
 

  

 

របាយការណ៍សង្ខេបបច្ចុបបន្នភាពៈ ករណីរបសអ់្នកស្ស ីង្ ៉ោ ម បបុាផ  
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ភសតុតាងខែលអាច្បយ ឿបានថា        
                                
                     សយមតច្ប           
                                
                            
      អនក    យ ៉ោ       យោយអយុតតធម៌  
                           
            អនកស្សី                                  ការ                
កនុងច្បាំយោមសមា ិកសកមាយសសសល់របស់ សហគមន៍បឹងកក់ ខែលយោយពញយៅយោយ
បញ្ហា ។ 
 

 អងគយហតុនានាថ្នព្ពឹតតិការណ៍ខែលមិនគួរសងស័យ នាាំឲ្យមានការយោទព្បកាន់មានែូច្បត 
យៅៅៈ បុរសច្បាំនួន ២ នាក់កាំពុងខតទទួលទានស្ាអស់រយៅៈយពលជាយព្ច្បើនយមា៉ោង យៅឯយតៀមស្ា
មួយកនុងសហគមន៍បឹងកក់។ យព្កាយយពលងងិតបនតិច្ប យមាល ោះមួយបានយកើតយឡើង យៅយពលយនាោះ
បុរស ២ នាក់បានទទួលរងរបួស។ អនកស្សី បុបាផ  និងាា មីរបស់អនកស្សី បានមកែល់យតៀមស្ា
យនាោះ យព្កាយពី យមាល ោះបានយកើតយឡើង យហើយអនកទាាំង ២ ព្ពមទាាំងអនកយ ើញយហតុការណ៍យផសង
យទៀត បានយមើលយ ើញយហតុការណ៍យនោះពីខាងយព្ៅយតៀមស្ា។ បុរសមាន ក់កនុងច្បាំយោម ២ 
នាក់យនាោះ កាលពីយពលមុនធ្លល ប់ព្តូវបានយគយោទព្បកាន់ជាយព្ច្បើនែងថាបានលួច្បកញ្ច ក់រថយនត
របស់អនកភូមិយៅកនុងតាំបន់យនាោះ យហើយអនកស្សី បុបាផ  ក៏ធ្លល ប់បានរាយការណ៍ ូនមន្រនតីនគរបាល
ថា កញ្ច ក់រថយនតរបស់អនកស្សីក៏ព្តូវបានយោលួច្បយព្ច្បើនែងផងខែរ។ ក៏ប៉ោុខនតអនកស្សី មិនខែល
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យោទព្បកាន់អនកោមាច ក់ពីការលួច្បយនោះយទ។ ការយោទព្បកាន់យោយគ្មា នភសតុតាងមួយយទៀត
យនោះ ក៏មិនព្តឹមព្តូវផងខែរ។ 
 

 ាវតារអាំពីអនកស្សី យ ៉ោម បុបាផ  ក៏មិនធ្លល ប់មានអនក ាំទាស់ផងខែរ។ យៅអាំឡុងខែឧសភា 
កនលងយៅ សមា ិកជាស្រសតីរបស់សហគមន៍បឹងកក់ច្បាំនួន ១៣ នាក់ព្តូវបានយគព័ទធោប់ែលួន 
យៅយពលកាំពុងយធាើការតវ៉ោយោយសនតិវធីិមួយ យៅកខនលងបូមែាច់្បោក់បាំយពញ ខែលជាអតីតទី 
កខនលងផទោះសខមបងរបស់អនកទាាំងយនាោះ។ អនកស្សី បុបាផ  សុែចិ្បតតព្បកាន់យកកិច្បចែិត 
ែាំព្បឹងខព្បងតស ូមតិកនុងនាមសហគមន៍ ែណៅៈខែលស្រសតីច្បាំនួន ១៣ នាក់ព្តូវបាន ុាំែលួនកនុង 
ពនធនាគ្មរ។ ភាពកាល ហានយនោះមិនខមនអាជាា ធរ មិនបានយធាើការកត់សាំគ្មល់យនាោះយទ។ ភាល មយនាោះ 
យលាកស្សីបានទទួលរងនូវការគាំរាមកាំខហង ការរ ាំខានរកុគួន និងការបាំភិតបាំភ័យ។ មន្រនតី 
នគរបាលបានព្បាប់អនកស្សីយោយច្បាំហថា អនកស្សីមានយ ា្ ោះ “កនុងបញ្ជ ីយមា ” យហើយថា 
អនកស្សីនឹងមាន “បញ្ហា ឆ្ប់ៗខាងមុែយនោះ”។  
 

