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្រកម្រពហ�ទណ�  មា្រត៤៣៧ (ស�ួន) 
“បទ្របមាថចំេពះអង�្រពះមហក្ស្រត”

   ៃថ�ទី២៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ ្រកម្រពហ�ទណ� ៃន
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា្រត�វបានេធ�ើវេិសធនកម�បែន�ម មា្រត 
៤៣៧ (ស�ួន) “បទ្របមាថចំេពះអង�្រពះមហក្ស្រត”។ ច្បោប់
េនះហមឃាតប់ុគ�ល្រគបរ់ូបក�ុងករបរហិរេករ �ិ៍ ្របមាថ ឬគំរម
កំែហង អង�្រពះមហក្ស្រតតមរយៈ “វច កយវកិរ សំេណរ 
គំនូរ ឬវត�ុេផ្សងៗែដលបះ៉ពល់ដល់េសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់្រពះមហ
ក្ស្រត”។ បុគ�លែដលបំពនមា្រតេនះ្រត�វផ�នា� េទសដកព់ន�នា-
គាររហូតដល់្របាឆំា�  ំ និងពិនយ័ជា្របាករ់ហូតដល់ដបល់នេរៀល
(២.៥០០ ដុល� អេមរកិ)។

ច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ

   មា្រត៤៣៧(ស�ួន) គឺជាកររតឹត្បតិេលើេសរភីាពខងករ
បេ��ញមតិែដល្រត�វបានធានាេដយមា្រត៤២ ៃនរដ�ធម�នុ��
កម�ុជា និងមា្រត១៩ ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� 
និងសិទ�ិនេយាបាយ។ េនក�ុងកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិ
ពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ េសរភីាពខងករបេ��ញមតិមាន
កររតឹត្បតិលុះ្រតែត៖
      ១. មានែចងេដយច្បោប ់និង
      ២. បង� ញថាជាករចបំាច់
 ៣.(ក)េគារពសិទ�ិ ឬកិត�ិសព�របស់អ�កដៃ៏ទ (ខ)ករពរ
សន�ិសុខជាតិ សណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ សុខភាព ឬសីលធម៌
សធារណៈ។  មា្រត៤៣៧ (ស�ួន) ប��ត�ិេឡើងេដយមានករ
រតឹត្បតិេលើេសរភីាពខងករបេ��ញមតិ។* 

    រយៈេពលពីរឆា� បំនា� បពី់វេិសធនកម� មានករណីចំនួន៦ ្រត�វបានេចទ
្របកនត់មមា្រត៤៣៧(ស�ួន) ថាបាន្របមាថអង�្រពះមហក្ស្រត េហើយក�ុង
ចំេណាមេនាះមានករណីចំនួន៣្រត�វបានកតេ់ទស។

     
 បទ្របមាថចំេពះអង�្រពះមហក្ស្រត

ឧសភា ២០១៨ មថុិនា ២០១៨ តុល ២០១៨ ធ�ូ ២០១៨ មករ ២០១៩ ឧសភា ២០១៩ ក��  ២០១៩

ឃាង ណាវី
ចបខ់�ួន

បាន សម�ីរ
ចបខ់�ួន

សម រង្ស ីុ
េកះេហេដើម្បី
សួរចេម�ើយ (១)

េអៀង ជលស
ចបខ់�ួន

បាន សម�ីរ
កតេ់ទស

ឃាង ណាវី
េដះែលងឱ្យេនេ្រកឃំុ

បេណា� ះអសន�
េអៀង ជលស

កតេ់ទស
គឹម ប��
េចទ្របកន់

សម រង្ស ីុ
កតេ់ទស (១)

សម រង្ស ីុ
េចទ្របកន ់(២)

