
 

 

 ឯកសារសង្ខេបសតពីអីំង្ពើហខិាង្ីលីនប្រជបធិបិបង្្យ  ការចាប់ខ្លួ្ ្ំណាខរាស្តសត
ធិប់ង្នោ ្គណបកសសង្ស្ត រ្ ោះធិ្ិ ្ិខការចរចា្ង្ោបាយ 

 

ដំណ ើ រណេតុពីថ្ងៃទី១៤ ខែកកកដា ដល់ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 
 

 
អំណពើេិង្សាងមីណនេះ ខដលបានណកើតណ ើង្សណៅខកែរទីលានប្រជាធិរណតយ្យ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ំ

២០១៤ បានរង្សកឲ្យមានប្ពឹតតិការ ៍ជារនតរន្ទា រ់ជាណប្រើន។ ការចារ់ែលួនមន្តនតីជាគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិជា
ណប្រើន រមួទំង្សតំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន ត ណេើយ្និង្សការរចារនណោបាយ្ បានផ្តល់នូវភសតុតាង្សោ៉ាង្សរាស់ថា 
ប្រព័នធយុ្តាត ធិកា គឺសថិតកនុង្សកណាត រ់ថ្ដររស់គ រកសកាន់អំណារ ខដលរណាត លឲ្យណកើតមានការប្ពួយ្
បារមភោ៉ាង្សខ្ល ំង្សអំពីភាពស្សររារ់ និង្សឯករាជ្យថ្នប្រព័នធរារ់កមពុជា។ 

 

ណលើសពីណនេះ ការផ្អា កការសាកសួរររស់ណៅប្កមណសុើរសួរ ណលាក ខកវ មុនី កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកកកដា 
ណៅណពលការររចានណោបាយ្រវាង្សគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា និង្សគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ កំពុង្សប្រប្ពឹតតិណៅ គឺ
ជាភសតុតាង្សោ៉ាង្សរាស់មួយ្ ខដលមន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិមួយ្រំនួនខដលប្តូវបានឃំុែលួន ប្តូវបានណប្រើ
ប្បាស់កនុង្សការតថ្ងល ណដាយ្ផ្តល់នូវអាទិភាពដល់គ រកសប្រជាជ្នកនុង្សការនិោយ្ណលើតុររចានណោបាយ្។ 

 

ណៅប្ពឹតតិការ ៍ជាណប្រើនណប្កាយ្ណពលចារ់ែលួនមន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ រណាត លឲ្យគ រកសស
ណន្ត រ្ េះជាតិណបាេះរង់្សោ៉ាង្សរាស់នូវការទមទរសំខ្ន់ៗមួយ្រំនួនខដលបានដាក់ណរញណៅណពលមានភាពជារ់
គំង្សនណោបាយ្កាលពីឆ្ន ំមុន។ ការចារ់ែលួនន្ទន្ទកនុង្សខែតុលា និង្សវរិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ បានណកើតណ ើង្សណៅណពល
ខដលប្កុមការ្រគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា និង្សគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ កំពុង្សប្ាង្សនូវរារ់សតីពីការណរៀររំ 
និង្សប្រប្ពឹតតិណៅថ្នគ កមាម ធិកាជាតិណរៀររំការណបាេះណឆ្ន ត ខដលបានជារ់គំង្សណដាយ្សាររំនុរជាណប្រើន ខដល

ភាពជារ់គំង្សនណោបាយ្
នណោបាយ្ 

 

ការរិទទីលានប្រជាធិរណតយ្យ
ណោបាយ្ 

ឃំុែលួនសមាជិ្ក 
រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ 

ឃំុែលួនសមាជិ្ក រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ 

ថ្ងៃអ រ្ រ ៍១៥ 
កកកដា 
២០១៤ 

ថ្ងៃអ រ្ រ ៍
២២ កកកដា 
២០១៤ 

ថ្ងៃអ រ្ រ ៍២៩ 
កកកដា 
២០១៤ 

ថ្ងៃអ រ្ រ ៍៥ 
សីហា 
២០១៤ 

ថ្ងៃអ រ្ រ ៍១២ 
សីហា 
២០១៤ 

ថ្ងៃអ រ្ រ ៍១៩ 
សីហា 
២០១៤ 

ថ្ងៃអ រ្ រ ៍២៦ 
សីហា 
២០១៤ 
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រមួមានការទមទរររស់គ រកសប្រជាជ្នកមពុជា ណដាយ្សមាជិ្កគ កមាម ការន្ទន្ទប្តូវមានសញ្ជា តិខែមរ
ខតមួយ្។ 

 

ជាសររុមក តារាង្សប្ពឹតតិការ ៍រនតរន្ទា រ់ណនេះ បានរ ា្ ញនូវភសតុតាង្សោ៉ាង្សរាស់ថា ការមិនមាន
ដំណ ើ រការ និង្សការធាន្ទរាស់លាស់ណាមួយ្សប្មារ់កំខ ទប្មង់្សណៅកនុង្សការររចានណោបាយ្ គឺជាលទធ
ផ្លណដាយ្ផ្អា ល់ថ្នការចារ់ែលួន ឃំុែលួន និង្សណកាេះណៅមន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិខដលមានលកខ ៈ
នណោបាយ្ ចារ់តំាង្សពីថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា។ 
 
ថ្ងៃទី១៤ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤: ណេតុការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ថាន ក់ដឹកនំ្ទគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ បានអំាវន្ទវណៅកាន់ឯកឧតតម ស ណែង្ស រដឋមន្តនតីប្កសួង្សមហាថ្ផ្ា 
ខដលមកពីគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា សំុឲ្យលុរណចាលការហាមប្បាមរំណាេះការប្រមូលផ្តុំគន ណៅ ទីលានប្រជា
ធិរណតយ្យ។ 
 

ជាការណ្លើយ្តរណៅនឹង្សសំណ ើ រររស់គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ អនកនំ្ទាកយប្កសួង្សមហាថ្ផ្ា ណលាក ណែៀវ 
សុភ័ន្តកត បានអេះអាង្សថា “ អនកតំណាង្សរាស្តសតគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ មិនទន់ជាតំណាង្សរាស្តសតណៅណ ើយ្ណទ 

[ដូណរនេះ]នគបាលអារវាយ្ពួកគត់បាន1” ។ 
 

ថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤: ណេតុការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ណៅណមា៉ាង្សប្រខេល ៧:៤៥ ប្ពឹក ប្កុមសនតិសុែប្រមា  ៦០ ន្ទក់ និង្សអនកគំប្ទ គ រកសសណន្ត រ្ េះ
ជាតិរារ់សិរន្ទក់ បានប្រមូលផ្តុំគន ណៅណលើសាព នន្ទគ។ ទនាឹមគន ណន្ទេះខដរ កង្សនគបាលអនតរាគមន៍រារ់រយ្ន្ទក់ 
រំាក់ណដាយ្ឧរករ ៍រន្ត ក្ រកុរកមម និង្សឧរករ ៍សប្មារ់បាញ់ប្គរ់ខរកខផ្សង្ស សថិតណៅកនុង្សររណិវ ទី
លានប្រជាធិរណតយ្យខដលេ ុ៊ុំព័នធណៅ ណដាយ្រន្ទល លួស។ 
 

ណៅណប្ៅប្កសួង្សកិរចការន្ទរវីញិ ណលាក េូ វា៉ាន់ តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តររស់គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ 
ចារ់ណផ្តើមខងលង្សណៅកាន់អនកសារព័ត៌មានប្រជាជ្ន ខដលមានមូលដាឋ នណៅណលើរណាត ញសង្សរមណេេសរ ុក។ អនក
ឃ្ល ំណមើលសិទធិមនុសសអង្សរការលីកាដូ បានប្រទេះណឃើញកំណាត់ដំរង្សរញសស ីកនុង្សការងុ្សណៅណលើគូងឡានព ៌សរ 
ខដលរតណៅរមាៃ យ្ប្រមា  ៥០ ខម៉ាប្ត ខ្ង្សណជ្ើង្សសាព នន្ទគ ខដលជាទីតំាង្សអាជាញ ធរឈរណជ្ើង្ស។ 
 

 តំណាង្សរាស្តសត ណលាកស្សី មួរ សុែេួរ និង្ស ណលាក  ុង្ស រ ី កនុង្សរំណណាមតំណាង្សរាស្តសតគ រកសស
ណន្ត រ្ េះជាតិណផ្សង្សណទៀត បានមកដល់ជាមួយ្អនកគំប្ទប្រមា  ២០០ ន្ទក់ ណេើយ្បានរូលគន ជាមួយ្អនកគំប្ទ 
                                                           
1 Meas, S., „Freedom Park braces for violence‟, Phnom Penh Post, July 15 2014  
http://www.phnompenhpost.com/national/freedom-park-braces-violence 
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ប្រខេល ១០០ ន្ទក់ ខដលមានវតតមានណៅទីណន្ទេះស្សារ់។ រន្ទា រ់មកអនកគំប្ទទំង្សណន្ទេះ បានណដើរណៅកាន់
រនំ្ទង្សលួសខដលសថិតណៅភាគខ្ង្សតែូង្សណលើសាព នន្ទគ (ខកង្សផ្លូវ ១០៨ និង្សមហាវងីិ ប្ពេះនណរាតតម) ណដើមែរីង្សរដា 
ខដលសរណសរថា “ណដាេះខលង្សទីលាន ប្រជាធិរណតយ្យ”។ 

  

អនកគំប្ទគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិមួយ្ប្កមុ បានណដើរណៅរនំ្ទង្សលួសភាគខ្ង្សណជ្ើង្ស ខដលសថិតណៅរុង្ស
សាព នន្ទគ (ខកង្សរវាង្សផ្លូវប្ពេះមហាកសប្តីោនីកុសមៈ និង្សមហាវងីិ ប្ពេះនណរាតតម) ជាមួយ្នឹង្សរដាព ៌ទឹកប្កូរ
ធំមួយ្។ ស្សរណពលណន្ទេះខដរ អនកតំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិរនតសថិតណៅរុង្សសាព នន្ទគ
ភាគខ្ង្សតែូង្ស ណដាយ្ខងលង្ស ណៅកាន់អនកគំប្ទ និង្សអនកសារព័ត៌មាន។ 

 

ប្កមុសនតិសុែប្ជ្ួលប្ចាល និង្សសាកលែង្សប្រដារ់្ក់ររស់ែលួន  ណៅរុង្សសាព នន្ទគ ភាគ ខ្ង្សណជ្ើង្ស។ 
ប្កមុសនតិសុែបានណៅទញទំលាក់ផ្អា ំង្សរដាព ៌ទឹកប្កូរ ខដលរង្សណៅណលើរនំ្ទង្សលួសភាគខ្ង្សណជ្ើង្សណន្ទេះភាល
មៗ រន្ទា រ់ពីអនកគំប្ទគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិរង្សររួ។ 

 
ប្កមុអនកគំប្ទបានណៅការារផ្អា ំង្សរដាព ៌ទឹកប្ករូណន្ទេះ។ ប្កមុសនតិសុែ ចារ់ណផ្តើមវាយ្កាលអនក

គំប្ទនឹង្សដំរង្ស។ អនកគំប្ទខដលមានកំេឹង្សែលេះ តរតវញិ ណដាយ្វាយ្ប្កមុសនតិសុែជាមួយ្នឹង្សរំពង់្សទីរជ័្រ
ព ៌ណែៀវ (ណប្រើសប្មារ់រង្សទង់្សជាតិ)។ ប្កុមសនតិសុែចារ់ ណផ្តើមរត់ ណេើយ្ទំលាក់ដំរង្សររស់ែលួនណចាល។ ប្កុម
អនកគំប្ទណរ ើសដំរង្សទំង្សណន្ទេះ ណេើយ្រនតវាយ្ ប្កមុសនតិសុែ។ 

 

ណពលណេតុការ ៍ណនេះណកើតណ ើង្ស នគរបាលអនតរាគមន៍ (ែុសពីអេីខដលនគរបាលអនតរាគមន៍ធាល រ់ណធេើ
កនលង្ស) មកមិនបានណរញមកការារ និង្សជួ្យ្ដល់ប្កមុសនតិសុែណន្ទេះណទ។ នគរបាលភាគណប្រើនណៅណសៃៀម 
ណពលខដលអំណពើេិង្សាណកើតណ ើង្ស។ នគរបាលពីរ ឬរីន្ទក់បានបាញ់ប្គរ់ខរកខផ្សង្ស។ 

 

ណពលខដលអំណពើេិង្សាបានស្សាកស្សានត អនកគំប្ទបានប្រមូលផ្តុំគន ណៅណលើសាព នន្ទគមតង្សណទៀត ណៅ
កខនលង្សតំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ បានណរៀររំណប្គឿង្សណឃ្សនស័ពាណៅណលើម៉ាូតូកង់្សរី។ 
តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ បានខងលង្សសុនារកថា ណដាយ្ជ្ប្មុញឲ្យអនុវតតវរែធម៌អេិង្សា 
រមួទំង្សសូមឲ្យមានការណគរពសិទធិជាមូលដាឋ នផ្ង្សខដរ។ 

 

