
 
 

esck þIRbkasB½t_man 

ររសួងមហាផ្ផទផ្នរពះរាជាណាចរររមពុជា មានរិត្តិយសសូមជំរមាបជូនដល់សាធារណៈមតិ្ជាតិ្ និងអនតរ
ជាតិ្មមត្តត រជាបថា៖ កាលពីរពឹរផ្ងៃទី ១៥ ខែររកដា ឆ្ន  ំ២០១៤ រនលងមៅមនះ មៅជិត្បរមិវណទីលានរបជាធិបមត្
យយមានមរីត្មឡងី មដាយជនអនាធិបមត្យយមានការចាត់្ត្តងំដឹរនាមំដាយម ន្ ះ មរួ សុែហរួ ខម៉ន សុថារទិធ ខរវ 
ភារមយ និង ហូ វ៉ន ។ អំមពីហងិាខដរបងកមឡងីមដាយររុងអនាធិបមត្យយមនះបានមធវីអាយមានភាពចលចលប៉ះ
ពាល់ដល់សនតិសុែសណាត ប់ធាន ប់ធារណៈ នាដំល់ការរបឈមមុែគ្នន មដាយឥត្រពាងទុរជាមយួរងរមាល ងំររាសនតិ
សុែរហូត្្នដល់ការបងករបសួធៃន់ធៃរមលីរំលាងំសនតិសុែសាលាែណឌ ដូនមពញចំននួ៣៨នារ់ រនុងមនាះ ០៣នារ់
រំពុងសថិត្រនុងសាថ នសមររះបនាទ ន់ បំផលិត្បំផ្លល ញរទពយសមបត្តិសាធារណៈនិងឯរជនរពមទងំបងកភាពភ័យខ្លល ចដល់
របជាពលរដឋទូមៅខដលរំពុងរស់មៅយ៉ងសុែសានត។  

 របឈមមុែនឹងសរមមភាពអនាធិបមត្យយរបរបមដាយចររិហងិាមនះ អាជាា ធរមានសមត្ថរិចច មដាយនិង
របកាន់ខ្លា ប់នូវត្នួាទីភាររិចចរំណត់្មដាយចាប់ បានចាត់្ត្តងំអនុវត្តនូវវធិានការណ៍សមរសបចំមពាះមមមកាល ង និង
បរសពរួបងកចលាចលអានាធិបមត្យយ មអាយទទលួែុសរតូ្វចំមពាះទមងវីរបស់ែលួនត្តមចាប់ជាធរមាន។ 

 រនុងន័យមនះ ររសួងមហាផ្ផទសូមសខមលងនូវការមសារសាត យចំមពាះឧបបត្តិមហតុ្ចលាចលមនះ និងសូមអំពាវ
នាវរបរបមដាយភាពមជឿជារ់ថា បងបអូនរបជាពលរដឋទងំអស់នឹងបនតែិត្ែំជួយដល់បុពវមហតុ្ររាសនតិសុែ សិវត្ថិ
ភាព និងសណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈរបស់រាជរដាឋ ភិបាល រពមទងំចូលរមួមថាក លមទសយ៉ងធៃន់ធៃរចំមពាះសរមមភាព
អនាធិបមត្យយនានា របរបមដាយឧបាយរលនមយបាយទុចទរតិ្ប៉ះពាល់ដល់ភាពសុែមរសមរានត និងមសចរតីផ្ងលងនូរ
របស់របជាជន និងសងគមរមពុជាទងំមូល។  

 



 

 
សាលារាជធានីភនំមពញ សូមជរមាបជូនសាធារណជនមមត្តត រជាបថា មៅរពឹរផ្ងៃទី ១៥ ខែ ររកដា ឆ្ន  ំ

