
 

 

 

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ   
អងគការេងគមេ វីិល េណូំមពរសោយទទូចឲ្យសាលាឧទធរណ៍បដិសេធការផ្ដន្ទា សោេដ៏
អយ ត្តធិម ៌សលើេក្មមជនដីធែនីិងអនក្ការពារេទិធិមន េស អនក្ស្េ ីសទព វនន ីសដើមបបីញ្ចប់
ការសធវើទ ក្ខប ក្សមនញតាមផ្ែូវចាបម់ក្សលើអនក្ស្េ ីនងិសោោះថ្លងអនក្ស្េឲី្យមានសេរភីាព

វិញ #សោោះថ្លងសទពវននី 
 

រាជធានភី្នំពេញ ថ្ងៃទ២ី៦ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

ព ងីែ្ញ ំ ជាអងគការសងគមសញីវលិខែលមានរា នាមែូចខាងពរកាម សូមសំណូមេរពដា ទទូចឲ្យសាលា
ឧទធរណ៍បែិពសធពោលសាលរកមរបស់សាលាែបូំងរាជធានីភ្នំពេញចញុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧  ខែល
បានសពរមចផ្តនាា ពោសែ៏អ ញត្តិធម៌មកពលីអនករស ី ពទេ វនន ី េីបទរបរេឹត្តអំពេីហងិាពដា ពចត្នា មានសាា ន
ទមៃន់ពោស និងរត្ូវជាប់េនធនាគាររ ៈពេល ២ ឆ្ន កំនលុះ ពដា សារសកមមភាេត្វ៉ាអហងិារបស់អនករស ីកាលេី
ឆ្ន ២ំ០១៣។ សាលាឧទធរណ៍នឹងពបីកសវនាការបណដឹ ងឧទធរណ៍របស់ អនករស ី ពទេ វនន ី របឆ្ងំនឹងការផ្តនាា
ពោសពនុះ ពៅថ្ងៃខសែក ទី២៧ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៧។ ពៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ ខាងមញែពនុះ គឺជាែួប
មួ ឆ្ន  ំខែលអនករស ីពទេ វនន ីរត្ូវបានជាប់កនញងេនធនាគារ  ពហ ីការជាប់េនធនាគាររបស់អនករសីទំនងជាការប៉ាញន
ប៉ាង កនញងការបំបិទសំពេងអនកការពារសិទធមិនញសសខែលហា៊ា ននិយា រុិះគន់មិនសំថ្ចមាត់្ពៅកមពញជា មញនពេលការ
ពបាុះពឆ្ន ត្ថ្នន ក់ជាត្ិខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៨ ចូលមកែល់។ 

សវនាការថ្ងៃខសែកពនុះ ពាក់េ័នធនឹងករណីមួ កនញងចំពោមករណីបពីផ្សងពទៀត្ ខែលអសកមមអស់រ ៈ
ពេលពរចីនឆ្ន មំកពហ ី ប៉ាញខនតរត្ូវបានពសីពរពីេងីវញិរបឆ្ងំនឹង អនករស ី ពទេ វននី នាពេលងមីៗពនុះ។ កាលេខីែ
សីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ រេុះរាជអាជ្ាថ្នសាលាែំបូងរាជធានភី្នំពេញបានពសីពរសីណំញ ំ ពរឿងោស់របស់អនករស ី ពទេ វននី 
េីបទពរបអីំពេហីងិាពដា ពចត្នា មានសាា នទមៃន់ពោស ែណៈខែលអនករសកីំេញងសាិត្កនញងការឃញែំលួនបពោដ ុះ
អាសននរង់ោសំវនាការ។ ការពសីពរពីនុះពធវីពេងី មញនពេលអនករសរីត្ូវបានផ្តនាា ពោសពដា មិនសមពហត្ញផ្លពលី
សំណញំ ពរឿងមួ ពទៀត្ ពាក់េ័នធនឹងការចូលរមួរបស់អនករសកីនញង ញទធនាការអហងិា “ថ្ងៃចនាេណ៌ពមម ” ខែលជា
 ញទធនាការោមោរឲ្យមានការ “#ពដាុះខលងអនកោងំ៥” 1  ខែលកំេញងរត្ូវបានឃញែំលួនបពោដ ុះអាសននរង់ោសំវនា
ការ នាពេលពនាុះ2។ ពរឿងកដី ខែលសាលាឧទធរណ៍នឹងរត្ូវពបីកសវនាការថ្ងៃខសែកពនុះ គឺជាសំណញំ ពរឿងោស់ម ួ 

                                                 
1 សូមពមីលពសចកដីរបកាសរមួ “សងគមសញីវលិអំពាវនាវឲ្យមានការពដាុះខលងសកមមជនបឹងកកជ់ាបនាា ន”់ (១៨ សីហា ២០១៦) 
http://bit.ly/2vQD6PM 
2 បញគគលិកចំននួបួននាក ់ថ្នសមាគមសិទធិមនញសស និងអភ្ិវឌ្ឍ អាែហញក អនករសី លឹម មញន ីពលាក នី សញខា ពលាក   ីសញែសានត និង ពលាក ថ្ណ វ ៉ាង់ដា ក៏
ែូចជាអគគពលខាធកិាររងថ្នគណៈកមាម ធកិារជាត្ិពរៀបចំការពបាុះពឆ្ន ត្ (និងជាអត្តី្បញគគលិកសមាគមអាែហញក) ពលាក នី ចរយិា។ អនកការពារសិទធិមនញសស
ោងំ ៥ រត្ូវបានពដាុះខលងឲ្យពៅពរៅឃញ ំពៅថ្ងៃទ២ី៩ ខែមិងញនា ឆ្ន ២ំ០១៧។ សូមអាន https://freethe5kh.net/campaign-updates/ 

http://bit.ly/2vQD6PM
https://freethe5kh.net/campaign-updates/


 