អំណពើេិង្សាណលើកទីពីរបានណកើតណ ើង្ស ណពលប្កុមសនតិសុែ ខដលបានឈរណៅឆ្ៃ យ្ពីប្កមុអនកគំប្ទ 
ចារ់ណផ្តើមណដើរសំណៅមកកាន់សាព នន្ទគ។ អនកឃ្ល ណំមើលសិទធិមនុសសររស់អង្សរការ លីកាដូ លឺការអំាវន្ទវររស់
តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ កំុឲ្យវាយ្ប្កមុសនតិសុែ និង្សឲ្យឈរណៅណលើសាព នន្ទគ។ 

 

រន្ទា រ់ពីអំណពើេិង្សាណកើតណ ើង្ស តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ៣ ររូ ណលាកស្សី មួរ 
សុែេួរ ណលាក ខកវ ភារមយ និង្សណលាក ខម៉ាន សុថាវរនិ្តនា ប្តវូបានចារ់ែលួនណៅសាព នន្ទគ ណេើយ្ប្តូវបានរញ្ាូ ន
ណៅកាន់រ៉ាុសតិ៍នគរបាលវតតភនំ ខដលសថិតណៅកនុង្សររណិវ ទីលានប្រជាធិរណតយ្យខដលេ ុ៊ុំព័នធណៅណដាយ្ររង្សលួ
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ស។ រន្ទា រ់មកណទៀត តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តទំង្ស ៣ ន្ទក់ ប្តូវបានរញ្ាូ នណៅកាន់សនង្សការដាឋ ននគរបាល
រាជ្ធានីភនំណពញ។ 
 

ថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤: ណេតុការ ៍ណពលរណសៀល 
 

 ណលាក េូ វ ណ ប្តូវបានណកាេះណៅឲ្យរូលែលួន ណដើមែសីាកសួរ ណេើយ្ណលាកបានរ ា្ ញ ែលួនណៅសនង្ស
ការដាឋ ននគរបាលរាជ្ធានីភនំណពញ ណដាយ្្នាៈផ្អា ល់ែលួនររស់ណលាក ណេើយ្ប្តវូបានឃ្ត់ែលួនែ ៈណពលមាន
អនកគំប្ទប្រមា  ៣០០ ន្ទក់ ប្រមូលផ្តុំណៅខ្ង្សណប្ៅ។ 
  

ណៅលាៃ រថ្ងៃណន្ទេះ រំនួនអនកគំប្ទបានណកើនណ ើង្សដល់ ប្រមា  ៨០០ ន្ទក់ ពីណប្ាេះពួកគត់រមួសាមគរី
គន  ណដើមែីទមទរឲ្យមានការណដាេះខលង្សតំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តខដលប្តូវបានចារ់ែលួន។ 
 

 ស្សណដៀង្សគន នឹង្សសវនការសកមមជ្នសិទធិមនុសស និង្សកមមករណរាង្សរប្កទំង្ស ២៣ ន្ទក់ ខដរ សាលាដំរូង្ស
រាជ្ធានីភនំណពញ ប្តូវបានេ ុ៊ុំព័នធណៅណដាយ្របំាង្សជាណប្រើន។ អនកសារព័ត៌មាន និង្សរុគរលិក អង្សរការមិនខមនរដាឋ ភិ
បាលែលេះមិនប្តូវបានអនុញ្ញតឲ្យរូលណន្ទេះណទ។ វតតមានររស់នគរបាលគឺមានោ៉ាង្សណប្រើន ណដាយ្កង្សរាជ្អាវធុ
េតថប្រខេល ៣០០ ណៅ ៤០០ ន្ទក់ សថិតណៅកនុង្សររណិវ ពេុកីឡាដាឋ នជាតិអូឡំាពិកខដលណៅខកែរណន្ទេះ 
ណេើយ្ក៏មានរងាសខដកណៅណលើដង្សវងីិ និង្សមន្តនតីណប្រើនជាង្សមុនផ្ង្សខដរ។ 
  

តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តទំង្ស ៤ ររូ ខដលប្តវូបានចារ់ែលួន គិតប្តឹមណវលាណនេះរមួមាន៖ 
 ណលាកស្សី មួរ សុែេួរ   ម ឌ លបាត់ដំរង្ស 
 ណលាក ខម៉ាន សុថាវរនិ្តនា  ម ឌ លកំពង់្សធំ 
 ណលាក ខកវ ភារមយ  ម ឌ លប្កណរេះ 
 ណលាក េូ វា៉ាន់   ម ឌ លភនំណពញ 

 

ថ្ងៃទី១៦ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤: ណេតុការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ណៅណមា៉ាង្ស ២ ប្ពឹក ណលាក ណរៀល ណែមរនិ្តនា តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ម ឌ ល 
សាេ យ្ណរៀង្ស ប្តូវបានចារ់ែលួន។ 

 

ណៅណមា៉ាង្ស ៩ ប្ពឹក គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិណរៀររំសននិសីទការខសត ណៅទីសាន ក់ការកណាត លររស់
គ រកស ណប្កាមអធិរណតយ្យភាពឯកឧតតម កឹម សុខ្ អនុប្រធានគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណដើមែណី្លើយ្តរនឹង្ស
ណេតុការ ៍ខដលបានណកើតណ ើង្សណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យ។ ឯកឧតតម កឹម សុខ្ អេះអាង្សថា អំណពើេិង្សាណៅ
ទីលានប្រជាធិរណតយ្យចារ់ណផ្តើមណដាយ្អាជាញ ធរមុន។ ការអេះអាង្សណនេះក៏ប្តវូបានរញ្ជា ក់ណដាយ្ប្រភពជាណប្រើន 
ពីសំណាក់អនកឃ្ល ំណមើលសិទធិមនុសស និង្សអនកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាណប្រើនន្ទក់ណទៀត។ 
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ណៅរុង្សរញ្ជច រ់ថ្នសននិសីទការខសត ឯកឧតតម កឹម សុខ្ បានណសនើឲ្យតំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ 
រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្សអស់ខដលមានវតតមាន អណញ្ា ើញណៅសាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញ ជាកខនលង្សខដលអនក
ទំង្សណន្ទេះទមទរឲ្យមានការណដាេះខលង្សសេណសវកិររស់ពួកគត់។  

 

ណៅណមា៉ាង្ស ១១ ប្ពឹក រាជ្រដាឋ ភិបាល ណរៀររំសននិសីទកាខសតមួយ្ណៅទីសតីការគ ៈរដឋមន្តនតី ណដាយ្
ណលាក ខកវ ណរ ៉ាមី ជាអនកនំ្ទាកយទីសតីការគ ៈរដឋមន្តនតី និង្សអង្សរភាពប្រតិកមមរេ័ស អេះអាង្សថា អំណពើេិង្សាណៅទី
លានប្រជាធិរណតយ្យជា “សកមមភាពអាណាធិរណតយ្យ ខដលមានការណរៀររំទុកជាមុន តាមរយ្ៈណលើទំព័រណេេ

សរ ុកររស់ណលាកស្សី មួរ សុែេួរ”2។ កនុង្សការពាោមការារ ការអេះអាង្សររស់ែលួន ណលាក ខកវ ណរ ៉ាមី បាន
ដកស្សង្សការផ្សពេផ្ាយ្ណលើរណាត ញសង្សរមណេេសរ ុកររស់គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ខដលជ្ប្មុញឲ្យមនុសស
មកប្រមូលផ្តុំ ណដើមែីទមទរទីលានប្រជាធិរណតយ្យមកវញិ។ ណទេះជាោ៉ាង្សក៏ណដាយ្ ការផ្សពេផ្ាយ្ទំង្សណនេះ
ពិតជាមិនបាន ញុេះញង់្សឲ្យមានអំណពើេិង្សាណន្ទេះណទ។ 

 

ណលាក ខកវ សុជាតិ ជាប្ពេះរាជ្អាជាញ កាន់សំ ំុណរឿង្ស និង្សណលាក ខកវ មុនី ណៅប្កមណសុើរសួរករ ីណនេះ 
ចារ់ណផ្តើមណធេើការសាកសួរតំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៥ ររូ។ ណប្កាយ្ណពលសាកសួរ 
តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តទំង្ស ៥ ររូ ប្តូវបានឃំុណៅកនុង្សរនារ់ប្ពេះរាជ្អាជាញ  ណដើមែីរង់្សចំាណមើលថាណតើការណចាទ
ប្រកាន់ណលើពួកគត់នឹង្សប្តូវប្រកាសឬោ៉ាង្សណា។ 

 

ណៅណវលាណមា៉ាង្ស ១១: ១៥ ប្ពឹក រន្ទា រ់ពីសននិសីទការខសតររស់គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណលាក ណអឿ 
ណារទិធិ ខដលជាអនកទទួលែុសប្តវូរំណាេះកិរចការសាធារ ៈថ្នន្ទយ្កដាឋ នកិរចការសាធារ ៈររស់គ 
រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ក៏ប្តូវបានចារ់ែលួនផ្ង្សខដរ។ រងយ្នតររស់អង្សរការ លីកាដូ ខដលបានដឹកណលាកណៅកាន់ទី
សាន ក់កណាត លគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ប្តូវបានព័ទធណដាយ្នគរបាល ណេើយ្បានរង្សខំឲ្យណលាកចាកណរញពីកនុង្ស
រងយ្នត។ ណរើណទេះជារុគរលិក អង្សរការ លីកាដូពាោមណសនើសំុឲ្យនគរបាលទំង្សណន្ទេះរ ា្ ញដីកាចារ់ែលួនមតង្ស
ណេើយ្មតង្សណទៀតក៏ណដាយ្ នគរបាលរដិណសធកនុង្សការរ ា្ ញ ណេើយ្ដឹកណលាក ណារទិធិ ណៅកាន់សាលាដំរូង្ស

រាជ្ធានីភនំណពញ។3 
 

ថ្ងៃទី១៦ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤: ណេតុការ ៍ណពលលាៃ រ 
 

ណៅរណសៀលថ្ងៃណន្ទេះ មានការប្រកាសថា មន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្សអស់នឹង្សប្តូវបានណគណចាទ
ប្រកាន់។ រទណចាទគឺណោង្សតាមមាប្តា ២៨ និង្ស២១៨ (ណផ្តើមគំនិតរង្សកេិង្សាណដាយ្ណរតន្ទមាន សាថ នទមៃន់
                                                           
2 Kuch, N., “CNRP Officials Imprisoned on Insurrection Charges,” The Cambodia Daily, July 17 2014, 

http://www.cambodiadaily.com/news/cnrp-officials-sent-to-prison-on-charges-of-insurrection-64320/ 
3 Kuch, N. & Mech, D., “Sixth CNRP Official Arrested Following Protest”, Phnom Penh Post, July 16 2014, 

http://www.cambodiadaily.com/news/sixth-cnrp-official-arrested-following-violent-protest-64247/ 
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ណទស) មាប្តា ៤៩៥ (ញុេះញង់្សឲ្យប្រប្ពឹតតរទឧប្កិដឋ) មាប្តា ៤៥៩ (ដឹកនំ្ទឲ្យមាន រលន្ទកុរកមម) ថ្នប្កម
ប្ពេមទ ឌ ។ រទណលមើសរុង្សណប្កាយ្ (មាប្តា ៤៥៩) នឹង្សប្តូវផ្តន្ទា ណទស ឲ្យជារ់ពនធន្ទគរោ៉ាង្សតិរ ៣០ ឆ្ន ំ។ 
ណៅប្កមណសុើរសួរ ខកវ មុនី ចារ់ណផ្តើមសាកសួរជ្នប្តូវ ណចាទមតង្សមាន ក់។ មន្តនតីររស់គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស
អស់ណន្ទេះ ប្តូវបានរញ្ាូ នណៅកាន់ម ឌ លអរ់រខំកខប្រទី ១ (ម១) និង្សម ឌ លអរ់រខំកខប្រទី២ (ម២) ណដើមែី

ទទួលការឃំុែលួនរណណាត េះអាសនត។4
 

 

 ណៅលាៃ រថ្ងៃណន្ទេះ ណលាក ស ណែង្ស រដឋមន្តនតីប្កសួង្សមហាថ្ផ្ា បានរញ្ជា ឲ្យណៅហាេ យ្ណែតត-ប្កងុ្សទំង្សអស់ 
រំខរករាល់បាតុកមមណា ខដលអារនំ្ទឲ្យមានការញុេះញង់្សឲ្យមានអំណពើេិង្សា។ ការរញ្ជា ណនេះបានរំរិទណសរ ី
ភាពកនុង្សការប្រមូលផ្តុំទំង្សស្សុង្ស ខដលជាសិទធិមានខរង្សណៅកនុង្សរដឋធមមនុញ្ញថ្នប្ពេះរាជាណារប្កកមពុជា។  
 