 ឱកាសយនាោះបានមកែល់យៅយពលអនកស្សី និងាា មីរបស់អនក    យលាក លួស ាែម 
កាំពុងនិ យជាមួយអនក ិតខាងមាន ក់យៅយពលលាៃ ច្បមួយ ែណៅៈខែល យមាល ោះវយតប់គ្មន បាន 
យកើតយឡើងយៅខកបរយនាោះ។ បងបអូនព្បសុ ២ នាក់របស់អនកស្សី បុបាផ  យ ា្ ោះ យ ៉ោម កាាំហុង និង 
យ ៉ោម សិែឋ ក៏ព្តូវទទួលរងនូវការយោទព្បកាន់ថា បានចូ្បលរមួ និងបានញុោះញង់ឲ្យមាន យមាល ោះ
យនាោះយកើតយឡើង។ ប៉ោុខនតអនកស្សី យ ៉ោម បុបាផ  និងាា មីរបស់អនកស្សីមិនបានយធាើអាីទាល់ខតយាោះ 
យព្ៅខតពីយែើរយៅកាន់ទីកខនលងយកើតយហតុ យែើមបីយៅយមើលមានអាីយកើតយឡើង ែូច្បខែលអនកមាន
វតតមានទាាំងអស់យៅអាំឡុងយពលសវនាការរបស់អនកស្សី             ។ 
 

 សវនាការព្តូវបានយធាើយឡើងអស់រយៅៈយពល ិត ៥ យមា៉ោងយោយគ្មា នវតតមានបងបអូនព្បសុ 
របស់អនកស្សី បុបាផ  កាលពីថ្ថៃទី ២៦ ខែធនូ។ ព្ទឹសដីថ្នយោទព្បកាន់ទាំនងជាថាអនកស្សី បុបាផ  
និងាា មីអនកស្សីគឺជាយមគាំនិតកនុងការវយព្បហារយៅយលើបុរសទាាំង ២ នាក់យនាោះខែលកាំពុង 
អងគុយកនុងយតៀមស្ា យហើយបនាទ ប់មកបានចូ្បលមកពិនិតយយមើលអាំពីខផនការសកមាភាពរបស់
ពួកយគ។  
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 គ្មា នាកសីោមាន ក់មានវតតមានកនុងតុលាការ 
យែើមបីយ្លើយបាំភលឺព្ទឹសដីទាក់ទងនឹងខផនការ 
ខែលព្តវូបានយរៀបច្បាំទុកជាមុន 
ខែលយនោះទាំនងពឹងខផអកទាាំងស្សងុយៅយលើអងគយហតុ
ខែលថា  នជាប់យោទ ២ នាក់យទៀត 
ខែលគ្មា នវតតមាន ជាាច់្បញាតិនឹងអនកស្សី បុបាផ ។ 
ផទុយយៅវញិបុរស ២ នាក់ 
ខែលរងរបួសកនុង យមាល ោះយនាោះ 

បានយ្លើយបាំភលឺអាំពីព្ពឹតតិការណ៍យៅលាៃ ច្បថ្ថៃយកើតយហតុយនាោះ យហើយនិងមនុសស ២ នាក់យផសងយទៀត 
(មាន ក់ជាឪពុករបស់បុរសមាន ក់ខែលរងរបួស 
និងមាន ក់យទៀតខែលព្តូវយគសនាតថាជាអនកយ ើញយហតុការណ៍) បានយ្លើយបាំភលឺពីអាីខែលអនកទាាំង
យនាោះបានយ ើញ យៅយពលអនកទាាំងយនាោះមកែល់កខនលងយកើតយហតុ យព្កាយយពល យមាល ោះបានយកើត
យឡើង។ ជាថាីមដងយទៀតគ្មា ន ន ោមាន ក់បានយ្លើយបាំភលឺអាំពីអងគយហតុោមួយ ខែលបហាញា ញថា
 នព្តូវយោទបានយរៀបច្បាំខផនការវយព្បហារយៅយលើបុរសទាាំងយនោះមុនថ្ថៃយកើតយហតុយឡើយ។  
សូមបីខតព្ពោះរា អាជាា ក៏គ្មា នបាំណង យធាើការបញ្ហជ ក់បហាញា ញច្បាំណុច្បយនោះផងខែរ ព្បខហលយលើក
ខលងខតការពិភាកាយែញយោល                                       
   អនក                ាា មី    អនក                        អនក        
        