 

ពាក់េ័នធនឹងការចូលរមួរបស់អនករសីកនញងការត្វ៉ាអហងិារបស់សហគមន៍បឹងកក់ ពៅមញែពគហដាា នសពមដចនា ក
រែាមន្រនត ីហ៊ាញន ខសន ពែីមបអីំពាវនាវឲ្យមានការពដាុះខលងសមាជិកសហគមន៍របស់ែលួន។ ការត្វ៉ា ពនុះបានបញ្ច ប់
ពដា អំពេហីងិាមកពលីអនកត្វ៉ាេីសំោក់កងកមាល ងំសនតិសញែ ខែលអនករស ី ពទេ វននី ក៏រត្ូវបានរងរបួសផ្ងខែ
រ។ ពៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ អនករស ី ពទេ វននី រត្ូវបានផ្តនាា ពោសេីបទពោទោងំពនុះ ពដា ត្រមូវឲ្យ
ជាប់េនធនាគាររ ៈពេល ៣០ ខែ និងេិន័ ជារបាក់ចំនួន ៥ លានពរៀល (របខហលជា ១.២៥០ ែញលាល រអាពមរ ិ
ក) និងខងមោងំត្រមូវឲ្យបង់របាក់សំណងសរញបចំនួន ៩ លានពរៀល (របខហលជា ២.២៥០ ែញលាល រអាពមរកិ) 
ពៅពែីមបណដឹ ងោងំេីរនាក់ខែលជាសនតិសញែែណឌ ែូនពេញពទៀត្ផ្ង។ 

សវនាការរបស់អនករស ី ពទេ វននី មិនបានអនញពលាមតាមបទដាា នអនតរជាត្ ិពាក់េ័នធនឹងសិទធទិទួលបាន
ការជំនញជំរមុះពដា ពសមីភាេពនាុះពទ ពដា សារេញំមានភ្សតញតាងជាក់លាក់ោមួ  សរមាប់បញ្ជា ក់េបីទពោទ
មកពលអីនករស ី ពហ ីក៏េញំពឃញីមានពែីមបណដឹ ង ឬសាកសដីាក់បនាញកោមាន ក់បានផ្ដល់សកខីកមមផ្ទា ល់មាត់្ពៅកនញង
សវនាការោងំេីរពលីក និងមានខត្សកខកីមមជាពសចកដីខងលងការណ៍ខត្ប៉ាញពោណ ុះ ខែលពនុះជាការរារាងំកនញងការជជីក
សួរពែញពដាល។ ចំខណក សមាជិកសហគមន៍ខែលមកគារំទអនករសពីៅខាងពរៅត្ញលាការ រត្ូវបានទទលួរង
អំពេហីងិាេីសំោក់កងកមាល ងំសនតសិញែ ពហ ីបនាា ប់េកីាររបកាសសាលរកមរចួមក មន្រនតនីគរបាលបន្រកក ប
កុប្បកមមបានចូលពៅកនញងត្ញលាការ និងបានរារាងំសាកសពីដាុះបនាញកមួ ចំននួ3។  

ការពសីពរបីទពោទោងំពនុះ ទំនងែូចជាមានពហត្ញផ្លនពយាបា  កនញងការប៉ាញនប៉ាងរតឹ្ត្បតិ្និងដាក់
ពោសពលអីនករស ី ពដា សារអនករសជីាសកមមជនែីធលីនិងជាអនកការពារសិទធមិនញសស ខែលពនុះជាខផ្នកមួ ថ្នការ
បន្រកក បរបស់អាជ្ាធរជាបនតបនាា ប់មកពលសីំពេងជំោស់។ ការត្វ៉ា ពដា សនតិវធិ ី និងពសរភីាេបពញ្ចញមត្ិ មិន
ខមនជាបទពលមីសពនាុះពទ ពហ ីអនកការពារសិទធមិនញសសក៏មនិគួររត្ូវបានដាក់ពោស ពដា សារខត្ការអនញវត្តសិទធិ
ពសរភីាេមូលដាា នពដា សនតិវធិីពនាុះខែរ។ ព ងីែ្ញ ំ សងឃមឹថ្នសាលាឧទធរណ៍ នឹងពរបីរបាស់ឯករាជយភាេរបស់
ែលួន និងខសវងរក ញត្តិធម៌ជូនអនករស ី ពទេ វននី វញិ តាមរ ៈការបែិពសធពោលការផ្តនាា ពោសមកពលីអនករសី េី
សំោក់សាលាែបូំងរាជធានភី្នំពេញ។ ព ងីែ្ញក៏ំសងឃមឹខែរថ្ន អាជ្ាធរកមពញជាបញ្ឈប់ការពធវីទញកខបញកពមនញតាម
ផ្លូវចាប់ មកពល ីអនករស ីពទេ វននី និងសងឃមឹថ្នអនករសនីឹងរត្ូវបានពដាុះខលងេីេនធនាគារវញិ។    
 
ពសចកដខីងលងការណ៍រមួពនុះគារំទពដា  ៖  
១. អងគការពលីកខលងពោសអនតរជាត្ ិ
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