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 ថ្ងងទ៥ី ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ មជ្ឈមណ្ឍ លអបរ់ ាំច្បាបស់រាបស់ហគមន ៍សហការណ៍្ជាមយួនឹង 
អងគការបណ្តថ ញរាកខ់ែទាបបាំផុតនៅអាសីុ ាននរៀបច្បាំនវទិកាមហាជ្ន (People's Tribunal) 
មយួ នៅមជ្ឈមណ្ឍ លសហរបតបិតថកិារកមពុជាជ្ប នុ (CJCC) នោយនតថ តសាំខានន់លើរាកខ់ែ
នោល និងលកខែណ្ឍ ការងារសមរសបរបស់កមមករ-កមមការនិ ី កបុងវស័ិយកាតន់េរនៅកមពុជា។ 
បន្ទធ បព់ីនវទិការយៈនពល ២ថ្ងងានបញ្ចប ់ នៅរកមថ្ននវទិកាមហាជ្នរកន ើញថា កមមករកមពុជា 
កាំពុងរស់នៅមនិានសមរមយ នោយសារខតរាកឈ់្បួលទាប ខេលចាំាច្បន់អាយរគបភ់ាគីយក
ច្បិតថទុកោកន់ោោះរសាយ។ ពួកនគសាំអាងថា ការែកខានមនិានផថល់រាកឈ់្បួលសមរមយ គឺផធុយ
ពីរេឌធមមនុញ្ដ  ច្បាបស់ថីពីការងារកមពុជា នងិបទោឌ នច្បាបអ់នថរជាតិ។  

 ថ្ងងទ២ី៦ ខែមនី្ទ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ កាខសត The Sydney Morning Herald រសងរ់ាយការណ៍្
ការនសុើបអនងេតពីគណ្ៈកមមការឧរកេិឌកមមអសូ្ត្សាថ លី តាមោនការនផធរលុយ ានពកីាររតព់នននរគឿង
នញៀននច្បញពី បនខលផងកាសីុណូ្ មេុេ (Crown Casino) នៅទរីកុងខម លនប ើន ខេលនគសងសយ័
ថា សទិតនរកាមការរតួតពិនិតយរបស់ ហ ុន តូ យកនៅកបុងតាំបនអ់ាសីុ។ នោកឧកញ  ហ ុន តូ កមួយ
របុសនោកន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន នៅថ្ងងអងាគ រ ទី២៧ ខែមនី្ទ ាននច្បញមុែបេិនសធការ
នចទរបកានព់ាកព់ន័នបណ្តឋ ញរតព់នននរគឿងនញៀន និងការោងលុយកែវករ់វាង របនទសកមពុជា 
និងរបនទសអូស្ត្សាថ លី។ 

 ថ្ងងទ១ី ខែនមសា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ របធាន្ទធបិតចី្បនិ នោក ហ ូ ជ្និតាវ (Hu Jintao) និងភរយិា ាន
មកេល់នែតថនសៀមរាប តាមយនថនហាោះពិនសសរបស់ច្បិន (នវោនា ង ១០ រពឹក) កបុងនោល
បាំណ្ងទសសន្ទរាសាទបូរាណ្មយួច្បាំនួន និងពិនិតយនមើលរាសាទបូរាណ្ែលោះ ខេលរបនទសច្បិន
ផឋល់មូលនិធជិ្ួសជុ្លផង។ នោករបធាន្ទធិបតចី្បិន ានគនរាងទសសន្ទរាសាទអងគរវតថ 
រាសាទាយន័ រាសាទនៅសាយនទវតា រាសាទតារពហម និងរាសាទមយួច្បាំនួនខេល
របនទសច្បិនធាល បា់នផឋល់មូលនិធជិ្ួសជុ្ល។ 

 ថ្ងងទ៨ី ខែមងុិន្ទ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ សាទ នទូតសហរេឌអានមរកិរបចាំកមពុជា របកាសនអាយេឹងថា 
នោក វលីនលៀម ងត (William Todd) ានថាវ យសារតាាំងកបុងន្ទមជា ឯកអគគរេឌទូតវសិាមញ្ដ  
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នងិនពញសមតទភាពរបស់សហរេឌអានមរកិ របចាំនៅកមពុជា ជូ្នរពោះមហាកសរត រពោះាទសនមឋច្ប
រពោះបរមន្ទង ននរាតថម សីហមុន ីនៅរពោះបរមរាជ្វាាំង។ 

 ថ្ងងទ២ី១ ខែសីហា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ រេឌមស្ត្នថរីកសួងនោសន្ទការរបនទសច្បិន នៅនែតថកាវ ងសីុ 
(Guangxi) នោក សិុន ថ្ប ថ្ហ (Shen Beihay) ានមកទសសនកិច្បចនៅកមពុជា និងជ្ួបជាមយួ
រេឌមស្ត្នថីរកសួងពត័ា៌នកមពុជា នោក នែៀវ កាញរទីន នេើមផពីរងឹងកិច្បចសហរបតិបតថិការ និងយុទន
សាស្ត្សថសីុជ្នរៅរវាងកមពុជា និងច្បិន។ នរកាយជ្ាំនួបរវាងភាគីទាាំងពីរ ទូរទសសនជ៍ាតិ (ទទក) 
យល់រពមចបន់ផឋើមចកផ់ាយឯកសារច្បាំនួន៦ នៅវគគេាំបូង សឋីពីវបផធម ៌ របថ្ពណី្ និងការរកី
ច្បនរមើនន្ទន្ទ នៅនែតថកាវ ងសីុ របនទសច្បិន និងបញ្ជូ នឯកសារមយួច្បាំនួនសឋីពីសកាឋ នុពលវស័ិយ
នទសច្បរណ៍្ កសិកមម និងការរកីច្បនរមើនវស័ិយនផសងៗនទៀតរបស់កមពុជាឲ្យចកផ់ាយតាម
ទូរទសសនន៍ៅនែតថកាវ ងសីុ របនទសច្បិន ខេរ។ នែតថកាវ ងសីុ នន្ទោះ ានរបជាជ្នច្បិនរស់នៅច្បាំនួន
ជាង៤៦ោនន្ទក។់ 

 ថ្ងងទ២ី៨ ខែសីហា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោកន្ទយឧតថមនសនីយ ៍ ននរត សានវឿន អគគសបងការ
នគរាលជាតិ ាននកាោះរបជុ្ាំជាបន្ទធ នម់យួ ជាមយួាច ស់បនខលផងច្បាំនួន៦១ នៅរបនទសកមពុជា 
នេើមផពីិភាកា និងចតវ់ធិានការកាតប់នទយបទនលមើសឧរកិេឌកមមខេលាននកើតានកនលងមក។ 
នរកាយជ្ាំនួបបិទទាវ រយៈនពល ២នា ង ាច ស់បនខលផងទាាំងអស់ ានឯកភាពជានោលការណ៍្
ជាមយួអគគសបងការនគរាលជាតិ នោយការហាមោតម់និឲ្យជ្នជាតខិែមរចូ្បលនលងខលផងកបុង
កាសីុណូ្ ចបព់ថី្ងងទីនន្ទោះតនៅ។  

 ថ្ងងទ១ី៤ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោក តាវ នសងហ ួ អតតីរេឌមស្ត្នថីរកសួងកសិកមម និងអតីត
នទសរេឌមស្ត្នថីទទួលបនធុកកិច្បចការពិនសស និងជាអនុរបធានរកុមរបឹកាសាឋ រ អភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយ
កសិកមម និងជ្នបទ ថ្នទីសឋីការគណ្ៈរេឌមស្ត្នថី ានទទួលមរណ្ភាពនហើយ នៅឯរបនទសារាាំង 
កាលពីនវោនា ង ១០រពឹក។ 

 ថ្ងងទ២ី៨ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ ទីសឋីការគណ្ៈរេឌមស្ត្នថី ានអនុមត័នសច្បកថីរពាងច្បាប ់ សឋីពកីារ
នរៀបច្បាំ នងិរបរពតឹថនៅថ្នឧតថមរបកឹាការពារជាត។ិ នសច្បកថរីពាងច្បាបន់នោះ ជាច្បាបន់រៀបច្បាំអងគការ
កាំពូល ទាកទ់ងជាមយួសាទ បន័រពោះមហាកសរត នងិសាទ បន័នីតរិបតិបតថ ិ នេើមផទីទួលែុសរតូវនលើ
ការងារសាំខាន ់ កបុងការធាន្ទការពាររេឌធមមនុញ្ដ  ការពារឯករាជ្យជាតិ អធបិនតយយភាព បូរណ្
ភាពទឹកេ ី និងធាន្ទការអនុវតថតួន្ទទី ភារកិច្បច សមតទកិច្បចរបស់កងនយាធពលនែមរភូមនិធ។ 
សាសភាពថ្នឧតថមរកុមរបឹកាការពារជាតិ ានរពោះមហាកសរតជារពោះអធបិតី ន្ទយករេឌមស្ត្នថី
ជាអនុរបធាន និងមស្ត្នថីជានែ់ពស់រោឌ ភាិលមយួច្បាំនួននផសងនទៀតជាសាជ្ិក។  
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 ថ្ងងទ៣ី ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោកឧតថមនសនយីន៍ទា ទូច្ប ណ្តរ  ងុ រតូវាននផធរតាំខណ្ងពី អគគ
សបងការរងនគរាលជាតិ នៅជា របធានន្ទយកោឌ នអងគរកសរបស់អគគសបងការនគរាលជាតិ 
វញិ ច្បាំខណ្កឯអគគសបងការរងនគរាលជាតិ រតូវានជ្ាំនួសនោយនោកឧតថមនសនយីឯ៍ក ជ្នួ 
សុវណ្ត ។ 

 ថ្ងងទ១ី៥ ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ រពោះមហាវរីកសរត ននរាតថម សីហនុ ាននសាយទីវងគត ់នោយរពោះ
ជ្រាពាធ(នរាគោាំងនបោះេូង) នៅទីរកុងនប កាាំង នៅនវោនា ង ២៖២៥ន្ទទី នា ងនៅនប កាាំង ន្ទ
រពឹកថ្ងងច្បន័ធ ទី ១៥ ខែ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១២ កបុងជ្ន្ទម យុ ៩០រពោះវសា។ រពោះករុណ្ត រពោះាទ 
សនមឋច្បរពោះ ននរាតឋម សីហនុ នសឋច្បរពោះរាជ្សមភព ន្ទថ្ងងអងាគ រ ១១នកើត ខែកកឋិក ឆ្ប ាំ ច្ប ច្បតាវ ស័ក 
ព.ស.២៤៥៦ រតូវនឹងថ្ងងទ៣ី១ ខែតុោ គ.ស.១៩២២ នៅឯរពោះបរមរាជ្វាាំងរកុងច្បតុមុែមងគល 
រពោះរាជ្អាណ្តច្បរកកមពុជា។ រពោះអងគ រទងជ់ារពោះរាជ្បុរតថ្ន រពោះាទ ននរាតឋម សុរារមតឹ និង
សនមឋច្បរពោះមហាកសរ័តិយានី សីុសុវតទិ កុសុមៈ។ 

 ថ្ងងទ១ី៨ ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ របនទសកមពុជា ានចញ់នឆ្ប តនៅកបុងការនាោះនឆ្ប តសាង ត់
មយួ នៅឯរកុមរបឹកាសនថិសុែអងគការសហរបជាជាតិ កបុងរបនទសគូរបខជ្ងកូនរ  ខាងតផូង នៅ
តាំបនអ់ាសីុ។ នសច្បកថរីាយការណ៍្ន្ទន្ទ ានឲ្យេឹងថា របនទសកមពុជា របនទសប ូតង ់ (Bhutan) 
និងរបនទសហាវ ាំងឡង(់Finland) ានបរាជ្យ័កបុងការនាោះនឆ្ប តសាង តន់ន្ទោះ ប ុខនថរបនទសកូនរ  
ខាងតផូង (South Korea) អូស្ត្សាថ លី (Australia) លុច្បហសាំបរួ (Luxembourg) រវា នោ់ 
(Rwanda) និងរបនទសអាហសងទ់ីន(Argentina)ានឈ្បោះនឆ្ប ត កាល យជាសាជ្ិកមនិអច្បិថ្ស្ត្នថយ៍
ថ្នរកុមរបឹកាសនថិសុែអងគការសហរបជាជាតិ សរាបអ់ាណ្តថិឆ្ប ាំ២០១៣ េល់ឆ្ប ាំ២០១៤។ 
ការនាោះនឆ្ប តនន្ទោះ គនឺធវើនឡើងច្បាំនួន ២ជុ្ាំ កាលពីថ្ងងទី១៨ ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១២ កនលងនៅននោះ។ 
របនទសខេលានឈ្បោះនឆ្ប តនន្ទោះ គទឺទួលានសាំនឡងោាំរទច្បាំនួន ២ភាគ៣ ពសីាជ្ិកអងគការ
សហរបជាជាតិ ច្បាំនួន ១៩៣របនទស។ 

