចោយអហិងាផងតដរ តដលេាប់ចនេះ បានេូល
ជាធរានកបុងតែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១០។ 
 

េាប់ចនេះ លតវូបានចេយកមកបង្ហា ញជាការ
ចាាំបាេ់ ចដើមផីលេប់លេងការលបមូលផឋុាំគ្មប  ចហើយនឹងការពារ
ស្ណាថ ប់ធាប ប់ស្ថធារណៈ ប៉ាុតនថតមការអនុវតថជាក់តស្ថង 
េាប់ចនេះ កាំពុងលតូវបានចេយកមកចលបើលបាស់្ចដើមផីចធឝើឲ្រ
ស្ស្បេាប់នូវការរ ាំចលាភបាំពានចៅចលើសិ្ទនិ តដលលតូវ
បានការពារចោយរដឌធមយនុញ្ដ។ េាប់ចនេះ តលមូវថា ចស្ធើរ
តតលេប់ការលបមូលផថុាំគ្មប  ចោយមិនេិតពីទាំហាំ ឬចគ្មល
បាំណង លតូវតតទទួលបានការអនុម័តយល់លពមជាមុនពី
ោជាញ ធរ។ េាប់ចនេះ លបេល់អាំណាេចៅឲ្រមង្រ្នថី ចដើមផីហាមតត់មិនឲ្រចធឝើបាតុកមយ ចោយអហិងា 
ចោយឈរចលើមូលចហតុោក់ទងនឹងការេាំរាមកាំតហងធងន់ធងរដល់ស្នថិសុ្ែ សុ្វតទិភាព ឬស្ណាថ ប់ធាប ប់
ស្ថធារណៈ។ បញ្ហា េឺចៅលតង់ថាការកាំណត់លពាំតដនចនេះ មិនានតេងចៅកបុងេាប់ចទ។ ភាពមិន
េាស់្លាស់្ផ្នេាប់បានចបើកេាំហរឲ្រានការអនុវតថេាប់តមទាំចនើងេិតថ ចហើយតថមោាំងចធឝើការបង្រ្ង្ហក ប
ចៅចលើសិ្ទនិចស្រភីាពកបុងការជួបលបជុាំគ្មប  និងចស្រភីាពកបុងការបចញ្ចញមតិចទៀតផង។ 
 

បទបញ្ដតថិចផសងៗចទៀតចៅកបុងេាប់ ស្ថីពីការចធឝើបាតុកមយចោយអហិងា បានោក់អបកការពារ
សិ្ទនិមនុស្សឲ្រទទួលរងនូវការេាំរាមកាំតហង និងការបាំពារបាំពានរាងកាយផងតដរ។ ឧៈ ចៅចលកាមេាប់ថយី
ចនេះ ការជូនដាំណឹងដល់ោជាញ ធរលតូវភាជ ប់មកជាមួយនូវអតថស្ញ្ហដ ណប័ណតមួយេាប់ របស់្អបកតាំណាង
េាំនួន ៣ របូជាស្ញ្ហជ តិតែយរ។ អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សបានស្តមថងនូវការភ័យខ្វ េ តដលថាលកខែ័ណឍ
តលមូវតបបចនេះ បងកលកខណៈឲ្រោជាញ ធរង្ហយស្សួ្លកបុងការកាំណត់អតថស្ញ្ហដ ណអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស
នាាំមុែចេ ចហើយនឹងកាំណត់ពួកចេជាចគ្មលចៅស្លាប់ចធឝើការតបតេាំចពាេះការង្ហររបស់្ពួកចេ។ 

  



30 របាយការណ៍ លីកាដូ

ករណីសិ្កាៈ សួ្ង សុ្ភ័ណ ជាស្កមយជនស្ហេមន៍បឹងកក់ាប ក់ លតវូបានមង្រ្នថីនេរបាលវាយដាំ 
រាងកាយជាចលេើនដង13

 
 

ចៅផ្ថងទី២៨ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១០ អបកតវា៉ាមួយលកមុានគ្មប េាំនួន ៥០ នាក់បាន មកលបមូលផឋុាំគ្មប
ចៅមុែមនធីរចពទរមិតថភាពតែយរសូ្ចវៀត ចៅរាជធានីភបាំចពញ ចៅែណៈ ចលាក បាន េីមមូន (Ban Ki-
moon) ជាអេគចលខ្ធិការអងគការស្ហ
លបជាជាតិកាំពុងចធឝើទស្សនៈកិេចមកកាន់
មនធីរចពទរចនេះ។ អបកតវា៉ាោាំងចនាេះ កាំពុង
តតតស្ឝងរកសុ្ាំកិេចអនថរាេមន៍ព ពីចលាក
អេគចលខ្ធិការរបូចនេះ កបុងជាំចលាេះដីធវីដ៏
រុាាំផ្រ ៉ាចៅស្ហេមន៍បឹងកក់។ 
 

ចៅចវលាចា៉ាងលបតហល ១០:១៥
នាទីលពឹក មង្រ្នថីនេរបាលេលមុេះលបឆ្ាំង 
កុបផកមយ លបោប់ចោយោវធុមួយលកមុ 
និងមង្រ្នថីនេរបាលរដឌបាល បានចបើក
យុទននាការបបង្រ្ង្ហក ប ចោយហិងាចៅ
ចលើអបកតវា៉ាោាំងចនាេះចោយអហិងា។
លកមុបាតុករលតូវបានចេរញុផឋួលចៅចលើដី វាយដាំនឹងវទិរុោក់ទង លពមោាំងឆក់ពួកចេនឹងដាំបងឆក់ចទៀត
ផង។ 
 

មង្រ្នថីនេរបាលបានកាំណត់ សួ្ង សុ្ភ័ណឍ  ជាចគ្មលចៅកបុងការវាយដាំយា៉ាងខ្វ ាំងកាវ  និងចធឝើឲ្រ
គ្មត់របួស្កាលយា៉ាងដាំណាំ ។ បនាធ ប់មកមង្រ្នថីនេរបាលបានអូស្គ្មត់ចេញ ចៅចពលតដលជនរងចលគ្មេះ
ស្នវប់បាត់បង់ស្ថយ រតីចោយស្ថរមុែរបួស្ចនាេះ។ ចៅចពលតដលជនរងចលគ្មេះ លតូវបានចេកាំពុងអូស្ មង្រ្នថី
នេរបាលចៅតតបនថវាយដាំចៅចលើរបូគ្មត់ចទៀតផង។ 
 

ចនេះមិនតមនជាចលើកទី១ ចទ តដលោជាញ ធរបានកាំណត់ សួ្ង សុ្ភ័ណឍ  ជាចគ្មលចៅ។ ស្កមយ
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 ចស្េកថីលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អងគការលីកាដូ “ការបង្រ្ង្ហក បចោយហិងាចៅចលើអបកតវា៉ាចោយអហិងាចៅអាំ ុងចពលទស្សនៈ កិេចរបស់្អេគចលខ្ធិការអងគការ
ស្ហលបជាជាតិ” ផ្ថងទី២៨ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១០ សូ្មចមើលៈ http://www.licadho-cambodia.org /pressrelease.php?perm=229។ សូ្មចមើលផងតដរៈ វចីដអូរបស់្
អងគការលីកាដូ http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=20។ សូ្មចមើលផងតដរៈ របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សរបស់្អងគការលីកាដូ តដលមិន
ោន់ផសពឝផាយ PP14OFEA10។ សូមនមើលផងហែរៈ វនីែអូ្ររស់អ្ងគការលីកាែូ ”សកមមជនសែគមន៍រឹងកក់ររូវបានវាយែំយ៉ាងនោរនៅពីសំណាក់ែវូងមន្រនតី
នគរបាលនៅអំ្ឡុងនពលន្វើការរនតត ញនេញ” ថ្ងៃទី្១៧ ហែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១១ http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=25។ នមើលផងហែរៈ  
នសេកតីររកាសព័រ៌មានររស់អ្ងគការលីកាែូ ”អាជាា ្ររកុងភនំនពញររូវហរនោរពនៅតាមរទ្រញ្ញា ររស់រដ្ឋា ភិបាលកនុងការផតល់ែី្លីនៅឲ្យរគួសារររជាពលរែា
សែគមន៍រឹងកក់ហែលនៅនសសសល់” ថ្ងៃទី្១៦ ហែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១១ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=259។ 

ស្កមយជន ចលាក សួ្ង សុ្ភ័ណឍ  លតវូបានចេថតរបូចៅរាជធានីភបាំចពញ 
បនាធ ប់ពីចលាក លតវូបាននេរបាលលបឆ្ាំងកុបផកមយវាយឲ្ររបួស្ អាំ ុង
ចពលដាំចណើ រទស្សនកិេចរបស់្អេគចលខ្ធិការអងគការស្ហលបជាជាតិ  

កាលពីផ្ថងទី២៨ តែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១០ 

http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=20
http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=25
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=259
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ជនការពារសិ្ទនិដីធវីរបូចនេះ ធាវ ប់បានរស់្ចៅកបុងស្ហេមន៍បឹងកក់ ចហើយចៅតែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០០៩ 
ចលាកលតូវបានចេ ុាំែវួនអស់្រយៈចពល ៣ ផ្ថងមុនចពលនាាំ ចៅបង្ហា ញែវួនចៅេាំចពាេះមុែតុលាការ។ ចៅ
កបុងស្វនាការដ៏លបញាប់លបញាល់មួយ ចលាកលតវូបានចេរកច ើញកាំហុស្ពី “បទបរហិារចករ ថិ៍” រាជរោឌ ភិ
បាល បនាធ ប់ពីគ្មត់បានបាញ់ថាប ាំ ចោយបចងកើតជាពាករចៅចលើដាំបូលផធេះរបស់្គ្មត់ថា៖ “បញ្ឈប់ការ 
បចណថ ញចេញ”។ 
 

ជិតមួយឆ្ប ាំចលកាយមក ចលាក សុ្ភ័ណ ចៅតតលតូវបានចេកាំណត់ជាចគ្មលចៅដតដល។ 
 

ចៅរចស្ៀលផ្ថងទី១៦ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១១ មង្រ្នថីនេរបាលអនថរាេមន៍លបឆ្ាំងកុបផកមយេាំនួន ១០០ 
នាក់ ចហើយនឹងឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែែ័ណឍ ដូនចពញ បានស្លមុកេូលចៅកបុងស្ង្ហក ត់ស្ហេមន៍បឹងកក់ ចដើមផី
ការពារចលេឿងេលកេាំនួន ២ តដលកាំពុងឈូស្ឆ្យផធេះស្តមផងលបជាពលរដឌចៅទីចនាេះ។ ផធេះស្តមផង េឺ
ជាកមយសិ្ទនិរបស់្លកមុលេសួ្ថរលបជាពលរដឌ តដលលតវូបានចេដកហូតសិ្ទនិតមទាំចនើងេិតថមិនឲ្រទទួលកមយ
សិ្ទនិចលើកាលដីកបុងទាំហាំដីេាំនួន ១២.៤៤ ហិកត តដលលតូវបានរាជរោឌ ភិបាលេុេះអនុលកិតរតេកជូន
ដល់អបករស់្ចៅចស្ស្ស្ល់កបុងស្ហេមន៍បឹងកក់។ 
 

ចៅចពលតដលចលេឿងេលកកាំពុងចធឝើការឈូស្ឆ្យផធេះចផសងៗតថមចទៀត មង្រ្នថីនេរបាល
អនថរាេមន៍មួយលកមុ បានចធឝើការបាំពារបាំពានចៅចលើរាងកាយ សួ្ង សុ្ភ័ណឍ  យា៉ាងកាវ ាំងកាវ ។ ស្កមយជន
ការពារសិ្ទនិដីធវីរបូចនេះ លតូវបានមង្រ្នថីនេរបាលោត់ធាក់ និងវាយនឹងដុាំឥដឌ និងដាំបងយា៉ាងហិងា។ 
េាំណងចជើងតែសវចីដអូ តដលអងគការលីកាដូ ថតបានបង្ហា ញឲ្រច ើញថា មង្រ្នថីនេរបាលមួយរបូបានវាយ
ចៅចលើកាល ចលាក សុ្ភ័ណឍ  ជាចលេើនដងនឹងកាាំចភវើងបាញ់ឧស្យ័នបងាូរទឹកតភបកចទៀតផង។ 
 

បនាធ ប់ពីទទួលរងការបាំពារបាំពានចលើរាងកាយរេួមក មង្រ្នថីនេរបាលមួយលកមុបានទុក ចលាក 
សុ្ភ័ណឍ  ចចាលចៅកណាឋ លថបល់ តដលស្នវប់បាត់បង់ស្ថយ រតីកបុងថវុក្ម ។ អបកតវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្ស
របស់្អងគការលីកាដូ បាននាាំយកស្កមយជនតដលរងរបួស្ធងន់ធងរចនេះ ចៅពាបាលចៅមនធីរចពទរមូល
ោឌ ន ចោយស្ថរគ្មត់ានរបួស្កាលយា៉ាងធងន់ធងរ ចហើយលាមផ្ដរបស់្ចលាកតបកជាពីរផងតដរចលកាយ
ពីប៉ាេះទងគិេនឹងដុាំឥដឌ។ បនាធ ប់ពីទទួលការពាបាលជនរងចលគ្មេះរបូចនេះ ក៏បានដឹងែវួនច ើងវញិ។ ◄◄ 
 

 

ការគំរាមកំហែងដលអ់ាយជុីវតិ នងិការប៉នុបង៉សម្លា ប់លលើអ្នកការពារសទិ្ធមិនសុស 
 

ចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ និង២០១២ អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សបានលបឈមនឹងការេាំរាមកាំតហង លពម
ោាំងការប៉ាុនប៉ាងចធឝើតត។ ជនស្ងស័យកបុងការលបលពឹតថិបាំពានោាំងចនេះ ជាញឹកញាប់មិនលតូវបានចេ
កាំណត់អតថស្ញ្ហដ ណ ចហើយក៏មិនតដលលតូវបានចេចចាទលបកាន់ចនាេះចទ។ 



32 របាយការណ៍ លីកាដូ

 អងគការលីកាដូ បានេងលកងទុកជាឯកស្ថរនូវការប៉ាុនប៉ាងចធឝើតតេាំនួនពីរករណី ស្ទិតចៅកបុង
តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១០។ ចៅផ្ថងទី២១ តែចមស្ថ ចលាកសិុ្ម មីុ ជាស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវី បានចេេផុតពី
ការស្ថវ ប់ បនាធ ប់ពីជនមិនស្ថគ ល់មុែេាំនួន ២ នាក់ បានបាញ់កាាំចភវើងស្ាំចៅចៅរកចលាក ចៅកបុង ុាំអូរ 
ស្ាំរ ីចែតថបាត់ដាំបង។ ប៉ាុតនថ ២ ឬ ៣ ផ្ថងចលកាយមក ចលាក ចពលជ សុ្ផុន តដលជាអបកតាំណាងស្ហេមន៍
ដូេគ្មប នឹងចលាក សិុ្ម មីុ លតូវបានចេបាញ់ស្ាវ ប់ (សូ្មចមើលករណីសិ្កាខ្ងចលកាម)។14 

 

ពីរផ្ថងចលកាយមក ចៅចែតថបនាធ យានជ័យ អបកស្សី្ នឺ ច ង និងស្ថឝ មីរបស់្អបកស្សី្ ច យ្ េះ អិុម 
េឹមស្ថន តដលអបកោាំងពីរជាស្កមយជនស្ហេមន៍ លតូវបានមនុស្សមួយលកមុដឹកនាាំចោយ ស្ថ  ហ ុយ ជា
លបធានភូមិស្នថិភាពចធឝើការវាយលបហារចោយហិងា។ អបកស្សី្ នឺ ច ង បានេូលរមួកបុងការការពារសិ្ទនិ
ដីធវីរបស់្អបកភូមិចលកាយពី ស្ថ  ហ ុយ តដលជាលបធានភូមិ បានកាំចទេ និងដុតបាំផ្អវ ញផធេះស្តមផង ចដើមផី
ប៉ាុនប៉ាងរបឹអូស្យកដីភូមិោាំងចនាេះ។15 

 

ចៅផ្ថងទី៩ តែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១១ ខ្យ ន់កាាំចភវើងាប ក់មិនស្ថគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណបានបាញ់េាំនួន ៨ដង
ស្ាំចៅផធេះរបស់្ចលាក ចនត សួ្ង ជាស្កមយជនអភិរកសធនធានជលផលចៅភូមិតអុងចែតថចកាេះកុង។ 
ចលាក សួ្ង បានចធឝើស្កមយភាពយា៉ាងស្កមយកបុងការផសពឝផាយព័ត៌ានអាំពីអភិរកសជលផលកបុងេាំចណាម
អបកភូមិោាំងឡាយ។ 

 

ចៅកបុងឧបផតថិចហតុស្ស្ចដៀងគ្មប មួយនាផ្ថងទី២៦ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១១ ខ្យ ន់កាាំចភវើងាប ក់ចទៀតមិន
ស្ថគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណ បានបាញ់ស្ាំចៅចៅចលើផធេះរបស់្ចលាក េុន ចអង ជាស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវីចៅ
 ុាំតតផងចែតថចស្ៀមរាប។ តតស្ាំណាងលាគ្មត់ និងលបពននរបស់្គ្មត់ លពមោាំងកូនស្សី្ោយុ ៨ តែាប ក់មិន
បានទទួលរងរបួស្។ ចលកាយមកលេួស្ថរចនេះ បានចាកចេញពីផធេះចដើមផចីេេែវួន ចោយស្ថរភ័យខ្វ េពី
សុ្វតទិភាពផ្អធ ល់ែវួនរបស់្ពួកចេ។ មិនយូរប៉ាុនាយ នមុនចពលឧបផតថិចហតុចនេះចកើតច ើងចលាក េុន ចអង 
បាននិយាយមិនស្ាំផ្េជាស្ថធារណៈអាំពីតផនការរដឌបាលផ្លពចឈើ តដលោេបងកផលប៉ាេះពាល់ដល់លបជា
ពលរដឌកបុង ុាំរបស់្គ្មត់េាំនួន ១០៥ លេសួ្ថរ។ 

 

ចៅកបុងតែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១២ អបកស្សី្ រស់្ បុបាព  ជាស្កមយជនស្ហេមន៍ផវូវរចទេះចភវើង បានចភៀស្
ែវួនចេញពីផធេះស្តមផង បនាធ ប់ពីគ្មត់បានដឹកនាាំស្ហេមន៍ចធឝើការតវា៉ាោក់ទងនឹងលកខែ័ណឍ រស់្ចៅរបស់្
ពួកចេចៅតាំបន់តាំងទីលាំចៅថយីកបុងភូមិលតពាាំងអញ្ហច ញ។16  បុបាព  លតវូបានចេបចណឋ ញចេញជាមួយលបជា
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សរបស់្អងគការលីកាដូ តដលមិនោន់ផសពឝផាយ BM055AK10។ 
16

 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អងគការលីកាដូ “ការវាយលបហារចោយហិងាពីោជាញ ធរចៅចលើអបករស់្ចៅតាំបន់តាំងទីលាំចៅថយី រថចភវើង” ផ្ថងទី៦ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ
២០១២ សូ្មចមើល http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=274។ សូ្មចមើលផងតដៈ ឯកស្ថរអងគការចលើកតលងចោស្អនថរជាតិ “ស្រស្ថីតែយរ

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=274


ការវាយររហារ និងគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១០-២០១២  33 

ពលរដឌរាប់រយលេួស្ថរចផសងចទៀត ចេញពីផធេះចាស់្របស់្នាងស្ទិតចៅតមបចណាថ យផវូវរចទេះចភវើងចៅកបុង
រាធានីភបាំចពញ។ ផវូវរចទេះចភវើងរបស់្លបចទស្កមភុជាបេចុបផនប កាំពុងលតូវបានជួស្ជុលច ើងវញិ តដលបណាថ
លឲ្រានការបចណថ ញលបជាពលរដឌរាប់ពាន់លេួស្ថរចេញពីលាំចៅោឌ ន។ 
 

អបកស្សី្ រស់្ បុបាព  និងអបកតាំណាងស្ហេមន៍ដ៏ផ្ទចទៀត បានោក់ពាករបណថឹ ងតវា៉ា អាំពីស្ថទ នភាព
រស់្ចៅមិនស្មរមរចៅឯតាំបន់តាំងទីលាំចៅថយីចៅភូមិលតពាាំងអញ្ហជ ញ ចៅធានាគ្មរអភិវឌណន៍ោសីុ្ (ADB) 
តដលជាាច ស់្ជាំនួយមូលនិធិ ស្លាប់េចលាងស្ថថ រផវូវតដកច ើងវញិចៅកមភុជា។ ពីរផ្ថងចលកាយមក ចលាក 
ចាន់ សីុ្ោរា៉ា  ចមភូមិបានដឹកនាាំអបកភូមិ ចហើយនឹងឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែលបាណ ៤០ នាក់ ចដើមផវីាយលបហារចៅ
ចលើលកមុលេួស្ថរលបជាពលរដឌស្ហេមន៍ផវូវរចទេះចភវើង តដលចទើបតតមកដល់ថយី ចោយចលបើលបាស់្ដាំបងឆក់ 
កាាំបិត ដាំបង លពមោាំងេប់ដុាំឥដឌ និងដុាំថយចៅចលើពួកចេចទៀតផង។ មង្រ្នថីនេរបាលបានឈរចមើលការវាយ
លបហារចនេះ ចោយពុាំបានចធឝើកិេចអនថរាេមន៍ចស្ថេះច ើយ។ កបុងអាំ ុងចពលចធឝើការវាយលបហារ ចលាក
លបធានភូមិ ចាន់ សីុ្ោរា៉ា  បានេូលចៅកបុងផធេះរបស់្ បុបាព  ចោយកាន់កាាំចភវើង និងតស្ស្កេលាម ប៉ាុតនថចពល
ចនាេះ អបកស្សី្បានចេេែវួនរេួបាត់ចៅចហើយ។ ចៅផ្ថងទី ១០ តែចមស្ថ រស់្ បុបាព  លតូវបានចេេលាមចាប់
ែវួនមថងចទៀត ចហើយអបកស្សី្កាវ យជាជនរងចលគ្មេះពីការវាយលបហារចនេះ ចោយស្ថរតតលបធានភូមិ ចហើយ
នឹងអបកគ្មាំលទរបស់្គ្មត់ បានមកលបមូលផថុាំចៅមុែផធេះរបស់្អបកស្សី្ចៅចពលយប់។ ពួកចេបានទទួលោន
ស្ស្ថ ចហើយពួកចេេប់ដុាំថយ និងតស្ស្កកាំចហាកោក់អបកស្សី្។ ទីបាំផុត ចោយការចកើនច ើងនូវការេាំរាម
កាំតហង លពមោាំងការបាំពារបាំពានោាំងចនេះ បានបងខាំឲ្រ រស់្ បុបាព  ភាស្ែវួនចេញពីស្ហេមន៍។ 
 

ករណីសិ្កាៈ ការចធឝើតតចៅចលើស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវី ចលាក ចពលជ សុ្ផុន កបុងចែតថបាត់ដាំបង17

 

ចៅផ្ថងទី២៦ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១០ ចលាក ចពលជ សុ្ផុន ោយុ ៥៩ឆ្ប ាំ បានស្ថវ ប់ចៅមុែផធេះរបស់្
ចលាក បនាធ ប់ពីលតវូជនលបោប់ោវធុមិនស្ថគ ល់មុែេាំនួន ៣ នាក់បានបាញ់េាំនួន ៨លគ្មប់។ តមចស្េកថី
រាយការណ៍ ចពលជ សុ្ផុន បានចដើរតួជាអបកតាំណាងស្ហេមន៍មួយរបូកបុងជចាវ េះដីធវីមួយ រវាងភូមិរបស់្
ចលាក កងចយាធពលចែមរភូមិនធ និងលកមុហ ុនកូចរ ៉ាខ្ងតផូង។ ចលាក សុ្ផុន បានរស់្ចៅភូមិេមវងរាាំង
ចលើ  ុាំស្តលម ស្សុ្កស្ាំ ូតចែតថបាត់ដាំបង។ 

 

ចៅចដើមតែចមស្ថ ចលាក សិុ្ម មីុ ជាតាំណាងស្ហេមន៍ដូេគ្មប របស់្ ចពលជ សុ្ផុន បានទទួលរង
របួស្ចោយស្ថរការបាញ់លបហារពីខ្យ ន់កាាំចភវើង ២ នាក់បានបាញ់ចៅចលើចលាក។ ចឆវើយតបចៅនឹងការ
                                                                                                                                                                                            

លតូវចេេាំរាមស្ាវ ប់ៈ រស់្ បុបាព ” ផ្ថងទី១៣ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១២ សូ្មចមើលៈ http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA23/005/2012/en/cbb1b531-b422-
45d3-9e3f-89099e50fab5/asa230052012en.html។ 

17
 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សរបស់្អងគការលីកាដូ តដលមិនបានផសពឝផាយ BB035K10។ សូមនមើលផងហែររបាយការត៍អ្ងគការលីកាែូ “សិទ្ធិនសរភីាព
កនុងការរនចេញមរិនៅររនទ្សកមពុជាៈ ការរំភ័នតលទ្ធិររជា្ិរនរយយ“ ហែ្នូ ឆ្ន ំ២០១០ ករតីសិកាទី្២៦។ 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA23/005/2012/en/cbb1b531-b422-45d3-9e3f-89099e50fab5/asa230052012en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA23/005/2012/en/cbb1b531-b422-45d3-9e3f-89099e50fab5/asa230052012en.html


34 របាយការណ៍ លីកាដូ

ប៉ាុនប៉ាងចធឝើតតចនេះ ចលាក សុ្ផុន បានស្ចលមេោក់ពាករ បណថឹ ងកបុងចរឿងលពហយទណឍ ចៅោជាញ ធរចែតថ 
លបឆ្ាំងនឹងលកុមហ ុន និងកងចយាធពលចែមរភូមិនធ។ ចៅផ្ថងចធឝើតត ចលាកកាំពុងតតចធឝើដាំចណើ រលត ប់
មកផធេះវញិបនាធ ប់ពីចដើរលបមូលស្ថប មចមផ្ដពីអបកភូមិរបស់្ចលាកចដើមផីោក់ពាករបណថឹ ង។ ◄◄ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

ចស្េកថីពិពណ៌នាៈ ចលាក ឈុត វទុនី ជាស្កមយជនការពារផ្លពចឈើដ៏ស្ាំខ្ន់មួយរបូរបស់្លបចទស្កមភុជា 
លតវូបានបាញ់ស្ាវ ប់ ចៅែណៈកាំពុងចធឝើការចសុ្ើបអចងកតចៅចលើោជីវកមយកាប់ចឈើែុស្េាប់។ 
 

“ចយាងតមេាប់ លបជាពលរដឌតដលរស់្ចៅជុាំវញិផ្លពចឈើានសិ្ទនិោស្ស័្យផលនូវអនុផលពី
ផ្លពចឈើ។ ពួកចេានសិ្ទនិចលបើលបាស់្ចឈើពីផ្លពចឈើ ចដើមផីស្ថងស្ង់ផធេះស្ាំតបងរបស់្ពួកចេ។ សិ្ទនិ
ោស្ស័្យផលចនេះ េឺលតូវបានចេបដិចស្ធ “ែញុាំយល់ថា ចបើែញុាំមិនជួយពួកចេចទ គ្មយ នអបកណានឹងជួយ” 
ោជាញ ធរភាេចលេើនចផសងចទៀតលគ្មន់តតេង់បានមុែតាំតណងជាន់ែភស់្ ចដើមផីបានទទួលបានលាភស្កាក រៈ
តតប៉ាុចណាត េះ៖ ចដើមផរីកលុយឲ្របានកាន់តតចលេើន ចោេះជាប៉ាេះពាល់ដល់អបកដ៏ផ្ទក៏ចោយ”។ 
 

ការតស្ ូរបស់្ចលាក ឈុត វទុនី 
 

ចលាក ឈុត វទុនី ជាស្កមយជនបរសិ្ថទ ន តដលលតូវបានចេទទួលស្ថគ ល់បាំផុតចៅលបចទស្កមភុជា។ 
ចលាកជាអបកបចងកើត និងជាលបធានលកមុការពារធនធានធមយជាតិ ចហើយបានបូជាជីវតិចដើមផតីស្ ូលបឆ្ាំង
នឹងោជីវកមយកាប់ចឈើ និងការបាំផវិេបាំផ្អវ ញផ្លពចឈើែុស្េាប់ចៅកបុងតាំបន់ការពារចៅកមភុជា។ ចលាក 
ឈុត វទុនី េឺជាមនុស្សតតាប ក់ តដលអបកហា ននិយាយឥតស្ាំផ្េអាំពីតួនាទី តដលចយាធាបានបាំចពញកបុង
ការស្លមបស្លមួលឲ្រានោជីវកមយផ្លពចឈើែុស្េាប់ តដលលបលពឹតថចោយលកមុហ ុនោាំងឡាយ តដល
បានទទួលដី ស្មផោនស្លាប់ចគ្មលបាំណងចផសងៗ។ ចលាក វទុនី បានចដើរតួនាទីមួយយា៉ាងស្ាំខ្ន់កបុង
ការញុាាំងឲ្រលបជាពលរដឌចេេះចធឝើការតវា៉ាចៅនឹងការចកងលបវញ័្ច  និងការអភិវឌណន៍ តដលមិនលតឹមលតូវចៅទូ
ោាំងលបចទស្កមភុជា។ 

 

ចលាក វទុនី ចកើតចៅភូមិាស្  ុាំវហិារសួ្េ៌ ស្សុ្កែាេ់កណាថ ល ចែតថកណាថ ល ានតួនាទីជា
ោហានមួយរបូរហូតដល់ផ្ថងតដលចលាកទទួលមរណៈភាព បនាធ ប់ពីចលាកទទួលបានបរញិ្ហដ បលតជាន់
ែភស់្ពីការសិ្កាចៅលបចទស្រសុ្សុី។ ចលាកបានបាំចពញការង្ហរចៅមជឈមណឍ លស្កមយភាពកាំចាត់មីន 
កមភុជា ចហើយចធឝើការជាមង្រ្នថីចយាធាមួយរបូ តដលធាវ ប់បានទទួលការបណថុ េះបណាថ លចៅលកសួ្ងការពារ
ជាតិ។ ចលកាយមក ចលាកបានកាវ យជានាយករងអងគការ Global Witness ជាអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល
មួយរបស់្លបចទស្អង់ចេវស្ទទួលបនធុកតវ ាំចមើលបរសិ្ថទ ន។ បនាធ ប់ពីអងគការ Global Witness លតូវបាន 
រោឌ ភិបាលកមភុជាបចណថ ញចេញពីលបចទស្កមភុជា ចលាកក៏បានបចងកើតលកមុការពារធនធានធមយជាតិមួយ។ 
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ចលាកបានចធឝើស្កមយភាពចៅជួរភបាំលកវាញ និងចៅតាំបន់ផ្លព ង់។ ចៅឆ្ប ាំ២០១១ ចលាកបាន
ចដើរតួនាទីជាេនវឹេះមួយកបុងការជួយគ្មាំលទដល់បណាថ ញស្ហេមន៍ផ្លព ង់ តដលជាេលនាស្ហេមន៍
មូលោឌ នមួយេូលរមួជាមួយស្ហេមន៍ចផសងៗមកពីចែតថបួនចផសងៗគ្មប  តដលរស់្ចៅពឹងតផាកចៅចលើផ្លព
ចឈើស្លាប់ជីវភាពរស់្ចៅរបស់្ពួកចេ។ 

 
មុនចពលមរណៈភាព ចលាក េឺជាជនរងចលគ្មេះពីការេាំរាមកាំតហង និងការបាំភិតបាំភ័យជាចលេើន

ចលើក។ ចៅកបុងតែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១១ ចលាក ឈុត វទុនី លតូវបានចាប់ែវួន ចហើយលតូវបានហាមលបាមមិនឲ្រ
ចរៀបេាំចបើកវេគបណថុ េះបណាថ លស្ថីពីេាប់ផ្លពចឈើ និងភូមិបាលចៅកបុង ុាំានរទិិន ស្ស្ុកស្ណាថ ន់ ចែតថ
កាំពង់ធាំ។ បនាធ ប់មក ចៅតែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១១ ចលាកក៏លតូវបានចេេាំរាមចាប់ែវួនោក់ទងចៅនឹងការចដើរ
លាតតវ ាំចមើលផ្លពចឈើចោយអហិងា តដលដឹកនាាំចោយស្ហេមន៍ចៅកបុងផ្លព ង់ ចដើមផទីប់ស្ថគ ត់ការ
ចធឝើោជីវកមយផ្លពចឈើែុស្េាប់ និងពិនិតរចមើលលកមុហ ុនស្មផោនេាំការចវស្ ូចវៀតណាម ច យ្ េះ  
CRCK។ ចលាក លតូវបានមង្រ្នថីចយាធាាប ក់ចាប់លកបួេកចលាកពីចលកាយ និងចាប់ចបាក រឯីមង្រ្នថីនេរបាល
ាប ក់ចទៀតភជង់ចលាកនឹងកាាំចភវើង AK-47 ។ ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយ ការេាំរាមកាំតហងោាំងចនេះ មិនបាន
ចធឝើឲ្រចលាកបញ្ឈប់ភាពស្កមយនិយមរបស់្ចលាកច ើយ។ 
 

ការបាញ់ស្ាវ ប់ចៅកបុងផ្លព 
 

ចៅលពឹកផ្ថងទី២៦ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១២ ចលាក ឈុត វទុនី បានចធឝើដាំចណើ រអម ចោយអបកស្ថរ
ព័ត៌ាន ២នាក់ មកពីកាតស្ត The Cambodia Daily តដលចធឝើការចសុ្ើបអចងកតោជីវកមយផ្លពចឈើ និង
លបមូលផលវលវិ៍ចលយៀតែុស្េាប់ចៅជួរភបាំលកវាញ។ ចៅលបតហលរចស្ៀលផ្ថងចនាេះ ចៅកបុងតាំបន់ឫស្សលីជុាំ 
អបកស្ថរព័ត៌ានោាំងពីរ បានថតរបូភាពជាចលេើនប៉ាុស្ថិ៍ចៅជិតោងេចលាងទាំនប់វារអីេគិស្នីឫស្សីលជុាំចលើ។ 
ភាវ មៗចនាេះ ានលកុមេលមុេះមួយលកមុ តដលជាមង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទ និងោហាន តដលចដើរតួជាឆ្យ ាំ 
ស្នថិសុ្ែរបស់្លកុមហ ុន Timber Green បានរារាាំងលកមុអបកស្ថរព័ត៌ានោាំងចនាេះ មិនឲ្រចធឝើការថតរបូ។ 

 

ឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែពាយាមរបឹអូស្យកស្ាម រៈថតស្ចមវងោាំងអស់្ពីអបកស្ថរព័ត៌ានោាំងចនាេះ។ 
បនាធ ប់ពីអបកស្ថរព័ត៌ានបានលបេល់ា៉ា សីុ្នថតរបស់្ពួកចេចៅឲ្រលកមុោជាញ ធរេលមុេះ ចលាក ឈុត វទុនី 
មិនលពមលបេល់មិុមម៉ាូរកីាតផ្នា៉ា សីុ្នថត (Memory Card) របស់្គ្មត់ចទ បនាធ ប់មក ក៏ផធុេះជចាវ េះរវាង
ពាករស្មថីោក់គ្មប ។ បុេគលិកកងរាជោវធុហតទលបោប់ោវធុជាចលេើនចទៀតក៏បានមកដល់តាំបន់ចនាេះផង
តដរ។ ស្ថទ នភាពចៅចពលចនាេះ ានស្ភាពកាន់តតធងន់ធងរច ើង ចហើយចៅកបុងរយៈចពលលបតហលកនវេះ
ចា៉ាងកងរាជោវធុហតទ និងោហានលបោប់ោវធុបានចាប់ចផថើមចឡាមព័ទនរថយនថរបស់្ចលាក។ ចលាក 
លតូវទទួលរងនូវការរ ាំចលាភបាំពានខ្ងរាងកាយ និងពាករស្មថីមុនចពលតដលចលាក លតូវបានចេបាញ់នឹង
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កាាំចភវើងេាំចពាេះ។ ចលាក អិុន រតនា តដលជាមង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទមួយរបូ ក៏លតវូបានចេបាញ់ស្ាវ ប់នឹង
កាាំចភវើង AK-47 ចៅេាំង្ហយជិតចនាេះផងតដរ។ 

 

អស់្រយៈចពលជាចលេើនចា៉ាង និងចលេើនផ្ថងបនាធ ប់ពីានការបាញ់ស្ាវ ប់ ោជាញ ធរក៏បានផថល់នូវ
ចស្េកថីពនរល់ចផសងៗតដលមិនសីុ្ស្ង្ហឝ ក់គ្មប ោក់ទងនឹងការបាញ់ស្ាវ ប់ចនេះ (តដលចស្េកថីពនរល់ោាំង
អស់្ចនេះានភាពផធុយគ្មប ចៅនឹងភស្ថុតងតដលានស្ស្ថប់)។ ពីដាំបូងោជាញ ធរបានអេះោងថា ការបាញ់
លបហារគ្មប យា៉ាងខ្វ ាំងកាវ មួយជាមួយចលាក ឈុត វទុនី តដលជាអបកបាញ់មុនចេ បានបណាថ លឲ្រមនុស្ស ២ 
នាក់ស្ថវ ប់ ចោេះានអងគចហតុបង្ហា ញថា ោវធុរបស់្ចលាក ឈុត វទុនីលតូវបានចេរកច ើញរុ ាំនឹងលកណាត់
កបុងចហាច ៉ារបស់្ចលាកពុាំច ើញានលគ្មប់បាញ់ចេញក៏ចោយ។ ចលកាយមកពួកចេបានអេះោង ថាការ
ស្ថវ ប់មនុស្សោាំងពីរនាក់ចនេះ េឺបណាថ លមកពីកាលលគ្មប់ផ្អវ តលតវូ ចោយផ្េដនរ ចោេះានអងគចហតុ
បង្ហា ញថា េនវងលគ្មប់រត់ និងលបចភទលគ្មប់បាញ់មិនតមនបណាថ លមកពីកាលលគ្មប់ផ្អវ តក៏ចោយ។ ចៅទី
បាំផុតលតូវបានចេចលើកច ើងថា ចលាក អិុន រតនា បានបាញ់ស្ាវ ប់ចលាក ឈុត វទុនី បនាធ ប់មកគ្មត់បាន
បតងឝរេុងកាណុងកាាំចភវើង AK-47 របស់្គ្មត់មកេាំរបូគ្មត់ចដើមផចីធឝើអតថតត ចោយបាញ់ែវួនឯងេាំនួនពីរ
លគ្មប់ចោយស្ថរានវបិផដិស្ថរ។ី ចលកាយពីានការរេិះេន់យា៉ាងរាលោលចៅចលើស្ថេ់ចរឿង តដលមិន
ទាំនងោាំងចនេះ រាជរោឌ ភិបាលបានបចងកើតលកមុចសុ្ើបអចងកតមួយជាផវូវការ។ លកមុចសុ្ើបអចងកតចនេះ ាន
ស្ាស្ភាពមង្រ្នថីថាប ក់ែភស់្មួយេាំនួនតូេ តដលានទាំនាក់ទាំនងចៅនឹងេណបកសកាន់អាំណាេ។  
របាយការណ៍លកុមចសុ្ើបអចងកតចនេះ បានអេះោងថា ចលាក អិុន រតនា េឺជាអបកបាញ់ស្ាវ ប់ចលាក ឈុត 
វទុនី ចហើយបនាធ ប់មក គ្មត់លតូវបានស្ថវ ប់ចោយស្ថររាលផ្កកាាំចភវើងចោយផ្េដនរ ចៅចពលតដលចលាក  
រា៉ា ន់ បូរត័ប ជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែលកុមហ ុនប៉ាុនប៉ាងដកហូតកាាំចភវើងពីគ្មត់។ 

 
ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយ ការចសុ្ើបអចងកតចនេះ មិនបានពិនិតរចមើលលពឹតថិការណ៍នានាឲ្របាន

លេប់លជងុចលជាយមុនចពលមរណៈភាពរបស់្ចលាក ឈុត វទុនី និងមង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទ និងមិនបាន
ពនរល់ពីមូលចហតុ តដលកងកាំលាាំងលបោប់ោវធុោជាញ ធរបានចដើរតួជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែស្លាប់លកមុហ ុនឯក
ជនច ើយ។ របាយការណ៍ចនេះ ក៏ែកខ្នផងតដរ កបុងការមិនបានចលើកច ើងអាំពីការអេះោងោក់ទងនឹង
ស្កមយភាពែុស្េាប់ចធឝើច ើងចោយលកុមហ ុន Timber Green តដលចលាក ឈុត វទុនី និងអបកស្ថរព័ត៌ 
ានកាំពុងចធឝើការចសុ្ើបអចងកត។ 

 

ចលាក រា៉ា ន់ បូរត័ប លតវូបានចបើកស្វនាការកាត់ចោស្ចលកាមការចចាទលបកាន់ពីបទមនុស្សតត
ចោយអចេតនា ចៅផ្ថងទី៥ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១២។ ចៅចពលកាំពុងស្វនាការពុាំានភស្ថុតងេួរឲ្រចជឿជាក់
លតូវបានចលើកយកមកបង្ហា ញ ចដើមផីគ្មាំលទដល់ការស្នបិោឌ នេុងចលកាយរបស់្លកុមចសុ្ើបអចងកតចនាេះចទ។ 
ស្ថកសីស្ាំខ្ន់ៗភាេចលេើនក៏ពុាំច ើញានវតថាន (លបាកដណាស់្ានតតបុេគលមួយរបូប៉ាុចណាត េះ តដល
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បានមកបង្ហា ញែវួនផថល់ស្កខីកមយចៅេាំចពាេះមុែតុលាការ និងអេះោងថា ែវួនបានច ើញលពឹតថិការណ៍បាញ់
ស្ាវ ប់ចនេះោាំងអស់្)។ ពុាំច ើញានភស្ថុតងរងឹាាំលតូវបានចលើកយកមកបង្ហា ញ ចោេះជាភស្ថុតងតបប
ណាក៏ចោយ។ លបការតដលេួរឲ្រលពួយបារមមបាំផុតចនាេះ េឺចលាក រា៉ា ន់ បូរត័ប រតឹតតមិនោេានស្មតទភាព
ខ្ងផវូវកាយ ចដើមផចីធឝើលតប់តមរចបៀប តដលគ្មត់បានផ្លលកបាញ់ចលាក អិុន រតនា ចោយផ្េដនរ 
នាែណៈប៉ាុនប៉ាងដកហូតយកោវធុពីចលាក អិុន រតនា តដលបាញ់ស្ាវ ប់ចលាក វទុនី។ ចោេះបីយា៉ាងណា
ក៏ចោយចៅផ្ថងទី២២ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១២ តុលាការបានកាត់ចោស្ និងផឋនាធ ចោស្ចលាក រា៉ា ន់ បូរត័ប ឲ្រ
ជាប់ពនននាគ្មរេាំនួន ២ ឆ្ប ាំ តតចោស្ចនេះ លតូវពរួររយៈចពលេាំនួន ១៨ តែ។ 

 

ដូចេបេះចៅទីបាំផុតការបាញ់ស្ាវ ប់ស្កមយជនបរសិ្ថទ នដ៏ស្ាំខ្ន់បាំផុតាប ក់ចនាេះ កបុងេាំចណាម
ស្កមយជនោាំងឡាយរបស់្លបចទស្កមភុជា បានបណាឋ លឲ្រស្ាជិកចយាធាថាប ក់ោបាប ក់ជាប់ពនននាគ្មរ
លតឹមតតរយៈចពល ៦ តែប៉ាុចណាត េះ តដលស្ាជិកចយាធារបូចនេះកាំពុងចធឝើការបនាធ ប់បនសាំជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែ
ស្លាប់លកុមហ ុនឯកជនមួយ តដលលកុមហ ុនចនេះ លតវូបានចេចចាទលបកាន់ចស្ធើតតលេប់ៗគ្មប ពីបទរមួេាំនិត
កបុងោជីវកមយកាប់ចឈើែុស្េាប់ ។ 

 

ការបំភិតបំភយ័ នងិការវាយរុហារសដ្ឋយអាថក៌ំបំាង សៅសលើអ្ាកការពារេិទធមិនេុស 
 

បតនទមចៅចលើការបាំភិតបាំភ័យពីតុលាការ និងអាំចពើហិងា ោជាញ ធរបានចលបើលបាស់្វធីិស្ថស្រស្ថមិន
សូ្វផ្អធ ល់ផងតដរ ចដើមផរីារាាំងការង្ហរអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១២។ យុទន
ស្ថស្រស្ថោាំងចនេះរាប់ោាំងការពិនិតរចាប់ពិរទុនលបព័ននផសពឝផាយព័ត៌ាន ការបិទអងគការមិនតមនរោឌ ភិបា
លមួយ ការបិទចេហទាំព័រកបុងលបព័ននអិុនធឺណិតជាក់លាក់មួយេាំនួន និងការបង្រ្ង្ហក បលពេះស្ងឃតដលចធឝើ
ស្កមយភាពនចយាបាយ។ 
 
ការវាយប្បហារលៅលលើសងគមសុវីិល 
 

ចៅឆ្ប ាំ២០១១ ចលាក Surya Subedi អបករាយការណ៍ពិចស្ស្អងគការផ្នស្ហលបជាជាតិ ស្ឋីពី
ស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្សចៅកមភុជាបានរាយការណ៍ថា “ចៅកបុងរយៈចពល ២ឆ្ប ាំ កនវងចៅចនេះ លកមុអបក
ការពារសិ្ទនិមនុស្ស និងអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលចផសងៗ តដលចធឝើការចលើកស្ធួយ និងការពារសិ្ទនិ
លាំចៅោឌ ន សិ្ទនិដីធវីរបស់្លបជាពលរដឌលកីលកបាំផុត ការអភិវឌណន៍លបកបចោយនិរនថរ ៍ ឬសិ្ទនិចស្រភីាពតម
រដឌធមយនុញ្ដកបុងការបចញ្ចញមតិ សិ្ទនិកបុងការជួបលបជុាំ លពមោាំងសិ្ទនិខ្ងស្ថរព័ត៌ាន លតវូទទួលរងនូវការ
រ ាំខ្នយាយី និងការបាំភិតបាំភ័យតមទលមង់ចផសងៗកាន់តតចលេើនច ើង រាប់ោាំងការរតឹតផិតចៅចលើការចធឝើ
ដាំចណើ រ និងចស្រភីាពខ្ងការជួបលបជុាំ ការេាំរាមតម ពាករស្ាំដី ការេាំរាមោក់ពាករបណឋឹ ង លពមោាំង
កបុងករណីែវេះ លតូវទទួលរងនូវេាំណាត់ការខ្ងលពហយទណឍ ។ កិេចែាំលបឹងតលបងរបស់្ពួកអបកោាំងចនាេះចដើមផី
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អប់រ ាំ និងផឋល់ចយាបល់ដល់ស្ហេមន៍មូលោឌ នអាំពីសិ្ទនិស្ស្បេាប់ និងរចបៀបចលបើលបាស់្សិ្ទនិោាំងចនេះ 
ចោយអហិងា តមរយៈស្ថទ ប័នតដលានស្ស្ថប់ លតូវបានចេលាបពណ៌ថា ជា “ការញុេះញង់” កាន់តត
ចលេើនច ើង និងលតូវបានចេោក់ឲ្រជាប់ពាក់ព័ននកបុងការលបឆ្ាំងខ្ងនចយាបាយ”។18 ចគ្មលេាំនិតខ្ងចលើ
ចនេះ តដលចាត់ទុកការរេិះេន់ជាការលបឆ្ាំងខ្ងនចយាបាយ េឺានចលគ្មេះថាប ក់យា៉ាងធងន់ធងរដល់លទនិលបជា
ធិបចតយរចៅកមភុជា។ 

 

ជាពិចស្ស្ការវាយលបហារចៅចលើអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល ានេាំនួនយា៉ាងចលេើន ចៅេចនាវ េះ
ឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១២។ អងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល តដលបានជួបលបជុាំជាមួយស្ាជិកស្ហេមន៍ 
លតូវបានចេឆ្ចៅបង្ហា ក់ ស្ាជិកបុេគលិកអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល លតូវបានចេេាំរាមចាត់វធិានការ
តមផវូវតុលាការ េាំរាមកាំតហងដល់ោយុជីវតិ ចហើយស្កមយជនអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល លតវូបានហាម
តត់មិនឲ្រចរៀបេាំវេគបណឋុ េះបណាឋ ល ស្ឋីពីសិ្ទនិការពារផ្លពចឈើ និងដីធវី។ ឧៈ ចៅផ្ថងទី២៧ តែកកកោ ឆ្ប ាំ
២០១២ ោជាញ ធរមូលោឌ នចៅចែតថរតនេីរ ី តដលអមដាំចណើ រការពារចោយមង្រ្នថីនេរបាលបានឆ្ចៅ 
បនធេ់បង្ហា ក់វេគបណឋុ េះបណាឋ លមួយ ស្ឋីពីសិ្ទនិដីធវី តដលចរៀបេាំចោយអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល េឺអងគ

ការោដហុក និងមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា។19 ឯកឧតឋម ណាប់ ប ុន ចហង ជាអភិបាលចែតថរង
បានពាយាមចលើកយកស្កមយភាពមង្រ្នថីនេរបាលមកស្ាំោង ចោយចលើកច ើងថា អបកចរៀបេាំែកខ្ន
មិនបានជូនដាំណឹងដល់ោជាញ ធរ។ ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយ តមាលត ៣ ផ្នេាប់ស្ឋពីីការចធឝើបាតុកមយ
ចោយអហិងា អបកចរៀបេាំលតូវបានោក់ឲ្ររេួផុតពីលកខែ័ណឍ ជូនដាំណឹងស្លាប់ស្កមយភាពផសពឝផាយ
អប់រ ាំោាំងអស់្ ចដើមផផីលលបចយាជន៍ស្ងគម។ មា៉ាងវញិចទៀត វេគបណឋុ េះបណាឋ លចនេះ បានចរៀបេាំច ើង
កបុងបរចិវណផធេះឯកជនមួយ តដលចធឝើឲ្រការអេះោងពីោជាញ ធរ រតឹតតានភាពមិនេួរឲ្រចជឿតថមចទៀត។ 

 

ចោេះយា៉ាងណាក៏ចោយ លបតហលឧបផតថិចហតុដ៏េលមងុេលាស្ចនេះ បានចកើតច ើងចៅឆ្ប ាំ២០១១ 
ចៅចពលរោឌ ភិបាលបានផ្អា កអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលមួយមួយរយៈ ចៅថាស្ាេមន៍ធាងចតប ត 
ដូេតដលបានចរៀបរាប់ពិស្ថឋ រកបុងករណីសិ្កាខ្ងចលកាម។ 
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 របាយការណ៍ចលាក  Surya Subedi អបករាយការណ៍ពិចស្ស្ ស្ឋីពីស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្សចៅកមភុជា (ផ្ថងទី២ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១) “ជាំនួយបចេចកចទស្ និងការ 
កស្ថងស្មតទភាព” លកុមលបឹកាសិ្ទនិមនុស្ស ស្ម័យលបជុាំចលើកទី១៨ េាំណុេរចបៀបវារៈទី១០។ 

19
 កាតស្ត The Cambodia Daily ផ្ថងទី២៧ - ២៨ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១២ សូ្មចមើលផងតដរៈ តែសវចីដអូមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “ចៅផ្ថងទី២៧ តែកកកោ ឆ្ប ាំ
២០១២ ោជាញ ធរ និងមង្រ្នថីនេរបាលបានបនធេ់េង្ហា ក់វេគបណឋុ េះបណាឋ ល តដលចរៀបេាំរួមគ្មប ចោយមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា និងអងគការោដហុក” ផ្ថងទី២ តែ
សី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.youtube. com/watch?v=e37f00WTd24។ 



ការវាយររហារ និងគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១០-២០១២  39 

ករណីសិ្កា: អងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលកបុងស្សុ្កមួយ លតវូបានផ្អា កមួយរយៈ បនាធ ប់ពីចធឝើការចបាេះពុមភ

ផាយរបាយការណ៍រេិះេន់20 
 
ចៅផ្ថងទី៤ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១ ឯកឧតឋម នុត ស្ថោន ជារដឌចលខ្ធិការលកសួ្ងមហាផ្ផធ បាន

ចេញលិែិតមួយេាប់ចផញើចៅស្ាេមន៍ធាងចតប ត ចោយលបកាស្ថា ស្កមយភាពរបស់្ស្ាេមចនេះ លតូវ
តតពរួររយៈចពល ៥ តែ។ លិែិតចនាេះ មិនបានផឋល់មូលោឌ នេាប់ស្លាប់ការពរួរស្កមយភាពច ើយ។ 
ចស្េកឋីពនរល់តដលបានចធឝើច ើងចនាេះ លតឹមតតបង្ហា ញថា ស្ាេមធាងចតប តែកខ្នមិនបានតក
ស្លមួលរេនាស្មភ័ននថាប ក់ដឹកនាាំ និងែកខ្នមិនបានចធឝើការតកស្លមួលលកខនថិកៈរបស់្ែវួន “ចយាងតម 
ចស្េកឋីតណនាាំរបស់្មនធីរជាំនាញ”។ កិេចែិតែាំលបឹងតលបងរបស់្ស្ាេមធាងចតប ត ចដើមផីចធឝើការបាំភវឺមូល
ោឌ នេាប់ស្លាប់ការពរួរស្កមយភាពពីលកសួ្ងមហាផ្ផធ មិនបានទទួលការចឆវើយតប។ 

 