២០១៤ មវលាមម៉ាង ០៨:០០នាទី ររុមអនាធិបមត្យយរបមាណ ៣០០នារ់ ដឹរនាមំដាយមលាររសី មូរ សុែហរួ 
បានរបមូល ផតុ ំមដាយឥត្ចាប់ មធវីការបិទផលូវជំុវញិបរមិវណទីលានរបជាធិបមត្យយ។ របការខដលគរួឱ្យមសារសាត យ
បំផុត្មនាះ គឺរមាល ងំខ្លងមលីមនះ មានបំណងសរមុរចូលទីលានរបជាធិបមត្យយ មដាយបានមរបីអំមពីហងិា និងវយ 
មដាយដំបងមរមលីរមាល ងំសណាត ប់ធាន ប់ែណឌ ដូនមពញខដលរំពុងបំមពញភាររិចច បណាត លឱ្យរងរបសួធៃន់រសាល
ចំននួ ៣៧ នារ់ រនុងមនាះរបសួធៃន់ចំនួន ២២នារ់ និង ០២នារ់ មទៀត្រំពុងសថិត្រនុងសាថ នភាពសមគរគ ះបនាទ ន់។ 

មដាយការរបមូលផតុ ំមនះ បាន្នដល់ការមរបីរបាស់អំមពីហងឹាយ៉ងធៃន់ធៃរ រងរមាល ងំសមត្ថរិចចបានបងខំចិត្ត
មធវីការបំខបរររុមអនាធិបមត្យយ មដីមបមីធវីឱ្យសាថ នភាពសនតិសុែ សុវត្ថិភាព និងសណាត ប់ធាន ប់ សាធារណៈវលិមរររ
របររតី្ភាពមឡងីវញិ រពមទងំបានឃាត់្ែលួនជាបឋមមមដឹរនាចំំននួ ០៣រូប បញ្ាូ នមៅសនងការដាឋ ននគរបាលរាជ
ធានីភនំមពញ មធវីការសារសួរ។ 

សាលារាជធានីភនំមពញ សូមមធវីការមថាក លមទសយ៉ងដាច់អហរក រចំមពាះការរបមូលផតុ ំមដាយែុសចាប់បងក
មឡងីមដាយររុមអនាធិបមត្យយ ខដលបណាត លឱ្យបាត់្បង់សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់មៅរបចាំ
ផ្ងៃរបស់របជាពលរដឋ។ ទមងវីហងិាមរមលីរំលាងំសណាត ប់ធាន ប់មនះគឺជាការរមំលាភយ៉ងធៃន់ធៃរមរមលីមគនតីសាធារណៈ 
ខដលរំពុងបំមពញភាររិចច។ 

សាលារាជធានីភនំមពញ សូមអំពាវនាវដល់រមាល ងំមានសមត្ថរិចច និងសាថ ប័នពារ់ព័នធ រត្ូវមធវីការរសាវរជាវ និង
រំណត់្មុែសញ្ញា ខសវងររជនផ្ដដល់ និងអនរទទលួែុសរត្ូវរនុងមហតុ្ការណ៍ខ្លងមលីមនះ មដីមបផីតនាទ មទសត្តម នីតិ្
វធីិចាប់។ 

អារស័យមហតុ្មនះ សូមសាធារណជនមមត្តត រជាបជាព័ត៌្មាន។ 

 



 

រាជរដាឋ ភិបាលសូមជរមាបជូន ជនរមួជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ មមត្តត រជាបថា មៅរពឹរផ្ងៃទី១៥ ខែររកដា 

ឆ្ន ២ំ០១៤ មបរខជនត្ំណាងរាគសតជាប់មឆ្ន ត្របសគ់ណបរសសមគរគ ះជាត្ិមួយចំនួនបានដឹរនាមំធវីបាតុ្រមម
មដាយែុសចាប់យ៉ងអនាធិបមត្យយ មដីមបសីរមុរចូលទីលានរបជាធិបមត្យយមរកាមពារយមសាល រ “មដាះ
ខលងទីលានរបជាធិបមត្យយ” មដាយមរបីអំមពីហងិាដ៏កាចសាហាវ បានបណាត លឱ្យរងរមាល ងំររាសនតិសុែ
របស់អាជាា ធរមូលដាឋ ន ចំនួន ៣៨នារ់ រងរបួស រនុងមនាះ ២២នារ់ របួសធៃន់និង៣នារ់សៃិត្មៅរនុងការស
មគរគ ះបនាទ ន់។ 