 ថ្ងងទ៨ី ខែវចិ្បឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោកន្ទយឧតឋមនសនីយ ៍ នទៀ ាញ់ រេឌមស្ត្នថីរកសួងការពារជាតិ
កមពុជា ានបញ្ញជ កថ់ា រងនរកាោះ និងរងពាសខេកច្បាំនួនជាង ១០០នរគឿង ខេលរកសួងការពារ
ជាតិានទញិពីរបនទសនៅតាំបនអ់ឺរ  ុបខាងនកើតនន្ទោះ (East EU) រតូវានេឹកមកេល់របនទស
កមពុជា នហើយកាលពីនពលងមីៗននោះ នេើមផឲី្យកងនយាធពលនែមរភូមនិធកមពុជា ហវឹកហាតប់នងេើន
សមតទភាព។  

 ថ្ងងទ១ី៩ ខែវចិ្បឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ របធាន្ទធិបតសីហរេឌអានមរកិ នោក ារា ក ់អាូា  (Barack 
Obama) ានមកេល់របនទសកមពុជា នៅនា ង៥. ៤៥ ន្ទទី ោង ច្ប នេើមផចូី្បលរមួកិច្បចរបជុ្ាំកាំពូល
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អាសា ននលើកទ២ី១ ខេលកមពុជានធវើជារបធាន។ នោករបធាន្ទធិបតសីហរេឌអានមរកិ នឹងចក
នច្បញពីរបនទសកមពុជា វញិនៅោង ច្បថ្ងងទ២ី០ ខែវចិ្បឆិកា នរកាយនពលខេលនោកានចូ្បលរមួកិច្បច
របជុ្ាំជាមយួថាប កេ់ឹកន្ទាំជានែ់ពស់អាសា ន និងនវទិកាអាសីុបូព៌ាជាមយួអានមរកិ។ 

 ថ្ងងទ១ី២ ខែវចិ្បឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ សារាច្បរខេលនច្បញផាយនោយរកសួងថ្របសណី្យ ៍ និង
ទូរគមន្ទគមន ៍ តាំណ្តងឱ្យរាជ្រោឌ ភាិលាននច្បញនូវសារាច្បរងមមីយួ នោយបញ្ញជ ឲ្យបិទអាជ្ីវ
កមមសាលអុីនធឺណិ្តកានហវ ខេលានទីតាាំងកបុងច្បាង យ ៥០០ខម រតពរីគឹោះសាទ នអបរ់ ាំ នងិសាោ
នរៀន។  

 ថ្ងងទ១ី៨ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖នោកន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ានរបកាសថា ការកសាងរពោះនមរុ
នេើមផថីាវ យរពោះនភលើងេល់រពោះបរមសពរពោះមហាវរីកសរត នឹងច្បាំណ្តយទឹករាករ់បាណ្ជាង ១
ោនេុោល រសហរេឌអានមរកិ។ ការនលើកនឡើងរបស់នោក ហ ុន ខសន នធវើនឡើងនរកាយនពលមស្ត្នថី
ជានែ់ពស់រពោះបរមរាជ្វាាំង ានរាបអ់បកសារពត័ា៌ននៅកបុងរសុកថា នោកទទួលេាំណឹ្ងថា 
គនរាងសាងសងរ់ពោះនមរុ និងសាំណ្ងន់ផសងៗ អាច្បនឹងច្បាំណ្តយរាករ់បាណ្ ៥ោនេុោល រ។ 

 ថ្ងងទ២ី៣ ខែវចិ្បឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ ខងលងនៅកបុងពធិខីច្បកបណ័្ត កមមសិទនេិធីលនីៅនែតថរពោះវហិារ នោក
ន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ានរពានថា នឹងមនិនច្បញបណ័្ត កមមសិទនិេីធល ីឬនោោះរសាយជ្នាល ោះេី
ធលីឲ្យនទ នបើសិនជាេីនន្ទោះានទាំន្ទស់ទាកទ់ងនឹងនរឿងននយាាយ។ បញ្ញា ននោះ អបកវភិាគាន
អោះអាងថា ករណី្របជាពលរេឌងាកនៅពឹងនលើគណ្បកសននយាាយ អងគការន្ទន្ទ នេើមផនីោោះ
រសាយនន្ទោះ គឺនោយសារខតការាតប់ងជ់្ាំននឿនៅនលើអាជាញ ធរមូលោឌ នខេលោម ន វធិានការសម
រសប ឬោម នយុតថិធមស៌រាបព់ួកោត។់ 

 ថ្ងងទ២ី៧ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ កបុងពិធីសាព ធោកឲ់្យេាំនណ្ើ រការនរាងច្បរកផលិតសេរសរបស់រកុម
ហ ុន ភបាំនពញ សូនហគើរ របស់នោក លី យ ុងតត ់ នៅ ុាំអមោាំង រសុកងពង នែតថកាំពងស់ពឺ នោក
ន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ានរបកាសេល់របជាពលរេឌកបុងរាជ្ធានភីបាំនពញថា ការែវោះខាតថ្ន
ការផគតផ់គងអ់គគិសនេីល់របជាពលរេឌនៅកបុងរាជ្ធានីភបាំនពញ ន្ទនពលបច្បចុបផនបននោះ នោយសារខត
រកុមអបកជ្ាំន្ទញបរនទសាននធវើការវាយតថ្មលែុស ខេលកនលងមកានពាករណ៍្ថា ច្បាំនួនរបជា
ពលរេឌាននកើននឡើងរតឹម ១២% កបុងមយួឆ្ប ាំ ការរកីេុោះោលថ្ននសេឌកិច្បច នោយានអបកវនិិ
នយាគ និងសាងសងអ់ោរែពស់ៗជានរច្បើនជាន ់រមួទាាំងផធោះខលវងជានរច្បើនកខនលងកបុងរាជ្ធានីភបាំនពញ 
ានជ្ាំរុញឲ្យជ្ួបវបិតថិកងវោះអគគិសននីរបើរាស់មនិរគបត់រមូវការ។  
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 ថ្ងងទ២ី០ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោក ឈូ្ក បណ្ឍិ ត អតីតអភាិលរកុងាវតិ ានជាបន់ចទ
ទាកទ់ងនឹងការាញ់ស្ត្សថីកមមករ ៣ ន្ទក ់ នអាយរបសួធងន ់ នៅនពលរកុមកមមករ ផធុោះការតវា កបុង
តាំបនន់សេឌកចិ្បចពនិសស នមនហាតនធន នៅទរីកុងាវតិ ជាបរ់ពាំខេននវៀតណ្តម។ នោកន្ទយក
រេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ាននច្បញអនុរកឹតយេកអភាិលរកុងាវតិ នោក ឈូ្ក បណ្ឍិ ត ពីមុែ
តាំខណ្ង នរកាយពីនោករតូវានសាោេាំបូងនែតថសាវ យនរៀង នកាោះនៅសាកសួរពបីទសងសយ័ថា 
ានាញ់កមមករនរាងច្បរក នៅនវ   ៣ន្ទក ់ឲ្យរងរបសួធងន។់ (សាំណុ្ាំ នរឿងននោះ នោក ឈូ្ក បណ្ឍិ ត 
មិនរតូវានចបែ់លួ ន នហើយរតូវានតុោការនែតថសាវ យនរៀង នលើកខលងការនចទរបកាន)់ 

 ថ្ងងទ៥ី ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ តុោការនែតថបន្ទធ យានជ្យ័ របកាសសាលរកម កាតន់ទាសឲ្យ
នោក មុកឹ ោរា  និងនោក ជា នឡង ជាបព់ននន្ទោរអស់មយួជ្ីវតិ នងិន ម្ ោះ ម ន នឌ្ឿន កាត់
នទាសកាំាាំងមុែឲ្យជាបព់ននន្ទោរ ២៥ឆ្ប ាំ ពបីទពាកព់ន័ននឹងអាំនពើពុករលួយកបុងការបស្ត្ងាេ បបទ
នលមើសនរគឿងនញៀន។ នោក មុកឹ ោរា  អតីតឧតថមនសនយីឯ៍ក អគគនលខាធិការអាជាញ ធរជាតិ
របឆ្ាំងនរគឿងនញៀន និងជាអតីតរបធានមនធីររបឆ្ាំងនរគឿងនញៀនរបស់រកសួងមហាថ្ផធ។ នោក 
មុកឹ ោរា  បឋឹងឧទនរណ៍្របឆ្ាំងនឹងនសច្បកឋសីនរមច្បរបស់តុោការនែតថបន្ទធ យានជ្យ័ ខេលកាត់
នទាសឲ្យរូបនោកជាបព់ននន្ទោរអស់មយួជ្ីវតិពបីទនលមើសនរគឿងនញៀន។ នោក មុកឹ ោរា  រតូវ
ាននគរបកាសនអាយេឹងថា នោកានរាកន់ៅកបុងគណ្ននយយបនញ្ដ ើ និងគណ្ននយយសនសាំនៅ
ធន្ទោរកាណ្តឌ្ីយា  ច្បាំនួនជាង ៨មុនឺេុោល រ និងរាកជ់្ួសជុ្លភូមរិគឹោះជាង ១០មុនឺេុោល រ េី
នៅនែតថកាំពងច់ម និងេចី្បាំការនៅនែតថាតេ់ាំបង។ 

 ថ្ងងទ៨ី េល់ថ្ងងទ៩ី ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ គណ្ៈកមមការអនថររោឌ ភាិលសិទនិមនុសសអាសា ន 
ាននបើកកិច្បចរបជុ្ាំរបស់ែលួននៅកមពុជាជានលើកេាំបូង។ ននោះជាកិច្បចរបជុ្ាំផលូវការនលើកទ១ី១ របស់ 
សាទ បន័សិទនិមនុសសអាសា នននោះ ខេលានរារពននធវើនឡើង កបុងនែតថនសៀមរាប មុនកិច្បចរបជុ្ាំោច្ប់
នោយខឡករបស់រេឌមស្ត្នថីការបរនទសអាសា ន។ នោលបាំណ្ងថ្នកិច្បចរបជុ្ាំននោះ គឺនេើមផឲី្យតាំណ្តង
របស់រេឌជាសាជ្ិកអាសា នរបចាំគណ្ៈកមមការអនថររោឌ ភាិលសិទនិមនុសសអាសា នអាច្បពិភាកា
ោប នលើកិច្បចការបនងេើតនសច្បកឋីខងលងការណ៍្សិទនិមនុសសអាសា ន។  

 ថ្ងងទ២ី០ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២  ៖ អងគភាពរបឆ្ាំងអាំនពើពុករលួយ ានចបែ់លួននៅរកមថ្នសាោ
េាំបូងនែតថកណ្តឋ ល ២រូប និងមស្ត្នថីសុរនិយាេី ១រូប។ នៅរកមទាាំង ២រូបនន្ទោះានន ម្ ោះ  នោក 
ហួត ហា ង និងអបករសី ែូវ ចនងូ់  រឯីមស្ត្នថសុីរនិយាេីានន ម្ ោះអបករសី យឹម វចួ្ប។ មស្ត្នថីសិទនិ
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មនុសសបញ្ញជ កថ់ា ការចបែ់លួនននោះអាច្បពាកព់ន័នជាសាំខានក់បុងនរឿងអាំនពើពុករលួយ និងជ្នាល ោះេី
ធលី។ ៤ថ្ងងនរកាយមក រពោះរាជ្អាជាញ ថ្នតុោការខែរតកណ្តឋ ល ាននធវើការនចទរបកានន់ៅរកម
នសុើបសួរសាោេាំបូងខែរតកណ្តឋ ល ន ម្ ោះ ហួត ហា ង ពីបទសីុសាំណូ្ក នហើយបញ្ជួ ននៅ ុាំ
ែលួននៅគុកថ្រពស ច្បាំខណ្កអបករសីនៅរកមមយួរូបនទៀត ន ម្ ោះ ចន ់ ផូ រតូវាននលើកខលងការ
នចទរបកាន។់  

 ថ្ងងទ២ី៤ ខែមករា ២០១២ ៖ អបកជ្ាំន្ទញពិនសសថ្នអងគការសហរបជាជាតិ (អ.ស.ប.) នោក 
ោវេី សាហវ ឺ (David Sheffer) ានជ្ួបជាមយួឧបន្ទយករេឌមស្ត្នថី សុែ អាន នេើមផពីិភាកា
ច្បាំណុ្ច្បសាំខាន់ៗ ពីរ ទាកទ់ងនៅនឹងសាោកឋីខែមររកហម។ ច្បាំណុ្ច្បទី១ នតឋ តនលើការខតងតាាំង
សហនៅរកមនសុើបអនងេតងមី នងិទី២ ទាកទ់ងនឹងការខសវងរកងវកិានេើមផេីាំនណ្ើ រការសាោកឋីខែមរ
រកហម។ ប ខុនថនរកាយការពិនិតយយា ងយកច្បិតថទុកោកអ់ងគការសហរបជាជាតិន ើញថា កថរីពួយ
ារមភរបស់ រោឌ ភាិលនន្ទោះ គមឺនិសមនហតុផលនឡើយ នហើយអងគការសហរបជាជាតិាននសបើ
នៅឧតឋមរកុមរបឹកាថ្នអងគនៅរកម កមពុជា ខតងតាាំង នោក ឡខរ  ន ខាសនសពើ ខអននសុើខម ន ជា
សហនៅរកមនសុើបអនងេតអនថរជាត ិសរាបស់ាោកឋីខែមររកហមជាបន្ទធ ន។់ 

 ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នៅកបុងរាយការណ៍្របស់អងគការោល ាំនមើលសិទនមិនុសសអនថរជាត ិ(Human 
Rights Watch) នច្បញនៅខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ានច្បាំណ្ងនជ្ើងថា រាយការណ៍្សនងខបរបចាំ
របនទស ានបងាា ញឱ្យេឹងថា ការេកហូតេីែុសច្បាប ់ និងការបនណ្ឋ ញនច្បញនោយបងខាំពី
សាំណ្តកម់ស្ត្នថីរោឌ ភាិល នហើយសមតទកិច្បចានតាាំងែលួននធវើជាតាំណ្តងរបស់រកុមហ ុន ឬបុគគល
ានអាំណ្តច្បនន្ទោះ វាជាការោបសងេតេ់ធ៏ងនធ់ងរ េូច្បជាករណី្បនណ្ឋ ញអបកភូមបិុរកីីឡាកាលពីនេើម
ខែមករា ជានេើម។ នៅកបុងរាយការណ៍្ននោះ ាននលើកនឡើងច្បាំនួន ៧ច្បាំណុ្ច្ប នតឋ តនលើការ
រ ាំនោភសិទនិមនុសស នោយការបនណ្ឋ ញរបជាពលរេឌនច្បញពីលាំនៅឋានជាបញ្ញា សាំខាន។់ ន្ទយក
រងអងគការោល ាំនមើលសិទនិមនុសសអនថរជាតិរបចាំតាំបនអ់ាសីុ នោក ហវលី រ  នូប ើតសុន (Phil 
Robertson) ានរបសាសនថ៍ា «ការបនណ្ឋ ញនច្បញពីលាំនៅឋាននៅកមពុជា នរកាមរូបភាព
អភិវឌ្ណន ៍ គឺនេើមផីខតផលរបនយាជ្នរ៍បស់រកុមអបកានអាំណ្តច្បមយួច្បាំនួនតូច្បនទ ប ុខនថវានធវើឲ្យ
របជាពលរេឌរកីរករាបព់ានន់្ទករ់ងនរោោះ។» 

 ថ្ងងទ២ី៥ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ អងគការជាតិ នងិអនថរជាត ិ រពមទាាំងគណ្បកសរបឆ្ាំង ាន
ទាមទារឲ្យរោឌ ភាិល បនងេើតរកុមនសុើបអនងេតឯករាជ្យមយួ នេើមផពីិនិតយនមើលករណី្ជ្នាល ោះរវាង
ពលរេឌរបាណ្ ៣០០រគួសារ នៅតាំបនប់ុរកីីឡា និងរកុមហ ុនតនអុីមុចិ្ប (Phan Imex)។ អងគ
ការការពារសិទនិមនុសសនៅបរនទសច្បាំនួន៤ ាននច្បញនសច្បកឋីខងលងការណ៍្រមួោប មយួ កាលពីថ្ងងទី
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២៣ ខែមករា ពាកព់ន័ននងឹករណី្ជ្នមលៀសពលរេឌនច្បញពតីាំបនប់ុរកីីឡា នហើយាននផញើមកែុទធកា
ល័យនោកន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន នៅថ្ងងទី២៤ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២។ អងគការទាាំងបនួនន្ទោះ
សទិតកបុងសហពន័នអនថរជាតិសរាបសិ់ទនមិនុសស ានេូច្បជា អងគការ International Federation 
for Human Rights អងគការ Human Rights Watch, Amnesty International និងអងគការ 
Witness ។ អងគការទាាំងនន្ទោះបញ្ញជ កថ់ា អាំនពើបនណ្ឋ ញមនុសសនច្បញពលីាំនៅឋានេូច្បសពវថ្ងងននោះ 
ជាច្បាំណុ្ច្បនមម មយួនៅនលើកិតថិន្ទមរបស់កមពុជា នៅនលើឆ្កអនថរជាតិ។ 

 ថ្ងងទ២ី៦ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ អងគការសិទនិមនុសសលីកាេូ ាននច្បញរាយការណ៍្មយួ បងាា ញ
ពីសកមមភាពសមតទកិច្បចអាជាញ ធរមូលោឌ ន និងសនថិសុែរកុមហ ុន ាននរបើអាវុធាញ់របហារនលើ
របជាពលរេឌខេលតវា នរឿងជ្នាល ោះេីធល ី និងការបនណ្ឋ ញពលរេឌនៅចុ្បងឆ្ប ាំ២០១១ និងនេើមឆ្ប ាំ
២០១២។ រាយការណ៍្ានបងាា ញថា កបុងរយៈនពលជ្ិត ៣ខែកនលងមក នគន ើញានការនរបើ
រាស់កងកាល ាំងរបោបអ់ាវុធាញ់នាោះ និងាញ់របហារនៅនលើរបជាពលរេឌនៅតាំបនា់ន
ជ្នាល ោះេីធលាីន ៥ករណី្។ កបុងយុទនន្ទការបស្ត្ងាេ បពសីាំណ្តកអ់ាជាញ ធរកបុងអាំឡុងនពលនន្ទោះ ាន
បណ្តឋ លឲ្យរបជាពលរេឌរបសួធងនរ់បាណ្ ១៩ន្ទក ់និងានការចបែ់លួនរបជាពលរេឌរបាណ្ 
២០ន្ទក។់ 

 ថ្ងងទ៣ី ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ តុោការកាំពូលថ្នសាោកឋខីែមររកហម នច្បញនសច្បកឋីសនរមច្បោក់
នទាស កាាំង នហេកអា វ នៅ ឌុ្ច្ប ឱ្យជាបព់ននន្ទោរអស់មយួជ្វីតិ។ ការសនរមច្បខបបននោះ គឺរសប
នៅនឹងបាំណ្ងរាថាប របស់នេើមបណ្ឋឹ ងរេឌបផនវណី្ ខេលានរងនរោោះនោយសារខតឧរកិេឌកមម
របរពឹតថនៅកបុង មនធីរស-២១ ឬគុកទួលខសលង ច្បនន្ទល ោះពីឆ្ប ាំ១៩៧៥ េល់១៩៧៩។ សាលេីកា
របស់តុោការកាំពូលននោះ គជឺានសច្បកឋីសនរមច្បចុ្បងនរកាយ បិទផលូវតវា  និងបញ្ចបស់ាំណុ្ាំ នរឿងនលែ
០០១ ខេលាន កាាំង នហេកអា វ នៅ ឌុ្ច្ប ជាទណ្ឍិ ត។ សាោកឋីខែមររកហមនឹងបនថជ្ាំនុាំជ្រមោះ
នរឿងកឋនីលែ ០០២ ខេលានជ្នជាបន់ចទ ៣រូប គឺ នួន ជា នែៀវ សាំផន និង នអៀង សារ។ី  

 ថ្ងងទ១ី៦ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ សាោេាំបូងរាជ្ធានីភបាំនពញ ានកាតន់ទាសអតីតនមបញ្ញជ ការ
កងអងគរកសរបស់នោក ជា សីុម របធានរពឹទនសភា និងជារបធានគណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា គឺ
នោក នឈ្ឿន ចនង់ន ឲ្យជាបគុ់ករយៈនពល ១០ឆ្ប ាំ នរកាមបទនលមើសរពហមទណ្ឍ ជានរច្បើនករ
ណី្។ កបុងសវន្ទការននោះ នៅរកមរបឹកាថ្នសាោេាំបូងរាជ្ធានីភបាំនពញ នោក ខកវ មុនប ី ាន
របកាសសាលរកមច្បាំនពាោះមុែនោក នឈ្ឿន ចនង់ន នោយានផឋន្ទធ នទាសឲ្យជាបព់ននន្ទោរ   
រយៈនពល ១០ឆ្ប ាំ និងតកពិនយ័ច្បាំនួន ៥ោននរៀល នសមើនឹង ១.២៥០េុោល រអានមរកិ ចូ្បលងវកិា
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រេឌ នរកាមបទនចទថា ានកានក់ាបអ់ាវុធែុសច្បាប ់និងនច្បញបណ័្ត ឲ្យកានក់ាបអ់ាវុធែុសច្បាប់
នោយោម នការអនុញ្ញដ តពីរកសួងការពារជាតិ។  

 ថ្ងង២៤ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ តុោការនយាធា ានរបកាសសាលរកមផឋន្ទធ នទាសអតីតនម
បញ្ញជ ការកងអងគរកសនោក ជា សីុម របធានរពឹទនសភា គឺនោក នឈ្ឿន ចនង់ន ឲ្យជាបគុ់ក ២៦
ឆ្ប ាំ និងបងាគ បឲ់្យសងរាកជ់ានរច្បើនមុនឺេុោល រអានមរកិឲ្យនៅភាគីខេលពាកព់ន័ន។ ការរបកាស
សាលរកមនោយតុោការនយាធាននោះ គជឺាសាំណុ្ាំ នរឿងទី២ នរកាយពីសាោេាំបូងរាជ្ធានី
ភបាំនពញ ានរបកាសសាលរកមសាំណុ្ាំ នរឿងទី១ នៅថ្ងងទី១៦ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១២ កនលងនៅននោះ។ 

 ថ្ងងទ៣ី០ ខែមនី្ទ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ បណ្តឋ ញសងគមសីុវលិខេលនរៀបច្បាំនវទិការបជាពលរេឌ និងសងគម
សីុវលិអាសា ន ានអោះអាងថា សិកាខ សាោច្បាំនួន៤ ថ្ននវទិកាននោះ រតូវាច ស់សណ្តឌ ោរឡាកគ់ី 
សាថ រ (Lucky Star) ហាមោតម់និនអាយេាំនណ្ើ រការ នោយសារខាល ច្បឥទនិពលននយាាយ។ 
ករណី្ននោះបណ្តឋ ញសងគមសីុវលិអាសា នចតទុ់កករណី្ននោះថា ជាសកមមភាពថ្នការរតឹតផតិសិទនិ
នសរភីាពកបុងការបនញ្ចញមត ិនិងជាឧបសគគថ្នការបនងេើតសហគមនអ៍ាសា ន និងខរបកាល យអាសា 
ននៅជាសហគមនខ៍េលយករបជាពលរេឌជាធាំ។ ពួកនគនរោងនឹងោកប់ញ្ចូ លបញ្ញា ននោះនៅកបុង
នសច្បកឋីខងលងការណ៍្រមួ របស់សងគមសីុវលិ នេើមផោីកន់ៅកានក់ិច្បចរបជុ្ាំកាំពូលអាសា ន។ កិច្បច
ពិភាកាបញ្ញា ធាំៗច្បាំនួន៤ រតូវរារាាំងមនិនអាយេាំនណ្ើ រការខេលភាគនរច្បើនថ្នកិច្បចពិភាកានន្ទោះាន 
របធានបទទាកទ់ងនឹងបញ្ញា េីធលី  ការជ្នមលៀសនច្បញពីលាំនៅឋាន និងបញ្ញា កបុងរបនទសភូា។ 

 ថ្ងងទ៦ី ខែនមសា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ មជ្ឈមណ្ឍ លសិទនិមនុសសកមពុជា ានរបកាសនធវើពហិការមនិចូ្បល
រមួរពឹតថិការណ៍្នផសងៗខេលនរៀបច្បាំនឡើង ឬជ្លួសណ្តឌ ោរភបាំនពញ នេើមផរីារពនពិធីនន្ទោះនទ។ 
នោក អ  ូ វរីៈ ជារបធានមជ្ឈមណ្ឍ លសិទនមិនុសសកមពុជា ានបករសាយថា មូលនហតុនរពាោះ 
នោក លី យ ុងតត ់ាច ស់សណ្តឌ ោរមយួននោះ បនងេើតឲ្យានបញ្ញា ជ្នាល ោះេីធលីេរុ៏ា ាំថ្រ  នរច្បើនជាមយួ 
របជាពលរេឌតាមនែតថរកុងន្ទន្ទ នហើយនច្បោះខតនគច្បមនិរពមរកេាំនណ្តោះរសាយ។ 

 ថ្ងងទ៩ី ខែនមសា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ អងគការមនិខមនរោឌ ភាិលជ្ិត ២០អងគភាព ជ្ួបជុ្ាំោប តវា  និងោក់
ញតថិជូ្នរេឌសភា នសបើឲ្យរោឌ ភាិលបញ្ចុ ោះតថ្មលនរបងសាាំងពីជ្ិត ៦.០០០នរៀល ឲ្យចុ្បោះមកនៅរតឹម 
៤ពានន់រៀលកបុង១លីរត។ របធានសាគមរបជាធិបនតយយឯករាជ្យ ថ្ននសេឌកិច្បចនរៅរបពន័ន 
នោក វន ់នៅ សទិតកបុងច្បាំនណ្តមអងគការមនិខមនរោឌ ភាិលជ្ិត២០អងគភាព ខេលនធវើការតវា នន្ទោះ 
ានឲ្យេឹងកបុងសនបិសីទកាខសតនៅមុែមនធីររេឌសភា បន្ទធ បព់ីោកញ់តថិជូ្នរេឌសភាថា ពួកនគនឹង
េឹកន្ទាំនធវើមហាាតុកមមទូទាាំងរបនទសនបើសាំនណ្ើ បញ្ចុ ោះតថ្មលនរបងសាាំងរោឌ ភាិលមនិរវល់នអើនពើ។ 
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 ថ្ងងទ២ី៦ ខែនមសា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោក ឈុ្ត វុទន ី របធានអងគការការពារធនធានធមមជាតិ រតូវ
ានាញ់សាល បន់ៅកបុងតាំបនស់ាងសងទ់ាំនបវ់ារអីគគិសននីោយរកុមហ ុនច្បិន កបុងរសុកមណ្ឍ ល
សីា នែតថនកាោះកុង។ កបុងនហតុការណ៍្នន្ទោះ នប អឹមានោតែ់លួនអបកចុ្បោះយកពត័ា៌ន ២រូប ថ្ន
កាខសត The Cambodia Daily ខេលអបកទាាំងពីរានរមួេាំនណ្ើ រជាមយួនោក ឈុ្ត វុទនី នហើយ
អបកកាខសតទាាំងពីរននោះ រតូវាននោោះខលងនអាយមកេល់ភបាំនពញវញិនរកាយនពលមយួថ្ងងបន្ទធ ប់
ពីការោតែ់លួន។ ការាញ់សាល បន់ោក ឈុ្ត វុទនី ាននធវើឲ្យសហគមនជ៍ាតិ និងអនថរជាតិ ាន
ការភាញ កន់ផអើលយា ងខាល ាំង និងនថាេ លនទាសអាំនពើនិទធណ្ឍ ភាពនៅកបុងរបនទសកមពុជា។ អងគការ 
Global Witness ទទួលសាគ ល់ថានោក ឈុ្ត វុទនី ជាសកមមជ្នមយួរូបថ្នអងគការសងគមសីុវលិ
កបុងរសុក ខេលាននសច្បកឋកីាល ហាន សកមម នច្បញមុែការពារថ្រពនឈ្ើនៅកបុងរបនទស។ 

