
 
កម្ពុជា 

 
ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លា ក់ចូលកនុងវរិត្តិសិេិធម្នុសស រន្ទា រ់ពីការទបាោះទនន ត្រដ្ឋសភាទៅថ្ងៃេី ២៨ 
ខែកកកដា នន ាំ ២០១៣ ។ 
លេធផលចុងទប្កាយប្រកាសទដាយគណកម្មា ធិការជាតិ្ទរៀរចាំការទបាោះទនន ត្ (គជរ) 
ជាអងគការមួ្យប្ត្ួត្ប្ាទដាយគណរកសកាន់អាំណាច គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា (គរក) 
បានប្រគល់ប្ត្ឡរ់ឲ្យ គរក ខដ្លបានសថិត្ទៅកនុងអាំណាចាាំងពីនន ាំ ១៩៧៩ ម្ក 

នូវភាគទប្ចើនកនុងរដ្ឋសភា ។ រន្ទា រ់ម្ក រដ្ឋសភាបានទប្ជើសទរ ើសទោក ហ ុន ខសន 

ជាន្ទយករដ្ឋម្ន្តនតី ដ្ាំខណងខដ្លទោកបានកាន់ការ់ាាំងពីនន ាំ ១៩៨៥ ម្ក ។ 

បាតុ្កម្ាទដាយប្េង់ប្ាយធាំន្ទន្ទបានទកើត្ម្មនជារនតរន្ទា រ់ 

ទៅទពលខដ្លការទោេប្រកាន់គួរឲ្យទជឿេុកចិត្តបាន នូវភាពមិ្នប្រប្កតី្កនុងការទបាោះទនន ត្ 

និងការប្ត្តួ្ប្ាររស់ គរក ទលើអងគការទបាោះទនន ត្ បានទធវើឲ្យរ ោះពាល់ដ្ល់លេធផលចុងទប្កាយ 

។ កម្មា ាំងសនតិសុែ ម្តងទហើយម្តងទេៀត្ បានទប្រើកម្មា ាំងហួសទហតុ្ ទដ្ើម្បី រន្តរក រការអនកវ  
និងភាពមិ្នសៃរ់កនុងសងគម្ ទប្កាយការទបាោះទនន ត្ រណាត លឲ្យម្នុសសស្លា រ់ពីរន្ទក់ 

និងររួសជាទប្ចើនន្ទក់ ។ 
 
ទាោះរីជាការទកើនទឡើងនូវវស័ិយប្រព័នធសងគម្ 

សថិត្ទៅទដាយមិ្នម្មនការដាក់កាំហិត្ភាគទប្ចើនយ ងណាក៏ទដាយ 

ក៏ស្លថ ននីយេូរេសសន៍រដ្ឋនិងឯកជនទសាើរខត្ាាំងអស់ និងស្លរព័ត្ម្មនទបាោះពុម្ព 
ស្លថ នីយវេិយុផាយសទម្ាងកនុងស្សុក និងដ្ាំណឹងផាយាម្វុរិស្លយ ទសាើរខត្ាាំងអស់ 

ប្ត្ូវបានប្ត្ួត្ប្ា ឬម្មនការទស្លា ោះប្ត្ង់នឹង គរក ។ ទាោះ



រីជាម្មនសហជីពការររជាទប្ចើនក៏ទដាយ ក៏ការទធវើកូដ្កម្ា ជាទរឿយៗ 

ប្ត្ូវវយរាំខរកទដាយកម្មា ាំងសនតិសុែ ។ 
 
ការទបាោះទនន ត្ជាតិ្ 
ប្ពោះម្ហាកសប្ត្កម្ពុជា ប្ពោះបាេនទោត្តម្ សីហមុ្នី 

ប្េង់បានទលើកខលងទាសឲ្យទម្ដឹ្កន្ទាំគណរកសប្រនាំង គណរកសសទន្តរគ ោះជាតិ្ ទោក សម្ 

រងសុ ីទៅថ្ងៃេី ១៤ ខែកកកដា នន ាំ ២០១៣ ទធវើឲ្យទោក រងសុី 
ម្មនលេធភាពប្ត្ឡរ់ម្កកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវញិ 

