េសចក្តីែថ្លងករណ៍រួម
អតីតអភិបល្រកុងបវ ិតបនទទួលេទសដ៏្រ

ល េលើករណីបញ់្រស្តប
ី ីនក់ បង្ហញពីករផទុយគនយ៉ ង

ខ្លង
ំ ពីេទសដ៏ធន
ង ់ែដលអនកករពរសិទិម
ធ នុស បនទទួល

ជធនីភំេន ពញ (ៃថងទី២៥ ែខមិថុន ឆនំ២០១៣)៖ មជឈមណ្ឌលអប់រច
ំ បប់ស្រមប់សហគមន៍
និងអងគករសមព័នែធ ខមរជំេរឿន

និងករពរសិទិធមនុស

លីកដូ

សូម

្វ គមន៍ករផ្តនទេទសេលើេ

ក

ឈូក បណិ្ឌ ត អតីតអភិបល្រកុងបវ ិត ចំេពះករបញ់េទេលើ្រស្តី បីនក់ ែដលជកមមករេ ងច្រក
កលពីឆនំមុន
្រ

ប៉ុែន្តេយើងខញំុមិនយល់្រសបេទេលើករេចទ្របកន់មិន្រតឹម្រតូវ

ល ែដលគួរឲយភញក់េផ្អើល (ផ្តនទេទស

និងករផ្តនទេទសដ៏

ក់ពនធនគររយៈេពល ១ឆនំកន្លះ) ចំេពះសកមមភពែដល

ចជអំេពើប៉ុនប៉ងមនុស ឃត។
ករផ្តនទេទសេនះ
និទណ្ឌភពែដលរ ីក ល
េយង

ម

គឺ

ក់ដូចជករ យថនមៗេទេលើកៃដ

េហើយក៏ជសញញៃនវបបធម៌

លរបស់កមពុជ េទេលើអនកែដលមនទំនក់ទំនងល្អជមួយ

ក ី អតីតអភិបល្រកុង េ

ជញធររដ្ឋ។

ក ឈូក បណិ្ឌ ត បនេ្របើកំេភ្លើងកនុងអំឡុងេពល

បតុកមមេនេ ងច្រកកត់េដរ កលពីែខកុមភៈ ឆនំ២០១២ េហើយបនបញ់េទេលើ្រកុមកមមករ ប់ពន់
នក់។ ្រស្តីចំនួនបីនក់ បនរងរបួសធងន់ធងរ។ េន្រគមុន េ
សូមបីែតមួយៃថង

េហើយគត់្រតូវបនតុ

ក បណិ្ឌ ត មិនទន់្រតូវបនឃត់ខួ្លន

ករេលើកែលងករេចទ្របកន់ែថមេទៀតផង។

គត់្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទ “បងករបួស

ន មេ

ចុងេ្រកយ

យអេចតន”។

ផទុយេទវ ិញ សកមមជនដីធី្លេនតំបន់បឹងកក់ និងជអនកករពរសិទិធមនុស អនក្រសី េយ៉ ម បុបផ

្រតូវបនផ្តនទេទសជប់ពនធនគររយៈេពល ៣ ឆនំ (េទះបីជមនករពយួរេទសរយៈេពល ១ ឆនំ
េ

យ

ឧទធរណ៍ក៏េ

យ) េទេលើបទេលមើស “អនកេផ្តើមគំនិត” េលើអំេពើហិង េ

បុរសមនក់។ មិនមនភស្តុ

ង

ែដលរួមទំងករឃុំខួ្លនបេ

្ត ះ

មួយ ្រតូវបនបង្ហញេនកនុងសវនករ ស្តីពីករពក់ព័នធរបស់អនក្រសី

េទេលើករេ្របើអំេពើហិង េនះេទ។ អនក្រសី បុបផ ្រតូវបនជប់កុងពនធ
ន
នគរ

អនកនង

យេចតនេទេលើ

ំងពីែខកញញ ឆនំ២០១២

សននរងចំសវនកររយៈេពល ៤ ែខ។

លី ពីឡូក នយិកអងគករសិទិធមនុស លីកដូ បនមន្រប

បណិ្ឌ ត បនបញ់េទេលើ្រកុមមនុស

ប់ពន់នក់ េ

យមន

សន៍ថ៖ “េ

ក

ក ីជេ្រចើនបនេឃើញ េហើយបន

ទទួលេទសជប់ពនធនគរ្រតឹមែតរយៈេពល ៦ ែខ ស្រមប់ជនរងេ្រគះមនក់ៗ ែដលគត់បន បញ់។
អនកនងបនបន្តេទៀតថ៖ “អនក្រសី បុបផ មិនមនវត្តមនេនកែន្លងេកើតេហតុ េនេពលែដលករ យ
តប់បនេកើតេឡើង េហើយក៏មិនមនភស្តុ