 រន្ទា រ់ពីសកមមភាពណៅថ្ងៃណន្ទេះ ប្កសួង្សយុ្តតិធម៌ណរៀររំកិរចប្រជំុ្ជាមួយ្មន្តនតីសាថ នទូត រមួទំង្សតំណាង្ស
អង្សរការសេប្រជាជាតិ ណដើមែពីនយល់អំពីករ ីចារ់ែលួនតំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ។ កនុង្ស
រំណណាមអគររាជ្ទូត និង្សរដឋទូត ខដលបានរូលរមួកនុង្សកិរចប្រជំុ្ណន្ទេះ ប្រណទសជាណប្រើនបានណចាទសួររំណាេះរំ
ណាត់ការររស់រាជ្រដាឋ ភិបាលកមពុជា និង្សណប្រៀរណធៀរការចារ់ែលួនមន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណៅនឹង្សការមិន
ចាត់ការណសុើរអណង្សកត ឬ ផ្តន្ទា ណទស រំណាេះការសមាល រ់បាតុករ និង្សអនកឈរណមើល ខដលប្រប្ពឹតតណដាយ្កង្សកមាល ំង្ស
សនតិសុែជាតិកាលពីឆ្ន ំមុន។ 
 

ថ្ងៃទី១៧ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤: ណេតុការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ណលាក កឹម សុខ្ ទទួលបានដីកាណកាេះណៅសាកសួរ ណៅសាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញ ន្ទថ្ងៃ ទី២៥ 
ខែកកកដា ណវលាណមា៉ាង្ស ៨ ប្ពឹក ទក់ទង្សនឹង្សអំណពើេិង្សាខដលបានណកើតណ ើង្សកាលពីថ្ងៃទី១៥ ណៅឯទីលានប្រជា
ធិរណតយ្យ។ 
 
ថ្ងៃទី១៧ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤: ណេតុការ ៍ណពលលាៃ រ 
 

តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ២ ររូខងមណទៀត គឺណលាក  ុង្ស រ ី មកពីម ឌ ល 
រន្ទា យ្មានជ័្យ្ និង្សណលាក នុត រដួំល មកពីម ឌ លកំពង់្សសពឺ រមួជាមួយ្សកមមជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ១ 
ររូ ណផ្សង្សណទៀត គឺណលាក ឃិន ជំ្ណរឿន  មានណ ម្ េះណៅកនុង្សឯកសារណៅតុលាការ ប្តូវបានណចាទប្រកាន់ជាផ្លូវការ 
ណដាយ្ប្ពេះរាជ្អាជាញ កាន់សំនំុណរឿង្សណនេះ។ 

 

                                                           
4 លីកាដូ, “ការផ្ាយ្ព័ត៌មានផ្អា ល់៖ មួយ្ថ្ងៃរន្ទា រ់ពីេិង្សាណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យ៖ តំណាង្សរាស្តសតប្បំាន្ទក់បានរញ្ាូ នណៅតុលាការ”, ថ្ងៃទី១៦ ខែ
កកកដា ឆ្ន ំ២០១៤, http://stream.licadho-cambodia.org/five_elect_cnrp_court/khmer/ 
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ណៅណមា៉ាង្សប្រខេល ៤ លាៃ រ ណលាក  ុង្ស រ ីនិង្សណលាក នុត រដួំល ប្តវូបានចារ់ែលួន ណៅណគេដាឋ នររស់

ណលាក  ុង្ស រ ី ែ ៈពួកគត់កំពុង្សរង់្សចំាណមធាវរីរស់ពួកគត់។ 5  ពួកគត់ប្តូវ បានឃំុឃំ្ង្សណៅសនង្សការ
នគរបាលរាជ្ធានីភនំណពញន្ទយ្រ់ណន្ទេះ។ 

 

រេូតមកដល់ណពលររចុរែននណនេះ តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ៧ ររូ និង្សសកមមជ្ន 
គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ១ ររូ ប្តូវបានចារ់ែលួន ខតកនុង្សរយ្ៈណពល ៤៨ ណមា៉ាង្ស ចារ់តំាង្សពីប្ពឹតតិការ ៍េិង្សាថ្ងៃ
ទី១៥ ខែកកកដា។ 

 

ណៅលាៃ រថ្ងៃដខដលណន្ទេះ ប្តូវបានណគរាយ្ការ ៍ថា នគរបាលកំពុង្សខសេង្សរកចារ់ែលួនណលាក ណមៀរ សុវ

ណាណ រា៉ា  តំណាង្សរាស្តសតម ឌ លរន្ទា យ្មានជ័្យ្។6 
 

ថ្ងៃទី១៨ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤: ណេតុការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ន្ទប្ពលឹមថ្ងៃទី១៨ ខែកកកដា តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណលាក  ុង្ស រ ី និង្ស
ណលាក នុត រដួំល ប្តូវបានរញ្ាូ នណៅសាលាដំតុលាការប្កងុ្សភនំណពញ ណេើយ្ណៅប្កមណសុើរសួរ ណលាក ខកវ មុនី 
សាកសួរពួកគត់។  

 

 រន្ទា រ់ពីការសាកសួរ ណលាក ខកវ មុនី រញ្ជា ឲ្យឃំុែលួនតំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តទំង្សពីរជារណណាត េះអាស
នត ណៅម ឌ លអរ់រខំកខប្រទី១។ អនកទំង្សពីរប្តូវបានរញ្ាូ នណៅកាន់ម ឌ លអរ់រខំកខប្រទី១ ណៅណមា៉ាង្សប្រខេល 
៩:៣០ ប្ពឹក ណដាយ្ប្តវូរូលរមួជាមួយ្មន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិណផ្សង្សណទៀត ខដលបានជារ់ឃំុឃំ្ង្សកាលពី
ថ្ងៃទី១៥ ១៦ និង្ស ១៧។ សររុ មន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះ ជាតិរំនួន ៨ ររូ ប្តូវបានជារ់ឃំុឃំ្ង្សរណណាត េះអាសនន 
ទក់ទង្សនឹង្សរទណលមើសាក់ព័នធ នឹង្សអំណពើេិង្សា ខដលបានណកើតណ ើង្សណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យកាលពីថ្ងៃទី
១៥។ 
 

 រន្ទា រ់ពីការចារ់ែលួនណលាក  ុង្ស រ ីនិង្សនុត រដួំល ឯកឧតតម សម រង្សសុី ប្រធាន គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ 
បានសរណសរសារណអ ិរប្តូនិក មកកាន់កាខសតភនំណពញរ៉ាុសតិ៍ ណដាយ្ រញ្ជា ក់ថា ណលាកនឹង្សវលិប្តលរ់ពីអឺរ ៉ារុ 

មកប្រណទសកមពុជា ណៅថ្ងៃទី១៩ ណវលាណមា៉ាង្ស ៩:០៥ ប្ពឹក។7 

                                                           
5 Naren, K., “Police Arrest Two More Opposition Officials”, The Cambodia Daily, July 18 2014,  

http://www.cambodiadaily.com/news/police-arrest-two-more-opposition-officials-64417/ 
6 Kuch, N. & Blomberg, M., “Parties Offer Conflicting Narratives of Protest Clash”, The Cambodia Daily, Jul 18 2014,  

http://www.cambodiadaily.com/news/parties-offer-conflicting-narratives-of-protest-clash-64509/ 
7 Post Staff, “Roundup of CNRP Continues”, Phnom Penh Post, July 18 2014,  

http://www.phnompenhpost.com//national/roundup-cnrp-continues 
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 ណៅអាកាសោនដាឋ នអនតរជាតិភនំណពញ អនកគំប្ទគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិរារ់រយ្ន្ទក់ ប្រមូលផ្តុំរង់្សចំា
ការប្តលរ់មកដល់ររស់ ឯកឧតតម សម សង្សសុី ប្រធានគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិណៅណមា៉ាង្ស ៩ ប្ពឹក។ ែ ៈ
ណពលណន្ទេះនគរបាលអនតរាគមន៍ខដលរំាក់ណដាយ្អាវធុមួយ្ប្កមុតូរ ខដលប្តវូបានណគដាក់រមាៃ យ្ ១០០
ខម៉ាប្ត មានវតតមានណៅភាគខ្ង្សតែូង្សថ្នរាជ្ធានីភនំណពញ ខកែរទីសាន ក់កណាត លររស់គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ។ 
 

 រំនួនមនុសសប្រមូលផ្តុំ ណៅអាកាសោនដាឋ ន មានរំនួនណលើសពី ១០០០ ន្ទក់ ពីណប្ាេះ អនកទំង្សណន្ទេះ
មកពីរាជ្ធានីភនំណពញផ្ង្ស និង្សតាមរណាត ណែតតផ្ង្ស។ រន្ទា រ់ពីយ្នតណហាេះរុេះរត ឯកឧតតម សម រង្សសុ ីបានអំាវ
ន្ទវឲ្យណដាេះខលង្សសេណសវកិររស់ណលាកជារន្ទា ន់ និង្សណរើកទីលានប្រជាធិរណតយ្យណ ើង្សវញិ។ 
 

 តាមរយ្ៈសុនារកថាររស់ឯកឧតតម ឯកឧតតម សម រង្សសុី ប្រកាសថា ឯកឧតតមនឹង្សដឹកនំ្ទប្កមុអនកគំប្ទ
ណៅកាន់ទីលានប្រជាធិរណតយ្យ និង្សវតតភនំ។ រំនួនអនករូលរមួកាន់ខតមានការណកើនណ ើង្ស ណេើយ្ អនកគំប្ទររស់
គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ បានឈរតាមដង្សមហាវងីិសេព័នធរសុសី។ ប្តឹមណមា៉ាង្ស ១០:៤៥ ន្ទទីប្ពឹក ប្កុមដឹកនំ្ទ
ថ្នប្កុមអនកគំប្ទមកដល់រង្សេង់្សមូលទួលណគក។ អនកឃ្ល ំណមើលអង្សរការ លីកាដូ ពាករ ៍រំនួនអនករូលរមួជាអតិ
ររមាមានរំនួន ១៥០០០ ន្ទក់។ 
 

 ណៅណមា៉ាង្ស ១១:១៥ ប្ពឹក ឯកឧតតម សម រង្សសុី មកដល់ខ្ង្សមុែទីសតីការគ ៈរដឋមន្តនតី ណេើយ្ប្រកាសថា 
គត់នឹង្សខសេង្សរកដំណណាេះស្សាយ្នណោបាយ្ ណដើមែណីដាេះខលង្សអនកតំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តខដលប្តូវបានចារ់
ែលួន។ ឯកឧតតម សម រង្សសុី រន្ទា រ់មកសណប្មរដឹកនំ្ទប្កុមអនកគំប្ទណៅកាន់ទីសាន ក់ការកណាត លគ រកសស
ណន្ត រ្ េះជាតិជាជាង្សណៅវតតភនំ។ 
 

 ណពលប្កុមអនកគំប្ទណធេើដំណ ើ រណឆ្ព េះណៅកាន់ទីសាន ក់ការកណាត លគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ឯកឧតតម 
សម រង្សសុី បានខងលង្សសុនារកថាណៅកាន់ប្កុមអនកគំប្ទមតង្សណទៀត ជាមួយ្នឹង្សឯកឧតតម កឹម សុខ្ និង្ស ណលាក ណមៀ
រ សុវណាណ រា៉ា  ជាអនកខដលប្តូវបានណគរាយ្ការ ៍ថា នគរបាលកំពុង្សខសេង្សរកចារ់ែលួនតំាង្សពីថ្ងៃ ទី១៧ ខែកកក
ដាមកណន្ទេះ។ 
 

 ជាការមានប្រសាសន៍ណៅកាន់ប្កមុអនកគំប្ទ ឯកឧតតម កឹម សុខ្ អេះអាង្សថា គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ
នឹង្សណប្រើប្បាស់ខតមណធាបាយ្អេិង្សា ណដើមែឲី្យមានការណដាេះខលង្សតំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តទំង្សអស់ររស់គ 
រកស។ 
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 ណៅណមា៉ាង្ស ១២: ៣០ ន្ទទីលាៃ រ ឯកឧតតម សម រង្សសុី ប្រកាសថា គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ នឹង្សណសនើឲ្យមាន
ជំ្នូរកំពូលជាមួយ្មន្តនតីគ រកសប្រជាជ្ន ណៅថ្ងៃរ័នា ទី២១ ខែកកកដា [ជំ្នូរ កំពូលប្តវូបានណលើកណៅថ្ងៃ
អ រ្ រ ទី២២ ខែកកកដា ណៅណមា៉ាង្ស ៩ប្ពឹកវញិ] ណដើមែីខសេង្សដំណណាេះស្សាយ្រញ្ជា ទំង្សអស់ ទក់ទង្សនឹង្សកំខ 
ទប្មង់្សប្រព័នធណបាេះណឆ្ន ត ការណរើកទីលានប្រជាធិរណតយ្យណ ើង្សវញិ និង្សការណដាេះខលង្សមន្តនតី និង្សសកមមជ្នគ 
រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ។ 
 

 ណៅរុង្សថ្ងៃណន្ទេះ តុលាការណែតតកណាត ល បានណកាេះណៅ ណលាក ចាន់ ចាង្ស តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន ត
ររស់គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ម ឌ លណែតតកណាត ល និង្សណមធាវរីរស់ណលាក គឺណលាក ជួ្ង្ស ជូ្ងី្ស មករួលរមួ
សវនការណៅថ្ងៃទី២២ ខែកកកដា រំណាេះរទណចាទទក់ទង្សនឹង្សណេតុការ ៍ ខដលណកើតណ ើង្សតំាង្សពីឆ្ន ំ២០១១។ 
តុលាការអេះអាង្សថា ណលាក ចាន់ ចាង្ស បានជួ្យ្ដល់ការរត់ណគរែលួនររស់ណលាក មាស ណរ៉ាង្ស សកមមជ្ន និង្ស
អតីតសមាជិ្កប្កុមប្រឹកាឃំុររស់គ រកសជំ្ទស់ ខដលបានឃំុឃំ្ង្សណដាយ្ការណចាទថា បានរំផ្លិររំផ្អល ញ