ទដាយមិ្នប្រឈម្មុ្ែនឹងការជារ់គុកទដាយការកាត់្ទាសកាលពីទពលកនាងម្ក 

ពីរេទោេប្រកាន់រទនាើទឡើងទដាយម្មនការេូងសគរវយទ ា្ ោះទន្ទោះ ។ ក៏រ ុខនត សិេធិទបាោះទនន ត្ 

និងឈរទ ា្ ោះទបាោះទនន ត្ ថ្ងៃេី ២៨ ខែកកកដា ររស់ទោក មិ្នប្ត្ូវបានប្រគល់ឲ្យវញិទេ ។ 
 
គរក ប្ត្ួត្ប្ាទលើប្រព័នធផសពវផាយ កម្មា ាំងសនតិសុែ 

និងអងគការប្គរ់ប្គងការទបាោះទនន ត្ាាំងអស់  រមួ្ម្មន គជរ និងខែសរយៈាម្ទែត្ត និងមូ្លដាឋ ន 

ររស់វ ប្ពម្ាាំងប្កុម្ប្រឹកាធម្ានុញ្ញផង ។ ការចុោះទ ា្ ោះទបាោះទនន ត្នន ាំ ២០១៣ 

ប្ត្ូវបានទធវើឲ្យប្រោក់ប្រឡូសទដាយការឆរទបាកទរៀរចាំទឡើងទដាយ គរក 

ប្ពម្ាាំងទដាយភាពមិ្នប្រប្កតី្ដ្ថ្េទេៀត្ ។ គជរ បានប្រកាសថា គរក ឈនោះបាន ៦៨ 

អាសនៈ និង គសជ ឈនោះបាន ៥៥ អាសនៈ កនុងការទបាោះទនន ត្ 

ខដ្លជាលេធផលប្រទកៀកប្រកិត្គ្នន ជាងការខដ្ល គរក េនាឹងេុក ខត្គរក 

បានាត់្ទោលការាម្ារររស់ គសជ 

ឲ្យម្មនការទសុើរអទងកត្ទដាយឯកោជយមួ្យទៅទលើភាពមិ្នប្រប្កតី្ាាំងទនោះ ។  
 
កនុងដ្ាំទណើ រទនព ោះទៅការទបាោះទនន ត្ ទម្រញ្ជា ការកងេ័ព កងោជអាវធុហត្ថ និងកងនគរបាល 

បានទធវើយុេធន្ទការជាចាំហឲ្យ គរក និងទោក ហ ុន ខសន ។ រន្ទា រ់ពីការទបាោះទនន ត្ 

ពួកទគបានប្រកាសគ្នាំប្េជ័យជាំនោះប្រាញប្រេង់ ររស់ គរក ។ រន្ទា រ់ម្ក ទោក ហ ុន ខសន 



បានរញ្ជា ឲ្យរទញ្េញកងេ័ព និងកងនគរបាលយ ងទប្ចើន ទៅកនុងេីប្កុងភ្នាំទពញ 

និងទៅកខនាងដ្ថ្េទេៀត្ កនុងការរ ុនរ ងេរ់ស្លក ត់្បាតុ្កម្ាាាំងឡាយ ។ 

កម្មា ាំងសនតិសុែបានរិេែារ់ផាូវទចញចូលោជធ្លនីភ្នាំទពញ ទៅថ្ងៃេី ១៥ ខែកញ្ជញ  
ខដ្លប្ត្ូវបានន្ទាំម្កជាមួ្យនូវការទប្រើប្បាសកម្មា ាំង ា្ ាំងហួសទហតុ្ 

ប្រនាំងភាពមិ្នសៃរ់កនុងសងគម្ រន្ទា រ់ពីបាតុ្កម្ាាាំងទន្ទោះ ទដាយបានសម្មា រ់ម្នុសសម្មន ក់ 

និងទធវើឲ្យររួសប្រម្មណជាងថ្ម្ៃន្ទក់ទផសងទេៀត្ ។ ទៅថ្ងៃេី ២០ និង ២២ ខែកញ្ជញ  
ប្រតិ្រត្តិការររស់កម្មា ាំងសនតិសុែបានរាំខរកពួកអនកទធវើពិធីត្វ ទដាយសនតិវធីិតូ្ចៗ ទពលយរ់ 