េាំចពាេះបញ្ហា េលមងុេលាស្តបបចនេះ ជាចរឿងស្ថមញ្ដចៅចហើយស្លាប់ស្ាេមធាងចតប ត ។ 
អងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលមួយចនេះ ចធឝើការង្ហរជាមួយស្ហេមន៍ជាយលកងុលកីលកោក់ទងនឹងសិ្ទនិ
លាំចៅោឌ ន លពមោាំងសិ្ទនិដីធវី។ អតិថិជនភាេចលេើនរបស់្ពួកចេបានទទួលរងផលប៉ាេះពាល់ពីការរបឹអូស្
ដីធវី តដលលបលពឹតថចោយោជាញ ធរ ឬមនុស្សជិតស្បិទនរបស់្អបកោាំងចនាេះ។ មិនយូរប៉ាុនាយ ន មុនចពលផ្អា ក
ស្កមយភាពចោយបងខាំ ស្ាេមធាងចតប តបានចបាេះពុមភផាយរបាយការណ៍មួយ តដលបានចលបើលបាស់្
ទិនបន័យ តដលោេវាយតផ្មវជាស្តានុម័តបាន ចដើមផីបង្ហា ញថាលេួស្ថរលបជាពលរដឌ តដលលតូវបានចេ
បចណឋ ញចេញចៅចពលអនុវតថេចលាងស្ថឋ រផវូវរថចភវើងច ើងវញិចៅកបុងរាជធានីភបាំចពញ លតូវបានចេផឋល់
ស្ាំណងដ៏តិេតួេបាំផុត។ េចលាងស្ថឋ រផវូវរថចភវើងច ើងវញិចនេះ លតូវបានផឋល់មូលនិធិមួយតផបកពីធនាគ្មរ
អភិវឌណន៍ោសីុ្ (ADB)។ 

 

ចលកាយពីការពរួរស្កមយភាពស្ាេមធាងចតប ត ការតវា៉ាយា៉ាងខ្វ ាំងពីស្ងគមសីុ្វលិបានចកើតច ើង
ភាវ មៗ។ រាជរោឌ ភិបាលបានចឆវើយតបចោយបញ្ហជ ក់ថា ការពរួរស្កមយភាពស្ាេមធាងចតប ត េឺាន
ការោក់ទងនឹងការចចាទលបកាន់ថា ស្ាេមចនេះបាន “ញុេះញង់” បណាឋ ស្ហេមន៍ តដលបានទទួលរង
ផលប៉ាេះពាល់ពីេចលាងស្ថឋ រផវូវរថចភវើងច ើងវញិ។ លកសួ្ងមហាផ្ផធក៏បានចេញលិែិតលពានជាផវូវការ
មួយេាប់ផងតដរដល់អងគការេាំនួន ២ ចផសងចទៀត តដលបានចធឝើការសិ្កាវាយតផ្មវចៅចលើផលប៉ាេះពាល់
ពីតផនការណ៍អភិវឌណន៍ផវូវរថចភវើងចនេះ។ 
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 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អងគការលីកាដូ “ចយើងោាំងអស់្គ្មប ជាស្ាេមន៍ធាងចតប ត: ស្ងគមសីុ្វលិ និងបណាឋ លកុមវស័ិ្យឯកជនចថាក លចោស្ចៅចលើការពរួរ
ស្កមយភាពអងគការចលវរោឌ ភិបាលចៅមូលោឌ នមួយតមទាំចនើងេិតថពីស្ាំណាក់រោឌ ភិបាល” ផ្ថងទី២១ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.licadho-cambodia.org 
/pressrelease.php?perm=256។ សូ្មចមើលផងតដរៈ របាយការណ៍អងគការលីកាដូ (តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១១) “ការបាំភ័នថភាពចជឿនចលឿនៈ ការរ ាំចលាភបាំពានពីអងគនីតិ
បញ្ដតថិរបស់្លបចទស្កមភុជាចៅចលើសិ្ទនិចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិ” សូ្មចមើលៈ http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/162LICADHOReport-
LegislativeAssault Freedom Expression2011-English.pdf។ 

http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/162LICADHOReport-LegislativeAssault%20Freedom%20Expression2011-English.pdf
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40 របាយការណ៍ លីកាដូ

មូលចហតុពិត តដលជាំរញុដល់ការពរួរស្កមយភាពចនេះ លតូវបានបញ្ហជ ក់បតនទមចៅផ្ថងទី២១ តែ
កញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១១ ចៅចពលតដលចស្េកឋីរាយការណ៍ព័ត៌ានបានបចងាើបឲ្រដឹងថា ឯកឧតឋមឧបនាយក
រដឌមង្រ្នថី គ្មត ឈុន បានស្រចស្រលិែិតមួយេាប់េុេះផ្ថងទី១៧ តែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១១ ចផញើជូនចៅស្ចមថេ
នាយករដឌមង្រ្នថី ហ ុន តស្ន21។ លិែិតចនាេះ និយាយចយាងចៅរកស្ាេមធាងចតប ត និងអងគការស្ថភ ន
ចៅកាន់ស្នថិភាពកមភុជាចោយេាំច យ្ េះ ចហើយបថឹងអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលោាំងចនេះ ពីបទរេិះេន់ចៅ
ចលើេចលាងអភិវឌណន៍ផវូវរថចភវើង។ លិែិតចនាេះ ចធឝើការចចាទលបកាន់ “ជនបរចទស្លងង់ចលវ តដលចធឝើការកបុង
អងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលោាំងចនេះ” ពីបទញុេះញង់លបជាពលរដឌេាំនួនលបាណ ៤,០០០ នាក់ តដល
ទទួលរងផលប៉ាេះពាល់ពីេចលាងផវូវរថចភវើង។ ឯកឧតឋម គ្មត ឈុន បានានលបស្ថស្ន៍បតនទមចោយ
ចលើកអនុស្ថស្ន៍ថា ជនបរចទស្ តដលកាំពុងចធឝើការឲ្រអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល លតវូហាមតត់មិនឲ្រ
បាំចពញការង្ហរតស្ ូមតិណាមួយចៅកបុងលបចទស្កមភុជាច ើយ ចហើយជាំរញុឲ្រេណៈរដឌមង្រ្នថីពចនវឿនឲ្រ
បានឆ្ប់នូវការពិនិតររបស់្ែវួនចៅចលើចស្េកឋីចស្បើេាប់ស្ឋីពីការបចងកើតស្ាេម និងអងគការមិនតមនរោឌ
ភិបាល។  

 

ការពរួរស្កមយភាពរបស់្ស្ាេមន៍ធាងចតប តលតូវបានបញ្ច ប់ចៅវញិកបុងតែមករា ឆ្ប ាំ២០១១។◄◄ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

តួអងគស្ងគមសីុ្វលិចដើរតួនាទីមួយយា៉ាងស្ាំខ្ន់ កបុងការចធឝើឲ្រលបចស្ើរច ើងនូវសុ្ែាលភាពរបស់្
លបជាពលរដឌតែយរតមរយៈការតវ ាំចមើល ការអភិវឌណន៍ស្ហេមន៍ ការកាត់បនទយភាពលកីលក ជាំនួយមនុស្ស
ធម៌ ការសិ្កាស្ស្ថវលជាវ និងការស្ ូមតិ។ ចដើមផចីលើកកាំពស់្ការអភិវឌណន៍ចស្យើភាព និងអភិបាលកិេចលា 
ស្ងគមសីុ្វលិានសិ្ទនិ និងានការទទួលែុស្លតូវកបុងការបចញ្ចញមតិ ចៅចពលតដលេចលាងអភិវឌណន៍
ានឥទនិពលចលគ្មេះថាប ក់ចៅចលើលបជាពលរដឌង្ហយរងចលគ្មេះ។ ការតបតេាំចពាេះការរេិះេន់ចៅចលើការ
អភិវឌណន៍លបកបចោយចលគ្មេះថាប ក់េូលជាការបាំពារបាំពានចៅចលើស្ងគមសីុ្វលិជាទូចៅ ចហើយវាបញ្ជូ ន
ស្ថរអវជិជានមួយដ៏ខ្វ ាំងដល់អបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។  

 

ចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១២ ជាំហរស្ងគមសីុ្វលិចៅកមភុជាបានជួបលបទេះនឹងស្ថទ នភាព
កាន់តតតនតឹងច ើងៗ។ ការបិទស្ាេមធាងចតប តបចណាឋ េះោស្នប រ ាំចលេឲ្រច ើញនូវភាពទន់ចែាយ
ចនេះ។ ការចលបើលបាស់្បចេចកចទស្ភាពតផបករដឌបាល តដលមិនេាស់្លាស់្ ចដើមផពីរួរស្កមយភាពរបស់្អងគ
ការមួយ េឺជាស្ញ្ហដ មួយេួរឲ្រលពួយបារមមយា៉ាងេាស់្អាំពីរចបៀប តដលរាជរោឌ ភិបាលកមភុជា ាន
និនាប ការរតឹតផិតស្កមយភាពរបស់្អងគការស្ងគមសីុ្វលិ តដលចធឝើការតស្ ូមតិស្លាប់សិ្ទនិរបស់្លកមុមនុស្ស
រងចលគ្មេះចៅកមភុជា។ មា៉ាងវញិចទៀត ករណីស្ាេមធាងចតប តបានចកើតច ើង ចៅចពលតដល 

                                                           
21 សូ្មចមើល: http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MI20Ae02.html។ 
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រោឌ ភិបាលកាំពុងជាំរញុឲ្រានេាប់មួយស្ឋីពីការបចងកើតស្ាេម និងអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល។ ការ
ពរួរស្កមយភាពរបស់្ស្ាេមធាងចតប ត បានផឋល់កាលានុវតថភាពដល់ស្ងគមសីុ្វលិ ចដើមផពិីនិតរចមើល
ការលតតួលតរបស់្រាជរោឌ ភិបាលនាចពលអនាេត ជាមុនចៅចលើអងគការ និងស្ាេម ចលកាមចស្េកឋី
លពាងេាប់ស្ឋពីីការបចងកើតស្ាេម និងអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល។ 

  
ចៅផ្ថងទី១៥ តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ រាជរោឌ ភិបាលបានបចញ្ចញចស្េកឋីលពាងេាប់ចលើកទីមួយ ស្ឋីពីការ

បចងកើតស្ាេម និងអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល ចនេះ។22 ចលកាយមក ចស្េកឋីលពាងេាប់េាំនួន ៣ បនថ
បនាធ ប់លតូវបានចលើកមកបង្ហា ញចស្េកឋីលពាងេាប់ោាំងអស់្ចនេះ លតូវបានលកមុស្ងគមសីុ្វលិបរចទស្ និង
កបុងស្សុ្កចធឝើការរេិះេន់យា៉ាងហយត់េត់។ បញ្ហា  តដលានការលពួយបារមមបាំផុតចនាេះ េឺលកខែ័ណឍ តលមូវ
ឲ្រស្ាេម និងអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលលតូវតតចធឝើការេុេះបញ្ជ ី លពមោាំងបទបញ្ដតថិមិនេាស់្លាស់្ស្ឋី
ពីការរ ាំលាយអងគការ និងស្ាេមចចាលចោយបងខាំ។ 

  
ចៅតែធបូ ឆ្ប ាំ២០១១ រោឌ ភិបាលបានបចញ្ចញចស្េកឋីលពាងេាប់ចនេះចលើកទី៤។ លកខែណឍ តលមូវ

ឲ្រចធឝើការេុេះបញ្ជ ីលតូវបានចេស្លមួល (ប៉ាុតនថេុងបញ្ច ប់ចៅតតចាាំបាេ់ដតដល) ចហើយេាប់ចនេះចៅតតាន
ពាករចពេន៍មិនេាស់្លាស់្ និងស្ស្ពិេស្ស្ពិលដតដល ចោយផឋល់លទនភាពដល់រាជរោឌ ភិបាល ចដើមផី
កាំណត់អងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល និងស្ាេមជាចគ្មលចៅ ចោយបញ្ហជ ឲ្រានការបិទអងគការោាំង
ចនេះ ឬ បដិចស្ធមិនឲ្រពួកចេចធឝើការេុេះបញ្ជ ី។ 

 

ចៅទីបាំផុត ចដើមផីចឆវើយតបនឹងការរេិះេន់យា៉ាងខ្វ ាំងពីស្ងគមសីុ្វលិ និងលបចទស្ាច ស់្ជាំនួយមួយ
េាំនួនអស់្រយៈចពលចពញ ១ ឆ្ប ាំមក រាជរោឌ ភិបាលកមភុជាបានលបកាស្ចៅផ្ថងទី២៨ តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១១ ថា
ការលបកាស្ឲ្រចលបើេាប់ស្ឋីពីការបចងកើតស្ាេម និងអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលចនេះ នឹងលតូវពរួរទុកសិ្ន
យា៉ាងតិេណាស់្រហូតដល់ឆ្ប ាំ២០១៤។ 

 

ការវាយរុហារ និងការបំភិតបភំយ័សៅសលើអ្ាកសារពត័ម៌ាន 
 

អបកស្ថរព័ត៌ានបានកាវ យជាជនរងចលគ្មេះ ចោយស្ថរតតការបាំភិតបាំភ័យ តដលានការគ្មាំលទពី
ោជាញ ធរមួយេាំនួន។ ានករណីមួយេាំនួនចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១២ បង្ហា ញឲ្រច ើញនូវភាព
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 របាយការណ៍ស្ចងខបអងគការលីកាដូ (តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១១) “ចស្េកឋីលពាងេាប់ស្ឋីពីការបចងកើតស្ាេម និងអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលៈ ចស្េកឋីចស្បើមតិចយាបល់ចៅ
ចលើចស្េកឋីលពាងេាប់ចលើកទី៤” សូ្មចមើលៈ http://www.licadho-cambodia.org/reports/ files/1632011 JointStatementanalysisOf4thdraft LANGO.pdf។ 
សូ្មចមើលផងតដរៈ ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អងគការលីកាដូ “តកស្លមួល ឬចបាេះបង់ចចាលចស្េកឋីលពាងេាប់ ស្ឋីពីការបចងកើតស្ាេម និងអងគការមិនតមន 
រោឌ ភិបាលៈ លបចទស្ាច ស់្ជាំនួយលតូវជលមុញឲ្រានការការពារស្លាប់ស្ងគមសីុ្វលិ” ផ្ថងទី២២ តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១១ សូ្មចមើលៈ http://www.licadho-
cambodia.org/pressrelease. php?perm=266។ 

http://www.licadho-cambodia.org/reports/%20files/1632011%20JointStatementanalysisOf4thdraft%20LANGO.pdf
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.%20php?perm=266
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.%20php?perm=266


42 របាយការណ៍ លីកាដូ

មិនេុេះស្លមុងរវាងោជាញ ធរចៅចលើវជិាជ ជីវៈស្ថរព័ត៌ាន ជាពិចស្ស្ចៅចពលអបកស្ថរព័ត៌ានពាយាម
បចញ្ចញឲ្រដឹងការពិតអាំពីលពឹតថិការណ៍នានា តដលោេឆវុេះបញ្ហច ាំងពីភាពអវជិជានរបស់្ោជាញ ធរ។ 

 

លពឹតថិការណ៍េួរឲ្រតក់ស្វតុបាំផុត បានចកើតច ើងចៅកបុងតែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១២ ចៅចពលចលាក 
ហងស ចស្រឧីតឋម ជាអបកស្ថរព័ត៌ាន តដលហា នជជីកចរឿងោស្ស្វូាប ក់លតូវបានចេចធឝើតត។ 23

ស្ថកស្ពរបស់្ចលាក តដលលតូវបានចេវាយដាំ និងកាប់យា៉ាងតិេណាស់្េាំនួន ៦ ពូចៅ លតវូបានចេរក
ច ើញកបុង វបុឡានរបស់្ចលាក។ ការង្ហររបស់្ចលាក េឺចផ្អថ តចៅចលើផាយបង្ហា ញពីោជីវកមយកាប់ចឈើ 
និងបទចលយើស្ផ្លពចឈើែុស្េាប់ តដលានការពាក់ព័ននចៅនឹងមង្រ្នថីមូលោឌ នមួយេាំនួន។ 

 

ចៅផ្ថងទី១៤ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ មង្រ្នថីនេរបាលបានតត់ែវួនអបកថតរបូាប ក់ពីកាតស្តភបាំចពញ
ប៉ាុស្ថិ៍ ចហើយលុបចចាលរបូភាពចេញពីា៉ា សីុ្នថត តដលថតបានចៅអាំ ុងចពលបចណឋ ញចេញមួយចៅ
ស្ហេមន៍បឹងកក់។ 

 

ចៅផ្ថងទី២២ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១១ អបកស្ថរព័ត៌ានេាំនួន ៤ របូ តដលាន ច យ្ េះ ផ្អន់ ោនណា 
វង់ សុ្ែចហង ផ្ហ សីុ្ណា និងសុ្ែ េុន លតូវបានចេរបឹអូស្យកា៉ា សីុ្នថតស្ចមវងរបស់្ពួកចេចៅអាំ ុង
ចពលស្នបិសី្ទស្ថរព័ត៌ានមួយ តដលលតូវបានចរៀបេាំច ើងចោយចលាក ចស្ង បូរត័ប ជាអនុលបធានអងគ
ភាពលបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយ។24 

 

ឯកឧតឋម ឱម យិនចទៀង លបធានអងគភាពលបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយ បានចបើកអងគស្នបិសី្ទចដើមផីចធឝើ
ការចរៀបរាប់ឲ្របានពិស្ថឋ រ អាំពីការចសុ្ើបអចងកតរបស់្អងគភាពលបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយ និងការចាប់ែវួន
ចលាក មឹុក ោរា៉ា  ជាមង្រ្នថីលបឆ្ាំងចលេឿងចញៀនាប ក់។ ចៅអាំ ុងចពលសួ្រស្ាំណួរ និងេចមវើយបនាធ ប់ពី
លពឹតថិការណ៍ចនាេះ ឯកឧតឋម ឱម យិុនចទៀង បានចឆវើយចៅនឹងស្ាំណួរយា៉ាងចលេើន។ ការរបឹអូស្យក
ា៉ា សីុ្នថតស្ចមវងបានចកើតច ើងចលកាយពីអបករាយការណ៍ព័ត៌ានពីកាតស្ត ឌឹ ចែមបូឌា ចដលី មួយរបូ 
បានចចាទសួ្រឯកឧតឋម ឱម យិុនចទៀង លបធានអងគភាពលបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយ អាំពីការចសុ្ើបអចងកតរបស់្ 

FBI ចៅចលើការវាយលបហារ ចោយលគ្មប់តបកផ្ដយា៉ាងស្ថហាវកបុងឆ្ប ាំ១៩៩៧ ចៅអាំ ុងចពលលបមូលផឋុាំ 
ចោយេណបកសលបឆ្ាំង តដលស្ាវ ប់លបជាពលរដឌេាំនួនយា៉ាងតិេណាស់្ ១៦ នាក់ និងលបជាពលរដឌ
ជាង ១០០ នាក់ចផសងចទៀតលតូវរងរបួស្។ 
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 សូ្មចមើលៈ http://www.rfa.org/english/news/cambodia/journalist-09122012130944.html និងសូ្មចមើលៈ http://cpj.org/2012/09/cambodian-journalist-
found-dead-in-his-own-car.php។ 

24
 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សរបស់្អងគការលីកាដូតដលមិនបានផសពឝផាយៈ PP011OFEA11។ សូ្មចមើលផងតដរ របាយការណ៍របស់្អងគការលីកាដូ  
(តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១១) “ការបាំភ័នថភាពចជឿនចលឿនៈ ការបាំពារបាំពានពីអងគនីតិបញ្ដតថិរបស់្លបចទស្កមភុជាចៅចលើសិ្ទនិចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិ” សូ្មចមើលៈ 
http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/ 162LICADHOReport-LegislativeAssaultFreedomExpression2011-English.pdf។ 

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/journalist-09122012130944.html
http://cpj.org/2012/09/cambodian-journalist-found-dead-in-his-own-car.php
http://cpj.org/2012/09/cambodian-journalist-found-dead-in-his-own-car.php
http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/%20162LICADHOReport-LegislativeAssaultFreedomExpression2011-English.pdf
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ឯកឧតឋម ឱម យិុនចទៀង បានចឆវើយថា “កុាំរញុែញុាំេូលអនាធ ក់ អបកបានដឹងអាំពីរបាយការណ៍របស់្ 
FBI ចលេើនប៉ាុណាត ។ អបកជាកូនតែយរមួយរបូ ាន្មជ័រជាតែយរ ចហើយអបកបានថតយកស្ចមវងែញុាំ ចោយ
គ្មយ នការអនុញ្ហដ ត”។ ឯកឧតឋម ឱម យិុនចទៀង បានានលបស្ថស្ន៍បតនទមថា អបករាយការណ៍ព័ត៌ាន
ចនេះ ោេលបឈមនឹងការោក់ពាករបណឋឹ ងចៅតុលាការ មុនចពលា៉ា សីុ្នថតស្ចមវងលតូវបានរបឹអូស្ 
ចហើយព័ត៌ានតដលថតបានពីស្ាំណួរ និងេចមវើយលតវូបានលុបចចាល។ 

 

បនាធ ប់ពីកវឹបអបកស្ថរព័ត៌ានបរចទស្ផ្នកមភុជា (Overseas Press Club of Cambodia) បានចធឝើ
ការរេិះេន់ចៅចលើការរបឹអូស្យកា៉ា សីុ្នថតស្ចមវង អបកនាាំពាករេណៈរដឌមង្រ្នថី បានពាយាមចលើកយក
ឧបផតថិចហតុចនាេះមកស្ាំោង ចោយចៅស្ាំណួរចនាេះថាជា “ការចជរលបាថ”។ 

 

អបកស្ថរព័ត៌ាន ានការទទួលែុស្លតូវ កបុងការទទួលបានព័ត៌ានតមវធីិស្ថស្រស្ថលតឹមលតវូ 
តដលរាប់បញ្ចូ លោាំងការចចាទសួ្រមង្រ្នថីស្ថរធារណៈនូវស្ាំណួរ តដលានការចាប់ោរមយណ៍ចៅអាំ ុង
ចពលស្នបិសី្ទស្ថរព័ត៌ាន។ អបកស្ថរព័ត៌ាន តដលចធឝើការចសុ្ើបអចងកត ចដើមផីបចញ្ចញឲ្រដឹងនូវការ
បាំពារបាំពានចៅចលើលបជាពលរដឌតែយរ មិនលតូវបានចេេាំរាមចចាទលបកាន់កបុងចរឿងលពហយទណឍ  ចហើយនឹង 
ស្ាម រៈរបស់្ពួកចេ ក៏មិនលតូវបានចេរបឹអូស្យកតដរ។ ការរបឹអូស្យកតែសោត់ និងា៉ា សីុ្នថតស្ចមវង 
េឺជាការលតួតពិនិតរចាប់ពិរទុនមួយតបបមុនចពលចបាេះពុមភផាយ តដលលតូវបានហាមតត់តមាលត ៣ 
ផ្នេាប់ស្ឋីពីរបបស្ថរព័ត៌ាន ឆ្ប ាំ១៩៩៥។ 

  
វធិានការរដឌបាល លតូវបានចេយកមកចលបើផងតដរ ចដើមផីលបឆ្ាំងនឹងលបព័ននផសពឝផាយព័ត៌ាន។ 

ចៅកបុងតែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១ លកសួ្ងព័ត៌ានបានលុបចចាលោជាញ ប័ណតកាតស្តេាំនួន ២ តដលជាកមយ
សិ្ទនិរបស់្អបកចបាេះពុមភផាយាច ស់្តតមួយ កាតស្តោាំងចនាេះ េឺកាតស្តទឹក និងចភវើង លពមោាំងកាតស្ត
ពិភពចលាក25 (The Water and Fire News and The World News)។ ឯកឧតឋម ចែៀវ កញ្ហដ រទិន រដឌមង្រ្នថី
លកសួ្ងព័ត៌ានបាន េុេះហតទចលខ្ចលើចស្េកឋីជូនដាំណឹង ចោយេូស្បញ្ហជ ក់ពីចស្េកឋីស្ចលមេចនេះ។ 
ដូេគ្មប ចៅនឹងករណីស្ាេមធាងចតប តតដរ លកសួ្ងចនេះ បានចលើកយកការបិទចនេះ មកស្ាំោងជាមួយ
នឹងបចេចកចទស្ខ្ងរដឌបាលមិនេាស់្លាស់្។ ចយាងតម ចលាក តកវ អាំណត់ស្ថតែម ជានាយក
កាតស្តោាំងចនេះ ការចបាេះពុមភផាយ េឺានឯករាជរភាពខ្ងនចយាបាយ ប៉ាុតនថមិនខ្វ េនឹងចធឝើការរេិះេន់
ចៅចលើេណបកសកាន់អាំណាេច ើយ។ 
  

                                                           
25 ចស្េកថីលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សផ្នមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា៖ “បាវេនាកាតស្ត តដលកត់ស្ាគ ល់ផ្ផធដីកមភុជា ចាត់ទុកជា „ការចជរ

លបាថ‟ កាតស្តេាំនួន ២ លតូវបានបិទ” ផ្ថងទី៨ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១ សូ្មចមើលៈ http://www.cchrcambodia.org/ indexold.php?url=media/ media. 
php&p=alert_detail.php&alid=3&id=5។ 

http://www.cchrcambodia.org/%20indexold.php?url=media/%20media.%20php&p=alert_detail.php&alid=3&id=5
http://www.cchrcambodia.org/%20indexold.php?url=media/%20media.%20php&p=alert_detail.php&alid=3&id=5
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ករណីសិ្កាៈ កាតស្តតែយរាច ស់្ស្សុ្ក និងតផ្មវផ្នការរេិះេន់ចៅចលើរោឌ ភិបាល 26
  

 
ចៅផ្ថងទី២៦ តែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០០៩ ចលាក ហងស េលកា និពនននាយកកាតស្តតែយរលបឆ្ាំងដ៏

ស្ាំខ្ន់មួយរបូ លតូវបាន ុាំែវួនកបុងពនននាគ្មរពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត បនាធ ប់ពីបានចបាេះពុមភផាយ
អតទបទមួយ ចោយចធឝើការចចាទលបកាន់មង្រ្នថីតដលស្បិទននឹងឧបនាយករដឌមង្រ្នថី សុ្ែ ោន ពីបទលបលពឹតថិ
អាំចពើពុករលួយ។ 

 

ចៅផ្ថងទី១៣ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១០ ចលាក ហងស េលកា លតូវបានចោេះតលងពីពនននាគ្មរឲ្រាន
ចស្រភីាពវញិ ចលកាយពីានការចលើកតលងចោស្ពីលពេះមហាកសលត ចហើយចលាកស្នាថានឹងបនថចធឝើការ
រេិះេន់រោឌ ភិបាល។ ចោេះយា៉ាងណាក៏ចោយ ចៅចពលជាមួយគ្មប ចនាេះ អបកស្ថរព័ត៌ានតែយរាច ស់្ស្ស្កុ
បានបនទយការរេិះេន់ចៅចលើរោឌ ភិបាល ចលកាយពីានការចាប់ែវួនចលាក ហងស េលកា ចោយស្ថរពួកចេ
ខ្វ េថានឹងានការចាប់ែវួន។ ការលក់ក៏ានការធាវ ក់េុេះចោយស្ថរផលវបិាកចនេះ។ 

 
ចៅអាំ ុងចពលចធឝើកិេចស្ាម ស្ន៍ជាមួយអងគការលីកាដូ កបុងតែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១០ ចលាក 

ហងស េលកា បាននិយាយថា កាតស្តរបស់្ចលាកលបឈមនឹងផលវបិាកខ្ងហិរញ្ដវតទុ ចោយស្ថរអបក
ចតស្នាទាំនិញ និងអបកធានាទទួលរងនូវការបាំភិតបាំភ័យពីស្ាំណាក់រោឌ ភិបាល។ ចៅទីបាំផុតកាតស្ត
ចនេះបានបញ្ឈប់ការចបាេះពុមភផាយ ចោយស្ថរតតែឝេះខ្តមូលនិធិ។ ◄◄ 

 

 

ការគំរាមកំដហងទាកទ់ងនឹងរុពន័ធអ្ុើនធឺណិត 
 

េាប់ស្ឋពីីការលេប់លេងលបព័ននអីុនធឺចណត ជាពាករេចាមោរាម តដលានយូរលង់ណាស់្មក
ចហើយ េឺជាលបភពស្កាឋ នុពលផ្នចស្េកឋីកងឝល់មួយចផសងចទៀត ពីចលពាេះអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សកាំពុងតត
ានការពឹងតផាកចលេើនច ើងចៅចលើលបព័ននអីុនធឺណិត ចដើមផីចធឝើការទាំនាក់ទាំនងផសពឝផាយព័ត៌ាន ចហើយ
នឹងចធឝើការតស្ ូមតិស្លាប់បុពឝចហតុរបស់្ពួកចេ។ ថឝីចបើ រោឌ ភិបាលលេប់លេងបណាឋ ញលបព័ននផសពឝផាយ
ព័ត៌ានមិនសូ្វជាតឹងរងឹក៏ចោយ ក៏លបព័ននអិុនធឺណិតចៅកមភុជាចៅតតចបើកេាំហរហូតមកទល់បេចុបផនប។ 
ចនេះទាំនងចោយស្ថរតតានអលតចលបើលបាស់្លបព័ននអីុនធឺណិតចៅោប។ េិតមកលតឹមេុងឆ្ប ាំ២០០៩ 
លបជាពលរដឌតែយរានេាំនួនតិេជាង ០.៥% ជាអបកចលបើលបាស់្លបព័ននអិុនធឺណិត។27 បេចុបផនបតួចលែចនេះ
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 របាយការណ៍របស់្អងគការលីកាដូ (តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០) “សិ្ទនិចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” សូ្មចមើលៈ 
http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/ 148LICADHOIllusion Democracy2010.pdf។ 

27
 ធនាគ្មរពិភពចលាក “វស័ិ្យព័ត៌ានវទិាកបុងមួយលបចលពេតភបក (ICT At-a-glance)”: លបចទស្កមភុជា សូ្មចមើលៈ http://www.google.com/search?client= 
safari&rls=en&q= world+bank+cambodia+Internet+use&ie=UTF-8&oe=UTF-8។ 

http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/%20148LICADHOIllusion%20Democracy2010.pdf
http://www.google.com/search?client=%20safari&rls=en&q=%20world+bank+cambodia+Internet+use&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.google.com/search?client=%20safari&rls=en&q=%20world+bank+cambodia+Internet+use&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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បានចកើនច ើងលបតហល ៣%។ ចហើយចោយស្ថរតតានលបជាពលរដឌតែយរកាន់តតចលេើនចលបើលបាស់្លបព័នន
អីុនធឺណិត រោឌ ភិបាលកាំពុងតតបង្ហា ញការចាប់ោរមយណ៍កបុងការចធឝើេាប់ (ចហើយនឹងលតតួពិនិតរចាប់
ពិរទុន) នូវលបព័ននអីុនធឺណិត។ 

 
រាជរោឌ ភិបាលអេះោងថា េាប់លេប់លេងលបព័ននអីុនធឺណិត េឺានលកខណៈចាាំបាេ់ស្លាប់ 

ស្នថិសុ្ែជាតិ ប៉ាុតនថលពឹតថិការណ៍ថយីៗចនេះបង្ហា ញថា េាប់ចនេះ ោេលតូវបានចេចលបើលបាស់្ជាទូចៅ ចដើមផី
បាំបិទាត់អបករេិះេន់ោាំងឡាយ។ ស្ញ្ហដ ផ្នការលតតួពិនិតរ ចាប់ពិរទុនថយីៗបាំផុត បានចកើតានកបុងតែមករា
ឆ្ប ាំ២០១១ ចៅចពលលបព័ននផសពឝផាយ ព័ត៌ាន KI-Media តមចេហទាំព័រដ៏េលមងុេលាស្ តដលជាចេហ
ទាំព័រមួយ (blog) លតូវបានោក់ឲ្រចលបើចដើមផីលបមូលផឋុាំអតទបទព័ត៌ាន និងមតិចយាបល់ស្ឋីពីលបចទស្កមភុជា 
រាប់ោាំងឯកស្ថរ តដលរេិះេន់រាជរោឌ ភិបាលផង លតូវបានអបកផគត់ផគង់ចស្វាលបព័ននអិុអីុនធឺណិតកមភុជា ភាេ
ចលេើនបាំផុតចធឝើការរាាំងែធប់។ ការកាត់ផ្អឋ េ់ចនេះ បានរាាំងែធប់ចេហទាំព័រោាំងអស់្ តដលទទួលផធុកចោយ 
domain BlogSpot (តដទទួលផធុកលបព័ននផសពឝផាយ KI-Media)។28 បញ្ហា ចនេះ បានចធឝើឲ្រប៉ាេះពាល់ដល់អបក
ផគត់ផគង់ចស្វាលបព័ននអីុនធឺណិត (ISPs) មួយេាំនួនរាប់ោាំង Ezecom, Metfone and WiCAM ។ 

 

ចៅកបុងតែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១១ រលកថយីមួយផ្នការកាត់ផ្អឋ េ់បានចធឝើឲ្រប៉ាេះពាល់ដល់លបព័ននផសពឝផាយ 

KI-Media មឋងចទៀត លពមោាំងលបព័ននចេហទាំព័រចផសងៗចទៀតផងតដរ រាប់ោាំងចេហទាំព័រតែយរវបូនីយកមយ 
(Khmerization) ជាចេហទាំព័រអបកស្ថរព័ត៌ានពលរដឌមួយ តដលជាចរឿយៗចធឝើការរេិះេន់រោឌ ភិបាល និង
ចេហទាំព័រ Sacrava ជាអបកេូររបូតវុកអបកនចយាបាយតែយរ។ 

 

បនាធ ប់ពីានការកាត់ផ្អឋ េ់លបព័ននចេហទាំព័រ កាតស្តភបាំចពញប៉ាុស្ថិ៍បានរាយការណ៍ថា អតិថិជន 
ចេហទាំព័រ WiCam តដលពាយាមចបើកេូលលបព័ននផសពឝផាយ KI-Media បានច ើញព័ត៌ានលបាប់ថា ចេ
ហទាំព័រចនេះ “លតូវបានបិទតមបញ្ហជ របស់្លកសួ្ងផ្លបស្ណីយ៍ និងទូរេមនាេមន៍កមភុជា”។29 ចលកាយមក
ឯកឧតឋមរដឌមង្រ្នថី សូ្  ុន បានបដិចស្ធថា រោឌ ភិបាលមិនបានចេញបញ្ហជ ឲ្របិទចេហទាំព័រចនេះច ើយ 
ប៉ាុតនថតមការពិនិតរច ើងវញិភាវ មៗចៅចលើព័ត៌ានលបចទស្កមភុជា កាលពីលបាណតែកនវងចៅចនេះ 
ានការបញ្ហជ ក់ចផសងពីការអេះោងខ្ងចលើ។ ចៅផ្ថងទី១៦ តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ចលាក វា៉ា េឹមហុង ជាលបធាន
េណៈកមយការលពាំតដនរមួកមភុជា-ចវៀតណាម បានលបាប់វទិរុោសីុ្ចស្រថីា រោឌ ភិបាលនឹងបិទលបព័នន
ផសពឝផាយ KI-Media ចនេះចៅផ្ថងទី៣១ តែធបូ។ 
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 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អងគការលីកាដូ “អងគការលីកាដូចថាក លចោស្ចៅចលើការលតួតពិនិតរចាប់ពិរទុនលបព័ននចវប ស្ថយ តដលរេិះេន់រោឌ ភិបាល” ផ្ថងទី១៦ តែ
កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១១ សូ្មចមើលៈ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm =238។ 

29
 ដូេគ្មប កបុងកាំណត់ស្ាគ ល់ចជើងទាំព័រ ២៨។ 

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm%20=238


46 របាយការណ៍ លីកាដូ

ជចលៅផ្នការបង្រ្ង្ហក បពីរោឌ ភិបាលចៅចលើចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិ តមលបព័ននអីុនធឺណិត 
លតូវបានចលើកជាឧោហរណ៍តមរយៈការ ុាំែវួនចលាក ចស្ង េុណាកា កបុងតែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ តដលចលាក
ជាស្ាជិកបុេគលិកកមយវធីិចស្ផៀងោហារពិភពចលាក។ ស្ាជិកបុេគលិកកមយវធីិចស្ផៀងោហារពិភព
ចលាករបូចនេះ លតវូបានកាត់ចោស្ឲ្រជាប់ពនននាគ្មរ បនាធ ប់ពីចលាកលគ្មន់តតបានចបាេះពុមភ និងតេករ ាំតលក
ឯកស្ថរព័ត៌ាន តដលលតវូបានរកច ើញចលើចវបស្ថយ KI-Media ។30 ការកាត់ចោស្ តដលគ្មយ នមូល
ោឌ នចនេះ បានបញ្ចូ នស្ថរេួរឲ្រខ្វ េមួយដល់ស្កមយជនសិ្ទនិមនុស្ស តដលការង្ហររបស់្ពួកចេជាចរឿយៗ
ោក់ទងនឹងការផលិត និងផសពឝផាយព័ត៌ាន តដលោេលតវូបានចេចមើលច ើញថាជាការរេិះេន់ចៅចលើ 
រោឌ ភិបាល។ 
 

អាជាា ធរសាេន្នជយួបបំិទេសមលងបពុវជតិ ដែលជាេកមមជនេទិធិមនេុស 
 

ចៅទីបាំផុតលពឹតថិការណ៍មួយឈុតេួរឲ្របារមមោក់ទងនឹងោជាញ ធរស្ថស្នា តដលេាំរាមកាំតហង
លពេះស្ងឃជាស្កមយជនសិ្ទនិមនុស្ស លតវូបានអងគការលីកាដូ េងលកងទុកជាឯកស្ថរចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ 
និងឆ្ប ាំ២០១២។ 
 

ោជាញ ធរស្ថស្នាបានរមួស្ហការជាមួយោជាញ ធរ កបុងការពាយាមបាំបិទស្ចមវងលពេះស្ងឃ តដល
បចញ្ចញមតិចយាបល់កបុងនាមស្ហេមន៍នានា តដលធាវ ក់ែវួនជាជនរងចលគ្មេះពីការរ ាំចលាភសិ្ទនិមនុស្ស។ 
 

កបុងករណីមួយ តដលបានចកើតច ើងចៅតែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១០ កនវងចៅ លពេះស្ងឃលពេះនាម ថាេ់ 
លបីយជាច ឿន លតូវបានលបធានស្ងឃ និងអបកតាំណាងលកសួ្ងមហាផ្ផធមួយរបូចធឝើការេាំរាម ចោយស្ថរលពេះ
អងគានការពាក់ព័ននកបុងការចបាេះពុមភផាយកាតស្តផ្លពនេរ តដលជាកាតស្តមួយលតួវបានចបាេះពុមម
ផាយពីស្ាំណាក់តែយរចលកាម។ 31  តែយរចលកាម េឺជាជនជាតិតែយរភាេតិេ តដលកាំពុងរស់្ចៅកបុងលបចទស្ 
ចវៀតណាមភាេខ្ងតផូង។ ពួកចេបានកាវ យជាជនរងចលគ្មេះពីការចធឝើទុកខបុកចមបញ និងការចរ ើស្ចអើងពី
ោជាញ ធរចវៀតណាម។ 
 

លពេះចតជេុណលពេះនាម ថាេ់ លបីយជាច ឿន តដលបានស្ថប ក់ចៅបចណាឋ េះោស្នបចៅកបុងវតថអងគ
តមិញកបុងរាជធានីភបាំចពញ លតូវបានចេដកហូតលិែិតឆវងតដន និងលពេះឆ្យាល័កខ (អតថស្ញ្ហដ ណប័ណត)
របស់្លពេះអងគ។ ចលាក េឹម វា៉ានចឆង ជាមង្រ្នថីជាន់ែភស់្ពីលកសួ្ងមហាផ្ផធ និងជាទីលបឹកាផ្អធ ល់រដឌមង្រ្នថី
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រ ាំតលកឯកស្ថរព័ត៌ានយកចេញពីចេហទាំព័រ” ផ្ថងទី២០ តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ សូ្មចមើលៈ http://www .licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=235។ 

31 របាយការណ៍របស់្អងគការលីកាដូ “សិ្ទនិចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ករណីសិ្កា៣៣ សូ្មចមើល
ផងតដរៈ របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនបានចបាេះពុមភផាយៈ PP115THI10។  



ការវាយររហារ និងគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១០-២០១២  47 

លកសួ្ងមហាផ្ផធ បានបងខាំលពេះចតជេុណ ថាេ់ លបីជាច ឿន ឲ្រេុេះហតទចលខ្ចលើលិែិតមួយេាប់ ចោយ
ស្នាថានឹងឈប់ស្រចស្រ ឬចបាេះពុមភផាយកាតស្តផ្លពនេរ ចោយស្ថការតស្តចនេះ បានចបាេះពុមភ
ផាយអតទបទលបឆ្ាំងនឹងរាជរោឌ ភិបាល។ 
 

ចស្េកឋីពិពណ៌នាៈ លពេះចតជេុណ លួន សូ្វា៉ាត លតវូបានចេចធឝើទុកខបុកចមបញ ចោយស្ថរលពេះអងគេងលកងទុក 
ជាឯកស្ថរនូវករណីរ ាំចលាភបាំពានសិ្ទនិមនុស្ស 
 

លពេះចតជេុណ លួន សូ្វា៉ាត េឺជាលពេះស្ងឃមួយអងគកាន់លពេះពុទនស្ថស្នា តដលលេះបង់ចពល
ចវលាយា៉ាងចលេើនរបស់្លពេះអងគ ចដើមផផីលិតតែសវចីដអូ ចោយេងលកងទុកនូវករណីរ ាំចលាភបាំពានសិ្ទនិ
មនុស្ស តដលលពេះអងគបានច ើញជាពិចស្ស្ករណីរ ាំចលាភបាំពានសិ្ទនិមនុស្សោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវី។ 
ស្ថរដ៏ស្ាំខ្ន់ និងចស្េកថីកាវ ហានផ្អធ ល់ែវួនចធឝើឲ្រលពេះអងគស្មនឹងទទួលបាននូវកិតថិនាមជាអបកការពារ
សិ្ទនិមនុស្សនាាំមុែមួយអងគ កបុងេាំចណាមអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សចៅកមភុជា។ ចៅផ្ថងទី២ តែតុលា ឆ្ប ាំ
២០១២ លពេះចតជេុណ លួន សូ្វា៉ាត បានទទួលរង្ហឝ ន់ Martin Ennals ស្លាប់អបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស
លបចាាំឆ្ប ាំ២០១២ចនេះ លបតហលជារង្ហឝ ន់ខ្ងសិ្ទនិមនុស្សលបកបចោយកិតានុភាពបាំផុតចៅកបុងពិភព 
ចលាក។ លពេះអងគ េឺជាជនជាតិតែយរមួយរបូតដលទទួលបានរង្ហឝ ន់ចនេះមុនចេ។ 
 

ការហាមមិនឲ្រនិមនថេូលកបុងវតថ 
 

លពេះចតជេុណ លួន សូ្វា៉ាត បានេូលរមួបាំចពញការង្ហរសិ្ទនិមនុស្សចលើកដាំបូងចៅឆ្ប ាំ២០០៩ ចៅ
ចពលស្ាជិកលេួស្ថរលពេះអងគបានទទួលរងរបួស្ ចៅអាំ ុងចពលបចណឋ ញចេញលបកបចោយហិងា
មួយចៅកបុងស្ស្កុជីតលកង ចែតថចស្ៀមរាប។ ចៅអាំ ុងចពលលបឈមមុែជាមួយោជាញ ធរ មង្រ្នថីនេរបាល
បានបាញ់កាាំចភវើងចៅចលើអបកភូមិ តដលគ្មយ នោវធុតដលចធឝើឲ្របងបាូនលបុស្ និងកយួយលបុស្លពេះអងគបាន
ទទួលរងរបួស្។ អបកភូមិែវេះ បានថតវចីដអូនូវលពឹតថិការណ៍បាញ់ចនេះ ចហើយលពេះអងគ ក៏បានថតវចីដអូនូវ
លពឹតថិការណ៍ចនាេះផងតដរ។ 

 
មង្រ្នថីនេរបាលបានអេះោងថា ពួកចេបានបាញ់កាាំចភវើងការពារែវួន ប៉ាុតនថតែសវចីដអូបានបង្ហា ញឲ្រ

ច ើញចផសងពីការអេះោងខ្ងចលើ។ ោជាញ ធរមូលោឌ នពាយាមបាំភិតបាំភ័យលពេះចតជេុណ ចដើមផឲី្រលពេះ
អងគលបេល់តែសវចីដអូចៅឲ្រពួកចេ។ ប៉ាុតនថលពេះអងគមិនលពមលបេល់។ ផធុយចៅវញិលពេះអងគបានចផញើតែសវចីដអូ
ចនាេះចៅឲ្រអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលសិ្ទនិមនុស្សស្ាំខ្ន់ៗចៅកមភុជាចៅវញិ។ ែវឹមស្ថរតែសវចីដអូបចងកើត
នូវេាំណាប់ោរមយណ៍៖ តែសវចីដអូផធុយគ្មប ស្ស្ េះជាមួយនឹងការអេះោងរបស់្ោជាញ ធរ តដលថាមង្រ្នថី
នេរបាលបានចធឝើស្កមយភាពការពារែវួន។  



48 របាយការណ៍ លីកាដូ

លពេះចតជេុណ លួន សូ្វា៉ាត និយាយចៅកាន់អបកគ្មាំលទ
តដលស្ទតិចៅខ្ងចលវស្វនាការកាត់ចោស្ ចលាក ម៉ាម 

សូ្ណង់ដូ កាលពីផ្ថងទី១១ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១២ 

អាំណាេផ្នតែសវចីដអូបាន បង្ហា ញយា៉ាងេាស់្ថា ជាការតស្ ូចដើមផីោមោរសិ្ទនិមនុស្សចៅ 
កមភុជា។ 

 

ចាប់តាំងពីចពលចនាេះមក លពេះចតជេុណ បាននិមនថចៅលេប់លេកលាកទូោាំងលបចទស្ចៅកាន់ទី
កតនវងតដលានជចាវ េះដីធវីពីមួយកតនវងចៅមួយកតនវង ចោយេងលកងទុកជាឯកស្ថរនូវរាល់ជាំហានផ្ន
ដាំចណើ ររបស់្លពេះអងគ។ វាមិនានការលាំបាកនឹងតស្ឝងរកទីកតនវងានជាំចលាេះច ើយ៖ តមការស្ស្ថវលជាវ
ពីអងគការលីកាដូ បង្ហា ញថាានដីលបាណជា ២,១ 
លានហិកត លតូវបានផថល់ចៅឲ្រលកមុហ ុនឯកជនតម 
ទលមង់ជាដីស្មផោន ចាប់តាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩៣។ ការចផធរដី
ធវីយា៉ាងចលេើនស្ននឹកស្នាន ប់ បានបងកឲ្រានការបចណឋ ញ
ចេញចោយបងខាំរាប់មិនអស់្ ចហើយបងកឲ្រានផលប៉ាេះ
ពាល់ដល់លបជាពលរដឌលបាណជាង ៤០០,០០០ នាក់
កបុងចែតថេាំនួន ១២ តដលអងគការលីកាដូ បានចធឝើការតវ ាំ
ចមើល លគ្មន់តតចាប់តាំងពីឆ្ប ាំ២០០៣ ប៉ាុចណាត េះ។ 

 

ចោយស្ថរតតភាពស្កមយនិយមខ្ងសិ្ទនិមនុស្ស
របស់្លពេះអងគ លតវូបានចេហាមមិនឲ្រលពេះអងគនិមនថេូល
ចៅកបុងវតថបុទុមវតី ជាទីតដលលពេះអងគេង់ចៅលពមោាំង
មិនឲ្រនិមនថេូលកបុងវតថចផសងៗចទៀតចៅកបុង និងជុាំវញិ
រាជធានីភបាំចពញ។ ស្ចមឋេស្ងឃ នួន តង៉ាត តដលេង់ចៅ
កបុងរាជធានីភបាំចពញ បានស្រចស្រលិែិតមួយេាប់ជាផវូវ
ការ ចោយចធឝើការចចាទលបកាន់លពេះចតជេុណពីបទាន
េាំនិតោលកក់ចៅចលើលពេះពុទនស្ថស្នា។ ការរមួស្ហការគ្មប ពីោជាញ ធរស្ថស្នាកមភុជា េឺកាំពុងបងកជា 
បញ្ហា ។ 
 

ការរ ាំខ្នយាយី និងការបាំភិតបាំភ័យ 
 

លពេះចតជេុណ លួន សូ្វា៉ាត លតវូបានចេកាំណត់ជាចគ្មលចៅចលេើនចលើក ចៅកបុងរយៈចពលតដល
បានកាំណត់កបុងរបាយការណ៍ចនេះ ស្លាប់ការង្ហររបស់្លពេះអងគជាមួយស្ហេមន៍ចដើមផីតស្ ូោមោរ
សិ្ទនិរបស់្ពួកចេ ចៅអាំ ុងចពលានជចាវ េះដីធវី។ ចៅកបុងតែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១០ ចៅចពលកាំពុងលបមូលផឋុាំ
ចោយអហិងាមួយចៅចលវស្ថលាដាំបូងចែតថចស្ៀមរាប ចដើមផីគ្មាំលទដល់ថាប ក់ដឹកនាាំស្ហេមន៍ជីតលកង 
ានចលាកស្ងឃ ៤០ អងគបាននិមនថដល់តុលាការ ចដើមផីលបឈមមុែនឹងលពេះចតជេុណ។ លពេះស្ងឃោាំង
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ចនាេះ បានចចាទលបកាន់លពេះចតជេុណពីបទរ ាំចលាភបាំពានលបកាស្ស្ងឃ ចលែ ៤០៣/០៧ ជាដីកាស្ងឃ 
ឆ្ប ាំ២០០៧ មួយេាប់ តដលហាមលបាមលពេះស្ងឃលពេះពុទនស្ថស្នាចៅកមភុជាមិនឲ្របចងកើត ឬ េូលរមួ
បាតុកមយ ឬកូដកមយ តដលនាាំឲ្រប៉ាេះពាល់ដល់ស្នថិសុ្ែ ឬស្ណាឋ ប់ធាវ ប់ស្ថធារណៈ។ លពេះស្ងឃោាំងចនាេះ
លតូវបានមង្រ្នថីនេរបាលេាំនួន ២០នាក់ ចធឝើដាំចណើ រអមការពារស្នថិសុ្ែ។ 

 
ចលាកស្ងឃោាំងចនាេះ បានទទួលបទបញ្ហជ ចដើមផីបញ្ឈប់លពេះចតជេុណ លួន សូ្វា៉ាត មិនឲ្រេូល

រមួបាតុកមយ ចហើយនឹងលតូវ ុាំលពេះកាយ លបសិ្នចបើលពេះអងគបដិចស្ធ។ ចោេះជាលពេះអងគបដិចស្ធមិនលពម
ចាកចេញក៏ចោយ ក៏លពេះអងគមិនលតវូបានចេ ុាំលពេះកាយច ើយចៅផ្ថងចនាេះ ចោយស្ថរតតអបកភូមិចៅព័ទន
ជុាំវញិចធឝើជាតែលការពារលពេះអងគ។ យា៉ាងណាក៏ចោយ បនាធ ប់ពីចាកចេញតមរថយនថរបស់្អងគការមិន
តមនរោឌ ភិបាលមួយ មង្រ្នថីនេរបាលេរាេរបានរារាាំងលពេះអងគ ចហើយបញ្ហជ ឲ្រនាាំលពេះអងគចៅកាន់វតថកបុង
មូលោឌ នមួយ តដលានោជាញ ធរស្ថស្នាកាំពុងចៅរង់ចាាំទីចនាេះ។ ជាថយីមឋងចទៀត អបកភូមិបានចៅព័ទនជុាំ
វញិចធឝើជាតែលការពារ ចោយមិនឲ្រោជាញ ធរនាាំលពេះអងគចេញពីទីចនាេះច ើយ។ 
 

ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយការបាំភិតបាំភ័យ មិនលតូវបានបញ្ឈប់ចៅទីចនាេះច ើយ។ ចៅផ្ថងទី២៥ 
តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១១ ចៅអាំ ុងចពលចធឝើការតវា៉ាមួយចៅរាជធានីភបាំចពញ លបឆ្ាំងនឹងការផឋល់ដីស្មផោន
ចៅកបុងផ្លព ង់ លពេះអងគ លតូវបានបងខាំឲ្រចភៀស្លពេះកាយចេញពីកតនវងចកើតចហតុចនាេះមឋងចទៀត ចោយ
ានជាំនួយពីលកមុការពារសិ្ទនិមនុស្ស ពីចលពាេះោជាញ ធរបានេាំរាមចាប់ែវួនលពេះអងគ។ 
 

ការចាប់ពលងត់ និងការ ុាំលពេះកាយ 
 

ការេាំរាមកាំតហងោាំងចនេះ បាន្នដល់ភាពខ្វ ាំងបាំផុតចៅតែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២។ លពេះចតជ
េុណ លួន សូ្វា៉ាត បានថតយករបូភាព និងេងលកងទុកជាឯកស្ថរនូវបាតុកមយចៅមុែស្ថលាដាំបូងរាជ
ធានីភបាំចពញ ជាទីតដលស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវីស្ហេមន៍បឹងកក់ េាំនួន ១៣ នាក់ កាំពុងលតូវបានសួ្រ
េចមវើយបនាធ ប់ពីលតូវបានចាប់ែវួន ២ ផ្ថងកនវងចៅ។ លពេះអងគ លួន សូ្វា៉ាត លតូវបានោជាញ ធរស្ថស្នាចាប់
ពលងត់ តដលបងខាំឲ្រលពេះអងគេូលចៅកបុងរថយនថ តដលកាំពុងរង់ចាាំចោយបាំពាន ចោយានការជួយរញុ
លពេះអងគេូលចៅកបុងរថយនថពីមង្រ្នថីនេរបាលចទៀតផង។ បនាធ ប់មកោជាញ ធរក៏នាាំលពេះអងគចៅកាន់វតថបុទុម 
វតី ជាទីតដលលពេះអងគលតូវបាន ុាំលពេះកាយ និងចធឝើការសួ្រេចមវើយពីស្ាំណាក់មង្រ្នថីនេរបាល និងមង្រ្នថី
លកសួ្ងមហាផ្ផធ និងលកសួ្ងធមយការ និងស្ថស្នាអស់្រយៈចពលលបតហល ១០ ចា៉ាង។ 

 
ចៅចពលកាំពុងសួ្រយកេចមវើយ លេប់ផវូវេូលចៅកាន់វតថចនេះលតវូបានរាាំងែធប់ ចហើយទូរស័្ពធផ្ដលពេះ