ប្ទពយសមែតតិឯកជ្ន។ 8  មិនមានរទណចាទប្រកាន់ណលើររូណលាកណន្ទេះណទណៅណពលណន្ទេះ។ ការណរើកសវនការណនេះ 
គឺពិតជាមានណេតុផ្លនណោបាយ្ ណដើមែីដាក់សមាព ធរខនថមណទៀត ណលើគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ មុនណពលជូ្រ
ររចារ។  
  

ថ្ងៃទី២០ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤: ណេតុការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

 ប្កមុប្គសួារររស់មន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះខដលជារ់ឃំុឃំ្ង្សរនតណៅសួរសុែទុកខអនកទំង្សណន្ទេះ ណៅ
ពនធន្ទគរថ្ប្ពសរ រ៉ាុខនតមិនប្តូវបានណគអនុញាតឲ្យរូលជូ្រណ ើយ្។  
 

ថ្ងៃទី២០ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤: ណេតុការ ៍ណពលលាៃ រ 
 

 គ រកសប្រជាជ្ន និង្សគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ បានណរញណសរកតីខងលង្សការ ៍ថា “ជំ្នួរកំពូល” នឹង្ស

ណកើតមាន “ណដើមែីណដាេះស្សាយ្វរិតតិនណោបាយ្ររស់កមពុជា”។9 ជំ្នូរកំពូលនឹង្សប្តវូប្រប្ពឹតតណៅណៅថ្ងៃទី២២ ខែ
កកកដា ណវលាណមា៉ាង្ស ៩ ប្ពឹក ណៅវមិាន ប្ពឹទធសភា។ 

 

ណោង្សតាមសមតីររស់ឯកឧតតម សម រង្សសុី រំនុរសំខ្ន់ថ្នជំ្នូរកំពូលណន្ទេះគឺ ការរណង្សកើតគ ៈកមាម ធិ
ការជាតិណរៀររំការណបាេះណឆ្ន តងមី ខដលសថិតណប្កាមរដឋធមមនុញ្ញថ្នប្ពេះរាជាណារប្កកមពុជា រមួទំង្សការណបាេះណឆ្ន ត
                                                           
8 May, T., “CNRP Lawmaker Summonsed,” Phnom Penh Post, July 21 2014, http://www.phnompenhpost.com/national/cnrp-lawmaker-

summonsed 
9 Ponnudurai, P., “Cambodian Parties Agree to Hold Talks to End „Deepening‟ Political Crisis‟, Radio Free Asia, July 20 2014, 

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/talks-07202014220938.html 
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ឃំុស ក្ ត់ និង្សណបាេះណឆ្ន តណប្ជ្ើសតំាង្សតំណាង្សរាស្តសត ខដលគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ បានឯកភាពឲ្យណរៀររំជារនត

រន្ទា រ់ណៅខែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៧ និង្ស២០១៨។10 
 

ថ្ងៃទី២១ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤: ណេតុការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

 ាកយរចាមអារា៉ាមខដលថា មន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៨ ររូ នឹង្សប្តូវបានណដាេះខលង្សឲ្យណៅណប្ៅ
ឃំុ កាន់ខតសីុរ េ្ ក់គន ជាមួយ្ការប្ពួយ្បារមភររស់អនកឃ្ល ំណមើលឯករាជ្យមួយ្រំនួនខដលថា មន្តនតីខដលជារ់ឃំុ
ឃំ្ង្ស ប្តូវបានណប្រើប្បាស់ជាងនូរកនុង្សការររចា។  
ថ្ងៃទី២១ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤: ណេតុការ ៍ណពលលាៃ រ 
 

 អនកស្សាវប្ជាវពនធន្ទគរររស់អង្សរការលីកាដូ ណៅខតប្តូវបានរារាងំ្សមិនឲ្យរូលពនធន្ទគរថ្ប្ពស។ ណៅ
ម ឌ លអរ់រខំកខប្រទី២ មន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិពីរររូបានជូ្រណលាកស្សី មួរ សុែេួរ រ៉ាុខនតណៅខតមិនអារ
រួលជូ្រតំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន តគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិណផ្សង្សណទៀត ខដលណៅម ឌ លអរ់រខំកខប្រទី១ណន្ទេះ
ណទ។ 
 

 ណរើណទេះរីជាមានការណសនើសំុជាណប្រើនណលើក សាថ នទូតអាណមរកិប្តូវបានរដិណសធនូវសិទធិរូលសួរសុែទុកខ 

ណលាកស្សី មួរ សុែេួរ ខដលមានសញ្ជា តិអាណមរកិ។11  
 

ថ្ងៃទី២២ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤: ណេតុការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

 ជំ្នូរកំពូលរវាង្សមន្តនតីគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា និង្សគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ប្រប្ពឹតតណៅណៅវមិាន ប្ពឹទធ
សភា។ ប្រធានរទសំខ្ន់ៗ ថ្នការររចារ គឺជំុ្វញិកំខ ទប្មង់្សប្រព័នធណបាេះណឆ្ន ត កាលររណិរឆទការណបាេះណឆ្ន ត 

និង្សកំខ ទប្មង់្សណៅណលើប្រព័នធផ្សពេផ្ាយ្ និង្សសាថ នរ័នរដឋសភា។12 
 

 ស្សរណពលការររចាកំពុង្សខតប្រប្ពឹតតណៅ ណៅប្កមណសុើរសួរ ណលាក ខកវ មុនី បានណៅជូ្រមន្តនតីគ 
រកសសណន្ត រ្ េះជាតិខដលកំពុង្សជារ់ឃំុឃំ្ង្សណៅពនធន្ទគរថ្ប្ពស ណដើមែីសួរព័ត៌មានរខនថម។ ណទេះជាោ៉ាង្សណា 
ែ ៈកំពុង្សរង់្សចំាព័ត៌មានរខនថមពីតុលាការទក់ទង្សអេីនឹង្សណកើតណ ើង្ស រំណាេះមន្តនតីខដលជារ់ឃំុឃំ្ង្សណន្ទេះ 

                                                           
10 Meas, S., & Ponniah, K., “CPP, CNRP „Final Talks‟ on Tuesday”, Phnom Penh Post, July 21 2014 

http://www.phnompenhpost.com/national/cpp-cnrp-final-talks-tuesday 
11 Cuddy, A., “Sochua ‘Off Limits to Embassy’”, Phnom Penh Post, July 22 2014, http://www.phnompenhpost.com/national/sochua-

%E2%80%98-limits-us-embassy%E2%80%99 
12 Meas, S. & Ponniah, K., “Hopes High for Resolution”, The Phnom Penh Post, July 22 2014, 

http://www.phnompenhpost.com/national/hopes-high-resolution 
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ណលាក ខកវ មុនី បានរញ្ឈរ់ការសមាភ សន៍ភាល មៗ ណៅណមា៉ាង្សប្រខេល ១១ ប្ពឹក រន្ទា រ់ពីសមាភ ស៍បានប្តឹមខតម
ន្តនតី ៣ ររូ កនុង្សរំណណាមមន្តនតីខដលជារ់ឃំុឃំ្ង្សរំនួន ៨ ររូ។ 
 

ថ្ងៃទី២២ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤៖ ណេតុការ ៍ណពលលាៃ រ 
 

 កនុង្សណសរកតីខងលង្សការ ៍រមួ មន្តនតីគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា និង្សគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ បានប្រកាសថា 
គ រកសទំង្សពីរបាន្នដល់ការប្ពមណប្ពៀង្សគន ។  រំ ុរខដលបានប្ពមណប្ពៀង្សមានដូរជា៖ 
 

 គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិនឹង្សទទួលយ្កអាសន: កនុង្សរដឋសភា ទំង្ស ៥៥ ររស់ែលួន។ 
 តំណាង្សរាស្តសត ២ ររូ ររស់គ រកសប្រជាជ្នកមពុជា នឹង្សទទួលតំខ ង្សជាប្រធាន និង្សអនុប្រធាន

ទី២ ថ្នរដឋសភា ែ ៈតំណាង្សរាស្តសតគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ១ ររូ នឹង្សទទួលតំខ ង្សជាអនុ
ប្រធានទី១ ថ្នរដឋសភា។ 

 គ រកសទំង្សពីរអេះអាង្សថា នឹង្សណធេើការជាមួយ្គន  ណដើមែីណដាេះស្សាយ្រញ្ជា ខដលមិនបានរញ្ជា ក់
រាស់លាស់មួយ្រំនួន ណដាយ្ឈរណលើណគលការ ៍ប្រជាធិរណតយ្យ និង្ស នីតិរដឋ។ 

 គ ៈកមាម ធិការជាតិណរៀររំការណបាេះណឆ្ន តងមី ខដលនឹង្សប្តូវខប្រកាល យ្ជាសាថ រ័នធមមនុញ្ញ នឹង្សមាន
សមាជិ្ក ៩ ររូ៖ ៤ ររូមកពីគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា ៤ ររូមកពីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ និង្ស ១ 
ររូ ណទៀត សថិតណប្កាមការយ្ល់ប្ពមពីគ រកសទំង្សពីរ។ 

 គ រកសទំង្សពីរបានឯកភាពគន កំ ត់ណលើកាលររណិរឆទណបាេះណឆ្ន តណលើកណប្កាយ្ រ៉ាុខនតមិនប្តូវ
បានរញ្ជា ក់រាស់លាស់។ 

 គ រកសទំង្សពីរបានឯកភាពគន ណលើការខរង្សខរកអំណាររវាង្សអំណារនីតិរញ្ញតតិ និង្សអំណារ
នីតិប្រតិរតតិ ឲ្យកាន់ខតរាស់លាស់ជាមុនខងមណទៀត រ៉ាុខនតមិនបាន រញ្ជា ក់អំពីវធិានការខររណា
ណន្ទេះណទ។ 

 រណង្សកើតគ ៈកមាម ធិការថ្នរដឋសភាងមីមួយ្ណទៀត គឺគ ៈកមមការប្រឆំ្ង្សអំណពើពុករលួយ្។ 
 គ រកសទំង្សពីរនឹង្សដឹកនំ្ទគ ៈកមាម ធិការ ៥ មាន ក់ កនុង្សរំណណាមគ ៈកមាម ធិការ ទំង្ស ១០ ថ្ន

រដឋសភា។ 
 ថាន ក់ដឹកនំ្ទថ្នប្ពឹទធសភានឹង្សណធេើការណរៀររំណ ើង្សវញិ 
 សាថ រ័នជាតិមួយ្រំនួននឹង្សប្តូវពប្ងឹ្សង្ស ណដើមែីធាន្ទនូវឯករាជ្យភាព និង្សគិតគូរអំពីផ្លប្រណោជ្ន៍

ររស់ជាតិ។13 
  

                                                           
13 គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ, កិរចប្ពមណប្ពៀង្ស សតីពីដំណណាេះស្សាយ្នណោបាយ្រវាង្សគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា និង្សគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ, គ រកសស
ណន្ត រ្ េះជាតិ, ថ្ងៃទី២២ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤, http://www.nationalrescueparty.org/cnrp-cpp-joint-agreement-22-07-2014/ 
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រន្ទា រ់ពីរញ្ច រ់ថ្នការររចារណនេះ មន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៨ ររូ ប្តូវបានណដាេះខលង្សពីម ឌ ល
អរ់រខំកខប្រទី ១ និង្សទី២ ណៅណវលាណមា៉ាង្ស ៤:៤៥ លាៃ រ ណដាយ្មានវតតមានអនកគំប្ទជាង្ស ៣៥០ ន្ទក់។ ណទេះជា
ោ៉ាង្សណា រទណចាទមិនប្តវូបានទំលាក់ណចាលណន្ទេះណទ។ 
 

ថ្ងៃទី២៣ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ប្ពឹតតិការ ៍ណពលថ្ងៃរណសៀល 
 

 អនកនំ្ទាកយគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណលាក យឹ្ម សុវ ណ ប្រកាសថាមន្តនតីជាន់ែពស់រីន្ទក់ថ្នគ រកស
សណន្ត រ្ េះជាតិ ឯកឧតតម សម រង្សសុី ឯកឧតតម កឹម សុខ្ និង្សឯកឧតតម រ៉ាុល េំ នឹង្សរូលប្ការរង្សរំគល់ប្ពេះ
មហាកសប្តណៅប្ពេះររមរាជ្វាងំ្សណៅថ្ងៃទី២៤ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤ ណៅណមា៉ាង្ស ៤រណសៀល។ គ រកសទំង្សពីរ
ខដលដឹកនំ្ទណដាយ្ឯកឧតតម សម រង្សសុី និង្សសណមតរន្ទយ្ករដឋមន្តនតី េ ុន ខសន នឹង្សប្ការទូលនូវលទធផ្លថ្នការ
ររចាថាេ យ្ប្ពេះករណុា ប្ពេះបាទនណរាតតម សីេមុនី។  

