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 លីីកាដូូ គឺឺជាអង្គគការសិិទិ្ធិ�មនុុសិសជាតិិមយួនៅ�កមុុជា។ ចាប់ត់ាំងំ្គពីីអង្គគការលីីកាដូូ ត្រូតិូវបានុប់នៅង្គើ�តិ 
នៅ��ង្គនៅ�ឆំ្នាំ១ំ៩៩២ អង្គគការនៅនុះ គឺឺជាអង្គគការដែដូលីសិិ�តិនៅ�ជួួរមុខនៅគឺ កំុង្គកិច្ចចការពារសិិទិ្ធ�ិពីលីរដូឋ សិិទិ្ធិ� 
នុនៅ�បាយ សិិទិ្ធិ�នៅសិដូឋកិច្ចច នុិង្គសិិទិ្ធិ�សិង្គគមរប់ស់ិត្រូប់ជាពីលីរដូឋនៅ�កំុង្គត្រូប់នៅទិ្ធសិកមុុជា នុិង្គនៅលី�កកមុស់ិ ការ
នៅ�រពីសិិទិ្ធ�ិទាំងំ្គនៅនុះពីីសំិណាករ់ាជួរដ្ឋាឋ ភិបិាលីកមុុជា នុិង្គអង្គគការនានា។ នៅដ្ឋាយបានុកសាង្គនូុវ 
សិមទិិ្ធិ�ផលីលីអកំុង្គអតីិតិកាលី លីីកាដូូ បានុប់នុតនៅដូ�រតិួនាទិ្ធីជាអំកតិសូូិមតិិសិត្រូ�ប់ត់្រូប់ជាពីលីរដូឋ នុិង្គនៅ�ើ�ការ 
ឃំ្លាំ ំនៅម�លីសា� នុភាពីសិង្គគមតាំមរយៈកមមវ�ិីឃំ្លាំនំៅម�លី នុិង្គការពារសិិទិ្ធិ�មនុុសិស ពីីការ�ិល័ីយកណាត លី រប់ស់ិ
ខំួនុ នៅ�រាជួធានុីភិំនំៅពីញ និុង្គនៅ�តាំមសាខាទាំងំ្គ ១៣ នៅខតិតនៅផសង្គនៅទិ្ធៀតិ។ 

ឃំ្លាំ��មើ�ើលកា�ររំមើលោភសិិទិិ្ធ��នុុសិស សិិទិ្ធ�សិ្ត្រីសីិ� និុងសិិទិ្ធ�កុិា��រ 
ប់ុគឺគលិីកអង្គគការលីីកាដូូ នៅ�ើ�ការឃំ្លាំនំៅម�លី នុិង្គត្រូសាវត្រូជាវនៅលី�ករណីី 
រនំៅ�ភិសិិទិ្ធិ�មនុុសិស ករណីីរនំៅ�ភិប់ំពានុនៅលី�ស្រ្តីសិតី នុិង្គកុ�រ នៅ��យ 
ជួនុរង្គនៅត្រូ�ះ   ត្រូតិូវបានុផតល់ីនៅសិវាជួួយនៅត្រូជាមដែត្រូជួង្គ តាំមរយៈការនៅ�ើ� 
អនុតរាគឺមនុជ៍ាមយួអាជាា �រមូលីដ្ឋាឋ នុ និុង្គមស្រ្តីនុតីតុិ�ការ។

ជំ�នុួយផ្នែ�ែកាមើសិវា�សិុខភ�ព នុិងមើសិវា�កា�មសិងគ�កាិច្ចច

ត្រូកុមត្រូគឺូនៅពីទិ្ធយផតល់ីនៅសិវាសុិខភាពីដូល់ីជួនុជាប់ឃុ់ុំំ និុង្គមស្រ្តីនុតី 
ពីនុ�នា�រនៅ�ជួនុប់ទិ្ធ និុង្គទីិ្ធត្រូកុង្គ ជួនុរង្គនៅត្រូ�ះ ពីី ការរនំៅ�ភិ សិិទិ្ធិ�
មនុុសិស និុង្គត្រូគឺួសារ ដែដូលីសិ�ិតិ នៅ�តិំប់នុ ់តាំងំ្គទីិ្ធលំីនៅ�ថ្មីមី។ 
ត្រូកមុការងារ នៅសិវាសិង្គគមនៅ�ើ�ការវាយតិម្លៃមំពីតីិត្រូមូវការរប់ស់ិជួនុ រង្គនៅត្រូ�ះ  
នុិង្គ ត្រូកុម ត្រូគឺួសារ រប់ស់ិអំកទាំងំ្គនៅនាះ នៅ��យផតល់ីជួំនុួយ សិ�ា រៈ នុិង្គ
មូូប់អាហារ រយៈនៅពីលីខំី។

កា�រស្ត្រី�ឹកាស�ផ្នែ�ែកាច្ចា��់ដល់ជំនុជំ��់ឃ្លាំុ�

អំកត្រូបឹ់កាដែផំកច្ចាប់ ់ផតល់ីការត្រូប់ឹកាដូល់ីជួនុជាប់ឃុ់ុំំនៅ�ពីនុ�នា�រ 
នៅ�ជួនុប់ទិ្ធ និុង្គទីិ្ធត្រូកុង្គ នៅដូ�មីនីៅ�ើ�ឲ្យយត្រូបាកដូថា ជួនុជាប់ឃុ់ុំំទាំងំ្គនៅនាះ
�នុតិំណាង្គ ដែផំកច្ចាប់ ់នៅ�ត្រូគឺប់ដ់ូំណាកក់ាលីម្លៃនុនុីតិិវ�ិីដែដូលី
ពាកព់ីន័ុ�។ 

កា�រពិមើស្ត្រី�ោ�មើយោ�ល់ផ្នែ�ែកាច្ចា��់

ជួនុរង្គនៅត្រូ�ះ ត្រូតិូវបានុផតល់ីជូួនុនូុវការពីិនៅត្រូ�ះនៅ�ប់ល់ីដែផំកច្ចាប់ ់
នៅ��យច្ចំនៅពាះ ករណីីសំិខានុ់ៗ ទិ្ធទិ្ធួលីបានុនូុវកិច្ចចការពារដែផំកច្ចាប់ ់
ដែដូលីផតល់ីជូួនុ នៅដ្ឋាយត្រូកុមត្រូប់ឹកាដែផំកច្ចាប់ ់និុង្គត្រូកុមនៅមធាវកីារពារ
សិិទិ្ធ�ិមនុុសិស។

ទិ្ធ�កា់ទិ្ធ�ញ�តិិ���ស្ត្រីទិ្ធជំ�សិ�ធា�រណៈៈ នុិងតិ��សិហ��នុ៍ 
ករណីីរនំៅ�ភិសិិទិ្ធ�ិមនុុសិស ដែដូលីអង្គគការលីីកាដូូបានុឃំ្លាំនំៅម�លី 

នុិង្គត្រូសាវត្រូជាវ ត្រូតិូវបានុច្ចង្គត្រូកង្គទុិ្ធកនៅ�កំុង្គត្រូប់ពីន័ុ�ផុុកទិិ្ធនុំនុយ័ នៅដូ�មី ី
ឲ្យយ�នុភាពីងាយត្រូសិួលីកំុង្គការដែសិើង្គរកពីត័ិ�៌នុ វភិាគឺ ផលិីតិ 

ជារបាយការណ៍ី (ការនៅបាះពុីមាជារបាយការណ៍ី និុង្គរបាយការណ៍ី 
នៅសាតិទិ្ធសិសនុ)៍ និុង្គសិត្រូ�ប់ន់ៅ�ើ�ការតិសូូិមតិិនៅផសង្គៗនៅទិ្ធៀតិ។

���ស្ត្រីទិ្ធសិហជំ�ព ស្ត្រីកាុ�ពលរដឋ�ូលដឋ�នុ នុិង �ណៈា�ញនុ�នុ� 

ជួួយដូល់ីសិ�ជួីពី ត្រូកុមពីលីរដូឋមូលីដ្ឋាឋ នុ និុង្គសិ�គឺមនុ ៍
ដែដូលីរង្គនៅត្រូ�ះ នៅដ្ឋាយផតល់ីនូុវកិច្ចចការពារនៅសិវាកមមដែផំកច្ចាប់ ់ និុង្គ

នៅសិវាសុិខភាពី ត្រូពីមទាំងំ្គជួួយពីត្រូងឹ្គង្គសិមតិ�ភាពីរប់ស់ិអំកទាំងំ្គនៅនាះ 
កំុង្គការតិសូូិមតិិ។

សិស្ត្រី���់ព័តិ៌��នុ�ផ្នែនុែ� សិូ�ទិ្ធ�កា់ទិ្ធងៈ
នៅ�កត្រូសីិនៅវជួជប់ណិិីតិ ពុីង្គ ឈីវីនៅកក, ត្រូប់ធានុអង្គគការសិិទិ្ធិ�មនុុសិស លីីកាដូូ

ផុះនៅលីខ ១៦ ផំូវ៩៩ រាជួធានីុភិំនំៅពីញ កមុុជា
ទូិ្ធរស័ិពីុនៅលីខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូិ្ធរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អុីដែមលីៈ contact@licadho-cambodia.org
នៅគឺ�ទិ្ធំពីរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័័�ន្ធធខ្មែ�ែរជំំរឿរឿន្ធ ន្ធិងកាារពាារសិទ្ធិធិម្ព័ន្ធុសស 
(លីីកាាដូូ)

កា�មវាិធា�ឃ្លាំំ��មើ�ើល នុិងកា�រព�រសិិទិ្ធ�ិ�នុុសិស កា�មវាិធា�មើលើកាកា�ពសិ់ នុិងកា�រទិ្ធ�កា់ទិ្ធ�ញ�តិិ���ស្ត្រីទិ្ធ



មាតិកា

ការង្ខេធ្នូើ�ទុិ្ធកេបុកង្ខេមូញង្ខេ�ង្ខេ��អ្នូកការពារសិទិ្ធ�ិមនុសស ទិ្ធ�ព័រ១

ទិ្ធ�ព័រ៣៣

ទិ្ធ�ព័រ៧៧

ទិ្ធ�ព័រ១២១២

ការដាកក់�ហុុសង្ខេ��ការជួួបជុួ�គូ្នា

ការង្ខេ�ញតវ៉ាា តាមដ�ផូ្សា�វ

ង្ខេសរភីាពកុូ�ការបង្ខេ�េ ញមតិ

ទិ្ធ�ព័រ១៦១៦ការបង្ខេ�ើ�ន��នួន�ាបខ់ែដ�មាន�កេណ៍ៈរតឹតិតិ

ទិ្ធ�ព័រ១៨១៨ការង្ខេដ�រង្ខេឆ្នាំះ �ង្ខេ�មុ� 

អ្ននុសាសន៍

ឧបសមះន័�៖ ការរ �ង្ខេ�ភប�ពានង្ខេ�ង្ខេ��អ្នូក
ការពារសិទិ្ធ�ិមនុសសថី្មីីៗង្ខេន�

ទិ្ធ�ព័រ១៩១៩

ទិ្ធ�ព័រ២០២០



 ង្ខេ�� បី  ជា គណ៍ បកស  កាន ់ អ្ន� ណា�  ទិ្ធទួិ្ធ�បានអាសនៈ���អ្នស់

កុូ�រដឋសភា និ�គ្រគបគ់្រគ�រដាឋ ភបិា� កគ៏្រប ជា ព�រដឋ កមះុជា ជា ង្ខេគ្រ��ន

ង្ខេ� ទិ្ធ� ��� គ្របង្ខេទិ្ធស បនត ង្ខេគ្រកាក ឈរ ង្ខេ���   ង្ខេដ�មិ ី�ម �រ សិទិ្ធ�ិ មនុសស ជា

ម�� ដាឋ ន របស់ �ួូន  ។  សហុគមន ៍កសិករ ង្ខេ� តាម ត�បន ់ជួន បទិ្ធ បាន

ជួួប  ជុួ� គូ្នា  ដខែ�ែ កិួន ង្ខេដាយ អ្នហុិ�ាង្ខេ� កុូ� រាជួធានី ភូ�ង្ខេពញ  ង្ខេដ�មិ ីខែសើ�

រក ដ�ង្ខេណា� គ្រសាយ ង្ខេ��ការ របឹ អ្ន�ស យក ដី ធូ្នូី និ� ការ បង្ខេណ៍េ ញ ង្ខេ�ញ

ង្ខេដាយ ប�េ�  ខែដ� ង្ខេធ្នូើ� ឱ្យយ គ្របជា ព�រដឋ ជា ង្ខេគ្រ��ន គ្រគួសារ បាត ់ប� ់ដី ធូ្នូី  និ�

ជួីវ ភាព រស់ង្ខេ� ។  សក មីជួន បរសិាា ន  ង្ខេដ�រ �ាត ព្រៃគ្រព ង្ខេឈ� តាម ត�បន់

ដា� ់គ្រសយា�  និ� គ្រជួ �� ភូ�  ង្ខេដ�មិ ីអ្នភរិកស ង្ខេករ ត� ដ�ខែណ៍� ខែដ� បនស�់

ទុិ្ធក ជា យ�រ មក ង្ខេហុ�យ  ពី គ្រកុម ហុុុន សហុគ្រគ្នាស ឯកជួន និ� ឧកញ៉ាា

ខែដ� មាន ទិ្ធ�នាក ់ទិ្ធ�ន� ជិួត សូិទិ្ធ� ជា មយួ អ្នូក មាន អ្ន�ណា�     ខែដ� ង្ខេធ្នូើ�
ជួ�នួញ គិត ពី គ្របាក ់��ង្ខេណ៍ញ ង្ខេគ្រ��ន ហុួស ង្ខេហុតុ  ។ 

 កមីករ-កមីការនិី សិសស-និសសតិ និ� គ្រព� ស�ឃ ជួ�នាន ់ ង្ខេគ្រកាយ 

ង្ខេ� ខែត ង្ខេ�ញ តវ៉ាា  ង្ខេ� តាម ដ� ផូ្សា�វ  ង្ខេដ�មិ ីអ្ន� ពាវ នាវ ឱ្យយ មាន ការ ង្ខេគ្នារព

សិទិ្ធ�ិ របស់ អូ្នក ��� ង្ខេនា�/គ្រព�អ្ន�គ   ។   ង្ខេហុ�យ ង្ខេ�� បី ជា គ្របឈម នឹ�

ហានិភយ័ ព្រៃន ការ ជាប ់ពន�នា គ្នារ  ឬ សាា ន ភាព ធ្នូងនធ់្នូងរជា� ង្ខេន� ង្ខេទិ្ធៀត  

អ្នូក សារ ពត័ម៌ាន ជា ង្ខេគ្រ��ន  ង្ខេ� ខែត បនត រាយការណ៍៍ អ្ន�ពី ការ  �ម�រ

តសុ� គ្របចាំ� ព្រៃថ្មីងរបស់ សហុគមន ៍គ្រកី គ្រក  និ� សហុគមន ៍ខែដ� ង្ខេគ មនិ ង្ខេអ្ន�ង្ខេព�  

ខែដ� គ្របឈម នឹ� វសិម ភាព ជាង្ខេគ្រ��ន  ។ 

កុូ� អ្ន��ុ� ង្ខេព�  ៣ឆូ្នាំ�ចាំប ់តា��ពី  សមះន័� ខែ�ីរ ជួ� ង្ខេរឿន      និ�

ការពារ សិទិ្ធ�ិ មនុសស  �ីកាដ�   បាន ង្ខេ�ញ ផ្សាាយ របាយ ការណ៍៍ �ុ�

ង្ខេគ្រកាយ   សេី ពី ការ ង្ខេធ្នូើ� ទុិ្ធកេ បុក ង្ខេមូញ ង្ខេ� ង្ខេ�� អ្នូក ការពារ សិទិ្ធ�ិ មនុសស   ពី
ស�ណាក ់អាជាា ធ្នូរ រដឋ   តុ� ការ បាន រ ��យ គណ៍បកស ជួ��ស់ ធ្នូ� ជា�

ង្ខេគគឺ  គណ៍បកស សង្ខេគ្រ�គ � ជាតិ   (CNRP)   ខែដ�ង្ខេធ្នូើ�ឱ្យយកមះុជាកូាយ

ជាគ្របង្ខេទិ្ធសខែដ�មានបកសខែតមយួ   និ� ង្ខេធ្នូើ� ឱ្យយ  សកមីជួន ខែដ� មនិ ខែមន

ជា អ្នូក នង្ខេយា បាយ  �យ រ� ង្ខេគ្រគ្នា� កាន ់ខែត ខូ្លាំ�� ជា មុន ង្ខេ� ង្ខេទិ្ធៀត  ពី
ការ ង្ខេក�នង្ខេ���  ព្រៃន ការ គ្រតួត ពិនិតយ  ចាំប ់ពិរុទិ្ធ�  របស់ រាជួ រដាឋ ភបិា� ។

ប�េុបិនូ ង្ខេន� អាសនៈ ���  ១២៥  ង្ខេ� រដឋសភា    គ្រគបគ់្រគ� ង្ខេដាយ

គណ៍ បកស កាន ់អ្ន�ណា�   ។   មន្រ្តីនតីឃុុំ�-ស�ើ តជ់ា�  ៥០០០នាក់

ខែដ� គ្របជា ព�រដឋបាន ង្ខេគ្រជួ�ស ង្ខេរ �ស  ឱ្យយ កូាយ ជា អ្នូក  ត�ណា� របស់ 

�ួូន   ង្ខេ� កុូ� ការ  ង្ខេបា� ង្ខេឆូ្នាំត ង្ខេគ្រជួ�ស ង្ខេរ �ស  គ្រកុម គ្របឹកា ឃុុំ�-ស�ើ ត ់

កា �    ពី ឆូ្នាំ�  ២០១៧   គ្រតូវ បាន ជួ�នួស ង្ខេដាយ សមាជួិក  គណ៍ បកស 

កានអ់្ន�ណា�ង្ខេ� វញិ  ។  បណាត ញ សារពត័ ៌មាន ជា ង្ខេគ្រ��ន  ខែដ�

សាធារណ៍ជួនយ�់ថា ឯករាជួយ  ឬ មនិ សាិត ង្ខេគ្រកាម  ឥទិ្ធ�ិព�  របស់

ការធ្វើ� ើ�ទុកុ ខបុកុធ្វើម េញធ្វើ�ធ្វើ� �អ្ន េកការពារសិទិុ ិមិនុសុិសការធ្វើ� ើ�ទុកុ ខបុកុធ្វើម េញធ្វើ�ធ្វើ� �អ្ន េកការពារសិទិុ ិមិនុសុិស

១

 អ្ននកគាំទំ្រ� ទ្រ�ធានសហជីីព លោ�ក រ៉ុ ុ�ង ឈុ�ន ដែ�លទ្រ�ូវជា�ឃ់ុំ�ំ ទ្រ�មូូលផ្តុំំ� ំគាំន អ្នំពាវនាវឱ្យយលោ�ះដែលង 
អ្ននកការ៉ុពារ៉ុសិ�ិិមូន�សសដែ�លទ្រ�ូវបានចា�ខ់្លួួ�នកន�ង ឆ្នាំន ២ំ០២០



គណ៍បកសកាន ់  អ្ន�ណា� គ្រតូវ បាន បិទិ្ធ   ឬ ទិិ្ធញ ង្ខេដាយ បុគគ�   ខែដ� មាន
ទិ្ធ�នាក ់ទិ្ធ�ន� ជា មយួ រដាឋ ភបិា� ។ �ាប ់ខែដ� មាន �កេណ៍ៈ រតឹ តិតិ  
គ្រតូវ បាន អ្ននុមត័ ជា សើ័យ គ្របវតតិ ង្ខេដាយ សាា បន័ នីតិបិ�ញ តតិ  ខែដ� គ្រគប់
គ្រគ�ង្ខេដាយ គណ៍ បកសកានអ់្ន�ណា�  និ� អ្ននុវតត ង្ខេដាយ តុ� ការ ខែដ� 
សាធារណ៍ជួនយ�់ថា�ើ�  ឯក រាជួយ ភាព  ង្ខេដ�មិ ីង្ខេធ្នូើ� យាា � ណា រតឹ តិតិ
ឱ្យយ កាន ់ខែត ត�� ព្រៃន��ហុ ការ�រ របស់  អ្ន�គ ការ ស�គម សីុវ�ិ   កុូ� ការ ង្ខេធ្នូើ�
គ្របតិបតតិ ការ  និ� តសុ�  មតិ  សគ្រមាប ់ សា ធារណ៍ជួន ។

របាយ ការណ៍៍ ង្ខេន� មនិ មាន ប�ណ៍�  ប�ែ ញ ពី តួ ង្ខេ�� ��� ម��
ព្រៃន ការ ង្ខេធ្នូើ� ទុិ្ធកេ បុក ង្ខេមូញ ង្ខេ� ង្ខេ�� អ្នូក ការពារ សិទិ្ធ�ិ មនុសស  ចាំបត់ា�� ពី 
ង្ខេដ�ម     ឆូ្នាំ� ២០១៨  ង្ខេនា� ង្ខេទិ្ធ ។  បាុខែនត រ បាយ ការណ៍៍ ង្ខេន�   �� ់ប�ែ  ញពី
តួង្ខេ�� ព្រៃន ករណី៍ មយួ ��នួន   ខែដ� គ្របជា ព� រដឋចាំប ់អារមីណ៍៍ ង្ខេគ្រ��ន 
ង្ខេដាយ អ្នូក ការ ពារ  សិទិ្ធ�ិ មនុសស  គ្រតូវទិ្ធទួិ្ធ�  រ� ការ  ប�ភតិ ប�ភយ័ ការ ចាំប់
�ួូន ឬ ការ ឃុុំ��ួូន កុូ� ពន�នាគ្នារ   ង្ខេដាយ សារ អូ្នក ��� ង្ខេនា� ពាយាម ង្ខេគ្រប�
គ្របាស់ សិទិ្ធ�ិ របស់ �ួូន កុូ� ការ ជួួបជុួ�   គ្របម�� ផ្សាេុ �   និ� បង្ខេ�េ ញ មតិ ង្ខេដាយ
អ្នហុិ�ា  ខែដ� ធានា   ង្ខេដាយ រដឋធ្នូមីនុ�ញ   និ� �ាប ់អ្ននតរជាតិ   ។   ឧប
សមះន័� ព្រៃន របាយការណ៍៍ ង្ខេន�  ខែដ� បរយិាយ ករណី៍ ង្ខេគ្រ��ន គិត ពី ង្ខេដ�ម ឆូ្នាំ�

២០១៨  រហុ�ត ដ�់ ខែ� ខែដ� ង្ខេ�ញ របាយការណ៍៍ ង្ខេន�  គឺ គ្របម�� បាន ពី
ការ�រ របស់ គង្ខេគ្រមា�  ឃូ្លាំ� ង្ខេម�� សិទិ្ធ�ិ មនុសស ព្រៃន អ្ន�គការ  �ីកាដ�  ង្ខេដ�មិី
ប�ែ ញ �មិតិ  កាន ់ខែតទិ្ធ��� ទិ្ធ� �យ  ន�វ �� នា� ព្រៃន ការ ង្ខេធ្នូើ� ទុិ្ធកេ បុ ក ង្ខេមូញ
មយួ ��នួន ង្ខេ� ង្ខេ�� អ្នូក ការ ពារ សិទិ្ធ�ិ មនុសស  ង្ខេ�� បី ជា មនិមាន តួ ង្ខេ��
ព្រៃន ករណី៍ ង្ខេន� ង្ខេ� កុូ� គ្របង្ខេទិ្ធស ��� ម�� ក ៏ង្ខេដាយ ។ 

គ្របសិន  ង្ខេប� គី្នាន ដ�ង្ខេណា�គ្រសាយខែផូ្សាក នង្ខេយាបាយ  ង្ខេដ�មិ ីផូ្លាស់បេ�រ
��ណុ៍� អ្នវជិួជ មាន ង្ខេ� កុូ �ស�គម សគ្រមាប ់អូ្នក ���  ង្ខេនា� ង្ខេទិ្ធ សហុគមន៍
ម�� ដាឋ ន   កមីករ សហុជីួព និ�  សមាគម ��� ង្ខេន�  នឹ� ង្ខេ� ខែត បនត ង្ខេធ្នូើ�
ការរមួ គូ្នា   ង្ខេដ�មិ ីតសុ� មតិ សគ្រមាប ់សិទិ្ធ�ិ មនុសស ជា ម��ដាឋ  នរបស់ �ួូន 
ខែដ� ជា ង្ខេរឿយៗ ខែត� ខែតគ្របឈម មុ�ង្ខេ�នឹ�  អ្ន�ង្ខេព� ហិុ�ា ពី ស�ណាក់
អាជាា  ធ្នូររដឋ  ។  របាយ ការណ៍៍ ង្ខេន�   កប៏�ែ ញថាអ្នូក ការពារ សិទិ្ធ�ិ  មនុសស  
និ� គ្រកុម គ្រគួសារ របស់ អូ្នក ��� ង្ខេនា�   បាន គ្របឈម នឹ� ការ គ�រាម ក�ខែហុ�  
ការ វ៉ាយ ដ�    និ� វធិាន ការផ្សាូ�វ �ាប ់��ង្ខេពា� ភាព សកមី របស់ �ួូន  ។  អូ្នក
��� ង្ខេនា�ជាង្ខេគ្រ��ន បាន ��ប�ង់្ខេព� ង្ខេវ� ព្រៃន ជីួវតិ ជា ង្ខេគ្រ��នឆូ្នាំ�  ង្ខេ� កុូ�
ពន�នាគ្នារ ខែដ� មាន សភាព �ង្ខេ�ិ�ត ខែណ៍នខូ្លាំ��  ។

២



ការដាក់កហំុសុិធ្វើ� �ការជួបួុជួ ុគំ្នាេការដាក់កហំុសុិធ្វើ� �ការជួបួុជួ ុគំ្នាេ

ង្ខេ�រយៈង្ខេព� ជា� បីឆូ្នាំ� កនូ� មក ង្ខេន� សិទិ្ធិ�របស់ គ្របជា ព�រដឋ
កុូ� ការ ជួួប ជុួ� គូ្នា ង្ខេដាយ ង្ខេសរ ី ង្ខេដ�មិ ីង្ខេ��ក កមះស់ សិទិ្ធ�ិ ជា ម�� ដាឋ ន របស់
�ួូន   គ្រតូវ បាន រតឹ តិតិ យាា � ខូ្លាំ�� ពី ស�ណាក ់រាជួ រដាឋ  ភ ិបា�  ង្ខេដ�មិរីតឹ
តិតិ រា�់ ការ គ្របម�� ផ្សាេុ � គូ្នា ។ ង្ខេដ�មិ ីរតឹតិតិសិទិ្ធិ�ង្ខេសរភីាពង្ខេន�  អាជាា ធ្នូរ
បាន ង្ខេគ្រប� គ្របាស់ �ាប ់សេី ពី សហុ ជីួព  �ាប ់សេី ពី សមាគម  និ� អ្ន�គការ
មនិ ខែមន រដាឋ ភបិា� ខែដ� មាន �កេណ៍ៈ រតឹ តិតិ   ង្ខេដ�មិ ីអ្ន�ស �ញ អ្នូក
ង្ខេរៀប �� គ្រពឹតតិ ការណ៍៍ ឱ្យយ អ្ននុវតត តាម �ាប ់ង្ខេន� តាម ដាន ង្ខេដាយ ឥត ឈប់
ឈ រន�វ គ្រកុម យុវជួន សិសស-និសសតិ  និ� សកមីជួន បរសិាា ន ខែដ�
ពាយាម ង្ខេរៀប�� យុទិ្ធ�នាការ ស�គម ង្ខេដាយ អ្នហុិ�ា   និ� ��� រមួ កុូ�
យុទិ្ធ�នាការ ខែបប អ្នវជិួជមាន  ង្ខេដ�មិ ី�ប  ពណ៌៍ អ្ន�គការ  ស�គម សីុវ�ិ ថា ជា  
ការ រមួ គ�និត ព្រៃន  “បដិវតេន ៍ពណ៌៍”  ខែដ� សាធារណ៍ជួនយ�់ថាមាន
�កេណ៍ៈ គ្របឌិិត  ។ 

កា� ពី ខែ� ង្ខេមសា  ឆូ្នាំ�២០១៨   អ្ន�គភាព ពត័ម៌ាន  និ� គ្របតិកមី
រហ័ុស ព្រៃន ទីិ្ធសេី ការគណ៍ៈរដឋមន្រ្តីនតី   បាន ង្ខេ�ញ ផ្សាាយ វងី្ខេដអ្ន� មយួ ង្ខេដាយ
ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់សមាជួិក គ្រកុម ម�� ដាឋ ន ឯករាជួយ មយួ ��នួន  រមួ មាន  
ង្ខេ�ក  វន ់ង្ខេ�  គ្របធាន សមាគម គ្របជាធិ្នូបង្ខេតយយ ឯករាជួយ ព្រៃន ង្ខេសដឋកិ�េ
ង្ខេគ្រ� គ្របពន័�  (IDEA)  និ� ង្ខេ�ក  ង្ខេថ្មី� សាង្ខេវឿន គ្របធាន សមាគម សមះន័�
សហុគមន ៍កសិករ កមះុជា  (CCFC)  ពាក ់ពន័� នឹ� ការ ញុ� ញ� ់ ។ 
វងី្ខេដអ្ន� ង្ខេន�  បាន ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់អូ្នក ��� បី ថា  ជា សមាជួិក ព្រៃន គ្រទឹិ្ធសេី រមួ
គ�និត ង្ខេធ្នូើ�  “បដិវតតនព៍ណ៌៍”   ខែដ� មាន �កេណ៍ៈ ទិ្ធ��� ទិ្ធ��យ  និ� គី្នាន

អ្នតានយ័ �ាស់ �ស់   ង្ខេហុ�យ ក ៏ជា គ្រទឹិ្ធសេី ខែដ� ង្ខេគ្រកាយ មក គ្រតូវ បាន  

ផ្សាសពើផ្សាាយ ដខែដ�ៗ ង្ខេ� កុូ� អ្នតាបទិ្ធ ពត័ម៌ាន   Fresh   News  របស់

រាជួរដាឋ ភបិា�  ។  អូ្នក ឃូ្លាំ� ង្ខេម�� សិទិ្ធ�ិ មនុសស   ក ៏ដ�� ជា ង្ខេមធាវ ីខែដ�

ផ្សាេ�់ ជួ�នួយ ខែផូ្សាក �ាប ់ដ�់ អូ្នក  ខែដ� រ� ការ ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ពី ស�ណាក់

រាជួរដាឋ ភបិា�   គឺ ខែត� ខែត គ្រតូវ បាន ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ព្រៃន អ្ន�ង្ខេព� ញុ�ញ� ់ឱ្យយ

មាន ភាព វកឹ វរ ង្ខេ� កុូ� ស�គម   ខែដ� ជាមង្ខេធ្នូាបាយ មយួកុូ� ការង្ខេធ្នូើ� ឱ្យយ

ការ���រមួ របស់ គ្របជាព� រដឋមនិ គ្រសប�ាប ់។ 

ជា ពិង្ខេសស   ការ ង្ខេធ្នូើ� ទុិ្ធកេ បុក ង្ខេមូញ ង្ខេ�� អ្នូក ការពារ សិទិ្ធ�ិ មនុសស  ក៏

ង្ខេក�ត មាន ង្ខេ��� ផ្សា� ខែដរ ��ង្ខេពា� សហុជួីព  និ� អ្នូក ខែដ� ជួួយ ង្ខេរៀប ��

កមីករ-កមីការនិី ឱ្យយ តសុ� មតិ  ង្ខេដ�មិ ីទិ្ធទួិ្ធ� បាន សិទិ្ធ�ិ របស់ ពួក ង្ខេគ  ។ 

កុូ� ខែ� មករា   ឆូ្នាំ�២០២០   ង្ខេ�ក  សុ� គីន គ្របធាន សមះន័� សហុជួីព

កមីករ ស�ណ៍� ់ និ� ព្រៃគ្រពង្ខេឈ� កមះុជា (BWTUC)  គ្រតូវ បាន ង្ខេធ្នូើ�ទុិ្ធកេ

បុកង្ខេមូញ ង្ខេដាយ អាជាា ធ្នូរ ម�� ដាឋ ន  �ណ៍ឌ  ខែសន សុ� ព្រៃន រាជួធានី ភូ�ង្ខេពញ  

�ណ៍ៈ ង្ខេព�  ខែដ� ង្ខេ�ក ក�ពុ� ជួួប គ្របជុួ� ជា មយួ មាេ ស់ ជួ�នួយ  និ�

សហុការ ី ង្ខេ� ការយិា �័យ កុូ� រាជួធានី ភូ�ង្ខេពញ  ។ អាជាា ធ្នូរ បាន សួរ ពី

ង្ខេគ្នា� ប�ណ៍� ព្រៃន ការ គ្របជុួ�  ង្ខេដាយ ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ង្ខេ�ក  សុ� គីន ថា មនិ

បានសុ�ការអ្ននុញ្ញាញ ត ពីអាជាា ធ្នូរ ម��ដាឋ ន  ង្ខេដ�មិ ីង្ខេរៀប�� ការ គ្របជុួ� ជា

�កេណ៍ៈ ឯកជួន ង្ខេនា� ង្ខេទិ្ធ  ។ ង្ខេ�កង្ខេ��កង្ខេ���ថា  ង្ខេ�ក គ្រតូវ បាន ង្ខេគ

ប�េុ � ប�េ� �ឱ្យយ��� រមួ ជា មយួ គណ៍បកសកាន ់អ្ន�ណា� ។ 

៣

កមូមករ៉ុជាលោទ្រ�ើននាកទ់ាមូទារ៉ុលកខខ្លួណ្ឌឌ ស�វ�ិិភាពការ៉ុងារ៉ុលោ�
ថ្ងៃ�ៃ�ិវាពលកមូមអ្ននំរ៉ុជា�ិឆ្នាំន ២ំ០១៨លោ�ភ្នំនលំោពញ



ការង្ខេធ្នូើ�ទុិ្ធកេ បុក ង្ខេមូញ ង្ខេ��ង្ខេមដឹក នា� សហុជួីព   និ� សមាជួិក សហុ
ជួីព ខែដ� គ្នា� គ្រទិ្ធ ដ�់ កមីករ ខែបប ង្ខេន�  គ្រតូវ បាន ផ្សាត�់ ភាព គ្រសប �ាប ់ 
តាម រយៈ �ាប ់សតី ពី សហុជួីព ឆូ្នាំ� ២០១៦  ខែដ� ជា �ាប ់ទិ្ធទួិ្ធ� រ� ការ
រ�ិ គន ់អ្នស់ រយៈ ង្ខេព� យ�រ ណាស់ មក ង្ខេហុ�យ   និ� គ្រតូវ បាន សាធារណ៍
មតិ ជាតិ  និ� អ្ននតរ ជាតិ រ�ិ គន ់ថា   បង្ខេ�ើ�ន ន�វ ការយិា ធ្នូិប ង្ខេតយយ យាា �
ង្ខេគ្រ��ន ដ�់ សហុជួីព   និ� សហុពន័� សហុជួីព ជា ង្ខេគ្រ��ន កុូ� គ្របង្ខេទិ្ធស  ។  
សហុជួីពជាង្ខេគ្រ��នបានរាយការណ៍៍ថា មាន �កេ�ណ៍ឌ  តគ្រមូវ ជា ង្ខេគ្រ��ន
ង្ខេ��ស �ប ់ ង្ខេដ�មិ ីង្ខេធ្នូើ� ការ �ុ� ប�ជ ី  ខែដ� ង្ខេន� មាន នយ័ ថា ដ�ង្ខេណ៍� រ ការ �ុ�
ប�ជ ី   ង្ខេព� �ូ� គ្រតូវ ��ណាយ ង្ខេព� ជា� មយួ ឆូ្នាំ�   ង្ខេដាយ ង្ខេធ្នូើ� ឱ្យយ សមតាភាព
របស់ អូ្នក ��� ង្ខេនា� មាន កគ្រមតិ យាា � ខូ្លាំ��  កុូ� ការ ត�ណា� ឱ្យយ សមាជួិក
របស់ ពួក ង្ខេគ  ។  សហុជួីព ជា ង្ខេគ្រ��ន ខែត� ខែត គ្របឈម មុ� នឹ� ការ
បដិង្ខេសធ្នូ កុូ� ការ ទិ្ធទួិ្ធ� បាន ការ �ុ� ប�ជ ី   ង្ខេដាយ ស� អា� ង្ខេ�� ម�� ង្ខេហុតុ
មយួ ��នួន ខែដ� មនិ សម ង្ខេហុតុផ្សា�  ដ�� ជា ក�ហុុស អ្នកាេ  វរិុទិ្ធ�  ។

ង្ខេព� �ូ�  ការ គ្នាប ស�ើត ់ង្ខេ�� សមាជួិក គ្រកុម ម��ដាឋ ន  និ� អ្នូក
ដឹក នា� របស់ អូ្នក ��� ង្ខេនា�  ក ៏រមួ មាន ការ ង្ខេគ្រប�គ្របាស់ អ្ន�ង្ខេព� ហិុ�ា យាា �
អាគ្រកក ់ផ្សា� ខែដរ  ។  កា� ពី ខែ� កុមៈៈ  ឆូ្នាំ�២០២០  ង្ខេ�ក  ង្ខេសឿ� គ្របុស 
អ្ននុ គ្របធាន សហុជួីព ព្រៃន ង្ខេរា��គ្រក កាត ់ង្ខេដ រ  W&D Cambodia Co., 
LTD  បាន រ� របសួ ធ្នូងន ់ធ្នូងរ   បនាា ប ់ពី បុរស ពាក ់មាា ស់ បិទិ្ធ មុ� បី នាក ់ជួិ�
មា�ត� មយួ ង្ខេគ្រគឿ�   បាន យក ខែដក ប�ព� ់ទិ្ធីព មក វ៉ាយ កា� របស់ ង្ខេ�ក  
�ណ៍ៈ ង្ខេព� ខែដ� ង្ខេ�ក ក�ពុ� ឈរ តគ្រម� ់ជួួរ  ទិ្ធិញ មែ�ប ង្ខេ� ខ្លាំ� ង្ខេគ្រ�
ង្ខេរា� �គ្រក ខែដ� ង្ខេ�ក ង្ខេធ្នូើ� ការ កុូ� រាជួធានី ភូ�ង្ខេពញ  ។  មនិ មាន ជួន
ស�សយ័ ណា មូាក ់  គ្រតូវ បាន ចាំប ់�ួូន ង្ខេនា� ង្ខេទិ្ធ  ។ ចាំប ់តា�� ពី ង្ខេព� ង្ខេនា�
ម ក  មនុសស ជា ង្ខេគ្រ��ន នាក ់ង្ខេផ្សាស� ង្ខេទិ្ធៀត ខែដ� ពាកព់ ័ន� នឹ� សហុជួីព   ឬ
អ្នតីត គណ៍បកសជួ��ស់ ខែដ� ��� រមួ កុូ� ការ គ្រប ម�� ផ្សាេុ � គូ្នា ង្ខេ� ទិ្ធី
សាធារណ៍ៈ  បាន រ� អ្ន�ង្ខេព� ហុិ�ា គ្រស ង្ខេដៀ� គូ្នា ង្ខេន�  ។