អងគលតូវបានចេដកហូត។ មង្រ្នថីស្ថស្នាបានបង្ហា ញលពេះអងគនូវឯកស្ថរចោយបញ្ហជ ក់ថា ឯកឧតថមរដឌ
មង្រ្នថីលកសួ្ងយុតថិធម៌ អងគ វងសវឌណនា បានអនុម័តយល់លពមចលើស្ាំចណើ ពីស្ថលាដាំបូងរាជធានីភបាំចពញ 
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ចដើមផីចធឝើការចចាទលបកាន់ពីបទញុេះញង់ តមាលត ៤៩៥ ផ្នលកមលពហយទណឍ ។ លពេះអងគ លតូវបានចេផឋល់ 
ជចលមើស្មួយ៖ េឺលតវូេុេះហតទចលខ្ចលើឯកស្ថរមួយេាប់ ចោយស្នាថានឹងឈប់ពីភាពស្កមយនិយម
ខ្ងសិ្ទនិមនុស្ស ចបើមិនដូចចាប េះចទនឹងលតូវលបឈមនឹងការផសឹកការចាប់ែវួន និងការចចាទលបកាន់ខ្ង
លពហយទណឍ ។ លពេះអងគមិនលពមេុេះហតទចលខ្ចលើឯកស្ថរច ើយ ចហើយចៅទីបាំផុតក៏លតូវបានចេចោេះតលង
ឲ្រានចស្រភីាពវញិ។  
 

ការេាំរាមកាំតហងចៅតតបនថចកើតាន 
 

ចាប់តាំងពីលពេះអងគលតូវបានចេចាប់បង្ហខ ាំងលពេះកាយ និងលតូវបានចេស្ថកសួ្រយកេចមវើយចៅឯវតថ
បុទុមវតី ការេាំរាមកាំតហងចៅចលើលពេះអងគ មិនលតវូបានចេបញ្ឈប់ច ើយ។ ចៅផ្ថងទី៥ តែមិថុនា មង្រ្នថី
នេរបាលជាន់ែភស់្មួយរបូ បានចធឝើការេាំរាមកាំតហងចោយលបចយាលចៅចលើបុេគលិកអងគការលីកាដូមួយ
របូ ចៅអាំ ុងចពលបាតុកមយមួយ តដលលតវូបានចធឝើច ើងកបុងនាមស្កមយជនស្ហេមន៍បឹងកក់ តដលជាប់
ពនននាគ្មរ។ មង្រ្នថីនេរបាលរបូចនាេះ បានសួ្របុេគលិកអងគការលីកាដូចនាេះ ថាចតើលពេះចតជេុណ  
លួន សូ្វា៉ាត ានតផនការណ៍េូលរមួការតវា៉ាចនាេះតដរ ឬយា៉ាងណា។ បនាធ ប់ពីបុេគលិកអងគការលីកាដូ
ចនាេះ បានសួ្រមង្រ្នថីនេរបាលរបូចនាេះវញិពីមូលចហតុ តដលគ្មត់បានសួ្រដូចចាប េះ មង្រ្នថីនេរបាលរបូចនាេះ
បានចឆវើយ ថាពួកចេលតូវការចរៀបេាំបាំរងុ “ោហារប ូចហឝ”។ ទាំនងជាានោហារប ូចហឝផ្ថងលតង់ តដលលតវូបាន
ចេផឋល់ឲ្រចៅឯវតថបុទុមវតី ចៅផ្ថងតដលលពេះអងគ លតវូបានចេ ុាំលពេះកាយចៅទីចនាេះ។ 

 
ចៅផ្ថងទី៦ តែមិថុនា ចវលាចា៉ាង ២០:០៩នាទីយប់ លពេះអងគ បានទទួលការចៅទូរស័្ពធេូលមួយ

តមរយៈចលែទូរស័្ពធមួយមិនស្ថគ ល់។ អបកចៅទូរស័្ពធេូលចនាេះ បានចជរលបាថលពេះអងគតមទូរស័្ពធជា
ចលេើនដងអស់្រយៈចពលលបតហល ១ នាទី។ អបកចៅចនាេះ បានបញ្ឈប់ការចជរលបាថចោយចពាលពាករ
ថា “រងឹកាលចមវ៉ាេះ ចហតុអីចលាកឯងមិនឈប់។ ចតើចលាកឯងេង់រស់្ េង់ស្ថវ ប់ ឬេង់ជាប់េុក?”។  
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តផបកខ្ងចលកាម េឺជាការពិនិតរច ើងវញិនូវអនុស្ថស្ន៍នានា តដលអងគការលីកាដូ បានចធឝើកបុង
របាយការណ៍ កាលពីចពលមុនរបស់្ែវួន តដលានេាំណងចជើងថា ការវាយលបហារ និងការេាំរាមកាំតហង
ចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សចៅលបចទស្កមភុជា ចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០០៨ - ២០០៩។32 ដូេតដលបានចរៀប 
រាប់ពិស្ថឋ រខ្ងចលកាមអនុស្ថស្ន៍ភាេចលេើនលតូវបានចេមិនោន់អនុវតថ៖ 
 

 ទប់ទល់នឹងវបផធម៌និទធណឍ ភាព និងអាំចពើពុករលួយ ចោយចធឝើការចចាទលបកាន់មង្រ្នថីរាជរោឌ ភិ
បាលមួយេាំនួន (រាប់ោាំងមង្រ្នថីតុលាការ មង្រ្នថីនេរបាលកងរាជោវធុហតទ លពមោាំងកង
ចយាធពលចែមរភូមិនធផង) តដលទទួលែុស្លតូវេាំចពាេះ ឬស្មេាំនិតកបុងការវាយលបហារ និង
ការេាំរាមកាំតហងចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ ជាពិនសសអ្ងគការលីកាែូ ររូវការឲ្យមាន
ការនសុើរអ្នងេរមួយឲ្យបានែមរ់េរ់ និងរបាកែររជានៅនលើោរកមម ឬការបារ់ែលួនអ្នក
សារព័រ៌មានេំនួន ១០ នាក់ ហែលមិនទាន់នដ្ឋោះស្រសាយចារ់តំាងហរពីទ្សវរសរ ៍ឆ្ន ំ១៩៩០។   

 

គ្មយ នវធិានការហយត់េត់លតវូបានោក់ឲ្រានច ើង ចដើមផទីប់ទល់នឹងវបផធម៌និទធណឍ ភាព និង
អាំចពើពុករលួយចៅលបចទស្កមភុជាច ើយ។ ផធុយចៅវញិការស្ហការពីមង្រ្នថីរាជរោឌ ភិបាលកបុង
ការេាំរាមកាំតហង និងការវាយលបហារចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស ចៅតតចកើតានជាទូចៅ
ចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១២។ បនាធ ប់ពីានឧបផតថិចហតុកាន់តតចកើនច ើង តដលមិន
ធាវ ប់ានពីមុនោក់ទងនឹងការរបឹអូស្យកដីធវីចៅលបចទស្កមភុជា ការស្ហការពីោជាញ ធរកបុង
អាំចពើហិងាចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សកាន់តតានេាំនួនចលេើនច ើងយា៉ាងខ្វ ាំង។ ចលើស្ពី
ចនេះចៅចទៀត ជនស្ងស័យតដលលតូវចេស្ថគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណ តដលបានលបលពឹតថអាំចពើហិងាចៅ
ចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស មិនលតូវបានចេចធឝើការចចាទលបកាន់ឲ្របានលតឹមលតូវចៅច ើយ
ចហើយោជាញ ធរចៅតតែកខ្នមិនបានចសុ្ើបអចងកតឲ្រហយត់េត់ ចៅចលើការេាំរាមកាំតហង និង
ការវាយលបហារចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សច ើយ។ ឧបផតថិចហតុផ្នអាំចពើហិងា និងការ
ស្ាវ ប់យា៉ាងចលេើនពីអតីតកាល ចៅតតមិនោន់ចោេះស្ស្ថយបានចៅច ើយ។ 
 

 សូ្មបញ្ឈប់ការចាប់ែវួន និង ុាំែវួ នអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស ោក់ទងនឹងការចធឝើស្កមយភាព
របស់្ពួកអបកោាំងចនាេះ ចោេះជាចោយគ្មយ នការចចាទលបកាន់ ឬចលបើលបាស់្ការចចាទលបកាន់មិន
លតឹមលតវូតមេាប់ក៏ចោយ ដូេជាការផាយព័ត៌ានមិនពិត ឬការញុេះញង់។  

                                                           
32

 ការវាយលបហារ និងការេាំរាមកាំតហងចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សចៅលបចទស្កមភុជាចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០០៨ - ២០០៩ របាយការណ៍អងគការលីកាដូ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ
២០១០ ានចៅកបុង http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/1432010-HRDReport2008-2009Final-ENG.pdf។ 

ការពិនិតយស ើងវិញនវូអ្នសុាេនន៍្នន្ន សៅឆ្ា ំ២០០៩ 

http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/1432010-HRDReport2008-2009Final-ENG.pdf
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េាំនួនអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស តដលលតូវចាប់ែវួន និង/ឬ លតូវ ុាំែវួនចៅចពលកាំពុងចធឝើ 
ស្កមយភាពរបស់្អបកោាំងចនាេះ មិនបានថយេុេះច ើយ។ លបធានស្ហជីព អបកតាំណាង ស្ហ
េមន៍កបុងជាំចលាេះដីធវី បុេគលិកអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល ចហើយសូ្មផីតតលពេះស្ងឃក៏លតវូបាន
ចាប់ែវួន និង/ឬ លតវូបាន ុាំែវួន ចោយជួនកាលគ្មយ នចមធាវកីារពារកឋី។ ជាញឹកញាប់អបកោាំង
ចនាេះមិនលតវូបានចោេះតលងច ើយ លុេះលតតតអបកោាំងចនាេះលពមផឋិតលាមផ្ដចលើឯកស្ថរ 
ចោយបញ្ហជ ក់ថាអបកោាំងចនាេះនឹងមិនេូលរមួកបុងភាពស្កមយនិយមសិ្ទនិមនុស្សចទៀតច ើយ។ 
ជនរងចលគ្មេះពីការរបឹអូស្យកដីធវីលតូវបានចាប់ែវួន និង ុាំែវួនកាន់តតានេាំនួនចលេើនច ើង 
ចោយគ្មយ នមូលចហតុជាក់តស្ឋង ឬជួនកាលគ្មយ នដីកាពីតុលាការចទៀតផង។ មា៉ាងចទៀត ការ
ចលបើលបាស់្មណឍ លស្ងគមកិេចផ្លពស្ភឺ តដលជាមណឍ លគ្មយ នចករ ថិ៍ច យ្ េះលេប់លេងចោយរាជរោឌ
ភិបាល ចដើមផីបង្ហខ ាំងអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សចោយចាក់ចស្ថមិនឲ្រចេញរេួ េឺជាយុទនវធីិថយី
មួយេួរឲ្រលពួយបារមម និងមិនតដលានពីមុនមក តដលបានចកើតច ើងថយីៗចនេះ។ តមការ
ស្ស្ថវលជាវពីអងគការលីកាដូ បង្ហា ញថា មណឍ លផ្លពស្ភឺគ្មយ នអឝីចលវពីទីកតនវង ុាំែវួនចលវេាប់
មួយ តដលស្ថទ នភាព ុាំែវួនជាញឹកញាប់ានស្ភាពយា៉ាប់យឺនជាងចៅកបុងពនននាគ្មរចៅ 
ចទៀត។ ការរ ាំចលាភបាំពានសិ្ទនិមនុស្សបានចកើតានជាញឹកញាប់។ មណឍ លតបបចនេះ មិន
បចលមើចគ្មលបាំណងស្ស្បេាប់កបុងស្ងគមមួយ តដលចគ្មរពនីតិរដឌចនាេះចទ ចហើយេួរតតលតូវ
បិទោឝ រជាបនាធ ន់។ ចលើស្ពីចនេះ ចៅលកមបានបនថចលបើលបាស់្ដីកាចកាេះ ជាោវធុបាំភិតបាំភ័យ
តមផវូវតុលាការមួយ។ លកខណៈចនេះ េឺជាភស្ថុតងយា៉ាងេាស់្៖ លកុមហ ុនឯកជនពាក់ព័នន
កបុងជាំចលាេះដីធវី បានោក់ពាករបណឋឹ ងមិនលតឹមលតូវចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស តដល
ចេញមុែចេញាត់ជាងចេចៅចពលានជចាវ េះ។ លពេះរាជោជាញ  តដលជាអបកចធឝើការចចាទ
លបកាន់ ចកាេះចៅស្កមយជនសិ្ទនិមនុស្សមកស្ថកសួ្រយកេចមវើយជាធមយតអាំពី ការចចាទ
លបកាន់ពីបទញុេះញង់ ការបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិ បទបរហិារចករ ថិ៍ ឬ ការកាន់កាប់ដីធវីែុស្
េាប់ ប៉ាុតនថមិនានការចចាទលបកាន់ ឬចេញដីកាចាប់ែវួនច ើយ។ ជាលទនផល ភាពមិន
លបាកដលបជាចនេះ ចដើរតួបាំភិតបាំភ័យ និងលតួតលតអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស ចោយចធឝើឲ្រអបកោាំង
ចនាេះានលទនភាពតិេតួេ ចដើមផីបនថការង្ហររបស់្អបកោាំងចនាេះ។ 

 

 សូ្មអនុញ្ហដ តឲ្រានការតវា៉ាចោយអហិងាលបលពឹតថចៅចោយគ្មយ នការបនធេ់បង្ហា ក់ ចោយចលបើ
អាំចពើហិងា ឬការរារាាំងពីស្ាំណាក់មង្រ្នថីនេរបាល ដូេតដលលតូវបានធានាការពារ ចោយរដឌ
ធមយនុញ្ដផ្នលពេះរាជាណាេលកកមភុជា។ 
 

ការចលបើហិងាចៅចលើការតវា៉ាចោយអហិងា មិនលតឹមតតានការចធឝើបនថ ប៉ាុតនថបាន្នដល់
កលមិតែភស់្ថយីចទៀតចៅអាំ ុងរយៈចពល តដលលតូវបានស្រចស្រចោយរបាយការណ៍ចនេះ។ 
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មង្រ្នថីនេរបាល កងរាជោវធុហតទ កងចែមរភូមិនធ និងសូ្មផតីតឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែកលមិតស្ស្ុកបាន
ចលបើលបាស់្អាំចពើហិងាជាញឹកញាប់ចដើមផបីាំតបកបាតុករ។ អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សមួយេាំនួន 
លតូវបានចេកាំណត់ជាចគ្មលចៅកបុងេាំចណាមលកមុបាតុករ ចហើយនឹងលតូវបានកងកាវ ាំង
លបោប់ោវធុវាយដាំយា៉ាងខ្វ ាំងកាវ ។ ចហើយលបការ តដលេួរឲ្រលពួយបារមមតថមចទៀតចនាេះ េឺ
ឧបផតថិចហតុយា៉ាងចលេើនោក់ទងនឹងកងកាវ ាំងលបោប់ោវធុ តដលចបើកការបាញ់លបហារចៅ
ចលើជនសីុ្វលិលបកាន់ស្នថិភាព លតូវបានរាយការណ៍ឲ្រដឹងកបុងរយៈចពលប៉ាុនាយ នឆ្ប ាំកនវងចៅ
ចនេះ រាប់ោាំងការបាញ់ស្ាវ ប់ចកយងស្សី្ស្វតូលតង់ោយុ ១៤ ឆ្ប ាំាប ក់ ចៅអាំ ុងការបចណឋ ញ
ចេញកបុងចែតថលកចេេះ។ 

 

 ចរៀបេាំដាំចណើ រការតកស្លមលួច ើងវញិឲ្របានហយត់េត់ ោក់ទងនឹងឯករាជរភាពតុលាការ 
ចោយជាពិចស្ស្យកេិតថទុកោក់ចៅចលើការតតងតាំងចៅលកម និងលពេះរាជោជាញ  លពមោាំង
ការដកហូតអបកោាំងចនាេះពីមុែតាំតណង។ អងគការលីកាដូស្ងកត់ធងន់ថា ចៅលកមលតវូបាន
ធានាស្លាប់មុែតាំតណង (មិនោេដកចេញចោយស្សួ្លចទ) តផាកចលើោកបផកិរយិាលាចៅ
ចពលលតូវបានតតងតាំងមុែតាំតណង ចហើយនឹងមិនលតូវទទួលឥទនិពលណាមួយច ើយ ជា
ពិចស្ស្ឥទនិពលពីស្ថទ ប័ននីតិលបតិបតថិ។ 

 

ករណីមួយេាំនួនោក់ទងនឹងអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស ចៅេចនាវ េះឆ្ប ាំ២០១០ និងឆ្ប ាំ ២០១២ 
បានឆវុេះបញ្ហច ាំងឲ្រច ើញយា៉ាងេាស់្នូវេាំណងោក់ទងយា៉ាងជិតស្បិទន តដលបនថចកើតាន
រវាងស្ថទ ប័នតុលាការ និងស្ថទ ប័ននីតិលបតិបតថិ។ ចស្េកឋីស្ចលមេតុលាការចោយនិនាប ការ
នចយាបាយ បាននាាំឲ្រានការកាត់ចោស្បុេគលិកស្វូតលតង់ផ្នអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល 
ស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវី និងលបធានស្ហជីព។ ការកាត់ចោស្ចលាក លាង សុ្ែចជឿន ជា
បុេគលិកអងគការលីកាដូ ឲ្រជាប់ពនននាគ្មរ េាំនួន ២ ឆ្ប ាំ ចោេះជាគ្មយ នភស្ថុតងោក់បនធុក 
ចហើយានភស្ថុតងយា៉ាងចលើស្លុបបញ្ហជ ក់ពីភាពគ្មយ នចោស្របស់្គ្មត់ក៏ចោយ េឺជាការ
ប៉ាេះពាល់មួយេួរឲ្រលពួយបារមមដល់ស្ហេមន៍សិ្ទនិមនុស្ស។ ចាប់តាំងពីឆ្ប ាំ២០១០ - ២០១២ 
ករណីជាចលេើនបានបញ្ហជ ក់ដតដលៗថា ស្ថទ ប័នតុលាការកមភុជាគ្មយ នឯករាជរភាព និងាន
ភាពលាំចអៀង។ ានវធិានការជាក់លាក់មួយេាំនួនតូេ លតូវបានចាត់ឲ្រានច ើងពីស្ាំណាក់
រាជរោឌ ភិបាល ចដើមផពីលងឹងស្ថទ ប័នតុលាការ។ ឧៈ មិនោន់ានេាប់ចធឝើការបញ្ដតថិពីលកខនថិ
កៈចៅលកម ដូេតដលបានស្នាអស់្រយៈចពលជាចលេើនឆ្ប ាំមកចហើយចៅច ើយចទ។ 

 

 ចធឝើឲ្រលបាកដលបជាថា េាប់លបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយថយី លតូវយកមកចលបើលបាស់្តមចគ្មល
បាំណងពិតរបស់្វា (ចដើមផចីធឝើការចចាទលបកាន់អាំចពើពុករលួយកបុងជួររាជរោឌ ភិបាល) និងមិន
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លតូវយកមកចលបើលបាស់្ ចដើមផកីាំណត់អបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស អងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល ឬ
ស្ហជីពជាចគ្មលចៅច ើយ។  
 

េាប់លបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយបានេូលជាធរានកបុងតែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១។ ជាទូចៅបទបញ្ដតថិ
ភាេចលេើនផ្នេាប់ចនេះ បានេាំរាមកាំតហងសិ្ទនិចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិ និងការង្ហរ
របស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ មកទល់បេចុបផនបេាប់ចនេះ មិនោន់លតវូបានចេចលបើចដើមផី
បាំបិទស្ចមវងអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សចៅច ើយចទ ប៉ាុតនថការអនុវតថរបស់្េាប់ចនាេះបាន
បង្ហា ញថា េាប់ចនេះ លតូវបានចលបើជាមចធាបាយមួយចដើមផីទប់ទល់េូរលបតជងខ្ង 
នចយាបាយ។ ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយ ការេួរឲ្រស្ថកស្ថថ យណាស់្ ចោយស្ថរេាប់ចនេះ
មិនោន់លតូវបានអនុវតថជាលបព័នន។ ោជាញ ធរចៅតតបនថមិនេិតេូរ នូវការចចាទលបកាន់អាំពីអាំចពើ
ពុករលួយ និងការជាំរតិោរលបាក់ ជាពិចស្ស្ោក់ទងនឹងមង្រ្នថីរាជរោឌ ភិបាលមួយេាំនួន និង
ោហានចយាធា តដលពាក់ព័ននកបុងោជីវកមយកាប់ចឈើែុស្េាប់។  

 

 បញ្ឈប់ចលបើការបង់លបាក់ធានាចៅចលវ ុាំរង់ចាាំស្វនាការ ជាមចធាបាយមួយេាំរាមកាំតហង
អបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ ការបង់លបាក់ធានាចៅចលវ ុាំរង់ចាាំស្វនាការជាមចធាបាយកបុង
ការចេៀស្វាងការ ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នប តដលមិនចាាំបាេ់ មិនតមនជាយនថការពរួរចោស្
ស្ថកលផងចដើមផីបាំភិតបាំភ័យ ឬលតតួលតស្កមយភាពរបស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សចទ។ ចធឝើ
វចិស្ថធនកមយផងតដរនូវលកមនីតិវធីិលពហយទណឍ  ចដើមផោីក់បញ្ចូ លរយៈចពលកាំណត់ជាក់លាក់
ស្លាប់រយៈចពលផ្នការោក់ឲ្រស្ទិតចលកាមការលតតួពិនិតរតមផវូ វតុលាការ ចហើយនឹង
បញ្ឈប់ការចចាទលបកាន់ខ្ងលពហយទណឍ មកចលើអបកការពារសិ្ទិនមនុស្សតម “ការបង់លបាក់
ធានាចលវ ុាំរង់ចាាំស្វនាការជានិេច”។  

 

ការចោេះតលង ប៉ាុតនថលតវូស្ទិតចៅចលកាមការលតតួពិនិតរតមផវូវតុលាការ ចៅតតលតវូបានចេចលបើ
ជាមចធាបាយមួយ ចដើមផបីាំភិតបាំភ័យ និងលេប់លេងអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស តដលលតវូបាន
ចចាទលបកាន់។ តុលាការបានចលបើចោស្ពរួរកាន់តតចលេើនច ើងផងតដរ តដលជាមចធាបាយ
មួយចដើមផរីកាទុកការលេប់លេងចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស ចោយមិនចាាំបាេ់ ុាំែវួនពួក
ចេកបុងពនននាគ្មរ។ តមតផនការណ៍តបបចនេះ អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សលតូវបានចោេះតលង 
ប៉ាុតនថចៅតតជាប់ពិរទុនចោស្លពហយទណឍ  ចហើយនិងស្ទិតចលកាមការេាំរាមកាំតហងោក់ចោស្កាន់ 
តតធងន់ធងរតថមចទៀត លបសិ្នចបើពួកចេលតូវបានចាប់ែវួនច ើងវញិ។ 

 

ការចលបើលបាស់្ការ ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នបចលើស្នីតិវធីិ ក៏ជាកងឝល់មួយផងតដរចៅ េចនាវ េះឆ្ប ាំ
២០១០ និងឆ្ប ាំ២០១២។ អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សជាចរឿយៗ លតូវបានចេ ុាំែវួនបចណាឋ េះ 
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ោស្នប ចោយមិនេិតពីបទបញ្ដតថិផ្នលកមនីតិវធីិលពហយទណឍ  តដលតលមវូថាការ ុាំែវួន
បចណាឋ េះោស្នប លតូវបានចេចលបើតតកបុងករណីពិចស្ស្ប៉ាុចណាត េះចទ។ 

 

 សូ្មបញ្ឈប់េចលាងអនុម័តេាប់ស្ឋីពីការបចងកើតស្ាេមន៍ និងអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល 
តដលនឹងោេលតូវបានចលបើភាេចលេើនចដើមផបីាំភិតបាំភ័យ និងរតឹតផតិស្កមយភាពរបស់្អបក
ការពារសិ្ទនិមនុស្សកបុងបណាឋ អងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល។  

 

រោឌ ភិបាលបានបចញ្ចញចស្េកឋីលពាងេាប់េាំនួន ៤ ដង ស្ឋីពីការបចងកើតស្ាេម និងអងគការ
មិនតមនរោឌ ភិបាល ចាប់តាំងពីានការចបាេះពុមភផាយរបាយការណ៍េុងចលកាយរបស់្ 
អងគការ លីកាដូ ស្ឋីពីអបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ ចស្េកឋីលពាងេាប់ោាំងអស់្ លតូវបានចេរេិះេន់
យា៉ាងខ្វ ាំងោាំងចៅកលមិតជាតិ និងកលមិតអនថរជាតិ។ ចៅតែធបូ ឆ្ប ាំ២០១១ បនាធ ប់ពីបង្ហា ញ
ចស្េកឋីពលង្ហងេាប់ទី៤ រាជរោឌ ភិបាលបានលបកាស្ថា ការពិចលគ្មេះចយាបល់បតនទមជាមួយ
ស្ងគមសីុ្វលិ នឹងលតូវចរៀបេាំច ើង។ កាលបរចិេឆទអនុវតថជាចគ្មលចៅស្លាប់េាប់ចនេះ លតូវ
បានពនារចពលរហូតដល់ឆ្ប ាំ២០១៤ ឬយឺតជាងចនេះ។ អងគការលីកាដូ សូ្មចធឝើការចកាត
ស្រចស្ើរនូវការវវិឌណន៍ចនេះ។ ចោេះជាយា៉ាងណាក៏ចោយេាប់េាំនួន ២ ចផសងចទៀតទាំនងជា
កងឝល់យា៉ាងធាំស្លាប់អបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ េាប់ស្ឋីពីការលេប់លេងលបព័ននអីុនធឺណិត 
(តដលានពាករេចាមោរាមថា កាំពុងស្ទិតចៅកបុងដាំណាក់ការពលង្ហងចលើចលកាយៗ ប៉ាុតនថមិន
ោន់លតវូបានចេបចញ្ចញជាស្ថធារណៈចៅច ើយ) បានចចាទជាកងឝល់យា៉ាងធងន់ធងរអាំពីការ
លតតួពិនិតរចាប់ពិរទុនលបព័ននអីុនធឺណិតចោយរោឌ ភិបាល ជាឧបករណ៍មួយតដលបង្ហា ញថា 
ានលបចយាជន៍កាន់តតចលេើនច ើងស្លាប់អបកការពារសិ្ទនិមនុស្ស។  

  



56 របាយការណ៍ លីកាដូ

 
 
 

អងគការលីកាដូ សុ្ាំជលមុញរាជរោឌ ភិបាលកមភុជា ឲ្រចាត់វធិានការដូេខ្ងចលកាមចនេះ ចដើមផីចធឝើឲ្រ
លបចស្ើរច ើងនូវស្ថទ នភាពរបស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សៈ  
 

 តកស្លមួលលកមលពហយទណឍ ថយីចដើមផីធានាថា េាប់ចនេះ ចគ្មរពតមរដឌធមយនុញ្ដផ្នលពេះរាជាណា
េលកកមភុជា ចហើយនិងកាតពឝកិេចនានាោក់ទងនឹងស្ននិស្ញ្ហដ សិ្ទនិមនុស្សអនថរជាតិ តដល
លបចទស្កមភុជាបានផឋល់ស្ចាច ប័ន។ ជាពិចស្ស្បទបញ្ដតថិមិនេាស់្លាស់្ និងទូលាំទូលាយ 
ជាពិចស្ស្បទញុេះញង់ លពមោាំងបទបញ្ដតថិោាំងអស់្ តដលប៉ាេះពាល់ដល់ចស្រភីាពខ្ងការ
បចញ្ចញមតិ ដូេជាបទបរហិារចករ ថិ៍ និងការចជរលបាថ លតវូតតតកស្លមួលចដើមផធីានាថា បទ
បញ្ដតថិោាំងចនេះ មិនរារាាំងសិ្ទនិចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិ ចហើយនិងមិនបងកលកខណៈឲ្រ
ានការចាប់ែវួនអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សតមទាំចនើងេិតថ។   

 

 អនុវតថនូវអនុស្ថស្ន៍ោាំងឡាយ តដលអបករាយការណ៍ពិចស្ស្បានចធឝើជាបនថបនាធ ប់ ស្ឋីពី
ស្ថទ នភាពសិ្ទនិមនុស្សចៅកមភុជា ចដើមផីពលងឹងនីតិរដឌ និងស្ថទ ប័នតុលាការ។ លបការចនេះ លតូវ
រាប់បញ្ចូ លោាំងការចធឝើស្កមយភាពតដលានលបសិ្ទនភាព ចដើមផីចធឝើឲ្រលបចស្ើរច ើងនូវឯករាជរ
ភាព និងភាពមិនលាំចអៀងរបស់្ស្ថទ ប័នតុលាការ។ ចស្បើសុ្ាំឲ្រស្ថទ ប័នតុលាការចលើកកាំពស់្ 
ឯករាជរភាពរបស់្ែវួនចៅលេប់ករណីោាំងអស់្ ប៉ាុតនថជាពិចស្ស្ករណីោក់ទងនឹងអបកការពារ
សិ្ទនិមនុស្ស។  

 

 ចធឝើការចសុ្ើបអចងកតយា៉ាងហយត់េត់ចៅចលើការេាំរាមកាំតហង និងការវាយលបហារចៅចលើអបក
ការពារសិ្ទនិមនុស្ស។ លបយុទនលបឆ្ាំងនឹងនិទធណឍ ភាព និងអាំចពើពុករលួយ ចោយចធឝើការចចាទ
លបកាន់ជនស្ងស័យចៅតមវសិ្ថលភាពចពញចលញផ្នេាប់។ ជាពិចស្ស្អងគការលីកាដូ 
លតូវការឲ្រានការចសុ្ើបអចងកតយា៉ាងហយត់េត់ និងយកេិតថទុកោក់ចៅចលើការបាញ់ស្ាវ ប់
ចលាក ឈុត វទុនី និងចហង េនាទ  លពមោាំងចធឝើការចចាទលបកាន់ចៅចលើ ឈូក បណឍិ ត ចៅតម
វសិ្ថលភាពចពញចលញបាំផុតផ្នេាប់ និងអនុចលាមតមបទបញ្ដតថិនានាផ្នលកមលពហយទណឍ  
និងលកមនីតិវធីិលពហយទណឍ ។   

 

 បញ្ឈប់ការបង្រ្ង្ហក ប តដលមិនចាាំបាេ់ចៅចលើអងគការស្ងគមសីុ្វលិ ស្ហជីព កមយករ និង 
ស្ហេមន៍ោាំងឡាយ តដលចធឝើការតវា៉ាចដើមផីការពារសិ្ទនិជាមូលោឌ នរបស់្ពួកចេ។ បញ្ឈប់
ការចលបើលបាស់្កាវ ាំងស្ថវ ប់រស់្ចៅចលើបាតុកមយចោយស្នថិវធីិ និងបងកលកខណៈស្លាប់ការ
តវា៉ាចោយអហិងាោាំងអស់្លបលពឹតថចៅចោយគ្មយ នការបនធេ់បង្ហា ក់ ចោយស្ថរអាំចពើហិងា ឬ

អ្នសុាេនន៍្នន្ន 
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ការរារាាំងពីមង្រ្នថីនេរបាល។ បញ្ឈប់អាំចពើហិងា និងការចាប់ែវួនែុស្េាប់ តដលកាំណត់ជា
ចគ្មលចៅចលើអបកតាំណាងស្ហេមន៍ចៅអាំ ុងបាតុកមយចោយអហិងា។   

 

 បញ្ច ប់ភាពោថិកាំបាាំងជុាំវញិេាប់ ស្ឋីពីការលេប់លេងលបព័ននអីុនធឺណិត និងបចញ្ចញចស្េកឋី
លពាងេាប់ចនេះ ជាស្ថធារណៈចដើមផឲី្រការពិចលគ្មេះចយាបល់ដ៏ានន័យ ោេចកើតច ើង
ជាមួយស្ងគមសីុ្វលិ លពមោាំងស្ថធារណៈជន។ ជាទូចៅជាងចនេះធានាឲ្រានការផសពឝ 
ផាយោន់ចពលចវលានូវចស្េកឋីលពាងេាប់ោាំងអស់្ស្លាប់ចធឝើការពិនិតរ និងផឋល់មតិ
ចយាបល់ពីតួអងគោាំងអស់្តដលពាក់ព័នន។   

 

 ធានានូវការការពារស្មស្ស្បស្លាប់ការង្ហរវជិាជ ជីវៈស្ថរព័ត៌ាន។ ធានាថាេាប់ ស្ឋីពីរបប
ស្ថរព័ា៌នលតូវយកមកចលបើជាំនួស្ឲ្រលកមលពហយទណឍ  កបុងចរឿងកឋីោក់ទងនឹងអបកស្ថរព័ត៌ាន 
ចដើមផីចលើកកាំពស់្កិេចការពារ នូវចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅតមរដឌធមយនុញ្ដផ្នលពេះ
រាជាណាេលកកមភុជា។ បញ្ឈប់លេប់ស្កមយភាពការពិនិតរចាប់ពិរទុន តដលកាំណត់ចគ្មលចៅ
ចៅចលើអបកស្ថរព័ត៌ាន។  

 

 ផឋល់ស្ចាច ប័នចៅចលើពិធីស្ថរបតនទមទី១ ផ្នកតិកាស្ញ្ហដ អនថរជាតិស្ឋីពីសិ្ទនិពលរដឌ និងសិ្ទនិ
នចយាបាយ ដូេតដលបានស្នាចៅអាំ ុងចពលដាំចណើ រការពិនិតររបាយការណ៍រដឌភាេី
ជាស្កលតមចពលកាំណត់។ ពិធីស្ថរបតនទមទី១ ចនេះ បចងកើតនូវយនថការមួយស្លាប់ោក់
ពាករបណឋឹ ងចោយបុេគល។ ចលកាមពិធីស្ថរបតនទមចនេះ េណៈកាយ ធិការសិ្ទនិមនុស្សអងគការ
ស្ហលបជាជាតិ លតូវបានផឋល់ឲ្រនូវយុតថ ធិការ (ស្មតទកិេច) ចដើមផពិីនិតរចមើលពាករបណឋឹ ង
តដលលតូវបានោក់ចោយបុេគល ឬលកមុមនុស្ស តដលអេះោងថាសិ្ទនិរបស់្ពួកចេចៅចលកាម
កតិកាស្ញ្ហដ អនថរជាតិស្ឋីពីសិ្ទនិពលរដឌ និងសិ្ទនិនចយាបាយ លតូវបានរ ាំចលាភបាំពានពីរដឌភាេី 
ផ្នកតិកាស្ញ្ហដ ចនេះ។  
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ផ្ថងទី១២ តែមករា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី១ 

 
[សូ្មចមើលករណី 

ទី ៤០ ៩៤ និង១២៥ 
ផងតដរ] 

 

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការចៅចលើបុេគលិកអងគការសិ្ទនិមនុស្សចលវរោឌ ភិបាល 1 
ចែតថរតនៈេីរ ី

 

 ចលាក ចថា ស្ថរ៉ាន ជាចៅលកមស្ថលាដាំបូងចែតថរតនៈេិរ ីបានេាំរាមចកាេះចៅចលាក 
តប៉ាន ប ុនណា និងចលាក ផ្ឆ ទី ជាអបកស្លមបស្លមលួ និងជាអបកចសុ្ើបអចងកតរបស់្ 
អងគការោដហុក (ADHOC) លបចាាំចែតថរតនៈេីរ ី មកស្ថកសួ្រោក់ទងនឹងការចចាទ
លបកាន់ពីបទញុេះញង់។ ករណីចនេះ ចកើតចេញពីឧបផតថិចហតុមួយកបុងឆ្ប ាំ២០០៧ ចៅ
ចពលអបកភូមិបានប៉ាេះទងគិេគ្មប ជាមួយោជាញ ធរ ចៅអាំ ុងចពលកាំពុងចធឝើការតវា៉ាមួយ
លបឆ្ាំងនឹង ជចាវ េះដីធវីមួយជាមួយលកមុហ ុន DM Group តដលជាលកមុហ ុនានែបង
បតងាកចៅពី ចលកាយ។ ោជាញ ធរអេះោងថា ចលាក តប៉ាន ប ុនណា បានញុេះញង់អបក 
ភូមិ។  
 

 ចៅអាំ ុងឆ្ប ាំ២០០៩ កនវងចៅចលាក ចថា ស្ថរ៉ាន ជាចៅលកមស្ថលាដាំបូងចែតថបាន 
បងខាំឲ្រចលាក តប៉ាន ប ុនណា ចាកចេញពីចែតថរតនៈេិរ ី ចោយលបាប់ស្កមយជនោាំង 
ចនេះថា គ្មត់នឹងលបឈមនឹងការចចាទលបកាន់ពីបទញុេះញង់ លបសិ្នចបើគ្មត់មិនចាក 
ចេញពីចែតថចនេះចទ។  

 

ផ្ថងទី១៥ តែមករា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី២ 

 

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការចៅចលើអបកតាំណាងោជីវករផារ 2  
 ុាំស្ថតពង ស្សុ្កឈូក ចែតថកាំពត 

 

 វេួ ប ូ អបកតាំណាងោជីវកមយ លតូវបានស្ថលាដាំបូងចែតថកាំពត ចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រ 
ោក់ទងនឹងការចចាទលបកាន់ពីបទបរហិារចករ ថិ៍ បនាធ ប់ពីានោជីវករេាំនួន ៣១៣ 
នាក់ កាំពុងចធឝើការចៅឯផារឈូក។ ការចកាេះចៅចនេះ បានចធឝើច ើង បនាធ ប់ពីោជីវករ 
ោាំងចនាេះ បានោក់ពាករបណឋឹ ងចដើមផរីារាាំងមិនឲ្រលកុមហ ុនអ ុកណារនិ (Ouk Narin 
Company) របឹអូស្យកដីធវីចៅជិតផារចនាេះ។  

  

                                                           
1
 Clancy McGilligan និងេូេ ណាតរ ៉ាន “តុលាការចកាេះចៅស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវីចៅចែតថរតនៈេីរ”ី កាតស្ត The Cambodia Daily ចេញផាយផ្ថងទី១២ តែ 
មករា ឆ្ប ាំ២០១០ ចធឝើបេចុបផនបភាពចៅផ្ថងទី១៤ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១០។ 

2 
 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KP006SC10។ 

ឧបសមព័នធ ១: អ្នកការពារសទិ្ធិមនុសសលៅកមពុជា (ហែមករា ដល ់ហែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១០) 
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ផ្ថងទី៩ តែកុមមៈ ឆ្ប ាំ
២០១០ 
ករណីទី៣ 

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការចៅចលើអបកស្ថរព័ត៌ាន និងស្កមយជនសិ្ទនិមនុស្ស 3  
ស្ថលាដាំបូងចែតថតតកវ 

 

 ចលាក សុ្ែ ចស្រ ី អបករាយការណ៍វទិរុោសីុ្ចស្រ ី និងស្កមយជនមនុស្ស មជឈមណឍ ល
សិ្ទនិមនុស្សកមភុជា (CCHR) េាំនួន ២ នាក់ ច យ្ េះ ចជៀប ចជៀវ និង ឹម ស្ថរ៉ាមុ លតូវ
បានចចាទលបកាន់ពីបទផសពឝផាយព័ត៌ានមិនពិត និងបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិ 
បនាធ ប់ពីវទិរុោសីុ្ចស្របីានផាយនូវរបាយការណ៍មួយ ស្ឋីពីការចាត់តេងមិន លតឹមលតូវ
នូវមូលនិធិ ចោយចមស្ថស្នាម៉ាូស្វិមតាំបន់ចនាេះ ចលាក នី ស្ថន់ និងចលាក តស្ប 
ចស្ន ជាចមដឹកនាាំស្ហេមន៍ក៏លតូវទទួលរងនូវការចចាទលបកាន់ដូេគ្មប ចនេះតដរ។ 

 

 ករណីចនេះ ចកើតចេញពីការចធឝើញតថិមួយចៅឆ្ប ាំ២០០៧ តដលលតូវបានផឋិតចមផ្ដ ចោយ 
លបជាពលរដឌេាំនួនលបាណ ២០៦ លេួស្ថរ មកពីភូមិកាំពង់ចយាល ស្ស្ុកបូរជីលស្ថ 
ចដើមផីោមោរឲ្រានការចរៀបេាំចបាេះចឆ្ប តជាថយី ចដើមផីចលជើស្ចរ ើស្ចមដឹកនាាំស្លាប់ 
ស្ហេមន៍ជនជាតិភាេតិេចាម។ អបកភូមិបានចធឝើការចចាទលបកាន់េណៈកាយ ធិការ 
មួយ តដលានលបជាពលរដឌជាស្ាជិកេាំនួន ៣ នាក់ រាប់ោាំងច យ្ េះ ចរៀម ា៉ា ត់ ជា 
ចលាកស្ងឃចាមចៅមូលោឌ នពីបទបនវាំយកលុយវភិាេោនេាំនួន ២,៥០០ ដុលាវ រ 
ោចមរកិ។ 

 

 ចៅផ្ថងទី៩តែកុមមៈ ស្ថលាដាំបូងចែតថតតកវ បានរកច ើញពិរទុនភាពអបកភូមិាប ក់ច យ្ េះ 
នី ស្ថន់ ពីបទបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិ ចហើយនឹងបានកាត់ចោស្គ្មត់ឲ្រជាប់ 
ពនននាគ្មរេាំនួន ៥ តែ និងពិន័យជាលបាក់េាំនួន ១ លានចរៀល ប៉ាុតនថជនលតូវចចាទចផសង 
ចទៀតលតូវបានចលើកតលងចចាទលបកាន់។  
 

ផ្ថងទី១ តែមីនា  
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៤ 

 

អបកស្ថរព័ត៌ានចសុ្ើបអចងកតតលផងសីុ្ស្ងែុស្េាប់ លតវូបានចេវាយដាំយា៉ាងដាំណាំ  4  
ភូមិកាលស្ថភ ន ស្សុ្កចបា៉ាយតប៉ាត ចែតថបនាធ យានជ័យ 
 

 ចលាក វង់ ថូ អបកស្ថរព័ត៌ានកាតស្តរស្យីកមភុជាលតូវបានមនុស្ស ៣ នាក់វាយដាំយា៉ាង 
ដាំណាំ កបុងចនាេះានោហានកងចែមរៈភូមិនធ ១ នាក់ ច យ្ េះ តង៉ាម ចលតម ចៅចពលអបក 
ស្ថរព័ត៌ានរបូចនាេះ កាំពុងចធឝើការចសុ្ើបអចងកតចៅចលើតលផងសីុ្ស្ងែុស្េាប់។ 
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 Eang Mengleng “របាយការណ៍វទិរុោសីុ្ចស្រ ីស្កមយជន ២ នាក់លតូវបានកាត់ចោស្ពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិតកបុងចែតថតតកវ” កាតស្ត The Cambodia Daily 
ចេញផាយចៅផ្ថងទី១០ តែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១០។ សូ្មចមើលផងតដរៈ Chhom Chansy “របាយការណ៍ស្កមយជនលតូវបានចលើកតលងចចាទលបកាន់ពីបទផាយព័ត៌ាន 
មិនពិត” កាតស្ត The Cambodia Daily ចេញផាយចៅផ្ថងទី២០-២១ តែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១០។ 

4
 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ BM041PA10។ សូ្មចមើលផងតដរៈ “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅ 
កមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” របាយការណ៍អងគការលីកាដូ ចៅតែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី២៧។  



60   ឧរសមព័នធ

 អបកវាយលបហារោាំងចនេះ េង់រារាាំងមិនឲ្រចធឝើការផសពឝផាយចរឿងរា៉ា វមួយ តដលនិយាយ 
ពិស្ថឋ រអាំពីការជាប់ពាក់ព័ននរបស់្ពួកចេកបុងវង់តលផងសីុ្ស្ងែុស្េាប់មួយកតនវង។ 

 

 ជនស្ងស័យោាំងចនាេះ ចលកាយមកលតូវបាននេរបាលចាប់ែវួន ចហើយលតូវបាន ុាំែវួន 
បចណាឋ េះោស្នបអស់្រយៈចពល ១តែ។  

 

 វង់ ថូ បានដកពាករបណឋឹ ង ចលកាយពីទទួលបានលិែិតសុ្ាំចោស្មួយេាប់ និង 
ស្ាំណង តដលមិនដឹងេាំនួនពីច យ្ េះ តង៉ាម ចលតម និងលកមុលេសួ្ថររបស់្គ្មត់។ 

 

ផ្ថងទី១១ តែមីនា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៥ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣០ និង១០៦  

ផងតដរ] 

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការចៅចលើអបកភូមិកបុងជចាវ េះដីធវី 
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 ុាំអមលាាំង ស្សុ្កថភង ចែតថកាំពង់ស្ភឺ
 

 អបកភូមិេាំនួន ៨ នាក់កបុងចនាេះានស្រស្ថី ២ នាក់ និងបុរស្ ៦ នាក់ តដលានោយុ 
េចនាវ េះពី២២ឆ្ប ាំ ចៅ៦០ឆ្ប ាំ លតូវបានស្ថលាដាំបូងចែតថកាំពង់ស្ភឺចៅមកស្ថកសួ្រជុាំវញិ 
ការចចាទលបកាន់ពីបទបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិ ោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវីមួយពាក់ព័នន 
នឹងលកមុហ ុនមួយរបស់្ឧកញ្ហដ ៉ា  លី យ៉ាុងផ្អត់ តដលជាស្ាជិកលពឹទនស្ភាេណបកស 
លបជាជន។ 

 ស្ាជិកលពឹទនស្ភារបូចនេះ បានចធឝើការចចាទលបកាន់អបកភូមិថា ជាចមចខ្វ ងទទួលែុស្ 
លតូវកបុងការចលើកទឹកេិតថឲ្រអបកភូមិតវា៉ាលបឆ្ាំងនឹងការបចណឋ ញពួកចេ ចេញពីដីធវី 
ចោយបងខាំ ចដើមផីយកដីេាំនួន ២០,០០០ ហិកត ចធឝើេាំការអាំចៅ។ 

 

ផ្ថងទី៨ តែចមស្ថ  
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៦ 

 

ការចាប់ែវួន និងការ ុាំែវួនែុស្េាប់ចៅចពលចធឝើការតវា៉ាដីធវី 6  
 ុាំលពេះផុស្ ស្សុ្កគ្មស់្លក  ចែតថបាត់ដាំបង 
 

 ចាន់ ចហឿ អបកតាំណាងមកពីស្ហេមន៍មួយោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវីមួយ លតូវបាន 
ស្ថលាដាំបូងចែតថបាត់ដាំបងចចាទលបកាន់ពីបទចចារកមយ ចហើយលតូវ ុាំែវួនបចណាឋ េះ 
ោស្នប។  
 

 ការចចាទលបកាន់ចៅចលើ ចាន់ ចហឿ ចនេះ បានចកើតចេញពីពាករបណឋឹ ងមួយ តដលលតវូ 
ចធឝើច ើងចោយោហានកងចែមរៈភូមិនធមួយរបូច យ្ េះ លីម ោចលៀង និងអបកជាំនួញ 
ច យ្ េះ តហម ចហឿន និងអួន េុន តដលោមោរកមយសិ្ទនិចលើដីធវីេាំនួន ១៥០ ហិកត 
តដលលបជាពលរដឌេាំនួន ៣៨លេួស្ថរ កាំពុងចធឝើការោាំដុេះអស់្រយៈចពលជាចលេើន 
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 េូេ ណាតរ ៉ាន អបកភូមិចៅចែតថកាំពង់ស្ភឺលតូវបានចៅមកស្ថកសួ្រ អាំពីការតវា៉ាលបឆ្ាំងនឹងការបចណឋ ញចេញ” កាតស្ត The Cambodia Daily ចេញផាយ ចៅផ្ថងទី
១២ តែមីនា ឆ្ប ាំ២០១០។  

6
 េូេ ណាតរ ៉ាន “អបកភូមិចៅចែតថបាត់ដាំបង ចធឝើការតវា៉ានឹងការ ុាំែវួនអបកតាំណាង” កាតស្ត The Cambodia Daily ចេញផាយចៅផ្ថងទី៨ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១០។  



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  61 

ទស្វតសរម៍កចហើយ។  
 

ផ្ថងទី៨ តែចមស្ថ  
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៧ 

 

អបកស្ថរព័ត៌ានលតវូទទួលរងការរ ាំខ្នយាយីចលកាយពីចធឝើការថតរបូភាពនូវអាំចពើពុករលួយ7  
ចែតថចស្ៀមរាប  
 

 ចលាក ចកង ផុន អបកស្ថរព័ត៌ានស្ថទ បនាជាតិតែយរ លតូវបានតុលាការចកាេះចៅចដើមផី 
ចធឝើការស្ថកសួ្រ ចលកាយពីពាយាមថតរបូមង្រ្នថីរដឌបាលផ្លពចឈើេាំនួន ២នាក់ តដល 
កាំពុងទទួលលុយកាក់ជាស្ាំណូក។  
 

 ចៅកបុងតែមីនា ឆ្ប ាំ២០១០ ចលាក ចកង ផុន បានពាយាមថតរបូមង្រ្នថីផ្លពចឈើ តដល 
បានទទួលលុយេាំនួន ៤០,០០០ ចរៀល ជាស្ាំណូកពីាច ស់្រចទេះេាំនួន ៣ នាក់ តដល 
កាំពុងដឹកចឈើែុស្េាប់ចេញពី ុាំកាំពង់តែវង។ ចៅចពលអបកស្ថរព័ត៌ានចនាេះ ស្ថក 
សួ្រពួកចេ មង្រ្នថីោាំងចនាេះបានចធឝើការតត់ែវួនគ្មត់ ចហើយនឹងលុបចចាលរបូភាព ោាំង
អស់្ពីា៉ា សីុ្នតដលគ្មត់បានថត។ បនាធ ប់មក ពួកចេបានោក់ពាករបណឋឹ ង តដលគ្មយ ន
មូលោឌ នចៅតុលាការលបឆ្ាំងនឹងចលាក ចកង ផុន។  

 

ផ្ថងទី២១ តែចមស្ថ 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៨  

 
[សូ្មចមើលករណី 

ទី១០ និង១៦ ផងតដរ] 

ការប៉ាុនប៉ាងចធឝើតតស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវី 8  
ភូមិេមវងរាាំងចលើ  ុាំអូរស្តលម ស្សុ្កស្ាំ ូត ចែតថបាត់ដាំបង 
 

 ោហានមិនស្ថគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណ ២ នាក់ បានបាញ់កាាំចភវើងេាំនួន ៨ លគ្មប់ចៅចលើ សិុ្ម 
មីុ ជាស្កមយជនស្ហេមន៍ោក់ទងនឹងដីធវីកាំពុងានជចាវ េះមួយជាមួយមង្រ្នថីចយាធា 
កបុងតាំបន់។ រហូតមកទល់ផ្ថងចនេះ គ្មយ នមង្រ្នថីចយាធាណាាប ក់លតូវបានចាប់ែវួនច ើយ។ 
 

ផ្ថងទី២៣ តែចមស្ថ 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៩ 

ការប៉ាុនប៉ាងចធឝើតតស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវី 9 
ភូមិស្នថិភាព  ុាំបឹងចបង ស្សុ្កា៉ា ផ្  ចែតថបនាធ យានជ័យ 
 

 នូ តលង ជាស្កមយជនស្ហេមន៍ និងបឋីរបស់្គ្មត់ច យ្ េះ អិុម េឹមស្ថន េឺជាជនរង 
ចលគ្មេះពីការប៉ាុនប៉ាងចធឝើតត តដលលបលពឹតថចោយលបជាពលរដឌមួយលកមុេាំនួន ៥០ នាក់ 
ដឹកនាាំចោយ ចស្ៀ ហ ុយ ជាលបធានភូមិស្នថិភាព។  

 លកមុលបជាពលរដឌចនេះ បានបាំផវិេបាំផ្អវ ញ ចហើយដុតផធេះស្តមផងរបស់្អបកភូមិ ចដើមផីរបឹ 
                                                           
7 “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” របាយការណ៍អងគការលីកាដូ ចៅតែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី២៨។ សូ្មចមើលផង 

តដរៈ ផ្ម៉ា ទិតថារា៉ា  (May Titthara) “អបកស្ថរព័ត៌ានលតូវបានតុលាការចកាេះចៅស្ថកសួ្រជុាំវញិការថតរូបភាព” កាតស្ត The Phnom Penh Post ចេញផាយ ចៅ
ផ្ថងទី៨ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១០។ រា៉ា ន់ ចរ ើយ (Rann Reuy) “របាយការណ៍ចែតថចស្ៀមរាបផឋល់ស្កខីកមយ” កាតស្ត The Phnom Penh Post ចេញផាយ ចៅផ្ថងទី៩ តែ
ចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១០។ 

8 
 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ BB029AK10។ 

9  របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ BM055AK10។ 
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អូស្យកដីធវីរបស់្ពួកចេលក់។ ផ្ដចឆឝងរបស់្ នូ តលង បានទទួលរងរបួស្ជាទមងន់ 
កបុងការវាយលបហារចនាេះ េាំតណកឯបឋីរបស់្គ្មត់បានទទួលរងរបួស្កាលជាចលេើន 
អចនវើ។  
 

ផ្ថងទី២៦ តែចមស្ថ 
ឆ្ប ាំ២០១០ 

 
ករណីទី១០ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៨ ផងតដរ] 

 

ស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវី លតវូបានចេស្ាវ ប់ 10 
ភូមិេមវងរាាំងចលើ  ុាំស្តលម ស្សុ្កស្ាំ ូត ចែតថបាត់ដាំបង 
 

 ចពលជ សុ្ផុន ជាតាំណាងស្ហេមន៍មួយរបូលតូវបានស្ថវ ប់ បនាធ ប់ពីជនមិនស្ថគ ល់មុែ 
េាំនួន ៣ នាក់បានបាញ់នឹងកាាំចភវើង AK-47 យា៉ាងចហាេណាស់្េាំនួន ៤លគ្មប់។  
 

 ចៅចពលកាំពុងបាញ់ស្ាវ ប់ ចពលជ សុ្ផុន កាំពុងចធឝើដាំចណើ រចដើមផលីបមូលស្ថប មលាមផ្ដ 
ស្លាប់ចធឝើញ្ដតថិមួយចដើមផគី្មាំលទ សិុ្ម មីុ ជាអបកតាំណាងស្ហេមន៍ដូេគ្មប  តដលជាអបក 
រងចលគ្មេះពីការប៉ាុនប៉ាងចធឝើតតចៅអាំ ុងចដើមតែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១០។  

 