កនុងេីប្កុងភ្នាំទពញ ទដាយទៅទលើកេីពីរបានវយប្រហារទដាយគិត្េុកជាមុ្ន 

ពួកអនកាម្ដានសិេិធម្នុសស និងអនកកាខសត្ ប្ពម្ជាមួ្យពួកអនកត្វ ផង ទធវើឲ្យររួស ២០ 

ន្ទក់យ ងទហាច ។ ទៅថ្ងៃេី ១២ ខែវចិិឆកា នន ាំ ២០១៣ ជាងាីម្តងទេៀត្ 

កម្មា ាំងសនតិសុែបានទប្រើកម្មា ាំងទប្ចើនហួសទហតុ្ 

ម្តងទនោះទៅទពលោាំងែារ់ការទដ្ើរររស់កម្ាករជាកូដ្ករ ទដាយបាញ់ម្នុសសម្មន ក់ស្លា រ់ 

និងទធវើឲ្យររួសទដាយប្គ្នរ់កាាំទភ្ាើង ៩ ន្ទក់ទផសងទេៀត្ ។ 
 
ការវយប្រហារទលើសងគម្សីុវលិ និងការឃុាំែាួនកនុងពនធន្ទគ្នរអនកការពារសិេិធម្នុសស 
ទៅកនុងខែន្ទន្ទមុ្នការការទបាោះទនន ត្ថ្ងៃេី ២៨ ខែកកកដា 

កងកម្មា ាំងសនតិសុែបានវយរាំខរកទដាយហឹងាការជួរជុាំគ្នន ទដាយសនតិវធីិររស់ប្កុម្សងគម្សីុវ ិ
ល ជាពិទសសពួកអនកប្រនាំងការររឹអូសដី្ធាី ។ ការទប្រើកម្មា ាំងហួសទហតុ្ 

បានរណាត លឲ្យពួកអនកត្វ ែាោះរងររួសធៃន់ ។ រន្ទា រ់ពីការទបាោះទនន ត្ 

អាជាា ធរស្លសន្ទទដាយម្មនរដាឋ ភិ្បាលទៅពីទប្កាយែនង បានគាំោម្កាំខហង និងកនុងករណីែាោះ 
បានវយប្រហារទោកសងឃពុេធស្លសន្ទ ទដ្ើម្បេីរ់ស្លក ត់្មិ្នឲ្យទោកសងឃចូលរមួ្ការទធវើបាតុ្
កម្ាររស់ពួកប្រនាំង ។ 
 
ទៅទពលសរទសររបាយការណ៍ទនោះ  យ ងទហាចណាស់ម្មនអនកការពារសិេិធម្នុសស ៥ ន្ទក់ 

ប្ត្ូវបានផតន្ទា ទាសឲ្យជារ់គុក និង ៣ 



ន្ទក់ទេៀត្ប្ត្វូបានកាត់្ទាសទដាយកាំបាាំងមុ្ែខដ្លប្ត្ូវប្រឈម្មុ្ែនឹងការជារ់គុកទរើសិនជា
ប្ត្ូវោរ់បាន ។ អនកាាំងអស់ទនោះ 
ប្ត្ូវបានវនិិចឆ័យទសចកតីទដាយរេទោេប្រកាន់ម្មនទហតុ្ផលនទយបាយ 

ភាគទប្ចើនាក់េិនទៅនឹងការការពារសិេិធកាន់ការ់ដី្ធាី ។ ពួកទគាាំងទនោះ រមួ្ម្មន   រ ុន រដាឋ , 
ម្នុសសសាំ្ន់ជាគនាឹោះប្រនាំងការររឹអូសយកដី្កនុងទែត្តប្កទចោះ 
ខដ្លប្ត្ូវបានផតន្ទា ទាសទដាយកាំបាាំងមុ្ែ ឲ្យជារ់គុក ៣០ នន ាំ ។ អនកស្សី ទយ ម្ រុផ្ផា  
បានប្ត្វូផតន្ទា ទាសឲ្យជារ់គុកទដាយវយទ ា្ ោះេូងសគរ 
ទដាយអនកស្សីបានដឹ្កន្ទាំទធវើបាតុ្កម្ាប្រនាំងការរទណត ញទចញទដាយែុសចារ់ទៅកនុងេីប្កុងភ្នាំ
ទពញ ប្ត្ូវបានទដាោះខលងរទណាត ោះអាសននទៅថ្ងៃេី ២២ ខែវចិិឆកា នន ាំ ២០១៣ 