 ថ្ងងទ១ី៦ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ សកមមភាពបស្ត្ងាេ បពលរេឌខេលានជ្នាល ោះេី នៅ ុាំកាំពងេ់ាំរ ី
រសុកឆ្លូង នែតថរកនច្បោះ នោយនរបើកាល ាំងរបោបអ់ាវុធ របស់រោឌ ភាិល បណ្តឋ លឲ្យសាល បន់កមងរសី
ាប ក ់រតូវានសងគមសីុវលិាននៅករណី្បស្ត្ងាេ បននោះថា ជាការរ ាំនោភសិទនិមនុសសយា ងធងនធ់ងរ។ 

 ថ្ងងទ២ី១ ខែមងុិន្ទ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ តាំណ្តងអយយការសាោេាំបូងនែតថបន្ទធ យានជ្យ័ ាននោោះ
ខលងបុគគលិកអងគការរបឆ្ាំងបទនលមើសសងគមកមពុជាច្បាំនួន ៧ន្ទក ់ ឲ្យាននសរភីាពនៅនរៅ ុាំ
នឡើងវញិ នរកាយពីានពិនិតយនៅរកន ើញថា បុគគលិកអងគការននោះ ពុាំានរបរពឹតថិបទនលមើស 
នហើយអងគការននោះានលកខនថិកៈ ានច្បាបអ់នុញ្ញដ តរតឹមរតូវ ពីអងគភាពរបឆ្ាំងអាំនពើពុករលួយ 
បន្ទធ បព់ីមស្ត្នថីកងរាជ្អាវុធហតទ ានចបោ់តែ់លួនែណ្ៈខេលពួកនគនសលៀកពាកឯ់កសណ្តឌ ន
ឈុ្តនមម  នធវើសកមមភាពនៅកបុងថ្រពថ្នតាំបនជ់្រមកសតវថ្រពរន្ទមេូនសាំ កបុង ុាំទួលពរង រសុកា 
ថ្ឡ នែតថបន្ទធ យានជ្យ័។ 

 ថ្ងងទ១ី៥ ខែកកេោ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ របធានសាគមអបករបជាធិបនតយយ និងជារបធានវទិយុសាំបុក មុ ាំ 
FM 105 នមហាគ ហឺតស នោក ម ម សូណ្ងេូ់ រតូវានកាល ាំងប ូលិសចបែ់លួន នៅថ្ងងទី១៥ កកេោ 
នវោនា ងរបាណ្ ៩រពឹក តាមរយៈេីកាចបែ់លួនរបស់នៅរកមនសុើបសួរសាោេាំបូងនែតថ
រកនច្បោះ នោក ចុ្បក ងនួ។ ការចបែ់លួននោក ម ម សូណ្ងេូ់ ននោះ គឺរងការនចទរបកានព់ីបទ
នលមើសច្បាំនួន ៤ គឺទ១ី ផឋួច្បនផឋើមគាំនិតរបឆ្ាំងអបករាជ្ការសាធារណ្ៈ ទ២ី នធវើកុបកមម ទ៣ី នរជ្ៀត
ខរជ្កែុសច្បាបន់ៅកបុងការបាំនពញមុែងារសាធារណ្ៈ និងទី៤ ញុោះញងឲ់្យរបជាពលរេឌកាន់
អាវុធរបឆ្ាំងនឹងអាជាញ ធររសបច្បាប។់ សូមរ ាំលឹកថា កាលពីថ្ងងទី២៦ មងុិន្ទ ២០១៣ កនលងនៅ 
នោកន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ានរបកាសថា របធានសាគមអបករបជាធិបនតយយ ជាអបក
ទទួលែុសរតូវច្បាំនពាោះការាញ់សាល បកុ់ារមីយួរូបកបុងនពលកង កាំោាំងរបោបអ់ាវុធរោឌ ភាិល 
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នៅបស្ត្ងាេ បសកមមភាពចបេ់ែុីសច្បាបន់ៅ ុាំ កាំពងេ់ាំរ ី រសុកឆ្លូង នែតថរកនច្បោះនន្ទោះ។ នៅថ្ងងទី៣ 
ខែកកេោ កនលងមក នោក ថ្ផ សីុតន អបកន្ទាំពាកយគណ្ៈរេឌមស្ត្នថីបញ្ញជ កថ់ា ពត័ា៌នខេលថា 
អាជាញ ធរកមពុជារងច់ាំចបោ់តែ់លួននោក ម ម សុណ្ងេូ់ ជាពាកយច្បចមអារា ម នងិការបាំភតិ
បាំភយ័ប ុនណ្តត ោះ។ ថ្ងងទី១២ ខែកកេោ នោក ម ម សូណ្ងេូ់ ានវលិមកពីសហរេឌអានមរកិ និង
សវីស ចូ្បលមកកមពុជាវញិ។ នៅថ្ងងទី១៤ ខែកកេោ នោកានចូ្បលរមួែួបនលើកទ២ី ថ្នការបនងេើត
សាគមអបករបជាធិបនតយយ នហើយនោកានខងលងថា នោកមនិខាល ច្បការច្បងច់បែ់លួននោកពី
សាំណ្តកអ់ាជាញ ធរនឡើយ។ 

 ថ្ងងទ៣ី ខែសីហា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ សហពន័ននសិសតិបញ្ដ វនថរបជាធិបនតយយកមពុជា និងសាគម
សិសសនិសសតិបញ្ដ វនថនកមងវតថ ាននច្បញនសច្បកឋីខងលងការណ៍្មយួរពាននោក នសៀ ភារមយ ន្ទ
យកនលខាធិការោឌ នរកមុការងារពិនសសសិទនិលាំនៅឋាន ឱ្យបញ្ឈបក់ាររោិះគនន់លើនោលននយា
ាយរោឌ ភាិលកបុងការវាស់ខវងេីធលី។ ការរពាននន្ទោះនកើតនឡើងបន្ទធ បព់ីនោក នសៀ ភារមយ 
ានផឋល់ការសាភ សមយួជាមយួវទិយុអាសីុនសរ ី កាលពីថ្ងងទី១ ខែសីហា នោយនលើកនឡើងថា 
ការចុ្បោះវាស់ខវងេីធលតីាមនោលននយាាយរបស់រោឌ ភាិលនន្ទោះ គឺពុាំានរបសិទនភាព និងនិរនថរ
ភាពនឡើយ គឺរោនខ់តជាការបនងេើនរូបភាពខផបកននយាាយប ុនណ្តត ោះ។ តាមបណ្តថ ញផសពវផាយ
ពត័ា៌ន កាលពីខែឧសភា នោក នសៀ ភារមយ ន្ទយកនលខាធិការោឌ នរកុមការងារពិនសសសិទនិ
លាំនៅឋាន កធ៏ាល បទ់ទួលានទទួលការរពានតាមរយៈសារនអឡិច្បរតូនិក (អុីខមល=E-mail) 
ច្បាំនួន១០៣េង នោយជ្ាំរុញនអាយនោកបញ្ឈបស់កមមភាពជ្ួយ តស ូមតកិារពារសិទនលិាំនៅឋាន 
សរាបអ់បកបឹងកក ់ និងអបកបុរកីីឡា ខេលរតូវាច ស់សារនអឡិច្បរតូនិកចតទុ់កជាការញុោះញង់
របជាពលរេឌ។ 

 ថ្ងងទ២ី៩ ខែសីហា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ សមតទកិច្បចនែតថកាំពងស់ពឺ និងនែតថរពោះសីហនុ កាំពុងនធវើការ
រសាវរជាវរកជ្នមនិសាគ ល់មុែខេលានបាំផធុោះរោបខ់បកថ្ច្បប កបុងបាំណ្ងតឋ ច្បស់ាព នអូរគគីរ ខកផរ
សាព ននពរជ្និល រតងច់្បាំណុ្ច្បភូមទិ៦ី  ុាំខរតងរតយឹង រសុកភបាំរសួច្ប នែតថកាំពងស់ពឺ នលើកាំណ្តតផ់លូវ
ជាតិនលែ៤ នៅច្បនន្ទល ោះគីឡូខម រតនលែ១០៦-១០៧ ហួសអាសនៈយាយនៅ ជាង៥គីឡូខម រត។ 
សមតទកិច្បចានសនបិោឌ នថា ានជ្នមនិសាគ ល់មុែានយករោបខ់បកថ្ច្បប ខេលានធាតុផសាំនមៅ
ផធុោះ នតអុិននត(TNT) និងជ្ីអ ុយនរ   ោកក់បុងប េុីងច្បាំណុ្ោះ៣០លីរត យកនៅបងេបន់ៅនរកាមសាព ន។ 
នហតុការណ៍្ននោះ មនិបណ្តឋ លឱ្យានមនុសសរបសួ ឬសាល បន់ទ រោនខ់តបងេការែូច្បខាតសាព ន
បនថិច្បបនថួច្បប ុនណ្តត ោះ ខេលអាច្បឲ្យរបជាពលរេឌនធវើេាំនណ្ើ រឆ្លងកាតស់ាព ននន្ទោះានេខេល។  
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 ថ្ងងទ១ី៦ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ ជ្នជាបន់ចទ នអៀង ធរីទិន រតូវានតុោការកាំពូលថ្នសាោកឋី
ខែមររកហម សនរមច្បនោោះខលងឱ្យនៅនរៅ ុាំនហើយ។  

 ថ្ងងទ៨ី ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ របធានមជ្ឈមណ្ឍ លសិទនិមនុសសកមពុជា នោក អ ូ វរីៈ ានចូ្បលនៅ
បាំភលនឺៅសាទ បន័អយយការតុោការនែតថរតនគិរ ី រចួ្បនហើយ កបុងេាំនណ្ើ រនរឿងញុោះញងឲ់្យរបរពឹតថបទ
ឧរកិេឌានសនរមច្ប។ 

 ថ្ងងទ២ី២ ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ អបករសី វា ង នសៀវជ្វី នមការជ្នជាតិច្បិន និងរបធានខផបក
ផលិតកមមថ្ននរាងច្បរកងបវលឺ(Top World) រតូវនៅរកមសាោេាំបូងរាជ្ធានីភបាំនពញ កាតន់ទាស
បនណ្ថ ញនច្បញពីកមពុជា បន្ទធ បព់ីស្ត្សថីជ្នជាតចិ្បិនរូបននោះានយកកថ្ស្ត្នថកាតរ់ពោះឆ្យាល័កខណ៍្រពោះ
មហាវរីកសរត។ ការបនណ្ឋ ញស្ត្សថីរូបននោះ គឺនធវើនឡើងបន្ទធ បព់ ីកមមកររបាណ្ជាង ២ពានន់្ទកា់ន
របតិកមម និងនធវើាតុកមម នហើយន្ទាំនអាយានច្បាំណ្តតក់ារតាមផលូវតុោការជាបន្ទធ ន។់ នៅរកម
សាោេាំបូងរាជ្ធានភីបាំនពញ របកាសសាលរកមកាតន់ទាសអបករសី វា ង នសៀវជ្ីវ នមការជ្នជាតិ
ច្បិន ថ្ននរាងច្បរក ងប វលឺ សទិតនៅភូមនិរជាយអាំពិល សងាេ តក់ាលនកាោះ ែណ្ឍ ានជ្យ័ រាជ្ធានី
ភបាំនពញ នៅថ្ងងទ២ី៣ តុោ នោយកាតន់ទាសឲ្យជាបព់ននន្ទោរ ១ឆ្ប ាំ និងពិនយ័ជារាកច់្បាំនួន 
២,៥ោននរៀល ពីបទនធវើឲ្យែូច្បខាតនោយនច្បតន្ទ។ សាទ ននទាសននោះរតូវានពយួរ នោយសាល
រកមកា៏នតរមូវឲ្យនមការច្បិនរូបននោះ បងរ់ាកច់្បាំននួ ២,៥ោននរៀល និងបនណ្ឋ ញនច្បញពី
របនទសកមពុជា។ សបងការរាជ្ធានីភបាំនពញ នោក ជ្ួន សុវណ្ត  ឲ្យេឹងនៅថ្ងងទី២៤ តុោ ថា អបក
រសី វា ង នសៀវជ្ីវ (Wang Xiao Jiao) រតូវបនណ្ឋ ញនច្បញពីរបនទសកមពុជា នៅនវោនា ង ៧ 
និង ៤៥ន្ទទីរពឹក តាមរច្បកអាកាសយានោឌ នអនថរជាតិភបាំនពញ។ 