សមាជួិក បនួ នាក ់ព្រៃន សមាគម ការពារ សិទិ្ធិ�មនុសស និ�អ្នភវិឌិឍន៍
ង្ខេ� កមះុជា  (អាដហុុក) និ� បុគគ�ិក មូាក ់ព្រៃនគណ៍កមីា ធិ្នូ ការ ជាតិ ង្ខេរៀប
�� ការ ង្ខេបា� ង្ខេឆូ្នាំត  គ្រតូវ បាន តុ� ការ ផ្សាតនាា  ង្ខេ�ស ពន�នាគ្នា ររយៈ ង្ខេព� 
៥ឆូ្នាំ�   ពី បទិ្ធ ង្ខេ�ី�ស ស�កបាា ន ់សាកស ី កា� ពី ខែ� កញ្ញាញ   ឆូ្នាំ�២០១៨ ង្ខេ�
កុូ� សវនាការ រយៈ ង្ខេព� មយួព្រៃថ្មីង  បនាា ប ់ពី អ្នូក ��� គ្របា� បាន ជាប ់ឃុុំ�
�ួូន បង្ខេណាត � អាសនូ រ� ់ចាំ� សវនា ការ រយៈ ង្ខេព�   ៤២៧ ព្រៃថ្មីង ។ ង្ខេ�� បី
ជា ង្ខេ�ស ង្ខេ� ស�់ គ្រតូវ បាន ពយួរ  ង្ខេ�សពន�នាគ្នារ ខែដ�មាន�កេណ៍ៈ
នង្ខេយាបាយ ង្ខេន� ង្ខេ�ខែតអា�គ្រតូវបានអ្ននុវតត ង្ខេ��អ្នូក��� ង្ខេនា� វញិ បាន
គ្រគបង់្ខេព� ។ 

ស�មិ ីខែត ការង្ខេរៀប��ការរ ��ឹកដ�់អូ្នក ដឹកនា� ស�គមសីុវ�ិ  ខែដ�
បាន��ប� ់ជួីវតិ   កុូ� ការ កសា� ទិ្ធ�នាក ់ទិ្ធ�ន� រមួ គូ្នារ វ៉ា� សហុគមន៍
ង្ខេផ្សាស�ៗ ជា ង្ខេគ្រ��ន  កគ៏្រតូវបានបគ្រ�ើ ប  ។  កា� ពីខែ�កកើដា ឆូ្នាំ�២០១៩ 
សកមីជួន  គ� ់ ព្រៃរ ាយាា  អាយុ ២៨ឆូ្នាំ�  គ្រតូវ បាន ចាំប ់�ួូន  បនាា ប ់ពី
ផ្សាសពើផ្សាាយ ង្ខេ� ង្ខេ�� បណាេ ញ ស�គម ង្ខេហុើស បុុក ន�វ អាវ យឺតខែដ� មាន
រ�ប ង្ខេ�ក បណ៍ឌិ ត ខែកម �ី អូ្នកវភិាគនង្ខេយាបាយខែដ�គ្រតូវបានឃ្លាំតករ
បាញ់សមូាប ់។ ង្ខេគ្រកាយមក ង្ខេ�ក គ� ់ព្រៃរ ាយាា  គ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកាន់
ពីបទិ្ធញុ�ញ�ឱ់្យយគ្របគ្រពឹតតបទិ្ធឧគ្រកិដឋ ជាអាទិ្ធ� ។ ង្ខេ� ព្រៃថ្មីង បនាា ប ់ សកមី

ជួន បរសិាា ន ពីរ នាកង់្ខេទិ្ធៀតគឺ ង្ខេ�ក ជុួ� ហុួត និ�ង្ខេ�ក ជុួ� ហុួរ គ្រតូវ បាន
ចាំប ់�ួូន រមួ ជា មយួ ង្ខេ�ក  សួ� នាគពន័� អ្ននុ គ្របធាន គ្រកុម យុវជួន 
សមាគម សមះន័�និសសតិប�ញ វន័តខែ�ីរ (KSILA) ។ យុវជួន ��� បី នាក់
ង្ខេន�   បាន ��� រមួ ជាមយួ សកមីជួន ជា យុវជួន   គ្របធាន សហុជួីព  និ�
សមាជួិក ស�គម សីុ វ�ិ ង្ខេផ្សាស� ង្ខេទិ្ធៀត   ង្ខេដ�មិ ីង្ខេគ្នារពវញិ្ញាញ ណ៍កេន� ព្រៃន ការ
រ ��ឹក �ួប បីឆូ្នាំ� ព្រៃន ឃ្លាំតកមី ង្ខេ�� ង្ខេ�ក បណ៍ឌិ ត   ខែកម  �ី ង្ខេ�ទីិ្ធតា�� ខែដ�
ង្ខេ�កគ្រតូវបានបាញ់សមូាបកុូ់�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ។ ង្ខេ�ក នាគពន័� ក៏
គ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ីបទិ្ធញុ�ញ�ឱ់្យយគ្របគ្រពឹតតបទិ្ធឧគ្រកិដឋជាអាទិ្ធ� និ�
ប�ជ� ន ង្ខេ� ឃុុំ��ួូន បង្ខេណាេ �អាសនូរ�ច់ាំ�សវនាការ ង្ខេ��បី ជា បទិ្ធង្ខេ�ី�ស
ខែដ� គ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធមកង្ខេ�� រ�បង្ខេ�ក  ង្ខេក�ត ង្ខេ���ង្ខេដាយគ្រគ្នានខ់ែត ង្ខេ�ក
ខែ�ក �ិតបណ័៍ណ  ផ្សាសពើ ផ្សាាយ អ្ន�ពាវនាវឱ្យយប�ឈបក់ារសមូាប ់មនុសសង្ខេគ្រ�
គ្របពន័� �ាប ់ ។ ���ង្ខេ�ក សួ� នាគពន័� និ�ង្ខេ�ក គ� ់ ព្រៃរ ាយាា  
គ្រតូវបាន ង្ខេដា� ខែ�� ឱ្យយង្ខេ� ង្ខេគ្រ� ឃុុំ�វញិង្ខេ�ឆូ្នាំ� ២០២០ ។ ង្ខេគ្រកាយមក 
ង្ខេ�ក គ� ់ព្រៃរ ាយាា  គ្រតូវ បានកាតង់្ខេ�សក�បា��មុ� កុូ�ខែ�មថុិ្មីនា ។

�ាបស់េីពីសមាគម និ�អ្ន�គការមនិខែមនរដាឋ ភបិា��ាបស់េីពីសមាគម និ�អ្ន�គការមនិខែមនរដាឋ ភបិា�

ង្ខេ��បី ជា មាន “កិ�េគ្របជុួ�ពិភាកា”  ជា ង្ខេគ្រ��ន អ្ន�ពី �ាប ់សេី ពី
សមាគម  និ� អ្ន�គការ មនិ ខែមន រដាឋ ភបិា�   (LANGO)  ចាំប ់តា�� ពី
ឆូ្នាំ�២០១៥  រហុ�ត ដ�់ ឆូ្នាំ� ២០២០ ង្ខេន�   គណ៍បកស កាន ់អ្ន�ណា� បាន
ប�ែ ញ យាា � �ាស់ ថា   រដាឋ ភបិា� មនិ�នម់ានឆនាៈ  ង្ខេដ�មិ ីង្ខេធ្នូើ�
វងិ្ខេសាធ្នូនកមី ��ណុ៍� មយួ ��នួន  ព្រៃន �ាប ់ខែដ� ង្ខេគ្រគ្នា� ថូាក ់មយួ ង្ខេន� ង្ខេ�
ង្ខេ��យ  ។ ផ្សាាុយ ង្ខេ� វញិ  រាជួរដាឋ ភបិា� បាន ង្ខេគ្រប�គ្របាស់ �ាបង់្ខេន� ង្ខេ�
រយៈ  ង្ខេព� បាុនីាន ឆូ្នាំ� �ុ� ង្ខេគ្រកាយ ង្ខេន�   ង្ខេដ�មិ ីរា រា�� សកមីភាព អូ្នក
ការពារ សិទិ្ធ�ិមនុសស   ជា  ពិង្ខេសស គ្របជាព�រដឋ មក ពី សហុគមនម៍��
ដាឋ ន នានា  ។ ការ ង្ខេធ្នូើ� ទុិ្ធកេ បុកង្ខេមូញ ង្ខេន� បាន ង្ខេក�នង្ខេ��� ង្ខេ��បីជា មាន
អ្ន�គការស�គមសីុវ�ិជា� ១០០ សាា បន័  ក ៏ដ�� ជា សមះន័� មាា ក ស�ង្ខេ�ៀក
ប�ពាក ់អ្ននតរជាតិ  ខែដ� ទិិ្ធញ ពី កមះុជា  បាន ជួ�រុញ ឱ្យយ រាជួរដាឋ ភបិា�  �ុប
ង្ខេចាំ� �ាប ់ ខែដ� មាន ភាព �គ្រមូ� �គ្រមាសង្ខេន� ង្ខេចាំ� វញិ  កុូ�
ឆូ្នាំ�២០២០ ។ ង្ខេ�រយៈង្ខេព�ជា� បីឆូ្នាំ� កនូ� មក ង្ខេន�  �ាប ់សេី ពី 
សមាគម  និ� អ្ន�គ ការ មនិ ខែមន រដាឋ ភបិា�  គ្រតូវ បាន យក មក អ្ននុវតត មេ�
ង្ខេហុ�យ មេ� ង្ខេទិ្ធៀត  ង្ខេដ�មិ ីផ្សាេ�់ ភាព គ្រសប �ាបដ់�់សកមីភាពតាម ដាន 
និ� ការ ប�ភតិ ប�ភយ័ ង្ខេ��អ្ន�គការ ស�គម សីុវ�ិ  ខែដ� ពាយាម ង្ខេធ្នូើ�ការ ជា
មយួ សហុគមន ៍ម��ដាឋ ន  ង្ខេ�តាម បណាេ  ង្ខេ�តតនានាកុូ� គ្របង្ខេទិ្ធស ។

កុូ�ឆូ្នាំ�២០២០ រាជួរដាឋ ភបិា� បាន ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់សហុគមន៍
ម��ដាឋ ន ជា ង្ខេគ្រ��ន ថា  បាន �ួ�រមួ កុូ�សកមីភាព �ុស �ាប ់ ង្ខេដាយ
មនិ បាន �ុ� ប�ជ ី ការ ង្ខេ� គ្រកសួ� មហាព្រៃផ្សាា  រមួមាន បណាេ ញ សហុគមន៍
ព្រៃគ្រព�� ់ និ� ថី្មីីៗ ង្ខេន� សកមីជួនបរសិាា ន និ�យុវជួន ព្រៃនគ្រកុម យុវជួន
មាតា ធ្នូមី ជាតិ  និ� គ្រកុមយុវជួន ខែ�ីរ ថា វរៈ ជាង្ខេដ�ម ។ ការបគ្រ�ើ ប
ជាថី្មីីង្ខេ�� សកមីជួន ម��ដាឋ ន  ខែដ� នា� ឱ្យយ មាន សកមីជួន ជាយុវជួន ជា
ង្ខេគ្រ��ននាក ់ជាបព់ន�នាគ្នារ  ង្ខេគ្រកាយ ពី ��� រមួ កុូ� ការ តវ៉ាា  ង្ខេដាយ អ្នហុិ�ា 
គឺជា ង្ខេគ្រប�គ្របាស់មនិគ្រតឹមគ្រតូវព្រៃន�ាប ់សេី ពី សមាគម និ� អ្ន�គការ មនិ
ខែមន រដាឋ ភបិា� ខែដ� ប�ែ ញ ពីភាព ចាំ�បា� ់ជា បនាា ន ់ព្រៃន ការ ង្ខេធ្នូើ� និរា
ករណ៍៍  �ាប ់ខែដ� មាន ង្ខេគ្រគ្នា� ថូាក ់ង្ខេន�ង្ខេចាំ�វញិ ។

៤



ករណីីសិិកា៖ លោ�ក រ ុ�ង ឈុ�នករណីីសិិកា៖ លោ�ក រ ុ�ង ឈុ�ន

លោ�ក រ ុ�ង ឈុ�ន ប្រ�ធានសិហភាពសិហជីីពកម្ពុុ�ជា ប្រ�ូវបានចា�់ខ្លួួ�នលោ�ផ្ទះះ�រ�ស់ិលោ�កលោ�លោពលយ�់ កាលពីចុ�ងខែខ្លួកកកដា 

ឆំ្នាំ �២០២០ ។  លោ�ក  រ ុ�ង ឈុ�ន ជាអ្នកំ�សូិ�ម្ពុ�ិដ៏៏កួាហានមំ្នាក់កំ�ងការការពារសិិទ្ធិិិកម្ពុមករលោ�កំ�ងប្រ�លោទ្ធិសិកម្ពុុ�ជាអ្នស់ិរយៈលោពលជាលោប្រចុើន

ទ្ធិសិវ�សរម៍្ពុកលោហើយ និងធួា�់លោ�ើើជាប្រ�ធានសិម្នាគម្ពុប្រគូ�លោប្រងៀនកម្ពុុ�ជាឯករាជីយ ម្ពុ�នលោពលលោ�កកួាយជាសិម្នាជីិកគណីៈកម្នាម �ិការជា�ិ
លោរៀ�ចុ�ការលោបា�លោឆំ្នាំ� រហ��ដ៏ល់លោពលរ ��យគណី�កសជី�ទាស់ិ ។ លោ�កប្រ�ូវបានចា�់ខ្លួួ�ន �ន្ទាះ �់ពីគណីៈកម្នាម �ិការកិចុចការប្រព�ខែដ៏ន

បានអ្ន�ពាវន្ទាវជាសាធារណីៈ ឱ្យយអាជាា �រចា�់វធិានការលោលើរ��លោ�កជី� �វញិការអ្នត្ថាា �ិ�ាយរ�ស់ិលោ�ក �ន្ទាះ �់ ពីលោ�កលោ�ើើ ទ្ធិសិសន កិចុច

សិិកា លោ�សិហគម្ពុន៍ប្រកីប្រក ខែដ៏លរស់ិលោ�ត្ថាម្ពុ�លោ�ោ យប្រព�ខែដ៏នកម្ពុុ�ជា-លោវៀ��ម្ពុ កាលពីលោដ៏ើម្ពុខែខ្លួកកកដាលោន្ទា� ។ 

លោ�ក រ ុ�ង ឈុ�ន ខែដ៏លជាសិម្នាជីិក ប្រកុម្ពុប្រ�ឹកាឃួ្លាំ�លោម្ពុើលកម្ពុុ�ជាផ្ទះងខែដ៏រលោន្ទា� បានផ្ទះោល់�ទ្ធិសិម្នាា សិ ជាម្ពុ�យវទិ្ធិយ�ម្ពុ�យ លោ�ម្ពុ�នលោពលការ

ចា�់ ខ្លួួ�នរ�ស់ិលោ�ក�ុ�ន្ទាម នលោមុ្នាង លោដាយបាន�ដ៏ិលោសិ�ថា លោ�កម្ពុិនបានផ្ទះសពើផ្ទះាយព័�៌ម្នានម្ពុិនពិ�លោ�សិបាោ ហ៍ម្ពុ�នលោពលការចា�់ខ្លួួ�ន

លោ�ក លោន្ទា�លោទ្ធិ ខ្លួណីៈ ខែដ៏លលោ�កបានលោចុញផ្ទះាយលោសិចុកោីខែ�ងួការណ៍ីជាសាធារណីៈអ្ន�ពីការលោចាទ្ធិប្រ�កាន់ថាបា�់�ង់ដ៏ី សិហគម្ពុន៍ លោ�

ត្ថាម្ពុ  �លោ�ោ យ ប្រព�ខែដ៏ន  ។ 

ប្រ�ធានសិហជីីពរ��លោន� ប្រ�ូវបានលោចាទ្ធិប្រ�កាន់ពី�ទ្ធិញ� �ញង់ និងប្រ�ូវបាន�ញូ្ជូ� នលោ�ឃុំ� �ខ្លួួ�ន�លោ�ោ �អាសិនរំង់ចា �សិវន្ទាការ លោ�

ម្ពុណីឌ ល អ្ន�់រ �ខែកខែប្រ�ទី្ធិ១ កំ�ងរាជីធានីភ្នំំ�លោពញ រហ��ម្ពុកដ៏ល់សិពើថ្ងៃ�ៃលោន� ។ �ទ្ធិលោចាទ្ធិខែដ៏លអាចុឱ្យយលោ�ក រ ុ�ង ឈុ�ន ជា�់ ពននិ្ទាគារ

រហ��ដ៏ល់ពីរឆំ្នាំ �លោន� គឺជាការរ �លោ�ភ្នំ��ពានយុ៉ាងចុាស់ិថ្ងៃនសិិទ្ធិិិលោសិរភីាពកំ�ងការ�លោញ្ជូចញម្ពុ�ិរ�ស់ិសិហជីីព ខែដ៏លបានធាន្ទាលោដាយ រដ៏ឋ

�ម្ពុមន�ញ្ជូញថ្ងៃនប្រព�រាជា�ចុប្រកកម្ពុុ�ជា ។ 

លោ�ម្ពុ�នលោពលការចា�់ខ្លួួ�នលោ�កម្ពុ�យសិបាោ ហ៍ ប្រ�ធានសិហជីីពរ��លោន� បានចុ�លរ�ម្ពុជាម្ពុ�យកម្ពុមករ-កម្ពុមការនីិលោរាងចុប្រកកា�់លោដ៏រជាង 

២០០ន្ទាក់ ខែដ៏លបានជី��ជី� �គំា លោដ៏ើម្ពុីដីាក់ញ�ិិលោ�ខាងលោប្រ�លោគហដាឋ នសិលោម្ពុោចុន្ទាយករដ៏ឋម្ពុន្ត្រីនិី ហូ�ន ខែសិន លោដាយលោសិំើសិ� �ឱ្យយសិលោម្ពុោចុជី�យ

អ្ននរិាគម្ពុន៍ចុ�លោពា�ការ�ិទ្ធិលោរាងចុប្រក លោដាយសារការរកីរាលដាលជាសិកលថ្ងៃនជី�ងឺក�វ�ី១៩ ។ លោដាយលោប្រកាកឈុរ�សូិ�ទា �ងជាម្ពុ�យ កម្ពុមករ-

កម្ពុមការនីិ លោដ៏ើម្ពុីទីាម្ពុទារសិិទ្ធិិិរ�ស់ិព�កលោគលោ�កខែនងួលោ�ើើការ និងទា �ងសិហគម្ពុន៍ខែដ៏លម្ពុិនប្រ�ូវបានលោគលោអ្នើលោពើលោដ៏ើម្ពុីកីារពារសិិទ្ធិិិដ៏ី�ួី និង

ជីីវភាព  រស់ិលោ�សិម្ពុរម្ពុយរ�ស់ិអ្នកំទា �ងលោន្ទា� លោ�ក រ ុ�ង ឈុ�ន បាន�ង្ហាា ញថា ភាពលោជាគជី័យ អាចុលោកើ�ម្នានលោ�ើង លោ� លោពល ខែដ៏លម្ពុន�សិស ជា

លោប្រចុើនរ�ម្ពុសិហការគំាលោដ៏ើម្ពុីសីិលោប្រម្ពុចុលោគាលលោ�រ�ម្ពុម្ពុ�យ ។ �ន្ទាះ �់ពីការចា�់ខ្លួួ�នរ�ស់ិលោ�ក អ្នកំ�វុ៉ា លោដាយ អ្នហិងាជាង ១០ន្ទាក់លោផ្ទះសងលោទ្ធិៀ�

ខែដ៏លអ្ន�ពាវន្ទាវឱ្យយម្នានការលោដា�ខែលងរ��លោ�កវញិ ក៏ប្រ�ូវជា�់ពននិ្ទាគារផ្ទះងខែដ៏រ ។

៥

ទ្រ�ធានសហជីីព លោ�ក រ៉ុ ុ�ង ឈុ�ន ទ្រ�ូវបានចា�ខ់្លួួ�នកាលពីដែខ្លួ កកក� ឆ្នាំន ំ២ំ០២០�នាា �ព់ី
លោ�កបាននិយាយពីសហគមូនទ៍្រកីទ្រកដែ�លរ៉ុស់លោ�តាមូ�លោ�ំយទ្រពំដែ�នលោវៀ��មូ



ករណីីសិិកា៖ ខែខ្លួមរថាវរៈករណីីសិិកា៖ ខែខ្លួមរថាវរៈ

លោដាយលោម្ពុើលលោឃុំើញឱ្យកាសិកាន់ខែ��ិចុលោ�ៗសិប្រម្នា�់យ�វជីនកម្ពុុ�ជាកំ�ងការចុ�លរ�ម្ពុជីីវ�ិជាពលរដ៏ឋលោ�កំ�ងប្រ�លោទ្ធិសិជា�ិរ�ស់ិខ្លួួ�ន 

លោ�រយៈលោពល�ុ�ន្ទាម នឆំ្នាំ �ចុ�ងលោប្រកាយលោន�លោឃុំើញម្នានប្រកុម្ពុយ�វជីន និងសិិសិស-និសិស�ិជាលោប្រចុើន លោដ៏ើរ��យុ៉ាងសិកម្ពុម លោដ៏ើម្ពុីទីាម្ពុទារឱ្យយម្នានសិងគ
ម្ពុកម្ពុុ�ជាម្ពុ�យ ខែដ៏លម្នានភាពយ��ិិ�ម្ពុ៌ និងសិម្ពុភាព ។ លោ�ួើយ��នឹងលោសិចុកោីកួាហាន និងភាពលោជីឿជាក់រ�ស់ិព�កលោគ យ�វជីន យ�វ�ី
ជាលោប្រចុើនបានប្រ�ឈុម្ពុ នឹងការគ�រាម្ពុក�ខែហង ការចា�់ខ្លួួ�ន និងការជា�់ពននិ្ទាគារ ។ 

លោទា��ីជាប្រកុម្ពុយ�វជីនខែខ្លួមរថាវរៈខែដ៏លលោទ្ធិើ�ប្រ�ូវបាន�លោងកើ�លោ�ើង បានជី���ញ្ហាា ជាម្ពុ�យនគរបាលប្រសា�់លោហើយកោី ជាពិលោសិសិ

លោ�កំ�ងការ�វុ៉ា លោដាយអ្នហិងាលោ�លោដ៏ើម្ពុឆំ្នាំ �លោន� លោ�ភាគពាយពយថ្ងៃនប្រ�លោទ្ធិសិ កំ�ងលោខ្លួ�បិា�់ដ៏��ង លោដាយលោសិំើសិ� �ឱ្យយម្នានដ៏�លោ��ប្រសាយលោលើ
វ�ិ�ិិ��ណី� លវណ័ីឌ ក ប្រកុម្ពុយ�វជីន ខែខ្លួមរ ថាវរៈ ប្រ�ូវបានចា�់ខ្លួួ�នលោលើកដ៏���ង ម្ពុ�នលោពលម្នានការចា�់ខ្លួួ�នលោ�ក រ ុ�ង ឈុ�ន ប្រ�ធានសិហជីីព ។ 

�ន្ទាះ �់ពីចុ�លរ�ម្ពុកំ�ងការ�វុ៉ាលោដាយអ្នហិងាម្ពុ�យថ្ងៃ�ៃលោ�កំ�ងរាជីធានីភ្នំំ�លោពញ កាលពីខែខ្លួសីិហា លោដ៏ើម្ពុីអី្ន�ពាវន្ទាវឱ្យយលោដា�ខែលងលោ�ក 

រ ុ�ង ឈុ�ន យ�វ�ីសិកម្ពុមជីនខែខ្លួមរថាវរៈ លោឈុឿន ដារុាវ ីប្រ�ូវបានចា�់លោបាចុសិក់ចុ�លកំ�ងរ�យនលិោដាយ��រសិលោសិៀួកពាក់សិ�ីវលិ �ន្ទាះ �់ពីកា���

ល�យរ�ស់ិន្ទាងប្រ�ូវបាន�ក់យកពីសិ��ក់ប្រកុម្ពុសិនិិសិ�ខ្លួខ្លួណីឌ លោ�អ្ន���ងលោពល�វុ៉ា ។ លោប្រកាយម្ពុក សិកម្ពុមជីនថ្ងៃដ៏គ�រ�ស់ិន្ទាងគឺលោ�ក 

ហូ�ន វណីៈៈ ប្រ�ូវបានម្ពុន្ត្រីនិីលោសិៀួកពាក់សិ�ីវលិចា�់ខ្លួួ�នលោ�ថ្ងៃ�ៃដ៏ខែដ៏លលោន្ទា� លោ�ខ្លួណីៈលោពលខែដ៏លលោ�កក�ព�ងលោដ៏ើរលោ�ផ្ទះះ��លោណីោើ រ និង ផ្ទះាយ

ព័�៌ ម្នាន លោលើ ��ោ ញ សិងគម្ពុ�លោណីោើ រ �ន្ទាះ �់ពីការ�វុ៉ា ។ 

លោ�ថ្ងៃ�ៃ�ន្ទាះ �់ សិម្នាជីិកប្រកុម្ពុយ�វជីនមំ្នាក់លោទ្ធិៀ�គឺលោ�ក ថា ឡាវ ីអាយ� ១៩ឆំ្នាំ � ប្រ�ូវបានចា�់ខ្លួួ�ន ខ្លួណីៈ លោពល ខែដ៏ល ចុ�� ពី ម្ពុុ��� កង់ �ី
លោ� ទី្ធិ�ន ប្រ�ជា�ិ�លោ�យយ កំ�ង រាជីធានី ភ្នំំ�លោពញ  កំ�ង លោគាល��ណីងចុ�លរ�ម្ពុកំ�ងការ�វុ៉ាលោដាយសិនោិវ�ិីលោ�ទី្ធិត្ថា �ងលោ�ើើបា��កម្ពុមខែដ៏លប្រ�ូវបាន

ក�ណី�់ទ្ធិ�កម្ពុ�យ លោន� ។ លោ�ក បាន លោប្រគាង ថានឹងអ្ន�ពាវន្ទាវឱ្យយម្នានការលោដា�ខែលងសិកម្ពុមជីនរ�ម្ពុប្រកុម្ពុរ�ស់ិលោ�កវញិ ។ សិម្នាជីិក

ខែខ្លួមរថាវរៈមំ្នាក់លោទ្ធិៀ�គឺ កញ្ហាញ   លោអ្នង  មុ្នាថ្ងៃ�  ប្រ�ូវ បាន ត្ថាម្ពុ ដានលោដាយនគរបាល ពីទី្ធិត្ថា �ង�វុ៉ា និងប្រ�ូវបានចា�់ខ្លួួ�ន ភួាម្ពុៗ �ន្ទាះ �់ ពី ចាក លោចុញ

ពីការយិ៉ាល័យឧ�ោម្ពុ សិងំការ ថ្ងៃន អ្នងគការ សិហប្រ�ជាជា�ិសិោីពី សិិទ្ធិិិម្ពុន�សិស (UNOHCHR) កំ�ងរាជីធានីភ្នំំ�លោពញ លោ��ៃ ចុថ្ងៃ�ៃដ៏ខែដ៏លលោន្ទា� ។ 

ការ�ន្ត្រីង្ហាក �លោលើយ�វជីនខែដ៏លម្នាន�នះៈ�សូិ�ម្ពុ�ិទាម្ពុទារឱ្យយម្នានលោសិរភីាព និងសិម្ពុភាពលោ�កំ�ងសិងគម្ពុ លោដាយលោប្រ�ើប្របាស់ិការចា�់ខ្លួួ�ន

ខែ�� ហិងា និង ការ គ� រាម្ពុក�ខែហង ថ្ងៃន ការ ចា�់ ខ្លួួ�ន ដាក់ ពននិ្ទាគារ ជា លោប្រចុើនឆំ្នាំ �  អាចុជា ការ�ុ�ន�ុង ��ផួ្លាញ កោី ប្រសិថ្ងៃម្ពុុ  ខែដ៏ល ថា  ថ្ងៃ�ៃ ខែសិែក អាចុ

នឹង ប្រ�លោសិើរ ជាង ថ្ងៃ�ៃលោន� ។ ការ រ �លោ�ភ្នំ ��ពាន លោដាយ ម្ពុិន ប្រ�ឹម្ពុ ប្រ�ូវ ថ្ងៃន សិិទ្ធិិិកំ�ងការជី��ជី� � និងប្រ�ម្ពុ�លផ្ទះោ� �គំារ�ស់ិយ�វជីនទា �ងលោន� ប្រ�ូវបាន

សាធារណីជីនយល់ថា ជាឧទាហរណ៍ី យុ៉ាងចុាស់ិថ្ងៃនល�ហការង្ហារ ខែដ៏លលោ�សិល់កំ�ងប្រ�លោទ្ធិសិ សិប្រម្នា�់ការ�សូិ�ម្ពុ�ិជាសាធារណីៈ ។

៦

សកមូមជីន យ�វជីនដែខ្លួមរ៉ុថាវរ៉ុ� លោឈុឿន �រាវ ីទ្រ�ូវបានចា�ខ់្លួួ�នលោ�ខ្លួណ្ឌ�លោពលដែ�លលោ�ើើការ៉ុ
�វុាលោ�យអ្នហិងា លោ�ើមូីអី្នំពាវនាវឱ្យយលោ�ះដែលងលោ�ក រ៉ុ ុ�ង ឈុ�ន



ការ ធ្វើ�ញ តវ៉ាា តាម ដង ផ្លូ ូ�វការ ធ្វើ�ញ តវ៉ាា តាម ដង ផ្លូ ូ�វ

សិទិ្ធ�ិង្ខេសរភីាពកុូ�ជួួបគូ្នាតវ៉ាា ង្ខេដាយ សនេិវធិ្នូី គឺ ជា សិទិ្ធ�ិ ម�� ដាឋ ន  
របស់ គ្របជាព�រដឋ គ្រគបរ់�ប  ខែដ� ធានា ង្ខេដាយ រដឋ ធ្នូមី នុ�ញ   និ� �ាប់
អ្ននតរជាតិ ។ បាុខែនត ង្ខេ�� បី ជា រាជួរដាឋ ភបិា� ពាយាមរតឹ តិតិ សិទិ្ធ�ិ ង្ខេន�
ង្ខេដាយ ង្ខេគ្រប�គ្របាស់ ង្ខេហុតុ ផ្សា�  ខែដ� គី្នាន ម��ដាឋ ន �ាស់�ស់ និ�
ការ ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់មនិ គ្រតឹម គ្រតូវ  ពាក ់ពន័� នឹ� បដិវតតន ៍ពណ៌៍ កេី បុរស 
ន្រ្តីសតី និ�ង្ខេកី�ៗជាង្ខេគ្រ��ន ខែដ� បាន ង្ខេ�ញ តវ៉ាា  ង្ខេដាយ សនេិវធិ្នូីង្ខេ�តាម
ដ�ផូ្សា�វកុូ�រយៈង្ខេព�បីឆូ្នាំ��ុ�ង្ខេគ្រកាយង្ខេន� បាន ដឹ� យាា � �ាស់ពី
ហានិភយ័ព្រៃនការជាបព់ន�នាគ្នារ ង្ខេដ�មិកីារពារសិទិ្ធ�ិជាម��ដាឋ នង្ខេន� 
ខែដ�មានសារៈស�ខ្លាំនស់គ្រមាប ់ពួក ង្ខេគ កុូ�ការគ្រតួសគ្រតាយផ្សាូ�វង្ខេដ�រង្ខេ�
មុ�កុូ�កគ្រមតិម��ដាឋ ន ។ 

សគ្រមាបស់ហុគមន ៍កសិករ និ� សហុគមន ៍គ្រកីគ្រក មយួ ��នួន
ខែដ� ជា ជួនរ� ង្ខេគ្រគ្នា� ព្រៃន ការ រ �ង្ខេ�ភ យក ដីធូ្នូី ង្ខេដាយ ហុិ�ា និ� ការ
បង្ខេណ៍េ ញ ង្ខេ�ញ ង្ខេដាយ ប�េ� ការ គ្របម�� ផ្សាេុ � គូ្នា ង្ខេ� ខ្លាំ� មុ�សា� ង្ខេ�តត 
ឬ គ្រកុ� អា� ជា ម ង្ខេធ្នូាបាយ ដ ៏មាន ឥទិ្ធ�ិព� មយួ ង្ខេដ�មិ ីង្ខេធ្នូើ� ឱ្យយ ស�ង្ខេ��
របស់ ពួក គ្នាត ់បាន ឮ ដ�់ អូ្នក ដព្រៃទិ្ធ ។ បាុខែនត សហុគមន ៍��� ង្ខេន� បាន
គ្របឈម នឹ� ការ ង្ខេក�ន ង្ខេ��� ព្រៃន ការ តាម ដាន គ្រតួត ពិនិតយ  និ� ការ ង្ខេធ្នូើ� ទុិ្ធកេ
បុក ង្ខេមូញ ពី ស�ណាក ់អាជាា ធ្នូរ ម��ដាឋ ន ង្ខេ� ង្ខេព� ពួក  គ្នាត ់ង្ខេធ្នូើ� សកមី

ភាព ង្ខេដាយ សនេិវធិ្នូី  ។ ង្ខេ� ព្រៃថ្មីង គ្របារព� ទិិ្ធវ៉ាសិទិ្ធ�ិ ��ង្ខេ� ឋាន ពិភព ង្ខេ�ក 
គ្របជា ព�រដឋ ជា�  ១០ សហុគមនង៍្ខេ�ទិ្ធ���� គ្របង្ខេទិ្ធស បាន គ្របឈម
នឹ� ការ ប�ភតិប�ភយ័  ង្ខេព� ខែដ� ពួក គ្នាត ់ពាយាម  ង្ខេរៀប ��  ការ ជួួបជុួ�គូ្នា
ង្ខេដាយ សនេិវធិ្នូី ។ ការ រតឹ តិតិ ��� ង្ខេន� បាន ង្ខេធ្នូើ�ឱ្យយ សហុគមន ៍កាន ់ខែត
ង្ខេគ្រ��ន ង្ខេ���ៗ សង្ខេគ្រម� �ិតត ង្ខេរៀប�� ទិិ្ធវ៉ា ង្ខេន� និ� ង្ខេធ្នូើ� ការ តសុ� មតិ តាម
គ្របពន័�  ផ្សាសពើផ្សាាយស�គម វញិ  ខែដ� ជា មង្ខេធ្នូា បា  យ មយួ កុូ� ការ ខែ�ក 
ចាំយ សារ របស់ ពួក      ង្ខេគ កុូ� ង្ខេព� គ្របឈម នឹ� ការ គ្នាប ស�ើតង់្ខេសរ ីភាព
កុូ� ការ ជួួបជុួ� គូ្នា ។ 

ង្ខេ��បី ជា ទិ្ធទួិ្ធ� បាន គ្រព�រាជួ �ន  ង្ខេ��ក ខែ�� ង្ខេ�ស កា� ពី
ខែ�   សីហា  ឆូ្នាំ�២០១៨ កង៏្ខេដាយ កអូ៏្នកគ្រសី ង្ខេទិ្ធព វនីូ សកមីជួន សិទិ្ធិ� ដី
ធូ្នូី ត�បន ់បឹ�កក ់ បាន ��ណាយ ង្ខេព� អ្នស់ ជា�  ៧០០ព្រៃថ្មីង ង្ខេ� កុូ� ពន�
នាគ្នារ  ង្ខេគ្រកាម បទិ្ធ ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ ខែដ� មាន �កេណ៍ៈ នង្ខេយា បាយ  ពី
បទិ្ធ  ហិុ�ា ង្ខេដាយ ង្ខេ�តនា   ង្ខេគ្រកាយ ពី អ្នូក គ្រសី បាន���រមួ ការតវ៉ាា  ង្ខេដាយ
អ្នហិុ�ា ង្ខេ�ឆូ្នាំ� ២០១៣ ។ អូ្នកគ្រសី គ្រតូវ បាន តុ�ការ ក�ព�� សង្ខេគ្រម�
ត�ក�់ សា� ដី កា សា� ឧទិ្ធ�រណ៍៍ ទុិ្ធក ជាបានការ  កា� ពី ខែ� កុមៈៈ  ឆូ្នាំ�
២០១៨ ។ អូ្នកគ្រសី បាន រតង់្ខេភៀស�ួូន ពី គ្របង្ខេទិ្ធស ភូាមៗ ង្ខេគ្រកាយ ង្ខេព�
ខែដ� អ្នូកគ្រសី គ្រតូវ បាន តុ� ការ ង្ខេដា�ខែ�� ។

៧

សមាជិីក��ំញសហគមូនថ៍្ងៃទ្រពឡងជ់ី��ជី�ំគាំន  ដែ�លមានការ៉ុឃួ្លាំលំោមូើលពី 
មូន្រ្តីនំីឧ�ាន ន�រ៉ុ កស ទ្រ���ល់ោ�យអាវ��កន�ងពិ�ី��ណ្ឌយ�ំ��សលោ�ើមូលោឈុើឆ្នាំន  ំ២០១៩



កា� ពីខែ�មថុិ្មីនា ឆូ្នាំ�២០២០ នគរបា� ង្ខេ�តត ង្ខេកា�កុ� បាន
ប�ឈប ់ង្ខេដាយ ប�េ� ន�វ សកមីជួន វយ័ង្ខេកី� មយួ គ្រកុម ខែដ� ពាយាម
ជួិ� ក� ់ពី សា� ង្ខេ�តត ង្ខេកា�កុ�  ង្ខេឆ្នាំះ � ង្ខេ� រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ កុូ�  យុទិ្ធ�
នាការ បរសិាា ន មយួ ង្ខេ�ី� ថា   “សង្ខេគ្រ�គ �ង្ខេកា�កុ�ង្ខេគ្រ�”  ។   នគរបា�
ង្ខេ�តត  បាន ដក ហុ�ត ក� ់របស់ យុវជួន វយ័ ង្ខេកី� ��� ង្ខេនា� ង្ខេដ�មិ ីហាម
ឃ្លាំត ់មនិឱ្យយ ពួក ង្ខេគ បនេ ដ�ង្ខេណ៍� រ មក ភូ�ង្ខេពញ ដាក ់ញតតិ អ្ន�ពាវ នាវ ឱ្យយ មាន
ការ ដាក ់ង្ខេកា� ធ្នូ� ជា� ង្ខេគ របស់ កមះុជា មយួង្ខេន�  ជា ត�បន ់ឧទិ្ធាន ជាតិ ។
កា� ពី ង្ខេដ�មខែ�ឧសភា គ្រកុម នគរបា� គ្របដាប ់ង្ខេដាយ កា� ង្ខេភូ�� បាន
ប�ខែបក បាតុកមី អ្នហិុ�ា មយួ ង្ខេ� �ណ៍ឌ  ង្ខេគ្រជាយ ��ើ រ កុូ� រាជួធានី
ភូ�ង្ខេពញ  ង្ខេដាយ បាន ដក ហុ�ត យក បដា និ� ទិ្ធ�ជ់ាតិ ខែដ� អ្ន�ពាវនាវ
មាន ការ ការពារ ង្ខេកា�កុ� ង្ខេគ្រ� គ្រពម���បានគ�រាមចាំបអូ់្នក���រមួ
���ង្ខេនា� ដាក ់ កុូ� ពន�នាគ្នារ ផ្សា�ខែដរ ។ 

សគ្រមាប ់អូ្នកខែដ� គ្របថុ្មីយ ជីួវតិ  និ� បាតប់� ់ជួីវភាព ង្ខេដ�មិ ីឃូ្លាំ�
ង្ខេម��  និ� ប�ឈប ់ការ រក សីុ កាប ់ប�ផូ្លា ញព្រៃគ្រព ង្ខេឈ��ុស �ាប ់ខែដ�ង្ខេក�ត
មាន ឥត ឈប ់ឈរ ង្ខេ� កមះុជា ការរមួសហុការ គូ្នា ង្ខេដ� មិ ីការពារ ព្រៃគ្រព
ង្ខេឈ� ខែដ� ពួក គ្នាត ់ខែត� ង្ខេ� ថា ផ្សាា�  ជា ង្ខេរឿយៗ គ្រតូវ បាន បដិង្ខេសធ្នូ ផ្សា�
ខែដរ ។  កា� ពីខែ� កុមៈៈ ឆូ្នាំ�២០២០ គ្របជាព�រដឋ ជា�  ២០០ នាក ់
កុូ� ង្ខេនា� មាន គ្រព�ស�ឃ សមាជិួក សហុគមន ៍ និ� សកមីជួន បរសិាា ន
មក ពីបណាេ ញ សហុគមន ៍ព្រៃគ្រព � � ់ គ្រតូវ បាន ហាម ឃ្លាំត ់ង្ខេដាយ មន្រ្តីនតី
បរសិាា ន  និ� នគរបា� គ្របដាប ់ង្ខេដាយ កា� ង្ខេភូ�� ង្ខេ� ង្ខេព� ខែដ� ពួក គ្នាត់