 ចពលជ សុ្ផុន េឺជាស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវីយា៉ាងស្កមយមួយរបូ។ បតនទមចៅចលើការ 
ចរៀបេាំញ្ដតថិស្លាប់គ្មាំលទ សិុ្ម មីុ។ ចពលជ សុ្ផុន បានរារាាំងចលេឿងេលកមិនឲ្រចធឝើការ 
ឈូស្ឆ្យដីធវី ផឋល់ផធេះស្តមផងរបស់្គ្មត់ស្លាប់ឲ្រស្ហេមន៍ចធឝើការលបជុាំពិភាកា 
ចហើយគ្មត់ េឺជាស្ថកសីតតមួយេត់ តដលហា ននិយាយចៅកាន់នេរបាលអាំពីការចធឝើ 
តតចៅចលើ សិុ្ម មីុ។  

 

 រហូតមកទល់បេចុបផនបចនេះ គ្មយ នជនស្ងស័យណាាប ក់លតូវបានចាប់ែវួនកបុងករណីប៉ាុន 
ប៉ាងចធឝើតតចនេះច ើយ។  

 

ផ្ថងទី៣ តែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី១១ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី១៥ ផងតដរ] 

អបកតាំណាងភូមិលតវូបានចាប់ែវួន បនាធ ប់ពីបានដឹកនាាំការតវា៉ាមួយ 11 
 ុាំចលតេះ ស្សុ្ករាស្តហក ចែតថស្ថឝ យចរៀង 
 

 ចយៀ ចយឿង ជាអបកតាំណាងភូមិលតវូបានចាប់ែវួន ១ផ្ថង បនាធ ប់ពីបានដឹកនាាំអបកភូមិ 
េាំនួន ១០០នាក់ ចដើមផីចធឝើការលបមូលផឋុាំចៅមុែលកមុហ ុនចវស្ ូពាមចាាំង (Peam 
Chaing Rubber Company) តដលជាលកុមហ ុនរបស់្ឧកញ្ហដ ៉ា  ោន ា៉ា ឌី កបុងកិេចែិតែាំ
លបឹងតលបងចដើមផបីញ្ចុ េះបញ្ចូ លលកុមហ ុនចនេះឲ្រចបើកផវូវច ើងវញិ តដលលតូវបានកាត់ 
ផ្អឋ េ់អស់្រយៈចពល ៥ ផ្ថងកនវងមកចហើយ។  
 

                                                           
10

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ BB035K10។ សូ្មចមើលផងតដរៈ “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅ កមភុ
ជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” supra ករណីសិ្កាទី២៦។ 

11
  ផ្ម៉ា ទិតថារា៉ា  “ជចាវ េះដីធវីៈ អបកភូមិចៅចែតថស្ថឝ យចរៀងចធឝើបាតុកមយ” កាតស្ត The Phnom Penh Post ចេញផាយចៅផ្ថងទី៤ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១០។ សូ្មចមើល 
ផងតដរៈ http://ki-media.blogspot.com/2010/05/land-dispute-villagers-in-svay-rieng.html។ 

http://ki-media.blogspot.com/2010/05/land-dispute-villagers-in-svay-rieng.html
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 ចលាក ជុាំ រ ីអធិការនេរបាលស្ស្ុកបានចចាទលបកាន់ ចយៀ ចយឿង ពីបទេាំរាមកាំតហង 
មង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទមួយរបូ ចៅអាំ ុងចពលចធឝើការតវា៉ាចនាេះ។ 

 

 អបកភូមិចធឝើការចចាទលបកាន់លកមុហ ុនពីបទទង្រ្នាធ នយកេាំការដាំ ូងមី និងេាំការេនធី 
របស់្លបជាពលរដឌេាំនួនលបតហលជា ៤០០លេួស្ថរ។ ពួកចេបានោក់ពាករបណឋឹ ងជូន 
អភិបាលស្សុ្កលបឆ្ាំងនឹងលកុមហ ុនចនាេះចៅកបុងតែធបូ ឆ្ប ាំ២០០៩ ប៉ាុតនថមិនបានទទួល 
ការចឆវើយតបណាមួយច ើយ។  

 

ផ្ថងទី៥ តែឧស្ភា  
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី១២ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៩០ ផងតដរ] 

ការេាំរាមកាំតហង ការរ ាំខ្នយាយី និងការបាំភិតបាំភ័យចៅចលើអបកតាំណាងស្ហេមន៍ 12 
ភូមិជ័យចស្នា  ុាំតតកន ស្សុ្កឈូក ចែតថកាំពត 
 

 អបកតាំណាងស្ហេមន៍េាំនួន ៦នាក់ (ចេៀន មិន រុ ាំ ណាក់ ា៉ាេ ញឹក ម៉ាុម នុត ចស្ឿន 
ស្ ុន និងកាត ោម) លតូវបាន ទិត សុ្ែ សុ្វណាត  និងតុប វរីៈ ជាអបកតាំណាងលកុមហ ុន 
ចហងយ៉ាុង ផ្អក (Hengyong Phak company) ចធឝើការេាំរាមកាំតហង ចោយចចាទ 
លបកាន់ជនរងចលគ្មេះពីបទរ ាំចលាភបាំពាន និងបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិឯកជនោក់ 
ទងនឹងដីធវី តដលកាំពុងានជចាវ េះមួយ។  
 

 ចៅផ្ថងទី២០ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១១ ស្ថលាដាំបូងចែតថកាំពតបានចកាេះចៅអបកតាំណាង 
ស្ហេមន៍េាំនួន ៦នាក់ មកចធឝើការស្ថកសួ្រោក់ទងនឹងការចចាទលបកាន់ោាំងអស់្ 
ចនាេះ។  

 

ផ្ថងទី៧ តែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី១៣ 

ការចាប់ែវួន និងការ ុាំែវួនែុស្េាប់ចលើស្កមយជនស្ហេមន៍ 13  
ភូមិកុយតវង  ុាំលពេះផុស្ ស្សុ្កគ្មស់្លក  ចែតថបាត់ដាំបង  
 

 ចាន់ ចហឿ ជាអបកតាំណាងស្ហេមន៍ លតូវបាន ុាំែវួនកបុងពនននាគ្មរចែតថបាត់ដាំបង 
បនាធ ប់ពីលតូវបានចចាទលបកាន់ពីបទបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិឯកជន ចលកាយពីាន 
ពាករបណឋឹ ងមួយតដលលតូវបានចធឝើច ើងចោយចលាក លឹម ោតលង ជាចមបញ្ហជ ការ 
ចយាធាមួយរបូ និងកូនោហានរបស់្គ្មត់។  
 

 ចាន់ ចហឿ បានចធឝើជាអបកតាំណាងឲ្រលបជាពលរដឌេាំនួន ៣៨ លេួស្ថរ តដលជាប់ពាក់
ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីមួយជាមួយស្ាជិកចយាធា។  

  

                                                           
12

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KP031THI10។ 
13 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ BB0361AD10។ 
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ផ្ថងទី១៤ តែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី១៤ 

ឧបស្េគផ្នចស្រភីាពខ្ងការជួបលបជុាំ និងការរ ាំខ្នយាយី 14  
ភូមិបឹងស្យុក  ុាំស្ថឝ យស្ ស្សុ្កលកេ ចែតថចពាធិ៍ស្ថត់  
 

 េុេ តវង និងលួន សីុ្វ ី ជាស្ាជិកបណាឋ ញកស្ថងស្នថិភាពស្ហេមន៍លតូវបាន 
ចលាក ែវឹម យ៉ាុន ជាចមនេរបាលរដឌបាល ុាំ និងចលាក ហុង ថាង ជាចម ុាំលពមោាំង 
ស្ាជិកលកមុលបឹកា ុាំេាំនួន ៦នាក់ចទៀត ចធឝើការរារាាំងមិនឲ្រជួបលបជុាំកបុងផធេះឯកជន 
មួយ។ ពួកោជាញ ធរបានចចាទលបកាន់ពួកចេថា ជាស្ាជិកេណបកសលបឆ្ាំង។ 
 

ផ្ថងទី២៤ តែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី១៥ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី១១ ផងតដរ] 

 

នេរបាលរាាំងែធប់អបកភូមិមិនឲ្រចៅេូលរមួស្វនាការចៅតុលាការលបឆ្ាំងនឹងអបកតាំណាង15  
ស្សុ្ករាស្តហក ចែតថស្ថឝ យចរៀង 
 

 អបកភូមិលបាណជា ៥០នាក់ បានចធឝើដាំចណើ រចៅកាន់ស្ថលាដាំបូងចែតថស្ថឝ យចរៀង 
ចដើមផីោមោរឲ្រានការចោេះតលងចមដឹកនាាំស្ហេមន៍របស់្ពួកចេ ពីការ ុាំែវួន 
បចណាឋ េះោស្នប។ 
 

 អបកភូមិបានពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីមួយ ជាមួយលកុមហ ុនចវស្ ូពាមចាាំងរបស់្ 
ោន ា៉ា ឌី ចាប់តាំងពីឆ្ប ាំ២០០៧ មកចម៉ាវេះ។ ចមស្ហេមន៍លតូវបានចេ ុាំែវួន បនាធ ប់ពី 
គ្មត់បានទទួលរងនូវការេាំរាមកាំតហង និងការបាំភិតបាំភ័យពីោជាញ ធរកបុងតាំបន់ជា 
ចលេើនឆ្ប ាំមកចហើយ។  
 

 លកមុអបកភូមិ តដលានេាំនួន ៥០នាក់ ដាំបូងដឹកនាាំចោយលពេះស្ងឃមួយអងគលតវូបាន 
កងរាជោវធុហតទតត់ឲ្រឈប់ចៅឯស្ថភ នមួយកបុងស្សុ្កកាំពង់លតេ។ ោជាញ ធរបាន 
បងខាំលពេះស្ងឃអងគចនាេះ ឲ្រផឋិតលាមផ្ដចលើឯកស្ថរមួយ ចោយចធឝើការស្នាថាចលាក 
នឹងមិនដឹកនាាំកផួនដតងារតបបចនេះចទៀតច ើយ។ លកុមអបកភូមិចលកាយមកក៏លតវូបាន 
ោជាញ ធរអនុញ្ហដ តឲ្រចធឝើដាំចណើ របនថចៅមុែ។  

 

 ចលកាយមកអបកភូមិកបុងលកមុទី២ បានចាប់ចផឋើមចដើរចៅកាន់បនធប់ស្វនាការ។ ោជាញ ធរ 
បានបឈឈប់ និងចធឝើការរ ាំខ្នពួេចេចោយបិទផវូវជាចលើកទី២។ ចៅទីបាំផុតអបកភូមិ 
េាំនួនលបាណជា ២០០នាក់ ក៏បានចដើរចៅកាន់បនធប់ស្វនាការ។  

   

                                                           
14 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PS016THI10។ 
15 “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” supra ករណីសិ្កាទី៣។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  65 

ផ្ថងទី២៦ តែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី១៦ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៨ ផងតដរ] 

ការចាប់ែវួន និងការ ុាំែវួនែុស្េាប់េាំចពាេះស្កមយជនការពារសិ្ទនិដីធវី 16  
ភូមិអូរេមវងរាាំងចលើ  ុាំអូរស្តលម ស្សុ្កស្ាំ ូត ចែតថបាត់ដាំបង  
 

 សិុ្ម មីុ និងផ្ម៉ា នី ជាអបកតាំណាងស្ហេមន៍លតវូបានចលាក ស្ថចអឿន ចកាស្លរមុនី 
ជាចៅលកមចសុ្ើបសួ្រស្ថលាដាំបូងចែតថបាត់ដាំបងចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រ។ ការចកាេះ
ចៅចនេះ ានជាប់ោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវីមួយជាមួយស្ាជិកចយាធា។  
 

 អបកតាំណាងស្ហេមន៍ោាំងចនេះ លតូវបានចចាទលបកាន់កបុងបណឋឹ ងលពហយទណឍ មួយពី 
បទបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិឯកជន និងដុតលតក់ទ័រមួយចលេឿង។ អបកតាំណាងោាំង 
ចនេះ បដិចស្ធនូវការចចាទលបកាន់ចនេះ ចហើយអេះោងថា ពួកចេបានទទួលការ 
ពាបាលតផបកចវជជស្ថស្រស្ថចៅេាំផ្ថងផ្នលពឹតថិការណ៍ោាំងចនាេះ។ អបកភូមិ និងអបកចធឝើការ 
ខ្ងសិ្ទនិមនុស្សេាំនួនលបាណជា ១០០នាក់ បានផឋល់ស្កខីកមយផងតដរថា ជនលតូវ 
ចចាទមិនានវតថានចៅផ្ថងចនាេះចទ។  

 

 ផ្ម៉ា នី លតូវបានចោេះតលងឲ្រានចស្រភីាពច ើងវញិ បនាធ ប់ពីតុលាការបានស្ថកសួ្រ 
ប៉ាុតនថ សិុ្ម មីុ លតូវបានចាប់ែវួន ចហើយនឹងបញ្ជូ នែវួនចៅពនននាគ្មរចែតថបាត់ដាំបង ចដើមផី
 ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នប។  

 

ផ្ថងទី២៦ តែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី១៧ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៤១ ផងតដរ] 

ការបង្រ្ង្ហក បហិងាពីនេរបាលចៅចលើការតវា៉ាចោយអហិងា 17  
 ុាំកាំពង់ស្ាំណាញ់ ស្សុ្កតចលយ  ចែតថកណាឋ ល  
 

 បាតុករេាំនួនលបាណជា ១០០ នាក់ តដលតាំណាងឲ្រលបជាពលរដឌេាំនួន ២៩២ 
លេួស្ថរពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីមួយដ៏រុាាំផ្រ ៉ាជាមួយលកមុហ ុនចហងអភិវឌណន៍ (Heng 
Development Company) លតូវបានមង្រ្នថីនេរបាល និងមង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទែ័ណឍ  
ដូនចពញេាំនួន ៧២នាក់ ចធឝើការបាំតបកយា៉ាងហិងាចៅអាំ ុងចពលចធឝើការតវា៉ាមួយចៅ 
មុែផធេះរបស់្នាយករដឌមង្រ្នថី ហ ុន តស្ន។ 
 

ផ្ថងទី៣០ តែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី១៨ 

 

បុេគលិកអងគការលីកាដូ លតវូបានចាប់ែវួន និងចចាទលបកាន់ពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត 18  
ែណឍ័ តស្នសុ្ែ រាជធានីភបាំចពញ 
 

 ចលាក លាង សុ្ែចជឿន ជាបុេគលិកអងគការលីកាដូ លតវូបានចាប់ែវួនពីបទផាយ 
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  របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ BB045IAD10។ 
17

  របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP063OFEA10។ 
18 Saing Soenthrith “អបកចធឝើការលកុមសិ្ទនិមនុស្ស លតូវបានចាប់ែវួនពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត” កាតស្ត The Cambodia Daily ចេញផាយចៅផ្ថងទី៣១ តែ 

ឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១០។  



66   ឧរសមព័នធ

[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៨ និង៧៩  

ផងតដរ] 

ព័ត៌ានមិនពិតស្លាប់ការពាក់ព័ននរបស់្គ្មត់កបុងការតេកចាយែិតថប័ណតោក់ទងនឹង 
ផ្ថងរ ាំចោេះ ៧ មករា។ តមពិតដីកាចាប់ែវួនកាំណត់ច យ្ េះមនុស្សចផសង ប៉ាុតនថនេរបាល 
ចាប់ែវួន ចលាក សុ្ែចជឿនចៅវញិ។  
 

 បនាធ ប់ពីការចាប់ែវួនគ្មត់ ចលាក លាង សុ្ែចជឿន លតូវបាន ុាំែវួន ចោយគ្មយ នសិ្ទនិ 
លបាស្ស័្យោក់ទងជាមួយលកុមលេួស្ថរ ឬចមធាវរីបស់្គ្មត់ច ើយ ចហើយបានទទួលការ 
អនុញ្ហដ តឲ្រជួបចមធាវសី្លាប់រយៈចពលតត ២៥នាទីប៉ាុចណាត េះ មុនចពលបញ្ជូ នែវួន 
ចៅកាន់ពនននាគ្មរចែតថតតកវ ចដើមផី ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នប។  

 

 ចៅចពលកាំពុងតត់ែវួន ចោយនេរបាល ចលាក លាង សុ្ែចជឿន បានទទួលរងនូវវធីិ 
ស្ថស្រស្ថសួ្រេចមវើយចផសងៗ តដលរាប់ោាំងការេាំរាមកាំតហង ចហើយនឹងការស្នាមិនពិត 
ថានឹងផឋល់ការអត់ចោនកបុងចគ្មលចៅជលមិតយកេចមវើយស្ថរភាព។  

 
 

ផ្ថងទី១២ តែមិថុនា 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី១៩ 

 

ការបង្រ្ង្ហក បពីោជាញ ធរចៅចលើការលបមូលផឋុាំោមោរសិ្ទនិដីធវីចោយអហិងា 19  
ស្សុ្កចមមត់ ចែតថកាំពង់ចាម  
 

 ោជាញ ធរស្សុ្កបានពាយាមរារាាំងអបកភូមិមួយលកមុេាំនួន ១០០នាក់ មិនឲ្រចធឝើដាំចណើ រ 
ចៅកាន់រាជធានីភបាំចពញ ចដើមផីបឋឹងោជាញ ធរឲ្រយកេិតថទុកោក់ចៅចលើជចាវ េះដីធវីដ៏រុាាំផ្រ ៉ា
របស់្ពួកចេជាមួយមង្រ្នថីចយាធា។  
 

 ចដើមផីចជៀស្វាងពីការតត់ែវួន លកុមអបកភូមិោាំងចនាេះ បានចេញដាំចណើ រជាលកមុតូេៗ 
ចៅចពលយប់។ អបកភូមិេាំនួនលបតហល ១០០នាក់ បានចធឝើដាំចណើ រចៅកាន់រាជធានី 
ភបាំចពញ រឯីលកមុអបកភូមិែវេះចទៀតលតវូបានោជាញ ធរតត់ែវួន។  

 

 បនាធ ប់ពីពួកចេបានមកដល់រាជធានីភបាំចពញបាន ២ផ្ថង ោជាញ ធរែ័ណឍ ដូនចពញ បាន 
ចលបើកាវ ាំងបចណឋ ញអបកភូមិោាំងចនាេះចេញពីកតនវងតវា៉ា ចហើយបានលបាប់ពួកចេឲ្រវលិ 
លត ប់ចៅផធេះស្តមផងវញិ។  

 
 

ផ្ថងទី១៥ តែមិថុនា 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី២០ 

 

ការតវា៉ាោមោរដីធវី លតវូបានរាាំងែធប់ចោយនេរបាល20 

រាជធានីភបាំចពញ 
 

 បណាឋ ញកស្ថងស្នថិភាពកមភុជា (CPN) បានចរៀបេាំការតវា៉ាមួយចោយានអបក 

                                                           
19

  “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” supra ករណីសិ្កាទី៦។ 
20

  “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” supra ករណីសិ្កាទី៧។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  67 

 [សូ្មចមើលករណី 
ទី៧៥ និង១១៤  
ស្ឋីពីចលាកស្ងឃ  

លួន សូ្វា៉ាត ផងតដរ] 
 

តាំណាងស្ហេមន៍េូលរមួេាំនួនលបតហល ៣៥០នាក់ តដលស្ហេមន៍របស់្ពួកចេ 
ពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីទូោាំងលបចទស្។ ជចាវ េះដីធវីោាំងអស់្ានការពាក់ព័នននឹង លកមុ
ហ ុន តដលបានទទួលដីស្មផោនចស្ដឌកិេចពីរាជរោឌ ភិបាល។ CPN េឺជាអងគការកបុង
ស្ស្ុកមួយ តដលានចគ្មលចៅោក់ោញោជាញ ធរឲ្រយកេិតថទុកោក់ចៅចលើជចាវ េះដី
ធវី។  
 

 បាតុករានតផនការណ៍ចដើរជាកផួនចេញពីវតថបុទុមវតី ចៅកាន់ភូមិលេឹេះនាយករដឌមង្រ្នថី 
ហ ុន តស្ន ចៅជិតវាិនឯករាជរ។ ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយ ោហាននិងមង្រ្នថី 
នេរបាលរាជធានីភបាំចពញលបោប់ ចោយដាំបង តែល និងកាាំចភវើងបាញ់ឧស្យ័នបងាូរទឹក 
តភបក លពមោាំងកាាំចភវើងែវីបានរាាំងែធប់ផវូវ។  

 

 ចៅចពលកាំពុងលបមូលផឋុាំគ្មប លពេះចតជេុណ លួន សូ្វា៉ាត លតូវបានោជាញ ធររ ាំខ្នយាយី 
ចោយស្ថរថតយករបូភាព។ នេរបាលបានចចាទលបកាន់លពេះអងគថា មិនតមនជាលពេះ
ស្ងឃពិតលបាកដ ចហើយក៏បានរបឹអូស្យករបូថតោាំងចនាេះ។  

 

 អបកតាំណាងមួយរបូមកពីការយិាល័យនាយករដឌមង្រ្នថី ទីបាំផុតបានយល់លពមទទួល 
យកញតថិេាំនួន ៣លបអប់ ចហើយបានលបាប់ឲ្រអបកតាំណាងស្ហេមន៍វលិលត ប់ចៅ 
ផធេះស្តមផងវញិ។ ចលកាយមកនាយករដឌមង្រ្នថី ហ ុន តស្ន បានចៅលកុមសិ្ទនិមនុស្ស ថា
ជា “អងគការស្ស្ចាល” ចហើយចចាទលបកាន់អងគការោាំងចនាេះពីបទចរៀបេាំចដើរកផួន។  

 

ផ្ថងទី៨ តែកកកោ  
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី២១ 

 

ស្កមយជនលតវូទទួលរងនូវការេាំរាមកាំតហង ចោយស្ថរចលគ្មងចរៀបេាំការបណឋុ េះបណាឋ ល 

សិ្ទនិដីធវី 21  
 ុាំសូ្ភី ស្សុ្កអូរចលៅ ចែតថបនាធ យានជ័យ 
 

 ោន សីុ្លី ជាស្ាជិកបណាឋ ញកស្ថងស្នថិភាពកមភុជាមួយរបូ ចហើយជាលបធាន 
េណបកសសិ្ទនិមនុស្សលបចាាំស្ស្ុកអូរចលៅ បានទទួលរងនូវការេាំរាមកាំតហងពីចលាក 
ខ្ត់ ស្ថរ៉ាន ជាលបធានការយិាល័យស្ស្ុក និងចលាក ផ្អត់ ញា៉ាញ់ ជាចមនេរបាលរដឌ
បាល ុាំសូ្ភី បនាធ ប់ពីបានចស្បើសុ្ាំចរៀបេាំវេគបណឋុ េះបណាឋ លស្លាប់ស្ហេមន៍ស្ឋីពី 
ការការពារសិ្ទនិដីធវី។  
 

 ោជាញ ធរបានលបាប់គ្មត់ជាចលេើនចលើកថា អភិបាលស្សុ្ក “េង់ជួបរបូគ្មត់” ប៉ាុតនថមិន 
លបាប់ឲ្រដឹងពីចពលចវលា ឬទីកតនវងស្លាប់ការណាត់ជួបចនាេះចទ។ ោន សីុ្លី បាន 
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ BM088THI10។ 
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និយាយ ថាគ្មត់ានោរមយណ៍ថា ចេេាំរាមកាំតហង ចហើយភ័យខ្វ េថាគ្មត់នឹងលតូវចាប់ 
ែវួន លបសិ្នចបើគ្មត់ចៅជួបអភិបាលស្ស្កុ។  

 

ផ្ថងទី៩ តែកកកោ  
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី២២ 

 

អបកស្ថរព័ត៌ាន តដលចសុ្ើបអចងកតការណ៍កាប់ចឈើែុស្េាប់ ទទួលរងការេាំរាមកាំតហង 

ដល់ោយុជីវតិ 22 

ចែតថលកចេេះ 
 

 មង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទាប ក់ចៅចែតថលកចេេះ បានេាំរាមស្ាវ ប់អបកស្ថរព័ត៌ាន ២នាក់ 
បនាធ ប់ពីពួកចេបានថតយករបូភាពនូវលបតិបតថិការកាប់ចឈើែុស្េាប់។  
 

 អក ង៉ាុន និងថុន សុ្េង់ ជាអបកស្ថរព័ត៌ាន បានស្ថគ ល់មង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទរបូចនាេះ 
ថា ជាច យ្ េះ ជា ស្ថាំងហុង។  

 

 អបកស្ថរព័ត៌ានោាំងចនាេះ អេះោងថា បនាធ ប់ពីពួកចេចធឝើការចសុ្ើបអចងកតមង្រ្នថីកងរាជ
ោវធុហតទចនាេះ ចហើយនឹងស្ហការរីបស់្គ្មត់បានមកកាន់ការយិាល័យរបស់្ ពួកចេ
ោល់ ចលាក ថុន សុ្េង់ េាំផ្ផធមុែ ចហើយបានេាំរាមថាពួកចេនឹង “បាត់ែវួន” លបសិ្នចបើ
ពួកចេបនថចធឝើការចសុ្ើបអចងកត។ មនាធ ប់មកលកមុមង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទចនាេះ ក៏បានវលិ
លត ប់ចៅវញិ ចហើយបានេប់ដុាំថយចៅចលើការយិាល័យរបស់្អបកស្ថរព័ត៌ានោាំង
ចនាេះ ចោយចធឝើឲ្រែូេខ្តស្ាម រៈមួយេាំនួន។  

 

ផ្ថងទី៩ - ១០  
តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១០  

ករណីទី២៣ 
 

បុេគលិកអងគការោដហុកទទួលការចៅទូរស័្ពធចោយេាំរាមកាំតហង 23  
 ុាំចបា៉ាយតប៉ាត ស្សុ្កចបា៉ាយតបត ចែតថបនាធ យានជ័យ  
 

 ចែៀវ បូរា៉ាយ ជាបុេគលិកអងគការោដហុក បានទទួលរងការេាំរាមកាំតហង និងការបាំភិត 
បាំភ័យតមទូរស័្ពធជាចលេើនចលើកពីចលាក ស្យ សុ្ែន ជាលបធានេណៈកាយ ធិការវតថ 
ម៉ាុងជិន។ ការចៅទូរស័្ពធោាំងចនេះ បានចធឝើច ើងបនាធ ប់ពី ចែៀវ បូរា៉ាយ និងអបកស្ថរព័ត៌ 
ាន ២ នាក់ចទៀត េឺច យ្ េះ ចៅ ហួន មកពីកាតស្តស្េចៈកមភុជា និងេម ចពលជ មកពី
កាតស្តាតុភូមិបានស្ថកសួ្រលបធានេណៈកាយ ធិការចនាេះ អាំពីការចធឝើឲ្រែូេខ្ត
បរចិវណវតថ។  
 

 ចៅផ្ថងទី២១ តែឧស្ភាឆ្ប ាំ២០១០ ចែៀវ បូរា៉ាយ ចហើយនឹងអបកស្ថរព័ត៌ានមូលោឌ ន  
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 “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” supra ករណីសិ្កាទី២៩។ 
23របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ BM092THI10។ សូ្មចមើលផងតដរៈ វទិរុោសីុ្ចស្រ ី“ ស្កមយជនអងគការោដ

ហុក បានទទួលរងនូវការេាំរាមកាំតហងដល់ោយុជីវតិតមទូរស័្ពធពីលបធានេណៈកាយ ធិការវតថចបា៉ាយតប៉ាត” ព័ត៌ានតមវទិរុផាយ ចៅផ្ថងទី១៥ តែកកកោ  
ឆ្ប ាំ២០១០ (ជាភាស្ថតែយរ)។ 
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២នាក់ របស់្គ្មត់បានចធឝើដាំចណើ រចៅពិនិតរចមើលវតថ តដលានបញ្ហា ចលកាយចពល 
ទទួលដាំណឹងថាផបូរស្ពពីបុរាណមួយកបុងវតថចនាេះ លតវូបានទទួលរងនូវការបាំផវិេ 
បាំផ្អវ ញ។  

 

ផ្ថងទី១៣ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី២៤ 

 

អតីតោហានពិការេាំនួន ៥នាក់ លតវូបានចាប់ែវួន បនាធ ប់ពីបានចធឝើបាតុកមយោមោរដីធវី 24 

ែ័ណឍ ដូនចពញ រាជធានីភបាំចពញ 
 

 អបកតវា៉ាេាំនួនលបាណ ១៦០នាក់ បានមកលបមូលផឋុាំគ្មប ចៅខ្ងចលវភូមិលេឹេះនាយក 
រដឌមង្រ្នថី ហ ុន តស្ន ចៅកបុងរាជធានីភបាំចពញ ចដើមផីោមោរឲ្ររាជរោឌ ភិបាលចធឝើតម 
ពាករស្នា តដលថានឹងផឋល់ដីស្មផោនេាំនួន ៤,០០០ហិកត ចៅឲ្រលបជាពលរដឌ
េាំនួន ៦២០លេួស្ថរ ចៅចែតថលកចេេះ។ លកុមលេសួ្ថរលបជាពលរដឌោាំង អស់្ចនាេះលតូវ
បានអតីតោហានពិការដឹកនាាំចធឝើការលបមូលផឋុាំគ្មប ។ មង្រ្នថីកបុងតាំបន់ បាននិយាយកបុង
តែចមស្ថថា ដីោាំងចនេះនឹងកាវ យជាកមយសិ្ទនិរបស់្លកមុហ ុនឯកជនចៅវញិ។ 
 

 អបកតាំណាងរាជរាជរោឌ ភិបាលបានលបមូលស្ថប មចមផ្ដពីអបកតវា៉ា ចហើយស្នាថានឹង 
ចោេះស្ស្ថយបញ្ហា  តដលចនេះជាការបញ្ចុ េះបញ្ចូ លអបកោាំងចនាេះឲ្រចាកចេញ។ ប៉ាុតនថ 
អតីតោហាន ៥នាក់ លតវូបានចាប់ែវួន ចៅចពលតដលពួកចេកាំពុងចធឝើដាំចណើ រវលិ 
លត ប់ចៅផធេះស្តមផងវញិ។  

 

 អបកតាំណាងអងគការោដហុកមួយរបូបាននិយាយថា នេរបាលបានេាំរាមកាំតហង 
អបកភូមិឲ្របញ្ឈប់ចធឝើការតវា៉ាមុនចពលចោេះតលងអតីតោហានោាំងចនាេះ។ 

 

 ចៅផ្ថងទី៣០ តែសី្ហា អតីតោហានេាំនួន ២នាក់ លតូវបានចាប់ែវួនពីភូមិរបស់្ពួក
ចេកបុងចែតថលកចេេះ។ ពួកចេលតូវបានចចាទលបកាន់ពីបទ “េាំរាមកាំតហងមង្រ្នថី អភិរកស
ស្តឝផ្លព” ចហើយលតូវ ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នបចដើមផីរង់ចាាំចធឝើការចសុ្ើបអចងកត។  

 

 ពាករបណឋឹ ងតដលចចាទលបកាន់អតីតោហានោាំង ២នាក់ ចចាទពីបទ “ចមចខ្វ ង និង
បានញុេះញង់លបជាពលរដឌលបាណជា ៥០០នាក់ឲ្រចាប់យកដីធវី”។  
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP082OFEA10។ សូ្មចមើលផងតដរៈ “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅ 
កមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” supra ករណីសិ្កាទី៩។ 
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ផ្ថងទី១៥ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី២៥ 

 

លកសួ្ងមហាផ្ផធរារាាំងចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិ និងចស្រភីាពខ្ងការជួបលបជុាំ 25 

រាជធានីភបាំចពញ  
 

 លកសួ្ងមហាផ្ផធមិនលពមផឋល់ការអនុញ្ហដ ត ដល់អបកជាតិនិយមចធឝើការលបមូលផឋុាំគ្មប  
តដលបានចលគ្មងចធឝើ ចោយលកមុលបឹកាតវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា (CWC) ។ 
 

 ការលបមូលផឋុាំគ្មប ចនេះ លតូវបានចធឝើច ើងចៅមុែវតថបុទុមវតីថ និងានចគ្មលចៅរេិះេន់ការ 
ចលជៀតតលជកពីលបចទស្ផ្ថចៅកបុងជចាវ េះលបាស្ថទលពេះវហិារ។  

 

 ការលបមូលផឋុាំគ្មប ចនេះ បានចកើតច ើង ថឝីចបើគ្មយ នការអនុញ្ហដ តក៏ចោយ ប៉ាុតនថានោហាន 
និងមង្រ្នថីនេរបាលេាំនួន ១៥០នាក់ (តដលេាំនួនចនេះចលេើនជាងេាំនួនអបកតវា៉ា) បានចលបើ 
កាវ ាំងបចណឋ ញ និងបាំតបកការលបមូលផឋុាំចនាេះចេញ។ ការលបមូលផឋុាំគ្មប ចនេះ ក៏បានផ្អវ ស់្ 
ទីចៅចធឝើចៅការយិាល័យឯកជនមួយកបុងែ័ណឍ េាំការមន ប៉ាុតនថចៅតតស្ទិតចលកាមការ 
លតតួពិនិតរយា៉ាងរុងឹតឹងពីមង្រ្នថីនេរបាលដតដល។  

 

ផ្ថងទី១៦ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី២៦ 

 

អបកតាំណាងស្ហេមន៍ លតវូទទួលរងការចចាទលបកាន់មិនលតឹមលតវូ ពីបទជាំរតិោរលុយ 26 
ភូមិអង្ហក ញ់  ុាំចស្ៀមចលើ ស្សុ្កចស្ៀមរាប ចែតថចស្ៀមរាប 
 

 ង៉ាុក េី ជាលបធានភូមិ និង ស្ ស្ថម៉ាុល ជាអបកតាំណាងស្ហេមន៍ លតូវបានចាប់ែវួន 
ចោយ ចចាទលបកាន់ពីបទឆចបាក ចហើយលតវូបាន ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នបកបុងពនននាគ្មរ 
ចែតថចស្ៀមរាប។  
 

 តុលាការបានចេញដីកាចាប់ែវួនតផាកចលើពាករបណឋឹ ងមួយ តដលបានចធឝើច ើងចោយ 
លកមុហ ុនេាំការចវស្ ូតលកក។ . 
 

 អបកតាំណាងោាំងចនាេះ លតវូបានចចាទលបកាន់ពីបទចបាកបចញ្ហឆ តអបកភូមិ ចោយសុ្ាំឲ្រ 
ពួកចេបង់លបាក់ស្លាប់ផ្ថវចធឝើដាំចណើ រចៅកាន់រាជធានីភបាំចពញ ចដើមផីចៅចធឝើការចលើក
កាំពស់្ការយល់ដឹងអាំពីជចាវ េះដីធវី តដលកាំពុងចកើតច ើងរវាងលបជាពលរដឌេាំនួន ៣៦៥
លេួស្ថរ និងលកុមហ ុនេាំការចវស្ ូតលកក។ 

   

                                                           
25

 ចយាងឯកស្ថរដូេគ្មប នឹងចជើងទាំព័រទី២៤។ ករណីសិ្កាទី៨។ 
26

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈSP023IAD10 ។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  71 

ផ្ថងទី២៥ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី២៧ 

 

បាតុកមយោមោរសិ្ទនិការង្ហរចោយអហិងា លតវូបានរារាាំងពីស្ាំណាក់ោជាញ ធរ 27  
ស្ង្ហក ត់ទចនវបាស្ថក់ ែ័ណឍ េាំការមន រាជធានីភបាំចពញ 
 

 កងកាវ ាំងេលមុេះតដលានមង្រ្នថីនេរបាល និងមង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទេាំនួន ២០០នាក់ 
បានចធឝើការរារាាំងការលបមូលផឋុាំគ្មប មួយ ចោយអហិងារបស់្ស្ាជិកស្ហជីពការង្ហរ 
តដលានេាំនួន ៤,៥០០ នាក់ចៅមុែវតថបុទុមវតីថ (ចហើយចលកាយមកចៅមុែរដឌស្ភា) 
ចដើមផីចធឝើការោមោរដាំច ើងលបាក់ឈបួល។  
 

 ចៅផ្ថងទី២១ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១០ ោជាញ ធររាជធានីភបាំចពញបានបដិចស្ធនូវស្ាំចណើ សុ្ាំ 
ចធឝើការតវា៉ា តដលចធឝើច ើងចោយស្ហភាពការង្ហរកមភុជា (CLC) ចហើយនឹងស្ហព័នន 
ជាតិកមភុជា (CNC) ចោយតផាកចលើមូលោឌ នថា ការតវា៉ាចនេះនឹងចធឝើឲ្រប៉ាេះពាល់ 
ស្ណាឋ ប់ធាប ប់ស្ថធារណៈ េាំរាមកាំតហងដល់សុ្វតទិភាពស្ថធារណៈ ចហើយនឹងបងកឲ្រ 
ានការែូេខ្តដល់លទពរស្មផតថិស្ថធារណៈ។ ការបដិចស្ធចនេះ លតូវបានលុប 
ចចាលវញិភាវ មៗ ចហើយថឝីចបើ ានការបិទផវូវ និងានយុទនស្ថស្រស្ថចផសងៗរបស់្ 
នេរបាលចដើមផរីារាាំងលកមុបាតុករមិនឲ្រចធឝើការលបមូលផឋុាំគ្មប ក៏ចោយ ក៏មិនានចស្េកឋី 
រាយការណ៍អាំពីការែូេខ្តលទពរស្មផតថិ ឬការប៉ាេះពាល់ដល់ស្ណាឋ ប់ធាវ ប់ 
ស្ថធារណៈច ើយ។ 

 

ផ្ថងទី២៥ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី២៨ 

 

អបកស្ថរព័ត៌ានលតវូបានចចាទលបកាន់ពីបទចធឝើចស្េកឋីរាយការណ៍ ស្ឋពីីអាំចពើពុករលួយ ចៅ
ស្កលវទិាល័យ 28  
រាជធានីភបាំចពញ  
 

 ប ុន ថា និពនននាយកកាតស្តតែយរអមតៈ លតូវបានចាប់ែវួនមិនស្ស្បេាប់ ុាំែវួន និង 
ចចាទលបកាន់ពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត និងបរហិារចករ ថិ៍ បនាធ ប់ពីបានេុេះផាយចរឿង 
រា៉ា វមួយ ចោយចចាទលបកាន់ ថាានអាំចពើពុករលួយកបុងការផឋល់ោហារបូករណ៍ចៅ 
ស្ថកលវទិាល័យកមភុជា។  
 

 ចៅកបុងឆ្ប ាំ២០០៩ កាតស្តចនេះ បានរាយការណ៍ថា មង្រ្នថីស្ថកលវទិាល័យចនេះបាន 
ោរលុយពីនិស្សិតេាំនួន ២០,០០០ចរៀលចៅ ២៥,០០០ចរៀល ជាផ្ថវស្លាប់ទិញ ពាករ
ចស្បើសុ្ាំោហារបូករណ៍ តដលានតផ្មវលតឹមតត ៥០០ចរៀល ប៉ាុចណាត េះ។ ោហារបូករណ៍
ចនេះលតូវបានធានាចោយរាជរោឌ ភិបាលលបចទស្ជប៉ាុន និងនាយករដឌមង្រ្នថី ហ ុន តស្ន។  

 

                                                           
27របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP084OFEA10។ សូ្មចមើលផងតដរៈ “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅ 

កមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” supra ករណីសិ្កាទី១០។ 
28របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី២២។ 



72   ឧរសមព័នធ

 បណឍិ ត ចវ េឹមហួន ជាស្ថកលវទិាធិការផ្នស្ថកលវទិាល័យចនេះ (តដលបាំចរ ើការជា 
រដឌចលខ្ធិការលកសួ្ងការបរចទស្) បានបឋឹងចលាក ប ុន ថា ពីបទបរហិារចករ ថិ៍ ចោយ 
ចស្បើសុ្ាំឲ្របង់ស្ាំណងជាលបាក់េាំនួន ១០០,០០០ ដុលាវ រោចមរកិ។ ចលាក ប ុន ថា ក៏ 
លបឈមនឹងការចចាទលបកាន់ពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត តដលជាចោស្ពនននាគ្មរកបុង 
ចរឿងលពហយទណឍ ផងតដរ។  
 

ផ្ថងទី២៧ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី២៩ 

កមយករចរាងេលកកាត់ចដរ លតវូទទួលរងរបួស្ចៅអាំ ុងចពល តដលនេរបាលចធឝើការរារាាំង
កូដកមយ 29  
ស្ង្ហក ត់ទឹកថាវ  ែ័ណឍ តស្នសុ្ែ រាជធានីភបាំចពញ  
 

 កមយការនីីចរាងេលកកាត់ចដរ PCCS េាំនួន ៩នាក់ លតូវទទួលរងរបួស្ចៅអាំ ុងចពលចធឝើ 
បាតុកមយមួយ ចដើមផីោមោរឲ្រចរាងេលកទទួលយក ម៉ាុន ចាន់ណា ជាលបធានស្ហជីព 
ចភទស្សី្ តដលលតូវបានបចណឋ ញចេញពីការង្ហរឲ្រេូលចធឝើការវញិ។  
 

 មង្រ្នថីនេរបាលែ័ណឍ េាំនួនលបាណជា ៥០នាក់ លបោប់ចោយដាំបងឆក់ និងតែលបាន 
បាំតបកការលបមូលផឋុាំយា៉ាងហិងា តមបទបញ្ហជ របស់្ចលាក ម៉ាុក ហុង ជាអធិការ 
នេរបាលែ័ណឍ  តដលបានដឹកនាាំកាវ ាំងអនុវតថដីកាតុលាការ ចដើមផីចបាស្ស្ាំោតផវូវ 
ចហើយចលបើកាវ ាំងបងខាំឲ្រស្រស្ថីលត ប់ចៅចធឝើការវញិ។ 

 

ផ្ថងទី២៧ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី៣០  

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៥ និង១០៦  

ផងតដរ] 
 

អបកភូមិពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវី លបឈមនឹងការចចាទលបកាន់ខ្ងលពហយទណឍ  30 
ភូមិអូរអងគុ ាំ  ុាំអាំលាាំង ស្សុ្កថភង ចែតថកាំពង់ស្ភ ឺ 
 

 អបកភូមិេាំនួន ៨នាក់ លតូវបានចចាទលបកាន់ ចោយស្ថលាដាំបូងចែតថពីបទប៉ាុនប៉ាង 
មនុស្សតត និងការរ ាំចលាភបាំពានចៅចលើលទពរស្មផតថិឯកជន ោក់ទងនឹងការតវា៉ា 
មួយ តដលបានចធឝើច ើងចៅផ្ថងទី១១ តែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៨។ ការតវា៉ាចនាេះ លតូវបានចរៀប 
េាំច ើងចដើមផបីញ្ឈប់លកុមហ ុនកមភុជា HLH មិនឲ្រចធឝើការឈូស្ឆ្យដីតស្ស្េាំការរបស់្ 
អបកភូមិ។ បងបាូនស្សី្របស់្នាយករដឌមង្រ្នថី េឺជាាច ស់្ភាេហ ុនាប ក់ចៅកបុងលកមុហ ុន 
ចនាេះ។ 

 អបកភូមិោាំងចនាេះ ានការពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីជាមួយលកុមហ ុនកមភុជា HLH បនាធ ប់ 
ពីចលាក លពាំ ឌិម ជាចមបញ្ហជ ការចយាធភូមិភាេពិចស្ស្ និងចលាក ពាង ស្ថវនិ 
ជា នាយចស្នាធិការបានលក់ដីេាំនួន ១,៨៥៦ហិកត ចៅឲ្រលកុមហ ុនចនេះោាំចពាត 
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ភាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី១១។ 
30

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KS022LG10។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  73 

លកហម តដលដីោាំងចនេះលបជាពលរដឌេាំនួន ៨១៧លេសួ្ថរ កាំពុងចលបើលបាស់្។ 
 

ផ្ថងទី៦ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី៣១  

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៨៣ និង៩៣  

ផងតដរ] 

អបកតាំណាងស្ហេមន៍លតវូបានចាប់ែវួន ោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវី 31 
ភូមិតតផងលិេ  ុាំតតផង ស្សុ្កបនាធ យស្សី្ ចែតថចស្ៀមរាប   
 

 អបកតាំណាងស្ហេមន៍េាំនួន ៣ នាក់ លតវូបានចាប់ែវួន ចហើយចលកាយមកលតូវបាន 
ចោេះតលងវញិ បនាធ ប់ពីបានចធឝើការតវា៉ាមួយចដើមផគី្មាំលទលបជាពលរដឌេាំនួន ១០៥ 
លេួស្ថរ តដលពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីជាមួយមនធីររដឌបាលផ្លពចឈើថាប ក់ចែតថ។ 

ផ្ថងទី៨ តែសី្ហា  
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី៣២  

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៤ និង ៩៧  

ផងតដរ] 

មង្រ្នថីនេរបាលបាំតបកការលបមូលផឋុាំ ចៅមុែភូមិលេឹេះចលាកនាយករដឌមង្រ្នថី 32  
ស្ង្ហក ត់ទចនវបាស្ថក់ ែ័ណឍ េាំការមន រាជធានីភបាំចពញ  
 

 អបកភូមិេាំនួន ៧០ នាក់ឈរតាំណាងឲ្រលបជាពលរដឌេាំនួន ៤១៥ លេសួ្ថរតដល 
លបឈមនឹងការបាត់បង់ដីធវីរបស់្ពួកចេចៅចែតថបាត់ដាំបង លតវូទទួលរងការេាំរាម 
កាំតហង និងលតូវបានរារាាំងចោយកងកាវ ាំងេាំរេុះមួយលកមុតដលានមង្រ្នថីកងរាជោវធុ 
ហតទមង្រ្នថីនេរបាល លពមោាំងបុេគលិកស្នថិសុ្ែែ័ណឍ េាំនួន ១០០នាក់ មិនឲ្រចធឝើការ 
លបមូលផឋុាំគ្មប ចៅមុែភូមិលេឹេះនាយករដឌមង្រ្នថី ហ ុន តស្នចៅរាជធានីភបាំចពញ។  
 

 អបកតវា៉ាោាំងចនាេះ រាប់ោាំងកុារផង លតូវបានចេចលបើកាវ ាំងអូស្បញ្ចូ លចៅកបុងឡាន 
ចហើយដឹកចៅកាន់ចែតថបាត់ដាំបងវញិ។  

 

 ការតវា៉ាចោយអហិងាចនេះ លតូវបានចរៀបេាំច ើង ចដើមផឲី្រានការយល់ដឹងអាំពីជចាវ េះ 
ដីធវីដ៏រុាាំផ្រ ៉ាមួយរវាងអបកភូមិ និងោជាញ ធរមូលោឌ ន រាប់ោាំងស្ាជិកកងចយាធពល ចែ
មរៈភូមិនធចៅកបុង ុាំដូនបា ស្ស្ុកគ្មស់្លក  ចែតថបាត់ដាំបង។ 
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  របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ SP029LG10។ 
32

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP091OFEA10។ ចមើលផងតដរៈ របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្ស អងគ
ការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP085OFEA10។ ចមើលផងតដរៈ របាយការណ៍អងគការលីកាដូ “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការ
បាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី១២។ 



74   ឧរសមព័នធ

ផ្ថងទី១១ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី៣៣ 

 

ការចាប់ែវួន និងការ ុាំែវួនអបកតាំណាងស្ហេមន៍ 33  
ភូមិលាបតុង  ុាំលោ ស្សុ្កចស្ថធ ង ចែតថកាំពង់ធាំ  
 

 ណាត ច ម ជាអបកតាំណាងស្ហេមន៍ចភទស្សី្ លតូវបានចាប់ែវួន ចោយមង្រ្នថី 
នេរបាលស្ស្កុមួយលកុម តដលានគ្មប េាំនួន ១១នាក់ បនាធ ប់ពីគ្មត់បានចដើរលបមូល 
ស្ថប មចមផ្ដស្លាប់ចធឝើញតថិោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវី តដលកាំពុងចកើតច ើងជាមួយ 
ចលាក ចហង ស្នផ្ថ ជាឈយួញាប ក់។ ណាត ច ម លតវូបាន ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នប 
ចៅកបុងពនននាគ្មរចែតថកាំពង់ធាំ។ 
 

ផ្ថងទី១២ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី៣៤ 

 
 [សូ្មចមើលករណី 
ទី៣២ និង៩៦  

ផងតដរ] 

អបកតាំណាងស្ហេមន៍ រត់ចេេពីការចាប់ែវួនេូលកបុងផ្លពស្ាត 34 
 ុាំដូនបា ស្សុ្កគ្មស់្លក  ចែតថបាត់ដាំបង 
 

 អបកតាំណាងស្ហេមន៍េាំនួន ៣ នាក់ បានចេេែវួនេូលចៅកបុងផ្លព បនាធ ប់ពីោជាញ ធរ 
នេរបាលស្ស្ុក តដលបានេាំរាមចាប់ែវួនពួកចេបានចឡាមព័ទនផធេះស្តមផងរបស់្ពួក
ចេ។  
 

 ស្ថលាដាំបូងចែតថ បានចេញដីកាចាប់ែវួនអបកតាំណាងស្ហេមន៍ោាំង ៣ នាក់ចនេះ 
ចោយចចាទលបកាន់ពួកចេពីបទ “បវន់ និងបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិស្ថធារណៈ”។ ពុាំ
ានមូលោឌ នស្លាប់ការចចាទលបកាន់ចនេះចទ។  

 

 ស្ហេមន៍ចនាេះ េឺានការពាក់ព័នននឹងជចាវ េះដីធវីជាមួយចលាក  ុង សីុ្ថា ជាមង្រ្នថី 
កងរាជោវធុហតទមួយ តដលជចាវ េះចនេះ បានចផឋើមចកើតច ើងបនាធ ប់ពីមង្រ្នថីរបូចនេះ បាន 
ទទួលដីស្មផោនេាំនួន ១,៦៧២ហិកត ពីរោឌ ភិបាលចដើមផីចធឝើេាំការចវស្ ូ។ 

 

ផ្ថងទី១៩-២៦  
តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១០  

ករណីទី៣៥  
 

ោជាញ ធរចធឝើការបង្រ្ង្ហក បចៅចលើកមយករ តដលកាំពុងចធឝើកូដកមយ 35  
ែ័ណឍ ានជ័យ រាជធានីភបាំចពញ  
 

 យា៉ាងចហាេណាស់្ានកមយករកាត់ចដរេាំនួន ១៦០នាក់ មកពីចរាងេលក Sunly Fong 
បានចដើរចេញពីការង្ហរចៅផ្ថងទី១៩ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១០ ចដើមផីោមោរឲ្រានការតក 
លាំអលកខែ័ណឍ ការង្ហរ។ 

 

 ចៅចពលកាំពុងចធឝើការតវា៉ាអស់្រយៈចពល ៤ផ្ថង ចហើយមុនចពលតុលាការចេញដីកា 
                                                           
33

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KT050IAD10។ 
34

 ជា វង់សុ្តរទិន “ អបកតាំណាងស្ហេមន៍ស្ស្ុកគ្មស់្លក  បានរត់ចេេែវួនេូលចៅកបុងផ្លពស្ាតមឋងចទៀត” កាតស្ត The Phnom Penh Post ចេញផាយ 
ចៅផ្ថងទី២០ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១០។  

35
 របាយការណ៍អងគការលីកាដូ “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី១៤។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  75 

មង្រ្នថីនេរបាលបានេាំរាមអបកតវា៉ាថា ស្នថិសុ្ែរបស់្ពួកចេមិនោេលតូវបាន“ធានាការ 
ពារ” ច ើយ លបសិ្នចបើចៅតតបនថចធឝើកូដកមយ។ ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយកូដកមយចនាេះ 
ចៅតតបនថរហូតដល់ផ្ថងទី២៦ តែសី្ហា ជាចពលតដលោជាញ ធរបានបង្ហា ញដីកា 
តុលាការ ចោយលបកាស្ថា កូដកមយចនាេះជាកូដកមយែុស្េាប់ ចហើយបង្ហគ ប់ឲ្រកមយករ 
េូលចធឝើការវញិ។ ដីកាចនាេះ បានផឋល់ការអនុញ្ហដ តឲ្រចរាងេលកបចណឋ ញអបកចរៀបេាំ 
ស្ហជីព តដលទទួលែុស្លតូវេាំចពាេះកូដកមយចនាេះផងតដរ។  

 

 លបធានស្ហជីពេាំនួន ៣ នាក់ តដលានច យ្ េះ ចអៀន ចៅ ចហង បូរា៉ា  និងនុន 
េាំណាន ចលកាយមកបានលបឈមមុែនឹងការចចាទលបកាន់ខ្ងលពហយទណឍ ពីបទញុេះ 
ញង់ និងបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិឯកជន។ 

 

ផ្ថងទី២៣ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី៣៦ 

 
 [សូ្មចមើលករណី 
ទី៥១ ៦៧ ៦៩ ៧០ 
៧៨ ៩១ ៩២ ៩៩ 
១១៤ ១១៥ និង 
១២២ ផងតដរ] 

មង្រ្នថីនេរបាលរារាាំងកិេចលបជុាំរបស់្លបជាពលរដឌ តដលកាំពុងលបឈមនឹងការបចណឋ ញចេញ
ចៅស្ហេមន៍បឹងកក់ 36  
រាជធានីភបាំចពញ  
 

 មង្រ្នថីនេរបាលរាជធានីេាំនួនលបតហល២០០នាក់ បានបាំតបកកិេចលបជុាំមួយរបស់្អបក 
រស់្ចៅស្ហេមន៍បឹងកក់ តដលបានលបមូលផឋុាំគ្មប ចដើមផីពិភាកាពីផលប៉ាេះពាល់ បរសិ្ថទ
នចោយស្ថរការអភិវឌណន៍បឹងកក់ចនេះ។  
 

 កិេចលបជុាំចនាេះ លតូវបានចលគ្មងចធឝើច ើងចៅកបុងបរចិវណវជិាជ ស្ថទ នបណឋុ េះបណាឋ លថាប ក់ 
ជាតិចៅជាប់នឹងភូមិលេឹេះរបស់្នាយករដឌមង្រ្នថី។ ចលាក ទូេ ណារត័ប ស្បងការនេរបាល 
រាជធានីបានចលើកយកការរារាាំងចនេះ មកស្ាំោងថា ការពារស្ណាឋ ប់ធាប ប់ 
ស្ថធារណៈ។ . 