 ថ្ងងទ២ី៩ ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ របធានអងគការមលូនិធរិទរទងអ់រយិធមខ៌ែមរ នោក នមឿង សុន 
ខេលរតូវតុោការកាំពូលកាតន់ទាសឲ្យជាបព់ននន្ទោរ ២ឆ្ប ាំ កាលពីខែឧសភា កបុងសាំណុ្ាំ នរឿង
ញុោះញង ់ ានថាវ យលិែិតនៅរពោះមហាកសរត សូមរពោះរាជ្ទានការនលើកខលងនទាស នេើមផាីន
ចូ្បលនោរពរពោះវញិ្ញដ ណ្កខនន រពោះមហាវរីកសរត។ នោក កា៏នោកលិ់ែិតជូ្ននៅនោកន្ទយករេឌ
មស្ត្នថី ហ ុន ខសន ខេរ ប ុខនថែុទធកាល័យន្ទយករេឌមស្ត្នថី ខបរជាមនិទទួលសាំនណ្ើ នៅវញិ។ នោក 
នមឿង សុន រតន់គច្បែលួននៅនរៅរបនទស បន្ទធ បព់ីអាជាញ ធរអបសរាខេលសទិតនរកាមការរគបរ់គង
របស់នោក សុែ អាន បឋងឹពបីទញុោះញង ់ែណ្ៈនពលខេលនោករារាាំងការបាំពាកអ់ាំពូលនភលើងនៅ
អងគរវតថ។ នសច្បកថសីនរមច្បរបស់អងគការយូនណ្សេូ (UNESCO) ឆ្ប ាំ២០០៩ ហាមមនិឲ្យអាជាញ ធរ
អបសរា និងរកុមហ ុនថ្េគូ ោកអ់ាំពូលនៅរាសាទអងគរវតថ នរពាោះការោកអ់ាំពូលនភលើងនឹងនធវើឲ្យែូច្ប
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នសាភណ័្ភាពរាសាទ ប ុខនថនោក នមឿង សុន នៅខតរតូវានតុោការផឋន្ទធ នទាសឲ្យជាបគុ់ក 
២ឆ្ប ាំេខេល។ 

 ថ្ងងទ២ី ខែវចិ្បឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ រពោះរាជ្អាជាញ រងតុោការនែតថនកាោះកុង នោក រសី ា កនី ាន
នច្បញេីកាបងាគ បន់ៅពននន្ទោរនែតថនកាោះកុង ឲ្យនោោះខលងបុរសន ម្ ោះ រា ន ់ បូរត័ប អាយុ ២៦ឆ្ប ាំ 
ជាសនថិសុែរកុមហ ុនធីមបរ័ស្ត្ហគីន ខេលជាបន់ចទពីបទមនុសសោតនោយអនច្បតន្ទ នៅនលើមស្ត្នថី
កងរាជ្អាវុធហតទន ម្ ោះ អុិន រតន្ទ ខេលតុោការនចទថាានាញ់សាល បន់ោក ឈុ្ត វុទនី 
កាលពីថ្ងងទី២៦ ខែនមសា ឆ្ប ាំ២០១២ កនលងនៅ។ តុោការនែតថនកាោះកុង ានសនរមច្បនោោះ
ខលងជ្នជាបន់ចទខេលជាបព់ាកព់ន័នកបុងនរឿងាញ់សាល ប ់ របធានអងគការអភរិកសធនធានធមម
ជាតិ នោក ឈុ្ត វុទនី នរកាយពីានជាបព់ននន្ទោររយៈនពល ៦ខែ។ នសច្បកឋសីនរមច្បននោះ រតូវរង
ការរោិះគនព់ីមស្ត្នថសីងគមសីុវលិ និងសាច្បញ់តិជ្នរងនរោោះ។ 

 ថ្ងងទ១ី២ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នៅរកមនសុើបសួរសាោេាំបូងរាជ្ធានភីបាំនពញ នោក ខឆ្ វរីៈ ាន
នច្បញេីកានកាោះនៅងមមីយួនទៀតនៅកានន់ោក ចន ់សុនវ  ត ឲ្យចូ្បលែលួននៅថ្ងងច្បនធ ទ២ី៤ ខែធបូ ឆ្ប ាំ
២០១២ ទាកទ់ងនៅនឹងការនចទរបកានព់បីទផឋល់ជ្ាំនួយេល់ចរ ី ឬផឋល់ជ្ាំនួយេល់អបករបរពឹតថ
បទនលមើស តាមារតា៥៤៤ ថ្នរកមរពហមទណ្ឍ  ខេលទាកទ់ងនរឿងទាំន្ទស់េីរវាងរបជាពលរេឌ
ជាមយួរោឌ ភាិលនៅនែតថរកនច្បោះ។ 

 ថ្ងងទ១ី៣ ខែធបូ ឆ្ប ាំ១០១២ ៖ កបុងពិធីខច្បកសញ្ញដ បរតេល់និសសតិជ្យ័ោភថី្នសាកលវទិាល័យ
កមពុជា នៅវទិាសាទ នជាតិអបរ់ ាំ នោកន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ានរបសាសនថ៍ា នោកោម ន
កាតពវកិច្បចណ្តមយួរតូវជ្ួបជាមយួអបករាយការណ៍្ពិនសស គឺនោក សុរយិា ស ូខប ឌ្ី នបសកជ្ន
ពិនសសរបស់អងគការសហរបជាជាតិទទួលបនធុកសិទនមិនុសសនៅកមពុជា កបុងរោនបសកជ្នរូបននោះ 
កាំពុងបាំនពញទសសនកិច្បចនៅកមពុជា នហើយពាយាមជ្ួបរូបនោក នេើមផពីិភាកា្ននៅរកការ
ខកលាំអសាទ នភាពសិទនមិនុសសនៅកមពុជានឡើយ។  

 ថ្ងងទ១ី៣ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ របធានអងគជ្ាំនុាំជ្រមោះសាោេាំបូងថ្នសាោកឋីខែមររកហម បនណ្ឋ ញ
នមធាវអីនថរជាតិរបស់ជ្នជាបន់ចទ នួន ជា នច្បញពីបនធបស់វន្ទការភាល មៗ បន្ទធ បព់ីនមធាវរីូបនន្ទោះ 
ានជ្ជ្ីកសួរសាកសអីាំពនីរឿងជ្នមលៀសរបជាជ្ននច្បញពីទីរកុង ការខកនពលរេឌនៅកាបថ់្រពតាមរពាំ
ខេនខែមរ-ថ្ង "ក៥" នៅឆ្ប ាំ១៩៨០ និងនេញនោលនៅេល់មស្ត្នថីជានែ់ពស់រោឌ ភាិលបច្បចុបផនប។ ម
ស្ត្នថីអងគការមនិខមនរោឌ ភាិលខេលោល ាំនមើលេាំនណ្ើ រការថ្នការសាោកឋីខែមររកហម ានរោិះគនន់ៅ
របធានអងគជ្ាំនុាំជ្រមោះសាោេាំបូងថ្នសាោកឋីខែមររកហម ខេលានបនណ្ឋ ញនមធាវអីនថរជាតិ
របស់ជ្នជាបន់ចទ នួន ជា នច្បញពីបនធបស់វន្ទការថា មនិឯករាជ្យ និងលនមអៀង។ 
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 ថ្ងងទ១ី៤ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ សាោឧទនរណ៍្ ានសនរមច្បបេិនសធសាំនណ្ើ របស់នមធាវនីោក   
ម ម សូណ្ងេូ់ របធានវទិយុសាំបុរក មុ ាំ និងជារបធានសាគមអបករបជាធិបនតយយ ខេលានសុាំឲ្យ
នោោះខលងកូនកថរីបស់នោកនៅនរៅ ុាំបនណ្តឋ ោះអាសនប នៅរោខេលនោក ម ម សូណ្ងេូ់ កាំពុង
ខតធាល កែ់លួនឈ្ ឺនិងសុែភាពចុ្បោះនែាយ។  

 ថ្ងងទ២ី៤ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ បន្ទធ បព់សីាកសួរអស់រយៈនពលជាង ២នា ងមក  សាោេាំបូងរាជ្
ធានីភបាំនពញ មនិទានទ់ាល កន់ចលការនចទរបកានន់លើរូបនោក ចន ់ សុនវ  ត មស្ត្នថីសិទនមិនុសស 
អងគការអាេហុក (Adhoc) ពាកព់ន័ននឹងករណី្ផថល់ជ្ាំនយួេល់ចរខីេលានប ុនប ងនធវើអបគមន៍
នៅភូមរិបា   ុាំកាំពងេ់ាំរ ីរសុកឆ្លូង នែតថរកនច្បោះ នន្ទោះនទ។ 

 ថ្ងងទ២ី៧ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ សាោឧទនរណ៍្ ានរបកាសសាលេីកាផឋន្ទធ នទាសជាងមីឲ្យនោក 
សុក សាំនអឿន និងនោក ប ន សាំណ្តង សនរមច្បឲ្យជាបគុ់កាប ក់ៗ ច្បាំនួន ២០ឆ្ប ាំ នរកាមបទនចទ
ថាានាញ់សាល បរ់បធានសហជ្ីពនសរកីមមករកមពុជា នោក ជា វជិាជ  នោយនច្បតន្ទ កាលពីថ្ងងទី
២២ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០០៤ កនលងនៅនៅកបុងទីរកុងភបាំនពញ។ បខនទមនលើននោះនទៀត សាោឧទនរណ៍្
ានបងាគ បឲ់្យនោក សុក សាំនអឿន និងនោក ប ន សាំណ្តង រមួោប សងជ្ាំងចឺ្បិតថជូ្ននោក ជា មនុប ី
បអូនរបុសរបស់នោក ជា វជិាជ  ច្បាំនួន ៤០ោននរៀល នសមើនឹង ១មុនឺេុោល រអានមរកិ។ 

 

 ថ្ងងទ៣ី ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ កបុងសមយ័របជុ្ាំនលើកទ៧ី នីតិកាលទី៤ សភាជាតិានអនុមត័
នសច្បកឋីរពាងច្បាបស់ឋីពីលទនកមមសាធារណ្ៈ ខេលាន ១៤ជ្ាំពូក ខច្បកនច្បញជាង ៧៦ារតា 
សរាបអ់នុវតថនៅនលើការនេញថ្ងលអាជ្ីវកមមនផសងៗ។ នៅកបុងសមយ័របជុ្ាំអនុមត័នសច្បកឋរីពាង
ច្បាបស់ឋីពីលទនកមមសាធារណ្ៈខេលានសាំនឡងោាំរទ៨៤ នលើ ៨៤សាំនឡង។  

 ថ្ងងទ២ី៤ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោក ជាម នប អា មស្ត្នថីគណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា ានបឋឹង
នោក ម ក ់ រា  ជាសាជ្ិករកុមរបឹកាសងាេ តទ់ួលតាឯក របស់គណ្បកស សម រងសុ ី វញិ នោយ
នចទពីបទសាឋ ប ់ និងលួច្បងតសាំេីឯកជ្ន នយាងតាមារតា ៣០១ ថ្នរកមរពហមទណ្ឍ ថ្នរពោះ
រាជាណ្តច្បរកកមពុជា។ ថ្ងងទ២ី ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១២ តុោការនែតថាតេ់ាំបង ាននកាោះនៅ មស្ត្នថី
គណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា ខេលជានេើមបណ្ថឹ ង និងមស្ត្នថគីណ្បកស សម រងសុ ីជាចុ្បងច្បនមលើយ នៅ
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សាកសួរពនីេើមនហតុថ្នការបឋឹងផឋល់ោប  ពី «បទលួច្បសាឋ ប ់ និងងតសាំនឡង» ទុកនធវើជាភសថុតាង 
នផញើជូ្ននៅតុោការ នែតថាតេ់ាំបង ខេលាននកើតាននៅមុននពលការនាោះនឆ្ប តនរជ្ើសតាាំង
សាជ្ិករពឹទនសភា។ នោក នទព នីថា អគគនលខាធិការថ្នគណ្ៈកាម ធិការជាតិនរៀបច្បាំការនាោះ
នឆ្ប ត ានានរបសាសនថ៍ា ករណី្មស្ត្នថីរបស់គណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា បឋឹងសកមមជ្នគណ្
បកស សម រងសុ ី ពីបទលួច្បងតខែសអាតស់ាំនឡងននោះមនិជាបទ់ាកទ់ងនឹងគណ្ៈកាម ធិការជាតិ
នរៀបច្បាំការនាោះនឆ្ប តនទ «តាមពិតជានរឿងពីរោច្បន់ោយខឡកពីោប »។ នោក គល់ បញ្ញដ  ន្ទយក
អងគការោល ាំនមើលការនាោះនឆ្ប ត នៅកាតថ់ា ែុមខស្ត្ហវល (Comfrel) ានានរបសាសនថ៍ា «ការ
ខេលមស្ត្នថីគណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា បឋឹងមស្ត្នថីគណ្បកសសម រងសីុ ពីបទលួច្បសាឋ ប ់និងងតសនមលង
នៅតុោការ គឺពុាំរតឹមរតូវនទ ពីនរពាោះគណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា ាននច្បតន្ទប ុនប ងទិញទឹកចិ្បតថ 
មស្ត្នថីគណ្បកស សម រងសីុ ឲ្យនាោះនឆ្ប តោាំរទែលួ នពិតរាកេខមន។ ការបឋឹងោប ននោះ គណ្បកស
ននយាាយពុាំានបងាា ញពីភាពចស់ទុាំខាងខផបកននយាាយនន្ទោះនឡើយ។» 

