
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  

អងគការេងគមេ វីិលេមូអំពាវនាវសោយស ោះថ្លងេមាជិក្ព្រទឹ្ធេភា                    
គណបក្សជំទាេជ់ាបនាា ន់ 

រាជធានីភនំពពញ ថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៥ 

 កាលពរីពឹកថ្ងៃអាទតិ្យ សមាជកិរពឹទធសភាគណបកស សម រងសុ ី (“គ.ស.រ”) ពោក ហុង សុែហួរ រត្ូវ
បានសមត្ថកិចចបញ្ជូ នពៅកាន់ពនធនាគារថ្រពស បនាទ ប់ពពីោករត្ូវបានពោទរបកាន់ពីបទខកលងបនលឯំកសារសាធារ
ណៈ បទពរបីរបាស់ឯកសារសាធារណៈខកលងកាល យ និងអំពពីបងកឱ្យមានភាពវកឹវរធ្ៃន់ធ្ៃរដល់សនតសុិែសងគមពរកាម
មារា៦២៩ មារា៦៣០ នងិ មារា៤៩៥ ថ្នរកមរពហមទណឌ ពោយបទពលមីសោច់ពោយខឡកពីគាន ។ ពោក 
ហុង សុែហួរ ខដលមានអភ័យឯកសទិធសិភា ខដលរារាងំពកីារោប់ែលួន ការឃុែំលួន និងការពោទរបកាន់ពនាោះ រត្ូវ
បាននគរបាលរបោប់ពោយអាវុធ្ោប់ែលួនពៅពមា៉ោ ង ៦.០០ ពៅរពឹកថ្ងៃអាទតិ្យ ទី១៥ ខែសីហា។ ការោប់ែលួន
ពនោះ ពធ្វពីឡងីខត្រយៈពពល ៣ ថ្ងៃប៉ោុព ណ្ ោះ បនាទ ប់ពីសុនទរកថាមួយរបស់ពោកនាយករដឋមន្តនតី ហ ុន ខសន ពសនីឱ្យ
សមត្ថកិចចពធ្វីការោប់ែលួនសមាជិករពឹទធសភាពោក ហុង សុែហួរ ជាបនាទ ន់ពបីទ “កបត់្ជាត្”ិ បនាទ ប់ពសីមាជកិ
រពឹទធសភារូបពនោះបានបព ហ្ ោះវពីដអូមួយពៅពលបី ត្ ញសងគមពហវសប ុកខដលមានបញ្ចូ លអត្ថបទខកលងកាល យសតីព ី
សនធិសញ្ញដ ឆ្ន ១ំ៩៧៩ រវាងរោឋ ភិបាលកមពុជា និងរោឋ ភិបាលពវៀត្្ម។  
 ពយងីែញុ ំជាអងគការសងគមសុីវលិ ខដលមានរាយនាមខាងពរកាម ោត់្ទុកការោប់ែលួន និងឃុែំលួនពនាោះពុំ
រសបពៅនឹងរដឋធ្មមនុញ្ដ នងិជាករណីមានពហតុ្ផលនពោបាយ និងសូមអំពាវនាវពអាយពោោះខលងសមាជិក
រពឹទធសភាពោក ហុង សុែហួរ ជាបនាទ ន់។  
 មារា ១០៤ ថ្ន រដឋធ្មមនុញ្ដថ្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជា ខចងថា សមាជិករពឹទធសភារូប្ក៏ពោយ មិ
នអាចរត្ូវបានពោទរបកាន់ ោប់ែលួន ឃាត់្ែលួន ឬឃុែំលួន ពោយពហតុ្ពបីានសំខដងពោបល់ ឬបពញ្ចញមត្ិកនុង
ការបំពពញមុែ្ររបស់ែលួនពសាោះពឡយី។ អភ័យឯកសិទធពិនោះាមរដឋធ្មមនុញ្ដ អាចពធ្វីការដកហូត្បានលុោះរាខត្
មានមត្ិភាគពរចីនពីរភាគបីថ្នសមាជិករពឹទធសភាទងំមូល រពឹត្តិការណ៍ពនាោះមិនបានពធ្វីពឡងីពៅមុនការោប់ែលួន
ពោក ហុង សុែហួរ ពនាោះពទ។ លកខែណឌ ពនោះពវៀរខលងខត្កនុងករណីមានបទពលមសី “រពហមទណឌ ជាក់ខសតង” ពកីត្
ពឡងី ែណៈជនថ្ដដល់រត្ូវបានោប់ែលួនពៅពពលកំពុងរបរពឹត្តបទពលមីស។ ករណីពលីកខលងពនោះ បពងកីត្បានជា
យុត្តិកមមសមពហតុ្ផលសរមាប់ការោប់ែលួនសមាជិករពទឹធសភា ពោយពៅរកមពសុីបសួរថ្នសាោដបូំងរាជធានី
ភនំពពញពោក ពកា វណឌី ។ ខត្ោ៉ោ ង្កតី ការោប់ែលួនពនាោះបានពធ្វពីឡងីរយៈពពលខត្បីថ្ងៃបនាទ ប់ពីមានការបព ហ្ ោះ
វពីដអូជាពលីកដំបូង និងាមរយៈការអនតរាគមន៍របស់នាយករដឋមន្តនត ី ហ ុន ខសន ខដលប ហ្ ញចាស់ថា ករណី
ពនោះមិនខមនជាបទពលមីសជាក់ខសតង ពនាោះពទ។ 
 មារា ៤៩៥ ថ្នរកមរពហមទណឌ  ខចងថា អំពពញុីោះញង់ “ពោយផ្ទទ ល់” ឱ្យរបរពឹត្តបទឧរកិដឋ ឬរបរពឹត្ត
អំពពបីងកឱ្យមានភាពវកឹវរធ្ៃន់ធ្ៃរដល់សនតិសុែសងគម។ ដំ្ លគាន ខដរ ករណីពនោះមានភាពមនិរបរកត្ីសរមាប់