 

 ចៅចពលកាំពុងតវា៉ាអបករស់្ចៅស្ហេមន៍បឹងកក់លបាណជា ១០០នាក់ បានលបមូល 
ផឋុាំគ្មប ចៅវាិនឯករាជរ ជាទីតដលពួកចេបានលបឈមមុែនឹងកងកាវ ាំងលបោប់ោវធុ 
េលមុេះ ចោយានកាន់តែល ដាំបងនិងកាាំចភវើងតវង។  

 

ផ្ថងទី២៦ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី៣៧ 

 

លពេះស្ងឃតែយរចលកាមទទួលរងការេាំរាមកាំតហង ជុាំវញិការចបាេះពុមភផាយព័ត៌ាន37  
រាជធានីភបាំចពញ  
 

 លពេះស្ងឃតែយរចលកាម លពេះនាម ថាេ់ ចលបើយជាចែឿន បានទទួលរងការេាំរាមកាំតហងពី 
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 របាយការណ៍អងគការលីកាដូ “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី១៥។ 
37

 របាយការណ៍អងគការលីកាដូ “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី៣៣ ។  
 សូ្មចមើលផងតដរៈ របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP115THI10។  



76   ឧរសមព័នធ

លបធានស្ងឃ និងអបកតាំណាងពីលកសួ្ងមហាផ្ផធ ជុាំវញិការពាក់ព័ននរបស់្លពេះអងគ កបុង
ការចបាេះពុមភផាយព័ត៌ាន តមរយៈកាតស្តតែយរចលកាមច យ្ េះផ្លពនេរ។ លិែិតឆវង 
តដនរបស់្លពេះ អងគ ក៏លតវូបានលបធានស្ងឃរបឹអូស្យកផងតដរ។ . 
 

 មុនចពលានការេាំរាមកាំតហង ោជាញ ធរបានរបឹអូស្យកកាតស្តជាចលេើនេាប់ តដល 
កាំពុងោក់លក់ចោយអបកលក់កាតស្តចៅរាជធានីភបាំចពញ។  

 

ផ្ថងទី៣០ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី៣៨ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី១៨ និង៧៩  

ផងតដរ] 

បុេគលិកអងគការលីកាដូ លតវូបានកាត់ចោស្ពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត បនាធ ប់ពីាន 
ស្វនាការតបបឆ្កចលាខ ន 38 

រាជធានីភបាំចពញ  
 

 លាង សុ្ែចជឿន ជាបុេគលិកអងគការលីកាដូមួយរបូ លតវូបានកាត់ចោស្ឲ្រជាប់ 
ពនននាគ្មរេាំនួន ២ ឆ្ប ាំពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត។  
 

 លាង សុ្ែចជឿន លតវូបានចចាទលបកាន់ពីបទតេកចាយែិតថប័ណតលបឆ្ាំងរាជរោឌ ភិបាល 
ចៅកបុងចែតថតតកវកាលពីផ្ថងទី៤ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១០។ ចោេះជាគ្មយ នភស្ថុតង និងាន
ភាពមិនលបលកតីជាចលេើនកបុងការកាត់កឋីក៏ចោយ ក៏ចលាក លាង សុ្ែចជឿន លតូវបានចេ
រកច ើញពិរទុនភាពពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត កបុងចស្េកឋីស្ចលមេមួយ ចោយមូល
ចហតុនចយាបាយ តដលគ្មយ នមូលោឌ នកបុងអងគចហតុ និងកបុងអងគេាប់។ 

 

ផ្ថងទី៦ តែកញ្ហដ   
ឆ្ប ាំ២០១០  
ករណីទី៣៩ 

 

អបកភូមិលតវូបានចចាទលបកាន់ពីបទញុេះញង់ជុាំវញិការតវា៉ា 39 

ស្សុ្កជាាំកាន ចែតថលពេះវហិារ  
 

 អបកភូមិេាំនួន ៣នាក់ ច យ្ េះ ស្សី្ សុ្ភ័ណឍ  ស្ថត ចវឿន និងេឹម សុ្ផល លតូវបាន ុាំែវួន
បចណាឋ េះោស្នប និងចចាទលបកាន់ពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត តកវងបនវាំឯកស្ថរ និង
ញុេះញង់ឲ្រានការតវា៉ាលបឆ្ាំងនឹងអងគការបង្ហក រ និងស្ស្ថវលជាវចមចរាេ AIDS និងថាប ាំ
ចញៀន (DARPO) បនាធ ប់ពីចដើរលបមូលស្ថប មចមផ្ដ ចដើមផីោក់ពាករបណឋឹ ងចៅលកសួ្ង
មហាផ្ផធ។  
 

 អងគការ DARPO តដលានឧតឋមចស្នីយ៍ចយាធាមួយរបូជាលបធាន េឺជាអងគការមិន 
តមនរោឌ ភិបាលមួយ តដលបានទទួលដីស្មផោនេាំនួន ៥៥៦ហិកត ចដើមផីចធឝើជា 
ជួយលកមុលេួស្ថរលបជាពលរដឌចៅកបុងតាំបន់ចនាេះ ប៉ាុតនថអបកភូមិ និងអងគការមិនតមនរោឌ
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 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ “បុេគលិកអងគការលីកាដូ លតូវបានកាត់ចោស្ពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត បនាធ ប់ពីានការកាត់កឋីតបបឆ្កចលាខ នមួយ” 
ចេញផាយចៅផ្ថងទី២ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១០: http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=226។  

39
  របាយការណ៍អងគការលីកាដូ “ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី២៣។ 

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=226
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ភិបាលដផ្ទចទៀតបានអេះោងថា អងគការ DARPO បានចលបើកាវ ាំងបចណឋ ញលេួស្ថរ
លបជាពលរដឌ តដលកាំពុងរស់្ចៅចលើដីជចាវ េះ ចលកាមការភ័យខ្វ េការេាំរាមកាំតហង ការ
រ ាំចលាភចស្ពស្នទវៈ និងចធឝើោរណុកមយ។ 

 

 ចៅអាំ ុងចពលចធឝើស្នបិសី្ទកាតស្តមួយចៅរាជធានីភបាំចពញ អបកភូមិជាស្រស្ថីមួយរបូ 
បានចចាទលបកាន់ឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែរបស់្អងគការ DARPO ពីបទចាប់កូនស្សី្របស់្គ្មត់ 
ោយុ ១៣ឆ្ប ាំ រ ាំចលាភចស្ពស្នទវៈចៅឆ្ប ាំ២០០៧ លពមោាំងនិយាយថា បុរស្មិន 
ស្ថគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណបានវាយដាំគ្មត់ ចលកាយចពលគ្មត់ោក់ពាករបណឋឹ ងចៅផ្ថងទី២០ 
តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១០។ 

 

ផ្ថងទី៧ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ 
២០១០  

ករណីទី៤០ 
 

 [សូ្មចមើលករណី 
ទី១៩៤ និង១២៥ 

ផងតដរ] 

អបកភូមិលតវូបានតុលាការចកាេះចៅោក់ទងនឹងការចលបើលបាស់្ដីធវី 40  
ស្សុ្កលាំផ្អត់ ចែតថរតនេីរ ី 
 

 អបកភូមិជនជាតិភាេតិេតាំពួនេាំនួន ១០នាក់ ពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីជាមួយលកមុហ ុន 
DM Group លតវូបានតុលាការចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រស្ឋីពីការចចាទលបកាន់ថា ពួកចេ 
បានវាយលបហារចៅចលើនេរបាលចៅអាំ ុងានជចាវ េះវាយតប់គ្មប មួយ ចៅកបុងតែ 
វេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៧។ ចៅកបុងឧបផតថិចហតុចនាេះ មង្រ្នថីនេរបាលេាំនួន ២០នាក់ បានប៉ាេះ 
ទងគិេគ្មប ជាមួយអបកភូមិជនជាតិភាេតិេតាំពួននេាំនួន៤០នាក់ តដលប៉ាុនប៉ាងចោេះ 
តលងអបកតាំណាងភូមិេាំនួន ២នាក់ តដលលតូវបាន ុាំែវួន។  
 

 ចលាក តប៉ាន ប ុនណា ជាបុេគលិកអងគការោដហុក លតវូទទួលរងការេាំរាមកាំតហងចចាទ 
លបកាន់កបុងករណីដូេគ្មប ចនេះ ពីបទញុេះញង់អបកភូមិោាំងចនាេះ។  

 

 អបកភូមិេាំនួន ៤ នាក់ចផសងចទៀត តដលានច យ្ េះ ចស្ឝន ចវ ៉ាវ យា៉ាង ថាង និត ថាន និង 
ស្ថយ ខ្មចមៀ លតវូបានចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រផងតដរចដើមផីកាំណត់ ថាចតើពួកចេបាន 
រ ាំចលាភបាំពានចៅចលើលកខែ័ណឍ ចោេះតលងចលវ ុាំ ឬយា៉ាងណា។ បុរស្ោាំង ៤ នាក់ 
បានជាប់ ុាំបចណាឋ េះោស្នបអស់្រយៈចពល៦តែ មកចហើយពីបទេូលកបុងតាំបន់ហាម 
តត់ និងបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិតមរយៈការដកចដើមចវស្ ូតដលលកមុហ ុន DM 
Group បានោាំចៅចលើដីទាំនាស់្។ ពួកចេលតវូបានចោេះតលងចោយានលកខែ័ណឍ កបុង 
តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០០៩។ 
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 េួេ ណាតរ ៉ាន“ស្ថលាដាំបូងចែតថរតនៈេិរសី្ថកសួ្រអបកភូមិេាំនួន ១០ នាក់កបុងករណីដីធវី” កាតស្ត The Cambodia Daily ចេញផាយចៅផ្ថងទី៧ តែកញ្ហដ   
ឆ្ប ាំ២០១០។ 
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ផ្ថងទី៧ តែកញ្ហដ   
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៤១ 

 
 [សូ្មចមើលករណី 
ទី១៧ ផងតដរ] 

ចមដឹកនាាំអបកភូមិលតវូបានចាប់ែវួន ជុាំវញិការតវា៉ាដីធវី 41 
ស្សុ្កស្ធងឹ ចែតថកណាឋ ល 
 

 វ ៉ាន វនិ អបកតាំណាងស្ហេមន៍លតូវបានចាប់ែវួន និងចចាទលបកាន់ពីបទកាន់កាប់ដីធវី 
ចោយែុស្េាប់ និងញុេះញង់ឲ្រានអាំចពើហិងា បនាធ ប់ពីានការដឹកនាាំបាតុកមយ
លបឆ្ាំងនឹងលកុមហ ុនចហងអភិវឌណន៍ (Heng Development company) តដលជាលកុម
ហ ុនមួយតដលបានទទួលដីេាំនួន ១៥០ ហិកតកបុងឆ្ប ាំ២០០៥ ចហើយបនាធ ប់មកក៏បាន
ចធឝើការបចណឋ ញលបជាពលរដឌេាំនួន ១៩២ លេួស្ថរចេញ។ 

 

 លកមុហ ុនចនាេះបានោក់ពាករបណឋឹ ងលបឆ្ាំងនឹង វ ៉ាន វនិ ចៅកបុងតែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៩។ 
 

ផ្ថងទី១៣ តែកញ្ហដ  
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៤២ 

ការចាប់ែវួន និងការ ុាំែវួនលបធានស្ហជីពែុស្េាប់ចៅចពលកូដកមយ 42 
ភូមិចតប តមួយចដើម  ុាំតបកចាន ស្សុ្កអងគស្បួល ចែតថកណាឋ ល 
 

 ស្ថត វេិឆិកា អនុលបធានស្ហជីពចរាងេលក Darong factory និង  ឹង ធីម ជាលបធាន 
ស្ហជីពចរាងេលកផ្ត យា៉ាង លតូវបានចាប់ែវួន និង ុាំែវួនចោយនេរបាលស្សុ្កអស់្ 
រយៈចពល ២ចា៉ាង បនាធ ប់ពីបានដឹកនាាំកូដកមយស្ស្បេាប់មួយ ចោយោមោរដាំច ើង
លបាក់ឈបួល។  
 

  ឹង ធីម ជាមួយនឹងស្ាជិកស្ហជីព ២នាក់ ចផសងចទៀត មិនលតូវបានអនុញ្ហដ តឲ្រ
វលិលត ប់ចៅចធឝើការង្ហរវញិច ើយ បនាធ ប់ពីឧបផតថិចហតុចនេះ។ 

 

ផ្ថងទី១៥ តែញ្ហដ   
ឆ្ប ាំ២០១០ 

ករណីទី៤៣ ៤៤ 
៤៥ 

 

លបធានស្ហជីពទទួលរងការេាំរាមកាំតហងចាប់ែវួនពីស្ាំណាក់ចមនេរបាល 43  
ភូមិចតប តលជុាំ ស្ង្ហក ត់បឹងទាំពុន ែ័ណឍ ានជ័យ រាជធានីភបាំចពញ 
 

 ចៅផ្ថងទី១៣ តែកញ្ហដ  កមយករេាំនួនលបាណជា ៦០,០០០នាក់ ដឹកនាាំចោយអបក 
តាំណាងស្ហជីពេាំនួន ៩របូ បានចដើរចេញពីការង្ហរចដើមផីោមោរដាំច ើងលបាក់ឈបួល 
អបផបរា។ ការចដើរចេញពីការង្ហរចនេះ បានចកើតច ើងចដើមផចីឆវើយតបចៅនឹងចស្េកឋី 
ស្ចលមេរបស់្រាជរោឌ ភិបាលកបុងតែកកកោ កបុងចគ្មលបាំណងដាំច ើងលបាក់ឈបួល 
អបផបរាដល់ ៦១ដុលាវ រោចមរកិកបុង ១តែ តដលលតូវដាំច ើងេាំនួន ៥ដុលាវ រោចមរកិ 
ប៉ាុតនថការដាំច ើងចនេះ ានកាំរតិោបជាងលបាក់ឈបួលេិញ្ច ឹមជីវភាពអបផបរា តដលចស្បើ 
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 Neou Vannarin “អបកភូមិតវា៉ានឹងការចាប់ែវួនចមដឹកនាាំកបុងជចាវ េះដីធវី” កាតស្តThe Cambodia Daily ចេញផាយផ្ថងទី៨ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១០។ 
42

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KS027OFEA10។ 
43

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP113THI10 & PP121OFEA10។ របាយការណ៍ អងគការលីកាដូ “ចស្រ ី
ភាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី១៦។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  79 

ច ើងចោយអបកជាំនាញឯករាជរឆ្ង យណាស់្។ ស្ហជីពភាេចលេើនបាំផុតកាំពុងតស្ឝងរក 
ការដាំច ើងលបាក់ឈបួលរហូតដល់ ៩៣ដុលាវ រោចមរកិកបុង១តែ។ លបធានស្ហជីពបាន
ជលាបលបាប់ចរាងេលក និងរាជរោឌ ភិបាលអាំពីតផនការណ៍របស់្ពួកចេរយៈចពលជាង 
២តែ ខ្ងមុែចនេះ។ 
 

 អបកតាំណាងស្ហជីពេាំនួន ៩របូ រាប់ោាំង ោត់ ធន់ ម៉ាុម ញឹម និងចមឿន តុលា លតូវ
ទទួលរងការេាំរាមកាំតហងចាប់ែវួនចៅចពលកាំពុងចធឝើកូដកមយ។ ចលាក ទូេ ណារត័ប ជា
ស្បងការនេរបាលរាជធានីភបាំចពញ បានចចាទពួកចេពីបទញុេះញង់ឲ្រកមយករចធឝើ
កូដកមយ។  
 

 កូដកមយចនាេះចលគ្មងនឹងចធឝើរយៈចពល ៥ផ្ថង ប៉ាុតនថលបធានស្ហជីពបានផ្អា កកូដកមយចនេះ
ចៅផ្ថងទី១៦ តែកញ្ហដ ចៅវញិ បនាធ ប់ពីលកសួ្ងស្ងគមកិេចបានអចញ្ជ ើញនិចយាជក និង
អបកតាំណាងស្ហជីពឲ្រមកេូលរមួលបជុាំចៅផ្ថងទី២៧ តែកញ្ហដ  ចដើមផីពិភាកាអាំពីផល
លបចយាជន៍ចៅចលើលបាក់ឈបួលអបផបរា។ 

 

 ភាេចលេើនការតវា៉ាបានលបលពឹតថចៅចោយអហិងា ប៉ាុតនថយា៉ាងចហាេណាស់្ានកមយករ 
េាំនួន ២ នាក់បានទទួលរងរបួស្ េឺកមយការនីីមួយនាក់ោយុ ២៨ឆ្ប ាំ មកពីចរាងេលក 
Top World Factory ចៅចែតថកណាឋ ល និងកមយករចភទលបុស្ោយុ ២៩ ឆ្ប ាំ និងជាមង្រ្នថី
ស្ហជីពមួយរបូមកពីចរាងេលក Kbal Koh factory ចៅចែតថកណាឋ ល។ កមយករចភទ
លបុស្ោយុ ២៩ ចនេះ លតូវបានចាប់ែវួនផងតដរ។ 

  

 កមយករបានវលិលត ប់ចៅកាន់ចរាងេលករបស់្ពួកចេវញិចៅផ្ថងបនាធ ប់ ចដើមផីរកឲ្រ
ច ើញថា អបកចរៀបេាំស្ហជីពរាប់រយនាក់លតូវបានចេពរួរពីការង្ហរ។ ាច ស់្ចរាងេលក
បានចាត់ទុកកូដកមយចនេះ ថាជាកូដកមយែុស្េាប់។ 

 

 ការពរួរការង្ហរស្ហជីពលតវូបានគ្មាំលទចោយដីកាពីតុលាការ។ ចៅកបុងរលកដាំបូងផ្ន
ការពរួរការង្ហរ យា៉ាងចហាេណាស់្ចៅលកមកមភុជាេាំនួន ៦នាក់ បានចេញដីកាចផសងៗ
គ្មប  ចោយអនុញ្ហដ តឲ្រាច ស់្ចរាងេលកពរួរការង្ហរអបកតាំណាងស្ចហជីពេាំនួនជិត ២០០  
នាក់។ ដីកាោាំងចនាេះ លតូវបានចេញបនាធ ប់ពីលបធានស្ហជីព បានចធឝើការេរចារចោយ
ស្នថិវធីិអាំពីការបញ្ច ប់កូដកមយរបស់្ពួកចេមុនចពលកាំណត់។ 

 

 យា៉ាងចហាេណាស់្ចរាងេលកេាំនួន ១០ បានោក់ពាករបណឋឹ ងលបឆ្ាំងនឹងស្ហជីព 
ចោយោមោរឲ្រទូោត់លបាក់េាំណូលតដលបាត់បង់េាំនួនលបាណជា ១៤លានដុលាវ រ
ោចមរកិ។ 

  



80   ឧរសមព័នធ

 របត់ផ្នលពឹតថិការណ៍ោាំងចនេះបានចធឝើឲ្រកមយករេាំនួនរាប់ពាន់នាក់ បានចដើរចេញពី 
ការង្ហរចលើកទី២ ភាវ មៗ ចោយពួកចេោមោរឲ្រលបធានស្ហជីព លតូវបានអនុញ្ហដ ត
ឲ្រេូលចធឝើការវញិ។ 

 

 ចរាងេលកោាំងចនាេះ បានទទួលដីកាពីតុលាការផងតដរ ចោយលបកាស្ថាការចធឝើ
កូដកមយចលើកទី២ ចនេះជាកូដកមយែុស្េាប់ ចហើយតលមូវឲ្រកមយករលត ប់េូលចធឝើការ
វញិ ចបើមិនដូចចាប េះចទ ពួកចេនឹងលបឈមនឹងការបញ្ឈប់ពីការង្ហរ។ ចៅផ្ថងទី២១ តែ
កញ្ហដ  កមយកររាប់ពាន់នាក់បានេាំអក ក ឺយ និងមិនចគ្មរពដីកាពីតុលាការច ើយ។ 
ពួកចេលតូវបានចេទុកចពលឲ្រេាំនួន ៤៨ ចា៉ាង ចដើមផវីលិលត ប់ចៅចធឝើការវញិ ចបើមិន
ដូចចាប េះចទនឹងលតូវបចណឋ ញចេញពីការង្ហរ។ 

 

ការេាំរាមកាំតហង និងការបាំភិតបាំភ័យ 
 

 នេរបាលបានចលបើកាវ ាំងបង្រ្ង្ហក បចៅចលើរលកចលើកទី២ ផ្នកូដកមយ។ ចៅផ្ថងទី១៨ តែ
កញ្ហដ  កមយករេាំនួន ១២នាក់ បានទទួលរងរបួស្កបុងការប៉ាេះទងគិេគ្មប ជាមួយនេរបាល
ចៅខ្ងចលវចរាងេលកមួយេាំនួនចៅរាជធានីភបាំចពញ និងចែតថកណាឋ ល។ កមយការនីី 
មួយរបូមកពីចរាងេលក the River Rich factory បានចដកពាបាលកបុងមនធីរចពទរ 
ចោយស្ថរានបញ្ហា ចបេះដូង បនាធ ប់ពីនេរបាលបានវាយ និងឆក់គ្មត់នឹងដាំបងឆក់។ 

 

 បនាធ ប់ពីានកូដកមយយា៉ាងតិេណាស់្អបកដឹកនាាំកមយករេាំនួន ៣នាក់ អេះោងថា ពួកចេ 
បានទទួលការេាំរាមកាំតហងតមទូរស័្ពធ និងស្ថរទូរស័្ពធ។ ពួកចេអេះោងផងតដរថា
ពួកចេបានទទួលរងការយាយីរ ាំខ្ន និងតមចោយបុរស្មិនស្ថគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណជិេះ
ម៉ាូតូ។  
 

ដាំចណើ រចឆ្ភ េះចៅរកដាំចណាេះស្ស្ថយ  
 

 ចៅកបុងកិេចលបជុាំផ្ថងទី២៧ តែកញ្ហដ  តដលចស្បើច ើងចោយលកសួ្ងស្ងគមកិេច រាជរោឌ  
ភិបាលបានអាំពាវនាវឲ្របណាឋ ចរាងេលកទទួលយកនិចយាជិត តដលលតូវបានពរួរពីការ 
ង្ហរឲ្រេូលចធឝើការវញិ ចហើយនឹងចលើកតលងការចចាទលបកាន់ជាថបូរនឹងការស្នាពី
ស្ហជីពថានឹងមិនចធឝើកូដកមយ។ ជាចគ្មលការណ៍ស្ហជីពបានយល់លពម េាំចពាេះ
េាំណុេចនេះ។ 

 

 ចលកាយមកកមយករកាត់ចដរេាំនួន ៣,០០០នាក់ ចៅចែតថកណាឋ លលតវូបានចរាងេលក 
បចណឋ ញចេញ ចោយស្ថរតតពួកចេេូលរមួកបុងរលកទី២ ផ្នកូដកមយ ចបើទុកជាតម 
ចស្េកឋីរាយការណ៍ពួកចេភាេចលេើនលតវូបានអនុញ្ហដ តឲ្រេូលចធឝើការវញិក៏ចោយ។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  81 

ប៉ាុតនថស្មភ័ននស្ហជីពលទនិលបជាធិបចតយរកមយករកាត់ចដរកមភុជា (Coalition of 
Cambodian Apparel Workers Democratic Union) បានរាយការណ៍ថា េិតមកលតឹម
ពាក់កណាឋ លតែតុលា ានអបកតាំណាងស្ហជីពេាំនួន ១០៦នាក់ និងកមយករ-កមយការ ី
នីេាំនួន ៦៧៧ នាក់ មកពីចរាងេលកេាំនួន ១៦ តដលលតូវបានចេពរួរពីការង្ហរមិនលតូវ
បានអនុញ្ហដ តឲ្រេូលចធឝើការង្ហរវញិច ើយ។ 

 

ផ្ថងទី២៩ តែ កញ្ហដ  
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៤៦ 

 

ការវាយដាំជាទមងន់ចៅចលើលបធានស្ហជីព 44  
 ុាំលតពាាំងេង ស្សុ្កស្ាំចរាងទង ចែតថកាំពង់ស្ភ ឺ
 

 ចៅ ស្ថក់ ជាអបកតាំណាងស្ហជីពលតូវបានបុរស្ ២នាក់ វាយដាំចៅផ្ថងទី៣០ តែកញ្ហដ  
ឆ្ប ាំ២០១០ បនាធ ប់ពីគ្មត់បានពាយាមេរចាលបាក់បតនទមឲ្រកមយករស្លាប់ផ្ថងបុណរភជុាំ
បិណឍ ។ 

  

 ចៅ ស្ថក់ តដលកាំពុងពាយាមេរចាលបាក់បតនទមស្លាប់កមយករចៅចរាងេលក the 
Generation clothing factory កបុងចែតថកាំពង់ស្ភឺលតវូទទួលរងនូវការវាយលបហារ ែណៈ
គ្មត់កាំពុងជិេះម៉ាូតូរបស់្គ្មត់ចៅកាន់ចរាងេលក។ បុរស្មិនស្ថគ ល់មុែេាំនួន ២ នាក់បាន
វាយកាលរបស់្គ្មត់នឹងបនធេះកាឋ រជាចលេើនដង។ 

 

 ចៅ ស្ថក់ បានចដកពាបាលកបុងមនធីរចពទរបនាធ ប់ពីានការវាយលបហារ។ គ្មត់ាន
និនាប ការចៅរកស្ហជីពកមយករចស្រ ីចមដឹកនាាំស្ហជីពចនេះ េឺចលាក ជា វជិាជ  តដលលតូវ
បានចេចធឝើតតកបុងឆ្ប ាំ២០០៤។ ចលាក ជា មុនបី តដលបេចុបផនបជាលបធានស្ហជីពចនេះ 
បានចៅការវាយលបហារចនេះថាជា “ការប៉ាុនប៉ាងចធឝើតតចៅចលើអបកតាំណាងស្ហជីព
កមយករចស្រ”ី។ 

 

 គ្មយ នជនស្ងស័យណាាប ក់ លតូវបានចាប់ែវួនច ើយ ប៉ាុតនថចលាក  ុត សុ្ផល ជា
អធិការនេរបាលស្ស្កុបានបដិចស្ធតដលថា ករណីចនេះជាការប៉ាុនប៉ាងចធឝើតត។ 
គ្មត់បានចលើកច ើងថាករណីចនេះ េឺជាករណី “វវិាទជាមួយជនលបមឹក”។ 
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ខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី៣៤។ 



82   ឧរសមព័នធ

  

ផ្ថងទី៣០ តែកញ្ហដ  
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៤៧ 

 

តុលាការបានចកាេះចៅបុេគលិកទូរទស្សន៍ CTN ោក់ទងនឹងការចចាទលបកាន់ពីបទផាយ
ព័ត៌ានមិនពិត 45 
 ុាំចបា៉ាយតប៉ាត ស្សុ្កចបា៉ាយតប៉ាត ចែតថបនាធ យានជ័យ  
 

 ឡាយ លី អបកស្ថរព័ត៌ានទូរទស្សន៍ CTN លតវូបានចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រអាំពីការ
ចចាទលបកាន់ពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត ចលកាយពីស្ថទ នីយទូរទស្សន៍របស់្គ្មត់បាន
ចធឝើចស្េកឋីរាយការណ៍អាំពីជចាវ េះដីធវីមួយពាក់ព័នននឹងលកមុហ ុន ARP-OITIC Group។ 

 

 លកមុហ ុនចនេះ បានោក់ពាករបណឋឹ ងចោយអេះោងថា ចស្េកឋីរាយការណ៍ចនេះបានចធឝើ
ឲ្រែូេខ្តដល់កិតថិយស្លកុមហ ុន ពីចលពាេះលកមុហ ុនបានទិញដីពីអបកភូមិ ចហើយចៅ
តតអនុញ្ហដ តឲ្រអបកភូមិចធឝើតស្ស្ចលើដីចនាេះ។ 

 

ផ្ថងទី១៣ តែតុលា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៤៨ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៦០ ផងតដរ] 

បុេគលិកអងគការោដហុក លតវូបានចចាទលបកាន់ពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិត 
និងបទបរហិារចករ ថិ៍ 46 
ភូមិ ពាង  ុាំតចជស្ ស្សុ្កកាំពង់លតឡាេ ចែតថកាំពង់ឆ្ប ាំង  

 

 ចស្ថម ចាន់គ្ម បុេគលិកអងគការោដហុកលតូវបានចចាទលបកាន់ពីបទផាយព័ត៌ានមិន
ពិត និងបទបរហិារចករ ថិ៍ោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវីរវាងស្ហេមន៍កបុងតាំបន់ និងលកមុហ ុន 
KDC International Company។ 

 

 ចផង រុ ាំ និងរាជ សីុ្ា៉ា  អបកោាំង ២នាក់ ជាស្ាជិកស្ហេមន៍លតូវបានចចាទលបកាន់ពី
បទបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិលកុមហ ុន និងបទបរហិារចករ ថិ៍ផងតដរោក់ទងនឹងជចាវ េះ
ដីធវី។ ផ្ហ ហីុ ជាចមភូមិតចជស្ បានោក់ពាករបណឋឹ ងកបុងនាមលកមុហ ុន KDC 
International Company។ 

   

                                                           
45

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ BM120THI10។ សូ្មចមើលផងតដរៈ របាយការណ៍អងគការលីកាដូ  
“ចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិចៅកមភុជាៈ ការបាំភ័នថលទនិលបជាធិបចតយរ” តែធបូឆ្ប ាំ២០១០ ករណីសិ្កាទី២៥។ 

46 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KN049THI10។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  83 

ផ្ថងទី១៤ តែតុលា  
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៤៩ 

កមយករលតវូបានតុលាការចកាេះចៅពីបទញុេះញង់ ចៅចពលចធឝើកូដកមយស្ស្បេាប់ 47 
 ុាំពុតស្ ស្សុ្កបាទី ចែតថតតកវ  

 

 អ ុន ផលវី និងហង់ េិនចស្ៀក ជាអបកតាំណាងកមយករលកុមហ ុន Blue Sam Century 
factory លតូវបានចលាក ាស្ សុ្ភ័ង្រ្កក ជាលពេះរាជោជាញ អមស្ថលាដាំបូងចែតថតតកវ 
តដលបានចចាទលបកាន់ជនរងចលគ្មេះមិនលតឹមលតូវពីបទញុេះញង់កមយករ ចធឝើការចកាេះចៅ
មកស្ថកសួ្រ ចៅអាំ ុងចពលចធឝើកូដកមយោមោរសិ្ទនិការង្ហរស្ស្បេាប់មួយចៅកបុង 
តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១០។ 

 

ផ្ថងទី១៥ តែតុលា  
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៥០ 

អបកតាំណាងកមយករជាជនរងចលគ្មេះពីការេាំរាមកាំតហងតមទូរស័្ពធ 48 
ែ័ណឍ ានជ័យ រាជធានីភបាំចពញ 

  

 អបកតាំណាងស្ហជីពកមយករ តដលមិនស្ថគ ល់ច យ្ េះចៅចរាងេលកកាត់ចដរផ្អក យ ៨ 
(Eight Stars Garment Factory) បានទទួលរងការេាំរាមកាំតហងតមទូរស័្ពធពីបុេគល
មួយេាំនួនមិនស្ថគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណ តដលបានលបាប់ថាពួកចេនឹងស្ាវ ប់របូគ្មត់ 
លបសិ្នចបើគ្មត់មិនលពមបញ្ឈប់ស្កមយភាពស្ហជីពរបស់្គ្មត់។ 

 

ផ្ថងទី២៨ តែតុលា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៥១ 

 
 [សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៦ ៦៧ ៦៩ ៧០ 
៧៨ ៩១ ៩២ ៩៩ 
១១៤ ១១៥ និង 
១២២ ផងតដរ]  

អាំចពើហិងាចៅចលើការតវា៉ាចោយអហិងា ចៅចពលដាំចណើ រទស្សនកិេចរបស់្ចលាក 
អេគចលខ្ធិការអងគការស្ហលបជាជាតិ 49 
មនធីរចពទរមិតថភាពតែយរ-សូ្ចវៀតចៅរាជធានីភបាំចពញ 

 

 អបកតវា៉ាមួយលកមុានគ្មប េាំនួន ៥០ នាក់ តដលមកលបមូលផឋុាំគ្មប ចដើមផីតស្ឝងរក
អនថរាេមន៍ពីចលាកអេគចលខ្ធិការអងគការស្ហលបជាជាតិកបុងជចាវ េះដីធវី តដលកាំពុង 
លបលពឹតថិចៅចៅស្ហេមន៍បឹងកក់ លតូវបានបាំតបកយា៉ាងហិងាពីស្ាំណាក់កងកាវ ាំង 
លបោប់ោវធុេាំរេុះមួយលកុម តដលានមង្រ្នថីនេរបាលរដឌបាល និងលបឆ្ាំងកូដកមយេាំនួន 
ជាង ១០០នាក់។ 

 

 ចលាក សួ្ង សុ្ភ័ណឍ  ជាស្កមយជនស្ហេមន៍លតូវបានចេវាយដាំជាទមងន់ ចហើយនឹង 
លតូវបានចាប់ែវួនចៅអាំ ុងប៉ាេះទងគិេគ្មប ។ បនាធ ប់ពីបានចាប់ែវួនចលាក សួ្ង សុ្ភ័ណឍ  
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48

 Deu Ayuth Chea “អបកតាំណាងកមយករពីចរាងេលកកាត់ចដរផ្អក យ ៨ ទទួលរងនូវការេាំរាមកាំតហងដល់ោយុជីវតិ ពីអបកចៅទូរស័្ពធមិនស្ថគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណ” វទិរុ
ោសីុ្ចស្រ ីចេញផាយផ្ថងទី២៣ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១០ ចវលាចា៉ាង ៨:៣០ យប់។  

49
 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ “ការបង្រ្ង្ហក បហិងាចៅចលើអបកតវា៉ា ចៅអាំ ុងទស្សនកិេចរបស់្អេគចលខ្ធិការអងគការស្ហលបជាជាតិ” ចេញផាយផ្ថងទី
២៨ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១០: http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=229។ សូ្មចមើលផងតដរៈ តែសវចីដអូអងគការលីកាដូៈ http://www. 
licadho-cambodia.org/video.php?perm=20។ សូ្មចមើលផងតដរៈ របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ
PP14OFEA10 

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=229


84   ឧរសមព័នធ

បានស្នវប់បាត់ស្ថយ រតីចោយស្ថរចែាេះ្ម តដលហូរចេញពីមុែរបួស្ចៅចលើ 
កាលរបស់្គ្មត់។ តែសវឌីីអូអាំពីឧបផតថិចហតុចនេះបានបង្ហា ញថា នេរបាលបនថអូស្ និង
វាយដាំ ចលាក សួ្ង សុ្ភ័ណឍ  ចៅចពលតដលគ្មត់កាំពុងបាត់បង់ស្ថយ រតី។ 

 

ផ្ថងទី៣១ តែតុលា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៥២ 

 

អបកតាំណាងភូមិលតវូបានរារាាំងមិនឲ្រលបេល់ញតថិ 50 
 ុាំចគ្មកចាក់ ស្សុ្កចស្ៀមរាប ចែតថចស្ៀមរាប 

 

 ប ិក ងាំ ជាអបកតាំណាងស្ហេមន៍ និងអបកភូមិេាំនួន ១៧នាក់ បានពាយាមលបេល់ 
ញតថិោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវីមួយជូនចលាកស្សី្ ហីុលឡារ ីេវិនតុន (Hillary Clinton) ជា
រដឌមង្រ្នថីលកសួ្ងការបរចទស្ស្ហរដឌោចមរកិ ែណៈចលាកស្សី្បានចធឝើដាំចណើ រទស្សន
កិេចចៅកាន់ចែតថចស្ៀមរាប។ លកមុមនុស្សោាំងចនេះ លតូវបានមង្រ្នថីនេរបាលការពារ
ចបតិកភ័ណឍ ចែតថ េាំនួន ៦នាក់ តត់ែវួន និងរារាាំងមិនឲ្រោក់ញតថិ។ អបកភូមិោាំងចនាេះ
លតូវបានចោេះ តលងវញិបនាធ ប់ពីានកិេចអនថរាេមន៍ពីបុេគលិកអងគការលីកាដូលបចាាំ
ចែតថចស្ៀមរាប។ 

 

ផ្ថងទី៨ តែវេិឆិកា  
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៥៣ 

 

អបកតាំណាងអបកភូមិចេេែវួនេូលចៅកបុងផ្លព ចដើមផរីត់ចេេពីការចាប់ែវួនមិនលតឹមលតវូ 
51 

ភូមិស្ងគមថយី  ុាំថយោ ស្សុ្កវាលតវង ចែតថចពាធិស្ថត់  

 

 ចៅ, ចប បុន, ផ្ផ និងគ្មយ ដាំ ូងមី ជាតាំណាងអបកភូមិបានចេេែវួនេូលចៅកបុងផ្លព 
ចលកាយពីបានដឹងថាតុលាការបានចេញដីកាចាប់ែវួន ចោយចចាទលបកាន់ពួកចេពីបទ
ញុេះញង់លបជាពលរដឌឲ្រចធឝើការតវា៉ាលបឆ្ាំងនឹងលកមុហ ុន MDS របស់្ឧកញ្ហដ ៉ា  លទី ភាព។ 
ភូមិរបស់្ពួកចេ េឺានការពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវី ជាមួយលកមុហ ុនចនេះ។ 

  

 ចៅផ្ថងទី១ តែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១០ លកមុហ ុន MDS បានដឹកជញ្ជូ នឧបករណ៍ចលេឿងេលក
ចៅកាន់ភូមិចនាេះ ចដើមផីឈសូ្ឆ្យផ្លពចឈើ ដីតស្ស្េាំការ និងផធេះស្តមផង។ ដាំចណើ រការ
ចនេះលតូវបានលេប់លេងចោយកងកាវ ាំងលបោប់ោវធុរបស់្រាជរោឌ ភិបាល។ 
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 កាតស្តចកាេះស្នថិភាព “តាំណាងអបកភូមិតដលចធឝើការតវា៉ានឹងការរបឹអូស្យកដីធវីពីលកុមហ ុន MDS លបឈមនឹងការ ុាំែវួន” ព័ត៌ានកាតស្តមនសិ្ការតែយរ ចេញ
ផាយផ្ថងទី៨ តែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១០។  



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  85 

ផ្ថងទី១៧ តែវេិឆិកា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៥៤ 

ការរារាាំងមិនឲ្របញ្ហច ាំងតែសភាពយនថ ស្ឋពីីតតកមយចលើរបូ ចលាក ជា វជិាជ  52 
រាជធានីភបាំចពញ  

 

 ចលាក រ ៉ាងុ ឈុន ជាលបធានស្ាេមន៍លេូបចលងៀនឯករាជរកមភុជា (CITA) លតូវបានមង្រ្នថី
នេរបាលេាំនួន ៧០ នាក់ រារាាំងមិនឲ្របង្ហា ញភាពយនថឯកស្ថរ តដលានេាំណង
ចជើងថា នណាជាអបកស្ាវ ប់ចលាក ជា វជិាជ ? ចៅកបុងទីលានចស្រភីាព តដលចទើបតត
ចបើកស្ចាភ ធថយី ៗ។ ចលាក សុ្ែ ចពញវធុ ជាអភិបាលរងែ័ណឍ ដូនចពញបានបញ្ហជ
មង្រ្នថីនេរបាលោាំងចនាេះ ចដើមផីរារាាំងមិនឲ្របញ្ហច ាំងភាពយនថឯកស្ថរចនាេះ។ 

 

ផ្ថងទី១៨ តែ វេិឆិកា 
ឆ្ប ាំ២០១០ 
ករណីទី៥៥ 

 

លបធានស្ហជីពលតវូបានចាប់ែវួន ចហើយនឹងលតវូចេទាវ ក់កាំហុស្ោក់ពីបទជួញដូរចលេឿង
ចញៀន 53 
ស្ង្ហក ត់ទឹកថាវ  ែ័ណឍ តស្នសុ្ែ រាជធានីភបាំចពញ 

 

 សួ្ស្ េនាទ  ជាលបធានស្ហជីពចរាងេលក United Apparel Garment Factory លតូវបាន
ចាប់ែវួនពីបទជួញដូរចលេឿងចញៀន តតប៉ាុនាយ នចា៉ាងប៉ាុចណាត េះបនាធ ប់ពីគ្មត់់បានដឹកនាាំ
ការចផធរកមយករេាំនួនលបតហល ១,០០០ នាក់ចេញពី IDUF តដលគ្មាំលទរាជរោឌ ភិបាល
ចៅកាន់ CCAWDU។ សួ្ស្ េនាទ  លតូវបានតត់ែវួន ចោយកងរាជោវធុហតទ តដល
អេះោងថា ពួកចេបានរកច ើញស្ថរជាតិមិនស្ថគ ល់មួយេាំនួនតូេកបុងម៉ាូតូរបស់្គ្មត់។ 

 

 ការចាប់ែវួនចនេះ ានភាពមិនលបលកតីជាចលេើន ចហើយលបវតថិចរឿងពីោជាញ ធរានភាព
មិនសីុ្ស្ង្ហឝ ក់គ្មប យា៉ាងចលេើន។ ឧៈ មង្រ្នថីនេរបាលបានលបាប់ សួ្ស្ េនាទ  ថាពួកចេបាន
ទទួលព័ត៌ានអាំពីស្ថរជាតិចញៀនចនេះ ចហើយថាោជាញ ធរបានតមោនគ្មត់អស់្រយៈ
ចពល ៣ផ្ថង។ ប៉ាុតនថរបាយការណ៍របស់្មង្រ្នថីនេរបាលោាំងចនេះ បាននិយាយថា ពួកចេ
បានោក់របាាំងរាាំងផវូវថបល់ ចដើមផីលតតួពិនិតររថយនថរកោវធុ ចហើយបានតត់ែវួន
ចលាក សួ្ស្ េនាទ  ចោយស្ថរតតគ្មត់េួរឲ្រស្ងស័យ។ តមការចសុ្ើបអចងកតពីអងគការ
លីកាដូបាន បង្ហា ញថា ពុាំានការោក់របាាំងផវូវការច ើយចៅចពលចាប់ែវួនចលាក  
សួ្ស្ េនាទ ។ ចលាក សួ្ស្ េនាទ  លតូវបានចេនាាំែវួនចេញឆ្ង យពីម៉ាូតូរបស់្គ្មត់ ចោយ
បងខាំផងតដរ ចហើយចេឲ្រគ្មត់តបរែបងលត ប់មកចលកាយ ចៅចពលមង្រ្នថីរកច ើញស្ថរ
ជាតិចញៀនចនាេះ។ ចលើស្ពីចនេះចទៀត ស្ថរធាតុចញៀនោាំងចនេះ លតូវបានចេញាត់ចោយ

                                                           
52

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP140ODFEA10។ 
53

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈPP143IAD10។ សូ្មចមើលផងតដរៈ បណតស្ថរោឌ ន ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ 
 “អបកគ្មាំលទលបមូលផឋុាំគ្មប ចៅខ្ងចលវពនននាគ្មរជាតិកមភុជា ចដើមផីតស្ឝងរកការចោេះតលងលបធានស្ហជីព” ចេញផាយផ្ថងទី២១ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១១: 
 http://www.licadho-cambodia.org/articles/20110121/130/index.html។  

http://www.licadho-cambodia.org/articles/20110121/130/index.html


86   ឧរសមព័នធ

មិនទាំនងបញ្ចូ លកបុងលបចឡាេះតកប និងស្ថក់ហសុមី៉ាូតូ ចោយបញ្ហជ ក់ថាស្ថរធាតុោាំង
ចនេះ លតូវបានចេញាត់ចៅចពលបិទតកបម៉ាូតូ។ ចលាក សួ្ស្ េនាទ  បានបដិចស្ធចោយ
ស្មស្ស្បថា គ្មត់មិនបានកាន់កាប់ស្ថរធាតុចញៀនច ើយ។ 

 

 ការជុាំនាំជលមេះលតូវបានចធឝើច ើងអស់្រយៈចពល ២ចា៉ាង ចៅផ្ថងទី២៤ តែមិថុនា ឆ្ប ាំ
២០១១ ចលកាយពីានស្ាភ ធចកើនច ើងពីលកមុហ ុនទិញស្ាំចលៀកបាំពាក់អនថរជាតិ។ 
ចៅអាំ ុងចពលជុាំនាំជលមេះបានបនសល់ទុកនូវភាពមិនស្ស្បគ្មប ជាចលេើន តដលមិនបាន
ចលើកយកមកចដញចោល ចហើយគ្មយ នភ័ស្ថុតងេួរឲ្រចជឿជាក់ តដលបញ្ហជ ក់ពីពិរទុនភាព
របស់្ សួ្ស្ េនាទ  លតូវបានចលើកមកបង្ហា ញច ើយ។ ទីបាំផុតចៅលកមបានរកច ើញថា 
សួ្ស្ េនាទ  ានពិរទុនភាព ចហើយលតូវបានកាត់ចោស្តលមឹមឲ្រជាប់ពនននាគ្មរេាំនួន 
១០តែ។  

 

ផ្ថងទី១៩-២១  
តែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១០ 

ករណីទី៥៦ 

អបកភូមិ និងស្កមយជនលតវូបានតុលាការចកាេះចៅោក់ទងនឹងករណីដីធវី 54 
 ុាំអនវង់ចតប ត ស្សុ្កលកេរ ចែតថចពាធិ៍ស្ថត់ 
 

 អបកភូមិេាំនួន ១២ នាក់រាប់ោាំងស្កមយជនបណាឋ ញស្នថិភាពកមភុជា លតូវបានចលាក  
តុប ចាន់ចស្រវីទុន ជាលពេះរាជោជាញ អមស្ថលាដាំបូងចែតថ ចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រជុាំវញិ
ការចចាទលបកាន់ តដលថាពួកចេបានញុេះញង់លបជាពលរដឌឲ្របាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរ
ស្មផតថិឯកជនរបស់្លកុមហ ុន Pheapimex ចហើយនឹងចធឝើការរារាាំងការង្ហរោជាញ ធររាជរ
ោឌ ភិបាល។ អបកភូមិោាំងចនាេះ ានពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីជាមួយលកមុហ ុន 
Pheapimex ចនេះ។ 
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PS044SC10។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  87 
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 សូ្មចមើលផងតដរៈ របាយការណ៍អងគការលីកាដូ (តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១១) “ការបាំភ័នថភាពចជឿនចលឿនៈ ការរ ាំចលាភបាំពានពីអងគនីតិបញ្ដតិថកមភុជា ចៅចលើចស្រភីាពខ្ង
ការបចញ្ចញមតិ”: http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/162LICADHOReport-Legislative Assault FreedomExpression2011-English.pdf។ 

56
 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP011OFEA11។ សូ្មចមើលផងតដរៈ របាយការណ៍អងគការលីកាដូ  
(តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១១) “ការបាំភ័នថភាពចជឿនចលឿនៈ ការរ ាំចលាភបាំពានពីអងគនីតិបញ្ដតថកមភុជាចៅចលើចស្រភីាពខ្ងការបចញ្ចញមតិ”: http://www.licadho-
cambodia.org/reports/files/162LICADHOReport-LegislativeAssaultFreedomExpression2011-English.pdf។ 

ផ្ថងទី១៤ តែមករា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៥៧

នេរបាល ុាំែវួនអបកថតរបូ ចហើយលុបរបូភាពចចាល 55

រាជធានីភបាំចពញ 

 

 អបកថតរបូាប ក់មកពីកាតស្តភបាំចពញប៉ាុស្ថិ៍ (The Phnom Penh Post) កាំពុងថត 
លបជាពលរដឌ តដលកាំពុងលតូវបានចេបចណឋ ញចេញចោយបងខាំពីតាំបន់បឹងកក់ ចហើយ
គ្មត់លតវូបាន ុាំែវួន ចោយនេរបាល តដលបនាធ ប់មកនេរបាលបានលុបរបូភាព
ចេញពីា៉ា សីុ្នថតរបស់្គ្មត់។

  

ផ្ថងទី២២ តែមករា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៥៨

ោជាញ ធររបឹអូស្ា៉ា សីុ្នថតស្ចមវងអបកស្ថរព័ត៌ាន 56

រាជធានីភបាំចពញ  

 អបកស្ថរព័ត៌ានេាំនួន ៤ របូ តដលានច យ្ េះ ផ្អន់ ោណា កាតស្ត The Cambodia 
Daily) វង់ សុ្ែចហង កាតស្ត The Phnom Penh Post) ផ្ហ សីុ្ណា ចេហទាំព័រ 
Sabay Sabay) ចហើយនឹង សុ្ែ េុញ Chinese Sieng Huor) លតវូបានោជាញ ធររាជរោឌ
ភិបាលរបឹអូស្យកា៉ា សីុ្នថតស្ចមវងរបស់្ពួកចេ ចៅអាំ ុងចពលស្នបិសី្ទកាតស្ត
មួយ តដលចរៀបេាំច ើងចោយអងគភាពលបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយ ។ 

 

 ការរបឹអូស្ចនេះ បានចកើតច ើងបនាធ ប់ពីអបកស្ថរព័ត៌ានរបស់្កាតស្ត he Cambodia 
Daily មួយរបូ បានចចាទសួ្រអាំពីការចសុ្ើបអចងកតរបស់្ FBI ចៅចលើការវាយលបហារ
ចោយលគ្មប់តបកផ្ដចៅឆ្ប ាំ១៩៩៧ តដលទុកចចាលមិនោន់បានចោេះស្ស្ថយចៅ
អាំ ុងចពលបាតុកមយ ចោយេណបកសលបឆ្ាំង តដលបានស្ាវ ប់លបជាពលរដឌេាំនួន
យា៉ាងតិេណាស់្ ១៦នាក់ ចហើយនឹងរបួស្ជាង ១០០ នាក់។ 

 

 ា៉ា សីុ្នថតស្ចមវងលតូវបានរបឹអូស្ចោយចលាក ចស្ង បូរត័ប ជាអនុលបធានអងគភាព 
លបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយ តដលចធឝើតមបញ្ហជ របស់្ឯកឧតឋម ឱម យិុនចទៀង ជាលបធាន 
អងគភាពលបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយ។ 

 

ឧបសមព័នធ ២: អ្នកការពារសទិ្ធិមនុសសលៅកមពុជា (ហែមករា ដលហ់ែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១១)

http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/162LICADHOReport-Legislative%20Assault%20FreedomExpression2011-English.pdf
http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/162LICADHOReport-LegislativeAssaultFreedomExpression2011-English.pdf
http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/162LICADHOReport-LegislativeAssaultFreedomExpression2011-English.pdf
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ផ្ថងទី២៥ តែមករា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៥៩ 

 
សូ្មចមើលករណី 
ទី៦២ និង៧៦  

ផងតដរ

នេរបាលចធឝើឲ្រអបកភូមិរបួស្ជាទមងន់ ចៅអាំ ុងចពលតវា៉ាចោយអហិងា 57 
 ុាំស្ាំចរាងទង ស្សុ្កភបាំស្សួ្េ ចែតថកាំពង់ស្ភ ឺ 

 

 អបកភូមិេាំនួន ៣០នាក់ តដលានកបុងជចាវ េះដីធវីជាមួយលកុមហ ុនឯកជន លតូវបានកង
កាវ ាំងលបោប់ោវធុេលមុេះមួយលកុម តដលានគ្មប េាំនួន ៨០នាក់ ចធឝើឲ្ររបួស្ជាទមងន់ 
ចៅអាំ ុងចពលបាតុកមយមួយចដើមផីការពារដីេាំនួន៩៥០ហិកត។ លកមុហ ុនស្ហ-
លបតិបតថិការអនថរជាតិ (Master International Cooperation Group) េឺជាលកមុហ ុនមួយ
តដលោមោរដីានការប៉ាុនប៉ាងឈូស្ឆ្យចលើដីចនាេះ។ 
 

ផ្ថងទី២៥ តែមករា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៦០ 

 
សូ្មចមើលករណី 
 ៤៨ ផងតដរ

ស្កមយជនដីធវីលតវូបានកាត់ចោស្ពីបទបរហិារចករ ថិ៍ បនាធ ប់ពីផឋល់កិេចស្ាម ស្ន៍តមវទិរុ 58

ភូមិ ពាង  ុាំតចជស្ ស្សុ្កកាំពង់លតឡាេ ចែតថកាំពង់ឆ្ប ាំង 

 

 រាជ សី្ា៉ា  ជាតាំណាងស្ហេមន៍ និងសួ្ម ចាន់គ្ម ជាបុេគលិកអងគការោដហុក លតវូ
បានរកច ើញពិរទុនភាពពីបទបរហិារចករ ថិ៍ បនាធ ប់ពីលកុមហ ុន KDC International 
Co.,Ltd. បានោក់ពាករបណឋឹ ងោក់ទងនឹងកិេចស្ាម ស្ន៍មួយ តដលបានចាក់ផាយ
តមវទិរុោសីុ្ចស្រ ីកាលពីផ្ថងទី២៦ តែធបូ ឆ្ប ាំ២០០៩។ ជនរងចលគ្មេះោាំង ២ នាក់ ចនេះ
បានផឋល់មតិផវូវេាប់ស្មស្ស្ប ស្ឋីពីនីតិវធីិតុលាការោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវីចៅ 
ភូមិ ពាង។ 

 

 ជចាវ េះដីធវីចនេះចធឝើឲ្រអបកភូមិលបឆ្ាំងនឹងលកមុហ ុនKDC International Co. តដលជា កមយ
សិ្ទនិរបស់្ជាំោវ ជា ចែង ជាភរយិារបស់្រដឌមង្រ្នថីលកសួ្ងឧស្ាហកមយតរ ៉ា និង ថាមពល។   
 

ផ្ថងទី២៦ តែមករា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៦១

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការ ចៅចលើតាំណាងស្ហេមន៍ 59

 ុាំស្ធងឹឆ្យ ស្សុ្កកាំពង់សី្លា ចែតថលពេះសី្ហនុ  

 អបកតាំណាងេាំនួន ២ នាក់តដលចធឝើការតស្ ូចដើមផរីារាាំងមិនឲ្រលកុមហ ុនម៉ាុង រទិនី របឹអូស្
យកដីធវីរបស់្ពួកចេ លតូវបានចកាេះចៅមកសួ្េចមវើយ ចោយលបឈមនឹងការចចាទ
លបកាន់ថា ពួកចេបានតកវងបនវាំឯកស្ថរោក់ទងនឹង ជចាវ េះដីធវីចនាេះ។ ដីទាំនាស់្ចនេះ
ានទាំហាំ ១៧០ ហិកតរតដលជាដី កមយសិ្ទនិរបស់្លបជាពលរដឌេាំនួន ៤២លេួស្ថរ។
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KS005LG11។ 
58