ទៅទពលតុ្ោការកាំពូលរងវិលសាំណុាំ ទរឿងអនកស្សីទៅឲ្យតុ្ោ
ការថាន ក់ទប្កាម្ទដ្ើម្បីពិនិត្យទឡើងវញិរខនថម្ទេៀត្ ។ 
 
រញ្ជា និេ័ណឌ ភាព 
កម្មា ាំងសថិត្ទប្កាម្ទោក ហ ុន ខសន និង គរក បានប្រប្ពឹត្តការរ ាំទោភ្ជាញឹកញារ់ 

និងទដាយប្េង់ប្ាយធាំ ម្មនការសម្មា រ់ទប្ៅប្រព័នធតុ្ោការ និងការទធវើារណុកម្ា 
ប្រករទដាយនិេ័ណឌ ភាព។ ករណីន្ទន្ទកនុងនន ាំ ២០១៣ រមួ្ម្មន ករណីអភិ្បាលប្កងុរវុតិ្ ម្កពី 

គរក ឈូក រណឌិ ត្៖ ទាោះរីជាប្ត្វូបានផតន្ទា ទាសពីរេ “រងកររួសស្លន ម្ទដាយអទចត្ន្ទ” 
ទៅថ្ងៃេី ២៥ ខែមិ្ងុន្ទ នន ាំ ២០១៣ ាក់េិនទៅនឹងការបាញ់កម្ាការនីី ៣ ន្ទក់ 

កនុងទពលកូដ្កម្ាមួ្យទៅខកបរេីប្កុងទន្ទោះ កនុងខែកុម្ៃៈ នន ាំ ២០១២ ក៏ទដាយ 

ក៏ររូទគមិ្នប្ត្ូវបានជារ់ឃុាំាម្ការវនិិចឆ៍យទាសខដ្រ និងប្ត្ូវបានរទណាត យឲ្យរត់្ទគចែាួន 

ទាោះរីម្មនស្លលដី្កាថ្នពិរេុធភាពររស់ទគក៏ទដាយ ។ 

ទដាយមិ្នទអើទពើចាំទពាោះភ្សតាុងដ៏្ទប្ចើនគួរឲ្យកត់្សាំគ្នល់ ពាក់ព័នធទៅនឹងអាជាា ធររដាឋ ភិ្បាល 

ពុាំម្មននរណាម្មន ក់ប្ត្ូវបានផតន្ទា ទាស កនុងការវនិិចឆ័យទសចកតីកនុងនន ាំ ២០១៣ 

ចាំទពាោះឃាត្កម្ាដ៏្ស្លហាវទលើអនកកាខសត្ ហង់ ទសរឧីត្តម្ កនុងខែកញ្ជញ  នន ាំ ២០១២ 

រន្ទា រ់ពីររូគ្នត់្បានផសពវផាយរបាយការណ៍ន្ទន្ទ 



ទោេប្រកាន់អាំពីការជារ់ពាក់ព័នធររស់ម្ន្តនតីផាូវការកនុងការការ់ទឈើែុសចារ់ ។ 

ពុាំម្មនការទសុើរអទងកត្ទដាយហាត់្ចត់្ណាមួ្យ ប្ត្ូវបានទធវើទឡើងទៅទលើការសម្មា រ់ 

និងការទធវើឲ្យររួស បាតុ្ករ និងអនកឈរទម្ើល កនុងទពលត្វ និងការមិ្នសៃរ់ 

ទប្កាយការទបាោះទនន ត្ កនុងខែកញ្ជញ  និងវចិឆិកា នន ាំ ២០១៣ ទឡើយ ។  
 
ពួកអនកេេួលែុសប្ត្ូវកនុងការសម្មា រ់ទម្ដឹ្កន្ទាំសហជីព ជា វជិាា  កនុងនន ាំ ២០០៤ 

ទៅខត្ទដ្ើរទហើរទដាយទសរ។ី ទប្កាយឃាត្កម្ា រដាឋ ភិ្បាលបានោរ់ 

និងរន្ទា រ់ម្កបានរញ្ជា ឲ្យតុ្ោការផតន្ទា ទាស ទ ា្ ោះ រ ន សាំណាង និង សុែ សាំទអឿន ។ 

អនកាាំងពីរន្ទក់ ប្ត្វូបានទដាោះខលងកនុងនន ាំ ២០០៩ រន្ទា រ់ពីអយយ
ការបានេេួលស្លគ ល់ថាពុាំភ្សតុាងប្រនាំងពួកទគ 