អំមពីហងិាដ៏មឃារមៅ ផ្រពផ្ផស អមនុសសធម៌ និងរមំលាភសិទធិមនុសសយ៉ងធៃន់ធៃរ មៅជិត្ទីលាន
របជាធិបមត្យយ បងកមឡងីមដាយររុមជនខដលមរមធវីបាតុ្រមមមដាយែុសចាប់ មរកាមការបញ្ញា និងដឹរនាំ
មដាយមបរខជនត្ំណាងរាគសតជាប់មឆ្ន ត្របស់គណបរសសមរគ ះជាត្ិ និងសរមមជនរបសែ់លួន។ អំមពីហងិា
មនះបាន្នហួសពីការអនុវត្តសិទធិមសរភីាពផ្នការបមញ្ច ញមត្ិ កាល យមៅជាអំមពីហងិារមំលាភចាប់រពហម
ទណឌ ជាធរមាន គឺរបរពឹត្តអំមពីឧររិដឋដ៏ធៃន់ធៃរ ខដលមានការមរគ្នងទុរជាមុន ត្តមរយៈការមរៀបចំនិងមរបីរបាស់នូវ
ដំបង ដំុងម និងឧបររណ៍មផសងៗមទៀត្ សរមាប់មធវីជាអាវុធរនុងមចត្នាគិត្ទុរជាមុន បុ៉នប៉ងមនុសសឃាត្មរមលីរង
រមាល ងំសនតិសុែរបស់អាជាា ធរមូលដាឋ ន។ 

រនុងឋានៈជាអនររគប់រគងរដឋ ខដលមានត្នួាទី រនុងការររាសនតិសុែនិងសណាត ប់ធាន ប់សងគម រាជរដាឋ  

 

 

 

ភិបាលមានកាត្ពវចចចាត់្វធិានការយ៉ងមឺុងម៉ាត់្ រនុងររបែ័ណឌ លទធិរបជាធិបមត្យយ និតិ្រដឋ 



 

 

 ការមគ្នរពសិទធិមនុសស និងការមគ្នរពចាប់ មដីមបនីាយំរជនទទលួែុសរតូ្វចំមពាះការរបរពឹត្តបទឧររិដឋមនះមរផតនាទ
មទសត្តមផលូវចាប់។ វធិានការយ៉ងមឺុងម៉ាត់្និងហមត់្ចត់្របស់រាជរដាឋ ភិបាល គឺមធវីមឡងីមដីមបរីដរសាសណាត ប់ធាន ប់
សាធារណៈ សនតិសុែជាតិ្ និងផតល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងមរគ្នះ ដ៏ដូចជាការពារសុវត្ថិភាពរបស់របជាពលរដឋទូមៅ។ 

រាជារដាឋ ភិបាលមសនីឱ្យអាជាា ធរមានសមត្ថរិចច បនតមធវីការរសាវរជាវឱ្យបានមឺុងម៉ាត់្និងរសបត្តមនីតិ្វធីិជាធរមាន ររ
ចាប់ជនផ្ដដល់ និងមមមខ្លល ង មដីមបយីរជនទងំមនាះមរទទលួែុសរតូ្ចំមពាះមុែចាប់ជាធរមាន។ 

រាជរដាឋ ភិបាលមថាក លមទសចំមពាះការរបរពឹត្តអំមពីហងិាយ៉ងមឃារមៅ ខដលបានរមំលាភបំពានចាប់យ៉ងធៃន់ធៃរ 
ខដលបណាត លឱ្យមានចលាចលសងគម ដឹរនានិំងបញ្ញា មដាយមបរខជនតំ្ណាងរាគសតជាប់មឆ្ន ត្មយួចំននួរបស់គណ
បរសសមគរគ ះជាតិ្ខដលជាមមគំនិត្ និងសូមអំពាវនាវដល់បងបអូនជនរមួជាតិ្បនតចូលរមួជាមយយរាជរដាឋ ភិបាល រនុង
ការខងររាសុវត្ថិភាព សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ និងសនតិសុែសងគម មដីមបមីសចរតីផ្ងលងនូររបស់ជាតិ្មយងី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ឯរឧត្តមខរវ មរម៉៖ី រាជរដាឋ ភបិាលនឹងមិនអនុមរគ្នះចំមពាះសរមមភាពណាខដលមធវឲី្យបាត់្បង់សនតិសុែ សុវត្ថិភាព និងសណាត ប់
ធាន ប់សាធារណៈមឡយី 