ងបង្ហញពីករពក់ព័នធរបស់អនក្រសីេទនឹងសកមមភពេនះ

េទ ប៉ុែន្តអនក្រសី ែបរជ្រតូវជប់ពនធនគររយៈេពល ២ឆនំេទវ ិញ”។

“អនកមិន

ច េ

្របព័នធតុ

ករេនះថជ្របព័នធែដលមនបទ ្ឋ នពីរេផ ងគនេនះេទ (្របព័នធ

ែដលមនភពខុសគនទំង្រសុង ចំនួនពីរ៖ មួយជ្របព័នធែដល្រតូវបនេគរក ជមេធយបយស្រមប់
្របឆំងនឹងសកមមជន េហើយមួយេទៀត ជមេធយបយបេ្រមើ និងករពរបុគគលននែដលមនទំនក់
ទំនងល្អជមួ យ

ជញធររដ្ឋ)”។

ករណីេ

ក

បណិ្ឌ ត

គឺជករនឹកេឃើញដល់នីតិវ ិធីចបប់

ឆនំ២០១២ េលើករណីឃតកមមសកមមជនបរ ិ
មិនមនភពសុីចង្វក់គនជេ្រចើនដង
សម្លប់េ

ក វុទីធ ក៏បន

ថនេ

េទេលើករ

ែដល្រតូវបនេធ្វើកលពីែខេម

ក ឈុត វុទីធ។ បនទប់ពីបង្ហញនូវករពនយល់ែដល
្ល ប់របស់េ

្ល ប់ែដរ (្រតូវបនសម្លប់េ

ក

វុទីធ

ជញធរបនអះ

ងថអនក

យសន្តិសុខេននឹងកែន្លងេកើតេហតុ)។ បុគគលិក

សន្តិសុខ រូបេនះ ែដលមនេឈមះ ៉ ន់ បូរ ័តន ្រតូវបនផ្តនទេទស េហើយ្រតូវបនេ

ិ បនទប់ ពី
ះែលងវញ

បនជប់ពនធនគររយៈេពល ៦ ែខ។
អនកនង

លី ពីឡូក បនមន្រប

ដឹកនំករពរបរ ិ

ថនេ

សន៍បែនថមថ៖ “ដូចជេនកនុងករណីឃតកមមេលើអនក

ក វុទីធ រូប ងខងេ្រក គឺមនភពមិនល្អ ែដល

ជញធរនន ្រតូវបន

ក់ឲយ

ឈរេន្រជុងមខង”។ អនកនងបនបន្តេទៀតថ៖ “អនកទំងេនះ គួរែតេធ្វើអី្វមួយ។ ជអកុសល ដូចេនកនុង
ករណីេ

ក វុទីធ អនកទំងេនះេធ្វើសកមមភពតិចតួចបំផុត

មែដល

ចេធ្វើេទបន េហើយសកមមភព

េនះេសទើរែតមិនបន្របយុទធ្របឆំងនឹងវបបធម៌និទណ្ឌភពរបស់្របេទសទល់ែតេ
េ

ក បណិ្ឌ ត ្រតូវបនបងគប់ឲយផ្តល់សំណងចំនួន ៣៨

ន េរៀល (៩,៥០០ ដុ

ដល់ជនរងេ្រគះទំងបីនក់ (ជនរងេ្រគះទី១ ទទួលសំណងចំនួន ២០
ដុ

្ល រ ជនរងេ្រគះទី២ ទទួលសំណង១០

ទទួលសំណង ៨
ទី្រកុង

បវ ិត

សថិតេនេខត្ត

្ល រ)

នេរៀល េសមើនឹង ៥,០០០

នេរៀល េសមើនឹង ២,៥០០ ដុ

នេរៀល េសមើនឹង២,០០០ ដុ

ះ”។

្ល រ និងជនរងេ្រគះទី៣

្ល រ)។

្វ យេរៀង។

តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស

គឺជទី

ំងៃនេ ងច្រក

យនភ័ណ្ឌជេ្រចើន ែដលផគត់ផគង់ដល់្រកុមហ៊ុនសំេលៀកបំពក់អន្តរជតិននដូចជ Puma ែដលជ
អនកទិញពីេ ងច្រក ែដលកមមកររងបួសេធ្វើករ េនេពលមនករបញ់្រប