  *ស្រមាបប់ទវភិាគែផ�កច្បោបទ់ងំ្រស�ងៃនមា្រត៤៣៧(ស�ួន),សូមេមើលេនក�ុង៖ ម.ស.ម.ក សមាគមអដហុក មជ្ឈមណ� លសមគ�ីភាព និង អយ.សីុ.អិន.អិល “ករឃា� េំមើលេសរភីាពមូលដ� នេនកម�ុជា៖ របាយករណ៍្របចឆំា� ទំី២” (ែខក��  ឆា� ២ំ០១៨) 
សូមចូលេទកនត់ំណរភា� ប៖់ https://cchrcambodia.org/ffmp/report2/kh  

 ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២០

បាន សម�ីរ
េដះែលង

មនីា ២០១៩



២
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 ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២០

ករណីទី១៖ បាន សម�រី
ស� នភាព៖ ្រត�វបានកតេ់ទស

 ក�ុងែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨ េលក បាន សម�រី 

អយុ៧០ឆា�  ំ ែដលមានមុខរបរជាជាងកតស់ក់

និងជាអតីតម�ន�ីថា� ក្់រស�ករបស់អតីតគណបក្ស

សេ�ង� ះជាតិ(គ.ស.ជ.ក)   ្រត�វបានចបខ់�ួនេន

េខត�េសៀមរប េដយេចទថាែចករែំលករូបភាព 

និង    អត�បទេលើបណា� ញេហ�សប៊ុកក�ុងេចតនា 

្របមាថចំេពះអង�្រពះមហក្ស្រត។  េនែខតុល 

ឆា� ២ំ០១៨ េលក្រត�វបានកតេ់ទសេដយតុល

ករេខត�េសៀមរបផ�នា� េទសដកព់ន�នាគាររយៈ

េពលមយួឆា�  ំ  ប៉ុែន�្រត�វបានព្ួយរេទសរយៈេពល

្របាែំខ។  បនា� បព់ីតំណាងអយ្យករេខត�បានប�ឹង

ឧទ�រណ៍្របឆាងំនឹងេសចក�ីសេ្រមចរបស់តុលករ

េខត�េសៀមរប  េនែខមនីា  ឆា� ២ំ០១៩  សល

ឧទ�រណ៍បានសេ្រមចផ�នា� េទសដកព់ន�នាគារ

េលក សម�រី រយៈេពល១ឆា�  ំប៉ុែន�អនុវត�េទស

ពន�នាគារ១០ែខ។ េលក សម�រី ្រត�វបានេដះ

ែលងេនែខមនីា ឆា� ២ំ០១៩។

ករណីទី២៖ េអៀង ជលស

ស� នភាព៖ ្រត�វបានកតេ់ទស

   ក�ុងែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ េលក េអៀង ជលស

្រត�វបានចបខ់�ួនេនទី្រក�ងភ�េំពញពីបទ្របមាថអង�

្រពះមហក្ស្រត េដយសរែតករបេង� ះសរ និង    

រូបភាពរះិគន្់រពះមហក្ស្រតេលើបណា� ញេហ�ស

ប៊ុក។ េនៃថ�ទី៩  ែខមករ  ឆា� ២ំ០១៩ េលក្រត�វ

បានកតេ់ទសឱ្យជាបព់ន�នាគាររយៈេពលបីឆា� ំ

និងបង� បឱ់្យបង្់របាកច់ំនួន្របាលំនេរៀលេដយ

សលដំបូងរជធានីភ�េំពញ។

ករណីទី៣៖ ឃាង ណាវ ី
ស� នភាព៖ ្រត�វបានេចទ្របកន ់

និងេដះែលងឱ្យេនេ្រកឃំុបេណា� ះអសន�

 េលក ឃាង  ណាវ ី អយុ៥០ឆា�  ំ ្រគ�បេ្រង�ន

សលបឋមសិក្សោមយួក�ុងេខត�កំពងធ់ំ  ្រត�វបាន

រយករណ៍ថាចបខ់�ួន   និងដកឱ់្យស�ិតេនេ្រក

ឃុំបេណា� ះអសន�េនែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨ ពក់

ពន័�នឹងករបេ��ញមតិេនេលើបណា� ញេហ�សប៊ុក

អំពីតួនាទីរបស់អង�្រពះមហក្ស្រតក�ុងកររលំយ

