
 

សេចក្តីថ្លែងការណរ៍មួ 
 

ឃាតករសបបនិមមិត ប៊ន សំណាង និងសុខ សំអ ឿន រតូវបានបញ្ជូ នអៅរតឡប់ 
អៅពនធនាគារ អោយមិនសមអេតុផល 

 

ថ្ថៃទី២៧ ខខធនូ  ឆ្ន ំ២០១២ 
  
 អយើងខញុំ ជា ងគការសងគមសីុវលិមានរាយនាមដូចខាងអរកាម សូមជំទាស់យ៉ាងខាល ំងអៅអលើអសចកតីសអរមច 
ខដលមិននឹកស្មម នដល់របស់អៅរកមស្មលាឧទធរណ៍ អលាកអៅរកម ជួន សុ៊នអឡង អលាកអៅរកម អសង សីុវុ្ ថា  និង
អលាកអៅរកម ឃុន លាងអម៉ាង កនុងការតមកល់ស្មលរកម ខដលមិនយុតតិធម៌របស់ស្មលាដំបូងរាជធានីភនំអពញ របឆំ្ង
នឹងអលាក ប៊ន សំណាង និងសុខ សំអ ឿន។  នកទំាងពីរ រតូវបានចាប់ខលួន អោយមន្តនតីនគរបាលរកសួងមហាថ្ផៃអៅ 
កនុងបនៃប់សវនាការ អេើយរតូវបានបញ្ជូ នខលួនអៅកាន់ពនធនាគារវញិ កាលពីរពឹកមិញអនេះ។ 
 

 នកទំាងពីរ ខដលរតូវបានអគអជឿជាក់យ៉ាងចាស់ថា រតូវបានអគទមាល ក់កំេុសឲ្យកាល យជាឃាតករសបបនិមមិត ំពី 
 ំអពើឃាតកមមកាលពីឆ្ន ំ២០០៤ អៅអលើអមដឹកនំាសេជីព អលាក ជា វជិាជ  រតូវបានអោេះខលង កាលពីខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៨ 
អោយអសចកតីសអរមចដ៏កាល ហានរបស់តុលាការកំពូល ខដលបង្គគ ប់ឲ្យអធវើការអសុើប អងកតបខនថា មអលើករណីឃាតកមមអនេះ 
កនុងខណៈខដលមានភសតុ្ងយ៉ាងអរចើន បញ្ជជ ក់ពីភាពគាម នកំេុសរបស់ នកទំាងពីរ។ 
 

អលាក អមឿន តុលា របធានខផនកកមមវធីិសិទិធការង្គរថ្នមជឈមណឌល ល ប់រចំាប់សរមាប់សេគមន៍បានមាន 
របស្មសន៍ថា៖ “ស្មលដីកា នារពឹកអនេះ បានអធវើឲ្យអយើងខញុំគាម នពាកយនឹងនិយយ”។ អលាកបានបខនថា មអទៀតថា៖ “អសចកតី 
សអរមចរបស់ស្មលាឧទធរណ៍ មិនបាន នុវតតអៅ្មអគាលការណ៍យុតតិធម៌ និងនីតិរដឋអនាេះអទ”។ 
 

សវនាការរបស់ស្មលាឧទធរណ៍ដ៏អលឿន ខដលបានរបរពឹតតិអឡើង កាលពីថ្ថៃទី៧ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១២ មិនបានផតល់នូវ 
ភសតុ្ងថមី ខដលអាចនឹងរតូវបានអរបើអដើមបីបង្គា ញពីពិរទុធភាពរបស់អលាក ប៊ន សំណាង និងសុខ សំអ ឿនអនាេះអទ។ 
ក៏ប៉ាុខនតអៅរកមទំាងឡាយ បានសអរមចថា  នកទំាងពីរមានពិរទុធ អោយខផែកអលើស្មកខីកមមជាលាយល័កខ កសររបស់ តីត 
មន្តនតីនគរបាល។ ការណ៍អនេះ អៅរកមទំាង ស់បានសអរមចបដិអសធជាលកខណៈរបព័នធ និងរពអងើយកអនតើយអលើ 
ភសតុ្ង និងស្មកខីកមមនានា ខដលគំារទ នកទំាងពីរ ខដលរួមមាន៖ 
 

 ស្មកសីផ្ទៃ ល់ខភនកខតមាន ក់អៅកនុង ំអពើឃាតកមមអនេះ ( នកលក់កាខសត ខដលបានឈរជិតអលាក ជា វជិាជ  អៅអពល 
ខដលអលាករតូវបានអគសមាល ប់) ខដលបានបង្គា ញថា អលាក ប៊ន សំណាង និងសុខ សំអ ឿន មិនខមនជា 
ឃាតករ ដូចខដលនាងបានអឃើញកាលពីថ្ថៃអនាេះអទ។ 

  តីត នកដឹកនំាការអសុើប អងកតករណីឃាតកមមអនេះ ខដលជា តីត គគសនងការនគរបាលរាជធានីភនំអពញ អលាក 
អេង អៅ (បនាៃ ប់ពីបានបាត់បង់តំខណងដ៏មាន ំណាច) ខដលបានបង្គា ញថា អលាក ប៊ន សំណាង និងសុខ 
សំអ ឿន មិនខមនជា ឃាតករអនាេះអទ។ 

 ស្មកសីផ្ទៃ ល់ខភនក ខដលបង្គា ញថា អលាក ប៊ន សំណាង សថា ិតអៅអខតតថ្រពខវង ខដលមានចមាៃ យ ៦០គីឡូខម៉ារតពី 
រាជធានីភនំអពញ អៅខណៈអពលខដលមាន ំអពើឃាតកមមអកើតអឡើង។ 