រ។

ល្រកម បនេចញ្រតឹមែតរយៈេពល ៦ ែខ បនទប់ពីមនករេចទ្របកន់
រយៈ

ល្រកមមួយអំពីបទេលមើសឃតកមម េទេលើេ

ក ប៊ន សំ

ង និងេ

្រតូវបនេគេចទ្របកន់មិន្រតឹម្រតូវ េនកនុងករសម្លប់េមដឹកនំសហជីព េ
២០០៤។

គមនភស្តុ

េនះេទ េហើយតុ
គឺ

ង

មួយែដល

ម

ក សុខ សំេអឿន ែដល

ិ ជ កលពីឆនំ
ក ជ វជ

ចបង្ហញថអនកទំងពីរមនជប់ពក់ព័នធ

កកំពូលក៏បនបញ
ជ ឱយេ

រេឡើងវ ិញ

និងបទឧ្រកិដ្ឋ

ះែលងអនកទំងពីរេនឆនំ២០០៨។ អ្វីែដលចំែលកេនះ

ល្រកមឃុំខួនចំ
្ល
នួន២០ឆនំ របស់ពួកេគ្រតូវបនអនុវត្តន៍េឡើងវ ិញេនែខធនូ ឆនំ២០១២ េបើេទះជ

គមនភស្តុ

ងថមី្រតូវបន

ក់ជូនេទតុ

កក៏េ

យ។

េ
បនមន្រប

្របធនកមមវ ិធីសិទិធករងរ ៃនមជឈមណ្ឌលអប់រច
ំ បប់ស្រមប់សហគមន៍

ក េមឿន តុ
សន៍ថ៖

“

ល្រកមទំងេនះមិនបនជួយអ្វី

ដល់កិតិ្តយសរបស់្របេទសកមពុជកនុង

ិ ័យដ៏សំខន់មួយេលើឆកអន្តរជតិេនះេទ”។ េ
វ ិស័យកត់េដរែដលជវស

ក បនបន្តេទៀតថ៖ “

រ

មួយគឺ៖ ឃតករសបបនិមិត
ម និងសកមមជន បនទទួលេទសពនធនគរធងន់ធងរ េទះបីជអនកទំងេនះ
មិនបន្រប្រពឹត្តបទេលមើស

មួយក៏េ

យ

េនេពលែដលបុគគលែដលមនទំនក់ទំនងល្អជមួយ

ជញធររដ្ឋ ្រតឹមែតទទួលេទសពនធនគរយ៉ ង្រ
េលមើសអ្វីក៏េ

ល (េទះបីជបទេលមើសរបស់អនកទំងេនះជបទ

យ)។

េយើងខញំុ សូមសំណូមពរដល់្រពះ ជ

ឧទធរណ៍ជំទស់នឹង

ល្រកម

យតៃម្លេឡើងវ ិញេលើករណីេ

្រតូវ និងយុតិធ
្ត ម៌ េទ

ជញេខត្ត

ដំបូងេខត្ត

្វ យេរៀង និងអគគ្រពះ ជ

ជញ សូមេម ្ត ប្តឹង

្វ យេរៀង កនុងករេបើកផ្លូវស្រមប់

ឧទធរណ៍េដើមបី

ក បណិ្ឌ ត េហើយអនុវត្តករេចទ្របកន់ និងផ្តនទេទសឲយបន្រតឹម

មចបប់។ មិនមនករណី

មួយែដលឲយ

បណិ្ឌ ត មនេសរ ីភពេនះេទ េនខណៈេពលែដលបណឹ្ត ងឧទធរណ៍របស់េ
េយើងខញំុ ក៏សូមអំពវនវដល់

ជញធរនន សូមេ

ឧទធរណ៍អនុញញតឲយេ
កកំពុងចំ

កេម ្ត េធ្វើករចប់ខួនេ
្ល

បនឆប់ ដូចេនះ គត់មិន្រតូវបនអនុញញតឲយរត់េគចខ្លួន េហើយគត់

ក

ត់ ករ។
ក បណិ្ឌ ត ឲយ

ចផ្តល់សំណងេទដល់ជន

រងេ្រគះទំងបីនក់េនះ។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖


េ

ក

េមឿន

តុ

្របធនកមមវ ិធីសិទិធករងរៃនមជឈមណ្ឌលអប់រ ំចបប់ស្រមប់សហគមន៍

ទូរស័ពទេលខ៖ ០៦៦ ៧៧៧ ០៥៦


េ

ក អំ សំ

៣២៧ ៧៧០

ត អនក្រគប់្រគងបេចចកេទសេសុើបអេងកតៃនអងគករ លីកដូ ទូរស័ពទេលខ៖ ០១២