 FIDH “ស្ងគមសីុ្វលិោសីុ្ចថាក លចោស្ការកាត់ចោស្ ចលាក ចស្ថម ចាន់គ្ម ជាអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា ចោយស្ថរការអនុវតថសិ្ទនិរបស់្គ្មត់ខ្ងការ
បចញ្ចញមតិ” ចេញផាយផ្ថងទី១៤ តែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.fidh.org/Asian-civil-society-condemns-the។ 
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ផ្ថងទី២៥ តែកុមមេះ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៦២ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៥៩ និង៧៦ ផង

តដរ

ការបង្រ្ង្ហក បហិងាពីនេរបាល ចៅចលើការតវា៉ាចោយអហិងា 60

 ុាំតាំងស្ាំចរាង ស្សុ្កភបាំស្សួ្េ ចែតថកាំពង់ស្ភ ឺ

 អបកភូមិលបាណជា ៣៥នាក់ លតូវបានកងកាវ ាំងលបោប់ោវធុេលមុេះ រមួានមង្រ្នថី
នេរបាលចែតថ កងរាជោវធុហតទចែតថ និងោហានចយាធភូមិភាេទី៣ វាយដាំឲ្ររបួស្
ជាទមងន់ចៅអាំ ុងចពលចធឝើការតវា៉ាមួយ។ 

  

 អបកភូមិោាំងចនាេះ បានចធឝើការតវា៉ាលបឆ្ាំងនឹងការចលបើលបាស់្ចលេឿងេលកចដើមផឈូីស្ឆ្យ 
ចលើដីរបស់្ពួកចេ តដលលកមុហ ុន Master International Group បានោមោរយក។ 

  

ផ្ថងទី២៥ តែកុមមេះ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៦៣

កមយករស្ាំណង់លតវូបានបញ្ឈប់ពីការង្ហរ បនាធ ប់ពីប៉ាុនប៉ាងេូលរមួស្ហជីព 61

 ុាំលតពាាំងធាំ ស្សុ្កទឹកឈូ ចែតថកាំពត 
 
 តប៉ាន ផលាវ  ជាលបធានស្ហជីព និងកមយករស្ាំណង់េាំនួន ៧១នាក់ លតូវបានចលាក ជី 

ាត ជាតាំណាងលកុមហ នុ TSO Cambodia Railway ចធឝើការបញ្ឈប់ពីការង្ហរ បនាធ ប់ពី
ពួកចេពាយាមេូលរមួស្ហជីព។ 

  

 លកមុហ ុនចនេះ ចធឝើការជួស្ជុលបណាឋ ញផវូវរថចភវើងកមភុជា ជាេចលាងមួយតដលទទួល
ហិរញ្ដបផោនមួយតផបកពីធនាគ្មរអភិវឌណន៍ោសីុ្។ 
 

ផ្ថងទី២៦ តែកុមមេះ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៦៤  
និង៦៥ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៧៥ ៨៧ ៨៩ 
និង៩៧ ផងតដរ

ោជាញ ធររារាាំងការតវា៉ាចោយអហិងារបស់្ស្កមយជនផ្លព ង់ 62

ស្សុ្កស្ណាឋ ន់ ចែតថកាំពង់ធាំ  

 អបកភូមិេាំនួនជាង ៣៦៥ តដលរស់្ចៅជុាំវញិផ្លព ង់ បានមកលបមូលផឋុាំគ្មប អស់្រយៈ
ចពលជាង ៤៨ចា៉ាង ចដើមផចីធឝើការតវា៉ានឹងការកាប់ចឈើយា៉ាងខ្វ ាំងកាវ  តដលលបលពឹតថចោយ
លកមុហ ុន CRCK ជាលកមុហ ុនចវៀតណាម និងលកុមហ ុន PNT។ លកមុហ ុនោាំង ២ ចនេះ
បានចធឝើោជីវកមយកាប់ចឈើចលើដី តដលបានទទួលជាតផបកផ្នដីស្មផោនចស្ដឌកិេចេាំនួន 
៦,០៤៤ហិកត។ កងកាវ ាំងលបោប់ោវធុេលមុេះមួយលកុម បានរារាាំងអបកតវា៉ាមិនឲ្រេូល
ដល់ទីកតនវងោជីវកមយកាប់ចឈើ។ 

  

 អបកភូមិេាំនួន ៤ នាក់លតូវ បានចចាទលបកាន់ពីបទញុេះញង់។
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ផ្ថងទី២៦ តែកុមមេះ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៦៦  

លបធានរដឌបាលផ្លពចឈើេាំរាមកាំតហងស្កមយជន 63

 ុាំអូរបីជាន់ ស្សុ្កអូរចលៅ ចែតថបនាធ យានជ័យ 

 
 តាំណាងស្ហេមន៍េាំនួន ៤នាក់ ច យ្ េះ តកវ សុ្ង ហិុល លពឹល ប ុន សីុ្ណាត និង 

កត  ុន លតូវបានលបធានរដឌបាលផ្លពចឈើច យ្ េះ សួ្ង ា៉ា រនិ ចធឝើការេាំរាមកាំតហងចៅ
អាំ ុងចពលលបជុាំមួយ ស្ឋីពីជចាវ េះដីធវីដ៏រាាំផ្រ ៉ារវាងលបជាពលរដឌេាំនួន ៨៤លេសួ្ថរ និង
លកមុហ ុន Hai Sou Company។
 

ផ្ថងទី២៨ តែកុមមៈ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៦៧ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៦ ៥១ ៦៩ 

៧០ ៧៨ ៩១ ៩២ 
៩៩ ១១៤ ១១៥ 
និង ១២២ ផងតដរ

ស្កមយជនស្ហេមន៍បឹងកក់ លតវូបានចាប់ែវួនចៅអាំ ុងចពលបាតុកមយចោយអហិងា 64

ស្ង្ហក ត់ស្ស្េះេក ែ័ណឍ ដូនចពញ រាជធានីភបាំចពញ 
 
 តាំណាងស្ហេមន៍េាំនួន ៣នាក់ មកពីស្ហេមន៍បឹងកក់ លតូវបានចាប់ែវួន ចៅអាំ ុង

ចពលបាតុកមយមួយ លបឆ្ាំងនឹងតផនការណ៍ស្ថងស្ង់ផវូវថយីមួយេូលចៅកាន់តាំបន់ 
បឹងកក់។ 

  

 ការចាប់ែវួនចនេះបានចកើតច ើង ចៅចពលមង្រ្នថីនេរបាលមួយលកមុានគ្មប េាំនួន ៥០០ 
នាក់ ដឹកនាាំចោយចលាក សុ្ែ ស្មផតថិ ជាអភិបាលែ័ណឍ ដូនចពញ បានចធឝើការរារាាំង
បាតុកមយចោយអហិងាមួយ។ 

  

 ោជាញ ធរបានកាំចទេផធេះស្តមផងេាំនួន ១៩ែបងចៅភូមិបឹងកក់៣ ចដើមផីស្ថងស្ង់ផវូវថយី។  
 

ផ្ថងទី១៤ តែមិនា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៦៨

តាំណាងស្ហេមន៍លតវូបានចាប់ែវួន បនាធ ប់ពីបានចរៀបេាំការតវា៉ា 65

 ុាំតលពកែាេ់ ស្សុ្កេីរសី្ថេរ ចែតថចកាេះកុង 

 

 លពាប ណារនិ ជាតាំណាងស្ហេមន៍លតូវបានចាប់ែវួនចោយកងរាជោវធុហតទ និងមង្រ្នថី
បរសិ្ថទ នេាំនួន ១៥នាក់ ដឹកនាាំចោយតាំណាងលកមុហ ុន Chinese Union Development 
Group Company Ltd។ ការចាប់ែវួនចនេះ បានចធឝើច ើងបនាធ ប់ពី ចលាក ណារនិ បាន
ដឹកនាាំលបជាពលរដឌេាំនួន ៣០លេួស្ថរ ចធឝើការតវា៉ា តដលពួកចេបានទទួលរងផលប៉ាេះ
ពាល់ពីជចាវ េះដីធវីជាមួយលកុមហ ុនចនេះ តដលទទួលបានដីស្មផោនទាំហាំ ៣៦,០០០ 
ហិកត កបុងតាំបន់ចនាេះ។

 លពាប ណារនិ លតូវបានចោេះតលងវញិ បនាធ ប់ពីគ្មត់លតូវបានចេោក់ស្ាភ ធឲ្រទទួល
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យកចគ្មលនចយាបាយស្ាំណងមិនលេប់លគ្មន់ ស្លាប់ដីធវីកបុងនាមអបកភូមិ តដលលតវូ
បានចេបចណឋ ញចេញ។ ចលាក វទុន ជាចមបញ្ហជ ការកងរាជោវធុហតទស្ស្ុកេីរសី្ថេរ េឺ
ជាអបកស្លមបស្លមួលនូវកិេចេរចា។

  

ផ្ថងទី២៥ តែមីនា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៦៩ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៦ ៥១ ៦៧ 
៧០ ៧៨ ៩១ ៩២ 
៩៩ ១១៤ ១១៥ 
និង ១២២ ផងតដរ

តាំណាងស្ហេមន៍បឹងកក់ លតវូបានចេវាយដាំ និងចាប់ែវួនចៅអាំ ុងចពលបាំតបកអបកតវា៉ា 66

ស្ង្ហក ត់ស្ស្េះេក ែ័ណឍ ដូនចពញ រាជធានីភបាំចពញ 
 
 េង់ េនាទ  ជាតាំណាងស្ហេមន៍បឹងកក់ លតវូបានចេវាយដាំ និងចាប់ែវួន បនាធ ប់ពីអបក

រស់្ចៅស្ហេមន៍បឹងកក់ បានលបមូលផឋុាំគ្មប ចៅខ្ងចលវស្ថលាលកុងរាជធានីភបាំចពញ 
ចដើមផីោញការចាប់ោរមយណ៍េាំចពាេះជចាវ េះដីធវីរបស់្ពួកចេ។ អបករស់្ចៅស្ហេមន៍
បឹងកក់េាំនួនលបតហល ៣០០នាក់ បានបនថចធឝើការតវា៉ារហូតដល់ពួកចេ លតូវ បានមង្រ្នថី
កងរាជោវធុហតទ និងមង្រ្នថីនេរបាលមួយលកមុ តដលានគ្មប េាំនួន ១២០ នាក់ចធឝើការ
បាំតបក។ ោជាញ ធរោាំងចនេះ លតូវបានដឹកនាាំចោយចលាក ទូេ ណារត័ប ជាស្បងការ
នេរបាលរាជធានីភបាំចពញ។
 

ផ្ថងទី២១ តែចមស្ថ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 

 ករណីទី៧០ 
  

[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៦ ៥១ ៦៧ 
៦៩ ៧៨ ៩១ ៩២ 
៩៩ ១១៤ ១១៥ 
និង ១២២ ផងតដរ

ស្កមយជន និងកុារ លតវូបាននេរបាលចធឝើឲ្ររបួស្ ចៅអាំ ុងចពលតវា៉ាចោយអហិងា 67

ស្ង្ហក ត់ស្ស្េះេក ែ័ណឍ ដូនចពញ រាជធានីភបាំចពញ 
  

 អបកភូមិស្ហេមន៍បឹងកក់េាំនួនលបតហល ១០០ នាក់ លតូវបានកងកាវ ាំងនេរបាលមួយ
េាំនួនចធឝើការបាំតបកយា៉ាងហិងា បនាធ ប់ពីបានចធឝើការតវា៉ាចោយអហិងាមួយចៅមុែ
ស្ថលាលកងុរាជធានីភបាំចពញ។ 
 

 អបកភូមិេាំនួន ១១នាក់ តដលលតូវបានចាប់ែវួន និង ុាំែវួនអស់្រយៈចពលមួយយប់ រមួ
ាន ោន លេីន ជា ោរា៉ា  េឹម វណតី  េង់ សុ្ភាព លី ម៉ាុន រស់្ ស្សី្នាង ស្ថន សុ្ផ្អន់ 
ចទព វនបី និងតុល ស្សី្ចៅ តដលពួកចេជាតាំណាងស្ហេមន៍ លពមោាំងកុារេាំនួន ២ 
នាក់ ច យ្ េះ តហម វរីៈយុទន និងលឹម សុ្ោន រទិនិ។ មនុស្សភាេចលេើនទទួលរងរបួស្ រាប់
ោាំងអបកស្សី្ ចទព វនបី តដលចមផ្ដរបស់្គ្មត់តបក ចោយស្ថរចកៀបនឹងោឝ រឡានរបស់្
នេរបាល។ ស្រស្ថីានេត៌មបក់ទទួលរងការរលូតកូនផងតដរ ចលកាយពីលតូវបាន
នេរបាលចាប់អូស្របូគ្មត់។

  

                                                           
66

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP035OFEA11។ 
67របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈPP049OFEA11។ សូ្មចមើលផងតដរៈ តែសវចីដអូអងគការលីកាដូ “អបកភូមិលតូវ

បានចាប់ែវួន និងវាយដាំ ចៅអាំ ុងចពលតវា៉ាចោយស្នថិវធីិ” ចេញផាយចៅផ្ថងទី២១ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.licadho-cambodia.org/video.php? 
perm=23។ 

http://www.licadho-cambodia.org/video.php?%20perm=23
http://www.licadho-cambodia.org/video.php?%20perm=23
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ផ្ថងទី៣០ តែចមស្ថ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 

 ករណីទី៧១

អបកភូមិលតវូបានកងរាជោវធុហតទចធឝើឲ្ររបួស្ ចៅអាំ ុងចពលរាាំងែធប់ផវូវ 
68

 

 ុាំតស្ស្ ុាំ ស្សុ្កតកវសី្ា ចែតថមណឍ លេីរ ី 

 

 កងរាជោវធុហតទបានចលបើកាាំចភវើងវាយចៅចលើអបកភូមិេាំនួន ៣នាក់ ចៅអាំ ុងចពលតវា៉ា 
េាំនួន ២ផ្ថងជុាំវញិជចាវ េះដីធវីរវាងអបកភូមិ និងលកមុហ ុន ម៉ាុង រទិនី។ លកុមហ ុនចនេះ បាន
ទទួលដីស្មផោនចស្ដឌកិេចេាំនួន ៥,០០០ ហិកត កបុងតាំបន់ចនាេះ តដលអបកភូមិអេះ
ោងថា ជាដីរបស់្ពួកចេ។ 

 

 ការតវា៉ាចនេះ ចេបានច ើញអបកភូមិេាំនួន ២,០០០ នាក់ រាាំងែធប់ផវូវថបល់រហូតដល់មង្រ្នថី
កងរាជោវធុហតទលបោប់ោវធុេាំនួន ១០០នាក់ បានបាំតបកអបកតវា៉ាោាំងចនាេះ ចៅចពល
យប់ ចោយានបាញ់កាាំចភវើងចៅចលើោកាស្។ អបកភូមិេាំនួន ៣នាក់លតូវបានមង្រ្នថីកង
រាជោវធុហតទវាយនឹងស្ថឝ យកាាំចភវើង។

  

ផ្ថងទី៨ តែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 

 ករណីទី៧២

ការបង្រ្ង្ហក បហិងាពីនេរបាល ចៅចពលកមយករចរាងេលកចធឝើកូដកមយ  69
 

ស្ង្ហក ត់ទឹកថាវ  ែ័ណឍ តស្នសុ្ែ រាជធានីភបាំចពញ  

 

 ស្ាជិកស្ហជីពចរាងេលកកាត់ចដរមិថុនាេាំនួន ១,០០០នាក់ លតវូបានមង្រ្នថីនេរបាល 
និងកងរាជោវធុហតទលបោប់ោវធុេាំនួនជាង ១០០នាក់ ចធឝើការបាំតបកយា៉ាងហិងា ចៅ
អាំ ុងចពលចធឝើកូដកមយ ជុាំវញិការមិនចបើកលបាក់ឈបួល។ 
 

 កមយករេាំនួន ១០នាក់លតវូទទួលរងរបួស្ជាទមងន់ ចហើយចមដឹកនាាំស្ហជីពFTU ច យ្ េះ 
ចផង ជូ លតវូបាន ុាំែវួនេាំនួនមួយយប់ចៅស្បងការោឌ ននេរបាលរាជធានីភបាំចពញ។

 

ផ្ថងទី៩ តែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 

 ករណីទី៧៣

អបកស្ថរព័ត៌ាន តដលរាយការណ៍អាំពីការជាំរតិោរលបាក់ ចោយនេរបាល លតវូទទួលរងការ
េាំរាមកាំតហង 70

 ុាំផុនរ ៉ាងុស្សុ្ក ស្សុ្កបរបូិរ ចែតថកាំពង់ឆ្ប ាំង 

 

 នូ ចាន់ អបកស្ថរព័ត៌ានតែយរស្ថទ បនាចស្ថភ័ណឍ  លតូវទទួលរងការេាំរាមកាំតហងចាប់ែវួន
ពីចមប៉ាុស្ថ៍នេរបាលរដឌបាល ុាំច យ្ េះ បា៉ាង ពុាំតស្ន បនាធ ប់ពីគ្មត់បានចបាេះពុមភផាយ
នូវការចចាទលបកាន់ថា នេរបាលបានជាំរតិោរលបាក់ពីអបកភូមិ តដលកាំពុងចនស្ថទលតី
តមាត់ទចនវ។ បា៉ាង ពុាំតស្ន បានោក់ពាករបណឋឹ ងពីបទបរហិារចករ ថិ៍លបឆ្ាំងនឹង  
នូ ចាន់ ផងតដរ តដលកាតស្តចនេះ បានអេះោងផងតដរថា នេរបាលកាំពុងរកលុយ
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP064LG11។ 
69

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP063OFE11។ 
70

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KN024THI11។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  93 

បានពីការលក់ដីធវីែុស្េាប់។ 
 

ផ្ថងទី២៣ តែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 

 ករណីទី៧៤

ស្កមយជនលតវូបានចាប់ែវួន បនាធ ប់ពីបានេូលរមូស្នបិសី្ទោស្ថ ន 71

 ុាំជប់វារ ីស្សុ្កលពេះចនលតលពេះ ចែតថបនាធ យានជ័យ
 

 ស្កមយជនតែយរកមភុជាចលកាមចៅលកងុបាងកក លតូវបានចាប់ែវួន  ុាំែវួន និងចចាទលបកាន់ 
ពីបទតេកចាយែិតថប័ណតលបឆ្ាំងរាជរោឌ ភិបាល ចលកាយពីបានមកកាន់លបចទស្កមភុជា 
ចដើមផីសុ្ាំបនថទិោឌ ការផ្ថរបស់្គ្មត់។ កូនលបុស្របស់្គ្មត់ាប ក់ក៏លតូវបានចាប់ែវួនផង 
តដរ។ 
 

 លាង សុ្ខ្ ចភទលបុស្ ជាតាំណាងឧតឋមលកមុលបឹកាជាតិកមភុជាចលកាម (SNCKK) និង
កូនលបុស្របស់្គ្មត់ច យ្ េះ លាង រតនៈ លតូវបានចាប់ែវួនភាវ មៗបនាធ ប់ពី លាង សុ្ខ្ 
បានេូលរមួស្នបិសី្ទស្ងគមសីុ្វលិោស្ថ ន ចៅទីលកងុ Jakarta ចៅចដើមតែឧស្ភា ឆ្ប ាំ
២០១១។ ការចាប់ែវួនចនេះ ទាំនងជាចធឝើច ើងចដើមផីស្ងសឹ្កចោយផ្អធ ល់ចៅនឹងការេូល
រមួរបស់្គ្មត់កបុងស្នបិសី្ទចនាេះ តដលជាទីតដលគ្មត់បានតេកចាយព័ត៌ាន ស្ឋីពីការ
រ ាំចលាភបាំពានចៅចលើតែយរចលកាមចៅកបុងលបចទស្ចវៀតណាម។ 

 

 អបកោាំងពីរចនេះ លតវូបាន ុាំែវួនេាំនួន ១យប់ កបុងអងគភាពតត់ែវួននេរបាលចែតថ មុន
ចពលចផធរចៅកាន់នាយកោឌ នស្នថិសុ្ែលកសួ្ងមហាផ្ផធ។ ចៅចពលកាំពុងចាប់ែវួន
នេរបាល បានរបឹអូស្យកលិែិតឆវងតដនរបស់្ពួកគ្មត់ អតថស្ញ្ហដ ណប័ណតកមភុជា 
របស់្ លាង សុ្ខ្ លុយេាំនួន ៤០០ដុលាវ រ កុាំពរូទ័រមួយចលេឿង និងទូរស័្ពធផ្ដរបស់្ 
ពួកចេ។ កូនរបស់្គ្មត់លតូវបានចោេះតលងចៅផ្ថងបនាធ ប់ ប៉ាុតនថ លាង សុ្ខ្ ជាឪពុកលតូវ
បានចផធរចៅកាន់ពនននាគ្មរចែតថតតកវ ជាទីតដលគ្មត់លតូវបាន ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នប 
ជាចលេើនស្បាឋ ហ៍មុនចពលចោេះតលង។ 

 

ផ្ថងទី២៥ តែឧស្ភា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៧៥ 

[សូ្មចមើលករណី 
ទី៦៤ ៦៥ ៨៧ 

ចលាកស្ងឃកាន់លពេះពុទនស្ថស្នា លតវូបានចេបងខាំឲ្រចភៀស្លពេះកាយចេញពីការតវា៉ា បនាធ ប់ពី
ទទួលរងការេាំរាមកាំតហងចាប់ែវួន  

72

ផ្លព ង់  

 លពេះចតជេុណ លួនសូ្វា៉ាត លតវូបានចេបងខាំឲ្រចភៀស្លពេះកាយចេចញពីការតវា៉ាលបឆ្ាំង 
នឹងការរបឹអូស្យកដីធវី និងការកាប់បាំផ្អវ ញផ្លពចឈើចៅស្ហេមន៍ផ្លព ង់បនាធ ប់ពី
ោជាញ ធរមូលោឌ នេាំរាមចាប់លពេះកាយលពេះអងគ។ 
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP065IAD11។ 
72

 តរាងអងគចហតុមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា”ករណីសិ្កាៈ លួន សូ្វា៉ាត” តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.cchrcambodia.org/index_ 
old.php?url=media/media.php &p=factsheet_detail.php&fsid=5&id=5។ 

http://www.cchrcambodia.org/index_%20old.php?url=media/media.php%20&p=factsheet_detail.php&fsid=5&id=5
http://www.cchrcambodia.org/index_%20old.php?url=media/media.php%20&p=factsheet_detail.php&fsid=5&id=5


94   ឧរសមព័នធ

៨៩ ៩៧ ផងតដរ
 

[សូ្មចមើលករណី 
ទី២០ និង១១៤ 
ោក់ទងនឹងលពេះ
អងគ លួន សូ្វា៉ាត

 ចៅផ្ថងទី២៦ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១១ លពេះអងគ នួន តង៉ាត ជាស្ចមឋេស្ងឈលពេះពុទនស្ថស្នា 
ចៅរាជធានីភបាំចពញ បានចេញលិែិតជាផវូវការមួយ ចោយចចាទលបកាន់លពេះចតជេុណ 
លួន សូ្វា៉ាត ពីបទបងកឲ្រអបកភូមិ “ានេាំនិតោលកក់” ពីលពេះពុទនស្ថស្នា។ 

  

 លិែិតចនាេះ បានហាមលបាមលពេះចតជេុណ លួន សូ្វា៉ាត មិនឲ្រនិមនថចេញពីកុដិរបស់្
លពេះអងគចៅវតថឧណាត ចលាម ចហើយនឹងហាមលពេះអងគមិនឲ្រនិមនថេូលចៅកបុងវតថចផសងៗ
ចទៀតោាំងអស់្ចៅរាជធានីភបាំចពញ។ 

 

ផ្ថងទី២៦ តែឧស្ភា  
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៧៦ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៥៩ និង៦២  

ផងតដរ

ស្កមយជនស្ហេមន៍លតវូបានវាយដាំយា៉ាងចតរចៅពីោហាន 73

 ុាំតាំងស្ាំចរាង ស្សុ្កភបាំស្សួ្េ ចែតថកាំពង់ស្ភ ឺ 

 

 សិុ្ម ស្ ុន ជាតាំណាងអបកភូមិលតូវបានចេវាយនឹងកាាំចភវើង និងទទួលការេាំរាមកាំតហង 
នឹងស្ាវ ប់ ពាក់ព័នននឹងជចាវ េះដីធវីជាមួយោជាញ ធរ។ 
 

 ការរ ាំចលាភបាំពានចលើរាងកាយ និងការេាំរាមកាំតហងចនេះ លតូវបានលបលពឹតថជាហូរតហពី 
ស្ាំណាក់ជនពាលសីុ្ឈបួលមួយលកមុ តដលដឹកនាាំចោយ ទូេ សុ្ភ័ង្រ្កថ ជាចយាធា ACO 
និង ពីវ  ុន ជាស្ាជិកលកុមលបឹកា ុាំ។ 
 

 ចៅចពល សិុ្ម ស្ ុន កាំពុងលតូវបានចេវាយ ោជាញ ធរបានដុតបាំផ្អវ ញ ផធេះេាំនួន ១០ែបង 
និងលទពរស្មផតថិចផសងៗចទៀតរបស់្លបជាពលរដឌេាំនួន ១០០លេួស្ថរ។

 

ផ្ថងទី៩ តែមិថុនា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៧៧

ការប៉ាុនប៉ាងស្ាវ ប់ស្កមយជនអភិរកសធនធានជលផល 74

 ុាំអណឋូ ងទឹក ស្សុ្កបុទុមស្ថេរ ចែតថចកាេះកុង 
 

 ជនមិនស្ថគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណមួយរបូ បានបាញ់កាាំចភវើងជាចលេើនលគ្មប់ចៅចលើ ចនត សួ្ង 
ជាស្កមយជនអភិរកសធនធានជលផល ចៅចពលគ្មត់កាំពុងស្ថឋ ប់វទិរុកបុងផធេះរបស់្គ្មត់។ 

  

 ចនត សួ្ង បានចធឝើស្កមយភាពយា៉ាងស្កមយ កបុងការផសពឝផាយព័ត៌ានស្ឋីពីការអភិរកស
ជលផលចៅកបុងស្ហេមន៍របស់្គ្មត់។ 

 

  

                                                           
73

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KS021DAP11។ 
74 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP103IAD11។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  95 

ផ្ថងទី៧ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៧៨ 

  
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៦ ៥១ ៦៧ 
៦៩ ៧០ ៩១ ៩២ 
៩៩ ១១៤ ១១៥ 
និង១២២ ផងតដរ

ស្កមយជនស្ហេមន៍បឹងកក់លតវូបានចាប់ែវួន និង ុាំែវួនតមទាំចនើងេិតថេាំនួន ១យប់ 75

រាជធានីភបាំចពញ 
 

 អបកស្សី្ ចទព វនបី និងអបកស្សី្ ណុន សុ្ចែង ជាតាំណាងស្ហេមន៍លតូវបានឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែ
ែ័ណឍ ដូនចពញចធឝើការចាប់ែវួន និង ុាំែវួនេាំនួន១យប់ ចៅស្បងការោឌ ននេរបាលរាជ
ធានីភបាំចពញ តមបទបញ្ហជ របស់្ចលាក ទូេ ណារត័ប ជាស្បងការនេរបាលរាជធានី។

 

 ស្កមយជនោាំងពីរ េឺជាមនុស្សកបុងេាំចនាមពលរដឌអបករស់្ចៅស្ហេមន៍បឹងកក់ តដល
បានមកលបមូលផឋុាំគ្មប ចៅជិតស្ថទ នទូតបារាាំង ចដើមផីចធឝើការតវា៉ានឹងការរបឹអូស្យកដីធវី។ 
 

ផ្ថងទី១៤ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៧៩ 

  
[សូ្មចមើលករណី 
ទី១៨ និង៣៨  

ផងតដរ

ស្ថលាឧទនរណ៍ស្ចលមេតមកល់ការផឋនាធ ចោស្ ចោយគ្មយ នមូលោឌ នចៅចលើបុេគលិកអងគការ
លីកាដូ  76 
រាជធានីភបាំចពញ 

 

 ស្ថលាឧទនរណ៍បានស្ចលមេដមកល់ការផឋនាធ ចោស្ចោយគ្មយ នមូលោឌ ន និងការកាត់
ចោស្ឲ្រជាប់ពនននាគ្មរេាំនួន ២ឆ្ប ាំ ចៅចលើចលាក លាង សុ្ែចជឿន ជាបុេគលិកអងគការ
លីកាដូ ពីបទជាប់ពាក់ព័ននកបុងការតេកចាយែិតថប័ណតលបឆ្ាំងនឹងរោឌ ភិបាល កបុងឆ្ប ាំ
២០១០។

  

 ចៅកបុងដាំចណើ រការនីតិវធីិមិនធមយតមួយ តុលាការបានចធឝើការតកតលបការផឋនាធ ចោស្
ចលាក លាង សុ្ែចជឿន ពីបទផាយព័ត៌ានមិនពិតឲ្រចៅជាបទញុេះញង់តមលកម
លពហយទណឍ ថយី តដលមិនោន់េូលជាធរានចៅច ើយ ចៅចពលតដលានការចចាទ
លបកាន់បទចលយើស្ចនេះ។

  

ផ្ថងទី១៦ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៨០

ការចាប់ែវួន និងការ ុាំែវួនបុេគលិកអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលែុស្េាប់ 77

ស្ង្ហក ត់ទចនវបាស្ថក់ ែ័ណឍ េាំការមន រាជធានីភបាំចពញ 

 

 ញ៉ាូ វ តដន និងចឡាេះ ចស្ស្ន ជាបុេគលិកស្ាេមន៍ធាងចតប ត លតូវបានអងគរកសស្ចមឋេ 
ជា សីុ្ម ជាលបធានលពឹទនស្ភា និងជាមង្រ្នថីជាន់ែភស់្េណបកសកាន់អាំណាេចធឝើការចាប់ 
ែវួន។ ពួកចេលតូវបាន ុាំែវួនជាចលេើនចា៉ាង ចៅឯប៉ាុស្ថ៍នេរបាលរដឌបាលស្ង្ហក ត់ 
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 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ “ស្ថលាឧទនរណ៍ស្ចលមេដាំកល់ការផឋនាធ ចោស្ ចោយគ្មយ នមូលោឌ នចៅចលើបុេគលិកអងគការលីកាដូ” ចេញផាយចៅផ្ថងទី
១៤ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=254។ 

77
 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈPP101THI11។ 
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ទចនវបាស្ថក់។
  

 បុេគលិកអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល បានថតផធេះជាចលេើនែបងចៅជិតភូមិលេឹេះ ស្ចមឋេ  
ជា សីុ្ម តដលបានទទួលចស្េកឋីជូនដាំណឹងអាំពីការបចណឋ ញចេញ។

   

ផ្ថងទី២៣ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៨១

លបធានស្ហជីពលតវូបានចាប់ែវួន ចៅចពលតេកចាយែិតថប័ណតព័ត៌ាន 78

ស្ង្ហក ត់អូរឡាាំពិកែ័ណឍ េាំការមន រាជធានីភបាំចពញ 

 

 លបធានស្ហជីពេាំនួន ៤ នាក់ តដលាន ចលាក ចអឿ ទី ជាលបធានស្ហព័ននផ្នកិេច 
ស្ហលបតិបតថិការស្លាប់កមភុជា ចលាក ស្ថត ចឈៀងហួ ជាលបធានស្ហជីពជាតិ  
កមភុជាស្លាប់ការពារកមយករ ចលាក ចស្ស្ៀង ណារទិន ជាលបធានស្ហជីពស្ហព័នន 
ចស្ដឌកិេចកមយករកមភុជា និងចលាក អ ុន ោរា៉ា  ជាលបធានស្ហជីពស្ហព័ននស្ថយ រតីកមយករ
ឯករាជរ លតូវបានចាប់ែវួនចោយមង្រ្នថីនេរបាលរាជធានីភបាំចពញ។
 

 ចៅចពលកាំពុងចាប់ែវួន ស្កមយជនោាំងចនេះ កាំពុងតេកចាយែិតថប័ណត ស្ហជីពស្ឋីពី
តផ្មវលទលទង់ជីវភាពរស់្ចៅែភស់្ ចហើយលតូវការដាំច ើងលបាក់ឈបួលែភស់្ជាងចនេះ។

  

ផ្ថងទី២៦ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៨២

នេរបាលចធឝើការបង្រ្ង្ហក បចៅចលើការតវា៉ាដីធវីចោយអហិងា 79

 ុាំលកស្ថាំង ស្សុ្ករាស្តហក ចែតថស្ថឝ យចរៀង 

 

 អបកភូមិេាំនួន ២០០នាក់ តាំណាងឲ្រលបជាពលរដឌេាំនួន ៥៤៣លេួស្ថរ តដលទទួលផល
ប៉ាេះពាល់ពីដីស្មផោន តដលផឋល់ចៅឲ្រលកុមហ ុនមិតថភាព កាំពុងចធឝើការតវា៉ាលបឆ្ាំង នឹង
ការឈូស្ឆ្យចលើដីធវីរបស់្ពួកចេ ចៅចពលកងកាវ ាំងលបោប់ោវធុេលមុេះមួយលកុម 
តដលដឹកនាាំចោយ ចលាក  ឹក ស្ថរា៉ាន់ ជាអភិបាលរងស្ស្ុក បានបាំតបកពួក ចេចោយ
បងខាំ។

  

 ការផឋល់ស្មផោនចនេះ ជាន់គ្មប នឹងដីផ្លពចឈើស្ហេមន៍ តដលលតូវបានទទួលស្ថគ ល់ជា
ផវូវការ។
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ SR031LG11។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  97 

ផ្ថងទី២៦ តែកកកោ 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៨៣ 

  
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣១ និង៩៤  

ផងតដរ

លគ្មប់កាាំចភវើងលតវូបានចេបាញ់ស្ាំចៅផធេះស្កមយជនស្ហេមន៍ 80 
 ុាំតតផង ស្សុ្កបនាធ យស្សី្ ចែតថចស្ៀមរាប  

 

 េុន ចអង ជាស្កមយជនស្ហេមន៍ េឺជាជនរងចលគ្មេះពីការប៉ាុនប៉ាងចធឝើតត ចៅចពល
ខ្យ ន់កាាំចភវើងាប ក់មិនស្ថគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណ បានបាញ់ស្ាំចៅផធេះរបស់្គ្មត់។ េុន ចអង 
កាំពុងតតចៅផធេះជាមួយលបពននគ្មត់ និងកូនស្សី្គ្មត់ោយុ ៨តែ ចៅចពលកាំពុងវាយ
លបហារ។ លេួស្ថរចនេះ បានចភៀស្ែវួនចេញពីផធេះភាវ មៗ ចោយភ័យខ្វ េនឹងសុ្វតទិភាព
របស់្ពួកចេ។ 
  

 េុន ចអង េឺជាស្កមយជនសិ្ទនិដីធវីមួយរបូលបចាាំស្ហេមន៍ តដលបានចធឝើការតស្ ូមតិ
ស្លាប់ការពារសិ្ទនិរបស់្អបកភូមិរបស់្គ្មត់ តដលពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីជាមួយ 
រដឌបាលផ្លពចឈើ។  

 

 មិនយូរប៉ាុនាយ ន មុនប៉ាុនប៉ាងចធឝើតតចៅចលើរបូគ្មត់ េុន ចអង បានស្តមឋងមតិជា 
ស្ថធារណៈ អាំពីផលប៉ាេះពាល់ជាអវជិជានពីេចលាងោាំកូនចឈើច ើងវញិ ចោយរដឌ 
បាលផ្លពចឈើ តដលចធឝើឲ្រប៉ាេះពាល់លបជាពលរដឌេាំនួន ១០៥លេួស្ថរ។ 

 

 រហូតមកទល់ចពលចនេះ គ្មយ នជនស្ងស័យណាាប ក់លតវូបានចាប់ែវួនកបុងឧបផតថិចហតុ
បាញ់ចនេះចៅច ើយចទ។  

 

ផ្ថងទី២ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១១ 
ករណីទី៨៤

អងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលខ្ងសិ្ទនិដីធវី លតវូបានពរួរស្កមយភាព ចោយលកសួ្ងមហាផ្ផធ 81

រាជធានីភបាំចពញ 
 

 ស្ាេមធាងចតប ត ជាអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលមួយ (STT) លតូវបានបិទោឝ រ
បចណាឋ េះោស្នប ចោយឯកឧតឋម នុត ស្ថោន ជារដឌចលខ្ធិការលកសួ្ងមហាផ្ផធតម
បទបញ្ហជ របស់្ឯកឧតឋមរដឌមង្រ្នថីលកសួ្ងហិរញ្ដវតទុ គ្មត ឈុន។ គ្មយ នចហតុផលស្ស្ប
េាប់ លតូវបានពនរល់ពីោជាញ ធរេាំចពាេះការបិទោឝ របចណាឋ េះោស្នបចនេះច ើយ។

  

 មិនយូរប៉ាុនាយ នមុនចពលបិទោឝ រចោយបងខាំ ស្ាេមធាងចតប តបានចបាេះពុមភផាយ
របាយការណ៍មួយ តដលបានចលបើទិនបន័យោេបា៉ា ន់បរាិណជាស្តានុម័តបាន ចដើមផី
បង្ហា ញវបិតថិជាក់តស្ឋង កបុងកញ្ច ប់ទូោត់ស្ាំណងធានារា៉ា ប់រងពីធនាគ្មរអភិវឌណន៍ោសីុ្ 
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 មជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “លគ្មប់កាាំចភវើងលតូវបានចេបាញ់ស្ាំចៅផធេះស្កមយជនស្ហេមន៍” IFEX ចេញផាយផ្ថងទី៣ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១: 
http://www.ifex.org/cambodia/2011/08/03/eng_attack/។ 

81
 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP107SC11។ សូ្មចមើលផងតដរៈ ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ 
“ចយើងោាំងអស់្គ្មប ជាស្ាេមន៍ធាងចតប តៈ ស្ងគមសីុ្វលិ និងលកុមវស័ិ្យឯកជន ចថាក លចោស្េាំចពាេះការពរួរស្កមយភាពអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលកបុងតាំបន់តម
ទាំចនើងេិតថពីរោឌ ភិបាល” ចេញផាយផ្ថងទី២១ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.licadho-cambodia .org/pressrelease.php?perm=256។ 

http://www.ifex.org/cambodia/2011/08/03/eng_attack/


98   ឧរសមព័នធ

តដលលតូវផឋល់ចៅឲ្រលេួស្ថរលបជាពលរដឌ តដលលតូវបចណឋ ញចេញចោយស្ថរេចលាង
ស្ថឋ រផវូវរថចភវើងច ើងវញិចៅរាជធានីភបាំចពញ។

  

 េាំចពាេះចស្េកឋីពិស្ថឋ រតថមចទៀត សូ្មចមើលករណីសិ្កាកបុងតួចស្េកឋីផ្នរបាយការណ៍ 
ចនេះ។

 

ផ្ថងទី៣ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៨៥

រដឌមង្រ្នថីលកសួ្ងព័ត៌ានបិទោឝ រកាតស្តេាំនួន ២ 82 
រាជធានីភបាំចពញ  

 

 លកសួ្ងព័ត៌ានកមភុជាបានលុបចចាលោជាញ ប័ណតកាតស្តេាំនួន ២េឺ កាតស្តទឹក និង
ចភវើង (The Water and Fire News) លពមោាំងកាតស្តពិភពចលាក (The World News) 
ចហើយបញ្ហជ ឲ្រកាតស្តោាំង ២ ចនេះ ឈប់ចបាេះពុមភផាយ។ ចស្េកឋីជូនដាំណឹង តដល
េូស្បញ្ហជ ក់ពីចស្េកឋីស្ចលមេចនេះ លតូវបានេុេះហតទចលខ្ ចោយឯកឧតឋម ចែៀវ កញ្ហដ  
រទិន ជារដឌមង្រ្នថីលកសួ្ងព័ត៌ាន។

  

 កាតស្តោាំង ២ ចនេះ ានភាពឯករាជរខ្ងនចយាបាយ ប៉ាុតនថានឆនធៈស្រចស្រអតទបទ
កាតស្តរេិះេន់េណបករលបជាជន តដលជាេណបករកាន់អាំណាេ។ 
 

ផ្ថងទី៤ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៨៦

ស្កមយជនេាំនួន ៥នាក់ លតវូបានកាត់ចោស្ពីបទតេកចាយែិតថប័ណត 83
 

រាជធានីភបាំចពញ 

 

 ស្ថលាដាំបូងរាជធានីភបាំចពញបានផឋនាធ ចោស្ ចលាក ផុន ស្ាំោត សុ្ែ តហា៉ារា៉ា ក់ ចង្ហ 
ចម៉ាងហុង ចអៀង ស្ថម៉ាន និងេិម បុល ពីបទញុេះញង់ឲ្រលបលពឹតថបទឧលកិដឌ ចោយតេក
ចាយែិតថប័ណត តដលរៈិេន់ដីស្មផោន និងរៈិេន់រោឌ ភិបាលេាំចពាេះេាំណងោក់ទង
យា៉ាងជិតស្បិទនរបស់្ែវួនជាមួយលបចទស្ចវៀតណាម។ 
 

 បុរស្ោាំង ៥នាក់ ចនេះលតូវបានចាប់ែវួនកបុងតែមករា និងតែកុមមៈ ចហើយលតូវបាន ុាំែវួន
បចណាឋ េះោស្នបអស់្រយៈចពល ៥-៦ តែ តដលជាការរ ាំចលាភបាំពានយា៉ាងជាក់តស្ឋងចៅ
ចលើេាប់ជាតិ តដលហាមមិនឲ្រ ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នបេាំចពាេះបទចលយើស្មជឈមឹចលើស្
ពីពាក់កណាឋ លផ្នចោស្អបផបរាតដលេាប់បានកាំណត់។ ចៅកបុងករណីញុេះញង់ 
ចោស្ជាប់ពនននាគ្មរអបផបរាន េឺានរយៈចពលតត ៦តែ។ 

                                                           
82

 ការលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សផ្នមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “កាតស្តបាវេនាតដលកត់ស្ាគ ល់េាំនួនផ្ផធដីលបចទស្កមភុជា លតូវបានចាត់
ទុកជាការចជរលបាថកាតស្តេាំនួន ២ លតូវបានបិទោឝ រ” ផ្ថងទី៨ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.cchrcam bodia.org/index_old.php? url=media/media. 
php&p=alert_detail.php&alid=3&id=5។ 

83
 ការលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សផ្នមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “បុរស្េាំនួន ៥ នាក់លតូវបានកាត់ចោស្ពីបទតេកចាយែិតថប័ណតលបឆ្ាំងរាជរ

ោឌ ភិបាល” ផ្ថងទី៨ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.ifex.org/cambodia/2011/08/05/leaflets_conviction/។ 

http://www.ifex.org/cambodia/2011/08/05/leaflets_conviction/


ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  99 

 

 ផុន ស្ាំោត និងចអៀង ស្ថម៉ាន លតូវទទួលចោស្ជាប់ពនននាគ្មរេាំនួន ២ ឆ្ប ាំ េាំចពាេះ
បុរស្ ៣ នាក់ចផសងចទៀតលតូវទទួលចោស្ជាប់ពនននាគ្មរេាំនួន ១៨តែ។ អបកោាំង ៥
នាក់ លតូវបានពិន័យជាលបាក់េាំនួន ២លានចរៀល (លបតហល ៥០០ ដុលាវ រោចមរកិ)។  
 

ផ្ថងទី១៨ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៨៧ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៦៤ ៦៥ ៧៥ 
៨៩ និង៩៧  
ផងតដរ

ស្កមយជនផ្លពចឈើលតវូបាន ុាំែវួន ចដើមផចីធឝើការអប់រ ាំ បនាធ ប់ពីបានតេកចាយែិតថប័ណត 84

ែ័ណឍ េាំការមន រាជធានីភបាំចពញ 
 
 ស្កមយជនផ្លពចឈើលបាណជា ៣០០ នាក់មកពីចែតថេាំនួន ៤ (កាំពង់ធាំ លពេះវហិារ ស្ធឹង

តលតង និងលកចេេះ) លតវូបាន ុាំែវួនរយៈចពលែវី ចោយនេរបាល និងោជាញ ធររដឌ បាល
ស្លាប់ចធឝើការអប់រ ាំ។ 
 

 លកមុស្កមយជន បានចធឝើការតេកចាយែិតថប័ណតអប់រ ាំ ស្ឋីពីផ្លព ង់ និងស្ថរៈស្ាំខ្ន់ជីវៈ
េាំរេុះផ្នផ្លពចៅតមទីកតនវងលបស្ពឝស្ាំខ្ន់ៗកបុងរាជធានីភបាំចពញ។ 

  

ផ្ថងទី២៥ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៨៨

ការចាប់ែវួន និងការ ុាំែវួនតាំណាងស្ហេមន៍ ២ របូចោយែុស្េាប់ 85
 

ភូមិមណឍ ល ២ ស្ង្ហក ត់ ១ លកងុលពេះសី្ហនុ ចែតថលពេះសី្ហនុ 
  

 ផ្អន់ ញី និងចែៀង ចាន់តន ជាតាំណាងស្ហេមន៍ លតូវបានចាប់ែវួនែុស្េាប់ ចោយ
មង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទចែតថ ចោយគ្មយ នដីកា។ លកមុមង្រ្នថីតដលានគ្មប  ៤០ នាក់ លតូវ
បានដឹកនាាំចោយ ចលាក ចហង និន ជាចមបញ្ហជ ការកងរាជោវធុហតទចែតថ។

  

 តាំណាងស្ហេមន៍ោាំង ២ នាក់ លតូវបាន ុាំែវួនពីបទចលបើអាំចពើហិងា ចដើមផកីាន់កាប់ 
លទពរស្មផតថិោក់ទងនឹងដីកាំពុងានជចាវ េះរវាងលបជាពលរដឌេាំនួន ១៨៧ លេួស្ថរ និង 
ឧកញា៉ា  ជា ចស្ឿន។ ការចចាទលបកាន់ចនេះ លតវូបានចធឝើច ើងចោយ ចរៀម េនធមបី ជាលពេះ
រាជោជាញ ។

 

ផ្ថងទី៧ តែកញ្ហដ  
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៨៩ 

 
 

ោជាញ ធរបានរារាាំងវេគបណឋុ េះបណាឋ លសិ្ទនិដីធវី 86

 ុាំអណឋូ ងទឹក ស្សុ្កបុទុមស្ថេរ ចែតថចកាេះកុង 
 

 ចលាក ឈុត វទុនី ជាលបធាន NRPG និងឈិម ស្ថវទុន ជាបុេគលិកមជឈមណឍ លសិ្ទនិ 
មនុស្សកមភុជា លតូវបានមង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទស្ស្ុកេាំនួន ១០ នាក់ ចៅចែតថកាំពង់ធាំ
េាំរាមចាប់ែវួន និងហាមមិនឲ្រចរៀបេាំវេគបណឋុ េះបណាឋ ល ស្ឋីពីេាប់ផ្លពចឈើ និងេាប់ 

                                                           
84 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP108OFE11។ សូ្មចមើលផងតដរៈ ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការ  

លីកាដូ “ោជាញ ធរ ុាំែវួនស្កមយជនផ្លពចឈើចៅរាជធានីភបាំចពញ” ផ្ថងទី១៨ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១១:http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=255 
85

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ SV030IAD11។ 
86 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KT061OFEA11។  

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=255


100   ឧរសមព័នធ

[សូ្មចមើលករណី 
ទី៦៤ ៦៥ ៧៥ 
៨៧ និង៩៧  
ផងតដរ

ភូមិបាល។ 
 មង្រ្នថីោាំងចនេះ លតូវបានដឹកនាាំចោយ អ ុង ម៉ាូលី ជាអធិការនេរបាលស្ស្កុស្ណាឋ ន់  

ោវ ហុក ជាអភិបាលរងស្សុ្ក និងឈិម ែុន ជាលបធាន ុាំានរទិន។ 

ផ្ថងទី៨ តែកញ្ហដ   
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៩០ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី១២ ផងតដរ]

តាំណាងស្ហេមន៍លតវូបានចេបងខាំឲ្រចរ ើផធេះចេញ 87

ភូមិជ័យចស្នា  ុាំតតកន ស្សុ្កឈូក ចែតថកាំពត 
 

 អបកភូមិេាំនួន ៤ នាក់ (តពក េន អ ុក ចា៉ាក ជ័យ សិុ្ន និងកូក រនិ) ជាតាំណាងឲ្រលបជា
ពលរដឌេាំនួន ៧០ លេួស្ថរ តដលពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវី លតវូបានចេេលាម និងបងខាំឲ្រ
រេុះចរ ើផធេះស្តមផងកបុងភូមិ ចៅអាំ ុងការេរចារជុាំវញិជចាវ េះដីធវីចនេះ។ ផធេះស្តមផងោាំង
ចនេះ ស្ទិតចៅចលើដីតដលជាន់ចលើដីស្មផោនចស្ដឌកិេច តដលលតូវផឋល់ចៅឲ្រលកុមហ ុន
Camtree Corporation។
 

ផ្ថងទី១៦ តែកញ្ហដ  
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៩១ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៦ ៥១ ៦៧ 
៦៩ ៧០ ៧៨ ៩២ 
៩៩ ១១៤ ១១៥ 
និង ១២២ ផងតដរ

នេរបាលបានវាយស្កមយជនយា៉ាងចតរចៅ ចៅអាំ ុងចពលបចណឋ ញចេញចោយបងខាំ 88

ស្ហេមន៍បឹងកក់ រាជធានីភបាំចពញ 
 

 ចលាក សួ្ង សុ្ភ័ណឍ  ជាស្កមយជនដីធវី លតូវបាននេរបាលអនថរាេមន៍មួយលកមុ វាយដាំ
យា៉ាងចតរចៅ ចហើយបានទុកគ្មត់ចចាលឲ្រហូរ្ម និងស្នវប់បាត់ស្ថយ រតី បនាធ ប់ពី
ពួកចេបានោត់ធាក់ និងវាយដាំគ្មត់នឹងដុាំឥដឌលពមោាំងដាំបង។ ចនេះ ជាចលើកទី២ 
ចហើយកបុងរយៈចពលមិនដល់ ១ ឆ្ប ាំផង តដលចលាកលតូវបាននេរបាលវាយយា៉ាងចតរ 
ចៅចៅអាំ ុងចពលការតវា៉ាមួយ។ នេរបាលបានបនថវាយ ចៅអាំ ុងចពលោាំង ២ 
ចលើកចនេះ បនាធ ប់ពីគ្មត់បានស្នវប់បាត់ស្ថយ រតីចៅចហើយ ឬមិនោេការពារែវួនបាន។
 

 ការវាយលបហារចនេះ បានចកើតច ើង ែណៈចពលនេរបាលអនថរាេមន៍ និងឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែ 
ែ័ណឍ ដូនចពញ កាំពុងការពារចលេឿងេលកេាំនួន ២ ចលេឿង តដលបានបញ្ជូ នចេញចៅ 
ស្ហេមន៍បឹងកក់ ចដើមផកីាំចទេផធេះស្តមផង ចោយមិនបានដឹងែវួនជាមុន។ 
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KP046THI11។ 
88

 តែសវចីដអូអងគការលីកាដូ “ស្កមយជនស្ហេមន៍បឹងកក់ លតូវបានមង្រ្នថីនេរបាលមួយលកុមវាយដាំយា៉ាងចតរចៅ ចៅចពលានការបចណឋ ញចេញចោយបងខាំ” ផ្ថងទី
១៧ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=25។ សូ្មចមើលផងតដរៈ ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ “ោជាញ ធររាជ
ធានីភបាំចពញលតូវតតចគ្មរពតមបទបញ្ហជ រោឌ ភិបាលកបុងការផឋល់ដីធវីចៅឲ្រលេួស្ថរលបជាពលរដឌស្ហេមន៍បឹងកក់ តដលចៅចស្ស្ស្ល់” ផ្ថងទី១៦ តែកញ្ហដ   
ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease. php?perm =259។ 

http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=25
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.%20php?perm%20=259


ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  101 

ផ្ថងទី៥ តែតុលា  
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៩២ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៦ ៥១ ៦៧ 
៦៩ ៧០ ៧៨ ៩១ 
៩៩ ១១៤ ១១៥ 
និង ១២២ ផងតដរ

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការ ចៅចលើស្កមយជនស្ហេមន៍ 89 
រាជធានីភបាំចពញ  
 

 តាំណាងស្ហេមន៍បឹងកក់េាំនួន ៦ នាក់ (ចទព វនបី ចហង មុាំ តង៉ាត  ុន ដួង គ្ម េង់  
 េនាទ  និងតុល ស្សី្ចៅ) លតវូបានស្ថលាដាំបូងរាជធានីភបាំចពញ ចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រពី
បទចជរលបាថ និងបាំភិតបាំភ័យ ចលាក ឆ្យ ធីរទិនិ ជាលបធានស្ង្ហក ត់ស្ស្េះេក។ ដីកា
មិនបានផឋល់ចស្េកឋីពិស្ថឋ រអាំពីចពលចវលា ទីកតនវង និងអបករស់្ចៅបឹងកក់បានចជរ
លបាថ ឬបានបាំភិតបាំភ័យ ចលាក ឆ្យ ធីរទិន តបបណាចនាេះចទ។
 

 ដីកាតុលាការបានចធឝើច ើងភាវ មៗ បនាធ ប់ពីលបជាពលរដឌស្ហេមន៍បឹងកក់េាំនួន ៨ 
លេួស្ថរ បានោក់ពាករបណឋឹ ងចៅស្ថលាដាំបូងរាជធានីភបាំចពញ ចោយចចាទលបកាន់ថា 
លកមុហ ុន ស្ ូកាេូ (Shukaku Inc.) អភិបាលរងែ័ណឍ ដូនចពញ និងស្ាជិកជាន់ែភស់្ 
ផ្ននេរបាលលបឆ្ាំងកូដកមយរាជធានីភបាំចពញេាំនួន ៣ នាក់ លតវូទទួលែុស្លតូវេាំចពាេះ 
ការបាំផវិេបាំផ្អវ ញផធេះស្តមផងរបស់្ពួកចេ ចោយែុស្េាប់កាលពីផ្ថងទី១៦ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ
២០១១។

 

ផ្ថងទី៦ តែតុលា  
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៩៣ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣១ និង៨៣  

ផងតដរ]

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូ វតុលាការ ចៅចលើស្កមយជនស្ហេមន៍ 90