ខត្ទប្កាយម្កតុ្ោការបានដាក់គុកពួកទគវញិកនុងនន ាំ ២០១២ 

ទដាយបានផតន្ទា ទាសពួកទគឲ្យជារ់គុក ២០ នន ាំ ។ 

ទប្កាម្ការទគៀរសងកត់្យ ង ា្ ាំងពីអនតរជាតិ្ទលើរដាឋ ភិ្បាល 

តុ្ោការកាំពូលបានទដាោះខលងម្នុសសាាំងពីរន្ទក់ឲ្យរចួែាួន ទៅថ្ងៃេី២៥ ខែកញ្ជញ  នន ាំ ២០១៣ ។ 

ខត្តុ្ោការបានរដិ្ទសធការទសនើសុាំារសាំណងររស់ពួកទគ ។ 
 
សិេធិកាន់ការ់ដី្ធាី 
ការផ្ផា កជារទណាត ោះអាសននការផតល់សម្បានដី្ទសដ្ឋកិចេររស់រដាឋ ភិ្បាល 

ទៅខត្សថិត្ទៅជាធរម្មនទៅទឡើយ សប្ម្មរ់ប្កុម្ហ ុនកសិឧសាហកម្ាប្េង់ប្ាយធាំ 
ទលើដី្ររស់រដ្ឋ ។ ដី្សម្បានខររទនោះបានរ ោះពាល់ជាអវជិាម្មនដ្ល់ប្រជាពលរដ្ឋោរ់ខសនន្ទក់ 

។ រ ុខនត តួ្អងគទសដ្ឋកិចេនិងនទយបាយដ៏្ម្មនអាំណាច រនតររឹអូសយកដី្ 

ទៅកខនាងខដ្លអនកាាំងលាំទៅ និងអនករងករទងកើនផលប្កីប្ក ខដ្លអាចអោះអាងបានថាម្មន 

សិេិធកាន់ការ់ដី្ាាំងទន្ទោះ ទហើយទពលែាោះន្ទាំទៅឲ្យម្មនការប្រឈម្មុ្ែគ្នន ទដាយហឹងាផង ។  
 



កម្ាវធីិមួ្យ ទរៀរចាំទឡើង និងដឹ្កន្ទាំ ទដាយទោក ហ ុន ខសន កនុងន្ទម្ផ្ផា ល់ររស់គ្នត់្ 

ទដ្ើម្បីផតល់រ័ណណកម្ាសិេធិដី្ឲ្យដ្ល់ប្រជាពលរដ្ឋែាោះរស់ទៅជាយៗ កនុងដី្សម្បានទសដ្ឋកិចេ 
និងដី្រដ្ឋដ្ថ្េទេៀត្ បានរញ្េ រ់មុ្នការទបាោះទនន ត្រនតិច 

ទដាយបានប្រកាសថាកម្ាវធីិទនោះប្ត្វូបានផលចាំទណញដ្ល់ប្គសួ្លរន្ទន្ទខដ្លម្មន 

ទសចកតីប្ត្វូការរហូត្ដ្ល់ចាំនួន ៣៦០,០០០ ប្គួ ។ ទាោះរីអនកប្ត្ូវការពិត្ប្បាកដ្ដ៏្ទប្ចើន 

េេួលបានផលចាំទណញក៏ទដាយ ក៏ពួកអនកម្មន 

និងពួកអនកម្មនអាំណាចខដ្លម្មនផលប្រទយជន៍ 

បានរខងវរកម្ាវធីិទនោះទដ្ើម្បរីទងកើនការេេួលបានដី្ររស់ពួកទគ ទៅទប្ចើនកខនាង ។ ទោក ហ ុន 