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។        គាត្់រត�វបានរយ

ករណ៍ថាេដះែលងឱ្យេនេ្រកឃុំខ�ួនបេណា� ះ

អសន�េនែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨។

ករណីទី៤៖ សម រង្ុសី
ស� នភាព៖ េកះេហេដើម្បសួីរចេម�ើយ

 ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨   អតីត្របធានគណបក្ស

្របឆាងំេលក សម រង្ុស ី្រត�វបានេកះេហឱ្យចូល

ខ�ួនេនសលដំបូងរជធានីភ�េំពញ  េនៃថ�ទី១២ 

ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៨ េដើម្បសីកសួរពកព់ន័�

នឹងករបេង� ះសរេលើបណា� ញេហ�សប៊ុកែដលថា

បានរេំលភេលើបទ“្របមាថអង�្រពះមហក្ស្រត”។ 

េនៃថ�ទី២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៩ តុលករភ�េំពញ

បានកតេ់ទសេលក សម រង្ុស ីឱ្យជាបព់ន�នាគារ

្របាបីំឆា�  ំនិងពិនយ័ជា្របាកច់ំនួន ២០ លនេរៀល

ពីបទ្របមាថចំេពះអង�្រពះមហក្ស្រត និងបទ

ញុះញងកំុ់ឱ្យេយាធិនស� បប់ង� ប។់       បច�ុប្បន�

េលក សម រង្ុស ីកំពុងរស់េននិរេទសខ�ួន។

ករណីទី៥៖ គឹម ប��

ស� នភាព៖ ្រត�វបានេចទ្របកន់

     េលក គឹម  ប��    អយុ៣២ឆា�  ំ្រត�វបានចប់

ខ�ួនេនៃថ�ទី២២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៩  និងប��ូ ន

េទមន�ីរឃុំឃាងំេខត�ស� យេរៀងេនៃថ�បនា� ប។់ 

េលក គឹម ប��  រងករេចទ្របកនពី់បទ“បរ ិ

ហរេករ �ិ៍ជាសធារណៈ េជ្របមាថជាសធារណៈ

ញុះញងឱ់្យ្រប្រពឹត�បទឧ្រកិដ�ជាអទិ៍ និងបទ

្របមាថចំេពះអង�្រពះមហក្ស្រត” ពកព់ន័�េទនឹង

ករបេង� ះខ�ឹមសរេនេលើេហ�សប៊ុករបស់គាត់

ែដលេគចតទុ់កថាមានលក�ណៈ្របមាថ្រពះមហ

ក្ស្រតនិងម�ន�ីរដ� ភបិាលជានខ់�ស់េផ្សងេទៀត។   

ចបត់ងំពីករចបខ់�ួនមកមនិមានកររយករណ៍

អំពីសវនាករឬករកតេ់ទសេលើរូបគាតេ់ឡើយ។ 

ករណីទី៦៖ សម រង្សីុ
ស� នភាព៖ ្រត�វបានេចទ្របកន់

       េនៃថ�ទី១៣  ែខក��   ឆា� ២ំ០១៩  តុល

កររជធានីភ�េំពញបានេចទ្របកនេ់លក សម 

រង្សីុ      អតីតេមដឹកនាគំណបក្ស្របឆាងំពីបទ

្របមាថចំេពះអង�្រពះមហក្ស្រតទកទ់ង  នឹង

កិច�សមា� សនជ៍ាមយួវទិ្ុយអសីុេសរកីលពីៃថ�ទី

១២ ែខក��    ឆា� ២ំ០១៩ ែដលគាតប់ានេហ

្រពះមហក្ស្រតថា “ចំណាបខ់� ងំ”  និង“អយង៉”

របស់នាយករដ�ម�ន�ី។   េនៃថ�ទី១៦   ែខក��     

ឆា� ២ំ០១៩    សលដំបូងរជធានីភ�េំពញបាន

េចញដីកចបខ់�ួនេលក សម រង្សីុ។

     
ករណី្របមាថចំេពះអង�្រពះមហក្ស្រត  
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៣
៤

៥
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