ភូមិស្គុន  ុាំតតផង ស្សុ្កបនាធ យស្សី្ ចែតថចស្ៀមរាប 
 

 តាំណាងស្ហេមន៍េាំនួន ៤ នាក់ (ចវេ វ ី បា៉ាក រនិ នា េវិក និងអិុន សិុ្ន) លតវូបាន 
តុលាការចកាេះចៅោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវីេាំនួនជាង ១៧៣ ហិកត។ ជចាវ េះចនេះ បាន 
ចធឝើឲ្រប៉ាេះពាល់លបជាពលរដឌេាំនួន ២២២ លេួស្ថរ ចៅកបុងភូមិេាំនួន ២ ចផសងគ្មប កបុង ុាំ
តតផង។
 

 តាំណាងស្ហេមន៏ោាំងចនេះ លតវូបានចចាទលបកាន់ពីបទកាន់កាប់លទពរស្មផតថិ ចោយ
ែុស្េាប់តមាលត ៣៤ ផ្នេាប់ភូមិបាល។ 
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 ការលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សផ្នមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “ស្កមយជនស្ហេមន៍កបុងចែតថេាំនួន ២ ទទួលរងនូវការរ ាំខ្នយាយីពី 
តុលាការ” ផ្ថងទី៥ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media. php&p=alert_detail.php&alid=7&id=5។ 

90
 ការលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សផ្នមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “ស្កមយជនស្ហេមន៍កបុងចែតថេាំនួន ២ ទទួលរងនូវការរ ាំខ្នយាយីពី 
តុលាការ” ផ្ថងទី៥ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/ media. php&p=alert_detail.php&alid=7&id=5 ។ 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.%20php&p=alert_detail.php&alid=7&id=5
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/%20media.%20php&p=alert_detail.php&alid=7&id=5


102   ឧរសមព័នធ

ផ្ថងទី១៣ តែតុលា 
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៩៤ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី១ ៤០ និង១២៥ 

ផងតដរ]

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការចៅចលើបុេគលិកអងគការោដហុក និងអបកស្ថរព័ត៌ានវទិរុ
ោសីុ្ចស្រ ី91

ភូមិបា៉ាតង ស្សុ្កលាំផ្អត់ ចែតថរតនៈេិរ ី
 

 បុេគលិកអងគការោដហុកេាំនួន ២ នាក់ េឺចលាក តប៉ាន ប ុនណា និងចលាក ឆ្យ ធី 
លពមោាំងអបកស្ថរព័ត៌ានវទិរុោសីុ្ចស្រចី យ្ េះ រោឌ  វសិ្ថល លតវូបានតុលាការចកាេះ 
ចៅមកស្ថកសួ្រ អាំពីការចចាទលបកាន់ពីបទញុេះញង់ោក់ទងនឹងដីធវីកាំពុងានជចាវ េះ 
រវាងលកមុហ ុនឯកជន DM Group និងជនជាតិភាេតិេទាំពួនេាំនួន ១៣៦ លេសួ្ថរ។ 
បុេគលិកអងគការោដហុក និងអបកស្ថរព័ត៌ាន លពមោាំង ចលាក អ ូ វរីៈ ជានាយក 
មជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា លតូវបានតុលាការចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រមឋងចទៀត 
ោក់ទងនឹងការចចាទលបកាន់ពីបទញុេះញង់កបុងតែតុលា ឆ្ប ាំ២០១២។

 

ផ្ថងទី២៦ តែតុលា 
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៩៥

ស្កមយជនជាលពេះស្ងឃ លតវូបានោជាញ ធរស្ថស្នាផសកឹចោយបងខាំ 92

ភូមិបាយដាំរាាំ  ុាំបាយដាំរាាំ ស្សុ្កបារាយ ចែតថបាត់ដាំបង 
 
 លពេះចតជេុណ ចលេឿន រា៉ា វ ីជាលពេះស្ងឃកាន់លពេះពុទនស្ថស្នា លតូវបានលបធានស្ងឃ លពេះ

នាម  ុត ថុន េង់ចៅវតថបាយដាំរាាំផសឹកតមបទបញ្ហជ លបធានស្ងឃថាប ក់ចែតថលពេះនាម 
អ ុក មុត។
 

 លពេះចតជេុណ ចលេឿន រា៉ា វ ីលតូវបានចចាទលបកាន់ពីបទលបលពឹតថអាំចពើពុករលួយ ប៉ាុតនថទាំនង 
ជាចគ្មលចៅរបស់្ចេ ចោយស្ថរលពេះអងគានលបជាលបិយភាពកបុងេាំចណាមអបកភូមិមូល
ោឌ ន និងានជាំហរលបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយ។

 

ផ្ថងទី៣ តែវេិឆិកា 
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៩៦ 

  
 

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការចៅចលើស្កមយជនស្ហេមន៍ 93

ភូមិអណឋូ ងកនថួត  ុាំដូនបា ស្សុ្កគ្មស់្លក  ចែតថបាត់ដាំបង 

 ស្កមយជនស្ហេមន៍េាំនួន ៦ នាក់ (ស្ាំ ចអឿន តម៉ាន ផន ចាន់ ឈិវ ម៉ាុក ភួក ឡាេ ទួន 
និងប៉ាូ ត ន) លតវូបានចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រោក់ទងនឹង ការចចាទលបកាន់ថា ពួកចេ
បានចធឝើឲ្រែូេខ្តលទពរស្មផតថិឯកជន។ ពាករបណឋឹ ងលតូវបានចធឝើច ើង ចោយវរៈ 
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 ការលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សផ្នមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “ស្កមយជនសិ្ទនិមនុស្ស និងអបកស្ថរព័ត៌ាន លតូវបានតុលាការចកាេះចៅមក 
ចឆវើយបាំភវឺេាំចពាេះការចចាទលបកាន់ តដលបានចធឝើច ើងតាំងតតពី ២ឆ្ប ាំកនវងចៅ” ផ្ថងទី១២ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១១: http://www.cchrcambodia.org/index_old.php? 
url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=12&id=5។ 

92
 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ BB100SC11។ 

93
 តរាងអងគចហតុមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “ករណីសិ្កាភូមិអណឋូ ងកនថួត” ផ្ថងទី២៦ តែវេិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១១ http://cchrcambodia. org/index_old.php?url= 
media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=22&id=5។  

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?%20url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=12&id=5
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?%20url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=12&id=5
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[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣២ និង៣៤  

ផងតដរ]

ចស្នីយចោ  ុង សីុ្ចនៀ ជាមង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទ។
  

 ដីកាចកាេះរបស់្ពួកចេលតូវបានចធឝើច ើងមិនដល់ ៣ ស្បាឋ ហ៍ផងបនាធ ប់ពី ច យ្ េះ ចដៀង 
ចភទលបុស្ (ជាតាំណាងាប ក់ចទៀតមកពីស្ហេមន៍ដូេគ្មប ) លតវូបានចាប់ែវួន ចោយ 
គ្មយ នដីកា ចោយចចាទលបកាន់ពីបទកាន់កាប់ដីធវី បនាធ ប់ពីបាននិយាយចៅឯចវទិកា 
ស្ថធារណៈមួយ តដលលតវូបានចរៀបេាំច ើង ចោយមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា។ 
គ្មត់លតវូបានចោេះតលងវញិ បនាធ ប់ពីបាន ុាំែវួនបាន ២ ចា៉ាងចដើមផីសួ្រេចមវើយចោយ
ចៅលកមចសុ្ើបសួ្រ ប៉ាុតនថគ្មត់លតូវបានបង្ហគ ប់ឲ្រេូលែវួនមកេាំចពាេះមុែតុលាការមឋងចទៀត 
ចៅចពលចលកាយ។

  

ផ្ថងទី១១ តែវេិឆិកា 
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៩៧ 

  
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៦៤ ៦៥ ៧៥ 
៨៧ និង៨៩  
ផងតដរ]

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូ វតុលាការ ចៅចលើស្កមយជនផ្លព ង់ 94

ភូមិតផូងទឹក  ុាំានរទិនិ ស្សុ្កស្ណាឋ ន់ ចែតថកាំពង់ធាំ 
 

 ចលាក ឈុត វទុនី ជាលបធាន NRPG និងឈឹម ស្ថវទុន ជាមង្រ្នថីមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្ស 
កមភុជា លពមោាំងអបកភូមិេាំនួន ៣ នាក់ចទៀត (សូ្ចម៉ា ចស្ៀន ចហឿន សុ្ភាព និង ចៅ៉ា ចា
ន់ចធឿន) លតូវបានចេេាំរាមកាំតហងចាប់ែវួនតមទាំចនើងេិតថ ោក់ទងនឹងការចដើរលាតតវ ាំ
ចមើលផ្លព ង់ចោយអហិងា។ អបកោាំង ៥ នាក់ចនេះ បានជួយចរៀបេាំការចដើរលាត 
ចនេះ ជាមួយអបកភូមិមូលោឌ នចដើមផទីប់ស្ថក ត់ោជីវកមយកាប់ចឈើែុស្េាប់ ចហើយនឹង ពិ
និតរចមើលការង្ហររបស់្លកមុហ ុនេាំការចវស្ ូចវៀតណាម (CRCK Rubber) តដល 
ទទួលបានស្មផោនចលើដីចនាេះ។
  

 ការេាំរាមកាំតហងោាំងចនេះ បានចកើតច ើងពីោជាញ ធរមួយលកុម រាប់ោាំង អ ុត ស្ាំអុន ជា
អភិបាលរងចែតថ សឹុ្ម វណាត  ជាអភិបាលស្ស្កុស្ណាឋ ន់ ទូេ ា៉ា រ ីជាអភិបាលរងស្ស្កុ
ស្ណាឋ ន់ និង អ ុង ម៉ាូលី ជាអធិការនេរបាលស្ស្កុ។

  

ផ្ថងទី២៤ តែវេិឆិកា 
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៩៨

នេរបាលបានចធឝើការបង្រ្ង្ហក បយា៉ាងហិងាចៅចលើបាតុកមយចោយអហិងា 95

ភូមិទីបី  ុាំតលតងលតយឹង ស្សុ្កភបាំស្សួ្េ ចែតថកាំពង់ស្ភ ឺ
 

 បាតុករេាំនួនលបតហល ១០០ នាក់តាំណាងឲ្រលបជាពលរដឌេាំនួន ៦៦ លេសួ្ថរពាក់ព័នន
កបុងជចាវ េះដីធវី លតូវបានមង្រ្នថីកងរាជោវធុហតទ និងនេរបាលលបោប់ោវធុេាំរេុះេាំនួន 
៩០ នាក់ចធឝើការបាំតបកយា៉ាងហិងា ចោយបានបាញ់កាាំចភវើងចៅចលើោកាស្ចដើមផេីាំរាម
ពួកបាតុករ។
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KT076THI11។ 
95

 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KS054OFEA11។ 
 



104   ឧរសមព័នធ

 ការបង្រ្ង្ហក បចនេះ លតវូបានដឹកនាាំចោយ មុត ោរា៉ា  ជាលពេះរាជោជាញ អមស្ថលាដាំបូងចែតថ 
ជាការពាយាមមួយចដើមផអីនុវតថស្ថលដីកាកាំពូល ចោយផឋល់ដីានជចាវ េះេាំនួន 
១៧៥ ហិកត ចៅឲ្រស្ាេមន៍កសិ្ករមួយមិនេាស់្លាស់្ តដលលតូវបានតាំណាង
ចោយចលាកវរៈចស្នីយឯកចយាធាមួយរបូ។ 

 

 ដីចនេះ មិនលតវូបានកាំណត់ឲ្រេាស់្លាស់្កបុងដីកា តដលលតវូបានចលបើចោយោជាញ ធរ
ចៅអាំ ុងចពលរបឹអូស្យកចនាេះចទ។

 

ផ្ថងទី២៨ តែវេិឆិកា
ឆ្ប ាំ២០១១
ករណីទី៩៩ 

 
[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៦ ៥១ ៦៧ 
៦៩ ៧០ ៧៨ ៩១ 
៩២ ១១៤ ១១៥ 
និង ១២២ ផងតដរ

ការចាប់ែវួន និងការ ុាំែវួនស្កមយជនបឹងកក់ 96
 

ស្ង្ហក ត់ស្ស្េះេក ែ័ណឍ ដូនចពញ រាជធានីភបាំចពញ 
 

 តាំណាងស្ហេមន៍បឹងកក់េាំនួន ៤ នាក់ ( បូ ឆវ ី ចហង មុាំ េង់ េនាទ  និងចទព វនបី) លតវូ
បានចាប់ែវួន ចោយឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែែ័ណឍ ដូនចពញ ចៅអាំ ុងចពលតវា៉ាមួយជុាំវញិ ជចាវ េះ
ដីធវីចៅបឹងកក់។ ពួកចេលតូវបាន ុាំែវួន ១ យប់ ចហើយចៅផ្ថងបនាធ ប់បាននាាំែវួនមក
េាំចពាេះមុែតុលាការចដើមផសួី្រយកេចមវើយ។ 
 

 ចៅចពលកាំពុងតវា៉ាអបកភូមិបឹងកក់េាំនួនលបតហល ៥០ នាក់ លតវូបានមង្រ្នថីកងរាជោវធុ
ហតទ មង្រ្នថីនេរបាល និងនេរបាលអនថរាេមន៍មួយលកមុានគ្មប លបតហល ៥០ នាក់ ចធឝើ
ការបាំពារបាំពានចលើរាងកាយ។ ោជាញ ធរោាំងចនេះ លតូវបានដឹកនាាំចោយ ហីុ លព ូជាស្បង
ការរងនេរបាល រាជធានីភបាំចពញ។ 

 

ផ្ថងទី៨ តែធបូ
ឆ្ប ាំ២០១១

ករណីទី១០០

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការ ចៅចលើស្កមយជនជលផល 97

ភូមិតកបថយី ចែតថកាំពត 
 

 ចាន់ ោរា៉ា  និងចាន់ សុ្ផ្អន់ណា ជាតាំណាងស្ហេមន៍ លតូវបានចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រ 
េាំចពាេះការចចាទលបកាន់ពីបទញុេះញង់ោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវីជាមួយលកុមហ ុនអភិវឌណន៍
ឯកជនមួយ។
 

 កាំពង់តផចែតថកាំពត ជាកមយសិ្ទនិរបស់្លកមុហ ុនអភិវឌណន៍លទពរស្មផតថិ វញិហួរ និង 
តកវ ជា បានទទួលការអនុញ្ហដ តពីរោឌ ភិបាល ចដើមផចីាក់ដីបាំចពញស្មុលទទាំហាំ ១,០០០ 
ហិកត ចៅកបុងភូមិរលួស្ ២០០ ហិកត ចៅកបុងតកបថយី និងភូមិទទឹងផ្ថង ចដើមផីស្ថង
ស្ង់កាំពង់តផថយីេាំនួន ២ ចទៀត។ អបកភូមិរស់្ចៅមឋុាំតាំបន់ោាំងចនាេះ លតវូបានចេបញ្ហជ ឲ្រ
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 ការលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្មជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការ ចៅចលើស្កមយជនស្ហេមន៍ចៅចែតថកាំពត” ផ្ថងទី៧ តែធបូ ឆ្ប ាំ២០១១: 
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media .php&p=alert_detail. php&alid= 10&id=5។ 

http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media%20.php&p=alert_detail.%20php&alid=%2010&id=5


ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  105 

ចាកចេញពីដីធវី។
 

 ស្រស្ថីបានចធឝើស្កមយភាពតស្ ូមតិយា៉ាងចលេើន កបុងនាមស្ហេមន៍របស់្ពួកចេ ដូេជាចដើរ
លបមូលស្ថប មចមផ្ដោក់ញតថិជូនរដឌស្ភា ចធឝើការលបមូលផឋុាំស្ាជិកស្ហេមន៍ ចដើមផ ី
តវា៉ា និងអាំពាវនាវដល់នាយករដឌមង្រ្នថី សុ្ាំឲ្រជួយចោេះស្ស្ថយកងឝល់ពួកចេអាំពីេចលាង
អភិវឌណន៍ចនេះ។

 

ផ្ថងទី១៣ តែធបូ
ឆ្ប ាំ២០១១

ករណីទី១០១

កងកាវ ាំងលបោប់ោវធុ ចបើកការបាញ់ស្ាំចៅអបកភូមិ ចធឝើឲ្ររបួស្ស្កមយជន ៣ នាក់ 98

 ុាំេលកី ស្សុ្កភបាំលពឹក ចែតថបាត់ដាំបង 
 

 ចមបញ្ហជ ការរងចយាធាស្ស្កុ បានបាញ់ស្ាំចៅចៅការលបមូលផឋុាំរបស់្អបកភូមិ ចោយ
អហិងា ចោយចធឝើឲ្ររបួស្តាំណាងស្ហេមន៍េាំនួន ៣ នាក់ េឺ សឹ្ង ចហៀង ជូ េុណ 
និងចជឿន ជាង។ 
  

 អបកភូមិបានលបមូលផឋុាំគ្មប កបុងការពាយាមេូលរមួកិេចលបជុាំមួយ រវាងោជាញ ធរមូលោឌ ន 
និងលកមុហ ុនោក់ទងនឹងដីកាំពុងានទាំនាស់្ តដលចធឝើឲ្រប៉ាេះពាល់ដល់ពួកចេ។  

 

 ចាន់ នី តដលជាចមបញ្ហជ ការរង េឺបានចធឝើជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែស្លាប់លកុមហ ុន  
សួ្ន ស្មផតថិ។ 
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106   ឧរសមព័នធ
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP009FE12។ សូ្មចមើលផងតដរ ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ 
“លកុមស្ងគមសីុ្វលិចថាក លចោស្ការបចណឋ ញអបករស់្ចៅស្ហេមន៍បូរកីីឡាចេញចោយហិងា” ផ្ថងទី៣ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.licadho-cambodia.org/ 
pressrelease.php?perm=267 ។

ផ្ថងទី៣ តែមករា
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១០២ 
 

[សូ្មចមើលករណី 
១០៣ និង១២៣ 

ផងតដរ]
 

អបកភូមិលតវូបានចាប់ែវួន ចៅអាំ ុងចពលបចណឋ ញចេញចោយបងខាំ 99

ស្ង្ហក ត់វាលវង់ ែ័ណឍ  ៧មករា រាជធានីភបាំចពញ 
 

 អបកភូមិេាំនួន ៨ នាក់ រាប់ោាំងមង្រ្នថីនេរបាលជាស្រស្ថីាប ក់ផង លតវូបានចាប់ែវួនចៅអាំ ុង
ចពលចធឝើការបចណឋ ញលបជាពលរដឌេាំនួន ៣០០ លេសួ្ថរ យា៉ាងហិងានិងចោយបងខាំ 
ចេញពីស្ហេមន៍បូរកីីឡា។ ោជាញ ធរោាំងចនេះ លតូវបានដឹកនាាំចោយ ចលាក ភួង ា៉ា ផ្  
ជាស្បងការរងរាជធានីភបាំចពញ និងចកើត តឆ ជាអភិបាលរងរាជធានីភបាំចពញផងតដរ។

 

 ចៅចដើមឆ្ប ាំ២០០៣ “កិេចលពមចលពៀងតបងតេកដីធវី” មួយលតវូបានចស្បើច ើងស្លាប់ 
ស្ហេមន៍បូរកីីឡា តដលអនុញ្ហដ តឲ្រលកមុហ ុន Phanimex ជាលកមុហ ុនស្ថងស្ង់ាន
ែបងជាអបកានអាំណាេ ចធឝើការអភិវឌណន៍តាំបន់ចនេះមួយតផបកស្លាប់ចគ្មលបាំណង
ពាណិជជកមយ ចោយលកមុហ ុនចនេះ លតូវស្ង់ផធេះចៅចលើដីតដលចស្ស្ស្ល់ស្លាប់អបកភូមិ 
ចៅស្ហេមន៍ចនេះរស់្ចៅ។ ចលកាមកិេចលពមចលពៀងចនេះ លកមុហ ុន Phanimex លតូវាន
កាតពឝកិេចេាស់្លាស់្ ចដើមផីស្ថងស្ង់អគ្មរផធេះតលឝងេាំនួន ១០ អគ្មរ ចៅចលើដីទាំហាំ 
២ ហិកត ស្លាប់អបកភូមិរស់្ចៅ ជាថបូរនឹងការទទួលបានមកវញិ នូវកមយសិ្ទនិចលើដី
ទាំហាំ ២,៦ ហិកត បតនទម ស្លាប់ចធឝើការអភិវឌឃន៍ខ្ងពាណិជជកមយ។ 

 

 ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយ ចៅកបុងតែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១០ លកមុហ ុន Phanimex មិនបាន 
ចគ្មរពកិេចលពមចលពៀងចនេះ ជាឯកចតភាេី (ចោយានការយល់លពមពីរាជរោឌ ភិបាល)
ចហើយបានតថវងថា លកមុហ ុននឹងបញ្ឈប់ការស្ថងស្ង់អគ្មរផធេះតលឝងស្លាប់លេួស្ថរ
លបជាពលរដឌ តដលលតូវបចណឋ ញចេញ បនាធ ប់ពីស្ង់អគ្មរផធេះតលឝងបានេាំនួន ៨ អគ្មរ
ប៉ាុចណាត េះ។ ដូចេបេះ លបជាពលរដឌស្ហេមន៍បូរកីីឡាេាំនួន ៣០០ លេួស្ថរ លតូវបានចេទុក
ចចាល និងដកច យ្ េះចេញពីកិេចលពមចលពៀងដាំបូង (ចហើយពួកចេកាំពុងតតរស់្ចៅចលើផធេះ
ស្តមផងកបុងតាំបន់ចនាេះ)។ ផធេះស្តមផងោាំងចនេះ ចហើយតដលតាំណាងលកមុហ ុន
Phanimex បានរេុះកាំចទេចចាលកាលពីផ្ថងទី៣ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២។

 

 ការរេុះកាំចទេផធេះលតវូបានចធឝើច ើងពីស្ាំណាក់បុេគលិកលកុមហ ុន Phanimex និងោជាញ ធរ 
អមចោយចលេឿងេលកមួយចលេឿង តដលលតូវចលបើចដើមផកីាំចទេផធេះស្តមផង មុនចពលអបកភូមិ

ឧបសមព័នធ ៣: អ្នកការពារសទិ្ធិមនុសសលៅកមពុជា(ហែមករា ដល ់ហែតុលា ឆ្ន ២ំ០១២)

http://www.licadho-cambodia.org/%20pressrelease.php?perm=267
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ានឱកាស្បានយកលទពរស្មផតថផ្អធ ល់ែវួនចេញ។ កងកាវ ាំងនេរបាលេាំរេុះេាំនួនជាង 
១០០ នាក់េឺជាអបកលតតួលតចមើលដាំចណើ រការចនាេះ។ នេរបាលបានបាញ់ឧស្យ័នបងាូរ
ទឹកតភបក និង លគ្មប់កាាំចភវើងពិតផងតដរ ចៅអាំ ុងចពលបចណឋ ញចេញចនាេះ។

  

 ានលបជាពលរដឌេាំនួនយា៉ាងចហាេណាស់្ ១២ នាក់ បានទទួលរងរបួស្រាប់ោាំង
នេរបាលាប ក់ផង កបុងចនាេះអបកែវេះទទួលរងរបួស្ជាទមងន់។

 

ផ្ថងទី១១ តែមករា
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១០៣ 
 

[សូ្មចមើលករណី 
១០២ និង១២៣  

ផងតដរ]

អបករស់្ចៅស្ហេមន៍បូរកីីឡា លតវូបានចាប់ែវួន និង ុាំែវួនែុស្ ចោយែុស្េាប់ចៅ
មជឈមណឍ លស្ងគមកិេចផ្លពស្ភ ឺ100

 

ស្ង្ហក ត់វាលវង់ ែ័ណឍ  ៧មករា រាជធានីភបាំចពញ 

 អតីតអបករស់្ចៅស្ហេមន៍បុរកីីឡាេាំនួន ២៤ នាក់ និងកុារេាំនួន ៦ នាក់ រាប់ោាំង
ោរកោយុ ៣ តែផង លតូវបាន ុាំែវួន ចោយែុស្េាប់ចៅមជឈមណឍ លស្ងគមកិេចផ្លព
ស្ភឺ បនាធ ប់ពីលតវូបានចាប់ែវួនចៅចពលកាំពុងចធឝើការតវា៉ាចោយអហិងាមួយ ចៅមុែ
ស្ថលាលកងុភបាំចពញ។ គ្មយ នជនណាាប ក់កបុងលកមុចនេះ លតូវបានចចាទលបកាន់ ឬស្ងស័យ
ពីបទចលយើស្អឝីច ើយ។ 
 

 អបកភូមិកាំពុងចធឝើការតវា៉ាចដើមផីោមោរឲ្រចោេះតលងអបកភូមិដូេគ្មយ  តដលលតវូបានចាប់
ែវួនពីផ្ថងមុនកបុងតែដតដល ចៅអាំ ុងចពលបចណឋ ញចេញ ចោយបងខាំ និងហិងាមួយ
សូ្មចមើលករណីទី១០៤ ។ ពួកចេភាេចលេើន លតូវបានបងខាំេិតថរត់ចេេពីមជឈមណឍ ល
ចនេះចោយច ើងតមរបង។ ពួកចេលតូវបាន ុាំែវួនចៅកបុងមជឈមណឍ លចនេះអស់្រយៈ
ចពលជាចលេើនផ្ថង។

 

ផ្ថងទី១៨ តែមករា
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១០៤
 

ចយាធាចបើកការបាញ់ចៅចលើការតវា៉ាចោយអហិងា តដលចធឝើឲ្ររបួស្អបកភូមិេាំនួន ៤ នាក់101

ស្សុ្កស្បួល ចែតថលកចេេះ 

 បុេគលិកចយាធាចដើរតួជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែរបស់្លកុមហ ុន TTY Co. Ltd បានចបើកការបាញ់
ស្ាំចៅចៅអបកភូមិមួយលកមុ តដលបានមកលបមូលផឋុាំគ្មប  ចដើមផីទប់ស្ថក ត់មិនឲ្រចលេឿង
េលកលកមុហ ុនឈូស្ឆ្យដីតស្ស្េាំការរបស់្ពួកចេ។ ដាំ ូងមីោាំចលើដីេាំការលបជា
ពលរដឌេាំនួន ២០៣ លេួស្ថរ លតវូបានកាំចទេចចាល មុនចពលអបកភូមិោេលបមូលផល។
  

 លកមុហ ុន TTY Co. Ltd. ចនេះបានទទួលដីស្មផោនចស្ដឌកិេចទាំហាំជាង ៩,០០០ហិកត
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP013IAD12។ 
101

 តែសវចីដអូអងគការលីកាដូ “ចយាធាបាញ់អបកតវា៉ាចៅឥស្ថនកមភុជា” ផ្ថងទី២១ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២: www.licadho-cambodia.org/video .php?perm=29។ សូ្ម
ចមើលផងតដរ: របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP010PA12។ 

http://www.licadho-cambodia.org/video%20.php?perm=29


108   ឧរសមព័នធ

កបុងឆ្ប ាំ២០០៨ ចៅស្សុ្កស្បួល។ ដីស្មផោនមួយតផបក បានជាន់ចលើតដនជលមកស្តឝ
ផ្លពចៅស្សុ្កស្បួល។ 

 

 អបកភូមិេាំនួន ៤ នាក់ បានទទួលរងរបួស្ចោយលគ្មប់កាាំចភវើង។ ោជាញ ធរតដលានវតថ 
ានចៅចពលកាំពុងបាញ់ចនាេះ មិនបានពាយាមតមចាប់ែវួនជនចលយើស្ច ើយ ថឝីចបើ
បុេគលិកលកុមហ ុនេាំនួន ៣ នាក់ ចលកាយមកលតវូបានចាប់ែវួនក៏ចោយ (ឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែ
េាំនួន ២ នាក់ និងអេគនាយកេាំនួន ១ នាក់)។ ពួកចេកាំពុងរង់ចាាំចបើកស្វនាការជាំនុាំ 
ជលមេះ។ 

 

ផ្ថងទី៣០ តែមករា
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១០៥
 

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការ ចៅចលើស្កមយជនដីធវី 102
 

ចែតថបាត់ដាំបង 
 
 ស្ថន ស្ាំចនៀង ជាស្កមយជនសិ្ទនិដីធវីពីចែតថបនាធ យានជ័យ លតូវបានស្ថលាដាំបូងចែតថ 

បាត់ដាំបង ចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រោក់ទងនឹងការចចាទលបកាន់ពីបទចធឝើឲ្រែូេខ្ត
លទពរស្មផតថិចោយចេតនា។ ដីកាចកាេះចនាេះ មិនានព័ត៌ានអាំពីលបចភទបទចលយើស្ 
តដលបណាឋ លឲ្រានការចចាទលបកាន់ ដូេជាកាលបរចិេឆទ ទីកតនវង ឬមូលោឌ នេាប់
ជាក់លាក់ច ើយ។

 ចៅកបុងតែធបូ ឆ្ប ាំ២០០៩ ស្ថន ស្ាំចនៀង បានចរៀបេាំការលបមូលផឋុាំមួយោក់ទងនឹង
ជចាវ េះដីធវី រវាងពាណិជជករកបុងស្សុ្កជាស្រស្ថីាប ក់ច យ្ េះ ចថត ផ្អរ ី និងស្ាជិក 
ស្ហេមន៍មកពីភូមិេាំនួន ២ (ភូមិបឹងពីរ  ុាំលាឝ  ស្សុ្កបវលិ ចែតថបាត់ដាំបង និងភូមិ
លបាស្ថទរាាំង  ុាំតេង ស្ស្ុកា៉ា ផ្  ចែតថបនាធ យានជ័យ)។ 

ផ្ថងទី៩ តែកុមមៈ 
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១០៦ 
 

[សូ្មចមើលករណី 
ទី៥ និង៣០  
ផងតដរ

ចយាធាបាំតបកបាតុកមយចោយអហិងា 103

 ុាំអមលាាំង ស្សុ្កថភង ចែតថកាំពង់ស្ភ ឺ
 

 អបកភូមិេាំនួនលបតហល ២០០ នាក់ (ពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីជាមួយលកមុហ ុនរបស់្
ឧកញា៉ា  លី យ៉ាុងផ្អត់ ជាពាណិជជករ និងជាស្ាជិកលពឹទនស្ភាេណបកសលបជាជន)
បានមកលបមូលផឋុាំគ្មប ចៅមុែស្ថលាដាំបូងចែតថកាំពង់ស្ភឺ ចដើមផីោមោរឲ្រានការចោេះ
តលង ជុាំ ស្សី្អូន ជាតាំណាងស្ហេមន៍ (ស្លាប់ស្ថវតចរឿងសូ្មចមើលករណីទី៥ និង
៣០)។ ពួកចេលតូវបានបាំតបកចោយោហានចយាធាលបោប់ោវធុេាំនួនលបតហលជា ៦០ 
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 ការលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សផ្នមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “ស្កមយជនចែតថបនាធ យានជ័យ លតូវបានចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រោក់ទង
នឹងការចចាទលបកាន់ពីបទចលយើស្មិនេាស់្លាស់្” ផ្ថងទី២៦ តែមករា ឆ្ប ាំ២០១២: http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.Php&p=alert_ 
detail.php&alid=13&id=5 ។ 

103
 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KS004OFEA12។ 

http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.Php&p=alert_%20detail.php&alid=13&id=5
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.Php&p=alert_%20detail.php&alid=13&id=5


ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  109 

នាក់ តដលបានេាំរាមបាញ់ លបសិ្នចបើពួកចេបនថចធឝើបាតុកមយ។  

ផ្ថងទី២០ តែកុមមៈ
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១០៧

 

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការ ចៅចលើបុេគលិកអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាល 104

លកងុសីុ្សុ្ផុន ចែតថបនាធ យានជ័យ  
 

 ចលាក សួ្ម ចាន់គ្ម ជាបុេគលិកអងគការោដហុក លតវូបានស្ថលាដាំបូងចែតថចកាេះចៅ
មកចឆវើយបាំភវឺអាំពីការចចាទលបកាន់ពីបទមួលបង្ហក េ់ចករ ថិ៍ ចលកាយពីគ្មត់ានការពាក់ព័នន
កបុងករណីហិងាតផាកចលើចយនឌ័រ។

 

 ពាករបណឋឹ ងលបឆ្ាំងនឹងចលាក សួ្ម ចាន់គ្ម លតូវបានចធឝើច ើងបនាធ ប់ពីានអនថរាេមន៍
ពីអងគការោដហុកកបុងករណីចបៀតចបៀនចករ ថិ៍ខ្យ ស្ និងការរបាំពានរាងកាយ តដល
លបលពឹតថចោយ ចលាក អ ុ ៊ុំ សុ្ជាតិ ជាលបធានមជឈមណឍ លស្កមយភាពមីនកមភុជាលបចាាំ
ចែតថបនាធ យានជ័យ និងជាអបកស្លមបស្លមួលកមយវធីិចោេះមីន (UNDP-CMAC Mine 
Clearance Program) និង ប៉ាុង ពិសិ្ដឌ។ ប៉ាុង ពិសិ្ដឌ េឺជាពាណិជជករខ្ងស្ាំណង់ និង
ខ្ងអេលនលទពរដ៏ស្ាំខ្ន់ាប ក់ និងជាបងបាូនលបុស្របស់្មង្រ្នថីរាជរោឌ ភិបាលជាន់
ែភស់្មួយរបូ។ 

 

ផ្ថងទី២១ តែកុមមៈ
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១០៨
 

កមយករកាត់ចដរលតវូបានចេបាញ់ឲ្ររងរបួស្ជាទមងន់ ចៅចពលចធឝើកូដកមយ 105 
ភូមិតចៅ  ុាំបាវតិ ស្សុ្កបាវតិ ចែតថស្ថឝ យចរៀង 
 

 កមយករចរាងេលកកាត់ចដរជាចកយងស្សី្េាំនួន ៣ នាក់ (ប ុន េិនាថ  តកវ នា និងនុត សុ្ែុម)
លតូវបានចេបាញ់ឲ្រទទួលរងរបួស្យា៉ាងធងន់ធងរ ចៅអាំ ុងចពលបាតុកមយចោយអហិងា 
មួយ ចៅកបុងតាំបន់ចស្ដឌកិេច ពិចស្ស្ា៉ាហាតន់ (the Manhattan Special Economic 
Zone) ចៅចែតថស្ថឝ យចរៀង។ កមយករោាំងចនាេះ កាំពុងចធឝើបាតុកមយ ចដើមផីោមោរដាំច ើង 
លបាក់ឈបួល ចហើយនឹងោមោរលកខែ័ណឍ ការង្ហរឲ្រានភាពលបចស្ើរច ើង។ ខ្យ ន់ 
កាាំចភវើងចលកាយមក លតូវបានចេស្ថគ ល់ថាចលាក ឈូក បណឍិ ត តដលចៅចពលចនាេះ ជា
អភិបាលលកងុបាវតិ។

  

 ចបើទុកជាានវតថានកងរាជោវធុហតទចៅចពលចនាេះក៏ចោយ ក៏ចលាក ឈូក បណឍិ ត 
ចៅតតោេចេេែវួនបានតមម៉ាូតូរបស់្គ្មត់ ចលកាយពីបានចបើកការបាញ់លបហារចៅ 
ចលើកមយករេាំនួន ១,០០០ នាក់ តដលកាំពុងចធឝើកូដកមយ ។
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 FIDH “ការរ ាំខ្នយាយីពីតុលាការចៅចលើចលាក សួ្ម ចាន់គ្ម” ផ្ថងទី១៥ តែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.fidh.org/Judicial-harassment-against-Mr,11324។ 
105

 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ “បញ្ឈប់និទធណឍ ភាពហិងាចោយោវធុៈ ចាប់ែវួន និងចធឝើការចចាទលបកាន់ខ្យ ន់កាាំចភវើងចៅចែតថស្ថឝ យចរៀង” ផ្ថងទី២១ តែ
កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=270។ សូ្មចមើលផងតដរៈ របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ 
តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ SR007AK12។ 

http://www.fidh.org/Judicial-harassment-against-Mr,11324
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=270


110   ឧរសមព័នធ

 ចៅផ្ថងទី១៥ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ ចលាក ឈូក បណឍិ ត លតូវបានោជាញ ធរស្ថកសួ្រ 
យកេចមវើយ ចហើយបានស្ថរភាពថាគ្មត់បានបាញ់កាាំចភវើងរបស់្គ្មត់ចៅអាំ ុងចពល 
ចធឝើការតវា៉ា។ ចលាក ឈូក បណឍិ ត មិនលតូវបានចេចាប់ែវួនចទ។ គ្មត់លតូវបានចចាទ 
លបកាន់ពីបទបងករបួស្ស្ថប មចោយអចេតនា។  

ផ្ថងទី១ តែមិនា
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១០៩ 
 

ស្កមយជនស្ហជីពកមយករ លតវូបានចេបាញ់នឹងកាាំចភវើង និងរ ាំខ្នយាយីជាមួយនឹង 
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ចែតថចស្ៀមរាប  
 

 ម៉ាម រទិនី ជាអនុលបធានស្ហព័ននកមយករចស្វាកមយ និងចទស្េរណ៍កមភុជា ( Cambodia 
Tourism and Service Worker Federation) និង េង់ េីមលាន ជាស្កមយជនស្ហជីព
កមយករាប ក់លតូវបានស្ថលាឧទនរណ៍ចកាេះចៅ បនាធ ប់ពីOlivier Piotជាាច ស់្ស្ណាឌ គ្មរ
ភូមិអងគរ និងរមណីយោឌ នរកុខស្ថស្រស្ថភូមិអងគចៅចែតថចស្ៀមរាប បានោក់ពាករបណឋឹ ង
ចោយ ចចាទលបកាន់ពួកចេពីបទចធឝើឲ្រែូេខ្តលទពរស្មផតថិចោយចេតនា។

 

 ចៅកបុងឆ្ប ាំ២០១១ កមយករេាំនួន ៦៧ នាក់ លតូវបានបចណឋ ញចេញពីស្ណាឌ គ្មររបស់្ 
Olivier Piot ចលកាយពីពួកចេបានចផឋើមេូលជាស្ាជិក ស្ហជីព តដលនាាំឲ្រានការ
តវា៉ាមួយឈុត និងេាំណាត់ការពីតុលាការ។

  

 ចៅផ្ថងទី១៥ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១១ លបធានស្ហជីពេាំនួន ៣ នាក់រាប់ោាំង ម៉ាម រទិនី ផង 
លតូវបានស្ថលាដាំបូងចែតថចស្ៀមរាប ចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រ េចមវើយបនាធ ប់ពីានពាករ
បណឋឹ ងមួយ តដលថាកមយករស្ហជីពបានចធឝើកូដកមយចោយគ្មយ នបានជូនដាំណឹង ចោយ
ញុេះញង់កមយករដ៏ផ្ទចទៀតឲ្រលបលពឹតថបទឧលកិដឌ និងបងកឲ្រែូេខ្តលទពរស្មផតថិចោយ
ចេតនា។ តុលាការបានស្ចលមេមិនចាត់ការករណីចនេះចោយស្ថរតតមិនានភស្ថុតង
លេប់លគ្មន់។  

 

ផ្ថងទី៣០ តែមិនា
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១១០
 

ោជាញ ធររារាាំងមិនឲ្រោក់ញតថិជូនស្ថទ នទូតេិន 107
 

ស្ង្ហក ត់ចដើមេរ ែ័ណឍ ទួលចគ្មក រាជធានីភបាំចពញ 
 

 តាំណាងស្ហេមន៍េាំនួន ២ នាក់ មកពីចែតថចកាេះកុងេឺ ចទព វា៉ាន់ណា និងឆ្យ  
ចម៉ាងហួរ លតូវបានចាប់ែវួន និង ុាំែវួនចៅស្បងការោឌ ននេរបាលរាជធានីភបាំចពញរនាា រ់
ពីពួកនគបាននឡើងមកកាន់រាជធានីភនំនពញ នែើមបីដ្ឋក់ញរតិជូនសាា នទូ្រេិន។ ញរតិ
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 ការលបកាស្ព័ត៌ានរបស់្អបកការពារសិ្ទនិមនុស្សផ្នមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “ស្កមយជនស្ហជីពកមយករ លតូវបានស្ថលាឧទនរណ៍ចកាេះចៅមកស្ថកសួ្រ” 
ផ្ថងទី២៩ តែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១២: http://cchrcambodia.org/index_old.php?url= media/media.php&p = alert_detail.php&alid=16&id=5។ 

107
 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP051THI12។ 

http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=%20media/media.php&p%20=%20alert_detail.php&alid=16&id=5


ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  111 

ននាោះ គឺទាក់ទ្ងនឹងែីកំពុងមានជនមាល ោះ រវាងររជាពលរែាេំនួន ១,០០០ រគួសារ មកពី
ស្រសុកគីរសីាគរនែរតនកាោះកុង និងរកុមែ ុនអ្ភិវឌ្ឍន៍សែជីពេិន (Chinese Union 
Development Group Company (UDG)។

 

 អបកភូមិេាំនួន ៣០ នាក់ ចផសងចទៀត តដលមកជាមួយតាំណាងស្ហេមន៍លតវូបានចេ
យកចេញពីផធេះស្ាំណាក់ បងខាំឲ្រេូលកបុងឡាន ចហើយដឹកលត ប់ចៅផធេះស្តមផងពួកចេ
វញិចៅចែតថចកាេះកុង។ ោជាញ ធរោាំងចនាេះ លតវូបានដឹកនាាំចោយចលាក ទូេ ណារត័ប ជា
ស្បងការនេរបាលរាជធានីភបាំចពញ។

  

 ញតថិរបស់្អបកភូមិានស្ថប មផ្ដេាំនួន ៣៤៩ នាក់ ពួកគ្មត់ានេចលាងលបេល់ញតថិចនេះ
ចៅឲ្រស្ថទ នទូតេិន ចៅអាំ ុងចពលទស្សនកិេចរបស់្លបធានាធិបតីេិនស្លាប់កិេច
លបជុាំកាំពូលោស្ថ ន។

  

 ចៅកបុងឆ្ប ាំ២០០៨ លកមុហ ុន UDG បានចផឋើមឈូស្ឆ្យដីផ្លពេាំនួន ៣៦,០០០ ហិកត
ចៅចលើចឆបរស្មុលទចែតថចកាេះកុង ចដើមផីស្ថងស្ង់តាំបន់ចទស្េរណ៍ តដលលតូវេាំណាយ
លបាក់ ៣,៨ ពាន់លានដុលាវ រោចមរកិរាប់ោាំងស្ណាឌ គ្មរ តរាងវាយកូនហគូល និង
លពលានយនថចហាេះ។  

ផ្ថងទី១០ តែចមស្ថ
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១១១
 

ស្កមយជនស្ហេមន៍បងខាំេិតថចភៀស្ែវួន បនាធ ប់ពីានការេាំរាមដល់ោយុជីវតិ 108

ស្ង្ហក ត់លតពាាំងអញ្ហច ញបួន ែ័ណឍ ចពាធិតស្នជ័យ រាជធានីភបាំចពញ 
 

 អបកស្សី្ រស់្ បុបាព  ជាតាំណាងស្ហេមន៍ផវូវរថចភវើង បានចភៀស្ែវួនចេញពី ស្ហេមន៍
របស់្អបកស្សី្ បនាធ ប់ពីបានទទួលការេាំរាមស្ាវ ប់ពីលបធានភូមិ និង លតវូបានេាំរាមចាប់
ែវួនពីោជាញ ធរមូលោឌ ន និងតាំបន់។  
 

 កាលពីមួយឆ្ប ាំកនវងចៅលបជាពលរដឌេាំនួនជាង ១៦០ លេួស្ថរលតូវបានបចណឋ ញចេញ 
តដលជាតផបកមួយផ្នេាំចរាងស្ថឋ រផវូវតដកច ើងវញិ តដលបានទទួលមូលនិធិមួយ
េាំតណកពីធនាគ្មរអភិវឌណន៍ោសីុ្ (ADB)។ ពួកចេលតវូបានបណឋ ញចេញឲ្រចៅរស់្ចៅ
ភូមិលតពាាំងអញ្ហច ញ តដលជាតផបកផ្នេចលាងតាំងទីលាំចៅោឌ នថយីមួយ។ ចៅផ្ថងទី២ តែ 
ចមស្ថឆ្ប ាំ២០១២ រស់្ បុបាព  បានោក់ពាករបណឋឹ ងចៅ ADB ចៅកមភុជា ចោយអេះោង
ថា ស្ាំណងជួស្ជុលការបចណឋ ញចេញរបស់្គ្មត់ មិនលេប់ លគ្មន់ចទចោយស្ថរការង្ហរ 
និងឱកាស្រកេិញ្ច ិមជីវតិានកាំរតិចៅកបុង ភូមិលតពាាំងអញ្ហច ញ។  
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 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ “ការវាយលបហារហិងាពីោជាញ ធរមូលោឌ នចៅចលើអបកភូមិចៅតាំបន់តាំងទីលាំចៅថយីស្ហេមន៍ផវូវរថចភវើង” ផ្ថងទី៦ តែ 
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២០១២: http://www.amnesty.org/en/library /asset/ASA23/005/2012/en/cbb1b531-b422-45d3-9e3f-89099e50fab5/ asa230052012en.html។ 

http://www.amnesty.org/en/library%20/asset/ASA23/005/2012/en/cbb1b531-b422-45d3-9e3f-89099e50fab5/%20asa230052012en.html
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 ចៅផ្ថងទី៤ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១២ លបធានភូមិបានដឹកនាាំអបកភូមិ និងឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែេាំនួនពី 
៣០ ចៅ ៤០ នាក់ ចធឝើការបាំពានចោយហិងាចៅចលើលេួស្ថរលបជាពលរដឌ តដលបាន
មកតាំងទីលាំចៅថយី ចោយចលបើដាំបងឆក់ កាាំបិត និងរ ាំពាត់។ លបធានភូមិចនាេះ កាន់
កាាំចភវើងបានចដើរស្ាំចៅចៅផធេះ រស់្ បុបាព  ចោយេាំរាមស្ាវ ប់គ្មត់ ប៉ាុតនថគ្មត់បានលាក់
ែវួនចៅទីកតនវងចផសង។  

 

 ចៅផ្ថងទី១០ តែចមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១២ េណៈលបតិភូមង្រ្នថីកបុងតាំបន់ និងមង្រ្នថីស្ថលារាជធានី
ភបាំចពញរមួជាមួយនេរបាល និងបុេគលិកេណៈកាយ ធិការតាំងទីលាំចៅោឌ នថយីអនថរ
លកសួ្ង (IRC) បានចៅចាប់ែវួន រស់្ បុបាព  ចោយ ចចាទលបកាន់ពីបទចចារកមយ ប៉ាុតនថគ្មត់
មិនបានចៅផធេះចទផ្ថងចនាេះ។ ចៅចពលគ្មត់លត ប់មកផធេះវញិ លបធានភូមិ និងអបកគ្មាំលទ
គ្មត់បានមកជួបជុាំគ្មប ចៅមុែផធេះរបស់្ រស់្ បុបាព  េាំនួន ២ យប់ជាប់ៗគ្មប  ផឹកស្ស្ថ និង
េប់ដុាំថយ លពមោាំងចជរលបាថគ្មត់។ ចាប់ពីចពលចនាេះមក រស់្ បុបាព  លពមោាំងលកមុ
លេួស្ថរក៏បានរត់ចភៀស្ែវួន។  

 

ផ្ថងទី២៦ តែឧស្ភា
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១១២ 

លបធានអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលការពារបរសិ្ថទ ន លតវូបានចេស្ាវ ប់ 109

ភូមិចកាេះចៅ  ុាំបាក់ែវង ស្សុ្កមណឍ លសី្ា ចែតថចកាេះកុង  
 ចលាក ឈុត វទុនី ជាលបធានលកមុការពារធនធានធមយជាតិ និងជាស្កមយជនបរសិ្ថទ នដ៏

ស្ាំខ្ន់មួយរបូលតូវបានបាញ់ស្ាវ ប់ ចៅចពលកាំពុងចធឝើដាំចណើ រអមអបកស្ថរព័ត៌ាន
េាំនួន ២ នាក់ ចដើមផីថតយករបូភាពោជីវកមយកាប់ចឈើែុស្េាប់។ កងរាជោវធុហតទ 
និងោហាន តដលបាំចរ ើការជាឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែស្លាប់លកមុហ ុនកាប់ចឈើ Timber Green 
បានពាយាមរបឹអូស្យកា៉ា សីុ្នថតស្ចមវងរបស់្ពួកចេ មុនចពលចធឝើការបាញ់លបហារ 
តដលបានផ្អឋ េ់ជីវតិកងរាជោវធុហតទមួយរបូច យ្ េះ អិុន រតនា ផងតដរ។  
 

 (ស្លាប់ព័ត៌ានបតនទម សូ្មចមើលករណីសិ្កាកបុងតួចស្េកឋីផ្នរបាយការណ៍ចនេះ)។ 
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ KK012K12។ សូ្មចមើលផងតដរ “ស្វនាការចរឿងតតកមយ៖ ផ្លពចឈើជា
ស្ថកសីកបុងចរឿងបាញ់លបហារតដលបណាថ លឲ្រស្ថវ ប់” (“Blood Trial: The Forest Witnesses an Unsettling Death”) The Economist, ផ្ថងទី៥ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ
២០១២: http://www. economist .com/node/21554251។ 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  113 

 

ផ្ថងទី១៩ តែឧស្ភា
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១១៣
 

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការចៅចលើស្កមយជនដីធវី 110

ស្សុ្កលកេរ ចែតថចពាធិ៍ស្ថត់  
 េុេ តវង ជាតាំណាងស្ហេមន៍ លតូវបានចចាទលបកាន់ពីបទញុេះញង់ បនាធ ប់ពីដឹកនាាំ

អបកភូមិដូេគ្មប ចដើមផេីរចារឲ្របញ្ឈប់លកមុហ ុន Pheapimex បឈឈប់ការឈូស្ឆ្យ
ដីតស្ស្េាំការរបស់្ពួកចេ។  
 

 អបកភូមិេាំនួនលបាណជា ១២,០០០ នាក់ បេចុបផនបកាំពុងពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីជាមួយ
លកមុហ ុន Pheapimex តដលបានទទួលដីស្មផោនដីចស្ដឌកិេចេាំនួនជាង ៣១៥,០០០ 
ហិកត ចៅកបុងចែតថេាំនួន ២ េឺចែតថចពាធិ៍ស្ថត់ និងចែតថកាំពង់ឆ្ប ាំង។  

 

 អបកភូមិេាំនួន ៨ នាក់ បានទទួលដីកាចកាេះពីតុលាការកាលពីឆ្ប ាំមុន ោក់ទងនឹងពាករ
បណឋឹ ងតដលលកមុហ ុនចនេះបានបឋឹងពីបទញុេះញង់ បាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរស្មផតថិ និងរារាាំង
ដល់ការអភិវឌណន៍។ 

 

ផ្ថងទី២២-២៤  
តែឧស្ភា
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១១៤ 

[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៦ ៥១ ៦៧ ៦៩ 
៧០ ៧៨ ៩១ ៩២ 
៩៩ ១១៥ និង 
១២២ ផងតដរ

[សូ្មចមើលករណី 
ទី២០ និង៧៥  

 

ស្កមយជនបឹងកក់េាំនួន ១៥ នាក់លតវូបានចាប់ែវួន  ុាំែវួន និងកាត់ចោស្ 111 

ស្ហេមន៍បឹងកក់ រាជធានីភបាំចពញ  
 

 ស្រស្ថីេាំនួន ១៣ នាក់លតូវបានចាប់ែវួនចៅអាំ ុងចពលបាតុកមយ ចោយ អហិងាមួយ
ចដើមផីគ្មាំលទដល់លបជាពលរដឌេាំនួន ១៨ លេសួ្ថររស់្ចៅភូមិ បឹងកក់ ១ តដលផធេះស្តមផង
របស់្ពួកចេលតូវបានកាំចទេ និងបូមែាេ់ពនវិេ។  
 

 កងរាជោវធុហតទ នេរបាលអនថរាេមន៍លបឆ្ាំងនឹងកូដកមយ និងឆ្យ ាំស្នថិសុ្ែែ័ណឍ ដូន
ចពញ បានបាំតបកកផួនបាតុកមយពីដាំបូងយា៉ាងហិងា។ បនាធ ប់មក ចៅចពលស្រស្ថីមួយេាំនួន 
បានមកលបមូលផឋុាំគ្មប ចលកាមចដើមចឈើ ចដើមផចីលេៀងេចលមៀងអាំពីសិ្ទនិដីធវី ោជាញ ធរបាន
ចឡាមព័ទនលកមុស្រស្ថីចនាេះ ចធឝើការបាំតបកការលបមូលផឋុាំ និងចាប់ែវួនពួកចេ។ ពួកោជាញ  
ធរបានតឆកចឆរ និងចាប់ែវួនស្រស្ថីចផសងចទៀត តដលចេដឹងថាកាំពុងតស្ ូមតិកបុងនាម
ស្ហេមន៍ផងតដរ (ស្រស្ថីែវេះចៅតកផរចនាេះ េឺលគ្មន់តតជាអបកឈរចមើល)។ ស្រស្ថីោាំងចនាេះ 
លតូវបានចេនាាំយកចៅកាន់ស្បងការោឌ ននេរបាលរាជធានីភបាំចពញ ជាទីតដលពួកចេ

                                                           
110 “ការភ័យខ្វ េអមចោយដីកាចកាេះជុាំវញិជចាវ េះដីធវី” កាតស្តភបាំចពញប៉ាុស្ថិ៍ ចេញផាយផ្ថងទី២០ តែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១២: http://www. 

phnompenhpost.com/index.php/2012062056901/National-news/fear-accompanies-summons.html។ 
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 លកុមការង្ហរពិចស្ស្សិ្ទនិលាំចៅោឌ ន (HRTF) “ការចថាក លចោស្ចៅចលើការចឆវើយតបចោយហិងា និងគ្មយ នយុតថិកមយេាំចពាេះបាតុកមយ ចោយ
អហិងា តដលចរៀបេាំច ើងចោយអបករស់្ចៅស្ហេមន៍បឹងកក់” ផ្ថងទី២២ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.licadho-cambodia.org/ 
pressrelease. php?perm=278។ 

http://www.licadho-cambodia.org/%20pressrelease.%20php?perm=278
http://www.licadho-cambodia.org/%20pressrelease.%20php?perm=278
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ោក់ទងនឹងលពេះអងគ 
លួន សូ្វា៉ាត ផងតដរ

 