 

ថ្ងៃទី២៤ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

 គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិប្រកាសថា ឯកឧតតម សម រង្សសុី នឹង្សកាល យ្ជាសមាជិ្កសភាម ឌ លណែតតកំពង់្ស
ចាម ជំ្នួសឯកឧតតម គួយ្ រ ុនណរឿន ខដលប្តវូកាល យ្ជាសមាជិ្កមាន ក់ថ្នសមាជិ្កគ កមាម ធិការជាតិណរៀររំ
ការណបាេះណឆ្ន តខដលណប្ជ្ើសណរ ើសណដាយ្គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ។ 
 

ថ្ងៃទី២៤ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលរណសៀល 
 

 សណមតរន្ទយ្ករដឋមន្តនតី េ ុន ខសន និង្សឯកឧតតម សម រង្សសុី រូលប្ការទូលប្ពេះករណុា ប្ពេះបាទ
នណរាតតម សីេមុនី ណៅប្ពេះររមរាជ្វាងំ្ស ណេើយ្ទូលថាេ យ្ប្ពេះករណុាអំពីកិរចប្ពមណប្ពៀង្សនណោបាយ្រវាង្សគ 
រកសប្រជាជ្នកមពុជា និង្សគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
 

ថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

 ឯកឧតតម កឹម សុខ្ រូលែលួនណ្លើយ្រំភលឺណៅសាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញ រ៉ាុខនតបានណរញមកវញិរន្ទា រ់
ពីកនលេះណមា៉ាង្សណប្កាយ្មក។ 
 

 សាលារាជ្ធានីភនំណពញ អនុញ្ជញ តឲ្យគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិប្បារពធសននិបាតសមាជិ្កប្កមុប្រឹកាថាន ក់
ជាតិររស់ែលួនណៅមុែវតតរទុមវតី ណៅថ្ងៃទី២៧ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
 

ថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលរណសៀល 
  

គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ប្បារពធសននិបាតថាន ក់ជាតិររស់ែលួនណៅមុែវតតរទុមវតី ណដាយ្មានសមាជិ្ក 
និង្សអនកគំប្ទរំនួន ៥០០០ ន្ទក់ រូលរមួ។ សននិបាតបាន្នដល់ការប្ពមណប្ពៀង្សរំនួន ៧ រំនុរ៖ 



 

 

លំពរ័លី   13 

 គំប្ទការតស ូមតិខផ្នកនណោបាយ្ណដាយ្ឈរណលើណគលការ ៍អេិង្សា 
 គំប្ទណគលនណោបាយ្ណលើកិរចប្ពមណប្ពៀង្សណលើដំណណាេះស្សាយ្នណោបាយ្រវាង្សគ រកសសណន្ត រ្ េះ

ជាតិ និង្សគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា 
 គំប្ទររូមនត ៤+៤+១ ថ្នសមាជិ្កគ កមាម ធិការជាតិណរៀររំការណបាេះណឆ្ន ត និង្សណប្ជ្ើសណរ ើសសមាជិ្ក

ទីប្បំារួនថ្នគ កមាម ធិការជាតិមុនណពលរូលប្រជំុ្កនុង្សរដឋសភា 
 គំប្ទកំខ ទប្មង់្សរដឋសភា 
 តំណាង្សរាស្តសតគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិប្តូវកសាង្សសមតថភាពររស់អនកទំង្សណន្ទេះណៅកនុង្សការទមទរឲ្យ

មានកំខ ទប្មង់្សសាថ រ័នជាតិ 
 ជំ្រញុឲ្យគ រកសប្រជាជ្នកមពុជាអនុវតតរំនុរទំង្សប្បំាពីរថ្នណគលនណោបាយ្ររស់គ រកសស

ណន្ត រ្ េះជាតិ 
 ការារយុ្តតិធម៌សង្សរម រូរ ភាពទឹកដី និង្សផ្លប្រណោជ្ន៍ប្រជាពលរដឋកមពុជា 

 

ថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលរណសៀល 
 

 តំណាង្សរាស្តសតម ឌ លថ្ប្ពខវង្សគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា ណលាក ្ង្ស វនុ អេះអាង្សថា ឯកឧតតម សម 
រង្សសុី នឹង្សកាល យ្ជាប្រធានគ កមាម ការប្រឆំ្ង្សអំណពើពុករលួយ្ណៅកនុង្សរដឋសភា។ ឯកឧតតម កឹម សុខ្ នឹង្សទទួល
តំខ ង្សជាអនុប្រធានទីមួយ្ ណេើយ្តំណាង្សរាស្តសតគ រកសប្រជាជ្នកមពុជាម ឌ លកំពង់្សធំ ឯកឧតតម ងួ្សន 
ញិុល នឹង្សកាល យ្ជាអនុប្រធានទីពីរថ្នរដឋសភា។ 
 

 ណលាកស្សីណវជ្ារ ឌិ ត ពុង្ស ឈីវណកក ទទួលយ្កសំណ ើ រជាណរកខជ្នទីប្បំារួនថ្នសមាជិ្កគ កមាម ធិ
ការជាតិណរៀររំការណបាេះណឆ្ន តងមី ណៅកនុង្សលកខែ ឌ ខដលគ កមាម ធិការណនេះឯករាជ្យកនុង្សការណប្ជ្ើសណរ ើស
រុគរលិក និង្សដំណ ើ រការណដាយ្សេ័យ្ភាព ណេើយ្អារទទួលយ្កជំ្នួយ្ពីមាច ស់ជំ្នួយ្អនតរជាតិ។ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលប្ពឹក 
  

ណៅកនុង្សលិែិតជូ្នឯកឧតតម ស ណែង្ស ឯកឧតតម សម រង្សសុី បានសរណសរថា តំណាង្សរាស្តសតជារ់ណឆ្ន ត
គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៥៥ ន្ទក់ នឹង្សរូលប្រជំុ្កនុង្សរដឋសភា។ រ៉ាុខនត ណៅកនុង្សលិែិតមានសរណសរលកខែ ឌ
ជាណប្រើន ខដលរមួទំង្សឯករាជ្យភាព និង្សអភ័យ្ឯកសិទិធថ្នសមាជិ្កទំង្សអស់ថ្នគ កមាម ធិការជាតិណរៀររំការ
ណបាេះណឆ្ន ត រខនថមណលើការណធេើវណិសាធនកមមមាប្តា ៧៦ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ និង្សការរណង្សកើតជំ្ពូកងមី ាក់ព័នធនឹង្សរារ់

សតីពីការណបាេះណឆ្ន ត។14 
 

                                                           
14 មាត្រា ៧៦, ១៥១, ១៥២, ១៥៣ 
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ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

 ឯកឧតតម ស ណែង្ស ណ្លើយ្តរនឹង្សលិែិតររស់ឯកឧតតម សម រង្សសុីកាលពីថ្ងៃទី៣០ ណដាយ្ដកណរញនូវ
ការនិោយ្អំពីអភ័យ្ឯកសិទិធាក់ព័នធនឹង្សសមាជិ្កគ កមាម ធិការជាតិណរៀររំការណបាេះណឆ្ន ត។ ណនេះប្តូវបាន
ណគប្រកាសថាពីរប្កមុ មួយ្មកពីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណេើយ្មួយ្ណទៀតមកពីគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា នឹង្ស
ជួ្រគន ណៅណមា៉ាង្ស ៣រណសៀល ណដើមែពិីភាកាពីការណធេើវណិសាធនកមមរដឋធមមនុញ្ញ។  
 

ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលរណសៀល 
 

 ឯកឧតតម កឹម សុខ្ និង្សមន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ៨ន្ទក់ ខដលប្តវូបានចារ់ែលួនាក់ព័នធនឹង្សអំណពើ
េិង្សាណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា ប្តវូបានតុលាការណកាេះណៅឲ្យរូលែលួនណៅសាលា
ដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញរវាង្សពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា។ 
 

ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

 ណៅណមា៉ាង្ស ៧ និង្ស៣០ ន្ទទី ណលាក ឃឹម ជំ្ណរឿន ជាប្រធានយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិរាជ្ធានី
ភនំណពញ ប្តវូបានចារ់ែលួនណៅណភាជ្នីយ៍្ដាឋ នណៅទីប្កងុ្សតាណមម  ភាគខ្ង្សតែូង្សរាជ្ធានីភនំណពញ។ ណលាក ជំ្ណរឿន 
ប្តូវបានរញ្ាូ នណៅកាន់សនង្សការដាឋ នរាជ្ធានីភនំណពញ ណេើយ្ប្តូវបានណចាទប្រកាន់ជាផ្លូវការដូរមន្តនតីគ រកស
សណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៨ ណផ្សង្សណទៀត ខដលប្តូវបានឃំុែលួនអស់មួយ្សបាត េ៍ណៅពនធន្ទគរ ម១ និង្ស ម២ ណលើករ ី
អំណពើេិង្សាណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា។ 
 

ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលរណសៀល 
 

លោក ឃិន ជំ្ណរឿន ប្តូវបានរញ្ាូ នណៅកាន់ម ឌ លអរ់រខំកខប្រទី១ ណៅណវលាណមា៉ាង្ស ១២ និង្ស ១០ន្ទទី រ
ណសៀល។ ណៅណពលជាមួយ្គន ណនេះខដរ នគរបាលបានចារ់ែលួនតំណាង្សយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ២ន្ទក់
រខនថមណទៀតណៅរាជ្ធានីភនំណពញគឺ ណលាក សាន គឹមណេង្ស ប្រធានយុ្វជ្នែ ឌ ទួលណគក និង្សណលាក ន្ទង្ស សុ
ឃុន ប្រធានយុ្វជ្នែ ឌ រារអំណៅ។  

 

ជំ្ណរឿន មានណ ម្ េះណៅកនុង្សឯកសារររស់តុលាការខដលណរៀររំណ ើង្សណដាយ្ប្ពេះរាជ្អាជាញ កាន់សំ ំុ
ណរឿង្ស ណលាក ខកវ សុជាតិ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកកកដា ណេើយ្គត់ប្តវូបានណចាទប្រកាន់ជាផ្លូវការជាមួយ្មន្តនតី
គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិរំនួន ៨ន្ទក់ណផ្សង្សណទៀតពីរទ ញុេះញង់្ស ផ្តួរណផ្តើមគំនិតណប្រើប្បាស់អំណពើេិង្សា និង្សដឹកនំ្ទ



 

 

លំពរ័លី   15 

រលន្ទកុរកមម។ ណលាក គឹម ណេង្ស និង្ស សុឃុន ប្តវូបានណចាទប្រកាន់ពីរទណប្រើប្បាស់អំណពើេិង្សា រង្សកឧរសគរ

ដល់មន្តនតីរាជ្ការ និង្សរូលរមួកនុង្សរលន្ទកុរកមម។15  
   

ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ន្ទយ្ករដឋមន្តនតី េ ុន ខសន បានខងលង្សសុនារកថាកនុង្សពិធីរញ្ច រ់ការសិការរស់សិសស/និសសតិណៅ
សកលវទិាល័យ្ Western ណៅទីប្កងុ្សរ រណកាេះណពប្ជ្ កនុង្សរាជ្ធានីភនំណពញ ណដាយ្បានប្ពមាន “អនកខដល

ញុេះញង់្ស និង្សប្រប្ពឹតតអំណពើេិង្សានឹង្សប្តវូប្រឈមមុែជាមួយ្រារ់ជាធរមាន”។16  
 

ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលរណសៀល 
 

សមាជិ្កប្គួសារររស់ណមដឹកនំ្ទយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៣ន្ទក់ មិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តឲ្យ
រូលកនុង្សពនធន្ទគរ ម១ ណៅណពលខដលអនកទំង្សណន្ទេះពាោមរូលណៅសួរសុែទុកអនកណមដឹកនំ្ទយុ្វជ្នទំង្ស
ណន្ទេះ។ អនកទំង្សណន្ទេះប្តវូបានណគប្បារ់ថាមិនប្តវូបានអនុញ្ជញ តឲ្យរូលណៅសួរសុែទុកណន្ទេះណទ រេូតដល់អនក
ទំង្សណន្ទេះមានការអនុញ្ជញ តពីតុលាការ ឬអគរន្ទយ្កដាឋ នពនធន្ទគរ (GDP)។ កាលពីណលើកមុន ណៅថ្ងៃទី៣ ខែ
សីហា សមាជិ្កប្គសួារអនកទំង្សណន្ទេះធាល រ់បានពាោមរូលណៅសួរសុែទុកររួមកណេើយ្។ 
 

ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលរណសៀល 
 

ណមធាវរីរស់ណមដឹកនំ្ទយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ បានដាក់សំណ ើ ណដើមែណីសនើសំុឲ្យប្កុមប្គសួារបាន
រូលណៅសួរសុែទុក ណៅកាន់ ណលាក ខកវ មុននី ណៅប្កមណសុើរសួរ។ សំណ ើ ណនេះមិនប្តូវបានណគណ្លើយ្តរអស់រ
យ្ៈណពល ១៧ថ្ងៃ។ 
 