 ថ្ងងទ២ី៧ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ គណ្ៈកមមការនរៀបច្បាំការនាោះនឆ្ប តនែតថាតេ់ាំបង ាននបើកសវ
ន្ទការនលើបណ្ឋឹ ងរបស់ គណ្បកស សម រងសុ ីានបឋឹងនចទរបកានម់ស្ត្នថីគណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា 
ន ម្ ោះ ជាម នប អា ព ី «បទយកលុយទិញទឹកចិ្បតថសាជិ្ករកុមរបឹកា ុាំ សងាេ តរ់បស់គណ្បកស 
សម រងសីុ ឲ្យនាោះនឆ្ប តោាំរទគណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា» កបុងេាំនណ្ើ រការនាោះនឆ្ប តនរជ្ើសតាាំង
សាជ្ិករពឹទនសភានីតកិាលទី៣ (ថ្ងងទ២ី៩ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២)។ នបើតាមការនរៀបរាបរ់បស់ 
នោក ម ក ់រា  ជាសាជ្ិករកុមរបឹកាសងាេ តទ់ួលតាឯក មកព ីគណ្បកសសមរងសុ ីានឱ្យេឹងថា 
កាលពីថ្ងងទី២០ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ នោកាននៅចូ្បលជ្ួបនោក ជាម នប អា នៅសណ្តឌ ោរ
ាណ្ន ់កបុងនែតថាតេ់ាំបង កបុងនពលនន្ទោះ នោក ជាម នប អា ជាមស្ត្នថីគណ្បកសរបជាជ្ន ាន
របគល់លុយច្បាំនួន ២០០េុោល រ ឲ្យនោក និងសនាថា របគល់លុយច្បាំនួន ៥០០េុោល រខងម
នទៀត បន្ទធ បព់ីនាោះនឆ្ប តឲ្យគណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា។ នរកាយនបើកសវន្ទការជ្ាំនុាំជ្រមោះ គណ្ៈ
កមមការនរៀបច្បាំការនាោះនឆ្ប តនែតថាតេ់ាំបង ានសនរមច្បឲ្យគណ្បកស សម រងសុ ី ឈ្បោះកថី នងិ
បងាគ បឲ់្យនោក ជាម នប អា ជាមស្ត្នថគីណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា បងរ់ាកត់កពិនយ័ច្បាំនួន ៥ោន
នរៀលោកចូ់្បលនៅរកសួងនសេឌកិច្បច នងិហិរញ្ដ វតថុ តមេល់ទុកជាងវកិាជាតិ។ 

 ថ្ងងទ២ី៩ មករា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ ការនាោះនឆ្ប តនរជ្ើសតាាំងសាជ្ិករពឹទនសភា នីតិកាលទ៣ី ាន
គណ្បកសធាំច្បាំនួនពីរ ខេលរតូវរបកួតរបខជ្ងោប  គឺគណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា និងគណ្បកសសម  
រងសុ ីនេើមផេីនណ្ឋើ មយកអាសនៈច្បាំនួន៥៧ កបុងច្បាំនណ្តមអាសនៈ៦១នៅកបុងរពឹទនសភា។ អាសនៈ
ច្បាំនួន៤ នផសងនទៀត នឹងរតូវនាោះនឆ្ប តនរជ្ើសតាាំងនោយរេឌសភាច្បាំនួន ២អាសនៈ និង២អាសនៈ
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នទៀត នឹងរតូវខតងតាាំងនោយរពោះមហាកសរត។ ន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ជាអនុរបធានគណ្
បកសរបជាជ្នកមពុជា និងជាអបកតាំណ្តងរាស្ត្សថមណ្ឍ លនែតថកណ្តឋ ល ាននៅនាោះនឆ្ប តនៅមជ្ឈ
មណ្ឍ លគរុនកាសលយភូមភិាគហ ុនខសន រកុងតានមម  នែតថកណ្តឋ ល សទិតនៅជ្ិតផធោះរបស់នោក។ 
នៅកបុងអាណ្តថិទី៣ ននោះខេរ អបកននយាាយសាំខានច់្បាំនួនពីររូបមនិានចូ្បលរមួនាោះនឆ្ប តនទ គឺ
សនមឋច្បរកុមរពោះ ននរាតថម រណ្ឫទនិ របធានគណ្បកសននរាតថមរណ្ឫទនិ នងិនោក សម រងសុ ី
របធានគណ្បកសសមរងសុ ី។ នោក សម រងសុ ីរងបណ្ឋឹ ងរបស់រោឌ ភាិលពាកព់ន័នកបុងនរឿងជ្នាល ោះ 
រពាំខេនកមពុជា-នវៀតណ្តម នហើយកាំពុងនិរនទសែលួនរស់នៅនរៅរបនទស។ 

 ថ្ងងទ៣ី០ ខែមនី្ទ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ គណ្បកស សម រងសុ ីាននរៀបច្បាំពិធបីុណ្យរ ាំឭកែួប ១៥ឆ្ប ាំ នេើមផី
នោរពវញិ្ញដ ណ្កខននាតុករអហិងាខេលសាល បក់បុង រពឹតថិការណ៍្វាយរបហារនោយរោបខ់បកថ្េ 
នៅមុែអតីតមនធីររេឌសភា កាលពីថ្ងង៣០ ខែមនី្ទ ឆ្ប ាំ១៩៩៧។ រពឹតថិការណ៍្វាយរបហារនោយ
រោបខ់បកកាលពីថ្ងងទី៣០ ខែមនី្ទ ឆ្ប ាំ១៩៩៧ ានសាល បម់នុសសច្បាំនួន ១៦ន្ទក ់និងរបសួជាង 
១០០ន្ទក។់ គិតមកេល់ថ្ងងទី៣០ ខែមនី្ទ ឆ្ប ាំ២០១២ ានរយៈនពល ១៥ឆ្ប ាំ កនលងមកនហើយ 
ប ុខនថសមតទកចិ្បចរោឌ ភាិលកមពុជា មនិទានច់បា់នជ្ននលមើស ឬជ្នសងសយ័ណ្តាប កន់ៅនឡើយ។ 

 ថ្ងងទ៨ី ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នៅទសីាប កក់ារកណ្តថ លកាកាទរកហមកមពុជា រាជ្ធានីភបាំនពញ 
កបុងឱ្កាសគាំរបែ់ួបនលើកទី ១៤៩ ថ្នទិវាកាកាទរកហម និងអឌ្ណច្បនធរកហមពិភពនោក នោក
ន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន នបឋជាញ ថា នឹងមនិបនណ្តឋ យឲ្យានពលរេឌណ្តមយួរបឈ្មមុែសាល ប់
នោយការអតា់យនន្ទោះនទ៖ «បទបញ្ញជ របស់រាជ្រោឌ ភិាលខេលថា មិនទុកឲ្យរបជាជ្នណ្ត
ាប កស់ាល បន់ោយអតា់យនោយនយើងមិនានេឹង នហើយមិនាននោោះរសាយ រតូវានអនុវតថ
នោយានរបសិទនភាព»។ រាយការណ៍្របស់កាកាទរកហមកមពុជា ឲ្យេឹងថា ច្បាំណូ្លសរាប់
ឆ្ប ាំ២០១២ ទឹកលុយខេលទទួលានានច្បាំនួនជាង ១០ោនេុោល រ។ តួនលែននោះានការនកើន
នឡើង នន្ទោះនបើនរបៀបនធៀបនៅនឹងរាយការណ៍្ឆ្ប ាំ២០១១ ខេលានច្បាំនួនខតជាង ៩ោនេុោល រ
សហរេឌអានមរកិ។ 

 ថ្ងងទ៣ី ខែមងុិន្ទ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោក ន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ាននៅនាោះនឆ្ប តនរជ្ើសនរ ើស
សាជ្ិករកុមរបឹកា ុាំ-សងាេ ត ់ អាណ្តថិទី៣ នៅការយិាល័យនាោះនឆ្ប តនលែ ១០៦៧ នៅ
មណ្ឍ លនាោះនឆ្ប តសាោគរុនកាសលយ និងវរិកិតការនៅរកុងតានមម  នែតថកណ្តឋ ល ជាមយួភរយិា
របស់នោក។ នោក ហ ុន ខសន មនិានផថល់អតាទ ធិបាយអវីនទ រាបអ់បកកាខសត នោយនោក
ានបញ្ញជ កថ់ា ជាថ្ងងនាោះនឆ្ប ត ប ុខនថនោកាននសើច្បញញឹមោកអ់បកខសត និងាននងើបសនលឹក
នឆ្ប តមុននពលោកចូ់្បលកបុងហិបនឆ្ប ត។ លទនផលថ្នការនាោះនឆ្ប តនរជ្ើសនរ ើសរកុមរបឹកា ុាំ 
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សងាេ តអ់ាណ្តថិទី៣ រតូវាន គ.ជ្.ប របកាសថ្ងងទី ២៤ មងុិន្ទ ឆ្ប ាំ២០១២ ថា គណ្បកសខេល
ទទួលានតាំខណ្ងជា របធានរកុមរបឹកា ុាំសងាេ តន់ន្ទោះ ានខត ៤ គណ្បកសនទ គគឺណ្បកស 
របជាជ្ន គណ្បកស សម រងសុ ីគណ្បកស សិទនិមនុសស និងគណ្បកស ហ វុនសិុនបុិច្ប។ លទនផល
នាោះនឆ្ប តជាផលូវការបងាា ញថា ានគណ្បកសច្បាំននួ ៧ ានទទលួអាសនៈ នៅកបុងការនាោះនឆ្ប ត
នរជ្ើសនរ ើស រកុមរបកឹា ុាំ-សងាេ ត ់អាណ្តថទិ៣ី។ កបុងនន្ទោះ គណ្បកសរបជាជ្នកមពុជា ានទទួល 
៨,២៩២ អាសនៈ គណ្បកស សម រងសុ ី២,១៥៥ អាសនៈ គណ្បកស ហ វុនសិុនបុិច្ប ទទួលាន 
១៥១ អាសនៈ គណ្បកស ននរាតថម រណ្ឫទនិ ៥២ អាសនៈ គណ្បកស សិទនិមនុសស ៨០០ គណ្
បកស សមពន័ននេើមផលីទនិរបជាធិបនតយយ ៨ អាសនៈ និងគណ្បកស សញ្ញជ តកិមពុជា ១ អាសនៈ។ 

 ថ្ងងទ២ី៨ ខែមងុិន្ទ ឆ្ប ាំ២០១២  ៖ ឯកអគគរេឌទូតងមីថ្នសហរេឌអានមរកិរបចាំនៅកមពុជា នោក វ ី
នលលៀម ងត (William Todd) ានជ្ួបពភិាកានទវភាគីជាមយួរេឌមស្ត្នថីរកសួងពត័ា៌ន នោក នែៀវ 
កាញរទីន នហើយាននលើកអាំពកីារបិទវទិយុអាសីុនសរ ី (RFA) និងវទិយុសាំនឡងសហរេឌអានមរកិ 
(VOA) មនិឲ្យផាយកបុងនពលនាោះនឆ្ប ត ុាំសងាេ តក់ាលពីថ្ងងទី២ ទ៣ី មងុិន្ទ កនលងនៅ។ នោក
រេឌមស្ត្នថីរកសួងពត័ា៌នានបករសាយថា ការបិទមនិឲ្យផាយបនថច្បាំនួន ២ថ្ងងននោះ គឺនេើមផរីកា
ឲ្យានភាពសងបស់ាង ត ់ និងនេើមផឲី្យរបជាពលរេឌនោកានសនរមច្បច្បិតថនរជ្ើសនរ ើសអបកេឹកន្ទាំ 
របស់ែលួននៅថ្ងងនាោះនឆ្ប ត។ នោកឯកអគគរេឌទូតសហរេឌអានមរកិ ានបងាា ញជ្ាំហរថា សហរេឌ
អានមរកិានការនសាកសាឋ យ និងទទូច្បច្បងឲ់្យវទិយុ២ននោះ េាំនណ្ើ រការផាយបនថតាមវទិយុកបុងរសុក
ឲ្យានជារបចាំ និងកុាំឲ្យានការរអាករ់អលួនោយរបការណ្តមយួនន្ទោះ។ 

 ថ្ងងទ១ី ខែសីហា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ កបុងពិធរីបគល់សញ្ញដ បរតេល់នសិសតិសាកលវទិាល័យភូមនិធនីតិ
សាស្ត្សថ និងវទិាសាស្ត្សថនសេឌកិច្បច នៅវទិាសាទ នជាតិអបរ់ ាំ នោកន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ាន
អោះអាងថា  រោឌ ភាិលោម នខផនការណ្តមយួបិទការផាយរបស់វទិយុសាំបុក មុ ាំនន្ទោះនឡើយ ផធុយ
នៅវញិ គឺានវធិានការច្បាំនពាោះខតនោក ម ម សូណ្ងេូ់ ខេលរបរពឹតថែុសច្បាបប់ ុនណ្តត ោះ។ 