លតូវបាន ុាំែវួន។ 
 

 ចៅផ្ថងទី២៤ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ បនាធ ប់ពី ុាំែវួនបាន ២ ផ្ថងស្រស្ថីោាំង ១៣ នាក់ លតូវ
បានចចាទលបកាន់ ចបើកស្វនាការកាត់ចោស្ពីបទកាន់កាប់ែុស្េាប់នូវអេលនលទពរ
នីតិបុេគលស្ថធារណៈ និងលបឆ្ាំងអបករាជការស្ថធារណៈចៅផ្ថងរចស្ៀលមួយ។ ពួកចេ
លតូវបានកាត់ចោស្ឲ្រជាប់ពនននាគ្មរាប ក់ៗេាំនួន ២ ឆ្ប ាំ ៥ តែ បនាធ ប់ពីានការជាំនុាំ

ជលមេះមួយ ចពារចពញចៅចោយភាពមិនលបលកតី។ 112
 ចមធាវរីបស់្ពួកចេមិនលតូវបាន 

អនុញ្ហដ តឲ្រពិនិតរចមើលស្ាំណុាំ ចរឿង ឬភ័ស្ថុតងមិនលតូវបានអនុញ្ហដ តឲ្រោក់បញ្ចូ ល
ស្ថកសីចោេះបនធុក ចហើយស្ាំចណើ របស់្ពួកចេកបុងការសុ្ាំចលើកស្វនាការ (តដលលតូវបាន
ធានាតមេាប់ជាតិ ) លតូវចៅលកមបដិចស្ធ។ 

 ចៅ ស្ថចរឿន និងលី ចាន់ណារ ីអបកោាំង ២ ជាតាំណាងស្ហេមន៍បឹងកក់ តដលមក
កាន់តុលាការចដើមផចីឆវើយបាំភវឺជាស្ថកសីចោេះបនធុកស្លាប់ស្រស្ថីោាំងចនាេះ លតវូបានចាប់
ែវួនចៅចលវស្ថលាដាំបូងរាជធានីភបាំចពញ។ ស្វនាការបឋមមួយស្លាប់អបកោាំងពីរ
បានចាប់ចផឋើមចធឝើភាវ មៗ បនាធ ប់ពីបានលបកាស្ស្ថលលកមកាត់ចោស្ស្រស្ថីោាំង ១៣ នាក់
ចនាេះ។ ពួកចេោាំង ២ នាក់ លតវូបានចចាទលបកាន់ពីបទកាន់កាប់ែុស្េាប់នូវអេលន
លទពរនីតិបុេគលស្ថធារណៈ និងលបឆ្ាំងអបករាជការស្ថធារណៈផងតដរ។ 

 

 ចៅខ្ងចលវតុលាការកាវ ាំងនេរបាលេាំរេុះេាំនួន ២០០ នាក់ បានពាយាមបាំតបកលកុម
មនុស្សចោយហិងា តដលបានមកលបមូលផឋុាំគ្មប គ្មាំលទស្រស្ថីេាំនួន ១៣ នាក់។ 

 

 លពេះចតជេុណ លួន សូ្វា៉ាត លតូវបានមង្រ្នថីស្ថស្នា និងបុរស្ចស្វៀកពាក់សីុ្វលិេាំរាម 
និងបងខាំឲ្រេូលកបុងរថយនថមួយចលេឿងតដលកាំពុងរង់ចាាំ ចោយានជាំនួយពីនេរបាល។ 
លពេះអងគលតូវបានចេនាាំលពេះកាយចៅកាន់វតថបុទុមតី ជាទីតដលលពេះអងគលតវូបានស្ថកសួ្រ
ជាចលេើនចា៉ាង មុនចពលចោេះតលង។
 

 ចៅស្វនាការស្ថលាឧទនរណ៍កបុងតែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១២ ស្ថលាឧទនរណ៍បានស្ចលមេ 
ដាំកល់ចោស្របស់្ស្រស្ថីោាំងចនាេះ ប៉ាុតនថចោស្តដលចៅស្ល់របស់្ស្រស្ថីាប ក់ៗលតវូពរួរ។ 
ោស្ស័្យចហតុចនេះ ពួកចេលតូវបានចោេះតលង បនាធ ប់ពីពួកចេលតូវបាន ុាំែវួនកបុង
ពនននាគ្មរអស់្រយៈចពល ១ តែ ៣ ផ្ថង។ 
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 របាយការណ៍តវ ាំចមើលសិ្ទនិមនុស្សអងគការលីកាដូ តដលមិនលតូវបានចបាេះពុមភផាយៈ PP058IAD12។ សូ្មចមើលផងតដរៈ ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការ 
លីកាដូ “អងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលចថាក លចោស្ការកាត់ចោស្គ្មយ នមូលោឌ ន និងអាំចពើហិងាចៅចលើអបកការពារសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា” ផ្ថងទី២៤ តែឧស្ភា  
ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=279។ សូ្មចមើលផងតដរៈ តែសវចីដអូអងគការលីកាដូ “ការចាប់លពេះកាយលពេះអងគ លួន  
សូ្វា៉ាត ោាំងបងខាំចៅចពលកាំពុងគ្មាំលទស្កមយជនដីធវីេាំនួន ១៣ នាក់ តដលលតូវបាន ុាំែវួន” ផ្ថងទី ២៤ តែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.licadho-
cambodia.org/video.php?perm=32។ 

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=279
http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=32
http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=32
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ផ្ថងទី២៧ តែមិថុនា
ឆ្ប ាំ២០១២ 

ករណីទី១១៥ 

[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៦ ៥១ ៦៧ ៦៩ 
៧០ ៧៨ ៩១ ៩២ 
៩៩ ១១៤ និង 
១២២ ផងតដរ] 

នេរបាលវាយដាំអបកតវា៉ាស្ហេមន៍បឹងកក់ ស្រស្ថាីនេត៌ាប ក់ លតវូរលូតកូន 113

រាជធានីភបាំចពញ  
 ប៉ាូវ ស្សី្ស្ស្ស់្ ជាបងបាូនស្សី្របស់្ ប៉ាូវ ចស្ថភា េឺជាស្កមយជនាប ក់កបុងេាំចណាមស្កមយ

ជនស្ហេមន៍បឹងកក់ ១៣ នាក់ តដលលតវូបានកាត់ចោស្បានទទួលរងនូវការរលូត
កូន ចលកាយពីគ្មត់លតូវបានមង្រ្នថីនេរបាលាប ក់ោត់។ មង្រ្នថីនេរបាលចនាេះ េឺជាមង្រ្នថី
ាប ក់កបុងេាំចណាមមង្រ្នថីជាចលេើន តដលលតូវបានោក់ពលង្ហយចដើមផីរារាាំងអបកគ្មាំលទមិនឲ្រ
េូលរមួការជាំនុាំជលមេះកឋី េាំចពាេះស្កមយជនស្ហេមន៍បឹងកក់ ១៣ នាក់ ចៅស្ថលា 
ឧទនរណ៍។
 

 អបកគ្មាំលទេាំនួនលបតហល ៥០០ នាក់ បានមកលបមូលផឋុាំគ្មប ចដើមផេូីលរមួស្វនាការចៅ
ស្ថលាឧទនរណ៍ ប៉ាុតនថពួកចេលតូវបាននេរបាលមួយេាំនួន ចធឝើការរាាំងែធប់ចៅមឋុាំាត់ទចនវ
រាជធានីភបាំចពញ ចៅេាង យតតប៉ាុនាយ នរយតម៉ាលតពីបនធប់ស្វនាការ។ នេរបាលបានចលបើ
ហិងាចៅចពលកុារមួយលកុមពាយាមចដើរកាត់តែសចលតៀមនេរបាល ចដើមផេូីលរមួ 
ស្វនាការ។ 

 

 ប៉ាូវ ស្សី្ស្ស្ស់្ លតូវបានចេវាយដាំរហូតដល់គ្មត់ស្នវប់បាត់ស្ថយ រតី។ ចេនាាំយកគ្មត់ចៅ
មនធីរចពទរ ជាទីតដលលេូចពទរបានបញ្ហជ ក់ថា គ្មត់ទទួលរងការរលូតកូន។  

 

ផ្ថងទី៥ តែកកកោ
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១១៦
 

នេរបាលរារាាំងការចដើរដតងាកផួនរបស់្ស្ហជីព 114

ចែតថកណាឋ ល  
 

 កមយករេាំនួនលបតហល ៤,០០០ នាក់ មកពីចរាងេលកនានា តដលផគត់ផគង់ Levi‟s និងGap 
លតូវបានរាាំងែធប់ចោយនេរបាល ចលកាយពីពួកចេបានពាយាមចដើរដតងាកផួនពីចែតថ
កណាឋ លចៅកាន់លកសួ្ងការង្ហរ ការយិាល័យែុទធការល័យនាយករដឌមង្រ្នថី ហ ុន តស្ន 
ស្ថទ នទូតោចមរកិ និងទីស្ថប ក់ការស្ហេមន៍អឺរ ៉ាបុចៅរាជធានីភបាំចពញ។ 
 

 នេរបាល និងមង្រ្នថីលកសួ្ងការង្ហរ បានរារាាំងការចដើរដតងាកផួន បនាធ ប់ពីបានចដើរចៅមុែ
អស់្រយៈចពល ៩០ នាទី។ ចៅអាំ ុងចពលប៉ាេះទងគិេគ្មប ចនាេះ កមយករជាចលេើនបានទទួល
រងរបួស្បនថិេបនថួេ។ 

 

                                                           
113  ុត សុ្ភេរយិា និងប ុត រស្យីេង្ហគ  “យុទនវធីិនេរបាលលបឆ្ាំងកូដកមយកមភុជា ានការយកេិតថទុកោក់ពីស្ថធារណៈជន” កាតស្តភបាំចពញប៉ាុស្ថិ៍ផាយផ្ថងទី១ តែ

សី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.phnompenhpost.com/index.php/ 2012080157741/National-news/cambodian-riot-polices-tactics-in-spotlight.html។ 

114 មុាំ េនាន  “ការប៉ាេះទងគិេគ្មប រារាាំងការចដើរដតងាកផួនរបស់្ស្ហជីព” កាតស្តភបាំចពញប៉ាុស្ថិ៍ចេញផាយផ្ថងទី៦ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១២: http://www .phnompenhpost. 
com/index.php/2012070657253/National-news/clash-thwarts-unions-march.html។ 

http://www.phnompenhpost.com/index.php/%202012080157741/National-news/cambodian-riot-polices-tactics-in-spotlight.html


116   ឧរសមព័នធ

 កមយករោាំងចនាេះ ចធឝើការឲ្រចរាងេលកោាំងឡាយ តដលជាកមយសិ្ទនិរបស់្ស្ហលគ្មស្ 
ផ្ត យា៉ាង (Tai Yang)។ ពួកចេបានចធឝើកូដកមយចាប់តាំងពីផ្ថងទី២៥ តែមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១២ 
ចហើយោមោរលបាក់ចធឝើដាំចណើ រ លបាក់ស្ថប ក់ចៅ លបាក់ការង្ហរ និងលបាក់ាតុភាព។ 

 

ផ្ថងទី១១ តែកកកោ
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១១៧
 

នេរបាលបានវាយតាំណាងស្ហជីពយា៉ាងចតរចៅ ចលកាយពី ានការចាប់ែវួន 115

រាជធានីភបាំចពញ  
 

 តាំណាងស្ហជីពស្ហព័ននកមភុជាច យ្ េះ រ ៉ាងុ បញ្ហដ  លតូវបានចេវាយដាំយា៉ាងចតរចៅ
នឹងដាំបងឆក់េាំកាល ចៅអាំ ុងចពលចដើរដតងាកផួនោមោរសិ្ទនិការង្ហរចៅរាជធានី 
ភបាំចពញ។ ចលាក រ ៉ាងុ បញ្ហដ  បានចដើរដតងាកផួនជាមួយកមយករកាត់ចដរេាំនួន ១០ នាក់
ចេញពីទីលានចស្រភីាពតមរាជធានីភបាំចពញ ចដើមផោីក់ញតថិជូននាយករដឌមង្រ្នថីចៅឯ
ភូមិលេឹេះរបស់្គ្មត់។ បនាធ ប់ពីបានលបេល់ញតថិចៅឲ្រតាំណាងែុទធការល័យ លកមុមនុស្ស
បានអងគុយកបុងសួ្នស្ថធារណៈចៅជាប់នឹងវតថបុទុមតី ចៅចពលមង្រ្នថីនេរបាល
អនថរាេមន៍រាជធានី និងនេរបាលែ័ណឍ ដូនចពញេាំនួន ៦០ នាក់ បានមកកាន់ពួកចេ 
ចហើយលបាប់ឲ្រពួកចេចាកចេញពីទីចនាេះ។ ចលកាយពីលកុមមនុស្សសុ្ាំឲ្រទុកចពលស្ាំរាក
សិ្ន នេរបាលក៏ចាប់ចផឋើមវាយលបហារចលើរាងកាយរបស់្ពួកចេតតមឋង។ ថឝីចបើគ្មត់
បានទទួលរងរបួស្យា៉ាងធងន់ធងរក៏ចោយ ក៏ចលាក រ ៉ាងុ បញ្ហដ  ទីបាំផុតលតូវបានចេដឹក
ចេញតមឡាននេរបាល ចហើយនឹងលតូវ ុាំែវួនអស់្រយៈចពល ៤៨ ចា៉ាង។ គ្មត់លតវូ 
បានចេបងខាំឲ្រផឋិតចមផ្ដចលើេចមវើយស្ថរភាព ចោយឲ្រសុ្ាំចោស្េាំចពាេះការញុេះញង់ឲ្រ
ានជចាវ េះរវាងអបកតវា៉ា និងនេរបាល។  

 

ផ្ថងទី១៥ តែកកកោ
ឆ្ប ាំ២០១២ 

ករណីទី១១៨ 
 

[សូ្មចមើលករណី 
ទី១១៩ ផងតដរ

ការចាប់ែវួន និងការ ុាំែវួនាច ស់្វទិរុស្ាំបុក យុាំ 
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រាជធានីភបាំចពញ  
 

 ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ជាាច ស់្ស្ថទ នីយវទិរុស្ាំបុក យុាំឯករាជរ និងជាអបកបចងកើតអងគការ
សិ្ទនិមនុស្សមិនតមនរោឌ ភិបាលមួយ ចៅថាស្ាេមន៍អបកលបជាធិបចតយរ លតូវបាន
ចាប់ែវួនចោយនេរបាល តតប៉ាុនាយ នផ្ថងបនាធ ប់ពី វលិលត ប់មកដល់លបចទស្កមភុជា 
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 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ “ការវាយដាំចៅចលើស្ហជីពជាាំតភបកស្លាប់កមភុជា ចៅអាំ ុងចពលកិេចលបជុាំកាំពូលោស្ថ ន” ផ្ថងទី១១ តែកកកោ ឆ្ប ាំ
២០១២: http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=286។ សូ្លចមើលផងតដរៈ តែសវចីដអូអងគការលីកាដូ “កមយករស្ហជីពលតូវបានវាយដាំចៅ
អាំ ុងចពលកិេចលបជុាំកាំពូលោស្ថ នចៅរាជធានីកមភុជា” ផ្ថងទី១១ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=34។ 

116
 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ “សុ្ាំឲ្រចោេះតលងចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ាច ស់្ស្ថទ នីយវទិរុឯករាជរ តដលានវយ័េាំណាស់្បាំផុត” ផ្ថងទី ១៦ តែកកកោ ឆ្ប ាំ
២០១២: http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=287។ សូ្មចមើលផងតដរៈ David Boyle“ ការចាក់ផាយព័ត៌ានតមវទិរុចលាក ម៉ាម  
សូ្ណង់ដូ បានកាំណត់នាយករដឌមង្រ្នថីជាចគ្មលចៅ” កាតស្តភបាំចពញប៉ាុស្ថិ៍ ចេញផាយចៅផ្ថងទី១៨ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.phnompenhpost.com/ 
index.php/2012071857483/National-news/sonando-broadcast-targeted-pm.html ។

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=286
http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=34
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=287
http://www.phnompenhpost.com/%20index.php/2012071857483/National-news/sonando-broadcast-targeted-pm.html
http://www.phnompenhpost.com/%20index.php/2012071857483/National-news/sonando-broadcast-targeted-pm.html
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 វញិ។ នាយករដឌមង្រ្នថីបានអាំពាវនាវឲ្រចាប់ែវួនចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ តតប៉ាុនាយ នស្បាឋ ហ៍
មុនចនេះ។ 
 

 ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ លតូវបានចចាទលបកាន់ចលេើនបទចលយើស្ោក់ទងនឹងការញុេះញង់
ឲ្រានានេលនាបេះចបារោក់ទងនឹងអឝីតដលចៅថាេលនាបាំតបករដឌ ចៅភូមិលបា៉ា
ចែតថលកចេេះ។ ចៅកបុងតែឧស្ភា ឆ្ប ាំ២០១២ កងកាវ ាំងលបោប់ោវធុរាជរោឌ ភិបាល 
បានចធឝើការបង្រ្ង្ហក បចៅចលើភូមិ និងបចណឋ ញលបជាពលរដឌរាប់រយលេួស្ថរ ចកយងស្សី្ាប ក់
ោយុ ១៤ ឆ្ប ាំាប ក់ លតូវបានបាញ់ស្ថវ ប់កបុងលបតិបតថិការណ៍ចនាេះ [សូ្មចមើលករណីទី 
១០៦]។ លេួស្ថរលបជាពលរដឌោាំងចនាេះ កាំពុងានការពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវីជាមួយ
លកមុហ ុន Casotimជាលកុមហ ុនរសុ្សុ ី [សូ្មចមើលករណីទី១០៦]។ ោជាញ ធរបានអេះោង
បនាធ ប់ពីានចហតុការណ៍ចនេះថា អបកភូមិកាំពុងពាយាមបាំតបករដឌ ចហើយនឹងពាយាម 
ភាជ ប់ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ជាមួយករណីចនេះកបុងតែកកកោ។ 

 

 ចៅផ្ថងមុនចពលនាយករដឌមង្រ្នថី ហ ុន តស្ន អាំពាវនាវជាស្ថរធារណៈឲ្រចាប់ែវួន ចលាក 
ម៉ាម សូ្ណង់ដូ នាយកស្ថទ នីយវទិរុស្ាំបុក យុាំរបូចនេះ បានចាក់ផាយព័ត៌ានតមវទិរុពី
ទីលកុង The Hague ជាទីតដលចមធាវរីបស់្េលនាអាំណាេលបជាពលរដឌតែយរបានោក់
ពាករបណឋឹ ងចៅកាន់តុលាការលពហយទណឍ អនថរជាតិ ចោយចចាទលបកាន់មង្រ្នថីរាជរោឌ  
ភិបាលកមភុជាពីបទឧលកិដឌកមយលបឆ្ាំងមនុស្សជាតិោក់ទងនឹងជចាវ េះដីធវី។ 

 

 ចៅផ្ថងទី២ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១២ ចលាកចៅលកម េុក ងួន ចៅលកមចសុ្ើបសួ្រស្ថលា
ដាំបូងចែតថលកចេេះ បានចេញដីកាចាប់ែវួនចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ចោយចចាទលបកាន់
គ្មត់ពីបទេូលរមួកបុងេលនាបេះចបារ ចោយញុេះញង់លបជាពលរដឌឲ្រកាន់ោវធុលបឆ្ាំង
ោជាញ ធររដឌ និងលបឆ្ាំងអបករាជការស្ថធារណៈ។ 

 

 ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ តដលបានចេញចៅលបចទស្ចលវ ចហើយវលិលត ប់មករាជធានី
ភបាំចពញវញិចៅផ្ថងទី១២ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១២ ចៅចពលកិេចលបជុាំកាំពូលោស្ថ នកាំពុង
លបលពឹតថចៅ។ គ្មត់លតវូបានចាប់ែវួន ៣ ផ្ថង ចលកាយមកតត ២៤ ចា៉ាងប៉ាុចណាត េះ បនាធ ប់ពី
រដឌមង្រ្នថីការបរចទស្ និងអបកការទូតស្ាំខ្ន់ៗមួយេាំនួន រាប់ោាំងរដឌមង្រ្នថីការបរចទស្ 
ោចមរកិចលាកស្សី្ ហីុលឡារ ីេវិនតុន (Hillary Clinton) ផងបានចាកចេញពីរាជធានី
ភបាំចពញ។ 

 

 បនាធ ប់ពីជាំនុាំជលមេះអស់្រយៈចពល ៤ ផ្ថងចាប់ពីផ្ថងទី១១ - ១៤ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១២ 
ចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ លតវូបានកាត់ចោស្ និងផឋនាធ ចោស្ឲ្រជាប់ពនននាគ្មរេាំនួន ២០ 
ឆ្ប ាំ។ ស្ថលលកមចនេះ បណាឋ លឲ្រានការចថាក លចោស្យា៉ាងចលេើន ោាំងចៅកបុង
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លបចទស្កមភុជា និងចៅចលវលបចទស្។ ពុាំានភ័ស្ថតុង ឬការពាក់ព័ននរបស់្ចលាក ម៉ាម 
សូ្ណង់ដូ ជាមួយេលនាបាំតបករដឌេួរឲ្រចជឿជាក់លតូវបានចលើកយកមកបង្ហា ញចៅ
ចពលកាំពុងជាំនុាំជលមេះកឋីច ើយ។ 

 

ផ្ថងទី២៤ តែកកកោ
ឆ្ប ាំ២០១២ 

ករណីទី១១៩ 

[សូ្មចមើលករណី 
ទី១១៨ ផងតដរ]

 

នេរបាលបង្រ្ង្ហក បអបកគ្មាំលទាច ស់្វទិរុ តដលលតវូ ុាំែវួន 117
 

ចែតថកណាឋ ល តតកវ ផ្លពតវង និងចែតថលកចេេះ  
 អបកគ្មាំលទចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ ជាាច ស់្វទិរុស្ាំបុក យុាំលតូវបានរារាាំងមិនឲ្រចដើរលបមូល

ស្ថប មចមផ្ដចៅកបុងចែតថេាំនួន ៤ េឺចែតថកណាឋ ល តតកវ ផ្លពតវង និងចែតថលកចេេះ
ស្លាប់ចធឝើញតថិ ចដើមផអីាំពាវនាវឲ្រានការចោេះតលងចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ។ 

 ោជាញ ធរបានរារាាំងអបកគ្មាំលទោាំងចនាេះ ចោយអេះោងថាពួកចេកាំពុងរ ាំខ្នដល់
ស្ណាឋ ប់ធាប ប់ស្ថធារណៈ។ អិុន ្នចហាន ជាបុេគលិកស្ាេមន៍អបកលបជាធិប 
ចតយរមួយរបូលតូវបានចាប់ែវួនកបុង ុាំកាំពង់េ ចែតថលកចេេះ បនាធ ប់ពីោជាញ ធរបានលបាប់
គ្មត់ថា គ្មត់មិនបានសុ្ាំកា អនុញ្ហដ តឲ្រចដើរលបមូលស្ថប មចមផ្ដច ើយ។ ចៅចលកាមេាប់
កមភុជាក៏គ្មយ នលកខែ័ណឍ តលមូវដូចេបេះតដរ។ 

 

 អបកគ្មាំលទកាំពុងពាយាមចដើរលបមូលស្ថប មចមផ្ដ ចដើមផីចធឝើញតថិោក់ជូនទីភាប ក់ង្ហររោឌ  
ភិបាល និងស្ថទ នទូតបរចទស្េាំនួន ៩ ចៅផ្ថងទី៣០ តែ កកកោ ឆ្ប ាំ២០១២។  

 

ផ្ថងទី២៧ តែកកកោ
ឆ្ប ាំ២០១២ 

ករណីទី១២០
 

ោជាញ ធររារាាំងវេគបណឋុ េះបណាឋ លសិ្ទនិដីធវី 118

ចែតថរតនៈេិរ ី 
 

 វេគបណឋុ េះបណាឋ លមួយស្ឋីពីសិ្ទនិដីធវី តដលស្ហការចរៀបេាំចោយមជឈមណឍ លសិ្ទនិ
មនុស្សកមភុជា និងអងគការោដហុក លតវូបានោជាញ ធរ និងមង្រ្នថីនេរបាលរ ាំខ្នរារាាំងមិន
ឲ្រចធឝើ។ 

 ចលាកណាប់ ប ុនចហង ជាអភិបាលចែតថរង បានពាយាមចលើកយកស្កមយភាព 
នេរបាលមកស្ាំោងចោយនិយាយថា អបកចរៀបេាំែកខ្នមិនបានជូនដាំណឹងដល់
ោជាញ ធរ។ ចោេះបីយា៉ាងណាក៏ចោយតមាលត ៣ ផ្នេាប់ស្ឋីពីការចធឝើបាតុកមយចោយ
អហិងា អបកចរៀបេាំលតវូបានោក់ឲ្ររេួផុតពីលកខែណឍ ជូនដាំណឹងស្លាប់ស្កមយភាព
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 May Titthara “នេរបាលបង្រ្ង្ហក បអបកគ្មាំលទចលាក ម៉ាម សូ្ណង់ដូ” កាតស្តភបាំចពញប៉ាុស្ថិ៍” ចេញផាយផ្ថងទី២៥ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១២។  
118

 កាតស្ត The Cambodia Daily ចេញផាយផ្ថងទី២៧-២៨ តែកកកោ ឆ្ប ាំ២០១២។ សូ្មចមើលផងតដរៈ តែសវចីដអូមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា“ ចៅផ្ថងទី២៧ តែ
កកកោ ឆ្ប ាំ២០១២ ោជាញ ធរ និងមង្រ្នថីនេរបាលបានរារាាំងវេគបណឋុ េះបណាឋ លមួយ តដលស្ហការចរៀបេាំចោយមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា និងអងគការ 
ោដហុក” ផ្ថងទី២ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.youtube.com/watch?v=e37f00WTd24។  

http://www.youtube.com/watch?v=e37f00WTd24


ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  119 

ផសពឝផាយអប់រ ាំោាំងអស់្ ចដើមផផីលលបចយាជន៍ស្ងគម។ ម៉ាាងវញិចទៀតវេគបណឋុ េះ
បណាឋ លចនេះ លតូវបានចរៀបេាំច ើងចៅកបុងបរចិវណផធេះឯកជនមួយ។  

 

ផ្ថងទី៩ តែសី្ហា 
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១២១
 

ការបាំភិតបាំភ័យតមផវូវតុលាការចៅចលើអបកចសុ្ើបអចងកតសិ្ទនិមនុស្សជាន់ែភស់្ 119

រាជធានីភបាំចពញ 
 

 ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត ជាអបកចសុ្ើបអចងកតជាន់ែភស់្ និងជាអនុលបធានតផបកតវ ាំចមើលសិ្ទនិ
មនុស្សរបស់្អងគការោដហុក លតូវបានស្ថលាដាំបូងរាជធានីភបាំចពញចកាេះចៅឲ្រេូល
ែវួនចៅផ្ថងទី២៤ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២។ ចយាងតមដីកាចកាេះចលាក ចាន់ សូ្ចវ ៉ាត លតូវ
បានស្ងស័យពីបទរ ាំចលាភបាំពានចលើាលត ៥៤៤ ផ្នលកមលពហយទណឍ  តដលហាមផឋល់
ជាំនួយឲ្រចារ ី ស្ហចារ ី អបកចផឋើមេាំនិត ឬអបកស្មេាំនិតកបុងបទឧលកិដឌ។ លបសិ្នចបើរក 
ច ើញពិរទុនភាពពីការចចាទលបកាន់ោាំងចនេះ ចលាក ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត ោេលបឈមនឹងការ
កាត់ចោស្ឲ្រជាប់ពនននាគ្មររហូតដល់ ៣ ឆ្ប ាំ និងពិន័យជាលបាក់ចាប់ពី ២ លានចរៀល
ដល់ ៦ លានចរៀល។ 
 

 រាជរោឌ ភិបាលមិនបានបចញ្ចញឲ្រដឹងនូវចស្េកឋីពិស្ថឋ រពិតលបាកដ អាំពីបទចចាទ
លបកាន់ចទ ប៉ាុតនថដីកាចកាេះទាំនងជាជាប់ពាក់ព័ននចៅនឹងដីជចាវ េះ/េចលាងបាំតបករដឌកបុង
ចែតថលកចេេះ [សូ្មចមើលករណីទី១០៦]។

 

 ចៅផ្ថងទី២៣ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២ ចលាក តឆ វរីៈ ជាចៅលកមស្ថលាដាំបូងរាជធានី
ភបាំចពញបានយល់លពមចលើស្ាំចណើ ពីចលាក ស្ាំ សុ្េង់ ជាចមធាវកីារពារចលាក  
ចាន់ សុ្ចវ ៉ាត ចដើមផីចលើកចពលស្វនាការ។ ស្វនាការពីដាំបូងលតវូបានចលើកចពលចៅផ្ថង
ទី១១ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១២ ចហើយចាប់ពីចពលចនាេះមក ក៏លតូវបានចលើកចពលតថមចទៀត
ចោយគ្មយ នចពលកាំណត់។ 

 
 

ផ្ថងទី៤ តែកញ្ហដ  
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១២២ 
 
 

ស្កមយជនដីធវីស្ហេមន៍បឹងកក់ លតវូបានចាប់ែវួនពីបទស្ងសយ័ 120
 

រាជធានីភបាំចពញ 
 

 អបកស្សី្ ចយា៉ាម បុបាព  ជាតាំណាងស្ហេមន៍បឹងកក់ តដលនិយាយឥតស្ាំផ្េាត់លតវូ
បានចាប់ែវួន និង ុាំែវួនចៅពនននាគ្មរផ្លពស្ (ម២) បនាធ ប់ពីោជាញ ធរអេះោងថា គ្មត់
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 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានអងគការលីកាដូ “ការចចាទលបកាន់ចៅចលើបុេគលិកអងគការោដហុក កត់ស្ាគ ល់នូវការេាំរាមកាំតហងយា៉ាងធងន់ធងរបាំផុតដល់ការង្ហរខ្ង
សិ្ទនិមនុស្សចៅកមភុជាស្លាប់ទស្វតសរច៍នេះ” ផ្ថងទី១៥ តែសី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.licadho-cambodia.org/ pressrelease.php?perm=289។  

120
 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានរមួអងគការលីកាដូ “រយៈចពល ២ ផ្ថង ដីកា ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នបេាំនួន ២ គ្មយ នយុតថិកមយ” ផ្ថងទី៦ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១២: http://www. 

licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=290។ 

http://www.licadho-cambodia.org/%20pressrelease.php?perm=289


120   ឧរសមព័នធ

[សូ្មចមើលករណី 
ទី៣៦ ៥១ ៦៧ ៦៩ 
៧០ ៧៨ ៩១ ៩២ 
៩៩ ១១៤ និង១១៥ 

ផងតដរ]
 

ានពាក់ព័ននកបុងការវាយដាំចៅចលើមនុស្សេាំនួន ២ នាក់ តដលស្ងស័យថាបានលួេ
កញ្ច ក់ឡានរបស់្អបកស្សី្។ 

 អបកស្សី្លតវូបានចចាទលបកាន់ពីបទលបលពឹតថអាំចពើហិងាចោយចេតនា ានស្ថទ នទមងន់
ចោស្តមាលត ២១៨ ផ្នលកមលពហយទណឍ ។ 
 

 ស្ថកសមួីយេាំនួនបានលបាប់អបកចសុ្ើបអចងកតស្ងគមសីុ្វលិថា បុេគលតដលលតវូបានចេ
វាយចនាេះ េឺលតូវស្ងស័យថា បានលួេកញ្ច ក់ឡានជាចលេើនចលើក។ អបកស្សី្បានបឋឹង
នេរបាលមូលោឌ នជាចលេើនដង ប៉ាុតនថមិនបានចាត់វធិានការច ើយ។ ចៅផ្ថងទី៧ តែ
សី្ហា ឆ្ប ាំ២០១២ ជនស្ងរ័យបានឈរចៅតកផរឡានរបស់្គ្មត់។ ចពលចនាេះ អបកភូមិ
មូលោឌ នបានកត់ស្ាគ ល់ ចហើយក៏បានវាយដាំចៅចលើជនស្ងស័យចនាេះតតមឋង។ 

 អបកស្សី្មិនតដលលតវូបានោជាញ ធរចៅមកស្ថកសួ្រ អាំពីឧបផតថិចហតុចនេះច ើយ ចហើយ 
ចោយែុស្តបវកពីនីតិវធីិធមយត ចលាក ចៅលកម តត ស្ាំោង ជាចៅលកមស្ថលាដាំបូង
រាជធានីភបាំចពញបានចេញដីកានាាំែវួនអបកស្សី្ និងបឋីរបស់្អបកស្សី្ (ចនេះជាវធិានការមួយ
ែុស្ពី ដីកាចកាេះ ចៅមកស្ថកសួ្រធមយត)។ ដីកានាាំែវួនេឺ ស្មមូលចៅនឹងដីកាចាប់
ែវួន កបុងចនាេះដីកាចនេះអនុញ្ហដ តឲ្រានការ ុាំែវួនជា បនាធ ន់។ បនាធ ប់ពីចធឝើការស្ថកសួ្រ
បនថិេបនថួេរេួមក ចលាក តត ស្ាំោង ជាចៅលកមចសុ្ើបសួ្របានបញ្ហជ ឲ្រ ុាំែវួន អបកស្សី្ 
ប៉ាុតនថចោេះតលងបឋីរបស់្គ្មត់តដលមិនតមនជាស្កមយជន។ 

 

 អបកស្សី្ានពាក់ព័ននកបុងការេូលរមួកបុងបាតុកមយចោយអហិងាជា ចលេើនចលើកចាប់តាំង
ពីលកុមហ ុនសូ្កាេូ (Shukaku Inc.) បានចផឋើមបូមែាេ់ចាក់បាំចពញបឹងកក់ ចោយចធឝើ
ការបចណឋ ញលបជាពលរដឌរាប់ពាន់លេួស្ថរចេញពីផធេះស្តមផងរបស់្ពួកចេ។ គ្មត់បាន
ដឹកនាាំការតវា៉ាជាចលេើនចលើកផងតដរ ស្លាប់គ្មាំលទលកុមស្រស្ថីស្ហេមន៍បឹងកក់េាំនួន 
១៣ នាក់ តដលលតូវបានចាប់ែវួនចៅផ្ថងទី២២ តែឧស្ភា និងលតូវបាន ុាំែវួនកបុង
ពនននាគ្មរជាង ១ តែកនវងមកចនេះ។ 

 



ការវាយររហារ និងការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស នៅកមពុជា ២០១១-២០១២  121 
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 ចយាងឯកស្ថរដូេគ្មប នឹងចជើងទាំព័រទី១២០។ 

ផ្ថងទី៥ តែកញ្ហដ  
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១២៣ 

[សូ្មចមើលករណី 
ទី១០២ និង១០៣ 

ផងតដរ]
 

ស្កមយជនដីធវីស្ហេមន៍បុរកីីឡាលតវូបាន ុាំែវួន បនាធ ប់ពីចធឝើការោមោរសិ្ទនិដីធវី 

ឲ្រកូនលបសុ្ 121 
រាជធានីភបាំចពញ 

 

 ចៅផ្ថងបនាធ ប់ពីអបកស្សី្ ចយា៉ាម បុបាព  លតវូបានចាប់ែវួនោជាញ ធរបានបញ្ហជ ឲ្រ ុាំែវួន 
អបកស្សី្ ទឹម ស្ថក់មុនបី តដលជាអបកតាំណាងស្រស្ថីាប ក់ដ៏ស្ាំខ្ន់របស់្លេួស្ថរ 
លបជាពលរដឌ តដលលតូវបានចេបចណឋ ញចេញពីស្ហេមន៍បូរកីីឡា។ គ្មត់លតូវបាន
ចចាទលបកាន់ពីបទចធឝើចស្េកឋីលបកាស្ចោយភូតកុហកតមាលត ៦៣៣ ផ្នលកមលពហយ
ទណឍ ។ គ្មត់លតូវបាន ុាំែវួនកបុងពនននាគ្មរផ្លពស្ (CC2)។  
 

 លកមុហ ុន Phanimex បានោក់ពាករបណឋឹ ងលបឆ្ាំងនឹងអបកស្សី្ ទឹម ស្ថក់មុនបី តដល
ាច ស់្លកុមហ ុនចនាេះ េឺចលាកស្សី្ ស្ ុយ សុ្ផ្អន។ លកុមហ ុន Phanimex បានទទួលដី 
ស្ហេមន៍បូរកីីឡាជាថបូរនឹងការស្នាមួយ ចដើមផសី្ថងស្ង់អគ្មរផធេះតលឝងេាំនួន ១០ 
អគ្មរស្លាប់អបកភូមិោាំងចនេះរស់្ចៅ។ ចោេះជាយា៉ាងណាក៏ចោយលកុមហ ុនចនេះ បាន
ស្ចលមេស្ថងស្ង់អគ្មរផធេះតលឝងតតេាំនួន ៨ អគ្មរប៉ាុចណាត េះ តដលនាាំឲ្របនថានជចាវ េះ 
ដីធវី។  

 

 ោជាញ ធរអេះោងថា ទឹម ស្ថក់មុនបី បានចធឝើចស្េកឋីលបកាស្ចោយភូតកុហកកបុងចគ្មល
បាំណងទទួលបានផធេះមួយតលឝងស្លាប់កូនលបុស្របស់្គ្មត់ តដលពិការនឹងានោយុ 
៤៩ឆ្ប ាំ តដលជាអបករស់្ចៅស្ហេមន៍បុរកីីឡា។ កូនលបុស្របស់្គ្មត់ តដលជា
ចពាេះា៉ាយ និងជាអតីតោហាន ទទួលរងនូវជមងឺស្ថវ ប់ស្ររីាងគមួយតផបក តដលមិនោេ
និយាយបាន។  

 

 ាលត ៦៣៣ ហាមផឋល់ចស្េកឋីលបកាស្ ចោយភូតកុហកដល់រាជការស្ថធារណៈ 
ចដើមផីទទួលបានវភិាជន៍ ការចបើកលបាក់ ឬអតទលបចយាជន៍ចោយែុស្េាប់។ បទចលយើស្
ចនេះោេានចោស្ជាប់ពនននាគ្មរពី ៦ តែចៅ ២ ឆ្ប ាំ និងពិន័យជាលបាក់ពី ១ លាន
ចរៀលចៅ ៤ លានចរៀល (២៥០ ដុលាវ រោចមរកិ - ១,០០០ ដុលាវ ោចមរកិ។  

 

 ជាពិចស្ស្ការចលបើការ ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នបកបុងករណីអបកស្សី្ ទឹម ស្ថក់មុនបី ចនេះ មិន
ានមូលចហតុលាចស្ថេះ ចោយស្ថរតតលកមនីតិវធីិលពហយទណឍ កមភុជាតេងថា ការ ុាំែវួន
បចណាឋ េះោស្នប ោេលតវូបានបង្ហគ ប់តតកបុងករណីពិចស្ស្តតប៉ាុចណាត េះ។ េាប់ចនេះតេង
ផងតដរថា ការ ុាំែវួនបចណាឋ េះោស្នបោេលតវូបានបង្ហគ ប់ កាលណាការ ុាំែវួន
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122 “អបកស្ថរព័ត៌ានលតូវបានរកច ើញថាចេស្ាវ ប់” វទិរុោសីុ្ចស្រចីាក់ផាយផ្ថងទី១២ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១២: http://www.rfa.org/english /news/cambodia/ 

journalist-09122012130944.html ចហើយនឹង Charlie Wells “អបកស្ថរព័ត៌ានតែយរ តដលបង្រ្ង្ហក បោជីវកមយកាប់ចឈើែុស្េាប់លតូវបានរកច ើញលតូវថា ចេស្ាវ ប់” 
ព័ត៌ានលបចាាំផ្ថងកាតស្ត New York ចេញផាយផ្ថងទី១២ តែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១២: http://articles .nydailynews.com/2012-09-12/news/33794980_1_ 
cambodian-center-cambodian-journalist-ratanakiri។ 

បចណាឋ េះោស្នបចនេះជាការចាាំបាេ់ ចដើមផីបញ្ច ប់បទចលយើស្ ឬបង្ហក របទចលយើស្កុាំឲ្រចកើត
ជាថយី ចដើមផីរារាាំងកុាំឲ្រានការគ្មបស្ងកត់ចលើស្ថកសី ឬជនរងចលគ្មេះ ឬចដើមផរីារាាំងកុាំឲ្រ
ានការលតូវរ ៉ាវូគ្មប រវាងជនលតូវចចាទ និងអបកស្មេាំនិត ចដើមផីរកាភ័ស្ថុតង ឬតលមុយ
ជាស្ាម រៈចដើមផីធានារកាស្ណាឋ ប់ធាប ប់ស្ថធារណៈកុាំឲ្រានការលេបូកលេបល់ តដល
បណាឋ លមកពីបទចលយើស្ ឬចដើមផីធានារកាជនលតូវចចាទទុកជូនតុលាការចាត់ការតម
នីតិវធីិ និងឬចដើមផីការពារស្នថិសុ្ែឲ្រជនលតវូចចាទ។ ពុាំានករណីចាាំបាេ់ណាមួយ 
កបុងេាំចណាមករណីចាាំបាេ់ោាំងចនាេះចៅកបុងករណី អបកស្សី្ ទឹម ស្ថក់មុនបី ចនេះច ើយ។ 

 
 

ផ្ថងទី១១ តែកញ្ហដ  
ឆ្ប ាំ២០១២

ករណីទី១២៤
 

អបកស្ថរព័ត៌ានតដលទាវ យចរឿងោស្សូ្វ លតវូបានរកច ើញលតវូចេចធឝើតត 122
 

ចែតថរតនៈេីរ ី 

 ចលាក ហងស ចស្រឧីតឋម ជាអបកស្ថរព័ត៌ានាប ក់តដលបចញ្ចញឲ្រដឹងអាំពីោជីវកមយកាប់
ចឈើែុស្េាប់ចៅកមភុជាលតូវបានរកច ើញថា លតវូចេស្ាវ ប់កបុងចែតថរតនៈេិរ។ី 
ស្ថកស្ពរបស់្គ្មត់លតូវបានរកច ើញកបុង វុបតផបកខ្ងចលកាយរថយនថរបស់្គ្មត់។ 
គ្មត់ចធឝើការឲ្រកាតស្តវរៈជនតែយរ។ 

 អបកចសុ្ើបអចងកតអងគការោដហុកបានរាយការណ៍ថា ហងស ចស្រឧីតឋម លតវូបានចេវាយ
នឹងដាំបង ចហើយបនសល់ទុកនូវស្ថប មជាាំចៅចលើកាល និងតផបកចផសងៗផ្នដងែវួនរបស់្
គ្មត់។ លបភពចផសងៗចទៀតបានបញ្ហជ ក់ថា គ្មត់លតូវបានវាយនឹងពូចៅ។ 

 

 កបុងអតទបទេុងចលកាយរបស់្គ្មត់មុននឹងទទួលមរណៈភាព ចលាក ហងស ចស្រឧីតឋម 
បានចចាទលបកាន់កូនលបុស្ចមបញ្ហជ ការកងរាជោវធុហតទ ពីបទជួញដូរចឈើកបុងរថយនថ 
កងរាជោវធុហតទ ចហើយនឹងពីបទជាំរតិោរលបាក់ពីលបជាពលរដឌ តដលដឹកចឈើស្ស្ប 
េាប់។ 

http://www.rfa.org/english%20/news/cambodia/%20journalist-09122012130944.html
http://www.rfa.org/english%20/news/cambodia/%20journalist-09122012130944.html
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123

 ចស្េកឋីលបកាស្ព័ត៌ានេណៈកមយការសិ្ទនិមនុស្សោស្ថ ន/មជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា “កមភុជាៈ អបកចធឝើការខ្ងសិ្ទនិមនុស្សេាំនួន ៣ នាក់ និងអបកស្ថរ
ព័ត៌ានាប ក់ លតូវបានស្ថលាដាំបូងចែតថរតនៈេិរចីកាេះចៅឲ្រេូលែវួនោក់ទងនឹងការចចាទលបកាន់ពីបទញុេះញង់” ផ្ថងទី៣ តែតុលា ឆ្ប ាំ២០១២: http://www. 
humanrights.asia/news/forwarded-news/AHRC-FPR-046-2012។ 

ផ្ថងទី១ តែតុលា 
ឆ្ប ាំ២០១២ 

ករណីទី១២៥ 

[សូ្មចមើលករណី 
ទី១ ៤០ និង៩៤ 

ផងតដរ]
 

អបកស្ថរព័ត៌ាន និងបុេគលិកអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលសិ្ទនិមនុស្ស លតវូបានចកាេះចៅកបុង

ករណីដីធវី 123 

ចែតថរតនេីរ ី 
 

 បុេគលិកអងគការមិនតមនរោឌ ភិបាលខ្ងសិ្ទនិមនុស្សេាំនួន ៣ នាក់ និងអបកចធឝើចស្េកឋី
រាយការណ៍វទិរុោសីុ្ចស្រាីប ក់ លតូវបានលពេះរាជោជាញ រងអមស្ថលាដាំបូងចែតថរតនៈេីរ ី
ចកាេះចៅឲ្រេូលែវួន ចដើមផីស្ថកសួ្រអាំពីការចចាទលបកាន់ពីបទញុេះញង់ឲ្រលបលពឹតថបទ
ចលយើស្។ 

 ការចចាទលបកាន់ោាំងចនេះ លតូវបានចធឝើច ើងតផាកចលើពាករបណឋឹ ងមួយ តដលបឋឹងចោយ
ចលាក េិត េិម ជាចម ុាំេណៈបកសលបជាជន។ ោជាញ ធរចចាទលបកាន់ថាបុរស្ោាំងចនាេះ 
បានញុេះញង់ស្ាជិកជនជាតិចដើមភាេតិេទាំពួន តដលជាប់ពាក់ព័ននកបុងជចាវ េះដីធវី
ជាមួយលកមុហ ុន DM Group។ ការតវា៉ាចោយអបកភូមិបានកាវ យជាអាំចពើហិងាកបុង 
ឆ្ប ាំ២០០៩។ 

 

 អបកតដលលតូវបានចកាេះចៅានច យ្ េះ ចលាក សុ្ែ រោឌ  ជាអបកចធឝើចស្េកឋីរាយការណ៍
វទិរុោសីុ្ចស្រ ី(ចេស្ថគ ល់ថា រោឌ  វសិ្ថល) ចលាក តប៉ាន ប ុនណា ជាបុេគលិកអងគការោដ
ហុក និងចលាក ឆ្យ ធី ជាបុេគលិកអងគការោដហុកផងតដរ លពមោាំងចលាក អ ូ វរីៈ ជា
លបធានមជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា។ 

 

 ជចាវ េះដីធវីចនេះ ពាក់ព័នននឹងដីទាំហាំ ២៦០ ហិកត ចហើយជាលទនផលជចាវ េះចនេះ លតូវ
បានចេចមើលច ើញជាការចចាទលបកាន់តមផវូវេាប់ តដលចធឝើច ើងលបឆ្ាំងនឹងតាំណាង
េាំនួនយា៉ាងចហាេណាស់្ ១០ នាក់ របស់្ស្ហេមន៍ោាំងឡាយ តដលបានទទួលរង
ផលប៉ាេះពាល់។ 
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ឧបសមព័នធ៤: អ្នកការពារសទិ្ធិមនុសស ប្តូវបានឃុែំាួនកនងុពនធនាគារ គិតមកប្តឹមថ្ងៃទ្១ី ហែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១២)

ច យ្ េះ  
នាមលតកូល 
និងនាមែវួន

ចភទ ោយុ
ផ្ថងចាប់ែវួន េ
ផ្ថង ុាំែវួន  

បទចចាទ
រយៈចពល
ជាប់ចោស្

ច យ្ េះ 
ពនននាគ្មរ

ទីតាំងករណី

ភូមិ  ុាំ ស្ស្កុ ចែតថ

១
២
៣ 

ង្ហ៉ា  ម៉ាក
េង់ សុ្ែចហឿ
ប
ទូេ វា៉ាន់ឌី

ប
ប
ស្

៤៩
៥២
៥០

៩.៨.២០១០(េ
 )
៨.៨.២០១១(េ
 )
៨.៨.២០១១(េ
 )

បវន់ និងបាំផវិេបាំផ្អវ ញលទពរ
ស្មផតថិឯកជន (ាលត ៦ ផ្ន
េាប់ស្ថទ នទមងន់ចោស្ផ្នបទ
ឧលកិដឌ និងាលត ៥២ ផ្នេាប់
អ ុនតក់)

ចោស្ ៥ 
ឆ្ប ាំ កាំពុង
ជាប់បណឋឹ ង
ឧទនរណ៍

បាត់ដាំបង អនវង់កនធួត ដូនបា គ្មស់្
លក 

បាត់ដាំបង

៤ វា៉ាន់ ស្ថចរឿន ប ៥៦ ១៨.៧.២០០៩(េ)
២០.៧.២០០៩
( )

(១) បវន់ និងតតកមយ (ាលត 
៦ ផ្នេាប់ស្ថទ នទមងន់ចោស្ផ្ន
បទឧលកិដឌ) (២) ប៉ាុនប៉ាង
តតកមយ (ាលត ៣១ ផ្នេាប់
អ ុនតក់) និង (៣) តកវងឯកស្ថរ
ស្ថធារណៈាលត ៤៩ ផ្ន
េាប់អ ុន 
តក់) 

ជាំនុាំជលមេះ
បទចចាទ ទី
១ នាាំឲ្រ
ចលើកតលង
ចចាទ
លបកាន់ចៅ
ផ្ថងទី ១៣  
តែកុមមៈ ឆ្ប ាំ
២០១១។ 
កាត់ឲ្រជាប់

បនាធ យ 
ានជ័យ

រស្យីស្ថមេគី និមិតថ ចបា៉ាយតប៉ា
ត

បនាធ យ 
ានជ័យ
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ចោស្
ពនននាគ្មរ 
៤ ឆ្ប ាំ ពីបទ
ប៉ាុន ប៉ាង
តតកមយ។  

៥ ស្ សុ្ង ប ៥៥ ២៣.១១.២០០៧
(េ)
២៤.១១.២០០៧
( )

ប៉ាុនប៉ាងតតកមយ និងរ ាំចលាភ
បាំពាន លទពរស្មផតថិឯកជន 
(ាលត ៣២ ផ្ន េាប់អ ុនតក់ 
និងាលត ២៤៨ ផ្នេាប់
ភូមិបាល)។

កាត់ឲ្រជាប់
ចោស្ ១០ 
ឆ្ប ាំពី បទ
ប៉ាុនប៉ាង 
តតកមយ 
និង ១៨ តែ
ពីបទ
រ ាំចលាភ
បាំពានលទពរ
ស្មផតថិ  
ឯកជន។ 

ពនននាគ្មរ 
ផ្លពស្
(CC១) 

 ពាង តចជស្ កាំពង់ 
លតឡាេ

កាំពង់ឆ្ប ាំង

៦ ស្ ុន កប ៣៨ ៤.២.២០០៨(េ
 

កាប់ឆ្ក រផ្លពចដើមផី កាន់កាប់ដី
ែុស្ េាប់ (ាលត ៩៧ ផ្ន
េាប់ផ្លពចឈើ)

៦ ឆ្ប ាំ ឧតឋរាន 
ជ័យ

រ ាំចេក N/A អនវង់តវង ឧតឋរាន 
ជ័យ

៧  ុង សុ្ែន ប ៥២ ២០.២.២០១២ អាំចពើហិងាលបឆ្ាំង លទពរ រង់ចាាំ ផ្ប៉ាលិន ផាលពាំ ស្ធឹងកាេ់ ស្ថលា ផ្ប៉ាលិន
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៨
៩

សុ្ែ ស្ង្ហា  
រស់្ ធាន

ប
ប

២៤
៣៤

(េ  ស្មផតថិស្ថរ ធារណៈ (ាលត 
៣៤ និង ២៥៩ ផ្នេាប់
ភូមិបាល)

ស្វនាការ
(Pretrial

ចលវ

១០ េឹម តង ប ៦៤ ១៣.៥.២០១២ 
(េ  

កាប់ឆ្ក រផ្លពែុស្ េាប់ចដើមផី
កាន់ កាប់ដីផ្លព (ាលត ៩៧ ផ្ន
េាប់ផ្លព ចឈើ)

 
រង់ចាាំ 
ស្វនាការ
(Pretrial)

កាំពង់ធាំ ថយស្ាំ ចលៀង ផ្លកយា ស្នធុក កាំពង់ធាំ

១១ ទឹម ស្ថក់មុនបី ស្ ៦៤ ៥.៩.២០១២(េ
 

ចធឝើចស្េកឋីលបកាស្ចោយភូត
កុហក (ាលត ៦៣៣ ផ្នលកម
លពហយទណឍ )

រង់ចាាំ 
ស្វនាការ
(Pretrial)

ពនននាគ្មរ
(CC២)

បូរកីីឡា វាលវង់ ៧មករា ភបាំចពញ

១២ ចយា៉ាម បុបាព  ស្ ២៩ ៤.៩.២០១២(េ
 

អាំចពើហិងាចោយចេតនា ាន
ស្ថទ នទមងន់ចោស្ (ាលត ២១៨ 
ផ្នលកមលពហយទណឍ ) 

រង់ចាាំ 
ស្វនាការ
(Pretrial)

ពនននាគ្មរ
(CC២)

បឹងកក់ ស្ស្េះេក ដូនចពញ ភបាំចពញ
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១៣ ម៉ាម សូ្ណង់ដូ  ប ៧០ ១៥.៧.២០១២ 
(េ  )

ដឹកនាាំេលនាបាំតបករដឌ (ាលត 
២៨ ៤៥៦ ៤៥៧ ៤៦៤ ៥០៤ និ 
៦០៩ ផ្នលកមលពហយទណឍ ) 

ជាំនុាំជលមេះផ្ថង
ទី១១ - ១៤ 
តែកញ្ហដ ឆ្ប ាំ 
២០១២។ 
លបកាស្
ស្ថលលកម
ផ្ថងទី១ តែ
តុលាឆ្ប ាំ
២០១២។ 
កាត់ចោស្
ឲ្រជាប់
ពនននាគ្មរ 
២០ ឆ្ប ាំ និង
បង្ហគ ប់ឲ្រ
បង់ការែូេ
ខ្ត ១០ 
លានចរៀល 
(២,៥០០ 
ដុលាវ រោ 
ចមរកិ)

ពនននា 
គ្មរ(CC១)

បឹងទាំ 
ពុន

ានជ័យ ភបាំចពញ
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