 

មយ៉ោងវញិយទៀតមានភាពមិនសីុសហាញា ក់គ្មន  ៉ោងយព្ច្បើនកនុងសកខីកមារបស់ាកសីោក់បនទុក  
(ជាពិយសសរវងសកខីកមាកនុងបនទប់សវនាការ និងច្បយមលើយជាលាយល័កខណ៍អកសររបស់ពួកយគយៅ 
កនុងសាំណុាំ យរឿង)។ យលើសពីយនោះយៅយទៀត មានសោឋ នែូច្បគ្មន គួរឲ្យកត់សាំគ្មល់កនុងសកខីកមា
របស់ាកសីកនុងតុលាការ។ ឧទាហរណ៍ៅៈ ពួកយគសុទធខតបានយលើកពីច្បាំណុច្បខែលយ្លើយថា អាវធុ 
យព្បើសាំរាប់វយព្បហារ (ទួលវសិ) មានែងពណ៌យែៀវ (សូមបីខតកខនលងែលោះយលើកពីច្បាំណុច្បយនោះមិន 
ស្សបគ្មន គួរឲ្យច្បខមលក យហើយមិ      យៅនឹងសាំនួរយឡើយ)។ រាល់ាកសីបានយ្លើយបាំភលឺយោយ 
ទុកចិ្បតតយលើែលួនឯង និងែ៏ខែលៗផងខែរថា យមាល ោះយនោះ បានោប់យផដើមយកើតយឡើងយៅយមា៉ោង ៧:១០ 
នាទីយប់ យទាោះជាយែើមបណដឹ ងរែឋបបយវណី ២ នាក់យនាោះទទួលាគ ល់ថាបានទទួលទានស្ា អស់
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រយៅៈយពលជាយព្ច្បើនយមា៉ោង យហើយមនុសស ២ នាក់យផសងយទៀតអោះអាងថាយទើបខតបានមកែល់ 
កខនលងយកើតយហតុយព្កាយយពល យមាល ោះ បានោប់យផដើមយកើតយឡើងរចួ្បយហើយក៏យោយ។ 
 

សាំខាន់ជាងយនោះយៅយទៀតយនាោះរាល់ាកសីបានយ្លើយថាអនកស្សី បុបាផ  
និងាា មីយលាកស្សីមិនបានព្បព្ពឹតតអាំយពើហិងាយោយផ្ទទ ល់យទ យហើយថាអនកស្សី 
និងាា មីអនកស្សី យទើបខតមានវតតមានយព្កាយយពល យមាល ោះបានយកើតយឡើងរចួ្បយហើយ 
យហើយនិងមានវតតមានយៅខាងយព្ៅយតៀមស្ាខតប៉ោុយោណ ោះ។ អនកស្សី បុបាផ  
និងាា មីអនកស្សីបានយ្លើយបាំភលឺថា អនកទាាំងពីរមានវតតមានយៅ ិតយនាោះយោយកាំពុង 
និ យជាមួយអនក ិតខាងមាន ក់ យហើយក៏បានយែើរយៅកាន់យតៀមស្ាយព្កាយពីឮសយមលងខស្សក។ 
អនក ិតខាងយនាោះបានយ្លើយសីុសហាញា ក់ជាមួយសកខីកមាយនោះ។ 
 