ខសន បានពយួរកម្ាវធីិទនោះ មុ្នទពលទបាោះទនន ត្ ខត្ទៅខែវចិិឆកា នន ាំ ២០១៣ 

បានប្រកាសថារនតទធវើការររទនោះទៅទពលដ៏្ែាី្ងមុ្ែ ។ 
 
ការឃុាំែាួនទដាយមិ្នឈរទលើចារ់ 
អាជាា ធរ ជាធម្ាាខត្ងខត្ឃុាំែាួនពួកអនកប្ត្ូវទោេប្រកាន់ថាជាអនកទប្រើទប្គឿងទញៀន 

ប្រជាពលរដ្ឋគ្នា នេីលាំទៅ ទកាង”អាន្ទថាាម្ចិទញ្េ ើម្ងនល់” ពួកអនកទធវើការផាូវទភ្េ 

និងប្រជាពលរដ្ឋខដ្លប្ត្វូទគទម្ើលទឃើញថាម្មនសម្ត្ថភាពែុសទគ កនុង “ម្ណឌ លខកខប្រ” 
ទៅេូាាំងប្រទេស យ ងទហាចណាស់ចាំនួន ២,០០០ ន្ទក់ កនុងមួ្យនន ាំៗ 

ទដាយពុាំម្មនកិចេដ្ាំទណើ រការប្តឹ្ម្ប្ត្ូវាម្ផាូវចារ់ 

ខដ្លទៅេីទន្ទោះមូ្លដាឋ នរខងាកថ្នអវីខដ្លទគទៅថា “ការពាបាល” 
គឺការឲ្យទធវើការហាត់្ប្បាណឲ្យអស់កម្មា ាំង និងការហវឹកហាត់្ដូ្ចទយធ្ល ។ ពួកអនកយម្ 

រុគគលិកដ្ថ្េទេៀត្ វយពួកអនកជារ់ឃុាំទដាយេុយយូេឹកទៅស ូ ទដាយដ្ាំរងឫសសី ឬធ្លងទាន ត្ 

ឆក់ពួកទគនឹងដ្ាំរងអគគីសនី រ ាំទោភ្ផាូវទភ្េទលើពួកទគ 

និងដាក់េ័ណឌ កម្ាពួកទគឲ្យទធវើការហាត់្ប្បាណកនុងទគ្នលរាំណងឲ្យម្មនការឈឺោរ់យ ង ា្ ាំង
ទលើររូោងកាយ ។ ពួកអនកជារ់ឃុាំម្កពីម្ណឌ លែាោះ ប្ត្ូវបានរងខាំឲ្យទធវើការទៅការដាឋ នសាំណង់ 

កនុងទនោះយ ងទហាចណាស់ម្មនមួ្យករណីខដ្រ ខដ្លឲ្យជួយស្លងសង់       សណាឋ គ្នរមួ្យ ។ 
 



តុ្ោការខែារប្កហម្ 
អងគជាំនុាំជប្ម្ោះវសិ្លម្ញ្ញកនុងតុ្ោការកម្ពុជា (អវត្ក) 
ទដាយម្មនជាំនួយររស់អងគការសហប្រជាជាតិ្ 

បានរនតរងការឈឺោរ់ទដាយផលវបិាកយូរអខងវងថ្នការោាំងែារ់ និងការមិ្នសហប្រតិ្រត្តិការ 
ររស់រដាឋ ភិ្បាល ជាមួ្យកិចេែិត្ែាំទដ្ើម្បីន្ទាំែាួនទម្ដឹ្កន្ទាំខែារប្កហម្ម្កកាន់តុ្ោការ 
ចាំទពាោះរេប្រល័យពូជស្លសន៍ ឧប្កិដ្ឋកម្ាប្រនាំងម្នុសសជាតិ្ និងឧប្កិដ្ឋកម្ាសន្តរគ ម្ 

ប្រប្ពឹត្តទឡើងកនុងរយៈកាលថ្នការប្ត្តួ្ប្ាររស់ពួកទគពីនន ាំ ១៩៧៥ ដ្ល់នន ាំ ១៩៧៩ ។ អវត្ក 