មចញផាយផ្ងៃៈ (១៦ ររកដា ២០១៤) 
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ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ រដឋមលខ្លធិការ និងជាអនុរបធានអងគភាពព័ត្មាន និងរបតិ្រមមរហ័សផ្នទីសតីការគណៈរដឋមគនតី 
បានមានរបសាសន៍ឲ្យដឹងថាមៅរពឹរផ្ងៃទី ១៦ ខែ ររកដា ឆ្ន  ំ២០១៤ ថា រាជរដាឋ ភិបាលនឹងមិនអនុមរគ្នះចំមពាះ
សរមមភាពណាខដលមធវីឲ្យបាត់្បង់សនតិសុែ សុវត្ថិភាព និងសណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈមឡយី ។ 

មៅរនុងសននិសីទសារព័ត្មានខដលមធវីមឡងីមៅទីសតីការគណៈរដឋមគនតី ពនយល់មៅនឹងអំមពីហងិាខដលបងកមឡងីកាល
ពីរពឹរផ្ងៃទី ១៥ ខែ ររកដា ឆ្ន  ំ២០១៤ មៅទីលានរបជាធិបមត្យយ ខដលបណាត ឲ្យរងរបសួសនតិសុែសណាត ប់ធាន ប់
សាលាែ័ណឌ ដូនមពញយ៉ងមហាចណាស់ចំននួ ៣៨ នារ់ រនុងមនាះ ២២នារ់ រងរបសួធៃន់ និង ៣នារ់រំពុងសមររះ
បនាទ ន់មនាះ ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ បានមានរបសាសន៍មដាយសខមតងរតីមសារសាត យចំមពាះទមងវីរបស់មបរខជនតំ្ណាង
រាគសតជាប់មឆ្ន ត្របស់គណបរសរបឆ្ងំ ខដលបានដឹរនារំរុមជនអណាធិបមត្យយ មធវីការវយរបហារយ៉ងរំមរាលមរ
មលីរងសនតិសុែែ័ណឌ ដូនមពញ រនុងមគ្នលបំណងចូលកាន់កាប់ទីលានរបជាធិបមត្យយ។  

ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ បានមានរបសាសន៍មលីរមឡងីថា សាថ នភាពបចចុបបននរាជរដាឋ ភិបាលរំពុងយរចិត្តទុរដារ់មៅមលី
បញ្ញា ពលររ ខដលជាអាជាា ផ្ង បានចាប់បញ្ាូ នឲ្យរត្ឡប់មរវញិ ខបរជាគណបរសរបឆ្ងំបងករបញ្ញា  មិនមចះចប់មិន
មចះមហយី។ មដាយចាត់្ថា អំមពីហងិាខដលបងករមឡងីមដាយរមាល ងំរបស់គណបរសសមគរគ ះជាតិ្មៅមលីសនតិសុែ     
ែ័ណឌ ដូនមពញថា ជាទមងវីខដលមានមចត្នាមរៀបចំគិត្ទុរជាមុន ឯរឧត្តម ខរវ មរមី៉ បានមានរបសាសន៍ពនយល់ថា 
ពរួគ្នត់្មានជំនាញខ្លងបងករបញ្ញា ។ មមដឹរនាគំណបរសរបឆ្ងំដឹរនាមំដាយមលាររសី មរួ សុែហរួ និងមគនតីគណ
បរសសមគរគ ះជាតិ្មយួចំននួមទៀត្ បានរបរូររបកាសត្តមបណាត ញទំនារ់ទំនងសងគមមហវសបុរ ឲ្យមៅរមំដាះយរទី
លានរបជាធិបមត្យយ នាផ្ងៃទី ១៥ ររកដា គឺមានការមរៀបចំខផនការចាស់លាស់។ 

ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ បញ្ញា រ់ថា ឧបររណ៍ខដលយរមៅរបរពឹត្តអំមពីហងិាមទៀត្មសាត្ គឺមានកាមរៀបចំទុរជាមុនមៅ
រនុងមសាងផ្ទ មានដូចជា ដំបងទីបខដលមានខដរសនូល និងចារ់បញ្ខូ លសុីម៉ង់ត៍្ខងមមទៀត្ ដំបងមូល រជុង ។ល។ 
ខដលរនុងមនាះមានអនរែលះមានពារ់អាវការ់ព័ណ៌មែៀវ ខដលមានសរមសរមៅខ្លងមរកាយអាវថា ”ររុមឃាល ងំមមីលសិទធិ
មនុសស” ខងមមទៀត្ មិនដឹងថា ជាររុមសិទធិមនុសស ឬររុមពួរអណាធិបមត្យយមនាះមទ។ សរមមភាពពរួមគមរដល់
សំពងមលីររុមសនតិសុែយរខត្មតង។ ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ បានមលីរជាសំណួរថា មតី្របមទសណាខដលមានចាប់ឲ្យ
មរបីអំមពីហងិាមៅមលីសមត្តរិចច ខដលមានភាររិចចររាសនតិសុែ សណាត ប់ធាន ប់? មៅរបមទសអាមមររិ បូ៉លិសមគ 

http://www.pressocm.gov.kh/site/detail/6324.html#.U8aQscaKBOs


 
 

មានសិទធិបាញ់ មៅរបមទសមអសាញ៉ ហ៊ានមជររបមាងអាជាា ធរសមត្តរិចចបូ៉លិស ចាប់មគត្រមូវឲ្យផ្លរពិន័យជា
របារ់ជាមដីម។ 

ឯរឧត្តមរដឋមលខ្លធិការទីសតីការគណៈរដឋមគនតីបានមានរបសាសន៍ថា ការរបរពឹត្តអំមពីហងិាកាលពីរពឹរផ្ងៃទី ១៥    
ររកដា គឺជាអំមពីសាហាវ យង់ែនង អមនុសសធម៌ជាទីបំផុត្ សូមបខីត្ជនរងមរគ្នះដលួមហយី រ៏មៅខត្រពួត្គ្នន វយខងម
មទៀត្ រ៏បុ៉ខនតមមដឹរនាគំណបរសសមគរគ ះជាតិ្ មៅរនុងសននិសីទធកាខសត្នារពឹរមិញមនះខដរ មៅទីសាន រ់ការគណបរស
សមគរគ ះជាតិ្ ខបរជាមចាទមៅមលីរដាឋ ភិបាលជាអនរបងករហងិាមៅវញិ។អនរែលះបានមចាទមៅមលីការបាទររហម 
ខដលបានមៅជយួដល់ជនរងមរគ្នះមៅមទៀត្ថា មានភាពលំមលៀង។ មដាយបញ្ញា រ់ពីភាពអធាររឹត្យរបស់ការបាទ
រមពុជា ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ បានមលីជាសំណួរថា មតី្ឲ្យមៅជយួយ៉ងមម៉ច មបីពរួគ្នត់្គ្នម នរបសួផង?។ 