ភាពែុសគ្មន ខាងនីតិវធីិជាយព្ច្បើន មានារៅៈសាំខាន់ព្គប់ព្គ្មន់                 ង
ខែរ។ ែូច្បបានកត់សាំគ្មល់ខាងយលើ ាកសី ២ នាក់ែាំបូងខែលយ្លើយោក់បនទុកយៅយលើអនកស្សី 
បុបាផ  និងាា មីរបស់អនកស្សី គឺព្តូវបានបញ្ហច ក់យោយគ្មា នភសតុតាងថាជា នរងយព្គ្មោះយោយ
ផ្ទទ ល់។  នរងយព្គ្មោះទាាំង ២ នាក់យនោះ ក៏ជាយែើមបណដឹ ងរែឋបបយវណីកនុងករណីយនោះ យហើយជាអនក
     សាំណង ៉ោងព្កាស់ខព្កលផងខែរ។ ែូយច្បនោះ ព្កមនីតិវធីិព្ពហាទណឌ អនុញ្ហា តឲ្យ ន
រងយព្គ្មោះសថិតយៅកនុងបនទប់សវនាការរហូតែល់ច្បប់សវនាការ។ ជាធមាតាាកសីកនុងយរឿងព្ពហា
ទណឌ  តព្មូវឲ្យសថិតយៅខាងយព្ៅបនទប់សវនាការ យៅយពលាកសីយផសងយទៀតកាំពុងចូ្បលយ្លើយបាំភលឺ 
យែើមបីកុាំឲ្យពួកយគផ្ទល ស់បដូរសកខីកមាយែើមបឲី្យសីុសហាញា ក់ជាមួយាកសីែ៏ថ្ទៗយទៀត។ វមាន
លកខណៅៈមិនច្បាស់លាស់អាំពីសិទធិទាាំងយនោះ អាច្បព្តូវយោោះស្ាយរយបៀបោ យែើមបីរកាបាននូវ
ភាពព្តឹមព្តូវខាងនីតិវធីិព្ពហាទណឌ ។ វមានលកខណៅៈមិនច្បាស់លាស់អាំពីបទបបញ្ាតតិថ្នព្កម
នីតិវធីិព្ពហាទណឌ  ខែលហាមឃាត់យែើមបណដឹ ងរែឋបបយវណី មិនឲ្យផដល់សកខីកមាកនុងឋាន:ជា
ាកសី អាច្បព្តូវអនុវតតាថ នភាពខបបយនោះ។ (សូមយមើលមាព្តា ៣១២: “យែើមបណដឹ ងរែឋបបយវណី 
មិនអាច្បព្តូវយគាដ ប់យកច្បយមលើយកនុងឋាន:ជាាកសីបានយទ”)។ ព្បសិនយបើយែើមបណដឹ ងរែឋបបយវណី
ផដល់សកខីកមា ប៉ោុខនតមិនបានយធាើសមបថ តាមទឡាីករណ៍សកខីកមាយនាោះ មិនមានលកខណៅៈព្គប់ព្គ្មន់ 
ជាភ័សតុតាងគួរឲ្យយ ឿជាក់បានយឡើយ។ 
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និ យតាមការជាក់ខសដងវញិ កនុងករណីរបស់អនកស្សី 
បុបាផ  ព្បការយនោះមានន័យថា  នរងយព្គ្មោះទាាំង ២ នាក់យនោះ អាច្ប 
ាដ ប់ឭសកខីកមាពីគ្មន យៅវញិយៅមក ៉ោងព្បុងព្បយ័តន មុនយពល
អនកទាាំងពីរយ្លើយយរៀបរាប់ពីព្ពឹតតិការណ៍នានាយោយផ្ទទ ល់។ ែូយច្បនោះ
វមិនច្បាំខឡកយទខែលថាអងគយហតុជាក់លាក់នានា ព្តូវបានយគយរៀប
រាប់ែខែលៗយព្ច្បើនែង យទាោះជាការយរៀបរាប់ែខែលៗយនាោះគ្មា នន័យ
ក៏យោយ។ យមើលយ ើញជាក់ខសដងផងខែរនូវភាពមិនសមស្សប 
កនុងការអនុញ្ហា តឲ្យបុរសទាាំងយនោះ សថិតយៅកនុងបនទប់សវនាការ 
យហើយនឹងអាច្បាដ ប់ច្បយមលើយគ្មន យៅវញិយៅមក យៅយពលបុរសមាន ក់ 
ព្តូវបានាកសួរនូវសាំណួរ ខែលសាំណួរយនោះមិនព្តូវបានតាាំង

សាំរាប់បុរស់មាន ក់យទៀត។ បុរសមាន ក់ខែលកាំពុងយ្លើយបាំភលឺ បានហាញកយព្កាយយមើលសហយែើម
បណដឹ ងរែឋបបយវណីរបស់ែលួនភាល មៗ ទាំនងជាសួរមាន ក់យទៀតថា “យតើពួកយយើងព្តវូនិ យ ៉ោង
ែូច្បយមដច្បច្បាំយោោះច្បាំណុច្បយនោះ?”។ 
 