 ថ្ងងទ៩ី ខែសីហា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោកន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ានចូ្បលមកនឆ្លើយបាំភលនឺៅសភា 
នលើបញ្ញា នាោះបនងាគ លរពាំខេន  និងការនោោះេូរភូមមិយួច្បាំនួននៅតាមរពាំខេន រវាងរបនទសកមពុជា 
និងនវៀតណ្តម ខេលនរោងនធវើន្ទនពលខាងមុែននោះ នោយានច្បាំណ្តយរយៈនពល៦នា ង នៅ
កបុងសភាជាតិ នោយានការបញ្ញច ាំងបងាា ញរូបភាពខផនទខីេនទឹក និងខេននោករវាងរបនទស
ទាាំងពីរ ខេលានបនសល់ទុកតាាំងពីសមយ័អាណ្តនិគម នងិរបបនសន្ទរបមុែ លន ់នល់។ នៅ
មុននោកន្ទយករេឌមស្ត្នថចីបន់ផឋើមនឆ្លើយបាំភលនឺន្ទោះ របធានសភាជាតិនោក នហង សាំរនិ ាន
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របកាសរពានថា នវទិកាននោះមនិខមនជានវទិកាសួរនេញនោលនទ នហើយកម៏និខមនជាការនាោះ
នឆ្ប តខេរ។  

 ថ្ងងទ១ី០ សីហា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ លិែិតមយួខេលានរពោះហសថនលខារបស់សនមឋច្បរកុមរពោះ 
ននរាតថម រណ្ឫទនិ រពោះរបធានគណ្បកស ននរាតថម រណ្ឫទនិ ពីរបនទសារាាំង ានែលឹមសារែលថីា 
រពោះអងគឈ្បន់ធវើននយាាយ និងនសច្បកឋសីនរមច្បនផសងៗរបស់គណ្បកសននោះតនៅនទៀតនហើយ។ 
ការរបកាសឈ្បរ់បឡូកននយាាយរបស់សនមឋច្បរកុមរពោះ នន្ទោះ គមឺនិខមនជានលើកទី១នទ។ ការ
របកាសោខលងននោះ នៅបន្ទធ បព់ីានជ្នាល ោះថ្ផធកបុង រវាងននរាតថម រណ្ឫទនិ និងនោក នៅ រា ន ី
អគគនលខាធិការគណ្បកស ននរាតថម រណ្ឫទនិ ខេលរហូតានការបឋឹងផឋល់នៅសាោេាំបូងរាជ្
ធានីភបាំនពញ ពីសាំណ្តកន់ោក នៅ រា នី ខងមនទៀតផង។ ភាល មៗនៅនរកាយការោខលងពី
របធានគណ្បកស និងឈ្បន់ធវើននយាាយជាងមីមឋងនទៀតរបស់សនមឋច្បរកុមរពោះ ននរាតថម រណ្ឫទនិ 
មស្ត្នថីមយួច្បាំននួខេលសបិទននឹងសនមឋច្បរកុមរពោះ  រមួានរបធានសឋីទីគណ្បកស ននរាតថម រណ្ឫទន ិ
នោក ឈ្មឹ នសៀកនឡង និងមស្ត្នថីអបកន្ទាំពាកយ នោក ខប ន សងាា  របកាសោឈ្បព់ីគណ្បកស
ននោះ និងឈ្បន់ធវើននយាាយតនៅនទៀត តាមរពោះអងគខេរ។  

 ថ្ងងទ២ី៤ ខែសីហា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ សាជ្ិកសាំខាន់ៗ ថ្នគណ្បកស ននរាតថម រណ្ឫទនិ ច្បាំនួនជាង
៤០០ន្ទក ់ មកពីរគបន់ែតថរកុង នៅរបនទសកមពុជា ានមកចូ្បលរមួកបុងសាជ្វសិាមញ្ដ  នេើមផី
តល ស់បឋូរន ម្ ោះគណ្បកស និងរច្បន្ទសមពន័នថាប កេ់ឹកន្ទាំនៅមុនការរច្បាច្បប់ញ្ចូ លជាមយួគណ្បកស
ហ វុនសិុនបុិច្ប។ របធានសថីទគីណ្បកស ននរាតថម រណ្ឫទនិ នោក នៅ រា ន ី នៅថ្ងងេខេល ាន
របកាសបឋូរន ម្ ោះគណ្បកស ននរាតថម រណ្ឫទនិ មកជាគណ្បកសជាតិនិយម វញិ នហើយគណ្បកស
ននោះនរតៀមចូ្បលរមួនធវើសាជ្វសិាមញ្ដ រច្បាច្បប់ញ្ចូ លជាមយួ គណ្បកសហ វុនសិុនបុិច្ប នៅថ្ងងទី២៥ 
ខែសីហា ឆ្ប ាំ២០១២។ 

 ថ្ងងទ៧ី ខែកញ្ញដ   ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ គ.ជ្.ប. សនរមច្បជានោលការណ៍្ឲ្យនលខាធិការោឌ នរាជ្ធាន-ី
នែតថនរៀបច្បាំការនាោះនឆ្ប ត បនងេើតមជ្ឈមណ្ឍ លខសវងរកន ម្ ោះអបកនាោះនឆ្ប ត កបុងបញ្ជ ីនាោះនឆ្ប ត
តាមរបពន័នអុីនធឺណិ្ត តាមនគហទាំពរ័ voterlist.org.kh នេើមផផីថល់ពត័ា៌នជូ្នអបកនាោះនឆ្ប ត។ 

 ថ្ងងទ២ី០ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ មស្ត្នថជីានែ់ពស់រកសួងមហាថ្ផធ និងមស្ត្នថីជានែ់ពស់មកពីគណ្បកស 
សម រងសុ ីនិងគណ្បកស សិទនិមនុសស ានជ្ួបច្បរចរយៈនពល ២នា ង នៅរកសួងមហាថ្ផធ នតឋ ត
នលើការខកទរមងថ់្នសាសភាពគណ្ៈកាម ធិការជាតិនរៀបច្បាំការនាោះនឆ្ប ត (គ.ជ្.ប) នៅមុន
នពលការនាោះនឆ្ប តនរជ្ើសនរ ើសតាំណ្តងរាស្ត្សថ នៅថ្ងងទី២៨ ខែកកេោ ឆ្ប ាំ២០១៣ ខាងមុែននោះ។ 
មស្ត្នថីជានែ់ពស់រកសួងមហាថ្ផធ ានបេិនសធសាំនណ្ើ រមួោប របស់គណ្បកស សម រងសុ ី និងគណ្
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បកសសិទនមិនុសស ខេលាននសបើសុាំឲ្យរេឌមស្ត្នថរីកសួងមហាថ្ផធ នោក ស នែង ខកទរមងស់ាស
ភាពរបស់ គ.ជ្.ប នោយសាំអាងថា គជឺាសាំនណ្ើ េខេលេូច្បនពលមុនៗខេរ និងមនិចាំាច្ប។់  

 ថ្ងងទ២ី ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោក សម រងសុ ី របកាសោខលងនច្បញពីតាំខណ្ងរបធានគណ្
បកស សម រងសុ ីនេើមផនីៅកានត់ាំខណ្ងជារបធានគណ្បកសសនស្ត្ងាគ ោះជាតិវញិ។ ការរបកាសននោះ គឺ
បន្ទធ បព់ីរកសួងមហាថ្ផធ ានអនុញ្ញដ តយល់រពមច្បាំនពាោះការបនងេើតគណ្បកសសនស្ត្ងាគ ោះជាតិ ខេល
ាននោក សម រងសុ ីនធវើជារបធាន កាលពីថ្ងងទី២៨ ខែកញ្ញដ  កនលងនៅ។  

 ថ្ងងទ០ី២ ខែវចិ្បឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នៅកបុងអងគសាជ្វសិាមញ្ដ របស់គណ្បកស សម រងសុ ី ាន
សាជ្ិកជានរច្បើនសនរមច្បនលើកថ្េោាំរទនោក គង ់ ោាំ ជារបធានគណ្បកសសឋីទី ឲ្យនឡើងនធវើជា
របធានគណ្បកស សម រងសុ ីងមចីបព់ីនពលននោះតនៅ នហើយោាំរទអបករសី ជូ្រ ឡុងស ូមរួា  ជាអនុ
របធានគណ្បកស។ 

 ថ្ងងទ៦ី វចិ្បឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ សវន្ទការរបស់រកុមរបឹកាជ្ាំនុាំជ្រមោះថ្នគណ្ៈកាម ធិការជាតិនរៀបច្បាំ
ការនាោះ (គ.ជ្.ប) ានសនរមច្បលុបន ម្ ោះ នោក សម រងសុ ី របធានគណ្បកសសនស្ត្ងាគ ោះជាត ិ
នច្បញពីបញ្ជ ីចុ្បោះន ម្ ោះនាោះនឆ្ប ត។ អងគជ្ាំនុាំជ្រមោះសនរមច្បកឋីនោយខផអកនលើការកាតក់ឋីរបស់ រកុម
របឹកាសងាេ តប់ឹងរាាំង ែណ្ឍ េូននពញ រាជ្ធានភីបាំនពញ កាលពីថ្ងងទ២ី៧ ខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១២ 
សនរមច្បលុបន ម្ ោះនោក សម រងសុ ី នច្បញពីបញ្ជ ីន ម្ ោះនាោះនឆ្ប ត។ ការសនរមច្បនសច្បកឋរីបស់
រកុមរបឹកាសងាេ តប់ឹងរាាំង គឺនយាងតាមារតាទី៥០ ថ្នច្បាបន់ាោះនឆ្ប ត ខេលខច្បងពលីកខែណ្ឍ
មយួច្បាំនួនខេលពលរេឌរតូវបាំនពញនេើមផទីទួលសិទនិ នាោះនឆ្ប ត។ អងគការែុមខស្ត្ហវល ខងលងថា ការ
អនុវតថខបបននោះ គផឺធុយពគីតិយុតថិ ខេលោម នច្បាបស់ាអ ងអាំពនីីតិវធិលុីបន ម្ ោះទណ្ឍិ ត។  

 ថ្ងងទ៧ី ខែវចិ្បឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ គណ្ៈកាម ធិការជាតិនរៀបច្បាំការនាោះនឆ្ប ត (គ.ជ្.ប) ានសនាព ធ
េាំនណ្ើ រការសាងសងអ់ោរងមី កមពស់ ១៦ជាន ់នៅនលើថ្ផធេីទាំហាំមយួហិកតា កបុងែណ្ឍ េូននពញ ។ 
គនរាងសាងសងអ់ោរ គ.ជ្.ប ងមីននោះ ខេលឧបតទមភងវកិានោយរកុមហ ុនកាសីុណូ្ណ្តហាគ  
(NagaCorp) ច្បាំនួន ១២ោនេុោល រអានមរកិ នឹងបញ្ចបក់បុងរយៈនពលជាង ២ឆ្ប ាំ។  

 ថ្ងងទ១ី៩ ខែវចិ្បឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  ានរបកាសបិទផលូវតវា េល់នោក សម រងសុ ី
នហើយោាំរទការសនរមច្បរបស់គណ្ៈកាម ធិការជាតិនរៀបច្បាំការនាោះនឆ្ប ត (គ.ជ្.ប) ឲ្យលុបន ម្ ោះ
នោក សម រងសុ ី ពបីញ្ជ ីនាោះនឆ្ប តឆ្ប ាំ២០១២ រពមានបញ្ញជ ឲ្យសាទ បន័ពាកព់ន័ន អនុវតថ និងនធវើ
ការផសពវផាយជាសាធារណ្ៈនទៀតផង។ រកុមរបឹកាសងាេ តប់ឹងរាាំង រាជ្ធានីភបាំនពញ ានលុប
ន ម្ ោះនោក សម រងសុ ីពបីញ្ជ ីន ម្ ោះអបកនាោះនឆ្ប តបច្បចុបផនបភាពឆ្ប ាំ២០១២ កាលពីថ្ងងទី២៧ ខែ
តុោ ឆ្ប ាំ២០១២ នោយសាំអាងនលើសាលេកីារបស់តុោការកាំពូលនលែ៣២ ចុ្បោះថ្ងងទី១ ខែ    
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មនី្ទ ឆ្ប ាំ២០១១ ខេលសនរមច្បឲ្យនោក សម រងសុ ីជាបព់ននន្ទោរ។ បន្ទធ បម់ក គ.ជ្.ប ោាំរទ
រកុមរបឹកាសងាេ តប់ឹងរាាំង ខេលានលុបន ម្ ោះនោក សម រងសុ ី នហើយាននច្បញនសច្បកថី
សនរមច្បនលែ០០៨/១២ គ.ជ្.ប សសរ ចុ្បោះថ្ងងទី៦ ខែវចិ្បឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២។ 