សមាជិករពឹទធសភាពោក សុែហួរ ចំពពាោះការពចញផាយសនធសិញ្ញដ ខកលងកាល យ ពោកពិត្ជាពុំបានញុោះញង់
នរ្មាន ក់ពោយផ្ទទ ល់ឱ្យរបរពឹត្តបទឧរកិដឋ្ មួយពនាោះពទ។ ការខកលងបនលមំានកំណត់្និយមន័យកនុងមារា 
៦២៦ ថ្នរកមរពហមទណឌ  ថា គឺជាការ “ពធ្វីឱ្យែូចខាត្ពោយពចត្នានូវការពិត្”។ មារា ៦២៩ ខចងថា បទខកលង
បនលឯំកសារសាធារណៈ ទក់ទងខត្ចំពពាោះ “លិែិត្យថាភូត្” ឬ ”ឯកសារពចញពោយរាជការសាធារណៈ” ពដីមបី
ពធ្វីការកត់្សមាគ ល់សិទធ ិ អត្តសញ្ញដ ណ ឬឋានៈ ឬពដីមបយីល់រពមផតល់ការអនុញ្ញដ ត្”។ សកមមភាពរបស់ពោក 
សុែហួរ មិនអាចោត់្ទុកថាជាអំពពខីកលងបនលពំទកនុងបរបិទពនោះ ពរពាោះថា គាម នភសតុាងបញ្ញជ ក់ថា សមាជិក
រពឹទធសភារូបពនោះបានផ្ទល ស់បតូរសនធិសញ្ញដ ខកលងកាល យ។ 
 ការោប់ែលួនខដលពុំរសបពៅនងឹរដឋធ្មមនុញ្ដពនោះ មិនខមនមានខត្មួយករណីពទ។  ពៅពពលងមីៗពនោះ រាជ 
រោឋ ភិបាលកមពុជា (“រោឋ ភិបាល”) បានបនតវាយរបហារពោយរបពោល និងជារបព័នធពៅពលីគូបដបិកខ និងលទធិ
របជាធ្ិបពត្យយពៅកមពុជា។ ពៅថ្ងៃទី២១ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៥ សកមមជនគណបកសជំទស់ចំននួ១១រូប ខដល
មានទំនាក់ទំនងសនិទធនឹងគណបកសសពន្ត គ្ ោះជាត្ិកមពុជា (“គ.ស.ជ”) រត្ូវបានកាត់្ពទសឱ្យជាប់ពនធនាគារពីបទ
ពបាោះពបារ ពោយសារមានពាក់ព័នធកនុងការត្វា៉ោ ពៅទីោនរបជាធ្ិបពត្យយ កនុងរាជធានីភនំពពញ។ ពៅពដីមខែសីហា 
រយៈពពលរត្ឹមខត្ពីរថ្ងៃ បនាទ ប់ពីនាយករដឋមន្តនតីហ ុន ខសន ពសនីឱ្យោប់ែលួនបខនថមពទៀត្ សកមមជន គ.ស.ជ បីនាក់
ពទៀត្ រត្ូវបានពោទរបកាន់ពបីទចូលរមួកនុងចលនាពបាោះពបារ ពាក់ព័នធកនុងការត្វា៉ោ ដូចគាន ពនោះផងខដរ។ ចាប់សតីពី
សមាគម នងិអងគការមិនខមនរោឋ ភិបាល ខដលពទីបខត្របកាសឱ្យអនុវត្តពនាោះពទៀត្ពសាត្ គឺជាឧទរហណ៍មួយ
ពទៀត្ថ្នយុទធនាការរបស់រោឋ ភបិាលពដីមបគីាបសងកត់្ពៅពលីមត្រិោិះគន់ ខដលអាចឱ្យមន្តនតីរោឋ ភិបាលបិទអងគការ
សងគមសុីវលិាមអំពពីចិត្តខផែកពលីពហតុ្ផលថាមិនបានរបត្បិត្តាិម ពគាលការណ៍ “អពារកឹត្យភាពចំពពាោះគណ
បកសនពោបាយ”។ កាលពីមសលិមិញពនោះ យុវជនចំនួន ៣របូ ជាសមាជិកអងគការមាាធ្មមជាត្ ិ រត្ូវបានសមត្ថ
កិចចោប់ែលួនចំពពាោះសកមមភាពត្វា៉ោ ពៅកនុងពែត្តពកាោះកុង។ ដំ្ លគាន ពនោះខដរ រោឋ ភិបាលកំពុងពរត្ៀមោក់ពចញ
ចាប់សតីពឧីរកិដឋកមមពលីរបព័នធបពចចកវទិា ខដលោត់្ជាបទពលមីសរពហមទណឌ ចំពពាោះ “បុគគលមានពចត្នាទុចចរតិ្” 
ខដលពធ្វីការរោិះគន់រោឋ ភិបាល” និងចាប់សតីពសីហជីព   ពោយមានពគាលបណំងបនថយឥទធិពលរបស់សហជីព 
ខផនកវស័ិយការ្រ។  
 ការវវិត្តន៍ទងំពនោះគជឺាកាត រមួផសោំ៉ោ ងសំខាន់ និងប ហ្ ញពីការគំរាមកំខហងោ៉ោ ងធ្ៃន់ធ្ៃរដល់លទធរិបជា
ធ្ិបពត្យយ និងសិទធមិនុសសពៅកមពុជា។ រោឋ ភិបាលកំពុងពរៀបចំយុទធនាការមួយពដីមបបីបំិទសំពឡងរកុមជំទស់ 
ខដលពធ្វកីារជំទស់ោ៉ោ ងខាល ងំបំផុត្ រកុមទងំពនាោះរមួមាន គណបកសជំទស់ អងគការសងគមសុីវលិ សហជីពកនុងវ ិ
ស័យការ្រ និងរបជាពលរដឋសាមញ្ដខដលពរបីរបាស់ប ត្ ញព័ត៌្មានសងគម ាមរយៈការពរបីអំ្ចរគប់រគង
ទងំរសុងពៅពលសីាថ ប័នតុ្ោការ រពមទងំបានោក់ពចញនូវចាប់ខដលមានលកខណៈរតឹ្ត្បតិ្ខដលរពំោភពៅ
ពលបីទោឋ នសិទធិមនុសសអនតរជាត្។ិ ពយងីែញុជំារកុមអងគការសងគមសុីវលិ ខដលមានរាយនាមខាងពរកាម ពសាក 
សាត យជាខាល ងំចំពពាោះទពងវរីបស់រោឋ ភិបាលខាងពលីពនោះ និងសូមបញ្ញជ ក់ជាងមីពីការពបតជាញ របស់ពយងីែញុ ំចំពពាោះលទធិ
របជាធ្ិបពត្យយ និងសិទធមិនុសសពៅកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា។  