ព្តូវកត់សាំគ្មល់ផងខែរថាអនកស្សីបុបាផ  និងាា មីរបស់អនកស្សី មិនព្តូវទទួលរងនូវការ
យោទព្បកាន់តាមបទបបញ្ាតតិព្ពហាទណឌ ោមួយ ខែលតព្មូវឲ្យមានការទទួលែុសព្តវូ ាំនួស
យឡើយ។ មយ៉ោងវញិយទៀតអនកទាាំងពីរក៏មិនបានទទួលរងនូវការយោទព្បកាន់ជាអនកសមគាំនិត ឬ 
ជាអនកយផដើមគាំនិតយឡើយ ប៉ោុខនតខបរយោទពីបទជាោរថី្នអាំយពើហិងាយោយផ្ទទ ល់យៅវញិ។ សកខីកមា
កនុងតុលាការ និងការយលើកសាំអាងរបស់តាំោងព្ពោះរា អាជាា  បានបហាញា ញឲ្យយ ើញថា     
   ទាាំង ២ នាក់យនោះ មិនអាច្បព្តូវបានរកយ ើញពីរទុធភាពកនុងការព្បព្ពឹតតបទយលាើសយនាោះយទ 
(គ្មា ន នោមាន ក់ព្តូវ បានយោទព្បកាន់ពីបទវយព្បហារជាក់ខសដងយៅយលើបុគគលោមួយ
យឡើយ)។ យហើយយទាោះជាសថិតកនុងព្ពឹតតិការោក៏យោយ ព្ទឹសដីថ្នការទទួលែុសព្តូវ ាំនួសព្តវូការ
ភសតុតាងយព្ច្បើនខថមយទៀត ជាជាងព្គ្មន់ខតបហាញា ញថាមនុសសយផសងយទៀត ខែលព្តូវបានយោទ
ព្បកាន់ពីបទយលាើសព្ពហាទណឌ  គឺជាញតិយលាហិត។ 
 

យទាោះជាមានភាពមិនសីុសហាញា ក់គ្មន ទាាំងយនោះ និងមានភាពមិនសីុសហាញា ក់គ្មន យផសងៗយទៀត 
 ៉ោងយព្ច្បើនយលើសលុបក៏យោយ ក៏ នព្តូវយោទទាាំង ៤ នាក់ព្តូវបានផដនាទ យទាសយៅថ្ថៃទី ២៧ ខែ 
ធនូឆ្ន ាំ២០១២ ពីបទហិងាយោយយច្បតនាមានាថ នទមៃន់យទាសតាមមាព្តា ២១៨ ថ្នព្កមព្ពហា 
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ទណឌ  និងកាត់យទាសឲ្យជាប់ពនធនាគ្មរច្បាំនួន ៣ ឆ្ន ាំ។ តុលាការបហាញគ ប់ឲ្យ នជាប់យោទទាាំង ៤ 
នាក់បង់សាំណង ៣០ លានយរៀល (ព្បខហល ៧,៥០០ ែុលាល អាយមរកិ) យៅឲ្យ នរងយព្គ្មោះទាាំង ២ 
នាក់ផងខែរ។ ជាតាំរយុ ៉ោងជាក់ខសដងមួយយទៀតខែលថា ករណីយនោះព្តូវបានយគយរៀបច្បាំយឡើង 
ទាាំងស្សងុយែើមបីកាំណត់អនកស្សី បុបាផ  ជាយគ្មលយៅយនាោះ គឺយទាសាា មីរបស់អនកស្សីព្តវូ បានពយួរ 
យហើយក៏ព្តូវបានយោោះខលងភាល មៗបនាទ ប់ពីសវនាការ។ 
 

អនកស្សី បុបាផ  ខែលព្តូវបានអងគការយលើកខលងយទាសអនតរជាតិ កាំណត់ថាជាអនក 
យទាសមនសិការ ព្តូវបាន ុាំែលួនកនុងពនធនាគ្មរោប់ពីថ្ថៃទី ៤ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១២។ បណដឹ ង
ឧទធរណ៍របស់អនកស្សី មិនទាន់ព្តូវបានកាំណត់ថ្ថៃយបើកសវនាការយទ យហើយតុលាការកាំពូលបាន
បែិយសធសាំយណើ អនកស្សីសុាំយៅយព្ៅ ុាំ យែើមបីរង់ោាំសវនាការយលើបណដឹ ងឧទធរណ៍។ 

យយើងែាុាំយសនើសុាំ ៉ោងទទួច្បែល់ាលា       សូមយលាកយមតាត                  
                                                             
                                      
 
 
 
 