 ថ្ងងទ៣ី០ វចិ្បឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ រកឡាបញ្ជ ីថ្នសាោេាំបូងរាជ្ធានភីបាំនពញ ានទទលួពាកយ
បណ្ឋឹ ងរបស់ របធានរកុមយុវជ្នថ្នគណ្បកស សម រងសុ ីនោក សួង សុភណ័្ឍ ខេលានបឋឹងនចទ
នោកន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ពីបទោតកមមគិតទុកជាមុន ពាកព់ន័នករណី្ជានោ់ប សាល ប ់និង
របសួនៅនលើសាព ននកាោះនពរជ្ ន្ទថ្ងងបញ្ចបថ់្នរពោះរាជ្ពិធបីុណ្យអុាំទូក កាលពីថ្ងងទី២២ ខែវចិ្បឆិកា 
ឆ្ប ាំ២០១០ នៅោកន់ៅសាោេាំបូងរាជ្ធានភីបាំនពញ។ ការោកព់ាកយបឋឹងននោះ រតូវានអបកន្ទាំ
ពាកយរោឌ ភាិល អោះអាងថា មនិខមនជាការោកព់ាកយបឋឹងនទ ខតគឺជាការវាយរបហារនលើរបមុែ
េឹកន្ទាំរោឌ ភាិល។ 

 ថ្ងងទ២ី ធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ ខងលងនៅកបុងពិធីខច្បកបណ័្ត កមមសិទនេិីធលីជូ្នរបជាពលរេឌ នៅរសកុថ្រពនប ់
នែតថរពោះសីហនុ នោកន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន គាំរាមបឋឹងបកនៅបណ្ឋឹ ងរបស់របធានយុវជ្ន
គណ្បកស សម រងសុ ី ខេលបឋឹងរូបនោកពីបទមនុសសោតគតិទុកជាមុន កបុងករណី្មនុសសជាន់
ោប សាល បន់លើសាព ននកាោះនពរជ្ កាលពីឆ្ប ាំ២០១០។ នោកន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ានសងេត់
ធងនថ់ា នោកនឹងនរបើសិទនជិាពលរេឌខែមរមយួរូបនេើមផបីឋឹងបកនៅសកមមជ្ន គណ្បកស សម រងសុ ី
វញិ នេើមផកីារពារកិតថយិស និងនសច្បកឋថី្ងលងបូររបស់នោកតធ ល់ផង នងិការពារកិតថយិសនសច្បកឋី
ថ្ងលងបូររបស់រោឌ ភាិលផង។  

 ថ្ងងទ០ី៤ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ កបុងសនបិសីទកាខសត នោក សុន ឆ្យ័ ខងលងថា គណ្ៈកមមការទី២ 
រេឌសភា រ ាំនោភបទបញ្ញជ ថ្ផធកបុងរបស់រេឌសភា នោយនធវើតាមខតការសនរមច្បរបស់រោឌ ភាិល។ ម
ស្ត្នថីជានែ់ពស់គណ្បកស សម រងសុ ី រូបននោះ ានោកង់ារឲ្យរេឌសភាកមពុជា ថាជា «សាទ បន័របថាប់
រតា» បន្ទធ បព់ីគណ្ៈកមមការទី២ រេឌសភា បេិនសធសាំនណ្ើ របស់តាំណ្តងរាស្ត្សថសុាំពិភាកានេើមផី
នធវើវនិសាធនកមម នសច្បកឋីរពាងច្បាបង់វកិាជាតិឆ្ប ាំ២០១៣។ 

 ថ្ងងទ២ី២ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ របធានគណ្ៈកាម ធិការរបតិបតថិថ្នច្បលន្ទយុវជ្នគណ្បកស សម រ
ងសុ ីនៅទូទាាំងរបនទសកមពុជា នោក សួង សុភណ័្ឍ  ានរបកាសថា នោកលុបនចលនូវខផនការ
បឋឹងរបមុែរោឌ ភាិលកមពុជា នោក ហ ុន ខសន នរកាមបទអាំនពើោតកមមគិតទុកជាមុននៅតុោ
ការរពហមទណ្ឍ អនថរជាត ិ(អាយ.សីុ.សីុ = ICC = International Criminal Court) នន្ទោះនហើយ។ 
របធានរកុមច្បលន្ទយុវជ្នថ្នគណ្បកស សម រងសុ ី ខេលជានេើមបណ្ឋឹ ង ានបញ្ញជ កថ់ា ការលុប
នចលបណ្ឋឹ ងននោះ គឺនេើមផចី្បងរ់កាការផសោះផាជាតិ និងបរងួបបរងួមជាតិ។ 
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 ថ្ងងទ៦ី ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ «សាព នអាកាស ៧ មករា» ផឋុ ាំផលូវខកងនពទយនោកសងឃ រតូវានោក់
សនាព ធនអាយនរបើរាស់ជាផលូវការនោយ ន្ទយករេឌមស្ត្នថីខែមរ នរកាយេាំនណ្ើ រការសាងសងអ់ស់    
រយៈនពលមយួឆ្ប ាំ (គិតចបថ់្ងងទី២៩ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១០) នោយរតូវច្បាំណ្តយងវកិាសរុបច្បាំនួនជាង 
៨.៧ោនេុោល រអានមរកិ។ សាព នអាកាសទីពីរនៅកមពុជាននោះ ានច្បាំណុ្ច្បរបសពវរវាង មហាវងិី
សហពន័នរុសស ីនិងវងិីកមពុជានរកាម ផលូវនលែ២៧១ និងផលូវ៥៩៨ ច្បនន្ទល ោះែណ្ឍ ទួលនោក នងិែណ្ឍ
ខសនសុែ រាជ្ធានភីបាំនពញ ខេលានរបខវងបនណ្តឋ យ ៣៤៥ម និងទទងឹ១៥,២០ម នលើមហាវងិី
សហពន័នរុសស ីរបខវង១៦០ម ទទងឹ៦,៥០ម នលើវធិីកមពុជានរកាម។ សាព នអាកាសទ១ី នៅមថុ ាំកាល
ងបល់ កបុងែណ្ឍ ានជ្យ័ រាជ្ធានភីបាំនពញ ខេលានតាំថ្លជាង ៦.៤ោនេុោល រអានមរកិ ាន
សនាព ធឲ្យនរបើរាស់នៅឆ្ប ាំ២០១០ កនលងនៅ។ 

 ថ្ងងទ១ី២ មករា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ រកសួងនសេឌកិច្បច នងិហិរញ្ដ វតទុ ាននធវើការបងាា ញសាកលផងអាំពី
ការជ្ួញេូរមូលបរតរបស់រកុមហ ុន ផារមូលបរតកមពុជា នៅវាិនកាណ្តឌ្ីយា ។ របធានរកមុ
របឹកាភាិលថ្នរកុមហ ុនផារមូលបរតកមពុជា នោកបណ្ឍិ ត ហា ន សាហុីប ានរបសាសនន៍ៅ
កបុងពិធីបងាា ញការជ្ួញេូរមូលបរតនន្ទោះថា រកុមហ ុនទីផារមូលបរត និងភាគីខេលពាកព់ន័នទាាំង
អស់ាននរតៀមែលួនរចួ្បជានរសច្បសរាបក់ារ ជ្ួញេូរទីផារមូលបរតជាផលួវការនៅកមពុជា ជារបវតថ
សាស្ត្សថ។ រេឌមស្ត្នថីរកសួងនសេឌកិច្បច នងិហិរញ្ដ វតទុ នោក ោត ឈ្ន ់ានឲ្យេឹងថា រកុមហ ុនផារ
មូលបរតកមពុជា និងរកុមហ ុនមូលបរតជាសាជ្ិក រពមទាាំងធន្ទោរខេលជាភាប កង់ារទូទាត់
សាច្បរ់ាកព់ាកព់ន័ននឹង មូលបរត ាននរៀបច្បាំែលួនរចួ្បរាល់ និងពិនសសានតភាជ បរ់បពន័នពត័ា៌ន
វទិាជាមយួោប នរសច្បាច្បន់ហើយ។ 

 ថ្ងងទ១ី ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ របធានធន្ទោរថ្នរបនទសច្បិន នោក លី រូហគូ (Li Ruogu) ាន
ឯកភាពផឋល់រាកក់មចជីាង ៥០០ោនេុោល រអានមរកិ តាមសាំនណ្ើ របស់នោកន្ទយករេឌមស្ត្នថ ី
ហ ុន ខសន នេើមផយីកមកច្បាំណ្តយនលើគាំនរាងអភវិឌ្ណនច៍្បាំនួន ៧ នៅកមពុជា។ ការឯកភាពននោះ 
ាននធវើនឡើងនៅកបុងជ្ាំនួបមយួ នៅឯវាិនសនថិភាព។ នៅកបុងច្បាំនណ្តមគាំនរាងអភវិឌ្ណនច៍្បាំនួន ៧
នន្ទោះ ានេូច្បជា គាំនរាងសាងសងផ់លូវជាតិនលែ ៦ ចបព់ីកាំណ្តតផ់លូវខកងមយួនៅនែតថកាំពងច់ម 
នឆ្ព ោះនៅនែតថនសៀមរាប ខេលជាផលូវនសេឌកិច្បច នងិនទសច្បរណ៍្ រវាងរាជ្ធានភីបាំនពញ និងនែតថ
នសៀមរាប។ នគមនិទានា់នឲ្យេឹងថា គាំនរាងសាងសងន់ន្ទោះនងឹចបន់ផឋើមនៅនពលណ្តនទ។  
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 ថ្ងងទ១ី៨ ខែនមសា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ ផារមូលបរតកមពុជា ខេលាននរៀបច្បាំតាាំងពីឆ្ប ាំ២០០៦ ាន
ចបន់ផថើមសកមមភាពលកេូ់រភាគហ ុនជាផលូវការនហើយ នហើយរកុមហ ុនេាំបូងខេលចុ្បោះបញ្ជ ីនៅកបុង
ការលកេូ់រភាគហ ុនាន របកាសលកភ់ាគហ ុនច្បាំនួន ១៣ោនភាគហ ុន នោយកបុងមយួភាគ
ហ ុនានតថ្មលចបន់ផថើមច្បាំនួន ៦.៣០០នរៀល។ ផារមូលបរតកមពុជា ឬនៅជាភាសាសាមញ្ដថា 
ផារហ ុនកមពុជា អាច្បេាំនណ្ើ រការាន នោយសារានការជ្ួយ បងាា តប់នរងៀន និងកិច្បចសហការពី
រកុមហ ុនផារមូលបរតរបស់របនទសកូនរ  ខាងតផូង។ 

 ថ្ងងទ២ី៨ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោក នទៀ ាញ់ ឧបន្ទយករេឌមស្ត្នថី នៅរកសួងការពារជាត ិ 
ានចុ្បោះហតទនលខានទវភាគីជាមយួរេឌមស្ត្នថីរកសួងការពារជាតិច្បិន នោក ោង ហគួងលី នេើមផី
ទទួលជ្ាំនួយឥតសាំណ្ងពីរបនទសច្បិន ច្បាំននួ ១២០ោនយន ់(១៧ោនេុោល អានមរកិ)។ 

 ថ្ងងទ៣ី០ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ ធន្ទោរពិភពនោក (World Bank) ាននច្បញផាយរាយ
ការណ៍្រាយន ម្ ោះរកុមហ ុន និងន ម្ ោះបុគគលានច្បាំនួនជាង ៥៣០រកុមហ ុន និងបុគគល ខេលនគ
ាននសុើបអនងេតរកន ើញថា ាននរបើលផចិ្បផសាំគាំនិត បនលាំខភបក ពុករលួយ នកងរបវញ័្ចយក
ច្បាំនណ្ញទាាំងបាំពានច្បាប ់ និងលកខនថកិៈកិច្បចសនានផសងៗ ចបព់ីឆ្ប ាំ១៩៩៩ មក។ នៅរបនទស
កមពុជា ធន្ទោរពិភពនោកានរាយន ម្ ោះរកុមហ ុនច្បាំនួន៨ ខេលានទីសាប កក់ារនៅរាជ្ធានី
ភបាំនពញ នហើយខេលថាានអនុវតថផធុយពីកិច្បចរពមនរពៀងរវាងធន្ទោរពិភពនោក និងរកុមហ ុន។ 

 ថ្ងងទ១ី០ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ នោកន្ទយករេឌមស្ត្នថី ហ ុន ខសន ានសនាព ធនបើកការោឌ នសាង
សងផ់ារទាំននើបធាំជាងនគទីមយួនៅរាជ្ធាន ី ភបាំនពញ ខេលានកមពស់ ៤ជាន ់ នៅនលើថ្ផធេីទាំហាំ
ជាង ១០ហិកតារនៅខកផរមជ្ឈមណ្ឍ លកមានថ នងិពាណិ្ជ្ជកមមនកាោះនពរជ្។ គនរាងសាងសង់
ផារទាំននើបរបស់ជ្ប ុន ន ម្ ោះ អុីអន ម ល (AEON MALL) នន្ទោះ គឺចបន់ផឋើមពីថ្ងងទី១០ ខែធបូ ឆ្ប ាំ
២០១២ និងច្បបន់ៅនេើមឆ្ប ាំ២០១៤ កបុងតថ្មលទឹករាកច់្បាំនួនជាង ២០០ោនេុោល រអានមរកិ។ 
ផារទាំននើបននោះនឹងានកខនលងច្បតរងយនថច្បាំនួន ១.៤០០នរគឿង និងានកខនលងច្បតម ូតូច្បាំនួនជាង 
១.៦០០នរគឿង។ 
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