ប្ពេះបាទនណរាតតម សីេមុនី បានោង្សរូលរមួកនុង្សពិធីសែងរូលកាន់តំខ ង្សកនុង្សរដឋសភាររស់
សមាជិ្កសភា គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៥៥ន្ទក់ណៅណវលាណមា៉ាង្ស ៤រណសៀល។ 
 

ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ទីលានប្រជាធិរណតយ្យប្តូវបានណរើកជាសាធារ ៈណ ើង្សវញិ ណប្កាយ្ពីសមាជិ្កសភាររស់គ រកស
សណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៥៥ន្ទក់ បានរូលសែងកាន់តំខ ង្ស។  

                                                           
15 ជំល ឿន ត្ររូវបានលោទត្ររកាន់លោងាមមាត្រា ២៨, ២១៨, ៤៥៩ និង ៤៩៥។ លោក គឹមលេង និងសុឃុន ត្ររូវបានលោទត្ររកាន់ាមមាត្រា ២១៨, 
៤៥៦, ៤៥៧ និង៥០៤ 
16 May, T., “„Acts of Violence‟ Won‟t be Tolerated,” Phnom Penh Post, August 6 2014, 

http://www.phnompenhpost.com/national/%E2%80%98acts-violence%E2%80%99-won%E2%80%99t-be-tolerated-premier 
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ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ណៅប្កមណសុើរអណង្សកត ណលាក ខកវ មុននី រដិណសធសំណ ើ ណសនើសំុណដាេះខលង្សឲ្យណៅណប្ៅឃំុរណណាត េះអាសនន
រង់្សចំាសវន្ទការ ាក់ព័នធនឹង្សណមដឹកនំ្ទយុ្វជ្នទំង្សរីន្ទក់ររស់គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិខដលបានជារ់ឃំុណៅ 
ម១ កនុង្សពនធន្ទគរថ្ប្ពសរ។  
 

ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលរណសៀល 
 

ន្ទយ្ករដឋមន្តនតី េ ុន ខសន បានប្ពមានដល់គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិថាការណដាេះស្សាយ្ខផ្នក
នណោបាយ្អារនឹង្សររាជ័្យ្ ប្រសិនណរើគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិមិនបានរូលរមួកនុង្សកិរចប្រជំុ្ណពញអង្សរណលើកទី១ 
ររស់រដឋសភាណៅថ្ងៃទី៨ ខែសីហា។ 

 

ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

រដឋសភាជាតិណរើកកិរចប្រជំុ្ណពញអង្សរណលើកទី១ ររស់ែលួន ណដាយ្មានវតតមានទំង្សអស់ថ្នសមាជិ្ក
សភាគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ និង្សគ រកសប្រជាជ្ន។ 
 

ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

មួយ្សបាត េ៍រន្ទា រ់ពីមានការចារ់ែលួនអនកទំង្សណន្ទេះ ឯកឧតតម សម រង្សសុ ី និង្សសមាជិ្កសភាគ រកស
សណន្ត រ្ េះជាតិបានណៅសួរសុែទុកតំណាង្សយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៣ន្ទក់ ខដលបានឃំុែលួនណៅ ម
១។ រ៉ាុខនតប្កុមប្គសួារររស់អនកជារ់ឃំុទំង្សណន្ទេះនូវខតប្តូវបានណគរដិណសធសិទធិកនុង្សការរូលសួរសុែទុកខ។ 
 

ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

សមាជិ្កសភាគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៧ន្ទក់ ខដលជារ់ឃំុាក់ព័នធនឹង្សករ ីអំណពើេិង្សាណៅទី
លានប្រជាធិរណតយ្យកាលពីថ្ងៃទី១៥ ប្រកាសថាអនកទំង្សណន្ទេះនឹង្សមិនរូលែលួនតាមរយ្ៈដីកាណកាេះររស់
សាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញសប្មារ់សំ ួររខនថមណទៀតណៅសបាត េ៍ណនេះណទ ណដាយ្សារអនកទំង្សណន្ទេះមាន
អភ័យ្ឯកសិទធិជាសមាជិ្កសភា។ 

 

ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលរណសៀល 
 

ណៅប្កមណសុើរសួរ ណលាក ខកវ មុននី ណលើកណ ើង្សថាណលាកនឹង្សមិនរនតសួរសំ ួរណៅកាន់សមាជិ្កសភា 
គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៧ន្ទក់ (៦ន្ទក់បានឃំុែលួនណៅ ម១ និង្ស ម២ អំ ុង្សណពលពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២២ 
ខែកកកដា និង្សឯកឧតតម កឹម សុខ្) ាក់ព័នធនឹង្សអំណពើេិង្សាខដលបានណកើតណ ើង្សណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យ 
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រ៉ាុខនតណលាកនឹង្សរនតសួរសំ ួរណៅកាន់មន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណលាក ណអឿន ណារទិធ ណៅថ្ងៃទី១៣ ខែ
សីហា ណវលាណមា៉ាង្ស ២រណសៀល។  
 

ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលរណសៀល 
 

តុលាការណែតតកំពង់្សឆ្ន ំង្ស ណកាេះណៅមន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិរំនួន ៣ន្ទក់ ឲ្យរូលែលួនរំភលឺណៅថ្ងៃទី
១៥ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៤។  

 

សាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញ ប្រកាសថាែលួនបានណកាេះណៅសមាជិ្កគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិណៅណែតត
រន្ទា យ្មានជ័្យ្ ណលាក មាជ្ សុណាណ រា៉ា  រខនថមជាមួយ្នឹង្សសមាជិ្កយុ្វជ្នគ រកសណលាក សាន សីេៈ 
(រង្សរាូនណលាក សាន គីមណេង្ស ខដលប្តវូបានចារ់ែលួនកាលពីថ្ងៃទី២ ខែសីហា) និង្សណលាក ណទព ណារនិ។ 

 

ទំង្ស សីហាក់ និង្ស ណារនិ នឹង្សប្តូវបានណធេើការសាកសួរណដាយ្សាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញណៅថ្ងៃទី
២៧ ខែសីហា ែ ៈ ណពលខដល មាជ្ សុវណាណ រា៉ា  នឹង្សប្តូវរូលែលួនរំភលឺណៅកនុង្សសវន្ទការណៅថ្ងៃទី០១ ខែក
ញ្ជញ ។ ជាមួយ្គន ណនេះខដរ តំណាង្សយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៣ន្ទក់ (ជំ្ណរឿន គីមណេង្ស និង្សសុឃុន) 
ខដលប្តូវបានណគចារ់ែលួនណៅថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ណេើយ្ររចុរែននប្តូវបានឃំុែលួនណៅពនធន្ទគរ ម១ នឹង្សរូលែលួន
មកតុលាការណៅមុែអង្សរណសុើរអណង្សកតររស់សាលាឧទធរ ៍រាជ្ធានីភនំណពញ ខដលសវន្ទការណន្ទេះណធេើណ ើង្សជាអ
សាធារ ៈាក់ព័នធនឹង្សសំណ ើ សំុឲ្យណៅណប្ៅឃំុរង់្សចំាសវន្ទការណៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ណវលាណមា៉ាង្ស៨ប្ពឹក។ 
 

ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលរណសៀល 
 

ណៅប្កមណសុើរសួរ ណលាក ខកវ មុននី ណរញដីកាណកាេះណៅ សុវណាណ រា៉ា  សីហាក់ និង្ស ណារនិ ឲ្យរូលែលួន
មករំភលឺណដើមែណីធេើការសាកសួរណៅសាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញាក់ព័នធករ ីអំណពើេិង្សាណៅទីលានប្រជាធិរ
ណតយ្យកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា។  
 

ណលើសពីណនេះណៅណទៀត តុលាការណរញដីកាណកាេះងមីមួយ្ណៅកាន់សកមមជ្នណៅមូលដាឋ ន និង្សជាអនកគំប្ទ
គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណលាក អ ុក ណពប្ជ្សំណាង្ស។ សំណាង្ស នឹង្សរូលែលួនណៅមុនសវន្ទការសាលាដំរូង្សរាជ្
ធានីភនំណពញណៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ណវលាណមា៉ាង្ស ២រណសៀល។ 
 

សមាជិ្កយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ សាន សីហាក់ និង្ស ណទព ណារនិ នឹង្សរូលែលួនមុនសវន្ទការ
សាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញណៅប្ពឹកថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ែ ៈណពលខដល មាជ្ សុវណាណ រា៉ា  នឹង្សរូលែលួនកនុង្ស
តុលាការណៅថ្ងៃទី១ ខែកញ្ជញ  ណវលាណមា៉ាង្ស ២រណសៀល។ 

 

ជាសររុ មន្តនតី និង្សអនកគំប្ទគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិរំនួន ៨ន្ទក់ នឹង្សប្តវូប្រឈមមុែនឹង្សនីតិវធីិផ្លូវ
រារ់ាក់ព័នធនឹង្សករ ីអំណពើេិង្សាណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យ អនកទំង្សណន្ទេះរមួមាន៖ ណលាក ណអឿន ណារទិធ, 
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ឃិន ជំ្ណរឿន, សាន គីមណេង្ស, ន្ទង្ស សុឃុន, ណមៀរ សុវណាណ រា៉ា , សាន សីេៈ, ណទព ណារនិ និង្សណលាក អ ុក 
ណពប្ជ្សំណាង្ស។ 
 

អង្សរការណលើកខលង្សណទសអនតរជាតិ ណរញនូវណសរកតីខងលង្សការ ៍មួយ្អំាវន្ទវណសនើសំុចាត់វធិានការ
តាមផ្លូវរារ់មុនណពលខដលមន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ “ប្តូវបានរំរិទមាត់ណដាយ្ណេតុផ្លនណោបាយ្ និង្ស
ណដាយ្តាមអំណពើរិតត ខដលជាការរណំលាភសិទធិណសរភីាពកនុង្សការរណញ្ចញមតិ ណសរភីាពកនុង្សការជួ្រជំុ្ណដាយ្

អេិង្សា និង្សណសរភីាពពីការឃំុែលួនណដាយ្មិនស្សររារ់”។17 
 

ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

 ណប្កាយ្ពីមានការអនុញ្ជញ តពីអគរន្ទយ្កដាឋ នពនធន្ទគរ (GDP) សមាជិ្កសភាគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ
ប្តូវបានអនុញ្ជញ តឲ្យរូលណៅសួរសុែទុកតំណាង្សយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិខដលបានឃំុែលួនណៅ
ពនធន្ទគរ ម១។ 
 

ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

មន្តនតីជាន់ែពស់រដឋសភាមាន ក់ ប្រកាសថាការណបាេះណឆ្ន តណប្ជ្ើសណរ ើសប្រធាន និង្សអនុប្រធានរដឋសភានឹង្ស
ប្តូវណធេើណ ើង្សណៅសបាត េ៍ណប្កាយ្។ ណេើយ្ក៍មានការរារ់ទំង្សការណបាេះណឆ្ន តណប្ជ្ើសណរ ើសគ ៈកមមការទំង្ស ១០ 
ខដលនឹង្សប្តូវណធេើណ ើង្សណៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
 

ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលរណសៀល 
 

ឯកឧតតម េូរ វា៉ាន់ រញ្ជា ក់ថា អនកគំប្ទ និង្សជាសកមមជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណលាក អ ុក ណពប្ជ្
សំណាង្ស នឹង្សរូលែលួនកនុង្សសាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញណៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ណវលាណមា៉ាង្ស២រណសៀល។ រខនថម
ណលើសពីណនេះណៅណទៀត មានដីកាណកាេះណៅងមីមួយ្ណៅកាន់សមាជិ្កយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណលាក អាន 
បាថាម ឲ្យរូលែលួនកនុង្សតុលាការណៅថ្ងៃជាមួយ្គន នឹង្ស សំណាង្ស ខដរ។ 
 

ណមធាវអីង្សរការ លីកាដូ ជួ្រជាមួយ្មន្តនតីតុលាការណដើមែីតាមដានលិែិតណសនើសំុឲ្យប្កមុប្គួសារមានសិទធិ
រូលសួរសុែទុកតំណាង្សយុ្វជ្នទំង្ស ៣ន្ទក់កនុង្សពនធន្ទគរ ម១។ ណមធាវ ីជួ្រជាមួយ្ណៅប្កមណសុើរសួរ ណលាក 
ខកវ មុននី ខដលនិោយ្ថាមន្តនតីតុលាការមិនមានសិទធិអនុញ្ជញ តឲ្យប្កមុប្គសួាររូលណៅសួរសុែទុកខណន្ទេះណ ើ
យ្។ រ៉ាុខនតគត់បានផ្តល់ណោរល់ថា ប្កុមប្គួសារររស់អនកដឹកនំ្ទយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិគួរខតដាក់

                                                           
17 Amnesty International, “Urgent Action: Opposition Party Members Arrested, Charged,” Amnesty International, August 15 2014, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA23/006/2014/en/6dbbba76-6d83-42a9-977a-28ac26add6d3/asa230062014en.pdf 
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លិែិតណៅកាន់ប្កសួង្សមហាថ្ផ្ា។ មុននី និោយ្ថាគត់អារសណប្មរណលើលិែិតខដលណធេើណ ើង្សណដាយ្មនុសសជាក់
លាក់ ខដលមកពីសាថ រ័ន    រដាឋ ភិបាលដូរជា ប្ពឹទធសភា សមាជិ្កសភា ឬមន្តនតីរាជ្រដាឋ ភិបាល។ 
 

ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ណវលាណមា៉ាង្ស ៩ និង្ស ៣០ន្ទទីប្ពឹក អនកដឹកនំ្ទយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៣ន្ទក់ ខដលប្តវូបាន
ចារ់ែលួន និង្សឃំុែលួនកនុង្សពនធន្ទគរ ម១ កាលពីថ្ងៃទី២ ខែសីហា ប្តូវបានណដាេះខលង្សឲ្យណៅណប្ៅឃំុរណណាត េះ
អាសននរង់្សចំាសវន្ទការណដាយ្ការដាក់ប្បាក់តមកល់រំនួន ១០០០ដុលាល អាណមរកិ។ ណលាក ឃិន ជំ្ណរឿន សាន គឹ
មណេង្ស និង្ស ន្ទង្ស សុឃុន ប្តូវបានណដាេះខលង្សរណណាត េះអាសននសថិតណៅណប្កាមការប្តួតពិនិតយររស់តុលាការ។  
ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលរណសៀល 

 

ណមា៉ាង្សប្រខេល ៦លាៃ រ ណមដឹកនំ្ទយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៣ន្ទក់ ប្តូវបានណដាេះខលង្សពី
ពនធន្ទគរ ម១។ 
 

ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ការណបាេះណឆ្ន តណប្ជ្ើសណរ ើសតំខ ង្សប្រធាន និង្សអនុប្រធានណៅរដឋសភា ចារ់ណផ្តើម។ ឯឧតតម ងួ្សន ញិល 
សមាជិ្កសភាគ រកសប្រជាជ្នកាល យ្ជាអនុប្រធានទី២ ណដាយ្សណមលង្ស១២២ ថ្នសមាជិ្កសភាទំង្សអស់ ែ
 ៈណពលខដល ឯកឧតតម កឹម សុខ្ កាល យ្ជាអនុប្រធានទី១ រដឋសភាណដាយ្សណមលង្ស ១១៦ ថ្នសមាជិ្កស
ភា។ 
 

ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលរណសៀល 
 

ណលាក អ ុក ណពប្ជ្សំណាង្ស រូលែលួនណៅកនុង្សសាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញសប្មារ់ការសាកសួរជាមួយ្ 
ណៅប្កមណសុើរសួរ ណលាក ខកវ មុននី ។ 

 

ឯកឧតតម ណអង្ស ថ្្អា ង្ស សមាជិ្កសភាគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ប្តូវបានណគណបាេះណឆ្ន តឲ្យណធេើជាប្រធាន
គ ៈកមមការសិទធិមនុសស ណេើយ្ប្រធានគ កមាម ធិកាគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ឯកឧតតម រ៉ាុល េំម ប្តូវបាន
ណបាេះណឆ្ន តណធេើជាប្រធានគ ៈកមមការវនិិណោគ ខផ្នការ និង្សកសិកមម។ 

 

ឯកឧតតម សុន ្័យ្ ប្រធានទទួលរនាុករទវន័ិយ្ថ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ប្តូវបានណបាេះណឆ្ន ត
ណប្ជ្ើសតំាង្សណធេើជាអនុប្រធានគ ៈកមមការណសដឋកិរច េិរញ្ញវតថុ ធន្ទគរ និង្សសវនកមម សថិតណៅណប្កាមសមាជិ្ក
សភាគ រកសប្រជាជ្ន ឯកឧតតម ជាម ណយ្ៀរ។ 
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ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ជាការភាញ ក់ណផ្ាើល អនកស្សី មូ សុែេួរ បានធាល ក់ការណបាេះណឆ្ន តណធេើជាប្រធានគ ៈកមមការសុខ្ភិបាល 
សង្សរមកិរច អតីតយុ្ទធជ្ន យុ្វនីតិសមែទ កា្ររ តុ េះរណាត លវជិាា ជី្វៈ និង្សកិរចការន្ទរ ីណដាយ្ទទួលបានស
ណមលង្សប្តឹមខត ៥៦ខតរ៉ាុណណាណ េះ (សមាជិ្កសភាគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្សអស់រូកនឹង្សសណមលង្សមួយ្ពីគ រកស
ប្រជាជ្ន)។ 
 

ណៅកនុង្សណេតុការ ៍ដខដល ណលាក យឹ្ម សុវ ណ ធាល ក់កនុង្សការណបាេះណឆ្ន តណធេើជាប្រធានគ ៈកមមការ
ប្រឆំ្ង្សអំណពើពុករលួយ្ខដលណទើរនឹង្សរណង្សកើតងមី។ 
 

ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតិតការ ៍ណពលរណសៀល 
 

ណលាក សាន សីហាក់ រូលែលួនរំភលឺណៅសាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញសប្មារ់ការសាកសួរជាមួយ្ 
ណៅប្កមណសុើរសួរ ណលាក ខកវ មុននី ។ 

 

គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិសណប្មររិតតមិនជំ្ទស់ណៅនឹង្សការសណប្មរររស់រដឋសភាណដាយ្ការជំ្នួសអនក
ស្សី មូ សុែេួរ ណដាយ្ណលាកជំ្ទវ ខក សុវ ណរតន៍ ជំ្នួសណលាក យឹ្ម សុវ ណ ណដាយ្ឯកឧតតម េូរ វា៉ាន់។ 
សុវ ណរតន៍ ប្តវូបានណបាេះណឆ្ន តណធេើជាប្រធានគ ៈកមមការសុខ្ភិបាល សង្សរមកិរច អតីតយុ្ទធជ្ន យុ្វនីតិស
មែទ កា្ររ តុ េះរណាត លវជិាា ជី្វៈ និង្សកិរចការន្ទរ ីែ ៈណពលខដលឯកឧតតម េូរ វា៉ាន់ ប្តូវបានណបាេះណឆ្ន ត
ណធេើជាប្រធានគ ៈកមមការអណង្សកត ណបាសសំអាត និង្សប្រឆំ្ង្សអំណពើពុករលួយ្។ 
 

ឯកឧតតម ខយ្៉ាម រ៉ាុញ្ញឬទធិ អនកនំ្ទាកយគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិប្តូវបានណបាេះណឆ្ន តណធេើជាប្រធានគ ៈ
កមមការអរ់រ ំយុ្វជ្ន កីឡា ធមមការ កិរចការសាសន្ទ វរែធម៌ និង្សណទសររ ៍។ 
 

តំណាង្សរាស្តសតគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ឯកឧតតម  ុង្ស រ ីប្តវូបានណបាេះណឆ្ន តណធេើជាអនុប្រធានគ ៈកមម
ការមហាថ្ផ្ា ការារជាតិ និង្សមុែ្រសាធារ ៈ ណៅណប្កាម ឯកឧតតម េ ុន ណ ង្ស តំណាង្សរាស្តសតរកសប្រជា
ជ្នកមពុជា ជារាូនប្រុសររស់ន្ទយ្ករដឋមន្តនតី េ ុន ខសន ខដលជាប្រធាន។ 
 

ឯកឧតតម ណ ៉ា មុនីវ ណ សមាជិ្កសភាគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិប្តូវបានណបាេះណឆ្ន តណធេើជាអនុប្រធានគ
 ៈកមមការ កិរចការសាធារ ការ ដឹកជ្ញ្ាូ ន ទូរគមន្ទគមន៍ ថ្ប្រស ីយ៏្ ឧសាេកមមខរ ៉ា ថាមពល 
ា ិជ្កមម ណរៀររំខដនដី នគររូនីយ្កមម និង្សសំ ង់្ស ណប្កាមណលាកជំ្ទវ និន សាផុ្ន សមាជិ្កសភាគ 
រកសប្រជាជ្នកមពុជា។ 
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ណលាកជំ្ទវ ជូ្ ុង្ស សូមួរា៉ា  សមាជិ្កសភាគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិប្តវូបានណបាេះណឆ្ន តណធេើជា អនុ
ប្រធាន    គ ៈកមមការកិរចការររណទស សេប្រតិរតតិការ អនតរជាតិ ណឃ្សន្ទការ និង្សព័ត៌មាន ណប្កាម ឯក
ឧតតម ្ង្ស វនុ សមាជិ្កសភាគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា។ 

 

ឯកឧតតម អ ូ រ័នាឬទធិ ប្តូវបានណបាេះណឆ្ន តណធេើជាអនុប្រធានគ ៈកមមការនីតិកមម និង្សយុ្តតិធម៌ ណប្កាមឯក
ឧតតមរ ឌិ ត ខរ៉ាន រញ្ជញ  សមាជិ្កសភាគ រកសប្រជាជ្នកមពុជា។ 
 

ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

សមាជិ្កប្កមុប្រឹកាែ ឌ រារអំណៅជារ់ណឆ្ន តមកពីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណលាក ស ុ៊ុំ ពុទធី ប្តូវបាន
ចារ់ែលួន ាក់ព័នធនឹង្សអំណពើេិង្សា ខដលបានណកើតណ ើង្សណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា។ 
 

ណលាក ពុទធី ប្តវូបានណចាទប្រកាន់ពីរទេិង្សាណដាយ្ណរតន្ទណដាយ្មានសាថ នទមៃន់ណទស (មាប្តា 
២១៨ ថ្នប្កមប្ពេមទ ឌ ) រូលរមួកនុង្សរលន្ទកុរកមម (មាប្តា ៤៥៦ និង្ស៤៥៧ ថ្នប្កមប្ពេមទ ឌ ) និង្សរារាងំ្សម
ន្តនតីរាជ្ការសាធារ ៈណដាយ្មានសាថ នទមៃន់ណទស (មាប្តា ៥០៤ ថ្នប្កមប្ពេមទ ឌ )។ ណលាក ប្តវូបាន
រញ្ាូ នែលួនណៅពនធន្ទគរ ម១ ណៅថ្ប្ពសរ ណដើមែីឃំុែលួនរណណាត េះអាសននរង់្សចំាសវន្ទការ ខដលណនេះណធេើឲ្យណលាក
កាល យ្ជាមន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទី ១២ ខដលប្តវូបានចារ់ែលួនាក់ព័នធនឹង្សេិង្សាណៅទីលានប្រជាធិរណត
យ្យ។ 
 

ណលាក នឹង្សប្តវូប្រឈមមុែនឹង្សការជារ់ពនធន្ទគររំនួន ១៥ឆ្ន ំ និង្សពិន័យ្ជាប្បាក់រំនួន ៣.០០០ 
ដុលាល រអាណមរកិ។ 

 

ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

ណលាក អ ុក ណពជ្យសំណាង្ស ខដលជាសកមមជ្នមូលដាឋ នដ៏លែរីរស់គ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ប្តូវបាន
ចារ់ែលួន ៤ថ្ងៃ រន្ទា រ់ពីណលាក ប្តូវបានណគវាយ្ដំោ៉ាង្សធៃន់ធៃរ ណៅណពលខដលកំពុង្សរូលរមួកនុង្សការតវា៉ាររស់ជ្ន
រង្សណប្គេះដីធលីមកពីណែតតប្ពេះវហិារ ណៅខកែរណគេដាឋ នររស់សណមតរន្ទយ្ករដឋមន្តនតី កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្ន ំ
២០១៤។ 
  

សំណាង្ស ប្តូវបានណចាទប្រកាន់ពីរទណលមើសដូរគន  ខដលប្តូវបានណចាទណលើណលាក ស ុ៊ុំ ពុទធីខ្ង្សណលើ 
ាក់ព័នធនឹង្សេិង្សាណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យ។ 
 

សំណាង្ស ក៏ប្តវូបានណចាទប្រកាន់ាក់ព័នធនឹង្សប្ពឹតតិការ ៍ថ្នការតវា៉ាររស់ពលរដឋណែតតប្ពេះវហិារ ណៅ
ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ផ្ង្សខដរ ពីរទ េិង្សាណដាយ្ណរតន្ទណដាយ្មានសាថ នទមៃន់ណទស (មាប្តា ២១៨ ថ្នប្កម
ប្ពេមទ ឌ ) រំផ្អល ញប្ទពយអនកដថ្ទណដាយ្ណរតន្ទ និង្សមានសាថ នទមៃន់ណទស (មាប្តា ៤១១ ថ្នប្កមប្ពេមទ ឌ ) 
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រារាងំ្សមន្តនតីរាជ្ការសាធារ ៈ (មាប្តា ៥០៣ ថ្នប្កមប្ពេមទ ឌ ) និង្សរូលរមូកនុង្សសមាគមទុរចរតិ (មាប្តា 
៤៩៩ ថ្នប្កមប្ពេមទ ឌ )។ 
 

សំណាង្ស នឹង្សប្រឈមមុែនឹង្សការជារ់ពនធន្ទគររំនួន ១០ ឆ្ន ំ និង្សពិន័យ្ជាប្បាក់រំនួន ១០.៦២៥ 
ដុលាល រអាណមរកិ។ 
 

ថ្ងៃទី១១ ខែវរិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

មន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិណៅណែតតរន្ទា យ្មានជ័្យ្ ណលាក មាជ្ សុវណាណ រា៉ា  ប្តូវបានចារ់ែលួនណដាយ្
អាជាញ ធររដឋ ណៅរាជ្ធានីភនំណពញ និង្សឃំុែលួនណៅរ៉ាុសតិ៍នគរបាលប្ពេមទ ឌ កប្មិតធៃន់រាជ្ធានីភនំណពញ។ 
 