ទរ់ទងនឹងការមចាត្របកាន់ថា រមពុជាជារបមទសឯរបរសដឹរនា ំ ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ បានមានរបសាសន៍ពនយល់ថា 
ពារយឯរបរសដឹរនា ំ មានន័យថា ទល់ខត្មានបរសខត្មយួចូលរមួការមបាះមឆ្ន ត្ ខត្ការមបាះមឆ្ន ត្មៅរមពុជា មាន
គណបរសមរចីនចូលរមួ ឯឈនះមានខត្ពីរបរស អញ្ច ឹងចាប់ពី ២ គណបរសមឡងីមៅមគមៅថា របព័នធពហុបរស។ មនះ
ជាការបំផ្ភល មរពាះរដឋធមមនុញ្ាបានរំណត់្ថា គណបរសនមយបាយណានាមុំែ មានសំមលងមលីសពី ៥០ បូរ ១ គឺ
អាចបមងកីត្រាជរដាឋ ភិបាលខត្ឯងបាន។ មហតុ្អវីបានគ្នត់្មៅខត្និយយខបបមនះ? មិនយល់។ មដាយរលំឹរមៅដល់
ការផតល់នូវអនុសាសន៍របស់សមមតចមត្មជា ជូនអនរនមយបាយខដលចង់ចូលមរគណបរសរបជាជន មិនឲ្យមានការ
គំុគនួ ជាមយួគណបរសនមយបាយចាសរបស់ែលួន រ៏ដូចជាមិនរតូ្វមរបីរបាស់គណបរសរបជាជនជា ន្ ន់មដីមបមីធវី
ការសងសឹរ ពិមសសការមចៀសមិនផុត្ការមធវីការជាមួយគ្នន  ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ បានអំពាវនាវដល់អនរនមយបាយ
គណបរសរបឆ្ងំឲ្យមានភាពចាស់ចិត្តគំនិត្ រនុងការមដាះរសាយបញ្ញា ។ 

ទរ់ទងនឹងការមចាទរបកាន់ថា រាជរដាឋ ភិបាលរមពុជាដឹរនា ំ មដាយសមមតចមត្មជាផ្លត ច់ការ ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ បាន
មានរបសាសន៍មលីរមឡងីថា មៅឆ្ន  ំ២០១៣ រនលងមរមនះ មានបាតុ្រមមចំនួន ៨៤២ ដង គឺរនុង១ផ្ងៃមានមរចីនដ
ង។ មាង៉មទៀត្ មបីរបមទសរមពុជាផ្លត ច់ការខមន មតី្បងបអូនអាចមធវីការមជររបមាងត្តមបណាត ញសងគមមដាយមសរ ីនិង
មធវីបាតុ្រមមឥត្ឈរមៅមរីត្មទ? មតី្គណបរសរបឆ្ងំអាចមៅឈរមជីងជាប់មទ មបីផ្លត ច់ការខមន?។ 

ទរ់ទងអំមពីហងិាខដលបងករមឡងីមដាយរមាល ងំខដលដឹរនា ំ មដាយតំ្ណាងរាគសតជាប់មឆ្ន ត្គណបរសសមររគ ះជាតិ្
នារពឹរផ្ងៃទី ១៥ ររកដា ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ បានរបសាសន៍បញ្ញា រ់ថា មមមខ្លល ង និងអនររមួគំនិត្រនុងការរបរពឹត្តអំមពី
មនះរតូ្វខត្ទទលួែុសរតូ្វនូវអំមពីរបស់ែលួន។ រាជរដាឋ ភិបាលនឹងមធវីការរសាវរជាវ ខវរមុែ ររមមមខ្លល ងជាបនតមទៀត្។  

 

 



 

 

មយងត្តមមារត្ត ៥២ ផ្នរដឋធមមនុញ ខដលរំណត់្ពីត្នួាទីរបស់រាជរដាឋ ភិបាល រនុងការខងររាសនតិសុែ សណាត ប់
ធាន ប់សងគម ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ បញ្ញា រ់ថា រាជរដាឋ ភិបាលមិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យររុមពួរជនអណាធិបមត្យយ មធវីឲ្យមានការ
ភ័យខ្លល ចដល់របជាពលរដឋមឡយី។ 

រនុងនាមរាជរដាឋ ភិបាល និងទីសតីការគណៈរដឋមគនតី ឯរឧត្តមខរវ មរមី៉ រ៏បានមធវីការអំពាវនាវដល់របជាពលរដឋខែមរ 
មមត្តត ចូលរមួ និងជយួទងំអស់គ្នន រនុងការខងររាសណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ មដីមបភីាពសុែសានត មៅរនុងសងគមរបស់
មយងី និងមដីមបរូីនមៅមយងីទងំអស់គ្នន  ។ 

 

 

 

 