ង្ខេធ្នូើ� ដ�ង្ខេណ៍� រ មកពី ង្ខេ�តតង្ខេផ្សាស�ៗ ��នួន៥ ង្ខេដ�មិ ីង្ខេរៀប �� ពិធ្នូី បុណ៍យ ប� បសួ
ព្រៃគ្រព �� ់ ។  ត�ណា� សហុគមន ៍��នួន ២រ�ប គ្រតូវ បាន ទិ្ធទួិ្ធ� រ� អ្ន�ង្ខេព�
ហុិ�ា ង្ខេ�� រ�បរា� កាយ  និ� ការ គ�រាម ចាំប ់�ួូន ពី ស�ណាក ់មន្រ្តីនតី បរសិាា ន 
គ្របសិន ង្ខេគ្រប� ពួក គ្នាត ់ង្ខេ� ខែត បនត ដ�ង្ខេណ៍� រ ��� ង្ខេ� កុូ� ព្រៃគ្រព  ង្ខេដ�មិ ីង្ខេធ្នូើ� ពិធ្នូី
បុណ៍យ ង្ខេន�  ។ 

ង្ខេន� មនិខែមន ជាង្ខេ��ក�ុ�ង្ខេគ្រកាយ ង្ខេទិ្ធ  ខែដ�មានការហាមឃ្លាំត់
កុូ� ការ ង្ខេធ្នូើ� ដ�ង្ខេណ៍� រ ���ង្ខេ�ព្រៃគ្រព�� ់ សគ្រមាបស់ហុគមន ៍ខែដ� បាន
�ិត �� គ្របឹ�ខែគ្រប� កុូ� ការ អ្នភរិកស ព្រៃគ្រព មយួ ង្ខេន�  ។  កា� ពីខែ� ង្ខេមសា ឆូ្នាំ�
២០២០   សកមីជួន បរសិាា ន រាប ់សិប នាក ់   គ្រតូវ បាន ហាម ឃ្លាំត ់មនិ
ជួួប ជុួ� គូ្នា ង្ខេ� កុូ� ព្រៃគ្រព �� ់ ង្ខេដ�មិ ីង្ខេធ្នូើ� ពិធ្នូី រ ��ឹក �ួប ព្រៃន ឃ្លាំតកមី របស់
ង្ខេ�ក  ឈុត វុទិ្ធ�ី សកមីជួន បរសិាា ន និ� ជា អ្នូក ការពារ ព្រៃគ្រព កមះុជា  ។ 
ជា ថី្មីី មេ� ង្ខេទិ្ធៀត  សកមី ជួន ង្ខេផ្សាស� ង្ខេទិ្ធៀត គ្រតូវ បាន គ្របឈម ជា មយួ នឹ� មន្រ្តីនតី
ឧទិ្ធានុរកស  និ� គ្រតូវ បាន គ�រាម ចាំប ់�ួូន ផ្សា� ខែដរ  ។ ក�ន គ្របុស ង្ខេ�ក  
ឈុត វុទិ្ធ�ី ខែដ� ង្ខេព� ង្ខេន� ជា គ្របធាន អ្ន�គការ ការពារ ធ្នូនធាន ធ្នូមី ជាតិ  
គឺ ជា សកមីជួន វយ័ ង្ខេកី� មូាក ់កុូ� ��ង្ខេណាម អូ្នក ដព្រៃទិ្ធ ង្ខេទិ្ធៀត  ខែដ� គ្រតូវ
បាន ហាម ឃ្លាំត ់  មនិ ឱ្យយង្ខេគ្នារព វញិ៉ាណ៍កេន� ឪពុក របស់ ង្ខេ�ក ខែដ�
គ្រតូវ បាន ង្ខេគ បាញ់ សមូាប ់ ។   ង្ខេ� ព្រៃថ្មីង បនាា ប ់  ង្ខេម បញ្ញាជ ការ ង្ខេយាធា មូាក់
បាន ប�ជ� ន �ហាន  ៥០ នាក ់ ង្ខេ� កុូ� ព្រៃគ្រព ង្ខេដ�មិ ីខែសើ� រក សកមីជួន
បរសិាា ន ៥ នាក ់ ខែដ� ជា ការ ប�ែ ញ ក �កមូា� �ង្ខេដាយឥត�កង់្ខេ�ៀម 
ង្ខេ� ��ង្ខេពា� មុ �សហុគមន ៍ម��ដាឋ ន ។ 

៩

��ំញសហគមូនថ៍្ងៃទ្រពឡងប់ានលោ�ំជាា �ិ�ំកន�ងកិ�ចការ៉ុពារ៉ុថ្ងៃទ្រពរ៉ុ�ស់កមូុ�ជាពីការ៉ុកា�់
�ំផួ្លាញថ្ងៃទ្រពលោឈុើដែ�លខ្លួ�ស�ា� ់



ករណីីសិិកា៖ ប្រកុម្ពុយ�វជីនម្នាត្ថា�ម្ពុមជា�ិករណីីសិិកា៖ ប្រកុម្ពុយ�វជីនម្នាត្ថា�ម្ពុមជា�ិ

លោប្រកាយ ពី ប្រកសិ�ង ម្ពុហា ថ្ងៃផ្ទះះ បាន ល�� លោ�ម � លោចុញ ពី �ញីូ្ជូ ការ អ្នងគការ ម្ពុិន ខែម្ពុន រដាឋ ភ្នំិបាល កាល ពីខែខ្លួកញ្ហាញ  ឆំ្នាំ �២០១៧ ប្រកុម្ពុយ�វជីន
ម្នាត្ថា �ម្ពុមជា�ិ លោ� ខែ� �ន ិសិកម្ពុមភាព ជា ប្រកុម្ពុយ�វជីនការពា រ �រសិាា ន  ខែដ៏ល ល��ង់ កំ�ង ការ�ង្ហាា ញ ពីការ��ផ្ទះួិចុ��ផួ្លាញ �រសិាា ន លោ� កំ�ង
ប្រ�លោទ្ធិសិ កម្ពុុ�ជា  ។  លោទា� �ី ជា ប្រ�ឈុម្ពុ លោ�នឹង សិមុ្នា� ពី សិ��ក់ អាជាា �រ ម្ពុ�ល ដាឋ ន លោ� ប្រគ�់ ជី�ហាន កោី  ក៏ ប្រកុម្ពុ យ�វជីនលោន� លោ� ខែ� �ន ិលោដ៏ើរ ��
យុ៉ាង សិ�ខាន់ កំ�ង ការរកា លោករ ដ៏�ខែណីល រ�ស់ិ ប្រ�ជាពលរដ៏ឋ ទា �ងអ្នស់ិគំា  ត្ថាម្ពុ រយៈ ការ អ្នភិ្នំរកស ការការពារ និងភាពសិកម្ពុមកំ�ងកិចុចការ
�រសិាា ន ។ �ើី�ី�ិខែ�មិ្ពុនសិាិ�កំ�ងរយៈលោពលថ្ងៃនរបាយការណ៍ី កាលពីខែខ្លួកញ្ហាញ  ឆំ្នាំ �២០១៧ សិកម្ពុមជីន�រសិាា ន លោ�ក ឌឹឹម្ពុ គ�នឌីឹ និង
លោ�ក  ហូ�ន វណីៈៈ  ប្រ�ូវ បាន ចា�់ខ្លួួ�ន �ន្ទាះ �់ពីបាន��យករ��ភាពកបុាល់ដ៏ឹកទ្ធិ�និញ ខែដ៏លប្រ�ូវបានសិងសយ័ថា ក�ព�ងដ៏ឹកជីញូ្ជូ� នខ្លួាចុ់

ខ្លួ�សិចុា�់ លោចុញ លោ�កំ�ង លោខ្លួ� ិ លោកា�ក�ង ។ លោ�ខែខ្លួម្ពុករា ឆំ្នាំ �២០១៨ អ្នកំទា �ងពីរប្រ�ូវបានកា�់លោទាសិឱ្យយជា�់ពននិ្ទាគាររយៈលោពល ១ឆំ្នាំ � លោដាយ
៧ខែខ្លួថ្ងៃនលោទាសិប្រ�ូវបានពយ� រ ។ អ្នកំទា �ងពីរ បាន ចុ��យលោពលជាលោប្រចុើនលោ�លោពលសិាិ�លោប្រកាម្ពុការឃុំ� �ខ្លួួ�ន�លោ�ោ �អាសិនរំង់ចា �សិវន្ទាការ ។ 
គិ�ប្រ�ឹម្ពុលោពលលោចុញផ្ទះាយ របាយការណ៍ីលោន� លោ�ក ហូ�ន វណីៈៈ ក�ព�ងប្រ�ូវបានឃុំ� �ខ្លួួ�ន�លោ�ោ �អាសិនមំ្ពុោងលោទ្ធិៀ� លោដាយសារខែ� ភាព
សិកម្ពុម លោដាយ សិនោិវ�ិី រ�ស់ិលោ�ក ។ 

ជា�មីម្ពុោងលោទ្ធិៀ� ចុលន្ទាលោន�ប្រ�ូវបាន�ន្ត្រីង្ហាក �ម្ពុោងលោទ្ធិៀ�កំ�ងខែខ្លួកញ្ហាញ  ឆំ្នាំ �២០២០ លោ�លោពលខែដ៏លអាជាា �របានលោចាទ្ធិប្រ�កាន់សិកម្ពុមជីន
�រសិាា ន វយ័ លោកមង ៣ន្ទាក់ ពី �ទ្ធិ ញ� � ញង់  និង បាន �ញូ្ជូ� ន ព�ក លោគ លោ� ឃុំ� � ខ្លួួ�ន �លោ�ោ � អាសិន ំរង់ ចា � សិវន្ទាការ  ។  សិកម្ពុមជីន ទា �ង ៣ ន្ទាក់   បាន
ពាយ៉ាម្ពុ ខែសិើង រក ការ ចា�់ អារម្ពុមណ៍ី ពាក់ព័ន ិនឹង សិកម្ពុមភាព ល�� �ឹង ត្ថា លោម្នាក លោ� កំ�ង រាជីធានីភ្នំំ�លោពញពីសិ��ក់រាជីរដាឋ ភ្នំិបាល �ុ�ខែនិ
ការ �វុ៉ា លោដាយ សិនោិវ�ិី រ�ស់ិព�កលោគ បានលោ�ើើឱ្យយអាជាា �រម្ពុិនលោពញចុិ� ិ។ 

សិកម្ពុមជីន ទា �ង ៣ន្ទាក់គឺ លោ�ក ��ន រដាឋ  កញ្ហាញ  ��ង គនិ្ទា និងកញ្ហាញ  ភ្នំ�ន ខែកវរសិមី ប្រ�ូវបានចា�់ខ្លួួ�ន ពាក់ ព័ននឹិងការលោរៀ�ចុ�ការដ៏ខែងារ
ក �ីន លោដាយ សិនោិវ�ិីពី វ�ភិ្នំំ� លោឆុ្នាំ� លោ�កាន់ លោគហដាឋ ន រ�ស់ិ សិលោម្ពុោចុន្ទាយក រដ៏ឋម្ពុន្ត្រីនិី ហូ�ន ខែសិន ។ កញ្ហាញ  គនិ្ទា បាន លោប្រគាងថានឹងលោដ៏ើរដ៏ខែងាក �ីន 
លោដ៏ើម្ពុី�ីង្ហាា ញពីកងើល់រ�ស់ិន្ទាង ពាក់ព័ននឹិងការព��ខែចុកដី៏�ឹង��ជាងលោគខែដ៏លលោ�សិល់កំ�ងរាជីធានី ភ្នំំ�លោពញ លោ�ឱ្យយ��គគលខែដ៏លម្នាន
ទ្ធិ�ន្ទាក់ ទ្ធិ�នងជីិ�សិំិទ្ធិជិាម្ពុ�យអ្នកំម្នានអ្ន��ចុ  ។ អ្នកំទា �ង៣ ប្រ�ូវបានលោចាទ្ធិប្រ�កាន់ពី�ទ្ធិញ� �ញង់ និង ក�ព�ងសិាិ�លោប្រកាម្ពុការឃុំ� �ខ្លួួ�ន
�លោ�ោ � អាសិនរំង់ចា �សិវន្ទាការ ។ កំ�ង ចុ�លោ�ម្ពុព�កលោគទា �ង៣ន្ទាក់ កញ្ហាញ  ភ្នំ�ន ខែកវរសិមី ម្នានវយ័លោកមងជាងលោគ គឺលោទ្ធិើ�ខែ� ១៩ឆំ្នាំ �  �ុ�លោ�ៈ �។ 

លោដាយការអ្ន�ពាវន្ទាវឱ្យយរកា និងការពារ�នធាន�ម្ពុមជា�ិរ�ស់ិប្រ�លោទ្ធិសិ លោដ៏ើម្ពុីជីាប្រ�លោយ៉ាជីន៍ដ៏ល់ប្រ�ជាពលរដ៏ឋប្រគ�់គំា និងក� � ឱ្យយ
លក់ ឱ្យយអ្នកំម្នានប្រទ្ធិពយនិងអ្ន��ចុ សិកម្ពុមជីនការពារ�រសិាា នដ៏�ចុជា លោ�ក រដាឋ  កញ្ហាញ  គនិ្ទា និងកញ្ហាញ  រសិមី បាន លោលើក លោ�ើង ពី �ញ្ជូា  សិ�ខាន់
ម្ពុ�យ ខែដ៏លទ្ធិ�នងជាអាចុពណ៌ីន្ទាពីសាា នភាពថ្ងៃនការអ្នភ្នំិវឌឹឍរាជីធានីភ្នំំ�លោពញ លោ�រយៈ លោពល ១ ទ្ធិសិវ�សរ ៍លោទ្ធិៀ�  ឬ លោប្រចុើន ជាង លោន� ។ កងើល់
រ�ស់ិ ព�កលោគ គឺជាកងើល់រ�ស់ិប្រ�ជាពលរដ៏ឋរា�់�នន្ទាក់ លោហើយការចា�់ខ្លួួ�នរ�ស់ិព�កលោគ គឺជាវធិានការម្ពុិនសិម្ពុប្រសិ� លោដ៏ើម្ពុី ី�ន្ត្រីង្ហាក � ការ
ពិភាកាលោ�លោលើប្រ�ធាន�ទ្ធិខែដ៏លម្នានសារៈសិ�ខាន់ជាលោប្រចុើនសិប្រម្នា�់សាធារណីៈជីន ។

១០

កញ្ញាា  ឡ�ង គនិា សកមូមជីនមាតា�មូមជា�ិ ទ្រ�ូវបានឃុំ�ំខ្លួួ�នលោ�ឆ្នាំន ២ំ០២០លោនះ លោ�យសារ៉ុ ដែ�
លោទ្រគាំង ថានឹងលោ�ើរ៉ុលោ�មើរ៉ុលោជីើងមាន កឯ់ងកន�ង�ីទ្រកុងភ្នំនលំោពញ លោ�ើមូី�ីវុាលោរ៉ុឿងការ៉ុល���ឹងតាលោមាក។



ករណីីសិិកា៖ ប្រកុម្ពុហូ�ន ហាម្ពុ�ឹនី វនី អ្ន� ិនលោវសិលោម្ពុនករណីីសិិកា៖ ប្រកុម្ពុហូ�ន ហាម្ពុ�ឹនី វនី អ្ន� ិនលោវសិលោម្ពុន

លោ�លោដ៏ើម្ពុខែខ្លួ�ំ�  ឆំ្នាំ �២០១៩ ប្រ�ជាពលរដ៏ឋជាង ១០០ន្ទាក់លោ�លោខ្លួ��ិ �ីងឃុំម� � បានជី��ជី� �គំាលោដ៏ើម្ពុី�ីវុ៉ា ប្រ�ឆ្នាំ �ងនឹង ប្រកុម្ពុហូ�នចុិន ហាម្ពុ�ឹនី វនី 

អ្ន� ិន លោវសិ លោម្ពុន ខែដ៏លបាន ពាយ៉ាម្ពុ ឈុ�សិឆ្នាំយដ៏ីខែប្រសិរ�ស់ិព�កគា�់ ខែដ៏លព�កគា�់លោប្រ�ើប្របាស់ិសិប្រម្នា�់លោ�ើើខែប្រសិ�ងក�លោងកើនផ្ទះលប្រសិ�វ ។ 

ប្រកុម្ពុហូ�ន ឯកជីនម្ពុ�យលោន� បានយកលោប្រគឿងចុប្រកចុ�ន�ន ១០លោប្រគឿង លោដ៏ើម្ពុីឈីុ�សិឆ្នាំយដ៏ីខែប្រសិលោន្ទា� លោដាយការយ៉ាម្ពុលា�ពីសិ��ក់ទាហា

នប្រ�ខែហល ៣០ន្ទាក់ និងនគរបាលខែដ៏លលោដ៏ើរ��ជាសិនោិសិ�ខ្លួ សិប្រម្នា�់ប្រកុម្ពុហូ�ន ។ 

ប្រ�ជាពលរដ៏ឋកំ�ងសិហគម្ពុន៍បានរងលោប្រគា�ប្រគ�់ប្រគាន់លោហើយសិប្រម្នា�់ភាពសិកម្ពុមរ�ស់ិព�កគា�់ ។ ម្ពុ�នលោពលលោកើ�ម្នានលោហ��ការណ៍ី

លោន� ពីរខែខ្លួ ���ងសិហគម្ពុន៍២ន្ទាក់ គឺលោ�ក ខែសិម្ពុ សាង និងលោ�ក ផ្ទះ�ន លោឈុឿន ប្រ�ូវបានចា�់ខ្លួួ�ន �ន្ទាះ �់ពីអ្នកំទា �ងពីរពាយ៉ាម្ពុ

ការពារ សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិ�លបានដ៏ី�ួី និងជីីវភាពសិម្ពុរម្ពុយរ�ស់ិសិហគម្ពុន៍ ។ សិម្នាជីិកសិហគម្ពុន៍ លោផ្ទះសង លោទ្ធិៀ� ខែដ៏លពាយ៉ាម្ពុលោ�ើើដ៏�លោណីើ រលោ�សា�

ដ៏���ងលោខ្លួ��ិ �ីងឃុំម� � លោដ៏ើម្ពុីឃួី្លាំ �លោម្ពុើលសិវន្ទាការកាលពីខែខ្លួ��� ឆំ្នាំ �២០១៩ ប្រ�ូវបានហាម្ពុឃ្លាំ�់លោ�ត្ថាម្ពុដ៏ងផ្ទះួ� វ លោដាយកងកមួ្នា �ងចុប្រម្ពុុ� ។ 

អ្នកំទា �ងពីរ ប្រ�ូវ�ដ៏ិលោសិ�ម្ពុិនឱ្យយលោ�លោប្រ�ឃុំ� �លោន្ទា�លោទ្ធិកាលពីខែខ្លួម្ពុករា ឆំ្នាំ �២០២០ ។ លោប្រកាយម្ពុក លោឈុឿន ប្រ�ូវបាន���ការលោដា�ខែលងឱ្យយលោ�

លោប្រ�ឃុំ� ��លោ�ិ�អាសិនកំាលពីខែខ្លួម្ពុិ��ន្ទា រឯី សាង លោ��នជិា�់ឃុំ� �ខ្លួួ�ន�លោ�ិ�អាសិនមំ្ពុកដ៏ល់�ចុច��ីន ំ។

គិ�ប្រ�ឹម្ពុខែខ្លួម្ពុិ��ន្ទា សិនោិសិ�ខ្លួរ�ស់ិប្រកុម្ពុហូ�ន ហាម្ពុ�ឹនី វនី អ្ន� ិនលោវសិលោម្ពុន បាន �ន�ិិទ្ធិផ្ទះួ� វលោ�ើើដ៏�លោណីើ ររ�ស់ិសិហគម្ពុន៍ចុ�លលោ�ដ៏ីខែប្រសិចុ�

ការ រ�ស់ិ ព�កគា�់ ។ ប្រ�ជាពលរដ៏ឋជាង ៦០០ប្រគួសារ ខែដ៏លពឹងខែផ្ទះែកលោលើដ៏ីសិប្រម្នា�់សំាក់អាប្រស័ិយ និងលោ�ើើខែប្រសិចុ�ការ ប្រ�ូវបាន រង ផ្ទះល

�ុ�ពាល់ លោដាយជីលោមួ្នា�លោន� ។ ជីលោមួ្នា�លោន�លោ�ខែ��នអិ្ន�សិ�នួ្ទាយលោដាយគាម នដ៏�លោ��ប្រសាយអ្នស់ិរយៈលោពល ៨ឆំ្នាំ �ម្ពុកលោហើយ ។

១១

អ្ននកភ្នំូមូកិន�ងលោខ្លួ�ំ�ីងូឃុំម� ំលោ�ើើការ៉ុឃ្លាំ�ល់ោទ្រគឿង�ទ្រកមូនិឱ្យយឈូុសឆ្នាំយ�ី
ដែទ្រស�មាក រ៉ុ និងផ្តុំាះរ៉ុ�ស់ព�កលោគ



ធ្វើសិរភីាពក េ�ងការបុធ្វើ�េញមត ិធ្វើសិរភីាពក េ�ងការបុធ្វើ�េញមត ិ

ង្ខេ�� បី ជា មាន ការ បិទិ្ធ ឬផូ្លាស់ បត�រការ គ្រគបគ់្រគ� ង្ខេ�� សារពត័ម៌ាន
ឯក រាជួយ មយួ ��នួន ង្ខេ� កុូ� គ្របង្ខេទិ្ធស កមះុជា កង៏្ខេដាយ  កអូ៏្នក សារពត័ម៌ាន
កុូ� គ្រសុក ជា ង្ខេគ្រ��ន  ង្ខេ� ខែត ង្ខេដ�រ តួនាទិ្ធី យាា � ស�ខ្លាំន ់ កុូ� ការ �ត គ្របដា�
អ្ន�ង្ខេព� ពុក រ�ួយ  និ� វបិធ្នូម ៌និទិ្ធណ៍ឌ ភាព ង្ខេ� កុូ� គ្របង្ខេទិ្ធស ដខែដ�  ។  អូ្នក
សារពត័ម៌ាន ���ង្ខេន�  អា� គ្របឈម នឹ� ង្ខេគ្រគ្នា�ថូាកយ់ាា � ខូ្លាំ��  ខែដ�
អា� ជា ហានិភយ័ កុូ� ការ ជាប ់ពន�នាគ្នារ  ង្ខេ� ង្ខេព� ខែដ� អ្នូក ��� ង្ខេនា�
ង្ខេ�ញ ផ្សាាយ ន�វ អ្នតាប ទិ្ធ ពត័ ៌មាន រ�ិ គន ់ណា មយួ  ។ 

ង្ខេ� កុូ� អ្ន��ុ� ពី ឆូ្នាំ� ២០១៧ ខែដ� ជា ឆូ្នាំ� ព្រៃន ការ ង្ខេបា�ង្ខេឆូ្នាំត ឃុុំ�
ស�ើ ត ់ ដ�់ ឆូ្នាំ�  ២០១៨ ជា ឆូ្នាំ� ព្រៃន ការ ង្ខេបា�ង្ខេឆូ្នាំត ថូាក ់ជាតិ  កា ខែសត ឌិឹ
ង្ខេ�ម បុ�ឌា ង្ខេដ�ី  (Cambodia Daily) គ្រតូវ បាន បិទិ្ធ  ឯ កាខែសត  ភូ�ង្ខេពញ
បាុសត� (Phnom Penh Post) គ្រតូវ បាន ផូ្លាស់ បត�រ អូ្នក គ្រគប ់គ្រគ�  ។ 
សាា បន័ សារពត័ម៌ាន ���ពីរ ធូាប ់ជា សាា បន័ សារពត័ម៌ាន ឯករាជួយ
ង្ខេទិ្ធើភាសា  (ភាសាខែ�ីរ និ�អ្ន�ង់្ខេគូស) ខែដ� ដ�ង្ខេណ៍� រ ការ ង្ខេដាយ អូ្នក
សារពត័ម៌ាន កុូ� គ្រសុក និ� បរង្ខេទិ្ធស ជា ង្ខេគ្រ��ន  ។ ង្ខេដាយ គ្របឈម មុ�
នឹ� ការ ប� ់ពន� យាា � ង្ខេគ្រ��ន ង្ខេ��ស �ុប និ� មនិ គ្រតឹម គ្រតូវ  កាខែសត ឌឹិ
ង្ខេ�ម បុ�ឌា ង្ខេដ�ី  បាន គ្របកាស បិទិ្ធ �ើ រ ឈប ់ដ�ង្ខេណ៍� រ ការ  ង្ខេ� ខែ�កញ្ញាញ  
ឆូ្នាំ�២០១៧ ។ ��ខែណ៍ក ឯ កា ខែសត ភូ�ង្ខេពញ បាុសត�  កគ៏្រតូវ បាន ង្ខេគ គ�រាម

ក�ខែហុ� ថា នឹ� ប�េ� ឱ្យយ ប�ព់ន� យាា � ង្ខេគ្រ��ន ង្ខេ��ស �ុបដ�� គូ្នា  ។ ង្ខេហុ�យ
ង្ខេ�ខែ� ង្ខេមសា  ឆូ្នាំ� ២០១៨  កាខែសត ង្ខេន� ក ៏គ្រតូវ បាន ទិិ្ធញ យក ង្ខេដាយ
អ្នូក ជួ�នួញ ជួន ជាតិ មាា  ង្ខេ� សីុ មូាក ់          ខែដ� មាន ទិ្ធ�នាក ់ទិ្ធ�ន� ជា មយួ
គណ៍បកស កាន ់អ្ន�ណា� ។ បនាា ប ់ពី ការ ទិិ្ធញ យក កាខែសត ភូ�ង្ខេពញ បាុសត�
ង្ខេន�  អ្នតាបទិ្ធ ង្ខេ�ញ ផ្សាាយ មយួ  ខែដ� បាន ង្ខេសុ�ប អ្នង្ខេ�ើត ង្ខេ�� ទិ្ធ�នាក ់ទិ្ធ�ន�
ខ្លាំ� ង្ខេ��  ទិ្ធទួិ្ធ� បាន គ្របតិកមី តប ពី អ្នូក គ្រគប ់គ្រគ� ថី្មីី ព្រៃន កាខែសត ង្ខេន� 
ង្ខេដាយ បាន បង្ខេណ៍ត ញ និពន� នាយក និ� អ្នូក កាខែសត ខែដ� បាន សរង្ខេសរ
អ្នតាបទិ្ធ ង្ខេន�  ង្ខេ�ញ ពី ការ�រ  ។ ង្ខេគ្រកាយ ពី មាន ការ បង្ខេណ៍ត ញ ង្ខេ�ញ មក  
អ្នូក ពិនិតយ ង្ខេផ្សាា��ផ្លាា ត ់ និ� អ្នូកកាខែសត ជា ង្ខេគ្រ��ន នាក ់ង្ខេផ្សាស� ង្ខេទិ្ធៀត  បាន
� ឈប ់ពី ការ�រ  ។

ការ បិទិ្ធ សង្ខេមូ� សារពត័ម៌ាន ���ពី រ និ�  ៣០ សាា នីយវ៍ទិិ្ធយុង្ខេទិ្ធៀត  
ខែដ� ផ្សាាយ បនត កមី វធិ្នូី របស់ វទិិ្ធយុសង្ខេមូ� សហុរដឋ អាង្ខេមរកិ  (V0A)  និ�
វទិិ្ធយុ អា សីុ ង្ខេសរ ី (RFA) ង្ខេ� មុន ង្ខេព� មាន ការ ង្ខេបា� ង្ខេឆូ្នាំត ថូាក ់ជាតិ  
ឆូ្នាំ� ២០១៨ គឺ ជា ការ កាត ់ផ្លាត � ់គ្របភព ពត័ ៌មាន សគ្រមាប ់គ្របជា ព� រដឋ
កមះុជា រាប ់�ន នាក ់ ។ អូ្នកសារពត័ម៌ាន ខែដ� បនត ង្ខេធ្នូើ� ការ�រ ផ្សាសពើ
ផ្សាាយ ការ ពិត  កាន ់ខែត គ្របឈម មុ� នឹ� ការ គ�រាម ក�ខែហុ� ���ផូ្សា�វ កាយ  
និ� ផូ្សា�វ �ាប ់ ។

១២

អ្ន�ី�អ្ននកសារ៉ុព�័ម៌ានវ�ិយ�អាស�ីលោសរ៉ុ ីលោ�ក យាង ស�ធារ៉ុនិិ និងលោ�ក អ្នួ�ន ឈុនិ ទ្រ�ូវបាន លោ�ះ
ដែលង ឱ្យយលោ�លោទ្រ�ឃុំ�ំកន�ងឆ្នាំន  ំ២០១៨ ។ ព�កគាំ�ទ់្រ�ូវបានលោគ�កឱ់្យយសិិ�លោ�លោទ្រកាមូការ៉ុលោស�ើ�អ្នលោងក�

ពី�� ចារ៉ុកមូម ដែ�លមានលកខណ្ឌ�ជាលោរ៉ុឿងនលោយាបាយ ។



អ្នតីត អូ្នកកាខែសត វទិិ្ធយុអាសីុង្ខេសរពីីរ រ�ប  ង្ខេ�ក អ្នុនួ ឈនិ 
និ�ង្ខេ�ក យា� សុធារនិា ង្ខេ� បនត ជាប ់កុូ� ង្ខេរឿ� កតី ង្ខេ� តុ�ការ ង្ខេ�
ង្ខេ��យ  ង្ខេគ្រកាយ ង្ខេព� តុ�ការ ក�ព�� សង្ខេគ្រម� បដិង្ខេសធ្នូ ស�ង្ខេណ៍�  សុ�
របស់ អូ្នក ��� ពី រ ឱ្យយ ប�ឈប ់ការ ង្ខេសុ�ប អ្នង្ខេ�ើត ខែដ� គី្នាន ទីិ្ធប�េ ប ់ង្ខេ�
ង្ខេ�� ការ គ្របកាន ់ខែដ� មាន �កេណ៍ៈ នង្ខេយាបាយ   ពី បទិ្ធ ផ្សាត�់ ពត័ម៌ាន
ឱ្យយ រដឋ បរង្ខេទិ្ធស ខែដ� អា� អ្ននតរាយ ដ�់ ការ ការពារ ជាតិ  និ� ផ្សា�ិត
រ�ប អាស អាភាស  កា� ពី ខែ� តុ�  ឆូ្នាំ�២០២០ ។ អូ្នក ��� ពីរ គ្រតូវ
បានចាំប ់�ួូន កា� ពី ព្រៃថ្មីង ទីិ្ធ ១៤  ខែ� វ�ិិិកា ឆូ្នាំ�២០១៧ និ� គ្រតូវ បាន
អាជាា ធ្នូរ ចាំប ់ដាក ់ពន�នាគ្នារ បង្ខេណាត � អាសនូ  រ� ់ចាំ� សវនា ការ អ្នស់
រយៈ ង្ខេព� ជា�  ៩ខែ� មុន ង្ខេព� គ្រតូវ បាន តុ�ការ ង្ខេដា�ខែ�� ឱ្យយ ង្ខេ�
ង្ខេគ្រ� ឃុុំ� បង្ខេណាត � អាសនូ  ។

ង្ខេ� កុូ� ខែ� ឧសភា  ឆូ្នាំ� ២០២០  នគរបា� ង្ខេ� កុូ� ង្ខេ�តត
ក�ព�ឆូ់្នាំ��  បាន ចាំប ់�ួូន មាេ ស់ សាា នីយវទិិ្ធយុ កុូ� គ្រសុក មូាក ់ង្ខេ�ី�  
សុ�  ឧតតម  ង្ខេដាយ ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ពី បទិ្ធ  “ញុ�ញ�ឱ់្យយគ្របគ្រពឹតតបទិ្ធឧគ្រកិដឋ 
ជាអាទិ្ធ�” ង្ខេ� ង្ខេព� ខែដ� ង្ខេ�ក បាន រាយការណ៍៍ ពត័ម៌ាន  អ្ន�ពី ជួង្ខេមូា�
ដីធូ្នូី រវ៉ា�  សហុគមន ៍កសិករ  និ� អាជាា ធ្នូរគ្រសុក  ។  មយួ ព្រៃថ្មីង មុន ង្ខេព�
ខែដ� ង្ខេ�ក ឧតតម  គ្រតូវ បាន ង្ខេគ ចាំប ់�ួូន  គ្រកសួ� ពត័ម៌ាន  បាន �ុប 
ង្ខេចាំ�អាជាា បណ័៍ណ  សារពត័ម៌ាន ព្រៃនសាា នីយវទិិ្ធយុ  និ� ង្ខេគហុទិ្ធ�ពរ័ រទឹិ្ធ�ីខែសន
របស់ ង្ខេ�ក   ង្ខេ��បី ជា ង្ខេ�ក មនិ �ន ់គ្រតូវ បាន តុ�ការ ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន់
ពី បទិ្ធ ង្ខេ�ី�ស ណា មយួ ង្ខេ� ង្ខេ��យ ក ៏ង្ខេដាយ  ។ ប�េុបិនូ ង្ខេ�ក ក�ពុ�
សាិតង្ខេ� កុូ� ការ ឃុុំ� �ួូន បង្ខេណាត � អាសនូ រ� ់ចាំ� សវនា ការ ។ 

ង្ខេ� កុូ� ខែ�មថុិ្មីនា  ឆូ្នាំ� ង្ខេន�   នគរបា� រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ  បាន ចាំប់
�ួូន ង្ខេ�ក  រស់ សុឃុំិត អូ្នក សារពត័ម៌ាន  និ� ចាំ� ហាើ � របស់ កាខែសត  
ជាតិ ខែ�ីរ  បនាា ប ់ពី ង្ខេ�ក បាន បង្ខេ�ែ � សារ ជាង្ខេគ្រ��ន  ង្ខេ� ង្ខេ�� ង្ខេគហុទិ្ធ�ពរ័
ង្ខេហុើសបុុក របស់ ង្ខេ�ក ង្ខេដាយ ង្ខេ��ក ង្ខេ��� ពី ការ ង្ខេដា�គ្រសាយ  របស់
រាជួរដាឋ ភបិា� កមះុជា  ង្ខេ� ង្ខេ�� បញ្ញាែ  ប�ណុ៍� មគី្រកូហុិរ�ញ  វតាុ ខែដ� ក�ពុ�
ង្ខេក�ន ង្ខេ��� ង្ខេ� កុូ� គ្របង្ខេទិ្ធស  និ� ការ គ្របង្ខេម� �ង្ខេម�� ជុួ�វញិ ការ បនត ង្ខេវន
នង្ខេយាបាយ កុូ� ជួួរ គណ៍បកស កាន ់អ្ន�ណា�  ។  ដ�� ករណី៍ខ្លាំ� ង្ខេ��
ខែដរ  ង្ខេ�ក គ្រតូវ បាន តុ� ការ ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ពី បទិ្ធ ញុ�ញ� ់ឱ្យយ គ្រប គ្រពឹតត
បទិ្ធឧគ្រកិដឋ  ង្ខេដាយ សារ ង្ខេ�ក បាន បង្ខេ�េ ញ មតិ �កទ់ិ្ធ� នឹ� គ្របង្ខេយាជួន៍
សាធារណ៍ៈ   ង្ខេហុ�យ ង្ខេ�ក គ្រតូវ បាន តុ�ការ ឃុុំ� �ួូន  បង្ខេណាត � អាសនូ
រ� ់ចាំ� សវនា ការ ង្ខេ� ពន�នាគ្នារ ព្រៃគ្រពស  រាជួធានី ភូ�ង្ខេពញ  ។ ង្ខេ�ក
គ្រតូវ បាន តុ�ការ ផ្សាតនាា ង្ខេ�ស ដាក ់ពន�នាគ្នារ ��នួន  ១៨ ខែ�   កា�ពី
ខែ�វ�ិិិកា  ។ 

បទិ្ធង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ង្ខេន� គ្រតូវ បាន ង្ខេគ្រប�គ្របាស់ ��ង្ខេពា� ការ រាយការណ៍៍
អ្ន�ពី ការ រ �ង្ខេ�ភ សិទិ្ធិ�មនុសស នានា ខែដ� ហាក ់ដ��ជា ការ រាយការណ៍៍
��� ង្ខេនា�  ជា ការ ញុ�ញ� ់ឱ្យយ សាធារណ៍ៈជួន គ្របគ្រពឹតត បទិ្ធ ង្ខេ�ី�ស គ្រពហុី
ទិ្ធណ៍ឌ  ។ ការ ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ខ្លាំ� ង្ខេ�� ង្ខេន� គ្រតូវ បាន ង្ខេគ ង្ខេគ្រប� គ្របាស់ កាន់
ខែត ញឹក ញ៉ាប ់ ង្ខេដាយ មនិ គ្រតឹម ខែត ង្ខេ� ង្ខេ�� អ្នូក កាខែសត បាុង្ខេណាណ � ង្ខេទិ្ធ  ខែថ្មីម
��� ង្ខេ� ង្ខេ�� អ្ន�គការ ស�គម សីុវ�ិ ជា ង្ខេគ្រ��ន ខែដ� ឃូ្លាំ�ង្ខេម�� ការ រ �ង្ខេ�ភ
ប�ពាន ��� ង្ខេនា� ង្ខេ� ទិ្ធ���� គ្របង្ខេទិ្ធស ។

១៣

អ្ន�ី�និពនិនាយកកាដែស�ភ្នំនលំោពញ�ុ�សំ� លោ�ក ដែក គឹមូស�ង ឱ្យ�ជាគាំន មូ�យអ្ននកសារ៉ុព�័៌
មានលោផ្តុំសងលោ�ៀ� �នាា �ព់ីលោ�កទ្រ�ូវបានអ្ននកទ្រគ�ទ់្រគង�មី�លោណំ្ឌញលោ�ញពីការ៉ុងារ៉ុ



ករណីីសិិកា៖ សិ�វណីៈរទិ្ធិិីករណីីសិិកា៖ សិ�វណីៈរទិ្ធិិី

លោ�លោដ៏ើម្ពុឆំ្នាំ � ២០២០ ប្រ�លោទ្ធិសិកម្ពុុ�ជាបានជី��ប្រ�ទ្ធិ��ញ្ហាា ខែផ្ទះកំលោសិដ៏ឋកិចុច និងប្រ�ព័នសិិ�ខ្លួភាពសាធារណីៈ លោប្រកាយលោពល ខែដ៏ល ម្នាន

ការ រាយការណ៍ី អ្ន�ពី ការ �ងួ រកីរាល ដាល ថ្ងៃន លោម្ពុលោរាគ  ក�វដី៏ ១៩ លោ� កំ�ង ប្រ�លោទ្ធិសិ ជា លោលើក ដ៏���ង ម្ពុក ។ �ប្រម្ពុូវការ សារព័�៌ម្នាន ឯករាជីយ កំ�ង

លោវ� លោន�  លោដ៏ើម្ពុី ីឱ្យយ ពលរដ៏ឋ ខែដ៏ល ក�ព�ង ភិ្នំ�ភ្នំ័យពី ការ �ងួ ជី�ងឺ ទ្ធិទ្ធិ�ល បាន ន�វ ព័�៌ម្នាន  គឺកាន់ ខែ� ម្នាន សារៈសិ�ខាន់ ខួា �ង លោ�ើង  ។ ផ្ទះះ�យ លោ�

វញិ   អាជាា �រ ខែ�រ ជាចា�់ ខ្លួួ�នអ្នកំកាខែសិ� ដ៏៏ម្នានប្រ�ជាប្រ�ិយមំ្នាក់ គឺលោ�ក សិ�វណីៈរទិ្ធិិី លោប្រកាយ លោពល ខែដ៏ល លោ�ក បាន ផ្ទះសពើផ្ទះាយ �ន ិន�វ អ្នើី
ខែដ៏ល សិលោម្ពុចិុ ន្ទាយក រដ៏ឋម្ពុន្ត្រីនិី បាន ម្នាន ប្រ�សាសិន៍  លោដ៏ើម្ពុី ីជី�យ ដ៏ល់ ពលរដ៏ឋ អ្ន���ង លោពល វ�ិ�ិិ លោសិដ៏ឋកិចុច  និង ការ រកីរាលដាល ថ្ងៃន លោម្ពុលោរាគ

ក�វដី៏ ១៩ ។

អ្ន���ង លោពល សិ�នះរកថា ជា សាធារណីៈកាល ពីខែខ្លួលោម្ពុសា សិលោម្ពុចិុន្ទាយករដ៏ឋម្ពុន្ត្រីនិី បានលោលើកលោ�ើងម្ពុងិលោហើយម្ពុងិលោទ្ធិៀ�ថា រាជី រដាឋ

ភ្នំិបាល ម្ពុិន ម្នាន កញ្ជូច �់�វកិា ប្រគ�់ប្រគាន់ លោដ៏ើម្ពុីជីី�យដ៏ល់កម្ពុមករកំ�ងវស័ិិយលោប្រ�ប្រ�ព័ន ិ ដ៏�ចុជាអ្នកំរ�់ម្ពុុ���ឌឹ��លោន្ទា�លោទ្ធិ អ្ន���ង លោពល វ�ិ�ិិ 

លោសិដ៏ឋកិចុច ខែដ៏ល �ងក លោដាយ ការ �ងួ ថ្ងៃន លោម្ពុលោរាគ ក�វដី៏ ១៩ លោហើយ ឱ្យយ លោយ៉ា�ល់ ថា អ្នកំ រ�់ ម្ពុុ��� ឌឹ�� ទា �ង លោន្ទា� គ�រ ខែ� លក់ ម្ពុុ��� រ�ស់ិ ខ្លួួ�ន លោដ៏ើម្ពុី ី
ប្រទ្ធិប្រទ្ធិង់ ជីីវភាព �លោ�ិ� អាសិន ំសិិន លោ�  ។ 

លោប្រកាយ លោពលខែដ៏លលោ�ក រទិ្ធិិី �លោង្ហាា �សារលោលើ��ិញសិងគម្ពុរ�ស់ិខ្លួួ�ន លោដាយដ៏កប្រសិង់ប្រ�សាសិន៍រ�ស់ិសិលោម្ពុចិុខាងលោលើ 

លោ�កប្រ�ូវ បាន អាជាា �រ ចា�់ ខ្លួួ�ន ទា �ង យ�់ និង លោចាទ្ធិ ប្រ�កាន់ ពី�ទ្ធិ “ញ� �ញង់ឱ្យយប្រ�ប្រពឹ��ិទ្ធិឧប្រកិដ៏ឋ ជាអាទ្ធិ”៍ ។ សារព័�៌ម្នាន រ�ស់ិ លោ�ក 

ក៏ ប្រ�ូវ បាន ប្រកសិ�ង ដ៏ក អាជាា �័ណីៈ  ម្ពុ�យ ថ្ងៃ�ៃ លោប្រកាយការចា�់ខ្លួួ�ន រ�ស់ិលោ�ក ។ លោ�កប្រ�ូវបាន���ការផ្ទះនិ្ទាះ លោទាសិកាលពីខែខ្លួ��� លោដាយ

ប្រ�ូវជា�់ពននិ្ទាគារចុ�ន�ន ១៨ខែខ្លួ �ុ�ខែនលិោទាសិខែដ៏លលោ�សិល់ប្រ�ូវពយ� រ ។ ម្ពុ�នលោពលផ្ទះនិ្ទាះ  លោទាសិ លោ�ក បាន ជា�់ ពននិ្ទាគារ�លោ�ិ� អាសិនំ

រយៈ លោពល ជាង  ៥ខែខ្លួម្ពុក លោហើយ ។ លោទា��ីជាលោ�កប្រ�ូវបាន���ការលោដា�ខែលង លោហើយក៏លោដាយ ក៏លោ�កអាចុនឹងប្រ�ូវ���ការចា�់

ម្ពុកអ្នន�វ�លិោទាសិខែដ៏លប្រ�ូវបានពយ� រវញិ ប្រ�សិិនលោ�ើរកលោឃុំើញក�ហ�សិ ។ សាា នីយទ្ធិ�រទ្ធិសិសន៍អ្ននឡាញរ�ស់ិលោ�ក ក៏ម្ពុិន ប្រ�ូវ បាន ប្រកសិ�ង

ផ្ទះល់ិ អាជាា �័ណីៈ វញិលោន្ទា�លោទ្ធិ ។

១៤

អ្ននកកាដែស� TVFB លោ�កស�វណ្ឌណ  រ៉ុ�ិិី គឺជាអ្ននកកាដែស�មាន កក់ន�ង�ំលោ�មូអ្ននក កាដែស�
លោផ្តុំសងលោ�ៀ� ដែ�លទ្រ�ូវបានរ៉ុ�ា ភ្នំបិាលតាមូ�នពីការ៉ុរាយការ៉ុណ៍្ឌព�័ម៌ានរ៉ុ�ស់គាំ� ់ 

រ៉ុ�ូភាពលោ�យ លោខ្លួមូ�ូចា



ករណីីសិិកា៖ ប្រព�លោ�ជីគ�ណី ល�ន សិ�វ៉ា�ករណីីសិិកា៖ ប្រព�លោ�ជីគ�ណី ល�ន សិ�វ៉ា�

ប្រព�លោ�ជីគ�ណី ល�ន សិ�វ៉ា� គឺជាសិកម្ពុមជីនសិងឃដ៏៏លោលចុលោធួាម្ពុ�យអ្នងគ និងជាអ្នកំការពារសិិទិ្ធិមិ្ពុន�សិសខែដ៏លប្រ�ូវបានលោគទ្ធិទ្ធិ�លសាគ ល់
ជាអ្ននរិជា�ិ លោ�លោពលខែដ៏លប្រព�អ្នងគលោចុញប្រព�កាយផ្ទះសពើផ្ទះាយអ្ន�ពីជីលោមួ្នា�ដ៏ី�ួីលោ�កំ�ង���ន់�ឹងកក់ ។ ចា�់ត្ថា �ងពីលោពលលោន្ទា�ម្ពុក 
ប្រព�អ្នងគ បានល��ង់ប្រព�កាយពលឥ�ឈុ�់ឈុរ លោដ៏ើម្ពុីកីារពារសិិទិ្ធិរិ�ស់ិប្រ�ជាពលរដ៏ឋទ្ធិ�លោ� លោទា��ីជាប្រព�អ្នងគកួាយជាលោគាលលោ�ខែដ៏ល
ប្រ�ូវបានលោគម្ពុ�ល�ង្ហាក ចុ់ និងគ�រាម្ពុខែហងពីគណី�កសកាន់អ្ន��ចុអ្នស់ិរយៈលោពលជាលោប្រចុើនឆំ្នាំ �ម្ពុកលោហើយក៏លោដាយ ។ 

លោ�កំ�ងឆំ្នាំ � ២០២០ យ�ទ្ធិនិ្ទាការថ្ងៃនការ��ភ្នំិ���ភ្នំ័យលោន� កាន់ខែ�អាប្រកក់លោ�ើង លោដាយការផ្ទះសពើផ្ទះាយន�វសិ�លោ�ងលោលចុធួាយជា
សាធារណីៈ  លោ�លោលើ��ិញសិងគម្ពុ កាលពីខែខ្លួមិ្ពុ��ន្ទា លោដាយលោចាទ្ធិប្រ�កាន់ប្រព�លោ�ជីគ�ណីថា បានលោលមើសិនឹងវនិ័យប្រព�សិងឃ ។ 
ពីរ�ីខែខ្លួលោប្រកាយម្ពុក ការលោសិ�ើ�អ្នលោងក�ម្ពុ�យ ប្រ�ូវបានលោ�ើើលោ�ើងលោដាយកាខែសិ� ឌឹឹញ� យកខែ�ម្ពុ (The New York Time) ខែដ៏លបាន�ង្ហាា ញថា
ម្ពុន្ត្រីនិី លោ�អ្នងគភាពប្រ��ិកម្ពុមរហ័សិថ្ងៃនទី្ធិសិិីការគណីរដ៏ឋម្ពុន្ត្រីនិី ខែដ៏លជាលោសិន្ទា�ិការផ្ទះសពើផ្ទះាយលោគាលនលោយ៉ាបាយរ�ស់ិរាជីរដាឋ ភ្នំិបាល ជា
អ្នកំ �លោងកើ� និង�លោង្ហាា �សារជាវលីោដ៏អ្ន�សិ�លោ�ងកា�់�លោន្ទា�លោ�លោលើ��ិញសិងគម្ពុ ។

សិប្រម្នា�់ប្រព�លោ�ជីគ�ណី ល�ន សិ�វ៉ា� ការ�កអាប្រកា�សិកម្ពុមភាពម្ពុ�ល�ង្ហាក �់លោន� ហាក់រាងយឺ�លោពល�និិចុ ។ ប្រព�អ្នងគ ប្រ�ូវ បាន
គណីៈសិងឃលោខ្លួ�លិោសិៀម្ពុរា� ផ្ទះសកឹលោដាយមិ្ពុនម្នានវ�មិ្នានប្រព�អ្នងគ លោប្រពា�ប្រព�អ្នងគបានលោភ្នំៀសិប្រព�កាយចាកលោចុញពីប្រ�លោទ្ធិសិ លោហើយ
ប្រព�អ្នងគ ប្រ�ូវបានលោគលោចាទ្ធិប្រ�កាន់ពី�ទ្ធិរ �លោ�ភ្នំលោសិពសិនាវៈ ។  

យ�ទ្ធិនិ្ទាការម្ពុ�ល�ង្ហាក �់ម្ពុកលោលើអ្នកំការពារសិិទិ្ធិមិ្ពុន�សិសលោដាយមិ្ពុនប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវលោន� ម្នានលោគាល��ណីងលោ�ើើឱ្យយខ្លួ�ចុកិ�ិិយសិប្រព�អ្នងគ ជា
អ្នកំ ខែដ៏លខែ�ងខែ�ទាម្ពុទារឱ្យយអាជាា �ររដ៏ឋទ្ធិទ្ធិ�លខ្លួ�សិប្រ�ូវចុ�លោពា�ការរ �លោ�ភ្នំសិិទិ្ធិមិ្ពុន�សិសន្ទាន្ទាខែដ៏លអាជាា �ររដ៏ឋបានប្រ�ប្រពឹ�ិិ ។ សិកម្ពុមភាព
ទា �ង លោន� ប្រ�ូវបានលោគលោប្រ�ើប្របាស់ិម្ពុងិលោហើយម្ពុងិលោទ្ធិៀ� ម្ពុកលោលើប្រព�សិងឃខែដ៏លប្រព�អ្នងគប្រគាន់ខែ�លោប្រ�ើប្របាស់ិសិិទិ្ធិខិែដ៏លម្នានខែចុងកំ�ងរដ៏ឋ
�ម្ពុមន�ញ្ជូញ លោដ៏ើម្ពុីចីុ�លរ�ម្ពុលោដាយលោសិរកីំ�ងការប្រ�ម្ពុ�លផ្ទះិ� �អ្នហិងាកំ�ង��ពើលោហ��សិងគម្ពុខែ��ុ�លោ�ៈ � ។ ប្រព�សិងឃ��នអ្នងគលោផ្ទះសងលោទ្ធិៀ�ម្ពុកពីវ�ិ
លោផ្ទះសងៗ គំា ខែដ៏លបាននិម្ពុនចិុ�លរ�ម្ពុការ�វុ៉ាលោដាយអ្នហិងាលោ�លោខ្លួ�បិា�់ដ៏��ងកាលពីខែខ្លួឧសិភា ប្រ�ូវបានលោគគប្រម្នាម្ពុក�ខែហងថានឹង
�លោណិីញប្រព�អ្នងគលោចុញពីវ� ិ លោដាយសារប្រព�អ្នងគនិម្ពុនចិុ�លរ�ម្ពុកំ�ងការ�វុ៉ាអ្នហិងាលោន្ទា� ។ កាលពីខែខ្លួវចិុិិកាឆំ្នាំ �លោន� ប្រព�សិងឃពីរអ្នងគ 
ខែដ៏លគង់លោ�វ�កិំ�ងរាជីធានីភ្នំំ�លោពញ បានលោភ្នំៀសិប្រព�កាយ�ងួលោ�ប្រ�លោទ្ធិសិថ្ងៃ� លោដាយសារប្រព�អ្នងគបានទ្ធិទ្ធិ�លដ៏�ណឹីងថានគរបាលក�ព�ង
ខែសិើងរកចា�់ប្រព�កាយប្រព�អ្នងគលោ�កំ�ង វ� ិ និងលោ�ប្រសិ�កក�លោណីើ � �ន្ទាះ �់ពីប្រព�អ្នងគបាននិម្ពុនចិុ�លរ�ម្ពុកំ�ងការ�វុ៉ាអ្នហិងា 
លោសិំើសិ� �ឱ្យយលោដា�ខែលងលោ�ក រ ុ�ង ឈុ�ន ។ 

ករណីីប្រព�អ្នងគ ក៏ដ៏�ចុជាករណីីប្រព�សិងឃជាលោប្រចុើនអ្នងគលោផ្ទះសងលោទ្ធិៀ� ខែដ៏លប្រ�ូវបានចា�់ប្រព�កាយ ចា�់ផ្ទះសកឹ ឬ�ងំ� ឱ្យយ លោភ្នំៀសិ ប្រព�កាយ
លោចុញពីប្រ�លោទ្ធិសិ គឺជាលោរឿងគ�រឱ្យយលោសាកសិាយយុ៉ាងខួា �ង លោដាយសារការម្ពុិនលោលើកខែលងរ�ស់ិអាជាា �ររដ៏ឋកំ�ងការ�ន្ត្រីង្ហាក �លោ�លោលើភាព
សិកម្ពុម និយម្ពុខែផ្ទះកំសិិទិ្ធិមិ្ពុន�សិស លោទា��ីជាសិកម្ពុមជីនទា �ងលោន្ទា� ជាប្រព�សិងឃក៏លោដាយ ។

១៥

សកមូមជីនសងឃ ទ្រពះលោ�ជីគ�ណ្ឌ ល�ង ស�វា� ដែ�លធួា�រ់៉ុងការ៉ុវាយទ្រ�ហារ៉ុពី
រាជីរ៉ុ�ា ភ្នំបិាលកន�ងការ៉ុការ៉ុពារ៉ុសិ�ិិមូន�សសរ៉ុ�ស់ទ្រពះអ្នងគ



ការបង្ខេ�ើ�ន��នួន�ាបខ់ែដ�មាន�កេណ៍ៈរតឹតិតិការបង្ខេ�ើ�ន��នួន�ាបខ់ែដ�មាន�កេណ៍ៈរតឹតិតិ

គណ៍បកសកានអ់្ន�ណា� បានង្ខេគ្រប�គ្របាស់រដឋសភា និ�គ្រពឹទិ្ធ�សភា ង្ខេដ�មិអី្ននុមត័ ឬង្ខេរៀប��ន�វ�ាបជ់ាង្ខេគ្រ��ន ខែដ�បានផ្សាត�់ អ្ន�ណា� ង្ខេសា�រខែត 
គី្នាន ខែដន ក�ណ៍ត ់ង្ខេ�រាជួរដាឋ ភបិា� កុូ�ការចាំប�ួូ់ន និ�ឃុុំ��ួូនអូ្នកខែដ�ហុានង្ខេគ្រកាកឈរតសុ�មតិ ង្ខេដ�មិ ីសិទិ្ធិ� របស់ អូ្នក ���ង្ខេនា� ។

ចុា�់ហាម្ពុឃ្លាំ�់ការប្រ�ម្នា�អ្នងគប្រព�ម្ពុហាកសប្រ� ចុា�់ហាម្ពុឃ្លាំ�់ការប្រ�ម្នា�អ្នងគប្រព�ម្ពុហាកសប្រ� 

ដ៏�ចុគំាខែដ៏រ លោ�កំ�ងខែខ្លួក�ម្ពុាៈ ឆំ្នាំ �២០១៨ រដ៏ឋសិភាជា�ិ ក៏បានអ្នន�ម្ពុ័�ន�វលោសិចុកិីប្រពាងវលិោសា�នកម្ពុមប្រកម្ពុប្រពហមទ្ធិណីឌ  កម្ពុុ�ជា 
លោដាយ  ដាក់ លោទាសិពី�ទ្ធិលោលមើសិប្រពហមទ្ធិណីឌ លោលើការប្រ�ម្នា��ម្ពុ�យខែដ៏លលោ�ើើលោ�ើងម្ពុកលោលើអ្នងគប្រព�ម្ពុហាកសប្រ� ។ ម្នាប្រត្ថា�មីលោន� 
(ខែដ៏លអាចុដាក់លោទាសិពននិ្ទាគារពីម្ពុ�យឆំ្នាំ � ដ៏ល់ប្របា �ឆំ្នាំ � រ�ម្ពុទា �ងប្របាក់ពិន័យលោ�លោលើការ�លោញ្ជូច ញម្ពុ�ិ�ម្ពុ�យពីរ��វន�ិ�គគល 
ឬនី�ិ��គគល ខែដ៏លម្នានលកណំីៈប្រ�ម្នា�ដ៏ល់ទឹ្ធិកដី៏ថ្ងៃនប្រ�លោទ្ធិសិជា�ិ) ប្រ�ូវបានលោគលោប្រ�ើប្របាស់ិ លោដ៏ើម្ពុីលីោចាទ្ធិប្រ�កាន់ និងចា�់ ខ្លួួ�ន
ពលរដ៏ឋ ចុ�ន�ន�ីន្ទាក់ លោ�លោពលខែដ៏លអ្នកំទា �ង�ីបានខែចុករ �ខែលកលោលើ��ិញសិងគម្ពុន�វអ្ន�ា�ទ្ធិខែដ៏ល ម្នាន លកណំីៈ  ប្រ�ម្នា�
ប្រព�ម្ពុហាកសប្រ� ពីរ�ីខែខ្លួលោប្រកាយវលិោសា�នកម្ពុមថ្ងៃនចុា�់លោន្ទា�ចុ�លជា�រម្នាន ។

វលិោសា�នកម្ពុមរដ៏ឋ�ម្ពុមន�ញ្ជូញវលិោសា�នកម្ពុមរដ៏ឋ�ម្ពុមន�ញ្ជូញ

កាលពីខែខ្លួក�ម្ពុាៈ ឆំ្នាំ �២០១៨ រដ៏ឋសិភាជា�ិបានអ្នន�ម្ពុ័�លោលើលោសិចុកិីប្រពាងវលិោសា�នកម្ពុមលោ�លោលើរដ៏ឋ�ម្ពុមន�ញ្ជូញ ខែដ៏ល ជា ចុា�់

ក�ព�ល រ�ស់ិ ប្រ�លោទ្ធិសិ លោដាយរ�ឹ�ី�ិលទ្ធិភិាពរ�ស់ិពលរដ៏ឋ កំ�ងការចុ�លរ�ម្ពុកំ�ងកិចុចការនលោយ៉ាបាយ និងលទិ្ធិ ិ ប្រ�ជា �ិ� លោ�យយ
រ�ស់ិ  ប្រ�លោទ្ធិសិជា�ិ ។ វលិោសា�នកម្ពុម ទា �ងលោន� ហាម្ពុឃ្លាំ�់ប្រ�ជាពលរដ៏ឋពី “សិកម្ពុមភាពទា �ងឡាយ�” ខែដ៏ល “�ុ�ពាល់ ដ៏ល់
ប្រ�លោយ៉ាជីន៍ ប្រ�លោទ្ធិសិជា�ិ និងប្រ�ជាពលរដ៏ឋកម្ពុុ�ជា” លោទា�លោដាយប្រ�លោយ៉ាលកិី លោដាយផ្លាះ ល់កិី ក៏ដ៏�ចុ ជារ�ឹ�ី�ិ សិិទិ្ធិរិ�ស់ិពលរដ៏ឋ
កំ�ងការចុ�លរ�ម្ពុកំ�ងការលោបា�លោឆំ្នាំ� និងសិិទិ្ធិលិោសិរភីាពកំ�ងការ�លោងកើ�សិម្នាគម្ពុ លោដាយ �ប្រម្ពុូវ ឱ្យយទា �ង គណី�កស នលោយ៉ាបាយ 
និងពលរដ៏ឋសាម្ពុញ្ជូញ “�ម្ពុកល់ប្រ�លោយ៉ាជីន៍ជា�ិជា��” ។ វលិោសា�នកម្ពុមទា �ងលោន� ខែចុងន�វវធិានការរ�ឹ�ី�ិយុ៉ាង ប្រសិពិចុប្រសិពិល 

និងលោដាយម្ពុិនប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវ លោលើលោសិរភីាពថ្ងៃនការ�លោញ្ជូច ញម្ពុ�ិ ការ�លោងកើ�សិម្នាគម្ពុ និងការប្រ�ម្ពុ�លផ្ទះិ� �ន្ទាន្ទា ។

ចុា�់សិិីពីការប្រគ�់ប្រគងប្រ�លោទ្ធិសិជា�ិសិាិ�កំ�ងភាពអាសិន ំចុា�់សិិីពីការប្រគ�់ប្រគងប្រ�លោទ្ធិសិជា�ិសិាិ�កំ�ងភាពអាសិន ំ

អ្ន���ងលោពលរកីរាលដាលថ្ងៃនការ�ងួលោម្ពុលោរាគ ក�វដី៏ ១៩ កាលពីខែខ្លួលោម្ពុសា រដ៏ឋសិភាបានអ្នន�ម្ពុ័�ចុា�់ម្ពុ�យខែដ៏ល អ្នន�ញ្ហាញ �
ឱ្យយ រាជីរដាឋ ភ្នំិបាល ប្រ�កាសិដាក់ប្រ�លោទ្ធិសិកំ�ងសាា នភាពអាសិន ំ លោដ៏ើម្ពុីលីោ�ួើយ��នឹង “លោប្រគា�ថំាក់” ខែដ៏លម្ពុិនចុាស់ិ�ស់ិ 
ខែដ៏លអាចុ លោកើ� ម្នានលោ�ើងកំ�ងប្រ�លោទ្ធិសិ ។ ពាកយលោពចុន៍ខែដ៏លប្រ�ូវបានលោប្រ�ើប្របាស់ិម្ពុ�យចុ�ន�នកំ�ងចុា�់លោន� លោ�ម្នានភាព
ប្រសិពិចុប្រសិពិល ខែដ៏ល  លោ�ើើ ឱ្យយ អាជាា �ររដ៏ឋម្នានអ្ន��ចុលោលើសិល�� កំ�ងការរ�ឹ�ី�ិសិិទិ្ធិលិោសិរភីាពជាម្ពុ�លដាឋ នន្ទាន្ទា រ�ម្ពុម្នាន
ទា �ងលោសិរភីាព កំ�ង ការ ជី��ជី� � �លោញ្ជូច ញម្ពុ�ិ លោ�ើើដ៏�លោណីើ រ លោ�ើើការង្ហារ និងកាន់កា�់ប្រទ្ធិពយសិម្ពុី�ិិ ។ 

ចុា�់ លោន�  ម្ពុិន ប្រ�ឹម្ពុ ខែ�ក�ណី�់ន�វលោទាសិប្រពហមទ្ធិណីឌ យុ៉ាង�ៃន់�ៃរចុ�លោពា��ទ្ធិលោលមើសិម្ពុ�យចុ�ន�ន ខែដ៏ល ប្រ�ូវ បាន ខែចុង លោដាយ
ម្ពុិន ចុាស់ិ �ស់ិ ដ៏�ចុជា�ទ្ធិលោលមើសិ “ម្ពុិនលោគារព” វធិានការរ�ស់ិរាជីរដាឋ ភ្នំិបាល�ុ�លោ�ៈ �លោទ្ធិ លោហើយចុា�់លោន�ក៏ផ្ទះល់ិអ្ន��ចុ
ដ៏ល់អាជាា �រ រដ៏ឋ ដាក់ នី�ិ��គគលប្រសិ�ចុា�់ម្ពុ�យចុ�ន�ន ឱ្យយទ្ធិទ្ធិ�លខ្លួ�សិប្រ�ូវប្រពហមទ្ធិណីឌ  លោលើ�ទ្ធិលោលមើសិខែដ៏លខែចុងម្ពុិនចុាស់ិ�ស់ិ
ផ្ទះងខែដ៏រ ។ លោ�លោប្រកាម្ពុម្នាប្រត្ថាទា �ងលោន� អ្នងគការ សិម្នាគម្ពុ សិហជីីព ឬប្រកុម្ពុពលរដ៏ឋ�ម្ពុ�យអាចុប្រ�ូវបានរ ��យលោចាល ប្រ�សិិន
លោ�ើ សិម្នាជីិក រ�ស់ិ សាា �័ន ឬប្រកុម្ពុលោន្ទា� ម្នានពិរ�ទ្ធិភិាពលោដាយសាររ �លោ�ភ្នំ�ទ្ធិ�ញូ្ហាខែដ៏លខែចុងម្ពុិនចុាស់ិន្ទាន្ទា លោ�កំ�ង
សាា នភាព ថ្ងៃនការដាក់ប្រ�លោទ្ធិសិសិាិ�កំ�ងប្រគាអាសិន ំ។

១៦



លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់សិិីពីសិ�ិ�់ធំា�់សាធារណីៈ លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់សិិីពីសិ�ិ�់ធំា�់សាធារណីៈ 

លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន� ប្រ�ូវបានលោលចុលោចុញជាសាធារណីៈកាលពីខែខ្លួម្ពុិ��ន្ទា លោហើយប្រ�សិិនលោ�ើប្រ�ូវបានរដ៏ឋសិភាអ្នន�ម្ពុ័�
លោដាយឥ�ខែកខែប្រ�អ្នើី នឹងរ�ឹ�ី�ិយុ៉ាងខួា �ងលោសិះើរប្រគ�់ខែផ្ទះកំថ្ងៃនជីីវភាពប្រ�ចា �ថ្ងៃ�ៃរ�ស់ិប្រ�ជាពលរដ៏ឋ ។ ចុ�ណី� ចុសិ�ខាន់ៗម្ពុ�យចុ�ន�ន
កំ�ងលោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន� រ�ម្ពុម្នានការដាក់លោទាសិប្រពហមទ្ធិណីឌ លោ�លោលើន្ត្រីសិិីខែដ៏លលោសិៀួកពាក់ខ្លួួីលោខ្លួើចុលោលើលោខ្លួើចុលោប្រកាម្ពុ ឬ លោសិៀួក
ពាក់  លោសិិើងលោម្ពុើលលោឃុំើញលោករលោភ្នំទ្ធិ ហាម្ពុឃ្លាំ�់ម្ពុន�សិសខែដ៏លម្នានជី�ងឺខែផ្ទះកំសិ�ិសាម រ�ី (ម្នាប្រត្ថាលោន� ខែចុងម្ពុិនចុាស់ិ�ស់ិថាលកំ
ខ្លួណីឌ ខែ���ខ្លួ�ួខែដ៏លលោ�ើើឱ្យយម្ពុន�សិសខែលងដ៏ឹង “ខ្លួ�សិ” ដ៏ឹង “ប្រ�ូវ”)  ម្ពុិនឱ្យយលោចុញលោ�ទី្ធិសាធារណីៈលោដាយម្ពុិនម្នានអ្នកំលោម្ពុើលខែ�
រកាលោ�ជាម្ពុ�យ និងហាម្ពុឃ្លាំ�់សិកម្ពុមភាពប្រ�ចា �ថ្ងៃ�ៃជាម្ពុ�លដាឋ នម្ពុ�យចុ�ន�នលោទ្ធិៀ� ដ៏�ចុជាការដ៏��សិប្រម្នាម្ពុ ពយ� រ ឬហាល លោខាអាវ
លោ� ទី្ធិសាធារណីៈ លក់ម្ពុា��អាហារឬផ្ទះលិ�ផ្ទះលន្ទាន្ទាលោ�លោលើដ៏ងផ្ទះួ� វ ការសិ� �ទានលោ�ទី្ធិសាធារណីៈប្រគ�់រ��ភាព ។ 

ការលោចុញន�វលោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន� ក៏�លោងកើ�ឱ្យយម្នានការប្រពួយបារម្ពុាយុ៉ាងខួា �ងផ្ទះងខែដ៏រលោ�លោលើលោសិរភីាពថ្ងៃនការជី��ជី� � 
និងការប្រ�ម្ពុ�លផ្ទះិ� � ។ ប្រគ�់ប្រពឹ�ិិការណ៍ីសាធារណីៈទា �ងអ្នស់ិ អាចុប្រ�ូវបានអាជាា �រ�ញ្ជូឈ�់ ប្រ�សិិនលោ�ើអាជាា �រក�ណី�់ថា ការ
លោរៀ�ចុ�ប្រពឹ�ិិការណ៍ីលោន្ទា�បានរ �ខានដ៏ល់លោសិារភាពសិងគម្ពុ និងប្រ�ថ្ងៃពណីីលោសិចុកិីថ្ងៃ��ួំ� ររ�ស់ិជា�ិ ជាឃួ្លាំម្ពុ�យខែដ៏លម្នានលកណំីៈ
ម្ពុិនចុាស់ិ�ស់ិលោ�កំ�ងលោសិចុកិីប្រពាងចុា�់ ។ ការ “�ងកការប្រ�ទ្ធិ�សិរុាយជាម្ពុ�យកងកមួ្នា �ងសិម្ពុ�ាកិចុច” ក៏ជាម្ពុ�លលោហ��ម្ពុ�យ
ខែដ៏ល អាចុ�ញ្ជូឈ�់ប្រពឹ�ិិការណ៍ី�ម្ពុ�យបានផ្ទះងខែដ៏រ ។ លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន� ក៏បានកប្រម្ពុិ�ចុ�ន�នម្ពុន�សិសខែដ៏លចុ�លរ�ម្ពុ
ប្រពឹ�ិិការណ៍ីសាធារណីៈទា �ងលោន្ទា� លោដាយមិ្ពុនប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវផ្ទះងខែដ៏រ ។ ប្រ�សិិនលោ�ើចុា�់លោន�ប្រ�ូវបានរដ៏ឋសិភាអ្នន�ម្ពុ័� វ៉ា នឹងរ�ឹ�ី�ិ
សិិទិ្ធិលិោសិរភីាពជាម្ពុ�លដាឋ នយុ៉ាងខួា �ងលោ�កំ�ងសិកម្ពុមភាពជីីវភាពប្រ�ចា �ថ្ងៃ�ៃរ�ស់ិប្រ�ជាពលរដ៏ឋ ខែដ៏លរ�ម្ពុម្នានទា �ងសិិទិ្ធិកិំ�ងការ
ជី��ជី� � ឬប្រ�ម្ពុ�លផ្ទះិ� � លោដាយចុា�់លោន�ផ្ទះល់ិអ្ន��ចុដ៏ល់អាជាា �រម្ពុ�លដាឋ នកំ�ងការអ្នន�វ�កិាររ�ឹ�ី�ិលោន�ត្ថាម្ពុការយល់លោឃុំើញ
រ�ស់ិ ម្ពុន្ត្រីនិីទា �ងលោន្ទា� ។ 

លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់សិិីពី�ទ្ធិលោលមើសិ�ចុចកវទិ្ធិាព័�៌ម្នាន លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់សិិីពី�ទ្ធិលោលមើសិ�ចុចកវទិ្ធិាព័�៌ម្នាន 

លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន� ខែដ៏លប្រ�ូវបានលោលចុលោចុញជាសាធារណីៈ កាលពីខែខ្លួសីិហា ឆំ្នាំ �២០២០ បាន �ង្ហាា ញយុ៉ាងចុាស់ិ
ពី��ណីងរ�ស់ិគណី�កសកាន់អ្ន��ចុ កំ�ងការប្រគ�់ប្រគងប្រ�ួ�ពិនិ�យ លោលើសិកម្ពុមភាពលោ�លោលើ��ិញអ្ន�ិនលោ�ើលោណី�រ�ស់ិ
ប្រ�ជាពលរដ៏ឋ ។ ប្រ�សិិនលោ�ើម្ពុិនទាន់ម្នានការខែកខែប្រ��មី�ម្ពុ�យកំ�ងលោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន្ទា�លោទ្ធិ លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន� នឹង
ផ្ទះល់ិ អ្ន��ចុយុ៉ាងលោប្រចុើនលោលើសិល��ដ៏ល់រាជីរដាឋ ភ្នំិបាល កំ�ងការឃួ្លាំ �លោម្ពុើល និងដាក់លោទាសិលោលើការ�លោញ្ជូច ញម្ពុ�ិ�ម្ពុ�យលោ�
លោលើ ��ិញ អ្ន�ិនលោ�ើលោណី� ។ លោលើសិពីលោន� លោយ៉ាងត្ថាម្ពុលោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន� អាជាា �ររដ៏ឋម្នាន សិិទិ្ធិកិ�់ប្រត្ថាទ្ធិ�កទិ្ធិននំ័យ
ឯកជីនរ�ស់ិអ្នកំលោប្រ�ើប្របាស់ិអ្ន�ិនលោ�ើលោណី� លោដាយមិ្ពុនចា �បាចុ់ម្នានការយល់ប្រពម្ពុពីអ្នកំលោប្រ�ើប្របាស់ិ លោដាយសិ�អាងលោលើម្ពុ�លលោហ�� 
លោដ៏ើម្ពុីរីកា “សិនិិសិ�ខ្លួ និងសិ�ិ�់ធំា�់សិងគម្ពុ” ។ គ�រឱ្យយប្រពួយបារម្ពុាជាងលោន�លោ�លោទ្ធិៀ� លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន� ចា�់ ទ្ធិ�ក ជា
�ទ្ធិលោលមើសិប្រពហមទ្ធិណីឌ ន�វ “ការផ្ទះសពើផ្ទះាយព័�៌ម្នានម្ពុិនពិ� និងខែកងួកួាយ” លោ�លោលើ��ិញអ្ន�ិនលោ�ើលោណី� លោ�កំ�ងម្នាប្រត្ថាម្ពុ�យ
ខែដ៏លសិ�លោ�លោលើលោសិចុកិីខែ�ងួការណ៍ី�ម្ពុ�យ ខែដ៏ល “លោ�ើើឱ្យយបា�់�ង់ទ្ធិ�ន�កចុិ�សិាធារណីៈលោលើការ��លោពញភារកិចុច ឬម្ពុ�ខ្លួង្ហារ 
ឬការអ្នន�វ�អិ្ន��ចុ រ�ស់ិរដាឋ ភ្នំិបាល ឬ សាា �័នរដ៏ឋ” ។  លោដាយសារ ត្ថា �ងពីលោដ៏ើម្ពុលោរៀងម្ពុក អាជាា �ររដ៏ឋខែ�ងខែ� លោចាទ្ធិប្រ�កាន់អ្នកំ
ខែដ៏ល�លោញ្ជូច ញម្ពុ�ិរ�ិគន់សិកម្ពុមភាពរ�ស់ិអាជាា �ររដ៏ឋ ថាជាលោរឿងនលោយ៉ាបាយ ម្នាប្រត្ថាខាងលោលើលោន�អាចុនឹងជាការរ�ឹ�ី�ិ
�ខែនាម្ពុ លោទ្ធិៀ� លោលើអ្នកំលោប្រ�ើប្របាស់ិ��ិញអ្ន�ិនលោ�ើលោណី� កំ�ងការ�លោញ្ជូច ញម្ពុ�ិរ�ស់ិអ្នកំទា �ងលោន្ទា�អ្ន�ពី�ញ្ហាា សិងគម្ពុ នលោយ៉ាបាយ 
ឬលោសិដ៏ឋកិចុចរ�ស់ិប្រ�លោទ្ធិសិជា�ិ ។

១៦



អ្នន�ប្រកឹ�យសិិីពីប្រចុកទាើ រអ្ន� ិនលោ�ើលោណី�ជា�ិ អ្នន�ប្រកឹ�យសិិីពីប្រចុកទាើ រអ្ន� ិនលោ�ើលោណី�ជា�ិ 

កាលពីថ្ងៃ�ៃទី្ធិ៨ ខែខ្លួកកកដា រាជីរដាឋ ភ្នំិបាលបានប្រពាងន�វអ្នន�ប្រកឹ�យម្ពុ�យសិិីពីការ�លោងកើ� ប្រ��ិ��ិិករប្រចុកទាើ រអ្ន� ិនលោ�ើលោណី�
ជា�ិម្ពុ�យ ខែដ៏លនឹងម្នាន��ន្ទាទី្ធិកំ�ងការលោ�ើើការង្ហារជាម្ពុ�យអាជាា �ររដ៏ឋ កំ�ងការ�ិទ្ធិ ឬកា�់ផិ្លាចុ់រាល់��ិញទា �ងឡាយ�
ខែដ៏ល�ុ�ពាល់ដ៏ល់ “សិ�ិ�់ធំា�់សិងគម្ពុ កិ�ិិយសិ លោសិចុកិីថ្ងៃ��ួំ� រ វ�ី�ម៌្ពុប្រ�ថ្ងៃពណីី និងទ្ធិ�លោនៀម្ពុទ្ធិ���់រ�ស់ិជា�ិ” 
និងលោ�ើើការសិហការ “លោដ៏ើម្ពុីធីាន្ទាន�វសិនិិសិ�ខ្លួ និងសិ�ិ�់ធំា�់សិងគម្ពុ” ។ អ្នន�ប្រកឹ�យលោន� អាចុនឹងប្រ�ូវបានលោប្រ�ើប្របាស់ិ លោដ៏ើម្ពុី�ីិទ្ធិ
លោគហទ្ធិ�ព័ររ�ស់ិប្រកុម្ពុសិងគម្ពុសិ�ីវលិម្ពុ�យចុ�ន�ន និងរារា �ងប្រ�ជាពលរដ៏ឋខែដ៏លជាអ្នកំលោប្រ�ើប្របាស់ិអ្ន�ិនលោ�ើលោណី� លោដាយម្ពុិនឱ្យយចុ�ល
លោ�លោម្ពុើលអ្ន�ា�ទ្ធិកំ�ងលោគហទ្ធិ�ព័រ�ម្ពុ�យខែដ៏លរ�ិគន់រាជីរដាឋ ភ្នំិបាល ។ អ្នន�ប្រកឹ�យលោន� លោ�ើើឱ្យយលោយើងនឹកលោឃុំើញពី�ទ្ធិ�ញូ្ហារ�ស់ិ
រាជីរដាឋ ភ្នំិបាលកាលពីម្ពុ�នការលោបា�លោឆំ្នាំ�ថំាក់ជា�ិឆំ្នាំ � ២០១៨ ខែដ៏លបាន�ញូ្ហាឱ្យយប្រកុម្ពុហូ�នផ្ទះល់ិលោសិវ៉ាអ្ន�ិនលោ�ើលោណី� 
�ិទ្ធិលោគហទ្ធិ�ព័រព័�៌ម្នាន និងលោគហទ្ធិ�ព័រខែដ៏លសិំិ�នឹងគណី�កសជី�ទាស់ិម្ពុ�យចុ�ន�ន ។ អ្នន�ប្រកឹ�យលោន�ក៏�ប្រម្ពុូវឱ្យយអ្នកំផ្ទះល់ិលោសិវ៉ា
អ្ន�ិនលោ�ើលោណី� រកាទ្ធិ�កទិ្ធិននំ័យចុរាចុរលោលើ��ិញអ្ន�ិនលោ�ើលោណី�លោពញម្ពុ�យឆំ្នាំ � ខែដ៏លលោន�ជាការទ្ធិ�កឱ្យយម្នានការ �លោ�ភ្នំលោលើ
សិិទិ្ធិ ិឯកជីនភាពរ�ស់ិអ្នកំលោប្រ�ើប្របាស់ិ��ិញអ្ន�ិនលោ�ើលោណី� លោ�លោពលលោប្រកាយលោទ្ធិៀ� ។

លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់សិិីពីការប្រគ�់ប្រគង ការលោប្រ�ើប្របាស់ិ និងការចា�់ខែចុងប្រទ្ធិពយសិម្ពុី�ិិរដ៏ឋ លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់សិិីពីការប្រគ�់ប្រគង ការលោប្រ�ើប្របាស់ិ និងការចា�់ខែចុងប្រទ្ធិពយសិម្ពុី�ិិរដ៏ឋ 

ការប្រ�គល់ដ៏ីសាធារណីៈឱ្យយលោ���គគលឯកជីនប្រគ�់ប្រគង គឺជាម្ពុ�លលោហ��ចុម្ពុីងខែដ៏ល��ិលឱ្យយម្នានជីលោមួ្នា�ដ៏ី�ួីជា
លោប្រចុើន បានលោកើ�ម្នានលោ�ើង ខែដ៏លជីលោមួ្នា�ទា �ងលោន្ទា�លោ�ើើឱ្យយពលរដ៏ឋសិហគម្ពុន៍ជាលោប្រចុើនលោ�ទ្ធិ�ទា �ងប្រ�លោទ្ធិសិបា�់�ង់ផ្ទះះ�សិខែម្ពុីង
រ�ស់ិ អ្នកំទា �ងលោន្ទា� ។ ការប្រ�គល់ដ៏ីខែ��លោន� អាចុនឹងលោកើ�លោ�ើងញឹកញា�់ជាងម្ពុ�ន លោប្រកាយលោពលខែដ៏លលោសិចុកិីប្រពាងចុា�់សិិី
ពីការប្រគ�់ប្រគង ការលោប្រ�ើប្របាស់ិ និងការចា�់ខែចុងប្រទ្ធិពយសិម្ពុី�ិិរដ៏ឋ បានចុ�លជា�រម្នាន ខែដ៏លលោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន� នឹង ផ្ទះល់ិ
ប្រក�ខ្លួណីឌ  ចុា�់កំ�ងការលោ�ើើអ្នន��ីលោយ៉ាគដី៏សាធារណីៈរ�ស់ិរដ៏ឋម្ពុកជាដ៏ីឯកជីនរ�ស់ិរដ៏ឋ លោហើយនិងការប្រ�គល់ដ៏ីសាធារណីៈ
រ�ស់ិរដ៏ឋទា �ងលោន្ទា� លោ�ឱ្យយ��គគលឯកជីនសិប្រម្នា�់ “ការអ្នភ្នំិវឌឹឍខែផ្ទះកំលោសិដ៏ឋកិចុច និងសិងគម្ពុ” ។ ការលោលចុលោចុញន�វរ��រាងថ្ងៃនការ
ប្រគ�់ប្រគងដ៏ី�ួីខែ��លោន� អាចុនឹងរ�ម្ពុចុ�ខែណីក�ងកឱ្យយជីលោមួ្នា�ដ៏ី�ួីជាម្ពុ�យពលរដ៏ឋសិហគម្ពុន៍ម្ពុ�លដាឋ ន ។ ការប្រពួយបារម្ពុាម្ពុ�យលោទ្ធិៀ� 
គឺលោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន� អាចុនឹង�ិទ្ធិរាល់លទ្ធិភិាពថ្ងៃនការអ្ន�អាងពីម្នាច ស់ិកម្ពុមសិិទិ្ធិ ិ ខែ�អាចុនឹងអ្នន�ញ្ហាញ �ឱ្យយម្នានការ
�លោណិីញ លោចុញភួាម្ពុៗលោ�លោលើពលរដ៏ឋខែដ៏លរស់ិលោ�លោលើដ៏ីសាធារណីៈរ�ស់ិរដ៏ឋ លោដាយម្ពុិនម្នានសិ�ណីង�ម្ពុ�យលោន្ទា�លោទ្ធិ ។ 
លោសិចុកិីប្រពាងចុា�់លោន� �ចុច��ីនកំ�ព�ងប្រ�ូវបានពិនិ�យលោម្ពុើលលោដាយប្រពឹទ្ធិសិិភាខែដ៏លម្នានសិម្នាសិភាពសិ�ទ្ធិខិែ�ពីគណី�កសកាន់

អ្ន��ចុ ។

ជារមួ �ាប�់��ង្ខេន�នឹ�បង្ខេ�ើ�នអ្ន�ណា�ឥតខែដនក�ណ៍តដ់�់អាជាា ធ្នូររដឋ ង្ខេដ�មិគី្នាបស�ើត ់ និ�រតឹតិតិសិទិ្ធិ�ង្ខេសរភីាពជាម��ដាឋ ន
របស់ ព�រដឋ ជាពិង្ខេសសង្ខេ��អ្នូកខែដ�ង្ខេធ្នូើ�ការ�រការពារសិទិ្ធិ�មនុសស���ឡាយ ។ គ្របសិនង្ខេប�ង្ខេស�កតីគ្រពា��ាប�់��ង្ខេនា� មនិមានការ
ខែកខែគ្របគួរឱ្យយកតស់�គ្នា�់ណាមយួង្ខេនា�ង្ខេទិ្ធ ឬ�ាប�់��ង្ខេនា� មនិមានការង្ខេធ្នូើ�វងិ្ខេសាធ្នូនកមី គួរឱ្យយកតស់�គ្នា�់ណាមយួង្ខេនា�ង្ខេទិ្ធ ង្ខេហុ�យ មនិមាន
យុទិ្ធ�នាការរមួណាមយួជួ��ស់នឹ�ការអ្ននុមត័ង្ខេ��ង្ខេស�កតីគ្រពា��ាប ់ ឬអ្ននុវតត�ាប�់��ង្ខេនា� ��ហុសិទិ្ធិ�និ� ង្ខេសរភីាព របស់ គ្រកុមស�គមសីុវ�ិ 
និ�ព�រដឋសហុគមនម៍��ដាឋ ន កូុ�ការតសុ�មតិង្ខេដ�មិសីមាជួិកព�រដឋសហុគមន ៍និ�គ្របជាព�រដឋ ទិ្ធ�ង្ខេ�  នឹ�គ្រតូវបានរតឹតិតិយាា �ខូ្លាំ�� ។

១៧



ការធ្វើដ �រធ្វើ�ះ �ធ្វើ�មខុការធ្វើដ �រធ្វើ�ះ �ធ្វើ�មខុ

ឆូ្នាំ� ២០២០ គឺ ជា ឆូ្នាំ� ដ�ប�� ចាំប ់តា�� ពីប�េ ប ់សគ្រ�គ ម សីុវ�ិ ង្ខេ�
កុូ� គ្របង្ខេទិ្ធស  ខែដ� ទិិ្ធវ៉ា សិទិ្ធិ� មនុសស អ្ននតរជាតិ  នឹ� មនិ គ្រតូវ បានង្ខេគ គ្របារព�
ង្ខេ���  ។ កា� ពី ឆូ្នាំ� មុន គណ៍បកស កាន ់អ្ន�ណា�  បាន សង្ខេគ្រម� ដក
ទិ្ធិវ៉ា សិទិ្ធិ� មនុសសអ្ននតរជាតិ ព្រៃថ្មីងទីិ្ធ១០ ខែ�ធូ្នូ� ង្ខេ�ញ ពី ប�ជ ី ព្រៃថ្មីង ឈប ់សគ្រមាក
គ្របចាំ� ឆូ្នាំ� របស់ ជាតិ  ។ ការ គី្នាន ឆនាៈ នឹ� បនត គ្របារព� ទិិ្ធវ៉ា អ្ននតរជាតិ ង្ខេន� 
គឺជា សារ មយួ យាា � ធ្នូងន ់ ដ�់ អូ្នក ការពារសិទិ្ធិ� មនុសស ��� ឡាយ ង្ខេ�
កុូ� គ្របង្ខេទិ្ធស  ។ 

ង្ខេដាយ សមាសភាព ���អ្នស់ កុូ� រដឋសភា  មក ពី គណ៍បកស កាន់
អ្ន�ណា�  មន្រ្តីនតី ជាន ់�ះស់ ព្រៃន សាា បន័ តុ�ការ  ក ៏សុទិ្ធ� ខែត ជា សមាជួិក
គណ៍បកស កាន ់អ្ន�ណា�  ង្ខេហុ�យ សាា បន័ សារពត័ម៌ានង្ខេគ្រ��នង្ខេ��ស�ុប
ជា សាា បន័ សូិទិ្ធ� នឹ� គណ៍បកសកាន ់អ្ន�ណា� ដ��ង្ខេន�គណ៍បកសកាន់
អ្ន�ណា�  ង្ខេគ្រកាយ ពី រ ��យ គណ៍បកស ជួ��ស់ រ�ួ  គ្រតូវបាន សាធារណ៍
ជួន យ�់ថា អា� នឹ� ��ណាយ ង្ខេព� ង្ខេ� មុ�  ង្ខេដ�មិ ីពគ្រ�ឹ� អ្ន�ណា�
យាា � រ�ឹ មា�  និ� គ្រគប ់គ្រគ� យាា � ង្ខេពញ ព្រៃដ  ង្ខេ�  ង្ខេ�� ជួីវភាព រស់ ង្ខេ�
គ្របចាំ� ព្រៃថ្មីង របស់ គ្របជា ព� រដឋ  ។ បាុខែនត ង្ខេ�� ជា រ� ការ ចាំប ់�ួូន  និ� ការ
គ�រាមក�ខែហុ� ឥត ឈប ់ឈរមកង្ខេ�� ការ គ្របម�� ផ្សាតុ �  និ� គ្រកុម របស់ គ្របជា
សហុគមន ៍ម�� ដាឋ ន  កសិករ កមីករ ស កមី ជួន យាា � ណា ក ៏ង្ខេដាយ  
ក ៏អូ្នក ��� ង្ខេនា� ង្ខេ� ខែត បនត បនឺូ ស�ង្ខេ��  តាម រយៈ ការ តវ៉ាា  នានា ជួ� �ស់

នឹ� ការ ធូាក ់�ុ�ជា ង្ខេរៀ� រា�់ ព្រៃថ្មីង  ន�វ សិទិ្ធិ� ង្ខេសរភីាព ជា ម��ដាឋ ន របស់
អ្នូក  ��� ង្ខេនា�  និ� របស់ គ្របជា ព�រដឋ កុូ� គ្របង្ខេទិ្ធស  ។ 

ការ�រជាអ្នូកការពារសិទិ្ធិ�មនុសស កុូ�ការហុានង្ខេគ្រកាក  ឈរ
បង្ខេ�េ ញ មតិ ង្ខេដ�មិ ី�ម�រ ឱ្យយ មាន ការ ង្ខេគ្នារព សិទិ្ធិ� ង្ខេសរភីាព ជា ម��
ដាឋ ន គឺ ជា ការ�រ ខែដ� មាន ការ ��ប� ់�ះស់ សគ្រមាប ់គ្របជា ព� រដឋ
ខែដ� ង្ខេ�ញ តវ៉ាា  អូ្នក កាខែសត អ្នូក ត�ណា� សហុគមន ៍ជា ង្ខេគ្រ��ន  ខែដ�
ង្ខេព� �ូ� អូ្នក ��� ង្ខេនា� គ្រតូវ ��ប� ់ង្ខេព� ង្ខេវ� ជា ង្ខេគ្រ��ន ឆូ្នាំ� រស់ ង្ខេ� យាា �
��បាក កុូ� ពន�នាគ្នារ  ជា ជា� ការ �ុ�ចាំញ់ និ� ទិ្ធទួិ្ធ� យក ន�វ ភាព
អ្នយុតតិធ្នូម ៌កុូ� ស�គម  ។ គ្របសិន ង្ខេប� ង្ខេស�កតី គ្រពា� �ាប ់នា នា  ខែដ� គ្រតូវ
បាន ង្ខេ��ក ង្ខេ��� ង្ខេ� កុូ� របាយការណ៍៍ ង្ខេន�  គ្រតូវ បាន អ្ននុមត័  �ទិ្ធ�ភាព
របស់ អូ្នក ការពារ សិទិ្ធិ� មនុសស កុូ� ការ តសុ�មតិ   ង្ខេដ�មិ ីគ្រកុម គ្រគួសារ របស់
អ្នូក ��� ង្ខេនា�  និ� ង្ខេដ�មិ ីសហុគមន ៍ម�� ដាឋ ន  នឹ� គ្រតូវ បាត ់ប� ់ ។ បាុខែនត
ទិ្ធឹក �ិតត កូាហាន  ខែដ� ជួ�រុញ ឱ្យយ អូ្នក ��� ង្ខេនា� ង្ខេគ្រកាក ឈរ ង្ខេ�ញ តវ៉ាា

អ្នស់ រយៈ ង្ខេព� ជាង្ខេគ្រ��ន ទិ្ធសវតសរ ៍ និ� ភាព សកមី និយម របស់ អូ្នក ���
ង្ខេនា�  ង្ខេ� ខែត មនិ សាប ស�នយ  ជា មយួ នឹ� ការ ខែសើ� រក ទិ្ធគ្រម� ់ថីី្មី ជា ង្ខេគ្រ��ន
ង្ខេផ្សាស� ង្ខេទិ្ធៀត តាម រយៈ ពាកយ សមត ី និ� កាយ វកិារ  របស់ មនុសស ជួ�នាន់
ង្ខេគ្រកាយ ខែដ� បនត ទិ្ធឹក �ិតត កូាហាន ហុាន  គ្របឈម មុ�  ង្ខេដ�មិ ីសិទិ្ធិ� និ�
ង្ខេសរភីាព ជា ម��ដាឋ នរបស់គ្របជាព�រដឋកមះុជា ទិ្ធ���� គ្របង្ខេទិ្ធស ។

១៨

កមូមករ៉ុជាលោទ្រ�ើននាកជ់ី��ជី�ំគាំន លោ��ី�នទ្រ�ជា�ិ�លោ�យយភ្នំនលំោពញ 
លោ�ើមូី�ូីលរ៉ុ�មូអ្ន�អ្នរ៉ុសា�រ៉ុ�ិវាពលកមូមអ្ននំរ៉ុជា�ិ ឆ្នាំន ២ំ០១៩



អនុុសាសិនុ៍អនុុសាសិនុ៍

ជូួនុនៅ�កានុរ់ាជួរដ្ឋាឋ ភិបិាលី នុិង្គអាជាា �ររដូឋ ៖ជូួនុនៅ�កានុរ់ាជួរដ្ឋាឋ ភិបិាលី នុិង្គអាជាា �ររដូឋ ៖

សូិមនៅដ្ឋាះដែលីង្គអំកការពារសិិទិ្ធិ�មនុុសិសដែដូលីកំពុីង្គជាប់ព់ីនុ�នា�រនៅដ្ឋាយមនិុត្រូតឹិមត្រូតិូវ

សូិមនៅ�ើ�ការនៅសុិ�ប់អនៅង្គើតិឱ្យយបានុឆ្នាំប់រ់�័សិ មត៉ិច់្ចតិ ់ នុិង្គឯករាជួយ នៅ�នៅលី�ការគឺំរាមកំដែ�ង្គ នុិង្គ ការរនំៅ�ភិប់ំពានុនានាមកនៅលី� អំក ការពារ
សិិទិ្ធិ� មនុុសិស និុង្គ សូិមផតនុានៅទាំសិជួនុនៅលីម�សិឱ្យយស័ិកតសិមនៅ�តាំមនៅទាំសិកំុង្គច្ចាប់ជ់ា�រ�នុ 

សូិមប់ញ្ឈឈប់ក់ារប់ស្រ្តីងាើ ប់នៅដ្ឋាយមនិុត្រូតឹិមត្រូតិូវ មកនៅលី�ពីលីរដូឋដែដូលីនៅច្ចញតិវ៉ានៅដ្ឋាយអ�ិង្គា នៅដ្ឋាយត្រូ�នុដ់ែតិអំកទាំងំ្គនៅនាះអនុុវតិតសិិទិ្ធិ�
នៅសិរភីាពីកំុង្គការត្រូប់មូលីផតុ ំ នុិង្គប់នៅញ្ឈច ញមតិិ ។ សូិមប់ញ្ឈឈប់ក់ារនៅត្រូប់�ត្រូបាស់ិកង្គក�ំងំ្គ ដែដូលីរមួ�នុកង្គសិនុតិសុិខខណិី ប់ស្រ្តីងាើ ប់មកនៅលី�ការតិវ៉ា 
នុិង្គបាតុិកមមនៅដ្ឋាយអ�ិង្គានានា ។ 

សូិមនៅ�ើ�វនិៅសា�នុកមមត្រូកមត្រូពី�មទិ្ធណិី នៅដូ�មីធីានាថាត្រូសិប់តាំមរដូឋ�មមនុុញ្ឈញ  នុិង្គកាតិពីើកិច្ចចរប់ស់ិរាជួរដ្ឋាឋ ភិបិាលីនៅ�ង្គតាំមអនុុសិញ្ញាញ សិតី
ពីីសិិទិ្ធិ�មនុុសិសនានា ដែដូលីកមុុជាបានុផតល់ីសិចាច ប់ន័ុ ។ ជាពិីនៅសិសិ សូិមនៅ�ើ�វនិៅសា�នុកមមនៅលី��ត្រូតាំដែដូលីដែច្ចង្គ�នុលីកខណីៈត្រូសិពីិច្ចត្រូសិពិីលី 
ដូូច្ចជា�ត្រូតាំម្លៃនុប់ទិ្ធនៅលីម�សិញុះញង្គ ់ នុិង្គ�ត្រូតាំនៅផសង្គនៅទិ្ធៀតិដែដូលីប់ះ៉ពាល់ីដូល់ីសិិទិ្ធិ�កំុង្គការប់នៅញ្ឈចញមតិិ ដូូច្ចជា�ត្រូតាំម្លៃនុប់ទិ្ធនៅលីម�សិប់រហិារ នៅករ តត  
នុិង្គត្រូប់�ថ្មី នៅដូ�មីធីានាថា�ត្រូតាំទាំងំ្គនៅនាះមនិុរតឹិតិីតិិដូល់ីនៅសិរភីាពីកំុង្គការប់នៅញ្ឈចញមតិិ នុិង្គមនិុអនុុញ្ញាញ តិឱ្យយ�នុការចាប់ខ់ំួនុអំកការពារសិិទិ្ធិ�
មនុុសិសនៅដ្ឋាយមនិុត្រូតឹិមត្រូតិូវនៅនាះនៅទិ្ធ ។ 

សូិមលុីប់នៅចាលីច្ចាប់ស់ិតីពីីសិ�គឺម នុិង្គអង្គគការមនិុដែមនុរដ្ឋាឋ ភិបិាលី សូិមនៅ�ើ�វនិៅសា�នុកមម�ត្រូតាំដែដូលីមនិុត្រូតឹិមត្រូតិូវមយួច្ចំនុួនុ ឬលុីប់ នៅចាលី
ទាំងំ្គត្រូសិុង្គនូុវច្ចាប់ស់ិតីពីីសិ�ជួីពីពាណិីជួជកមម និុង្គច្ចាប់ព់ាកព់ីន័ុ�នឹុង្គការរតឹិតិីតិិសិិទិ្ធិ�កមមករដូម្លៃទិ្ធនៅទិ្ធៀតិ ។

សូិមនៅ�ើ� វនិៅសា�នុកមម ច្ចាប់ ់សិតីពីីការត្រូគឺប់ ់ត្រូគឺង្គ ត្រូប់នៅទិ្ធសិសិ�ិតិកំុង្គភាពីអាសិនុំ នៅដូ�មីនីៅ�ើ�ឱ្យយត្រូប់នៅទិ្ធសិជាតិិនៅ�រពីនូុវនៅ�លីការណ៍ីសិិទិ្ធិ�មនុុសិស នុិង្គ
ធានាថាច្ចាប់ដ់ែដូលីនឹុង្គត្រូតិូវបានុអនុុមត័ិនៅត្រូកាយៗនៅទិ្ធៀតិ នៅ�រពីនូុវសិិទិ្ធិ�នៅសិរភីាពីជាមូលីដ្ឋាឋ នុរប់ស់ិត្រូប់ជាពីលីរដូឋទូិ្ធទាំងំ្គត្រូប់នៅទិ្ធសិ ដែដូលីជាកាតិពីើកិច្ចច
រប់ស់ិកមុុជាតាំមច្ចាប់អ់នុតរជាតិិ ។

ជូួនុនៅ�កានុស់ិ�គឺមនុអ៍នុតរជាតិិ ៖ជូួនុនៅ�កានុស់ិ�គឺមនុអ៍នុតរជាតិិ ៖

សូិមរដូឋ នុិង្គ សា� ប់ន័ុអនុតរជាតិិនានា ជួួយ ប់នុត អំពាវ នាវដូល់ី រាជួ រដ្ឋាឋ ភិបិាលី កមុុជា សូិម ឱ្យយ ប់ញ្ឈឈប់ ់ការរនំៅ�ភិ ប់ំពានុ មក នៅលី� ត្រូកុម សិង្គគម  សីុិវលិី  
នុិង្គ អំកការពារសិិទិ្ធិ�មនុុសិសនៅ�កមុុជា តាំម រយៈកិច្ចច សិនុុនា ជាមយួ អាជាា �ររដូឋ កមុុជា នុិង្គ ការ អំពាវ នាវ ជាសាធារណីៈ ។ 

រដូឋ ជានៅត្រូច្ច�នុដែដូលី�នុយនុតការដ្ឋាកទ់ិ្ធណិីកមមនៅលី�ជួនុដែដូលីរនំៅ�ភិសិិទិ្ធិ�មនុុសិស�ងនុ�់ងរ គឺួរពិីចារណាអនុុវតិតនូុវយនុតការទាំងំ្គនៅនាះ នៅដូ�មី ីនៅសុិ�ប់
អនៅង្គើតិ ប់ុគឺគលី និុង្គ ត្រូកុម�ុូនុដែដូលីរមួគឺំនិុតិកំុង្គការរនំៅ�ភិសិិទិ្ធិ�មនុុសិសនៅ�កមុុជា ។

សូិមអំកតំិណាង្គរប់ស់ិរដូឋ នុិង្គសា� ប់ន័ុពី�ុភាគីឺនានា ជួួយនៅសិំ�សំុិចូ្ចលីសួិរសុិខទុិ្ធកខអំកការពារសិិទិ្ធិ�មនុុសិសដែដូលីត្រូតិូវ បានុ ឃុុំំខំួនុកំុង្គពីនុ�នា �រ 
នុិង្គជួួយឃំ្លាំនំៅម�លីសិវនាការសំិខានុ់ៗ និុង្គត្រូពឹីតិតិការណ៍ីសំិខានុ់ៗ ពាកព់ីន័ុ�នឹុង្គអំកការពារសិិទិ្ធិ�មនុុសិស នុិង្គសិកមមជួនុនុនៅ�បាយ នានា ។ 

សូិមអំកតិំណាង្គរប់ស់ិរដូឋ នុិង្គសា� ប់ន័ុពី�ុភាគីឺនានា គឺួរប់ងូាញពីីសាមគឺគីភាពី នុិង្គត្រូប់តិិកមមឱ្យយបានុ�ងនុជ់ាសាធារណីៈ ច្ចំនៅពាះ សិកមមភាពី
រប់ស់ិរាជួរដ្ឋាឋ ភិបិាលីកមុុជាថ្មីមីៗនៅនុះ ដែដូលីបានុប់ំភិតិិប់ំភិយ័ នុិង្គចាប់ខ់ំួនុសិកមមជួនុជានៅត្រូច្ច�នុ នៅ��យសូិមឱ្យយអំកទាំងំ្គនៅនាះជួួយអំពាវនាវដូល់ី
អាជាា �រកមុុជា ឱ្យយទិ្ធំ�កន់ៅចាលីរាល់ីប់ទិ្ធនៅចាទិ្ធត្រូប់កានុទ់ាំងំ្គអស់ិមកនៅលី�អំកតិវ៉ានៅដ្ឋាយអ�ិង្គាដែដូលីកំពុីង្គជាប់ព់ីនុ�នា�រ នៅដ្ឋាយត្រូ�នុដ់ែតិអំក ទាំងំ្គ
នៅនាះអនុុវតិតនូុវសិិទិ្ធិ�ជាមូលីដ្ឋាឋ នុកំុង្គការប់នៅញ្ឈចញមតិិ ដូូច្ចដែដូលី�នុដែច្ចង្គកំុង្គរដូឋ�មមនុុញ្ឈញប់៉ុនៅណាះ ះ ។



ឧបុសិម ះ�នុ៖ិ ការរធំ្វើ�ភបុពំានុ ធ្វើ� ធ្វើ� �អ្ន េកការពារឧបុសិម ះ�នុ៖ិ ការរធំ្វើ�ភបុពំានុ ធ្វើ� ធ្វើ� �អ្ន េកការពារ

សិទិុ ិមិនុសុិសថ្មី ី ីៗ ធ្វើនុ�សិទិុ ិមិនុសុិសថ្មី ី ីៗ ធ្វើនុ�

*ករណីីទាំងំ្គអស់ិនៅនុះត្រូតិូវបានុដូកត្រូសិង្គន់ៅច្ចញពីីរបាយការណ៍ីឃំ្លាំនំៅម�លីលីីកាដូូ ដែដូលីមនិុបានុផសពីើផាយ នៅលី�កដែលីង្គដែតិ�នុការប់ញ្ញាជ កន់ៅផសង្គពីីនៅនុះ ។ អំកនុនៅ�បាយ នុិង្គសិកមមជួនុនុនៅ�បាយ កអ៏ាច្ចនៅដូ�រ
តិួជាអំកការពារសិិទិ្ធ�ិមនុុសិសផង្គដែដូរ ។ នៅទាំះ�៉ង្គណា រដ្ឋាឋ ភិបិាលីកមុុជា�នុត្រូប់វតិតិនៅចាទិ្ធនៅ�នៅលី�អំករះិគឺនុថ់ា ជាគឺណីប់កសត្រូប់ឆ្នាំងំ្គ នៅដូ�មីលុីីប់ប់ំបាតិនូ់ុវការរះិគឺនុ ់នុិង្គការតិវ៉ានៅដ្ឋាយត្រូសិប់ច្ចាប់ ់។ កំុង្គប់របិ់ទិ្ធនៅនុះ 
លីីកាដូូ មនិុបានុរាប់ប់់ញ្ឈចូ លីនូុវការរនំៅ�ភិប់ំពានុ និុង្គការគឺំរាមកំដែ�ង្គដូល់ីអំកនុនៅ�បាយ ឬសិកមមជួនុនុនៅ�បាយនៅ�កំុង្គឧប់សិមុន័ុ�នៅនុះនៅទិ្ធ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៨ ដែខ្លួ មូករា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

ថ្ងៃ�ៃ�ី២៨ ដែខ្លួមូករា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

ថ្ងៃ�ៃ�ី៣០ ដែខ្លួមូករា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

ថ្ងៃ�ៃ�ី២៣ ដែខ្លួក�មូៈ� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

២០

សកមីជួនការពារព្រៃគ្រពង្ខេឈ�គ្របឈមនឹ�ការគ�រាមក�ខែហុ�តាមទិ្ធ�រស័ពាព្រៃដសកមីជួនការពារព្រៃគ្រពង្ខេឈ�គ្របឈមនឹ�ការគ�រាមក�ខែហុ�តាមទិ្ធ�រស័ពាព្រៃដ

សមាជួិកបណាត ញសហុគមនព៍្រៃគ្រព��មូ់ាកង់្ខេ�ង្ខេ�តតគ្រព�វហិារ បានទិ្ធទួិ្ធ�ការ គ�រាមក�ខែហុ� តាមរយៈ ការ ង្ខេ�
ទិ្ធ�រស័ពា គ្របាប ់ឱ្យយគ្របយតូ័�ួូន បនាា ប ់ពីង្ខេ�ក និ� សមាជួិក សហុគមន ៍ ៤ នាកង់្ខេផ្សាស�ង្ខេទិ្ធៀតរមួ���មន្រ្តីនតី បរសិាា ន
គ្រសុក ��នួន ២ នាក ់បានដកហុ�តបានសមាៈ រៈដឹកជួ�ជ� នង្ខេឈ��ុស�ាបរ់មួមាន គ្រតាកទ់ិ្ធរ័ រណារគ្រ�វ៉ាក ់និ� ង្ខេឈ�
គ្របណិ៍ត ពី អ្នូកភ�ម�ិ�នួន ៥ នាក ់ខែដ�គ្រតូវបានង្ខេគង្ខេជួឿជាកថ់ា បានឃុុំបឃិុំតជាមយួអាជាា ធ្នូរម��ដាឋ ន �ណ៍ៈ
ង្ខេព� ខែដ� ង្ខេ� ក និ�សហុគមន�៍�� ៤  នាក ់ក�ពុ��ាតព្រៃគ្រពសហុគមន ៍។

ការគ�រាមក�ខែហុ�ង្ខេដាយភជ�ក់ា�ង្ខេភូ��ង្ខេ��សកមីជួនការពារព្រៃគ្រពង្ខេឈ�ការគ�រាមក�ខែហុ�ង្ខេដាយភជ�ក់ា�ង្ខេភូ��ង្ខេ��សកមីជួនការពារព្រៃគ្រពង្ខេឈ�

ង្ខេ�ក ង្ខេ�ឿត ង្ខេឡា� ខែដ�ជាអ្ននុគ្របធានសហុគមនព៍្រៃគ្រពង្ខេឈ�គ្រព�ង្ខេនគ្រតគ្រព� គ្រតូវបានគ�រាមង្ខេដាយការ ភជ�់
កា�ង្ខេភូ�� �ីូពីស�ណាកគ់្រកុម�ហាន ៧នាកង់្ខេ�គ្រសុកស�ង្ខេរា� ង្ខេ�តតឧតតរមានជួយ័ �ណ៍ៈខែដ� ង្ខេ�ក ង្ខេឡា� 
និ�មនុសស ៤ នាកង់្ខេផ្សាស�ង្ខេទិ្ធៀតក�ពុ��ាតព្រៃគ្រពសហុគមន ៍ ង្ខេហុ�យពាយាមរារា��ជួនង្ខេ�ី�សខែដ�ក�ពុ� ដឹក
ជួ�ជ� នង្ខេឈ�គ្របណិ៍តង្ខេ�ញពីត�បនក់ារពារ ។

ត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានង្ខេ�ង្ខេ�សាកសួរត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានង្ខេ�ង្ខេ�សាកសួរ

ត�ណា� គ្របជាព�រដឋ��នួន ៤ នាក ់ មកពីសហុគមនម៍យួង្ខេ�ង្ខេ�តតបនាា យមានជួយ័ គ្រតូវបានង្ខេកា�ង្ខេ�ង្ខេ�
សាកសួរង្ខេដាយង្ខេមនគរបា�ឃុុំ� បនាា បព់ីបានង្ខេរៀប��ការគ្របជុួ�គូ្នា ង្ខេដ�មិពីិភាកាអ្ន�ពីដ�ង្ខេណា�គ្រសាយទិ្ធ�នាស់
ដីធូ្នូី ។ អូ្នកត�ណា���� ៤ នាក ់ គ្រតូវបានប�េ�ឱ្យយផ្សាតិតង្ខេមព្រៃដង្ខេ��កិ�េគ្រពមង្ខេគ្រព��មយួង្ខេដាយសនាថា នឹ�មនិ
គ្របម�� ផ្សាតុ �គូ្នាមត�ង្ខេទិ្ធៀតង្ខេដាយគី្នានការអ្ននុញ្ញាញ ត�ាស់�ស់ពីអាជាា ធ្នូរម��ដាឋ ន ពុ�ង្ខេនា�ង្ខេទិ្ធនឹ�អា�រ�ការ ង្ខេចាំទិ្ធ
គ្របកានព់ីបទិ្ធ�ីីសគ្រពហុីទិ្ធណ៍ឌ  ។

ត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានចាំប�់ូួនត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានចាំប�់ូួន

ត�ណា�សហុគមនង៍្ខេកា�កុ�ង្ខេ�ក ង្ខេហុ� សុ� គ្រតូវបានចាំប�ួូ់ននិ�ប�ជ� នង្ខេ�ឃុុំ��ួូនបង្ខេណាត � អាសនូ ង្ខេដាយ
ង្ខេ�ក គ្រព� វណ៍ណី  អ្នធិ្នូការ រ� នគរបា� គ្រសុក បនាា បព់ីង្ខេមបញ្ញាជ ការមូាកង់្ខេ�កុូ�ត�បន ់ង្ខេសដឋកិ�េ ពិង្ខេសស ង្ខេកា�កុ� 
បាន ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ង្ខេ�កពីបទិ្ធគ្របគ្រពឹតតិអ្ន�ង្ខេព�ហុិ�ា ។ ដីខែគ្រសជា� ១០០ ហុិកតា ខែដ� កាន ់កាប ់ង្ខេដាយ គ្របជា
ព�រដឋ ៥០ គ្រគួសារ ចាំបត់ា��ពីង្ខេដ�មទិ្ធសវតសរឆូ៍្នាំ� ១៩៩០ គ្រតូវ បាន របឹ អ្ន�ស យក ង្ខេ�កុូ�ឆូ្នាំ�  ២០០៥   ង្ខេដ�មិី
ង្ខេធ្នូើ� ការ ង្ខេប�ក ផូ្សា�វ សគ្រមាបត់�បនង់្ខេសដឋកិ�េពិង្ខេសស ខែដ�គ្រគបគ់្រគ� ង្ខេដាយ ង្ខេ�ក ឧកញ៉ាា  �ី យាុ�ផ្លាត ់  ខែដ� ជា
សមាជួិក គ្រពឹទិ្ធ�សភាមកពីគណ៍បកសកានអ់្ន�ណា� ។



ង្ខេមដឹកនា�ស�គមសីុវ�ិរ�ការប�េ��ង្ខេ�ី� ថាពាកព់ន័�នឹ�បដិវតតពណ៌៍ង្ខេមដឹកនា�ស�គមសីុវ�ិរ�ការប�េ��ង្ខេ�ី� ថាពាកព់ន័�នឹ�បដិវតតពណ៌៍

អ្ន�គភាពពត័ម៌ាននិ�គ្របតិកមីរហ័ុសរបស់ទិ្ធីសតីការគណ៍ៈរដឋមន្រ្តីនតី បានង្ខេ�ញ ផ្សាាយ វងី្ខេដអ្ន� ង្ខេឃ្លាំសនា មយួ សតីពី 
កមះុជា អ្ន�ពី ការ សមគ�និត បដិវតត ពណ៌៍ ង្ខេដាយ ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ង្ខេ�ក វ ាន ង្ខេ� គ្របធាន សមាគម គ្របជា ធិ្នូប ង្ខេតយយ
ឯករាជួយ ព្រៃន ង្ខេសដឋកិ�េ ង្ខេគ្រ�គ្របពន័� និ�ង្ខេ�ក ង្ខេថ្មី� សាង្ខេវឿន គ្របធាន សមះន័� សហុគមន ៍កសិករ កមះុជា  និ� ង្ខេ�ក  
តឹក វណាណ រាា  នាយកគ្របតិបតតិ ង្ខេវទិិ្ធកា ព្រៃន អ្ន�គការ មនិខែមន រដាឋ ភបិា� ថា ជាប ់ពាក ់នឹ� គង្ខេគ្រមា� បដិវតតពណ៌៍ ។
គ្របភព សារពត័ម៌ាន របស់រដាឋ ភបិា� Fresh News កម៏ានមតិង្ខេយាប�់មយួ ខែដ� និយាយ ង្ខេ��� វញិ ន�វ ការ
ង្ខេចាំទិ្ធ  គ្របកាន ់ង្ខេដាយ គី្នាន ម�� ដាឋ ន ង្ខេន� ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី២៣ ដែខ្លួលោមូសា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៧ ដែខ្លួឧសភា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

និពន�នាយកគ្រតូវបានបង្ខេណ៍ត ញង្ខេ�ញពីសាា បន័កាខែសតនិពន�នាយកគ្រតូវបានបង្ខេណ៍ត ញង្ខេ�ញពីសាា បន័កាខែសត

ង្ខេ�ក ខែក កឹមសុ� និពន�នាយកកា ខែសតភូ�ង្ខេពញបាុសត�គ្រតូវបានបង្ខេណ៍ត ញង្ខេ�ញពីការ�រ ង្ខេដាយមាេ ស់  កាខែសត
ថី្មីី ខែដ� ជាពាណិ៍ជួជករ មាា ង្ខេ�សីុង្ខេ�ី� សីុវ៉ាា គ�មាា  ង្ខេអ្នស ហាគ ណាផ្លាតសីុ បនាា បព់ីកាខែសតង្ខេន�បាន�ុ�ផ្សាាយ 
អ្នតាបទិ្ធ �កទ់ិ្ធ� នឹ� ទិ្ធ�នាក ់ទិ្ធ�ន�ជា សាធារណ៍ៈ រវ៉ា� គ្រកុមហុុុន របស់ង្ខេ�ក ហាគ ណាផ្លាតសីុ ជាមយួនិ� រាជួ
រដាឋ ភបិា�  ។  ការនីិពន� ៣ នាក ់និ� អ្នូក យក ពត័ ៌មាន ជា� ១២ នាក ់កប៏ាន �ឈបប់ នាា ប ់ពីអ្នូកគ្រគបគ់្រគ�ថីី្មី 
បានង្ខេសូ� សុ� ឱ្យយ បុគគ�ិក ដក អ្នតាបទិ្ធង្ខេនា�ង្ខេ�ញពីង្ខេគហុទិ្ធ�ពរ័របស់ កាខែសត ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី១០ ដែខ្លួមូ�ិ�នា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

ត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានគ�រាមក�ខែហុ� មនិឱ្យយង្ខេធ្នូើ�ដ�ង្ខេណ៍� រង្ខេ�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានគ�រាមក�ខែហុ� មនិឱ្យយង្ខេធ្នូើ�ដ�ង្ខេណ៍� រង្ខេ�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ

ត�ណា�សហុគមនដ៍ីធូ្នូីង្ខេ�កុូ�គ្រសុកង្ខេមមត ់ង្ខេ�តតត �ិ�ឃុំីុ � គ្រតូវបានគ�រាមក�ខែហុ�ង្ខេដាយង្ខេមភ�ម ិនិ�ង្ខេមបាុសត� បនាា ប់
ពីពួកគ្នាតង់្ខេគ្រគ្នា�ង្ខេធ្នូើ�ដ�ង្ខេណ៍� រង្ខេ�គ្រកសួ�ង្ខេរៀប��ខែដនដី នគរ�បនីយកមី និ�ស�ណ៍� ់ ង្ខេ�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ង្ខេដ�មិី
ខែសើ�រកដ�ង្ខេណា�គ្រសាយ��ង្ខេពា�ង្ខេរឿ�ជួ�ង្ខេ��ដីធូ្នូី ខែដ�មានជាយ�រមកង្ខេហុ�យជាមយួគ្រកុមហុុុន ខែមាន សារុន 
អាហុរណ័៍ នីហុរណ័៍ ។ មុនមយួព្រៃថ្មីង អ្នូកត�ណា�សហុគមនម៍កពីឃុុំ�ខែកិរង្ខេនា� គ្រតូវបានប�េ�ឱ្យយផ្សាតិតង្ខេមព្រៃដ ង្ខេ��
កិ�េសនាថា មនិង្ខេធ្នូើ�ដ�ង្ខេណ៍� រង្ខេ�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ បនាា បព់ីពួកគ្នាតគ់្របម��គូ្នាបានជា� ២០០ គ្រគួសារ និ� បាន
ង្ខេរៀប��ង្ខេធ្នូើ�ដ�ង្ខេណ៍� រង្ខេ�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ង្ខេដ�មិខីែសើ�រកដ�ង្ខេណា�គ្រសាយ។ អូ្នកត�ណា�សហុគមន�៍�� ៣ នាក់
គ្រតូវ បានអាជាា ធ្នូរ���ង្ខេនា�គគ្រមាមថា នឹ�ចាំតវ់ធិានការតាមផ្សាូ�វ�ាប ់។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០១ ដែខ្លួកកំ� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

អ្នូកកាខែសតគ្រតូវបានគគ្រមាមក�ខែហុ�ង្ខេដាយពាណិ៍ជួជករមានគ្រទិ្ធពយអ្នូកកាខែសតគ្រតូវបានគគ្រមាមក�ខែហុ�ង្ខេដាយពាណិ៍ជួជករមានគ្រទិ្ធពយ

ង្ខេ�ក យួន ឈវី អូ្នកកាខែសតង្ខេ�កាខែសត Today ទិ្ធទួិ្ធ�ការគ�រាមសមូាបព់ីបុរសអ្នូកមាន�ុយ ពីរនាក ់
ង្ខេ�កុូ�គ្រសុកបុទុិ្ធមសាគរ ង្ខេ�តតង្ខេកា�កុ� ។ មនុសសមូាកកុូ់���ង្ខេនាមអូ្នកពីរនាក ់ បានគ�រាមសមូាបអូ់្នក កាខែសត
ង្ខេដាយព្រៃដរបស់ង្ខេ�កផ្លាា �់ រឯី ង្ខេ�ក ជា សុថាវរទិិ្ធ� ខែដ�ធូាបវ់៉ាយដ�ង្ខេ�ង្ខេ��ង្ខេ�ក ឈវី បានបង្ខេ�ែ �មតិង្ខេ�
ង្ខេ��ទិ្ធ�ពរ័ង្ខេហុើសបុុករបស់ង្ខេ�កឈវី ង្ខេដាយប�ែ ញរ�បកា�ង្ខេភូ�� និ�គ�រាមដ�់អាយុជួីវតិរបស់ង្ខេ�ក ។ ង្ខេ�ក 
ឈវី ខែដ�ខែត�ខែតផ្សាាយង្ខេរឿ�រាា វ�កទ់ិ្ធ�និ�ជួង្ខេមូា�ដីធូ្នូី អ្ន�ង្ខេព�ពុករ�ួយ និ� និទិ្ធណ៍ឌ ភាព របស់ បុរស មាន
អ្ន�ណា� ង្ខេនា� ។ ង្ខេហុ�យង្ខេ�កកប៏ានង្ខេធ្នូើ�ការរ�ិគនជ់ាសាធារណ៍ៈង្ខេ�ង្ខេ��បុរស���ពីរង្ខេនា� ង្ខេដាយង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន់
ថាពួកង្ខេគបានស�ផ់្សាា�មយួង្ខេ�ង្ខេ��គ្រស�ទិ្ធឹក ខែដ�ជាង្ខេហុតុង្ខេធ្នូើ�ឱ្យយមានទឹិ្ធកជួន�ិ់�ង្ខេ�កុូ�ភ�ម ិ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៥ ដែខ្លួកកំ� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

 

អ្នូកការពារសិទិ្ធ�ិមនុសសគ្រតូវបានគ�រាមក�ខែហុ�ពី�ុទិ្ធាកា�័យនាយករដឋមន្រ្តីនតីអ្នូកការពារសិទិ្ធ�ិមនុសសគ្រតូវបានគ�រាមក�ខែហុ�ពី�ុទិ្ធាកា�័យនាយករដឋមន្រ្តីនតី

ង្ខេ�ក យី សុ�សាន បុគគ�ិកជាន�់ះស់សមាគមការពារសិទិ្ធ�ិមនុសសនិ�អ្នភវិឌិឍនង៍្ខេ�កមះុជា (អាដហុុក) គ្រតូវ
បានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានង់្ខេដាយង្ខេ�ក គ� ់��ង្ខេរ �ន ង្ខេ�ខ្លាំធ្នូិការ�ុទិ្ធាកា�័យនាយករដឋមន្រ្តីនតី ពីបទិ្ធញុ�ញ�គ់្រកុម គ្រគួសារ
ខែដ�រ�ផ្សា�បា�ពា�់ពីការរ �ង្ខេ�ភយកដីធូ្នូី ង្ខេដ�មិងី្ខេធ្នូើ�ដ�ង្ខេណ៍� រមកតវ៉ាា ង្ខេ�តាមដ�ផូ្សា�វកុូ� រាជួធានី ភូ�ង្ខេពញ  ។
កនូ� មក ង្ខេ�ក សុ�សាន បានង្ខេធ្នូើ�ការជាមយួគ្រកុមគ្រគួសារ ខែដ�មាន ជួង្ខេមូា� ង្ខេដាយ សារ ការ សា�ស� ់ ខែ�ស
បណាត ញ  អ្នគគីសនីជាម ួយគ្រកុមហុុុន សាជីួវកមីង្ខេគ្រគឿ��គ្រកធ្នូនធ់្នូងន�់ិន ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៩ ដែខ្លួកកំ� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

 

ត�ណា�សមាគមកមីករង្ខេគ្រ�គ្របពន័�គ្រតូវបានគ�រាមក�ខែហុ�ត�ណា�សមាគមកមីករង្ខេគ្រ�គ្របពន័�គ្រតូវបានគ�រាមក�ខែហុ�

បុរសមនិសាគ �់អ្នតតសញ្ញាញ ណ៍��នួន ៤ នាកប់ាន���ង្ខេ�កុូ�ផ្សាា�របស់សមាជួិក សមាគម  គ្រប ជា ធ្នូិ ប ង្ខេតយយ
ឯករាជួយ ព្រៃនង្ខេសដឋកិ�េ ង្ខេគ្រ�គ្របពន័�សាិតង្ខេ� ង្ខេ�តតបនាា យ មានជួយ័ ។ គ្នាតម់និង្ខេ� ផ្សាា� ង្ខេទិ្ធ  បាុខែនត ក�ន  គ្របុស គ្នាត់
បានផ្សាា� ។ បុរស���៤ នាកប់ានគ្របាបក់�នគ្របុសរបស់ង្ខេ�ក ថា ឱ្យយឪពុករបស់គ្នាត ់គ្របុ� គ្របយតូ័បខែនាម ។

២១



ថ្ងៃ�ៃ�ី២៧ ដែខ្លួសីហា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

 

ការគ្របជុួ�សហុគមនជ៍ួនជាតិង្ខេដ�មភាគត�ិគ្រតូវបានរារា��ការគ្របជុួ�សហុគមនជ៍ួនជាតិង្ខេដ�មភាគត�ិគ្រតូវបានរារា��

ង្ខេ�ក ឌិិន �នីូ អូ្នកសគ្រមបសគ្រមួ�សមាគមអាដហុុក គ្របចាំ�ង្ខេ�តតរតនគីរ ី គ្រតូវបានអាជាា ធ្នូរម��ដាឋ ន�ុ�ឃូ្លាំ�
ង្ខេម�� ន�ិថ្មីតរ�ប ង្ខេ�ង្ខេព�ង្ខេ�កក�ពុ�ង្ខេប�កវគគបណ៍តុ �បណាត �អ្ន�ពសិីទិ្ធិ�មនុសស ន�ិ�ាបខ់ែដ�ពាកព់ន័� ជា មយួ
សហុគមនជ៍ួនជាតិង្ខេដ�មភាគត�ិកុូ�ភ�ម ិ។ ង្ខេ�ក កតិ ង្ខេ�ម ជាគ្របធានគ្រកុមគ្របឹកាឃុុំ�បានបញ្ញាជ ឱ្យយ ង្ខេមភ�ម�ិ�នួន 
៤ នាកម់កពីភ�មងិ្ខេផ្សាស�គូ្នា ង្ខេ�កុូ�គ្រសកុ��ផ្លាត ់ង្ខេ�រារា��ង្ខេ�ក �នីូ មនិឱ្យយង្ខេរៀប��កមីវធិ្នូ ីន�ិហាមឃ្លាំតអូ់្នកភ�មិ
មនិឱ្យយ���រមួវគគបណ៍តុ �បណាត �ង្ខេន�ផ្សា�ខែដរ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៣ ដែខ្លួកញ្ញាា  
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

 

ការគ្របជុួ�របស់អ្នូកឃូ្លាំ�ង្ខេម��សិទិ្ធ�ិមនុសសគ្រតូវបានរារា��ការគ្របជុួ�របស់អ្នូកឃូ្លាំ�ង្ខេម��សិទិ្ធ�ិមនុសសគ្រតូវបានរារា��

បុគគ�ិកសិទិ្ធ�ិមនុសសសមាគមអាដហុុកគ្របចាំ�ង្ខេ�តតក�ព�ច់ាំម គ្រតូវបានង្ខេមភ�ម ិ កដ៏��ជាអាជាា ធ្នូរឃុុំ� គ្រសុក 
រារា��  មនិ ឱ្យយង្ខេធ្នូើ�ការគ្របជុួ� ជាមយួអ្នូកត�ណា�សហុគមនម៍��ដាឋ នជា� ២៣ នាក ់ ង្ខេ�ទិ្ធីរមួង្ខេ�តត ។ ត�ណា�
សហុគមន�៍��ង្ខេនា� បានរ �ពឹ�ថាពួកង្ខេគនឹ�បានពិភាកាអ្ន�ពីដ�ង្ខេណា�គ្រសាយ��ង្ខេពា�ជួង្ខេមូា�ដីធូ្នូីដរុ៏ា �ព្រៃរ ា ង្ខេ�
ការយិា�័យ អាដហុុក ង្ខេ�តតក�ព�ច់ាំម ផ្សាាុយង្ខេ�វញិពួកង្ខេគគ្រតូវបានហាមឃ្លាំតង់្ខេ�ថូាកម់��ដូាន ង្ខេដាយពួកង្ខេគ
មនិបានជួ�នដ�ណឹ៍�ង្ខេ�អាជាា ធ្នូរ��ង្ខេពា�ការគ្របជុួ�របស់ពួកង្ខេគ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៦ ដែខ្លួ��� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

ត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានសាកសួរជុួ�វញិយុទិ្ធ�នាការអ្នធិ្នូបង្ខេតយយភាពង្ខេសិ��អាហារត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានសាកសួរជុួ�វញិយុទិ្ធ�នាការអ្នធិ្នូបង្ខេតយយភាពង្ខេសិ��អាហារ

ង្ខេ�ក សឹ� សុ�ុម ត�ណា�សហុគមនម៍កពីគ្រសុកឱ្យរាា �់ ង្ខេ�តតក�ព�ស់ះឺ គ្រតូវបានង្ខេកា�ង្ខេ�ង្ខេ�បាុសត�នគរបា�
ឃុុំ�តាមបទិ្ធបញ្ញាជ របស់សូ�ការរ�គ្រសុកង្ខេ�ក គ្របាក ់ ម�� បនាា បព់ីង្ខេ�ក សុ�ុម និ�សមាជួិ ក សហុគមន៍
ម��ដាឋ ន��នួន ២៥ នាកង់្ខេផ្សាស�ង្ខេទិ្ធៀត បានគ្របារព�ពិធ្នូីអ្នបអ្នរសាទិ្ធរយុទិ្ធ�នាការ ១៦ ព្រៃថ្មីងព្រៃនសកមីភាពជា សក�
ង្ខេ��កកមះស់អ្នធិ្នូបង្ខេតយយភាពង្ខេសិ��អាហារ និ�កសិកមី ។ អូ្នកត�ណា�គ្រតូវបានង្ខេដា�ខែ��វញិ បនាា ប ់ពីការ
ផ្សាតិតង្ខេមព្រៃដង្ខេ��ក�ណ៍តង់្ខេហុតុរបស់នគរបា� ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី២៥ ដែខ្លួកញ្ញាា  
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

អ្នូកការពារសិទិ្ធ�ិមនុសសគ្រតូវបានសាកសួរង្ខេដាយនគរបា�អ្នូកការពារសិទិ្ធ�ិមនុសសគ្រតូវបានសាកសួរង្ខេដាយនគរបា�

អ្នូកង្ខេធ្នូើ�ការ�រខែផូ្សាកសិទិ្ធ�ិមនុសស��នួន ៤ នាកម់កពីអ្ន�គការ �ីកាដ� គ្រតូវបានអាជាា ធ្នូរប�ភតិប�ភយ័ និ�នា�ពួក
គ្នាត ់ង្ខេ�កានប់ាុសត�នគរបា�ឃុុំ�ង្ខេ�គ្រសុកវ៉ា�ខែវ� ង្ខេ�តតង្ខេពាធ្នូ�សាត ់ ង្ខេដ�មិងី្ខេធ្នូើ�ការសាកសួរតាមបញ្ញាជ  របស់
ង្ខេ�ក ង្ខេមនគរបា�បាុសត�ឃុុំ� ។ អូ្នក���៤ បានង្ខេ�ខែ�កសមាៈ រៈជួ�នួយខែដ�ជាខែផូ្សាកមយួព្រៃនគង្ខេគ្រមា� ង្ខេសវ៉ា
ស�គម របស់អ្ន�គការ �ីកាដ� ដ�់គ្រគួសារ��នួន ១៧ គ្រគួសារខែដ�រ�ង្ខេគ្រគ្នា�ង្ខេដាយជួង្ខេមូា�ដីធូ្នូីជា មយួ គ្រកុមហុុុន 
អ្និម ឌិី ង្ខេអ្នស ខែដ�មាេ ស់ដីសមិ�ន��ង្ខេ�សុ�ង្ខេន�ជាកមីសិទិ្ធ�ិរបស់ង្ខេ�កឧកញ៉ាា  គ្រទីិ្ធ ភាព ។ អូ្នក ការ ពារ
សិទិ្ធ�ិមនុសស���៤នាក ់ ង្ខេនា�គ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានថ់ាបានខែ�កសមាៈ រៈជួ�នួយ���ង្ខេនា� ង្ខេដាយ គី្នាន ការ អ្ននុ
ញ្ញាញ តពីអាជាា ធ្នូរម��ដាឋ ន ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី៣០ ដែខ្លួ��� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

ការគ្របជុួ�សតីពីសិទិ្ធ�ិដីធូ្នូីគ្រតូវបានរារា��ការគ្របជុួ�សតីពីសិទិ្ធ�ិដីធូ្នូីគ្រតូវបានរារា��

អ្នូកសគ្រមបសគ្រមួ�សមាគមអាដហុុកគ្របចាំ�ង្ខេ�តតក�ព�ច់ាំម គ្រតូវបានរារា��មនិឱ្យយង្ខេប�ក  កិ�េ គ្របជុួ� ជាមយួត�ណា�
សហុគមន ៍ម��ដាឋ ន��នួន ២៣ នាកង់្ខេ�ទិ្ធីរមួង្ខេ�តត ង្ខេដាយង្ខេ�កង្ខេមភ�ម ិ និ� នគរ បា� ឃុុំ�/គ្រសុក ។ ត�ណា�
សហុគមនខ៍ែដ�ស�ឃមឹថា នឹ�បានពិភាកាអ្ន�ពីដ�ង្ខេណា�គ្រសាយវវិ៉ាទិ្ធដីធូ្នូីដរុ៏ា �ព្រៃរ ា ង្ខេ�ការយិា�័យសមាគមអាដ
ហុុកង្ខេ�តតក�ព�ច់ាំម គ្រតូវបានរារា�� ង្ខេដាយអាជាា ធ្នូរង្ខេ��កង្ខេហុតុផ្សា�ថា ពួកង្ខេគមនិបានជួ�នដ�ណឹ៍�ង្ខេ�អាជាា ធ្នូរ
ម��ដាឋ នអ្ន�ពីការគ្របជុួ�របស់ពួកង្ខេគ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី២៦ ដែខ្លួ��� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

ការខែហុរកិួនសតីពីសិទិ្ធ�ិដីធូ្នូីគ្រតូវបានប�ឍប ់ង្ខេហុ�យត�ណា�សមាគមនគ៍្រតូវបានចាំប�ួូ់នការខែហុរកិួនសតីពីសិទិ្ធ�ិដីធូ្នូីគ្រតូវបានប�ឍប ់ង្ខេហុ�យត�ណា�សមាគមនគ៍្រតូវបានចាំប�ួូ់ន

មនុសសគ្របមាណ៍ ៣០នាករ់មួ���សកមីជួនដីធូ្នូីសហុគមនម៍កពីង្ខេ�តតង្ខេកា�កុ� និ�អ្នតីតសមាជួិក សហុគមន៍
បឹ�កកគ់្រតូវបានរារា��ង្ខេដាយសនតិសុ��ណ៍ឌ  ។ ត�ណា�សហុគមន ៍ ៣ នាកគ់ឺ ង្ខេ�កគ្រសី សីុ ណាង្ខេរ ាត  
ង្ខេ�កគ្រសី គ្រចាំយ នីម និ�ង្ខេ�កគ្រសី គ្រពាប រដាឋ  គ្រតូវបានចាំប�ួូ់ននិ�នា��ួូនង្ខេ�កានអ់្នធិ្នូការដាឋ ន នគរបា�គ្រសុក 
ង្ខេដ�មិសីាកសួរបនាា បព់ីអ្នូក���ង្ខេនា�ពាយាមខែហុរនា�ញតតិង្ខេ�ការយិា�័យ�ុទិ្ធាកា�័យ នា យក រដឋមន្រ្តីនតី ង្ខេដាយ
អ្ន�ពាវនាវដ�់សង្ខេមត�នាយករដឋមន្រ្តីនតី ជួួយអ្ននតរាគមនង៍្ខេដ�មិបី�េ បង់្ខេរឿ�វវិ៉ាទិ្ធដីធូ្នូីរបស់ ពួកង្ខេគ ។

២២



ថ្ងៃ�ៃ�ី០៨ ដែខ្លួវ�ិិិកា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៨

 

អ្នូកសគ្រមបសគ្រមួ�អ្ន�គការសិទិ្ធ�ិមនុសស គ្រតូវបានប�ភតិប�ភយ័អ្នូកសគ្រមបសគ្រមួ�អ្ន�គការសិទិ្ធ�ិមនុសស គ្រតូវបានប�ភតិប�ភយ័

បុគគ�ិកអាដហុុកគ្រតូវបានប�ភតិប�ភយ័ និ�ឃូ្លាំ�ង្ខេម��ពីស�ណាកអ់ារជាា ធ្នូរ ឃុុំ� គ្រសុក �ណ៍ៈង្ខេព�ក�ពុ�ជាប់
ពិភាកា ជាមយួនឹ�ត�ណា�សហុគមនម៍កពី ០៧ សហុគមនខ៍ែដ�ជាបគ់្នា��កុូ�ជួង្ខេមូា�ដីធូ្នូីដរុ៏ា �ព្រៃរ ។ ត�ណា�
សហុគមនប៍ានមកកានក់ារយិា�័យអាដហុុកង្ខេ�តត ក�ព�ច់ាំម ង្ខេដ�មិជីួខែជួកអ្ន�ពីដ�ង្ខេណា�គ្រសាយស�ខ្លាំន់ៗ កុូ�
ជួង្ខេមូា� និ�ង្ខេដ�មិទីិ្ធទួិ្ធ�ការហុើឹកហាតអ់្ន�ពីង្ខេគ្រប�គ្របាស់ទិ្ធ�រស័ពាព្រៃដ ង្ខេដ�មិជួីួយពួកង្ខេគដ�់ការតសុ�មតិង្ខេដ�មិសីហុ
គមនរ៍បស់ពួកង្ខេគ ។ អាជាា ធ្នូរ ម��ដាឋ ន បាន ថ្មីតរ�ប អូ្នក ��� រមួ  និ� គ្រពមាន ថាអូ្នក��� ង្ខេនា� គ្រតូវ ជួ�ន ដ�ណឹ៍�
ដ�់ អាជាា ធ្នូរ មុនង្ខេព� ង្ខេប�ក កិ�េគ្របជុួ� ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៤ ដែខ្លួមូករា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

អ្នូកត�ណា�សហុគមនដ៍ីធូ្នូីគ្រតូបានគ�រាមក�ខែហុ�អ្នូកត�ណា�សហុគមនដ៍ីធូ្នូីគ្រតូបានគ�រាមក�ខែហុ�

អ្នូកត�ណា�សហុគមនដ៍ីធូ្នូី��នួន ៤ នាករ់មួមានង្ខេ�ក ហុម ព្រៃណ៍ ង្ខេ�ក រុ � សាន ង្ខេ�ក ព្រៃសយ តាយ និ�
ង្ខេ�ក គ្រសុក ឡា� ង្ខេ�គ្រសុកង្ខេមមត ់ង្ខេ�តតត �ិ�ឃុំីុ � គ្រតូវបានង្ខេកា�ង្ខេ�ង្ខេ�សា�ឃុុំ�ទិ្ធនូ�� ង្ខេដ�មិសីាកសួរជុួ�វញិ
ង្ខេរឿ�ជួង្ខេមូា�ដីធូ្នូីដរុ៏ា �ព្រៃរ ាជាមយួអ្នូកជួ�នួញង្ខេ�ី� ឈុន សាវុធ្នូ ។ អូ្នកត�ណា���� ៤ នាកគ់្រតូវបានប�េ� ឱ្យយ ផ្សាតិត ង្ខេម
ព្រៃដង្ខេ��កិ�េសនាយ�់គ្រពមមនិង្ខេរៀប��ការតវ៉ាា ង្ខេ�តាមសហុគមនឬ៍ការគ្របម��ផ្សាេុ �គូ្នា ពុ�ង្ខេនា�ង្ខេទិ្ធអាជាា ធ្នូរនឹ�ចាំត់
វធិានការតាមផ្សាូ�វ�ាប ់។

ថ្ងៃ�ៃ�ី២៩ ដែខ្លួមូករា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

ត�ណា�អ្នូកភ�មគិ្រតូវបានរ�ការវ៉ាយដ� និ�ឃុុំ��ួូនត�ណា�អ្នូកភ�មគិ្រតូវបានរ�ការវ៉ាយដ� និ�ឃុុំ��ួូន

ង្ខេ�ក មាុក ង្ខេហុ� និ�ង្ខេ�ក ជួឹម ជួួន ជាត�ណា�អូ្នកភ�មមិកពីគ្រសុកគ្របាសាទិ្ធប�ូ័�ើ ង្ខេ�តតក�ព�ធ់្នូ� គ្រតូវ បាន
នគរបា� ចាំប ់�ួូន និ�វ៉ាយដ�ង្ខេដាយ�ុស�ាប ់ មុនង្ខេព�ប�ជ� នង្ខេ�សាកសួរង្ខេ� សូ�ការដាឋ នង្ខេ�តត  ។ បុរស
��� ពី រ គ្រតូវ បាន ប�េ� ឱ្យយផ្សាតិតង្ខេមព្រៃដង្ខេ��ឯកសារបខែ�ើរដីរបស់ពួកង្ខេគ ង្ខេហុ�យរ�ការ គ�រាម ចាំប ់ដាកគុ់ក គ្របសិន ង្ខេប�
ពួកង្ខេគ ង្ខេ�ខែត បនត តវ៉ាា  គ្របឆ្នាំ�� នឹ� ការ ដង្ខេណ៍ត� ម យក ដី ធូ្នូីឆូ្នាំ� ២០១៦ ខែដ�ដីខែគ្រសជួិត ១.២០០ ហុិកតា កាន ់កាប់
ង្ខេដាយ ៥៨៦ គ្រគួសារ គ្រតូវបាន របឹអ្ន�សនិ�ឈ�សឆ្នាំយ ង្ខេដ�មិងី្ខេធ្នូើ�ជាដីសមិ�នស�គមកិ�េខែដ�ឧបតាមៈថ្មីវកិា
ង្ខេដាយ ម��និធ្នូិង្ខេដាយធ្នូនាគ្នារពិភព ង្ខេ�ក ។ អូ្នកត�ណា�មូាកង់្ខេទិ្ធៀត ង្ខេ�ី� ង្ខេអ្នៀ� សុ�ង្ខេមា� គ្រតូវបាន ចាំប ់�ួូន
កា� ពីខែ�មថុិ្មីនា និ�គ្រតូវ បានង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកានព់ីបទិ្ធប�ើរបសួសូាមង្ខេដាយង្ខេ�តនា ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៣ ដែខ្លួក�មូៈ� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

គ្រព�ង្ខេ�អ្នធិ្នូការវតតគ្រតូវបានចាំបផ់្សាសកឹ ង្ខេដាយសារគ្រព�អ្ន�គង្ខេគ្រប�គ្របាស់ង្ខេសរភីាពកុូ�ការបង្ខេ�េ ញមតិគ្រព�ង្ខេ�អ្នធិ្នូការវតតគ្រតូវបានចាំបផ់្សាសកឹ ង្ខេដាយសារគ្រព�អ្ន�គង្ខេគ្រប�គ្របាស់ង្ខេសរភីាពកុូ�ការបង្ខេ�េ ញមតិ

គ្រព�ង្ខេតជួគុណ៍ ហុុរ សុ�ុន គ្រព�ង្ខេ�អ្នធិ្នូការវតត�ារអ្ន�ង្ខេ�ង្ខេ�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ គ្រតូវបានប�េ�ង្ខេអាយសឹកង្ខេដាយ
មន្រ្តីនតីជាន�់ះស់របស់គ្រកសួ�ធ្នូមីការនិ�សាសនា មុនង្ខេព�កមូា���គ្រមុ�របស់មន្រ្តីនតីនគរបា�ជា� ៥០ នាក ់
បានមកដ�់តាមបញ្ញាជ របស់ង្ខេ�ក ឃុំួ� ង្ខេគ្រស� អ្នភបិា�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ។ គ្រព�ង្ខេតជួគុណ៍ សុ�ុន បាន
បង្ខេ�ែ � �ឹូមសារង្ខេ�ង្ខេ��គ្របពន័�ផ្សាសពើផ្សាាយស�គមង្ខេដាយរ�ិគនរ់ដាឋ ភបិា�កុូ�ការ�កខ្លាំន មនិបានរកាការ អ្ននុ
ង្ខេគ្រគ្នា� ពន�នា����ទិ្ធ�និញង្ខេ�កានស់ហុភាពអ្នឺរ ាុបង្ខេដាយមនិគិតពន� តាមរយៈកមីវធិ្នូីពាណិ៍ជួជកមី អ្នើីៗគ្រគប ់យាា �
ង្ខេ��កខែ��ខែតអាវុធ្នូ (EBA) ង្ខេដាយសារខែតការរ �ង្ខេ�ភសិទិ្ធ�ិមនុសសង្ខេ�ខែតបនតង្ខេក�តមានង្ខេ�កមះុជា ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៨ ដែខ្លួមូនីា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

ការគ្របារព�ទិិ្ធវ៉ារនារអី្ននតរជាតិគ្រតូវបានរារា��ការគ្របារព�ទិិ្ធវ៉ារនារអី្ននតរជាតិគ្រតូវបានរារា��

គ្របជាជួនជា� ៦០ នាកម់កពីសហុគមន�៍�នួន ៤ ង្ខេផ្សាស�គូ្នាង្ខេ�ទិ្ធ����គ្រសុកង្ខេមមត ់ ង្ខេ�តតក�ព�ច់ាំម គ្រតូវ បាន
រារា�� មនិឱ្យយគ្របារព�ទិិ្ធវ៉ានារអី្ននតរជាតិង្ខេដាយអ្នភបិា�គ្រសុកង្ខេមមតង់្ខេ�ក ង្ខេឆ� បុុណាណ  ខែដ�រមួជាមយួ មន្រ្តីនតីឃុុំ� 
ង្ខេដាយ  បានអ្ន�អា�ថាសហុគមនម៍និបានជួ�នដ�ណឹ៍�អ្ន�ពីខែផ្សានការរបស់ពួកង្ខេគជាមយួអាជាា ធ្នូរម�� ដាឋ ន ។
ត�ណា�   សហុគមនទ៍ិ្ធនូ��ង្ខេ�ក ខែយាម គ� ់ រ�ការគ�រាមក�ខែហុ�ដាកគុ់ក គ្របសិនង្ខេប�ការគ្របារព�ពិធ្នូីង្ខេន� គ្របគ្រពឹតត 
ង្ខេ�ដ��ការង្ខេគ្រគ្នា�ទុិ្ធក ។

២៣

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៤ ដែខ្លួមូនីា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

និពន�នាយកទិ្ធទួិ្ធ�ការគ�រាមក�ខែហុ�សមូាប ់ង្ខេដាយសារអ្នតាបទិ្ធង្ខេរឿ�កុូ�កាខែសតនិពន�នាយកទិ្ធទួិ្ធ�ការគ�រាមក�ខែហុ�សមូាប ់ង្ខេដាយសារអ្នតាបទិ្ធង្ខេរឿ�កុូ�កាខែសត

និពន�នាយកកាខែសតង្ខេ�ក ផុូ្សា� ង្ខេរ ាត ខែដ�សាិតង្ខេ�ង្ខេ�តតង្ខេសៀមរាប ទិ្ធទួិ្ធ�ការគ�រាមក�ខែហុ�ដ�់អាយុ ជួីវតិ 
បនាា ប ់ពីគ្នាតផ់្សាសពើផ្សាាយង្ខេរឿ�រាា វង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានថ់ាង្ខេ�កង្ខេមឃុុំ�មូាកប់ាន�កដ់ីង្ខេ�ឱ្យយអូ្នកជួ�នួញ ។ ង្ខេ�ក ង្ខេរ ាត 
គ្រតូវ បាន ង្ខេគ បញ្ញាជ  ឱ្យយ ខែកសគ្រមួ�ង្ខេរឿ�រាា វខែដ�បានផ្សាសពើផ្សាាយង្ខេដ�មិ�ុីបង្ខេចាំ�ការង្ខេចាំទិ្ធគ្របកាន ់។



ថ្ងៃ�ៃ�ី២៥ ដែខ្លួលោមូសា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

ត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានសាកសួរង្ខេ��ញតតិត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានសាកសួរង្ខេ��ញតតិ

ត�ណា�សហុគមនមូ៍ាក ់គ្រតូវបានង្ខេកា�ង្ខេ�មកសាកសួរង្ខេ�បាុសត�នគរបា�ឃុុំ� គ្រសុកង្ខេមមត ់ង្ខេ�តតត �ិ�ឃុំីុ �  បនាា ប់
ពីង្ខេ�ក គ្របម�� សូាមង្ខេម ព្រៃដរបស់អូ្នកភ�មងិ្ខេ��ញតតិពាកព់ន័�នឹ�ជួង្ខេមូា�ដីធូ្នូី និ�បានខែ�ករ �ខែ�ក បទិ្ធ �ង្ខេគ្រម��  
“ស�គមង្ខេន�” ង្ខេ��បណាត ញស�គមខែដ�ជា�ង្ខេគ្រម��របស់អូ្នក�ង្ខេគ្រម��ខែរ ាប ឈុន ឌិីមុ ី អាយុ ២៤ឆូ្នាំ� ខែដ� បាន
ង្ខេគ្រ���ង្ខេរៀបរាបន់ិ�រ�ិគនយ់ាា �ខូ្លាំ��ពីភាពអ្នយុតតិធ្នូមស៌�គមង្ខេ�ទិ្ធ����គ្របង្ខេទិ្ធសកមះុជា ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៣ ដែខ្លួឧសភា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

អ្នូក�ង្ខេគ្រម��ខែរ ាបគ្រតូវបានប�ភតិប�ភយ័ ង្ខេដាយសារខែតបទិ្ធ�ង្ខេគ្រម��ង្ខេរ ាបដ�៏ិ�ីាញអ្នូក�ង្ខេគ្រម��ខែរ ាបគ្រតូវបានប�ភតិប�ភយ័ ង្ខេដាយសារខែតបទិ្ធ�ង្ខេគ្រម��ង្ខេរ ាបដ�៏ិ�ីាញ

អ្នូក�ង្ខេគ្រម��ង្ខេរ ាបង្ខេ�ី� ឈុន ឌិីមុ ី អាយុ ២៤ឆូ្នាំ� គ្រតូវបានមន្រ្តីនតីនគរបា�ពីរនាកង់្ខេ�ង្ខេ�តតង្ខេសៀមរាប �ម �រ
ង្ខេម�� ស�បុគ្រតក�ង្ខេណ៍� ត ស�បុគ្រតការ�រ និ�ង្ខេសៀវង្ខេ�គ្រគួសារ ។ ថីី្មីៗង្ខេន�ង្ខេ�ក ឌិីមុ ីបាន ង្ខេ�ញ បទិ្ធ �ង្ខេគ្រម�� មយួ
ខែដ� មាន��ណ៍�ង្ខេជួ��ថា “ស�គមង្ខេន�” ខែដ�ប�ែ ញន�វភាពអ្នយុតតិធ្នូមកុូ៌�ស�គមខែដ� មាន ដ�� ជា អ្ន�ង្ខេព� ពុក
រ�ួយ សាា នភាពសហុគមនគ៍្រកីគ្រកនិ�ជួង្ខេមូា�ដីធូ្នូីខែដ�ក�ពុ�ង្ខេក�តមាន ។ ង្ខេគ្រកាយមកង្ខេ�ក ឌិីមុ ីបាន�ុបបទិ្ធ
�ង្ខេគ្រម��ង្ខេនា�ង្ខេ�ញពីគណ៍នីបណាត ញស�គមរបស់គ្នាត ់។ 

ថ្ងៃ�ៃ�ី២៨ ដែខ្លួឧសភា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

បុគគ�ិកខែផូ្សាកសិទិ្ធ�ិមនុសសទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ�រាមក�ខែហុ�ពីស�ណាកអ់ាជាា ធ្នូរបុគគ�ិកខែផូ្សាកសិទិ្ធ�ិមនុសសទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ�រាមក�ខែហុ�ពីស�ណាកអ់ាជាា ធ្នូរ

បុគគ�ិកសិទិ្ធ�ិមនុសសសមាគមអាដហុុក គ្រតូវបានគ�រាមក�ខែហុ�ពីស�ណាកអ់ាជាា ធ្នូរឃុុំ� តាមរយៈទិ្ធ�រស័ពា បនាា ប់
ពីបានង្ខេធ្នូើ�ការគ្របជុួ�ពិភាកាជាមយួ សមាជួិកសហុគមន ៍ ៣៨នាក ់ ង្ខេដ�មិពីិភាកាអ្ន�ពីសិទិ្ធ�ិង្ខេសរភីាពកុូ�ការ
បង្ខេ�េ ញមតិ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៤ ដែខ្លួ មូ�ិ�នា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

សកមីជួនដីធូ្នូីមូាកជ់ាបឃុ់ុំ��ួូន ង្ខេគ្រកាយផ្សាេ�់បទិ្ធសមាៈ សនង៍្ខេ�សារពត័ម៌ានសកមីជួនដីធូ្នូីមូាកជ់ាបឃុ់ុំ��ួូន ង្ខេគ្រកាយផ្សាេ�់បទិ្ធសមាៈ សនង៍្ខេ�សារពត័ម៌ាន

សកមីជួនដីធូ្នូីមូាកង់្ខេ�ី� ខែថ្មី ង្ខេថ្មីន គ្រតូវបានអាជាា ធ្នូរក�រាជួអាវុធ្នូហុតាង្ខេ�តតចាំប�ួូ់ន ង្ខេ�កុូ�គ្រសុកង្ខេសាា � 
ង្ខេ�តតក�ព�ធ់្នូ� និ�ប�ជ� នង្ខេ�ឃុុំ��ួូនង្ខេ�ពន�នាគ្នារង្ខេ�តត ង្ខេគ្រកាយង្ខេព�ខែដ�ង្ខេ�កបានផ្សាេ�់បទិ្ធសមាៈ សនឱ៍្យយ
វទិិ្ធយុអាសីុង្ខេសរ ី។ ដីកាចាំប�ួូ់នគ្រតូវបានង្ខេធ្នូើ�ង្ខេ���ង្ខេគ្រកាយពីទិ្ធទួិ្ធ�បានពាកយបណ៍តឹ �ពីង្ខេ�ក �ម សាង្ខេរឿន អ្នតីត
ទិ្ធីគ្របឹការបស់រដឋមន្រ្តីនតីគ្រកសួ�មហាព្រៃផ្សាាង្ខេ�ក ស ង្ខេ�� ។ កា�ពីព្រៃថ្មីងទីិ្ធ ១២ ខែ�មនីា ង្ខេ�ក ង្ខេថ្មីន រាយការណ៍៍
ពីទុិ្ធកេ��បាករបស់អូ្នកភ�ម ិខែដ�មនិមានទឹិ្ធកង្ខេគ្រសា�គ្រសពខែគ្រសរបស់អូ្នក���ង្ខេនា� ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៩ ដែខ្លួ កកក� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

សកមីជួនជាង្ខេគ្រ��ននាក់គ្រតូវបានចាំប់�ួូនកុូ�ពិធ្នូីបុណ៍យរ ��ឹក�ួបព្រៃនការសូាប់របស់ង្ខេ�កបណ៍ឌិ ត សកមីជួនជាង្ខេគ្រ��ននាក់គ្រតូវបានចាំប់�ួូនកុូ�ពិធ្នូីបុណ៍យរ ��ឹក�ួបព្រៃនការសូាប់របស់ង្ខេ�កបណ៍ឌិ ត 
ខែកម �ីខែកម �ី