អងគការសងគមសីុវលិខដលគារំទពសចកតីខងលងការណ៍រមួពនោះ រមួមានរាយនាមដូចខាងពរកាម ៖  

1. គណៈកមាម ធ្កិាររបរពឹត្តកិមម ថ្ន អងគការសមាគមការពារសទិធិមនុសសកមពុជា ពោក សួន ប ុនស័កក ិ
០៩២ ៣៤៤៣៥៧ 

2. សមាគមអាដហុកការពារសទិធមិនុសស និងអភិវឌ្ឍន៍ពៅកមពុជា ពោក ន ីចរោិ ០១១២៧៤៩៥៩ 
3. សហភាពការ្រកមពុជា ពោក អាត់្ ធ្ន ០១២ ៩៩៨៩០៦ 
4. មជឈមណឌ លសិទធមិនុសសកមពុជា ពោក សួន ប ុនពធ្ឿន ០១២ ៤៨៣៥៤៦  
5. ប ត្ ញយុវជនកមពុជា ពោក ទីម មា៉ោ ថ្ឡ ០១៧៩៩៨៩០៦ 
6. គណៈកមាម ធ្កិារពដីមបកីារពបាោះពឆ្ន ត្ពោយពសរ ីនិងយុត្តិធ្ម៌ពៅកមពុជា ពោក គល់ បញ្ញដ  ០១២ 

៩៤២០១៧ 
7. សមព័នសហគមន៍កសិករកមពុជា ពោក ពងង សាពវឿន ០១២ ៧០៧៣៨១ 
8. អងកការសមធ្ម៌កមពុជា ពោក ពអៀង វុទធី ០១២ ៧៩១៧០០ 
9. រកុមការ្រពិពសសសិទធិលំពៅោឋ ន ពោក ពសៀ ភារមយ ០៦០ ៣១៣៤៥១ 
10. អងគការពនលកខែមរ ពោក អាង ជាត្ិពោម ០១២ ៥១៧៩៤៣ 
11. អងកការសលីការ អនករសី ធ្ីា ឃោឹះ ០១២ ៨៣៨ ៤៦៤ 
12. អងកការន្តសតីខែមរ អនករសី អរុណ រសមី ០១២ ៩៥២២០៨ 
13. អងគការធ្មមទនសងគម 

 

  