 ការអធវើទារណុកមម អោយមន្តនតីនគរបាលអៅអលើអលាក ប៊ន សំណាង អដើមបីគរមាមឲ្យអឆលើយស្មរភាពជាបឋម 
អេើយខដលអរកាយមក អលាកបានអធវើការខកតរមូវភាល មៗ 

 ស្មកសីមាន ក់បានបង្គា ញថា អៅអពលមាន ំអពើឃាតកមម អលាក សុខ សំអ ឿន កំពុងខតអៅជាមួយអលាក និង 
មិតតភកតិមួយចំនួនអទៀត។ 



 

ចំណុចខាងអលើទំាង ស់ គឺមានលកខណៈរគប់រគាន់សរមាប់តុលាការកំពូលកនុងការអោេះខលង នកទំាងពីរ។ 
អោយ មិនមានភសតុ្ងណាមួយ ខដលគួរឲ្យអជឿ អដើមបីបង្គា ញថា អលាក ប៊ន សំណាង និងសុខ សំអ ឿន មានពិរុទធភាព 
វាគួរខតរគប់រគាន់សរមាប់បង្គា ញថា នកទំាងពីរមិនមានពិរទុធភាពអនាេះអទ។ 

 

  នកនាង ណាលី ពីឡូក នាយិកា ងគការសិទិធមនុសស លីកាដូ បានមានរបស្មសន៍ថា៖ “ស្មលដីកាអនេះ ជាការ 
បខនថា មអលើអស្មកនាដកមមជាអរចើន ខដលបានអកើតអឡើងអៅកនុងឆ្ន ំ២០១២ អេើយខដលអធវើឲ្យឆ្ន ំអនេះ គឺជាឆ្ន ំខដលអារកក់ 
បំផុតកនុង ំឡុងអពលមួយទសវតសរអ៍នេះ អៅអលើស្មថា នភាពសិទិធមនុសស និងនីតិរដឋ”។  នកនាងបានបនតអទៀតថា៖ “អយើងខញុំ 
សូមអធវើការជរមុញឲ្យតុលាការកំពូល សូមអម ត្ អធវើការផ្ទល ស់បតូរអៅរកភាពអដើមវញិនូវអសចកតីសអរមចនាថ្ថៃអនេះ និង 
បញ្ច ប់ សកមមភាពគួរឲ្យ ស់សំអណើ ចអនេះ អោយអធវើការសអរមចឲ្យ នកទំាងពីរគាម នពិរទុធអៅអលើបទអលើមសរពេមទណឌល  
ខដល នក ទំាងពីរមិនបានរបរពឹតត”។ 
 

អលាក សរ មូរា៉ា  របធានសេព័នធសេជីពកមមករចំនីអាហារ និងអសវាកមមកមពុុជា បានមានរបស្មសន៍ថា៖ 
“ តីតរពេះមហាកសរតរពេះបាទនអរាតតម សីេនុ នាអពលមួយរទង់បានមានរពេះបនៃូលថា  នកទំាងពីរមិនមានពិរទុធអនាេះ 
អទ។ ការពិតខដលតុលាការអធវើការបញ្ជួ ន នកទំាងពីររតឡប់អៅពនធនាគារវញិ អោយមិនសមអេតុផល កនុងខណៈអពល
មានពិធី កាន់រពេះរាជមរណទុកខរពេះបរមរតនអកាដ គឺជាការមិនអគារពដល់រពេះ ងគ”។ 
 

សេភាពសេជីពកមពុុជា (CCU) 
សេព័នធសេជីពកមមករចំនីអាហារ និងអសវាកមមកមពុុជា (CFSWF)  
សមាគមមន្តនតីរាជការកមពុុជា (CICA) 
សេភាពការង្គរកមពុុជា (CLC) 
សមពុ័នធខខមរជំអរឿន និងការពារសិទិធមនុសស លីកាដូ (LICADHO) 
មជឈមណឌល ល ភិវឌឍន៍កមមករកមពុុជា (CWCD) 
បណាត ញយុវជនកមពុុជា (CYN) 
សមពុ័នធសេជីពចលនាកមមករខខមរ (CUMW)  
សមពុ័នធសេគមន៍កសិករកមពុុជា (CCFC)  
មជឈមណឌល ល ប់រចំាប់សរមាប់សេគមន៍ (CLEC) 
សមធម៌កមពុុជា (EC) 
រកុមការង្គរពិអសសសិទធិលំអៅឋាន (HRTF)  
សមាគមរបជាធិបអតយយឯករាជយថ្នអសដឋកិចចអរៅរបព័នធ (IDEA) 
លីកាដូកាណាោ (LC) 
សមពុ័នធសេជីពជាតិ (NTUC) 
សកមមភាពរបជាជនអដើមបីការផ្ទល ស់បតូ រ (PAC) 
សមាគមធាងអ ន្ ត (STT) 
សេព័នធសេជីពកមមករសំណង់ និងថ្រពអឈើកមពុុជា (BWTUC) 
សេព័នធសេជីពថ្នកមមករអាស៊្មន (UFAW) 
 
សរមាប់ព័ត៌មានបខនថា ម សូមទាក់ទង៖ 
 

 អលាក  ំ សំអាត  នករគប់រគងបអចចកអទសអសុើប អងកត ថ្ន ងគការលីកាដូ, ០១២ ៣២៧ ៧៧០ (ភាស្មខខមរ) 
 អលាក អមឿន តុលា របធានខផនកកមមវធីិសិទិធការង្គរថ្នមជឈមណឌល ល ប់រចំាប់សរមាប់សេគមន៍, ០៦៦ ៧៧៧ ០៥៦ 

(ភាស្មខខមរ,  ង់អគលស) 