សកមីជួនង្ខេ�ក គ� ់ ព្រៃរ ាយា មានអាយុ ២៨ឆូ្នាំ� រមួជាមយួភរយិារបស់គ្នាត ់ និ�សមាជួិក គ្រគួសារ  ២នាក់
ង្ខេផ្សាស�ង្ខេទិ្ធៀត គ្រតូវបានចាំប�ួូ់នង្ខេដាយសមតាកិ�េគ្រកុ���នួន១០នាក ់ បនាា បព់ីង្ខេ�កបានផ្សាសពើផ្សាាយង្ខេ�ង្ខេ��
បណាេ ញ ស�គម ង្ខេហុើស បុុក អ្ន�ពាវ នាវ �ក ់អាវយឺត ខែដ� មាន រ�ប ង្ខេ�ក បណ៍ឌិ ត ខែកម �ី ។ ង្ខេ�ក ព្រៃរ ាយាា  ក៏
បាន  បង្ខេ�ែ � សារ អ្ន�ពី ង្ខេ�� ទិ្ធ�រស័ពាអូ្នកង្ខេប�កបររថ្មីយនតឈូួ�មូាក ់ ខែដ�អា�ដឹកមនុសសង្ខេ� រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ 
ង្ខេដ�មិ ី���រមួកុូ�ពិធ្នូីបុណ៍យរ ��ឹក�ួបព្រៃនការបាញ់សមូាបង់្ខេ�កបណ៍ឌិ ត ខែកម �ី ផ្សា�ខែដរ ។ ង្ខេគ្រកាយមក 
ង្ខេ�ក ព្រៃរ ាយា គ្រតូវ បាន ង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ីបទិ្ធញុ�ញ�ឱ់្យយប�ើ����កុូ�ស�គម ។ ព្រៃថ្មីងបនាា បស់កមីជួន បរសិាា ន
ពីរនាក ់ គឺ ង្ខេ�ក ជុួ� ហុួត និ�ង្ខេ�ក ជុួ� ហុួរ រមួជាមយួនឹ�ង្ខេ�ក សួ� នាគពន័� ជាអ្ននុគ្របធានគ្រកុម សមះន័�
យុវជួន និសសតិ បញ្ញាញ វន័តខែ�ីរ គ្រតូវបានចាំប�ួូ់នជាបនេបនាា ប ់ ។ អូ្នក���បីង្ខេនា�បាន���រមួជាមយួ សកមីជួន
យុវ ជួន  ដព៏្រៃទិ្ធង្ខេទិ្ធៀត កដ៏��ជាង្ខេមដឹកនា�សហុជួីព និ�សមាជួិកស�គមសីុវ�ិ ង្ខេដ�មិគី្របារព�ពិធ្នូីរ ��ឹក�ួប៣ ឆូ្នាំ� ព្រៃន
ឃ្លាំតកមីង្ខេ��ង្ខេ�កបណ៍ឌិ ត ខែកម �ី ង្ខេ�សាា នីយង្ខេគ្រប�ឥន�នៈកា�់តិ�ប�កង្ខេគ្នាកុូ� �ណ៍ឌ ��ការមន រាជួធានី
ភូ�ង្ខេពញ ។ ង្ខេ�ក នាគពទ័ិ្ធ� ខែដ�បានខែ�ក�ិតតបណ័៍ណ អ្ន�ពាវនាវឱ្យយប�ឈបក់ារសមូាបង់្ខេគ្រ� គ្របពន័� តុ� ការ 
គ្រតូវ  បាន ង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ីបទិ្ធញុ�ញ�ឱ់្យយគ្របគ្រពឹតតបទិ្ធឧគ្រកិដឋជាអាទិ្ធ� និ�គ្រតូវបានប�ជ� នង្ខេ�ឃុុំ��ួូន បង្ខេណាត �
អាសនូរ�ច់ាំ� សវនាការ ។

២៤



២៥

�ំ�ងសហគមូនជី៍ីខ្លួលោទ្រកាមូ អ្ននកទ្រសី ផ្លាវ លោញើង �ូលរ៉ុ�មូបា��កមូមលោ�ខាង
លោទ្រ�ទ្រកស�ងដែ�ន�ីនគរ៉ុ�ូនីយកមូមលោ�ភ្នំនលំោពញ កន�ងដែខ្លួកញ្ញាា  ឆ្នាំន ២ំ០២០



ថ្ងៃ�ៃ�ី១១ ដែខ្លួកកក� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

អ្នូកសារពត័ម៌ាន និ�ព�រដឋមយួ��នួនគ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ាកព់ន័�ជុួ�វញិបញ្ញាែ ជួង្ខេមូា�ដីធូ្នូីអ្នូកសារពត័ម៌ាន និ�ព�រដឋមយួ��នួនគ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ាកព់ន័�ជុួ�វញិបញ្ញាែ ជួង្ខេមូា�ដីធូ្នូី

មនុសសបីនាក ់ កុូ�ង្ខេនា�មានអូ្នកសារពត័ម៌ានមកពីគ្រសុក ជួ�គីរ ី ង្ខេ�តត ក�ព�ធ់្នូ� គ្រតូវបានមន្រ្តីនតីអាជាា ធ្នូរគ្រសុក 
ង្ខេ�ក ព្រៃហុ មង្ខេនារមយ បេឹ�ពីបទិ្ធបរហិារប�ើ �ង់្ខេករ ត� និ�ញុ�ញ�ឱ់្យយគ្របគ្រពឹតតិបទិ្ធឧគ្រកិដឋជាអាទិ្ធ� ។ មនុសស
បី នាក ់ង្ខេនា� រមួមានង្ខេ�ី� ង្ខេ�ក សុ� ឧតតម អូ្នកសារពត័ម៌ាននិ�ជានាយកវទិិ្ធយុរទឹិ្ធ�ិខែសន និ�ព�រដឋ
ពីរនាកង់្ខេផ្សាស�ៗង្ខេទិ្ធៀតង្ខេ�ី� អ្នុុ� បាុយ និ� គ្រពី ព្រៃ�សីុន ខែដ�អូ្នក���បីជាកូាយង្ខេគ្នា�ង្ខេ� �កទ់ិ្ធ�ង្ខេ�នឹ�
បញ្ញាែ ទិ្ធ�នាស់ដីធូ្នូីដរ៏ា �ព្រៃរង្ខេ�កុូ�ភ�ម ិព្រៃគ្រពគ្រគីត �ិ� ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៩ ដែខ្លួកកក� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

អ្នូកសារពត័ម៌ាន និ�សកមីជួនដីធូ្នូីជាង្ខេគ្រ��ននាកគ់្រតូវបានចាំប�ួូ់នអ្នូកសារពត័ម៌ាន និ�សកមីជួនដីធូ្នូីជាង្ខេគ្រ��ននាកគ់្រតូវបានចាំប�ួូ់ន

អ្នូកសារពត័ម៌ានកុូ�គ្រសុក ០២នាក ់ខែដ�មូាកម់ានង្ខេ�ី� ហុុុន សុខ្លាំ ជាគ្របធានកឹូបអូ្នកកាខែសតឯករាជួយ និ�
មូាកង់្ខេទិ្ធៀតង្ខេ�ី� ខែកវ រតនា ជាការនីិពន�កាខែសត TN និ�សមាជួិកសហុគមន ៍៥នាក ់ង្ខេ� គ្រសុកគ្រព�សីហុនុ 
ង្ខេ�តតគ្រព�សីហុនុ គ្រតូវបានក�រាជួអាវុធ្នូហុតាចាំប�ួូ់នង្ខេដាយគី្នានម��ង្ខេហុតុគ្រតឹមគ្រតូវ �ណ៍ៈង្ខេព�ខែដ� សមាជួិក
សហុគមន ៍ក�ពុ�ង្ខេធ្នូើ�ការតវ៉ាា រារា��មនិឱ្យយង្ខេធ្នូើ�ការឈ�សឆ្នាំយង្ខេ��ដីក�ពុ�មានទិ្ធ�នាស់ ជាមយួគ្របជាព�រដឋ ២៤
គ្រគួសារ  ខែដ� ការ ចាំប�ួូ់នង្ខេន�ង្ខេធ្នូើ�ង្ខេ���ង្ខេគ្រកាមការប�គ បប់ញ្ញាជ របស់ ឧកញ៉ាា  ��វ សមិតតិ ។ អូ្នកសារពត័ម៌ាន��
�ពីរគ្រតូវបានង្ខេដា�ខែ��វញិ ង្ខេគ្រកាយង្ខេព�ង្ខេធ្នូើ�ការសាកសួរ�ង្ខេមូ�យរ�ួ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៥ ដែខ្លួ កញ្ញាា  
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

គ្របជាព�រដឋបុរកីីឡាជាង្ខេគ្រ��នអូ្នកគ្រតូវបានឃុុំ��ួូនង្ខេដាយ�ុស�ាប់គ្របជាព�រដឋបុរកីីឡាជាង្ខេគ្រ��នអូ្នកគ្រតូវបានឃុុំ��ួូនង្ខេដាយ�ុស�ាប់

គ្របជាព�រដឋបុរកីីឡា��នួន១៧នាក ់ ខែដ�ធូាបរ់ស់ង្ខេ�ង្ខេ��អ្នគ្នារបុរកីីឡាសាិតង្ខេ�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ គ្រតូវបាន
ចាំបន់ិ�ឃុុំ��ួូនង្ខេដាយ�ុស�ាបជ់ាង្ខេគ្រ��នង្ខេមាា �ង្ខេ�សា��ណ៍ឌ ៧មករា ង្ខេគ្រកាមការប�គ បប់ញ្ញាជ ពី អ្នភបិា�រ�
រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ង្ខេ�ក មាន �ន័ាយាា ដា ។ គ្របជាព�រដឋបុរកីីឡាធូាបប់ានង្ខេធ្នូើ�ការតវ៉ាា អ្នហិុ�ា ង្ខេដ�មិអី្ន�ពាវនាវ
រកដ�ង្ខេណា�គ្រសាយង្ខេ��ការផ្សាេ�់ស�ណ៍�ដ�់ពួកគ្នាត�់�ង្ខេពា�ការបង្ខេណ៍េ ញង្ខេ�ញង្ខេដាយប�េ� និ�ការ តវ៉ាា រារា��
ការ វ៉ាយកង្ខេមា�អ្នគ្នារបុរកីីឡាចាំស់ង្ខេចាំ� ។ កុូ���ង្ខេណាមអូ្នកខែដ�គ្រតូវបានចាំប�ួូ់ន ១៧នាក ់ កុូ� ង្ខេនា�  មាន
គ្របជាព�រដឋបុរកីីឡា��នួន ៥នាក ់គ្រតូវបានប�េ� នង្ខេ�ដាកង់្ខេ� មណ៍ឌ �សាេ រនីតិសមិ� ព្រៃគ្រពសះឺ អ្នស់រយៈពីរព្រៃថ្មីង 
។ គ្របជាព�រដឋ១៧នាក ់ គ្រតូវបានង្ខេដា�ខែ��វញិង្ខេគ្រកាយង្ខេព�ពួកគ្នាតគ់្រតូវបានសាកសួរ រ�ួ និ� ផ្សាេិតង្ខេមព្រៃដ ង្ខេ��
កិ�េសនា ខែដ�សនាមនិង្ខេធ្នូើ�បាតុកមីដ��ង្ខេន�មេ�ង្ខេទិ្ធៀតង្ខេទិ្ធ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៤ ដែខ្លួ ��� 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

គ្រព�ស�ឃទិ្ធទួិ្ធ�ការគ�រាមក�ខែហុ��កព់ន័�នឹ�សកមីភាពបរសិាា នគ្រព�ស�ឃទិ្ធទួិ្ធ�ការគ�រាមក�ខែហុ��កព់ន័�នឹ�សកមីភាពបរសិាា ន

គ្រព�ស�ឃមយួអ្ន�គខែដ�គ�ង់្ខេ�វតតកុូ�ព្រៃគ្រពមយួកខែនូ�សាិតកុូ�ង្ខេ�តត ក�ព�ស់ះឺ គ្រតូវបានជួនមនិសាគ �់មុ�គ�រាម 
ក�ខែហុ� ង្ខេដាយង្ខេគ្រប�គ្របាស់កា�ង្ខេភូ��បាញ់ង្ខេ�តាមសសរវហិារវតត ។ គ្រព�ង្ខេតជួគុណ៍ ធូាបប់ាន���រមួសកមីភាព
បរសិាា នជាមយួ��នាមាតាធ្នូមីជាតិ និ�ការពារព្រៃគ្រពង្ខេឈ� និ�សតើព្រៃគ្រពង្ខេ�ត�បនខ់ែដ�គ្រព�អ្ន�គគ�ង់្ខេ� ។
គ្រព�ង្ខេតជួគុណ៍ ធូាបគ់្របទិ្ធ�ង្ខេឃុំ�ញសារគ�រាមមយួង្ខេ�ជាបន់ឹ�ង្ខេដ�មង្ខេឈ� ខែដ��ឹូមសារព្រៃនសារង្ខេនា�បានគ្រពមានថា 
“ង្ខេប�មានអាស�ឃពា� គី្នានង្ខេទិ្ធង្ខេស�កតីសុ� គី្នានង្ខេទិ្ធសនតិភាព” ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៩ ដែខ្លួ វ�ិិិកា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

អ្នូកសារពត័ម៌ានគ្រតូវបានឃ្លាំត�ួូ់នជុួ�វញីការវ�ិគ្រត�បរ់បស់ង្ខេ�ក សម រ�សុីអ្នូកសារពត័ម៌ានគ្រតូវបានឃ្លាំត�ួូ់នជុួ�វញីការវ�ិគ្រត�បរ់បស់ង្ខេ�ក សម រ�សុី

អ្នូកសារពត័ម៌ានរបស់វទិិ្ធយុសង្ខេមូ�គ្របជាធិ្នូបង្ខេតយយ VOD ��នួន២នាក ់គឺ ង្ខេ�ក វ៉ាា ន ់វចិាំរ និ� ង្ខេ�ក ឆន ចាំន់
ខែរ ា ន គ្រតូវបាន ចាំបន់ិ�ឃុុំ��ួូនអ្នស់រយៈង្ខេព� ៣ង្ខេមាា  � ង្ខេ�ឯទីិ្ធបញ្ញាជ ការដាឋ នក�រាជួអាវុធ្នូហុតា គ្រកុ� ង្ខេបាា យ ខែបាត 
�ណ៍ៈង្ខេព�ខែដ�អ្នូកសារព័ត៌មាន���ពីរ�បង្ខេនា�ក�ពុ� ឈររាយការណ៍៍ង្ខេ� ឯគ្រ�ក�ើ រ អ្ននតរជាតិ ង្ខេបាា យខែបាត 
គ្រត� ់��ណុ៍�ខែដ�ង្ខេ�កសមរ�សុងី្ខេគ្រគ្នា�នឹ�វ�ិគ្រត�បម់កគ្របង្ខេទិ្ធសកមះុជាវញិខែតមនិ បាន ង្ខេជាគជួយ័ ។ អូ្នក
សារពត័ម៌ាន ���ពីរ គ្រតូវបានង្ខេដា�ខែ��បនាា បព់ី បានផ្សាតិតង្ខេមព្រៃដង្ខេ�� ក�ណ៍តង់្ខេហុតុសាកសួរ �ង្ខេមូ�យ របស់ មន្រ្តីនតី
នគរបា� ។

២៦



ថ្ងៃ�ៃ�ី២៦ ដែខ្លួ�នូ 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

ត�ណា�សហុគមនរ៍�ការប�េិតប�េ�ពាកព់ន័�នឹ�ការផ្សាាយរបស់វទិិ្ធយុត�ណា�សហុគមនរ៍�ការប�េិតប�េ�ពាកព់ន័�នឹ�ការផ្សាាយរបស់វទិិ្ធយុ

ត�ណា�សហុគមនមូ៍ាក ់ គ្រតូវបានអាជាា ធ្នូរប�េ�ឲ្យយផ្សាតិតង្ខេមព្រៃដង្ខេ��កិ�េសនាប�ឈបក់ារចាំក ់ផ្សាាយ របស់ វទិិ្ធយុ អាសីុ
ង្ខេសរ ីជាសាធារណ៍ៈបនតង្ខេទិ្ធៀត ង្ខេគ្រកាយង្ខេព�គ្នាតប់ានចាំកផ់្សាាយតាមង្ខេមគ្រកូ ង្ខេ� ង្ខេព�មានការជួួបជុួ� សហុគមន៍
ង្ខេ� សា�បុណ៍យភ�មមិយួកខែនូ�សាិតង្ខេ�ង្ខេ�តតក�ព�ឆូ់្នាំ�� ។ ង្ខេ�ក និ� អ្នូក ត�ណា� សហុគមន ៍មយួរ�ប
ង្ខេទិ្ធៀត កប៏ានទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ្រពមានមនិឱ្យយង្ខេរៀប��ដឹកនា�សហុគមនង៍្ខេដ�មិគី្របារព�ពិធ្នូីសិទិ្ធ�ិមនុសសអ្ននតរជាតិ ១០ ធូ្នូ� 
ផ្សា�ខែដរ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី២៦ ដែខ្លួ�នូ 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

អ្នូកសារពត័ម៌ានមូាកគ់្រតូវបានង្ខេកា�ង្ខេ� ង្ខេដ�មិសីាកសួរ�កទ់ិ្ធិននឹ�ការង្ខេ�ញផ្សាាយពត័ម៌ានអ្នូកសារពត័ម៌ានមូាកគ់្រតូវបានង្ខេកា�ង្ខេ� ង្ខេដ�មិសីាកសួរ�កទ់ិ្ធិននឹ�ការង្ខេ�ញផ្សាាយពត័ម៌ាន

ង្ខេ�ក ង្ខេទិ្ធៀវ ស�អុ្ន� តួនាទិ្ធីជាអ្នូកសារពត័ម៌ានរបស់ង្ខេគហុទិ្ធ�ពរ័ព្រៃថ្មីងថីី្មី គ្រតូវបានអ្នធិ្នូការដាឋ ននគរបា�គ្រកុ�
ង្ខេបាា យខែបាត ង្ខេកា�ង្ខេ�ង្ខេដ�មិងី្ខេធ្នូើ�ការសាកសួរ�ង្ខេមូ�យ បនាា បព់ីទិ្ធទួិ្ធ�បានពាកយបណ៍េឹ �ពី ឧកញ៉ាា  ឡា� បុុន�ី 
ខែដ�ជាអ្នូកមានអ្ន�ណា�មូាក ់ ។ ការបេឹ�ង្ខេន��កទ់ិ្ធ�ង្ខេ�នឹ�ការ�ុ�ផ្សាាយអ្នតាបទិ្ធពត័ម៌ានង្ខេ�� ង្ខេរឿ� ទិ្ធ�នាស់ ដី
ធូ្នូីមយួកខែនូ�សាិតង្ខេ� ស�ើ ត ់ផ្សាារកណាេ � រវ៉ា� ឧកញ៉ាា  ឡា� បុុន�ី និ� ន្រ្តីសតីខែដ�ជាព�រដឋ មូាក ់ង្ខេ�ី� 
ង្ខេសឿម  ផ្សា�ូី ។ 

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៨-០៩ ដែខ្លួ�នូ 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩

គ្របជាព�រដឋង្ខេ�កុូ�សហុគមនទ៍ិ្ធទួិ្ធ�ការគ�រាមក�ខែហុ�ជុួ�វញិការង្ខេរៀប��ទិិ្ធវ៉ាសិទិ្ធ�ិមនុសសគ្របជាព�រដឋង្ខេ�កុូ�សហុគមនទ៍ិ្ធទួិ្ធ�ការគ�រាមក�ខែហុ�ជុួ�វញិការង្ខេរៀប��ទិិ្ធវ៉ាសិទិ្ធ�ិមនុសស

ត�ណា�សហុគមនមូ៍ាក ់ បានរ�ការគ�រាមចាំប�ួូ់នពីស�ណាកស់ូ�ការរ�នគរបា� ង្ខេ�តតគ្រព�សីហុនុ បនាា ប់
ពី មាន មនុសសគ្របមាណ៍ជា� ១០០នាក ់ មកពី ១០សហុគមនង៍្ខេផ្សាស�ៗគូ្នា ខែដ�កុូ�ង្ខេនា� ៦ សហុគមន ៍ជា
សហុគមន ៍រ�ង្ខេគ្រគ្នា�ដីធូ្នូី បានជួួបជុួ�គូ្នាង្ខេ�មុ�សា�ង្ខេ�តតគ្រព�សីហុនុ ង្ខេដ�មិគី្របារព�ទិិ្ធវ៉ាសិទិ្ធ�ិមនុសស អ្ននតរជាតិ  
១០ធូ្នូ� ។ សមាជួិកសហុគមន�៍��ង្ខេនា� ខែដ�ជាបគ់្នា��កុូ�បញ្ញាែ ទិ្ធ�នាស់ដីធូ្នូី បានរមួគូ្នាផ្សាេិតង្ខេមព្រៃដង្ខេ�� �ញ តតិ
រមួមយួ អ្ន�ពាវនាវឱ្យយអាជាា ធ្នូរម��ដាឋ នជួួយពង្ខេនូឿនការង្ខេដា�គ្រសាយបញ្ញាែ ដីធូ្នូីជួ�នពួកគ្នាត ់។ 

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៥ ដែខ្លួមូករា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

ង្ខេមដឹកនា�សហុជីួពទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការយាយីពីស�ណាកអ់ាជាា ធ្នូរង្ខេមដឹកនា�សហុជីួពទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការយាយីពីស�ណាកអ់ាជាា ធ្នូរ

ង្ខេ�ក សុ� គីន គ្របធានសហុពន័�សហុជួីពកមីករស�ណ៍� ់ និ�ព្រៃគ្រពង្ខេឈ�កមះុជា (BWTUC) គ្រតូវបាន យាយី
ង្ខេដាយ អាជាា ធ្នូរម��ដាឋ ន ង្ខេគ្រកាមការប�គ បរ់បស់អ្នភបិា��ណ៍ឌ ខែសនសុ� ង្ខេ�ក ម�វ មាា នី �ណ៍ៈង្ខេព� មាន 
ការ គ្របជុួ� មយួជា មយួអ្ន�គការមាេ ស់ជួ�នួយ និ� គ្រកុមការ�រង្ខេ�កុូ�ការយិា �័យរបស់គ្នាតង់្ខេ�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ។
 អាជាា ធ្នូរ បាន �ម�រ �� ់ដឹ�ពីម��ង្ខេហុតុព្រៃនការគ្របជុួ� ង្ខេហុ�យ បាន ង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ ង្ខេ�ក គីន  ��ង្ខេពា� ការ មនិសុ�
អ្ននុញ្ញាញ ត ពីអាជាា ធ្នូរ ម��ដាឋ ន និ�ប�េុ � ប�េ� � ឱ្យយអូ្នក ត�ណា�សហុជីួពរ�បង្ខេន� ���បង្ខេគ្រម�ការ�រ ង្ខេ� កុូ� ជួួរ
គណ៍បកស កាន ់អ្ន�ណា� ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៣ ដែខ្លួក�មូៈ� 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

ការប�ភតិប�ភយ័ង្ខេ�ង្ខេ��សកមីជួនបរសិាា ន��នាមាតាធ្នូមីតាការប�ភតិប�ភយ័ង្ខេ�ង្ខេ��សកមីជួនបរសិាា ន��នាមាតាធ្នូមីតា

សកមីជួន��នាមាតាធ្នូមីជាតិ��នួន ០៣នាក ់រមួមានង្ខេ�ី� ថុ្មីន រដាឋ  បុិញ ពិសិទិ្ធឋ និ� សិទិ្ធឋ ជួីវ�ីង្ខេមា� គ្រតូវ
បានឃ្លាំត�ួូ់ន និ�គ�រាមក�ខែហុ�ង្ខេដាយអាជាា ធ្នូរ�ណ៍ឌ ��ការមន �ណ៍ៈង្ខេព�ខែដ�អូ្នក���បីក�ពុ� ផ្សា�ិត វងី្ខេដអ្ន�
�កទ់ិ្ធ� ង្ខេ�នឹ�ទីិ្ធតា��ខែដ�រកាទុិ្ធកភុូកដ�រ ី និ�ឆឹិ�សតើព្រៃគ្រពកគ្រមង្ខេផ្សាស�ៗង្ខេទិ្ធៀតខែដ�សមតាកិ�េបានចាំប ់ និ
�របឹអ្ន�សទុិ្ធកនាង្ខេព�កនូ�មកង្ខេ�កុូ�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ។ អ្នធិ្នូការរ�នគរបា��ណ៍ឌ  ង្ខេ�ក ជុួន បុុនណាន 
បានដកហុ�តយកអ្ន�គ��ចាំ� (memory) ង្ខេ�ញពីកាង្ខេមរាា ខែដ�ពួកង្ខេគបានថ្មីត ង្ខេហុ�យបានង្ខេដា�ខែ��សកមីជួ
នវយ័ង្ខេកី����បីនាកង់្ខេន� ង្ខេគ្រកាយង្ខេព�ពួកង្ខេគបានផ្សាេិតង្ខេមព្រៃដគ្រពមង្ខេគ្រព��ង្ខេ��កិ�េសនាប�ឈបស់កមីភាពរបស់
ពួកង្ខេគ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី១០ ដែខ្លួក�មូៈ� 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

ត�ណា�សហុជីួពមូាកគ់្រតូវបានវ៉ាយង្ខេដាយប�ព�ខ់ែដកទិ្ធីបត�ណា�សហុជីួពមូាកគ់្រតូវបានវ៉ាយង្ខេដាយប�ព�ខ់ែដកទិ្ធីប

ង្ខេ�ក ង្ខេសឿ� គ្របុស រ�របសួយាា �ធ្នូងនធ់្នូងរ ង្ខេគ្រកាយគ្រតូវបានជួនមនិសាគ �់អ្នតតសញ្ញាញ ណ៍��នួនបីនាក ់ជួិ�មា�ត� យក
ប�ព�ខ់ែដកទីិ្ធបវ៉ាយកា�ជួនរ�ង្ខេគ្រគ្នា�ពីង្ខេគ្រកាយ បណាត �ឱ្យយខែបកកា�ហុ�រ�ម �ណ៍ៈង្ខេព�ខែដ� ជួនរ�
ង្ខេគ្រគ្នា�ឈរទិិ្ធញបាយហុ�បង្ខេ�មុ�ង្ខេរា��គ្រក កុូ��ណ៍ឌ មានជួយ័ រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ។

២៧



ថ្ងៃ�ៃ�ី១៣ ដែខ្លួមូនីា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

កសិករជាង្ខេគ្រ��ននាកទ់ិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ�រាមចាំប�ួូ់នកសិករជាង្ខេគ្រ��ននាកទ់ិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ�រាមចាំប�ួូ់ន

ត�ណា�សហុគមនមូ៍ាក ់ និ�បុគគ�ិកអ្ន�គការសមាគមសមះន័�សហុគមនក៍សិករកមះុជា (CCFC) ��នួន 
០៤នាក ់ គ្រតូវបានរារា��មនិឱ្យយង្ខេប�កវគគបណ៍តុ �បណាត �សតីពី សិទិ្ធិ�មនុសស និ�កសិកមី ដ�់អូ្នកភ�ម ិ ៣០នាក់
ង្ខេ�កុូ�គ្រសុកបាភូ� ង្ខេ�តតព្រៃគ្រពខែវ� ។ បុគគ�ិកអ្ន�គការខែដ�ក�ពុ�ង្ខេរៀប��វគគបណ៍េុ �បណាេ �សេីពីការ បង្ខេ�ើ�តគ្រកុម
សនស� គ្របាក ់គ្រតូវបានអ្ននុបាុសត�គ�រាម ចាំប�ួូ់ន គ្របសិនង្ខេប�ពួកង្ខេគង្ខេ�ខែតបនតវគគបណ៍េុ �បណាេ �ង្ខេន� ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៤ ដែខ្លួមូនីា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

សកមីជួនបរសិាា នជាង្ខេគ្រ��ននាក ់គ្រតូវបានវ៉ាយដ� និ�ចាំប�ួូ់នសកមីជួនបរសិាា នជាង្ខេគ្រ��ននាក ់គ្រតូវបានវ៉ាយដ� និ�ចាំប�ួូ់ន១១

សកមីជួនបរសិាា ន��នួន ៤នាក ់ រមួមានង្ខេ�ក អ្នុ�ួ ង្ខេ�� ខែដ�ទិ្ធទួិ្ធ�បានពានរ�ើ នព់ិភពង្ខេ�កខែផូ្សាក
បរសិាា ន គ្រតូវបានសនតិសុ�គ្រកុមហុុុន សីុ�បាយអ្ន� ថ្មីិ� (ជាគ្រកុមហុុុនខែ�ីរព្រៃតវ៉ាា នខ់ែដ�រ�ការង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកាន ់ថា
បាន កាបប់�ផូ្លាញព្រៃគ្រពង្ខេឈ��ុស�ាប)់ វ៉ាយដ� មុន ង្ខេព� គ្របគ�់អូ្នក ��� ង្ខេនា� ង្ខេ� អាជាា ធ្នូរ កុូ� គ្រសុក ង្ខេដ�មិី
សាក សួរអ្នស់ រយៈ ង្ខេព� ពីរ ព្រៃថ្មីង ង្ខេទិ្ធៀត ។ កុូ�អ្ន��ុ�ង្ខេព�ឃ្លាំត�ួូ់ន សមាជិួកសហុគមន ៍ សកមីជួន និ�
គ្រព�ស�ឃ រាបសិ់បនាក ់ បានគ្របម��ផ្សាតុ �គូ្នាង្ខេដាយអ្នហុិ�ា ង្ខេ�មុ�សា�ដ�ប��ង្ខេ�តត ង្ខេដ�មិអី្ន�ពាវនាវឱ្យយង្ខេដា�
ខែ��អូ្នក���ង្ខេនា� ។ ង្ខេគ្រកាយមកសកមីជួន���ង្ខេនា�គ្រតូវបានង្ខេដា�ខែ�� បាុខែនតសាិតង្ខេគ្រកាមការង្ខេសុ�បអ្នង្ខេ�ើត
កុូ�នាមជាជួនស�សយ័ ។ គ្រកុមហុុុន សីុ�បាយអ្ន�ថ្មីិ� ខែដ�ទិ្ធទួិ្ធ�បានដីសមិ�ន��នួន ៣៤.០០០ ហុិកតា 
គ្រតូវ បានសហុគមនម៍��ដាឋ នង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានថ់ា បានកាបង់្ខេឈ�គ្របណិ៍ត�ុស�ាបង់្ខេ�កុូ�ត�បនព់្រៃគ្រពអ្នភរិកស និ�
កាប ់ង្ខេឈ� កុូ�ព្រៃគ្រពសហុគមន ៍។ 

១ អតិ�ប់ទិ្ធខំីៗរប់ស់ិលីីកាដូូ, “សិកមមជួនុប់រសិា� នុត្រូតិូវបានុនៅដ្ឋាះដែលីង្គ ប់នុាប់ពី់ី�នុការតិវ៉ាជានៅត្រូច្ច�នុម្លៃថ្មីង”, ម្លៃថ្មីងទីិ្ធ១៦ ដែខមនីា ឆំ្នាំ២ំ០២០, 
https://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=277&khmer 

២៨

ថ្ងៃ�ៃ�ី២១ �ល់ ២២ 
ដែខ្លួក�មូៈ� ឆ្នាំន ២ំ០២០

សហុគមនព៍្រៃគ្រព�� ់គ្រតូវបានរារា�� មនិឱ្យយង្ខេធ្នូើ�ពិធ្នូីប�បសួង្ខេដ�មង្ខេឈ�សហុគមនព៍្រៃគ្រព�� ់គ្រតូវបានរារា�� មនិឱ្យយង្ខេធ្នូើ�ពិធ្នូីប�បសួង្ខេដ�មង្ខេឈ�

មនុសសជា� ២០០នាក ់ រមួមាន គ្រព�ស�ឈ សមាជិួកសហុគមន ៍ និ�សកមីជួនបរសិាា នមកពីបណាេ ញ
សហុគមនព៍្រៃគ្រព��ខ់ែដ�មកពីង្ខេ�តត គ្រព�វហិារ ក�ព�ធ់្នូ� សាឹ�ខែគ្រត� និ�គ្រកង្ខេ�� គ្រតូវបានមន្រ្តីនតីនគរបា� គ្របដាប់
អាវុធ្នូ និ�មន្រ្តីនតីបរសិាា នរារា�� �ណ៍ៈខែដ�ពួកង្ខេគក�ពុ�ង្ខេធ្នូើ�ដ�ង្ខេណ៍� រតាមផូ្សា�វ���ង្ខេ�កុូ�ព្រៃគ្រព ង្ខេដ�មិគី្របារព�ពិធ្នូី
បុណ៍យ ប�បសួង្ខេដ�មង្ខេឈ� ។ ត�ណា�សហុគមនព៍ីររ�បង្ខេ�ង្ខេ�តតក�ព�ធ់្នូ� គ្រតូវបានមន្រ្តីនតីបរសិាា នង្ខេគ្រប�គ្របាស់កមូា��
បាយង្ខេ��ពួកគ្នាត ់ ង្ខេហុ�យខែថ្មីម���គ�រាមចាំប�ួូ់ន គ្របសិនង្ខេប�ពួកគ្នាតង់្ខេ�ខែតបនតដ�ង្ខេណ៍� រ���ង្ខេ�កុូ�ព្រៃគ្រព ង្ខេដ�មិី
គ្របារព�ពិធ្នូីង្ខេដាយសនេិវធិ្នូីកង៏្ខេដាយ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៨ ដែខ្លួក�មូៈ� 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

អ្នូកអ្នភរិកសជាង្ខេគ្រ��ននាកគ់្រតូវបានឃ្លាំត�ួូ់នង្ខេដាយ�ុស�ាប់អ្នូកអ្នភរិកសជាង្ខេគ្រ��ននាកគ់្រតូវបានឃ្លាំត�ួូ់នង្ខេដាយ�ុស�ាប់

បុគគ�ិកសី័គ្រគ�ិតតអ្ន�គការការពារ និ�អ្នភរិកសសតើព្រៃគ្រពង្ខេឈ�ជួ�ផ្សា�កមះុជា ��នួន១០នាក ់ គ្រតូវបានឃ្លាំត ់�ួូ ន
ង្ខេដាយ �ុស�ាបព់ីស�ណាកង់្ខេបាអឹ្នមង្ខេ�តតកុូ�គ្រសុកព្រៃគ្រពនប ់ ង្ខេ�តតគ្រព�សីហុនុ �ណ៍ៈពួកង្ខេគក�ពុ�ង្ខេធ្នូើ�ការ ឃូ្លាំ� ង្ខេម��
ង្ខេ��សកមីភាពប�ម�ា�ង់្ខេ�ជួិតសាះ នខែគ្រពកទឹិ្ធកសាបព្រៃនង្ខេ�តតគ្រព�សីហុនុ ។ បនាា បព់ីរ�ការឃុុំ��ួូន បង្ខេណាត �
អាសនូរយៈង្ខេព� ៨ខែ� មក អូ្នក���ង្ខេនា� គ្រតូវបានតុ�ការសង្ខេគ្រម�ផ្សាតនាា ង្ខេ�សដាកព់ន�នាគ្នារ ២ឆូ្នាំ�បាុខែនត
ង្ខេ�ស ស�់ពីការឃុុំ��ួូនបង្ខេណាត �អាសនូគ្រតូវពយួរ ។ 



ថ្ងៃ�ៃ�ី០៧ ដែខ្លួលោមូសា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

អ្នូកសារពត័ម៌ានមូាកគ់្រតូវបានឃ្លាំត�ួូ់ន ង្ខេគ្រកាយដកគ្រស�ព់ាកយសមតរីបស់សង្ខេមេ�នាយករដឋមន្រ្តីនតីអ្នូកសារពត័ម៌ានមូាកគ់្រតូវបានឃ្លាំត�ួូ់ន ង្ខេគ្រកាយដកគ្រស�ព់ាកយសមតរីបស់សង្ខេមេ�នាយករដឋមន្រ្តីនតី

និពន�នាយកង្ខេ� TVFB និ�ជាអ្នូកសារពត័ម៌ាន ង្ខេ�ក សុវណ៍ណ  រទិិ្ធ�ី គ្រតូវបានចាំប�ួូ់នង្ខេ� �ណ៍ឌ ខែសនសុ� 
រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ង្ខេហុ�យបានប�ជ� នង្ខេ�ឃុុំ��ួូនបង្ខេណាេ �អាសនូ ង្ខេដាយង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ីបទិ្ធញុ�ញ�ឱ់្យយ គ្របគ្រពឹតត
បទិ្ធឧគ្រកឹដឋជាអាទិ្ធ� បនាា បព់ីរ�បង្ខេ�កបានបង្ខេ�ែ �សារ ខែដ�ភាជ បជ់ាមយួការដកគ្រស�ព់ាកយសមត ីរបស់ សង្ខេមត�
នាយក រដឋមន្រ្តីនតី ។ ការ បង្ខេ�ែ � សារ របស់ ង្ខេ�ក សុវណ៍ណ  រទិិ្ធ�ី គឺ ដក គ្រស� ់ពាកយ សមត ីង្ខេ��� វញិ របស់  សង្ខេមត�
នាយករដឋមន្រ្តីនតី ហុុុន ខែសន មយួឃូ្លាំខែដ�មាន�ូឹមសារថា ង្ខេប�អ្នូករតម់ា�ត�ឌុិបកសយ័ធ្នូនង់្ខេដាយសារការ ផ្សាាុ� ព្រៃន
ជួ��ឺ ក�វដី១៩ង្ខេន� �កម់ា�ត�ចាំយសិនង្ខេ�រដាឋ ភបិា�គី្នាន�ទិ្ធ�ភាពជួួយង្ខេនា�ង្ខេទិ្ធ ។ មុនង្ខេព�ខែដ� ង្ខេ�ក 
សុវណ៍ណ  រទិិ្ធ�ី គ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកាន ់ គ្រកសួ�ពត័ម៌ានបានង្ខេ�ញង្ខេស�កតីគ្របកាស�ុបង្ខេចាំ�អាជាា បណ័៍ណ  ផ្សាសពើ
ផ្សាាយពត័ម៌ានរបស់មជួឈមណ៍ឌ �ពត័ម៌ានTVFB ។ ង្ខេគ្រកាយរយៈង្ខេព�ជួិតគ្របា�មយួខែ�ង្ខេ� កុូ� ពន�នា គ្នារ 
ង្ខេ�ក សុវណ៍ណ  រទិិ្ធ�ី គ្រតូវបានផ្សាតនាា ង្ខេ�សពន�នាគ្នារ��នួន ១៨ ខែ� ង្ខេហុ�យង្ខេ�សខែដ�ង្ខេ�ស�់ពីការឃុុំ��ួូន
បង្ខេណាត � អាសនូគ្រតូវពយួរ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី ២៥ ដែខ្លួឧសភា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

សកមីជួនបរសិាា នទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ�រាមក�ខែហុ�សកមីជួនបរសិាា នទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ�រាមក�ខែហុ�

គ្របធានអ្ន�គការការពារ ធ្នូនធានធ្នូមីតាជាតិ ង្ខេ�ក ង្ខេឈ�យ ឧតតមរសីី ជា ក�នគ្របុស សកមីជួន បរសិាា ន ង្ខេ�ក 
ឈុត វុទិ្ធ�ី ខែដ�គ្រតូវបានង្ខេគសមូាប ់ និ�គ្រកុមយុវជួនគ្របមាណ៍ ៤០នាក ់ គ្រពម ��� សកមីជួន បរសិាា ន ជា ង្ខេគ្រ��ន
រ�បង្ខេទិ្ធៀត គ្រតូវ បាន មន្រ្តីនតីឧទិ្ធានរកសគ្របដាបង់្ខេដាយអាវុធ្នូគ្របខែហុ� ១០នាក ់ ប�ឈប ់មនិឱ្យយមាន ការជួួបជុួ� គ្របារព�
ពិធ្នូី រ �ឭកបុណ៍យ�ួបព្រៃនការបាញ់សមូាបង់្ខេ�ក ឈុត វុទិ្ធ�ីង្ខេ�កុូ�ព្រៃគ្រព��ង់្ខេទិ្ធ និ�គ�រាមចាំប�ួូ់ន ផ្សា�ខែដរ   ។   មន្រ្តីនតី 
គ្របដាប ់អា វុធ្នូ ��� ង្ខេនា� គ្រតូវ បា នដឹក នា� ង្ខេដាយ ង្ខេ�ក មាស ញឹម គ្របធានមនាីរបរសិាា នង្ខេ�តត គ្រព�វហិារ រមួ
ដ�ង្ខេណ៍� រ ជាមយួអ្នភបិា�រ�គ្រសុករង្ខេវៀ� និ�មន្រ្តីនតី សុខ្លាំភបិា�ង្ខេដ�មិរីារា��ពួកង្ខេគមនិឱ្យយជួួបជុួ� គូ្នាង្ខេទិ្ធ និ� បញ្ញាជ ក់
ថា ង្ខេដ�មិ ីទិ្ធបស់ាើ តកុ់�ឱ្យយមានការឆូ�ជួ��ឺក�វដី១៩ (covid-19) ។ ព្រៃថ្មីងបនាា ប ់ ង្ខេ�ក គ្រសី ឌិឹក ង្ខេមបញ្ញាជ  ការ 
ព្រៃនក�ព�ធ្នូ�អ្ននតរាគមនង៏្ខេ��៣ បានដាក ់�ហុានគ្របមាណ៍ជា ៥០នាក�់��ព្រៃគ្រព�� ់ង្ខេដ�មិតីាម រក សកមីជួន
បរសិាា ន០៥នាក ់ ខែដ�បាន���រមួគ្របារពើពិធ្នូីង្ខេន�ជាពិង្ខេសសសកមីជួន ខែដ�មាន ង្ខេ�ី�ដ��ជា៖ ង្ខេ�ក អ្នុុ� 
ង្ខេ�� ង្ខេ�ក ង្ខេឃុំម សុឃុំី ង្ខេ�ក គ្រសី ថ្មីី ង្ខេ�ក គ្រសី ទិ្ធីន និ� ង្ខេ�ក ង្ខេហុ� គ្រសស់ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី២៨ ដែខ្លួលោមូសា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០ 