ពីមុន សុវណាណ រា៉ា  ប្តូវបានណកាេះណៅរូលែលួនណ្លើយ្រំភលឺណដាយ្ណៅប្កមណសុើរសួរ ណលាក ខកវ មុនី ណៅ
សាលាដំរូង្សរាជ្ធានីភនំណពញ កាលពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ជញ  ាក់ព័នធនឹង្សេិង្សាណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យ។ រ៉ាុខនត 
ណដាយ្សារណលាក សថិតណៅណប្ៅប្រណទសណៅណពលណន្ទេះ ណលាក មិនអារមករូលកនុង្សតុលាការបានណទ។ 
 

ណលាក ប្តូវបានណចាទប្រកាន់ពីរទញុេះញង់្សឲ្យមានេិង្សាណដាយ្ណរតន្ទ (មាប្តា ២៨ និង្ស២១៨ ថ្នប្កម
ប្ពេមទ ឌ ) ញុេះញង់្សឲ្យប្រប្ពឹតតរទឧប្កិដឋ (មាប្តា ៤៩៥ ថ្នប្កមប្ពេមទ ឌ ) និង្សដឹកនំ្ទរលន្ទកុរកមម 
(មាប្តា ៤៥៩ ថ្នប្កមប្ពេមទ ឌ )។ ណលាក នឹង្សប្រឈមមុែនឹង្សការជារ់ពនធន្ទគររំនួន ៣០ ឆ្ន ំ និង្សពិន័យ្ជា
ប្បាក់ ៣.៥០០ ដុលាល រអាណមរកិ។ 
 

ណលាក ខក ឃឹម អនកណរើករររុមឺ៉ាក និង្សជាអនកគំប្ទគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ខដលបានដឹកទង់្សជាតិណៅថ្ងៃ
ខដលមានេិង្សាណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យ ប្តូវបានចារ់ែលួន និង្សឃំុែលួនណៅពនធន្ទគរ ម១ ណៅថ្ប្ពសរ។ 
 

ថ្ងៃទី១៣ ខែវរិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

សមាជិ្កយុ្វជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិណលាក ណទព ណារនិ ប្តវូបានចារ់ែលួនណដាយ្អាជាញ ធររដឋ 
រន្ទា រ់ពីែកខ្នកនុង្សការរូលរាយ្ការ ៍ណៅរ៉ាុសតិ៍នគរបាលកនុង្សតំរន់។ ណារនិ ប្តូវបានរ រ្ រ់ឲ្យរ ា្ ញែលួន
ណៅមុែនគរបាល ជាណរៀង្សរាល់ពីរសបាត េ៍មតង្ស តាមដីការរ រ្ រ់ឲ្យប្តតួពិនិតយតាមផ្លូវតុលាការ។ 
 

ណារនិ ប្តវូបានណចាទប្រកាន់ណដាយ្ប្ពេះរាជ្អាជាញ កាន់សំ ំុណរឿង្ស ណលាក ខកវ សុជាតិ ពីការរូលរមួ
កនុង្សេិង្សាខដលបានណកើតណ ើង្សណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
 

ររចុរែនន មន្តនតី និង្សសកមមជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិរំនួន ៤ន្ទក់ ខដលប្តូវបានជារ់ឃំុណៅពនធន្ទគរ
ម១ ថ្នថ្ប្ពសរ មាន៖ ណលាក អ ុក ណពជ្យសំណាង្ស ណលាក ស ុ៊ុំ ពុទធី សមាជិ្កប្កមុប្រឹកាែ ឌ ជារ់ណឆ្ន តគ 
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រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ណលាក មាជ្ សុវណាណ រា៉ា  មន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ និង្សសមាជិ្កយុ្វជ្នគ រកស ណលាក 
ណទព ណារនិ។ 
 

ជាសររុ មន្តនតី និង្សសកមមជ្នគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិរំនួន ១៥ ន្ទក់ ធាល រ់ និង្សប្តូវបានចារ់ែលួន ាក់ព័នធ
នឹង្សអំណពើេិង្សាណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា។ 
 

 ណលាកស្សី មួរ សុែេួរ  តំណាង្សរាស្តសតម ឌ លបាត់ដំរង្ស ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា 
 ណលាក ខម៉ាន សុថាវវនិ្តនា តំណាង្សរាស្តសតម ឌ លកំពង់្សធំ ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា  
 ណលាក ខកវ ភិរមយ តំណាង្សរាស្តសតម ឌ លប្កណរេះ ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា 
 ណលាក េូរ វា៉ាន់ តំណាង្សរាស្តសតម ឌ លភនំណពញ ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា 
 ណលាក ណរៀល ណែមរនិា តំណាង្សរាស្តសតម ឌ លសាេ យ្ណរៀង្ស ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី១៦ ខែកកកដា 
 ណលាក ណអឿន ណារទិិធ មន្តនតីខផ្នកកិរចការសាធារ ៈ ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី១៦ ខែកកកដា 
 ណលាក  ុង្ស រ ី តំណារាស្តសតម ឌ លរន្ទា យ្មានជ័្យ្ ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី១៧ ខែកកកដា 
 ណលាក នុត រដួំល តំណាង្សរាស្តសតម ដ លកំពង់្សសពឺ ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី១៧ ខែកកកដា  
 ណលាក ឃីន ជំ្ណរឿន ប្រធានយុ្វជ្នសាខ្ភនំណពញ ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី២ ខែសីហា 
 ណលាក សាន គីមណេង្ស អនកដឹកនំ្ទយុ្វជ្នសាខ្ែ ឌ ទួលណគក  ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី២ ខែសីហា 
 ណលាក ន្ទង្ស សុឃុន អនកដឹកនំ្ទយុ្វជ្នសាខ្ែ ឌ រារអំណៅ  ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី២ ខែសីហា 
 ណលាក ស ុ៊ុំ ពុទធី សមាជិ្កប្កមុប្រឹកាែ ឌ រារអំណៅ ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ជញ   
 ណលាក អ ុក ណពជ្យសំណាង្ស  អនកគំប្ទ និង្សសកមមជ្នគ រកស ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា  
 ណលាក មាជ្ សុវណាណ រា៉ា  ណរកខជ្នគ រកសណែតតរន្ទា យ្មានជ័្យ្  ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ជញ  
 ណលាក ខក ឃីម អនកគំប្ទគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ជញ  
 ណលាក ណទព ណារនិ សមាជិ្កយុ្វជ្នគ រកស ចារ់ែលួន ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ជញ  

 

 ការចារ់ែលួនទំង្សណនេះ បានណកើតណ ើង្សណៅណពលខដលប្កមុការ្រគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ និង្សគ រកស
ប្រជាជ្នកមពុជា កំពុង្សប្ាង្សរារ់សតីពីការណរៀររំ និង្សការប្រប្ពឹតតិណៅថ្នគ កមាម ធិការជាតិណរៀររំការណបាេះ
ណឆ្ន ត ខដលបានជារ់គំង្សណលើរំនុរមួយ្រំនួន។ 
 

 ន្ទយ្ករង្សកិរចការសាធារ ៈគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ អនកន្ទង្ស កឹម មណន្ទវទិា ប្បារ់កាខសត The 
Cambodia Daily ថា “គ រកសប្រជាជ្នកមពុជា កំពុង្សណប្រើប្បាស់លែិរថ្នការចារ់ែលួនមន្តនតីគ រកសសណន្ត រ្ េះ
ជាតិ ណដើមែីដាក់សំាធណលើគ រកស ណៅណពលខដលគ រកសររស់ណយ្ើង្សមិនយ្ល់ប្ពមណលើរំនុរមួយ្រំនួន
ណៅកនុង្សការរណង្សកើតគ កមាម ធិការជាតិណរៀររំការណបាេះណឆ្ន ត”។ 
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ថ្ងៃទី២៨ ខែវរិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលប្ពឹក 
 

 សណមតរន្ទយ្ករដឋមន្តនតី េ ុន ខសន និង្សប្រធានគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ឯកឧតតម សម រង្សសុី បានជួ្រ
ប្រជំុ្ឯកជ្ន ណៅវមិានរដឋសភា ណដាយ្បានណរញនូវលទធផ្លមួយ្ គឺកិរចប្ពមណប្ពៀង្សខដលបានរុេះេតថណលខ្ 
ណដាយ្អេះអាង្សថារញ្ជា ទំង្សអស់ជំុ្វញិការប្ាង្សរារ់សតីពីគ កមាម ធិការជាតិណរៀររំការណបាេះណឆ្ន តងមី ប្តវូបាន
ណដាេះស្សាយ្។ ជាពិណសស ណេើយ្ណទេះរីជាមានការតស ូពីគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិ ក៏ឯកឧតតម សម រង្សសុី បាន
យ្ល់ប្ពមតាមការទមទរររស់គ រកសប្រជាជ្នកមពុជា ណដាយ្តប្មូវឲ្យសមាជិ្កគ កមាម ការមាន
សញ្ជា តិខែមរខតមួយ្។ 
 

 កិរចប្ពមណប្ពៀង្សណនេះ ក៏បាននិោយ្អំពីការផ្តល់ អង់្សតាណា ដល់សាថ នីយ៍្វទិយុររស់គ រកសសណន្ត រ្ េះ
ជាតិ ក៏ដូរជាសិទិធណរើកសាថ នីយ៍្ទូរទសសន៍ដល់ប្កមុេ ុនគំប្ទគ រកសណនេះផ្ង្សខដរ។ 
 

ថ្ងៃទី២៨ ខែវរិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្ពឹតតិការ ៍ណពលរណសៀល 
 

 ណៅប្កមណសុើរសួរ ណលាក ខកវ មុនី បានរំខរកករ ីណលើតំណាង្សរាស្តសតគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ៧ 
ន្ទក់ ណរញពីករ ីងមី ណៅណលើមន្តនតី និង្សអនកគំប្ទគ រកសសណន្ត រ្ េះជាតិទំង្ស ១១ ន្ទក់ ខដលនឹង្សប្តវូណរើសវន្ទ
ការណៅថ្ងៃទី២៥ ខែធនូ ឆ្ន ំ២០១៤។ 
 

 ណលាក ណអឿន ណារទិិធ, ឃីន ជំ្ណរឿន, សាន គីមណេង្ស, ន្ទង្ស សុឃុន, សាន សីេៈ, អន បាថាម, អ ុក 
ណពជ្យ សំណាង្ស, ខក ឃីម, ស ុ៊ុំ ពុទធី, មាជ្ សុវណាណ រា៉ា  និង្សណលាក ណទព ណារនិ ប្តូវបានណកាេះណៅឲ្យណ្លើយ្រំភលឺណលើ
រទណចាទខដលាក់ព័នធនឹង្សអំណពើេិង្សាណកើតណ ើង្សណៅទីលានប្រជាធិរណតយ្យកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ំ
២០១៤។ 
 

 ណលាក ណារទិិធ, ជំ្ណរឿន និង្សណលាក សុវណាណ រា៉ា  ប្តូវបានណចាទប្រកាន់ពីរទដឹកនំ្ទរលន្ទកុរកមម (មាប្តា 
៤៥៩ ថ្នប្កមប្ពេមទ ឌ )។ អនកដថ្ទ នឹង្សរូលែលួនកនុង្សសវន្ទការពីរទណចាទ រូលរមួកនុង្សរលន្ទកុរកមម (មាប្តា 
៤៥៦ និង្ស៤៥៧ ថ្នប្កមប្ពេមទ ឌ )។ ប្រសិនណរើប្តូវបានផ្តន្ទា ណទសពីរទណលើមសរូលរមួកនុង្សរលន្ទកុរកមម 
ណន្ទេះនឹង្សប្តវូទទួលណទសពនធន្ទគរពី ៧ ណៅ ១៥ឆ្ន ំ ណេើយ្ពីរទណលមើសដឹកនំ្ទរលន្ទកុរកមម ណន្ទេះនឹង្សប្តូវ
ទទួលណទសពនធន្ទគរពី ២០ ណៅ ៣០ឆ្ន ំ។ 
 

 ករ ីណលើតំណាង្សរាស្តសតទំង្ស ៧ន្ទក់ (ណលាកស្សី មួរ សុែេួរ, ណលាក ខម៉ាន សុថាវរនិ្តនា, ណលាក ខកវ ភិ
រមយ, ណលាក េូរ វា៉ាន់, ណលាក ណរៀល ណែមរនិ្តនា, ណលាក  ុង្ស រ ីនិង្សណលាក នុត រដួំល) ណៅខតសថិតកនុង្សការណសុើរសួរ 
ណដាយ្ណៅប្កមណសុើរសួរ ណលាក ខកវ មុនី។ ករ ី នឹង្សរនតដាក់ជ្នណលមើស “មិនប្តូវបានដឹង្ស”។ 
 

 អាជាញ យុ្កាលថ្នរទឧប្កិដឋណៅកនុង្សប្រណទសកមពុជា គឺ ២០ ឆ្ន ំ។ 