បានវនិិចឆ័យទសចកតីទដាយទពញទលញ និងផតន្ទា ទាស 

បានម្នុសសខត្ម្មន ក់គត់្ោរ់ាាំងវប្ត្ូវបានរទងកើត្ទឡើងទៅនន ាំ ២០០៦ ម្ក 

ទន្ទោះគឺប្រធ្លនម្ណឌ លទធវើារណុកម្ាេួលខសាងដ៏្អាស្សូវ ។ សពវថ្ងៃ 
តុ្ោការទនោះកាំពុងទធវើការវនិិចឆ័យទសចកតីខត្ទលើទម្ដឹ្កន្ទាំជាន់ែពស់ខែារប្កហម្ខដ្លប្ត្ូវបានទោេ
ប្រកាន់ ពីរន្ទក់រ ុទណាណ ោះ គឺទោក នួន ជា និង ទោក ទែៀវ សាំផន 

ខដ្លាាំងពីរន្ទក់ទនោះម្មនអាយុទប្ចើន និងឈឺផង ចាំទពាោះឧប្កិដ្ឋកម្ាខត្រនតិចរនតួចខដ្ល អវត្ក 

បានទោេប្រកាន់ាាំងពីទដ្ើម្េី កនុងនន ាំ២០១០ ម្កទម្ ាោះ។ ជនជារ់ទោេម្មន ក់ទេៀត្ ររស់ អវត្ក 

ទោក ទអៀង ស្លរ ីបានស្លា រ់ទៅថ្ងៃេី ១៤ ខែមី្ន្ទ នន ាំ ២០១៣ ។ 
 
ការមិ្នសហប្រតិ្រត្តិការររស់រដាឋ ភិ្បាល បានពនយតឺ្ដ្ល់ការទសុើរអទងកត្ររស់ អសរ 

ទលើជនសងស័យ ៥ ន្ទក់ទផសងទេៀត្ ខដ្លបានោរ់ទផតើម្ទៅនន ាំ ២០០៦ 

កនុងទនោះម្មនម្មន ក់បានស្លា រ់កនុងនន ាំ ២០១៣ ។ ការោរ់អារម្ាណ៍ និងការគ្នាំប្េ ររស់ប្រជាពលរដ្ឋ 
ចាំទពាោះ អវត្ក បានងម្ងយយ ង ា្ ាំង ។ 
 
តួ្អងគអនតរជាតិ្ជាគនាឹោះន្ទន្ទ 
រដាឋ ភិ្បាលកម្ពុជាទៅខត្ពឹងខផាកយ ង ា្ ាំងទលើជាំនួយររទេស។ 

ប្រទេសជរ ុនជាប្រទេសផតល់ជាំនួយចាំរង រឯីប្រទេសចិនវញិ 



ជាវនិិទយគិនររទេសផ្ផា ល់ធាំជាងទគ ។ ប្រទេសទវៀត្ណាម្បានរនតរកាការាក់េងជិត្សនិេធ 
ថាន ក់ជាតិ្ និងត្ាំរន់ ជាមួ្យរដាឋ ភិ្បាល និងេីភាន ក់ររកម្មា ាំងសនតិសុែន្ទន្ទ ។ 
 
សហរដ្ឋអាទម្រកិបានផតល់ជាំនួយទយធ្លមិ្នរណាត លឲ្យស្លា រ់មួ្យចាំនួន 

ប្ពម្ជាមួ្យការហវឹកហវឺនទយធ្ល 

ខត្គឺជារដាឋ ភិ្បាលររទេសខដ្លទលើកទឡើងនូវទសចកតីប្ពួយបារម្ៃអាំពីរញ្ជា សិេិធម្នុសសទដាយផ្ផា
ល់និងប្ត្ង់ៗ ជាងទគ ។ កនុងទពលប្រជុាំន្ទខែកញ្ជញ  ប្កមុ្ប្រឹកាសិេិធម្នុសសអងគការសហប្រជាជាតិ្ 

បានពនារអាណត្តិររស់អនកោយការណ៍ពិទសសេេួលរនាុកសិេិធម្នុសសទៅកម្ពុជា 

សប្ម្មរ់រយៈទពល ពីរ នន ាំ ទេៀត្ ៕