ត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានឃ្លាំត�ួូ់នង្ខេដាយសារការដាកញ់៉ាតិត�កទ់ិ្ធ�ង្ខេ�នឹ�ជួ��ឺក�វដី១៩ត�ណា�សហុគមនគ៍្រតូវបានឃ្លាំត�ួូ់នង្ខេដាយសារការដាកញ់៉ាតិត�កទ់ិ្ធ�ង្ខេ�នឹ�ជួ��ឺក�វដី១៩

អ្នូកគ្រសី នី សង្ខេនាត ស អាយុ៥០ឆូ្នាំ� ជាត�ណា�សហុគមន ៍ រមួជាមយួមនុសស០៨នាកង់្ខេផ្សាស� ង្ខេទិ្ធៀត ខែដ�
ជាត�ណា�របស់សហុគមន�៍�នួន ១៤១ គ្រតូវបានឃ្លាំត�ួូ់ននិ�សួរ�ង្ខេមូ�យអ្នស់រយៈង្ខេព� ៨ ង្ខេមាា � ង្ខេ�
សា� �ណ៍ឌ ដ�នង្ខេពញ បនាា បព់ីពួកគ្នាតប់ានង្ខេ���មកភូ�ង្ខេពញ ង្ខេដ�មិដីាកញ់៉ាតតិអ្ន�ពាវនាវរកជួ�នួយ បខែនាម ពី
រ ដាឋ ភបិា�ដ�់សហុគមនខ៍ែដ��យរ�ង្ខេគ្រគ្នា� អ្ន��ុ�ង្ខេព�ព្រៃនការរកីរា�ដា�ជួ��ឺក�វដី១៩ ។ អូ្នក��� 
០៩នាក ់ គ្រតូវបានប�េ�ឱ្យយផ្សាេិតង្ខេមព្រៃដង្ខេ��កិ�េសនាគ្រពមង្ខេគ្រព��ង្ខេដ�មិបី�ឈបស់កមីភាពរបស់ពួកង្ខេគ មុន ង្ខេព�
ខែដ� គ្រតូវ បានង្ខេដា�ខែ�� ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៩ ដែខ្លួឧសភា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

គ្រព�ស�ឃ និ�យុវជួនខែដ�ជាសកមីជួនទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ�រាមក�ខែហុ��កទ់ិ្ធ�នឹ�ការតវ៉ាា អ្ន� ពី បញ្ញាែគ្រព�ស�ឃ និ�យុវជួនខែដ�ជាសកមីជួនទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ�រាមក�ខែហុ��កទ់ិ្ធ�នឹ�ការតវ៉ាា អ្ន� ពី បញ្ញាែ
ប�ណុ៍� មគី្រកូហុិរ�ញ វតាុប�ណុ៍� មគី្រកូហុិរ�ញ វតាុ

សមាជួិកព្រៃនគ្រកុមយុវជួនខែ�ីរថាវរៈមយួ��នួន រមួ���សកមីជួនការពារសិទិ្ធិ�មនុសស ង្ខេ�ក ហុុុន វណ៍ណ ៈ គ្រតូវ បាន
ចាំបន់ិ�ឃ្លាំត�ួូ់នអ្នស់ជាង្ខេគ្រ��នង្ខេមាា �ង្ខេដ�មិងី្ខេធ្នូើ�ការសាកសួរ�ង្ខេមូ�យ ង្ខេ�បាុសត៍នគរបា�ង្ខេ�តតបាតដ់�ប�  ពាកព់ន័�
នឹ�ការង្ខេធ្នូើ�ការតវ៉ាា អ្ន�ពាវនាវង្ខេ�កានស់ាា បន័គ្រគឹ�សាា នធ្នូនាគ្នារ និ�មគី្រកូហុិរ�ញ វតាុ ង្ខេដ�មិពីនារង្ខេព�កុូ�ការប� ់
ស�គ្របាក ់កមេងី្ខេដាយសារវបិតតិង្ខេសដឋកិ�េបណាេ �មកពីជួ��ឺក�វដី១៩ ។ គ្រព�ស�ឃ��នួន០៤អ្ន�គ ង្ខេផ្សាស�ង្ខេទិ្ធៀតគ្រតូវ
បានគ�រាមក�ខែហុ�បង្ខេណ៍េ ញង្ខេ�ញពីវតត គ្របសិនង្ខេប�គ្រព�អ្ន�គង្ខេ�ខែតបនតង្ខេធ្នូើ�បាតុកមីអ្នហិុ�ាតង្ខេ�ង្ខេទិ្ធៀត ។ 

២៩



៣០

កងកមួាងំទ្រ���ល់ោ�យអាវ��ឃួ្លាំលំោមូើលការ៉ុជី��ជី�ំរ៉ុ�ស់សមាជីិក��ំញ
សហគមូនថ៍្ងៃទ្រពឡងទ់្របារ៉ុពិពី�ី��ណ្ឌយ�ំ��សលោ�ើមូលោឈុើកន�ង ឆ្នាំន ២ំ០១៩



ថ្ងៃ�ៃ�ី០៣ ដែខ្លួមូ�ិ�នា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

យុទិ្ធ�នាការជួិ�ក�គ់្រតូវបានហាមឃ្លាំត់យុទិ្ធ�នាការជួិ�ក�គ់្រតូវបានហាមឃ្លាំត់

សកមីជួនវយ័ង្ខេកី�មយួគ្រកុម រមួ���សកមីជួនបរសិាា នមាតាធ្នូមីជាតិជាង្ខេគ្រ��ននាកគ់្រតូវបានកមូា��នគរបា�
ប�ឈប ់ �ណ៍ៈង្ខេព�ក�ពុ�ជិួ�ក�ង់្ខេ�ញពីង្ខេ�តតង្ខេកា�កុ�មករាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ខែដ�ជាខែផូ្សាកមយួព្រៃនយុទិ្ធ�នាការ 
“សង្ខេគ្រ�គ �ង្ខេកា�កុ�ង្ខេគ្រ�” របស់ពួកង្ខេគ ។ មន្រ្តីនតីនគរបា�ង្ខេ�តតបានរបឹអ្ន�សយកក�រ់បស់យុវជួនវយ័ង្ខេកី� ���
ង្ខេនា� ង្ខេដ�មិរីារា��គ្រកុមយុវជួនពីការជួិ�ក�ង់្ខេ�ភូ�ង្ខេពញង្ខេដ�មិដីាកញ់តតិអ្ន�ពាវនាវឱ្យយមានការដាកង់្ខេកា� ដធ៏្នូ� ជា� ង្ខេគ
ង្ខេ�កមះុជាង្ខេន�ជាឧទិ្ធានជាតិការពារ ។ កា�ពីង្ខេដ�មខែ�ឧសភា មន្រ្តីនតីនគរបា�គ្របដាបង់្ខេដាយអាវុធ្នូ មយួ គ្រកុម
កប៏ានប�ខែបកបាតុកមីអ្នហុិ�ាខែដ�គ្រកុមពួកង្ខេគបានង្ខេធ្នូើ�ង្ខេ��ណ៍ឌ ង្ខេគ្រជាយ��ើ ររាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ង្ខេហុ�យ បានរ ឹប
អ្ន�សយកបដានិ�ទិ្ធ�ជ់ាតិ ខែថ្មីម���គ�រាមចាំប�ួូ់នអូ្នក���រមួផ្សា�ខែដរ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី២២ ដែខ្លួមូ�ិ�នា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

បាតុកមីង្ខេដាយអ្ន�គុយសមីាធិ្នូរបស់គ្រព�ស�ឃ គ្រតូវបានហាមឃ្លាំត់បាតុកមីង្ខេដាយអ្ន�គុយសមីាធិ្នូរបស់គ្រព�ស�ឃ គ្រតូវបានហាមឃ្លាំត់

គ្រព�ស�ឈ��នួន ១៣អ្ន�គ គ្រតូវបានគ្រព�ង្ខេ�អ្នធិ្នូកាវតតប�េ�ឱ្យយង្ខេធ្នូើ�កិ�េសនាផ្សាតិតង្ខេមព្រៃដឈប�់��រមួង្ខេធ្នូើ� បាតុកមី 
ក�ដកមី និ�សិកាេ សា�កុូ�កិ�េការស�គម បនាា បព់ីមានសមតាកិ�េនគរបា� និ�ក�រាជួអាវុធ្នូហុតា ង្ខេសូ�ក
ពាក ់សីុវ�ិគ្របមាណ៍១០នាក�ុ់�មកប�ខែបកការជួួបជុួ�ង្ខេដាយសនតិវធិ្នូីង្ខេ�វតតង្ខេពាធ្នូ�វ៉ា� ។ គ្រព�ង្ខេតជួគុណ៍គ្រតូវបាន
ង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានថ់ាការអ្ន�គុយសមីាធ្នូិ និ�កានប់ដាង្ខេន�គឺបណាត �ឱ្យយបា�ពា�់ដ�់សនតិសុ�សណាត បធូ់ាបស់�គម 
និ�ជាការជួួបជុួ�ង្ខេដាយគី្នាន�ាប ់អ្ននុញ្ញាញ តិគ្រតឹមគ្រតូវពីអាជាា ធ្នូរម��ដាឋ ន ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី ២៥ ដែខ្លួមូ�ិ�នា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

អ្នូកសារពត័ម៌ានមូាកជ់ាបព់ន�នាគ្នារង្ខេដាយសារការបង្ខេ�ែ �សារង្ខេ�ង្ខេ��បណាេ ញង្ខេហុើសបុុកអ្នូកសារពត័ម៌ានមូាកជ់ាបព់ន�នាគ្នារង្ខេដាយសារការបង្ខេ�ែ �សារង្ខេ�ង្ខេ��បណាេ ញង្ខេហុើសបុុក

ង្ខេ�ក រស់ សុឃុំិត ចាំ�ហាើ �កាខែសតជាតិខែ�ីរគ្រតូវបានចាំប�ួូ់នកុូ�គ្រសុកទឹិ្ធកផុ្សាស ង្ខេ�តតក�ព�ឆូ់្នាំ�� និ� ប�េ� ន
ង្ខេ�ឃុុំ� �ួូនបង្ខេណាេ � អាសនូរ�ច់ាំ�សវនាការង្ខេ�ពន�នាគ្នារព្រៃគ្រពសរ ង្ខេដាយង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ីបទិ្ធញុ�ញ�ប់�ើឱ្យយមាន
ភាពវកឹវរធ្នូងនធ់្នូងរដ�់សនតិសុ�ស�គម បនាា បព់ីរ�បង្ខេ�កបានបង្ខេ�ែ �សារកុូ�ង្ខេគហុទិ្ធ�ពរ័ង្ខេហុើសបុុក រ�ិគនង់្ខេ�ង្ខេ��
គណ៍បកសកានអ់្ន�ណា�ជាហុ�រខែហុ ។ ការបង្ខេ�ែ �សារជាង្ខេគ្រ��ន ង្ខេ��កង្ខេ���ថាសង្ខេមត�នាយករដឋមន្រ្តីនតី មនិអា�
គ្រគប ់គ្រគ�គ្របង្ខេទិ្ធសង្ខេដ�មិងី្ខេឆូ�យតបង្ខេ�នឹ�ការរកីរា�ដា�ជាសក�ព្រៃនជួ��ឺក�វដី១៩ ង្ខេ��យ ។

៣១

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៣ ដែខ្លួមូ�ិ�នា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០ 

សកមីជួនស�ឃមយួអ្ន�គ បានង្ខេភៀសគ្រព�កាយង្ខេគ្រកាយការ�បពណ៌៍សកមីជួនស�ឃមយួអ្ន�គ បានង្ខេភៀសគ្រព�កាយង្ខេគ្រកាយការ�បពណ៌៍

គ្រព�ង្ខេតជួគុណ៍ �ួន សុវ៉ាា ត ខែដ�ជាសកមីជួនស�ឃមយួអ្ន�គមានភាព�ិ�ីាញ និ�គ្រតូវបានអ្ននតរជាតិទិ្ធទួិ្ធ�
សាគ �់ថាជាអ្នូកការពារសិទិ្ធ�ិមនុសស គ្រតូវ បានអាជាា ធ្នូរស�ឃង្ខេ�ញ�ិ�ិតចាំបផ់្សាសកឹង្ខេដាយគ្របង្ខេយា� ង្ខេ�  ង្ខេ�តត
ង្ខេសៀមរាប បនាា បព់ីខែ�សស�ង្ខេ��មយួបានខែបកធូាយង្ខេ��បណាេ ញស�គមង្ខេហុើសបុុក ង្ខេដាយមាន�ូឹមសារ ង្ខេចាំទិ្ធ
គ្របកាន ់មនិ ពិត ថាគ្រព�ង្ខេតជួគុណ៍ �ួន សុវ៉ាា ត មានអ្ន�ង្ខេព�ង្ខេសពង្ខេមថុ្មីនធ្នូមី (មាតុគ្រគ្នាម ឬរមួង្ខេភទិ្ធ)ជាមយួ នឹ� ន្រ្តីសតី
មូាក ់ និ�ក�នគ្រសីរបស់នា�ផ្សា�ខែដរ ។ គ្រព�ង្ខេតជួគុណ៍ �ួន សុវ៉ាា ត បានង្ខេភៀសគ្រព�កាយង្ខេ�ង្ខេ�គ្របង្ខេទិ្ធសអឺ្នរ ាុប
ង្ខេដាយង្ខេគ្រប�ទិ្ធិដាឋ ការមនុសសធ្នូម ៌។  គ្រព�ង្ខេតជួគុណ៍គ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានយ់ាា �ក�បា��មុ�ពីបទិ្ធ រ �ង្ខេ�ភ ង្ខេសនាវៈ ។
 ង្ខេ�ព្រៃថ្មីងទីិ្ធ២៣ ខែ�សីហា តាមការង្ខេសុ�បអ្នង្ខេ�ើតរបស់ការខែសតអ្ននតរជាតិញ� វយាកខែថ្មីមស៍បានប�ែ ញ ថា មន្រ្តីនតី ព្រៃន
អ្ន�គ ភាពពត័ម៌ាននិ�គ្របតិកមីរហ័ុសខែដ�ជាគ្រកុមង្ខេឃ្លាំសនាផ្សាូ�វការបស់រដាឋ ភបិា�កមះុជា គឺជាអ្នូក ទិ្ធទួិ្ធ� �ុស
គ្រតូវ��ង្ខេពា�ការបង្ខេ�ើ�តនិ�បង្ខេ�ែ �វងី្ខេដអ្ន�មនិពិតង្ខេន� ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៣ ដែខ្លួឧសភា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

អ្នូកសារពត័ម៌ានគ្រតូវបានចាំប�ួូ់នជុួ�វញិការតវ៉ាា ង្ខេ��ករណី៍រ �ង្ខេ�ភដីធូ្នូីអ្នូកសារពត័ម៌ានគ្រតូវបានចាំប�ួូ់នជុួ�វញិការតវ៉ាា ង្ខេ��ករណី៍រ �ង្ខេ�ភដីធូ្នូី

អ្នូកសារពត័ម៌ានព្រៃនការខែសតរទឹិ្ធ�ិខែសន ង្ខេ�ក សុ� ឧតតម គ្រតូវបានចាំប�ួូ់នង្ខេដាយ�ុស�ាបព់ី ស�ណាក់
មន្រ្តីនតីនរគបា���នួន១០នាក ់ ខែដ�ដឹកនា�ង្ខេដាយសូ�ការនគរបា�ង្ខេ�តតក�ព�ឆូ់្នាំ�� បនាា បព់ីរ�បង្ខេ�កបាន ង្ខេធ្នូើ�
ការសមាៈ សនស៍មាជួិកគ្រគួសារជា�១០០គ្រគួសារ ខែដ�ដីធូ្នូីរបស់ពួកង្ខេគគ្រតូវបានរ �ង្ខេ�ភយកង្ខេដាយ ង្ខេម  បញ្ញាជ
ការង្ខេយាធាជាន�់ះស់ ។ ង្ខេ�ក ឧតតម គ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ីបទិ្ធបរហិារប�ើ �ង់្ខេករ ត� និ�ញុ�ញ�ឱ់្យយ គ្របគ្រពឹតតិ
បទិ្ធឧគ្រកិដឋជាអាទិ្ធ� និ�បានប�េ� នង្ខេ�ឃុុំ��ួូនបង្ខេណាេ �អាសនូរ�ច់ាំ�សវនាការង្ខេ�ពន�នាគ្នារង្ខេ�តតក�ព�ឆូ់្នាំ�� ។ 



ថ្ងៃ�ៃ�ី០៤ ដែខ្លួសីហា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

គ្រព�ស�ឍគ្រតូវបានចាំបគ់្រព�កាយ និ�សកមីជួនដព្រៃទិ្ធង្ខេទិ្ធៀតជាបព់ន�នាគ្នារគ្រព�ស�ឍគ្រតូវបានចាំបគ់្រព�កាយ និ�សកមីជួនដព្រៃទិ្ធង្ខេទិ្ធៀតជាបព់ន�នាគ្នារ

គ្រព�ស�ឃ��នួន ០៨អ្ន�គ និ�អ្នតីតសកមីជួនគណ៍បកសគ្របឆ្នាំ�� ០៤ រ�បង្ខេទិ្ធៀត គ្រតូវបានមន្រ្តីនតីនគរបា�ជា� 
៣០នាក ់ ចាំប�ួូ់ន បនាា បព់ី���រមួបាតុកមី�ម�រឱ្យយមានការង្ខេដា�ខែ��ង្ខេ�ក រុ� ឈុន ។ ពួកង្ខេគង្ខេសា�រ
ខែត ���អ្នស់គ្រតូវបានង្ខេដា�ខែ��វញិង្ខេគ្រកាយផ្សាេិតង្ខេមព្រៃដង្ខេធ្នូើ�កិ�េសនាមនិបនតង្ខេធ្នូើ�ការតវ៉ាា  មានខែតង្ខេ�ក ជុួ� ពុទិ្ធ�ី និ� 
ង្ខេ�ក ឈ� ង្ខេផ្សា� គ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធពីបទិ្ធញុ�ញុ�ឱ្យយគ្របគ្រពឹតតបទិ្ធឧគ្រកិដឋជាអាទិ្ធ� តាម�ាបគ់្រពហុីទិ្ធណ៍ឌ  បនាា បម់កបាន
ប�ជ� ន ង្ខេ�ឃុុំ��ួូនង្ខេ�មណ៍ឌ �អ្នបរ់ �ខែកខែគ្របទីិ្ធ១ កុូ�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៧ ដែខ្លួសីហា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

អ្នូកសារពត័ម៌ានមូាកគ់្រតូវបានចាំប�ួូ់នង្ខេគ្រកាយការសមាៈ សន៍អ្នូកសារពត័ម៌ានមូាកគ់្រតូវបានចាំប�ួូ់នង្ខេគ្រកាយការសមាៈ សន៍

ភូាក�់រយកពត័ម៌ានង្ខេគហុទិ្ធ�ពរ័ង្ខេសូហាជាតិ ង្ខេ�ក ខែកវ ហុួរ គ្រតូវបានមន្រ្តីនតីនគរបា�មយួគ្រកុមចាំប�ួូ់នង្ខេ�ទីិ្ធ
រមួ ង្ខេ�តតក�ព�ឆូ់្នាំ�� បនាា បព់ីង្ខេ�ក បានសមាៈ សនប៍ាតុករខែដ�បានគ្របម��ផ្សាេុ �គូ្នាង្ខេធ្នូើ�បាតុកមីង្ខេដាយ អ្នហុិ�ាង្ខេ�
ខ្លាំ� ង្ខេគ្រ�សា�ឃុុំ�ង្ខេជួៀ នាង្ខេដ�មខែ�ឧសភា ពាកព់ន័�នឹ�ទិ្ធ�នាស់ដីធូ្នូី ។ ង្ខេគមនិបានគ្របាបព់ីម��ង្ខេហុតុព្រៃនការ ចាំប់
�ួូនរបស់គ្នាតង់្ខេនា�ង្ខេ��យ ។ ង្ខេគ្រកាយមក ង្ខេ�កគ្រតូវបានតុ�ការង្ខេដា�ខែ��ឱ្យយង្ខេ�ង្ខេគ្រ�ឃុុំ�បង្ខេណាត � អាសនូ 
បាុខែនត មនិបាន ង្ខេ��កខែ�� ការង្ខេចាំទិ្ធ គ្របកានង់្ខេនា�ង្ខេទិ្ធ ។

៣២

ថ្ងៃ�ៃ�ី២១ ដែខ្លួកកក� 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

សកមីជួនបរសិាា នទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ�រាមក�ខែហុ�ពាកព់ន័�នឹ�ការឃូ្លាំ�ង្ខេម��សកមីជួនបរសិាា នទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ�រាមក�ខែហុ�ពាកព់ន័�នឹ�ការឃូ្លាំ�ង្ខេម��

សមាជួិកបណាេ ញសហុគមនព៍្រៃគ្រព��មូ់ាកង់្ខេ�ង្ខេ�តតក�ព�ធ់្នូ� គ្រតូវបានទិ្ធទួិ្ធ�រ�ការគ�រាមពី ង្ខេមឈីួញង្ខេឈ� ខែដ�
មាន អ្ន�ណា�មូាក ់ �ណ៍ៈង្ខេព�ខែដ�ក�ពុ�ផ្សាេិតរ�បភាពព្រៃនការដឹកង្ខេឈ��ុស�ាបង់្ខេ�ង្ខេព�យប ់ ។ ង្ខេមឈីួញ 
ង្ខេនា� បានជួ�រតិយកទិ្ធ�រស័ពាពីសកមីជួនរ�បង្ខេន� ង្ខេហុ�យបានដាកព់ាកយបេឹ�ង្ខេ�ក�រាជួអាវុធ្នូហុតាគ្រសុក �ម
�រ  ស�ណ៍� ជួ��ឺ �ិតត  ពីបទិ្ធថ្មីតរ�បគី្នានការអ្ននុញ្ញាញ ត ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៨ ដែខ្លួកកក� 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

សកមីជួនបរសិាា នមូាកគ់្រតូវបានវ៉ាយដ�ង្ខេ�កុូ�ង្ខេវទិិ្ធកាសាធារណ៍ៈសកមីជួនបរសិាា នមូាកគ់្រតូវបានវ៉ាយដ�ង្ខេ�កុូ�ង្ខេវទិិ្ធកាសាធារណ៍ៈ

សកមីជួនបរសិាា នង្ខេ�ក ឆន ផ្សា�ូ គ្រតូវបានអ្នូកភ�មមិយួគ្រកុមវ៉ាយដ�ង្ខេ�ង្ខេ��រ�បង្ខេ�កង្ខេ���ង្ខេពា�មុ� អាជាា ធ្នូរ 
អ្ន��ុ�ង្ខេព����រមួកមីវធិ្នូីង្ខេវទិិ្ធកាសាធារណ៍ៈង្ខេ� ង្ខេ�តតរតនគីរ ី ខែដ�កមីវធិ្នូីង្ខេន�ង្ខេរៀប��ង្ខេដាយអ្នភបិា�គ្រសុក
��ផ្លាត ់ ង្ខេ�ក ន� ង្ខេថ្មីរ ។ ង្ខេ�កផ្សា�ូ គឹជាម នុសសមូាកខ់ែដ�ខែត�ខែតនិយាយង្ខេ��កង្ខេ���ពីបញ្ញាែ ព្រៃគ្រពង្ខេឈ�  និ�
បញ្ញាែ  ទិ្ធ�នាស់ដីធ្នូូីង្ខេ�កូុ�សហុគមន ៍ ។ គ្នាត ់បាន រាយការណ៍៍ ថា អ្នភបិា�រ�គ្រសុកបានគ�រាមក�ខែហុ�ង្ខេ�កថា  
នឹ�ចាំបដ់ាកគុ់កង្ខេប�មនិគ្រពមប�ឈបស់កមីភាពតវ៉ាា  និ� ង្ខេដ�រដាក ់ពាកយ បណ៍តឹ �ពាកព់ន័�ង្ខេរឿ�ព្រៃគ្រពង្ខេឈ�   និ� ដីធ្នូូី ង្ខេទិ្ធ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី៣១ ដែខ្លួកកក� 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

អ្នូកដឹកនា�សហុជីួពគ្រតូវបានចាំប�ួូ់នជុួ�វញិការង្ខេសុ�បអ្នង្ខេ�ើតគ្រព�ខែដនអ្នូកដឹកនា�សហុជីួពគ្រតូវបានចាំប�ួូ់នជុួ�វញិការង្ខេសុ�បអ្នង្ខេ�ើតគ្រព�ខែដន

ង្ខេ�ក រ ាុ� ឈុន គ្របធានសហុភាពសហុជួីពកមះុជា  គ្រតូវបានមន្រ្តីនតីនគរបា�ចាំប�ួូ់នង្ខេ�ផ្សាា�របស់គ្នាត ់នា
ង្ខេព�យបព់្រៃថ្មីងសុគ្រក បនាា បព់ីគណ៍ៈកមីាធិ្នូការកិ�េការគ្រព�ខែដនកមះុជាបានផ្សាាយជាសាធារណ៍ៈអ្ន�ពាវនាវឱ្យយ
អាជាា ធ្នូរ ចាំត់វធិានការគ្របឆ្នាំ��នឹ�ការអ្នតាា ធ្នូិបាយរបស់ង្ខេ�កអ្ន�ពីការ�ុ�ង្ខេ�ពិនិតយង្ខេម��គ្រព�ខែដន គ្របង្ខេទិ្ធស
កមះុជា-ង្ខេវៀតណាម កា�ពីព្រៃថ្មីងទីិ្ធ២០ ខែ�កកើដា ឆូ្នាំ�២០២០ ។ ង្ខេ�ក រ ាុ� ឈុន សមាជួិកគ្រកុមគ្របឹកា
ឃូ្លាំ�ង្ខេម��កមះុជា ខែដ�មនិខែមនជាសាា បន័របស់រដាឋ ភបិា�បានផ្សាត�់បទិ្ធសមាៈ សនត៍ាមវទិិ្ធយុបាុនីានង្ខេមាា �មុនការ
ចាំប�ួូ់នរបស់ង្ខេ�ក ង្ខេដាយបានបដិង្ខេសធ្នូថាង្ខេ�កមនិបានផ្សាសពើផ្សាាយពត័ម៌ានមនិពិតពីការបាតប់�ដ់ីសហុ 
គមនង៍្ខេ�តាមបង្ខេណាេ យគ្រព�ខែដន កុូ�ង្ខេស�កតីខែថូ្មី�ការណ៍៍ជាសាធារណ៍ៈកា�ពីមយួសបាត ហ៍ុមុនង្ខេនា�ង្ខេទិ្ធ ។

ង្ខេ�គ្រពឹកបនាា ប ់ង្ខេ�ក រ ាុ� ឈុន គ្រតូវបាននា��ួូនង្ខេ�កានស់ា�ដ�ប��រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ និ�គ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ី 
“បទិ្ធញុ�ញ� ់ប�ើឱ្យយមានភាពវកឹវរធ្នូងនធ់្នូងរដ�់សនេិសុ�ស�គម” តាមប�ញ តតិមាគ្រតា ៤៩៤ និ�មាគ្រតា ៤៩៥ ព្រៃន 
គ្រកមគ្រពហុីទិ្ធណ៍ឌ  មុនង្ខេព�គ្រតូវប�ជ� នង្ខេ�ឃុុំ��ួូនបង្ខេណាត �អាសនូរ�ច់ាំ�សវនាការ ង្ខេ�មណ៍ឌ �អ្នបរ់ � ខែកខែគ្របទីិ្ធ១ 
(ម១) ដ ៏�ង្ខេ�ិ�ត ខែណ៍ន ខូ្លាំ�� កុូ� រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ។ អូ្នក គ្នា� គ្រទិ្ធ រាប ់សិប នាក ់បាន គ្របម�� ផ្សាេុ � គូ្នាង្ខេ� ខ្លាំ� ង្ខេគ្រ�
តុ�  ការ រហុ�ត ដ�់�ុ�សបាត ហ៍ុង្ខេដ�មិអី្ន�ពាវនាវឱ្យយមានការង្ខេដា�ខែ��សហុជួីពរ�បង្ខេន� ង្ខេ��បីមានក�ក����
សនតិសុ� បញ្ញាជ ឱ្យយពួកង្ខេគប�ខែបកការជួួបជុួ�កង៏្ខេដាយ ។



ថ្ងៃ�ៃ�ី១៣ ដែខ្លួសីហា 
ឆ្នាំន ២ំ០២០

សកមីជួនយុវជួនជាង្ខេគ្រ��ននាកគ់្រតូវបានចាំប�ួូ់នង្ខេ�កុូ�ការបគ្រ�ើ បសកមីជួនយុវជួនជាង្ខេគ្រ��ននាកគ់្រតូវបានចាំប�ួូ់នង្ខេ�កុូ�ការបគ្រ�ើ ប

សកមីជួនយុវជួន��នួន ០៦នាក ់ គ្រតូវបានចាំប�ួូ់នង្ខេ�រាជួធានីភូ�ង្ខេពញ បនាា បព់ីរបនតការ�ម�រឱ្យយមានការ
ង្ខេដា�ខែ��ង្ខេ�ក រ ាុ� ឈុន ។ សកមីជួនយុវជួន ង្ខេឈឿន ដារាា វ ីខែដ�មានគ្របវតតិ���រមួការ�រយុតតិធ្នូម ៌ស�គម  
និ�សកមីភាពបរសិាា នជាយ�រមកង្ខេហុ�យង្ខេនា� គ្រតូវបានអ្ន�ស���កុូ�ឡានមយួង្ខេដាយបាន�ញសករ់បស់ នា� 
បនាា ប ់ពីនា�គ្រតូវបានក�ក����សនតិសុ�គ្រសុកចាំបប់ានកុូ�អ្ន��ុ�ង្ខេព�តវ៉ាា ង្ខេដាយ អ្នហុិ�ា ។  សកមីជួន
បរសិាា ន  ង្ខេ�ក ហុុុន វណ៍ណ ៈ ង្ខេគ្រកាយមកគ្រតូវបានមន្រ្តីនតីនគរបា�ង្ខេសូ�កពាកសីុ់វ�ិចាំប�ួូ់ន �ណ៍ៈ ខែដ� ង្ខេ�ក
ក�ពុ� ផ្សាាយផ្លាា �់ ង្ខេព� ង្ខេ�ក វ�ិ គ្រត�ប ់ពី ការង្ខេធ្នូើ�បាតុកមីវញិ ។

សកមីជួន���ពីរគ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ីបទិ្ធ “ញុ�ញ�ឲ់្យយមានភាពវកឹវរដ�់សនតិសុ�ស�គម” តាមមាគ្រតា
៤៩៤  និ�៤៩៥ព្រៃនគ្រកមគ្រពហុីទិ្ធណ៍ឌ  ខែដ�អា�គ្រតូវផ្សាតនាា ង្ខេ�សដាកព់ន�នាគ្នាររហុ�តដ�់ពីរឆូ្នាំ� ។ ហុុុន វណ៍ណ ៈ 
គ្រតូវ បាន ឃុុំ��ួូនង្ខេ�ង្ខេ�មណ៍ឌ �អ្នបរ់ �ខែកខែគ្របទីិ្ធ១ (ម១) និ� ង្ខេឈឿន ដារាា វ ី គ្រតូវបានឃុុំ��ួូនង្ខេ�មណ៍ឌ � អ្នបរ់ �ខែក
ខែគ្រប ទីិ្ធ២ (ម២) ។ ��ខែណ៍កឯយុវជួន ០៤នាក ់ ង្ខេផ្សាស�ង្ខេទិ្ធៀត គ្រតូវបានង្ខេដា�ខែ��ឲ្យយមានង្ខេសរភីាពវញិ បនាា បព់ី
គ្រតូវ បានដាកស់មាះ ធ្នូង្ខេធ្នូើ�កិ�េសនាថានឹ�មនិង្ខេធ្នូើ�ការតវ៉ាា ង្ខេផ្សាស�ៗបនតង្ខេទិ្ធៀតង្ខេទិ្ធ ។

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៣ ដែខ្លួកញ្ញាា  
ឆ្នាំន ២ំ០២០

សកមីជួនបរសិាា នមូាកជ់ាបព់ន�នាគ្នារ ង្ខេដាយសារង្ខេធ្នូើ�យុទិ្ធ�នាការង្ខេដ�រមូាកឯ់�សកមីជួនបរសិាា នមូាកជ់ាបព់ន�នាគ្នារ ង្ខេដាយសារង្ខេធ្នូើ�យុទិ្ធ�នាការង្ខេដ�រមូាកឯ់�

សកមីជួនបរសិាា ន��នួន០៣នាក ់ មានង្ខេ�ី� �ុ� គនា�  ភនួ ខែកវរសីី និ� ថុ្មីន រដាឋ  គ្រតូវបានចាំប�ួូ់ន
ង្ខេដាយ សារ ការ ង្ខេគ្រគ្នា�នឹ�ង្ខេធ្នូើ�យុទិ្ធ�នាគ្នារង្ខេដ�រខែតមូាកឯ់�យកញតតិង្ខេ�ជួ�នសង្ខេមត�នាយករដឋមន្រ្តីនតី ង្ខេដ�មិងី្ខេ��ក
ង្ខេ��� ពីកេីក�ើ�់ព្រៃនការ�ុបបឹ�តាង្ខេមាក ខែដ�សាិតង្ខេ�ភាគខ្លាំ�ង្ខេជួ��ព្រៃនរាជួធានីភូ�ង្ខេពញ ។ បីព្រៃថ្មីងង្ខេគ្រកាយមក 
អ្នូក���បីគ្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ី បទិ្ធញុ�ញ� ់តាមប�ញ តតិមាគ្រតា ៤៩៤ និ�មាគ្រតា ៤៩៥ ព្រៃនគ្រកមគ្រពហុីទិ្ធណ៍ឌ  
ង្ខេហុ�យគ្រតូវបានប�េ� នង្ខេ�ពន�នាគ្នារ ។ ខែកវរសីី គឺជាយុវជួនវយ័ង្ខេកី�ជា�ង្ខេគ ខែដ�នា�ង្ខេទិ្ធ�បខែតមានអាយុ 
១៩ឆូ្នាំ�បាុង្ខេណាណ � ។ 

ថ្ងៃ�ៃ�ី០៤ ដែខ្លួកញ្ញាា  
ឆ្នាំន ២ំ០២០

អ្នូក�ង្ខេគ្រម��ង្ខេរ ាបវយ័ង្ខេកី�មូាកគ់្រតូវបានចាំប�ួូ់នអ្នូក�ង្ខេគ្រម��ង្ខេរ ាបវយ័ង្ខេកី�មូាកគ់្រតូវបានចាំប�ួូ់ន

អ្នូក�ង្ខេគ្រម��ង្ខេរ ាបអាយុ២១ឆូ្នាំ� ង្ខេ�ី� គ្នា សុគុណ៍ គ្រតូវបានចាំប�ួូ់នង្ខេ�ង្ខេ�តតង្ខេសៀមរាម ង្ខេគ្រកាយ៤ខែ�បនាា បព់ី
ង្ខេ�កបានង្ខេ�ញផ្សាាយបទិ្ធ�ង្ខេគ្រម��ខែដ�មាន��ណ៍�ង្ខេជួ��ថា ដីខែ�ីរ  ខែដ�មាន�ូឹមសាររ�ិគនព់ីអ្ន�ង្ខេព�ពុករ�ួយ 
និ�វសិមភាពង្ខេ�កុូ�ស�គមកមះុជា កដ៏��ជាការភយ័ខូ្លាំ�បាតប់�ទ់ិ្ធឹកដីង្ខេ�គ្របង្ខេទិ្ធសជួិតខ្លាំ� ។ គ្នាតគ់្រតូវបាន
ង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ីបទិ្ធញុ�ញ� ់និ�បានប�ជ� នង្ខេ�ពន�នាគ្នារង្ខេ�តតង្ខេសៀមរាប ។

៣៣

ដែ�ៃ�ី០៦ ដែខ្លួកញ្ញាា  
ឆ្នាំន ២ំ០២០

សកមីស�ឃមយួអ្ន�គគ្រតូវបានចាំបគ់្រព�កាយជុួ�វញិការង្ខេធ្នូើ�បាតុកមីសកមីស�ឃមយួអ្ន�គគ្រតូវបានចាំបគ់្រព�កាយជុួ�វញិការង្ខេធ្នូើ�បាតុកមី

សកមីជួនស�ឃគ្រព�នាម ង្ខេក�ត សារាា យ និ�ជាអ្ននុគ្របធានសមាគមសមះន័�និសសតិបញ្ញាញ វន័តខែ�ីរ ង្ខេ�ក មាន 
គ្រពហុីមុនូី គ្រតូវបាននគរបា�ចាំប�ួូ់ន/គ្រព�កាយ ពាកព់ន័�នឹ�គង្ខេគ្រមា�គ្របម��ផ្សាតុ �គូ្នាតវ៉ាា  អ្នហិុ�ា ង្ខេ� ទីិ្ធ�ន
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ព្រៃថ្មីងបនាា ប ់ សមាជួិកគ្រកុមយុវជួន ខែ�ីរថាវៈ ង្ខេ�ក ថា ឡាវ ី គ្រតូវបានអាជាា ធ្នូរចាំប�ួូ់ន ង្ខេ�ង្ខេព�ខែដ�ង្ខេ�ក
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ខែដ�កញ្ញាញ  ចាំកង្ខេ�ញពីការយិា�័យឧតតមសូ�ការព្រៃនអ្ន�គការសហុគ្របជាជាតិទិ្ធទួិ្ធ�បនាុកខែផូ្សាកសិទិ្ធិ�មនុសស 
(UNOHCHR) ។
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សកមីជួន ម�ួ សុភន័្រ្តីកត អាយុ២៤ឆូ្នាំ� ខែដ�គ្រតូវជាបិ�នរបស់គ្របធានសមាគមសមះន័�និសសតិប�ញ វនតខែ�ីរ 
ង្ខេ�ក ម�ួ ស�នី គ្រតូវបានចាំប�ួូ់នង្ខេដាយគី្នានដីកា ង្ខេគ្រកាមការប�គ បប់ញ្ញាជ ររបស់សូ�ការនគរបា�រាជួធានី
ភូ�ង្ខេពញ ង្ខេ�ក ស ង្ខេថ្មីត ខែដ�ង្ខេរឿ�ង្ខេន��កទ់ិ្ធ�ង្ខេ�នឹ�ការ���រមួរបស់គ្នាតកុូ់�ការង្ខេធ្នូើ�បាតុកមី ខែដ� បាន
ង្ខេគ្រគ្នា� ទុិ្ធកង្ខេដាយ�ម�រឱ្យយមានការង្ខេដា�ខែ��ង្ខេ�ក រ ាុ� ឈុន ។ គ្នាតគ់្រតូវបានង្ខេចាំទិ្ធគ្របកានព់ីបទិ្ធញុ�ញ� ់
និ�ប�ជ� នង្ខេ�ឃុុំ��ួូនបង្ខេណាត �អាសនូ ។
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