
រាជធានីភនពំពញ ថ្ថៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៥ 

សេចក្តីថ្ថែងការណ៍រមួ 

េតពី ី

ការសកោ លសោេអំសពើហងឹាសលើតំណាងរាស្តេត នៃរដ្ឋេភាៃីតិកាលទី៥ 

សមាគម និងអងគការសងគមសីុវលិមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលពៅកមពុជា ពោកោា យយ៉ា ងខ្ល ងំ និង
ពកោ លពោសយ៉ា ងខ្ល ងំចំព ោះរពឹតតិការណ៍ហឹងាពលើតំណាងរាស្រសត ថ្នរដាសភានីតិកាលទី៥ ពកើតពឡើង
ពៅថ្ថៃទី ២៦ ខែតុលា ឆ្ន  ំ២០១៥ ពវលាពមា៉ា ងរបមាណ ១២ និង៣០ នាទី ពៅបរពិវណខ្ងតបូងរបងរដា
សភា។ អំពពើហឹងាពនោះ បណាត លឲ្យមនុសសចំននួ០៣នាករ់ងរបសួធៃន ់ និងរោល ខដលកនុងពនាោះមាន
តំណាងរាស្រសតចំនួនពីរនាក ់និងបងោឲ្យែូចខ្តរទពយសមបតតិរបស់ជនរងពររោះផងខដរ។ 

ពៅរពឹកថ្ថៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៥ រដាសភាជាតិបានបនតសមយ័របជំុពលើទី៥ ពដ្ឋយអវតតមាន 
ពលាក កឹម សុខ្ អនុរបធានទីមយួថ្នរដាសភា។ ពៅពពលកំពុងដំពណើ រការរបជំុរដាសភា ពគសពងោត
ព ើញមានរកុមបាតុកររាបរ់យនាក ់ បានមករបមូលផតុ ំរន ពៅបរពិវណខ្ងពរៅមុែរដាសភា ពដើមបោីមោរ
ឲ្យរបធានរដាសភា និងតំណាងរាស្រសតោងំអស់ពផសងពទៀតដកពលាក កឹម សុខ្ ពចញពីតំខណងអនុ
របធានទី១ ថ្នរដាសភា ពដ្ឋយពកួពគបានពោទរបកាន ់ ពលាក កឹម សុខ្ បានពធវើសកមមភាពពោសនា
បងោឲ្យមាន កំហឹងពូជោសន ៍ និងអាចឈានដល់មានសស្ររគ មពកើតមានពៅកនុងរបពទស។ បាតុកមមពនោះ
រតូវបានដឹកនាពំដ្ឋយ អនកររំទគណបកសរបជាជនកមពុជា  រពមោងំរកុមសនតិសុែពរៅផលូវការ និងកង
កមាល ងំរបដ្ឋបអ់ាវុធពរកាមរូបភាពសំពលៀកបំ កសីុ់វលិរបស់អាជាា ធរ។ តំណាងរាស្រសតចំនួន ០៦នាករ់មួ
មាន ពលាក ហ ុន មា៉ា នី ពលាករសី ពោក ពែង ពលាករសី បាន រសីមុ ំពលាក សុែ ឥោន ពលាក ឡូយ 
សុផាត ពលាករសី ឈុន ោរមឹ និង ពលាក ជា ប៉ាូច បានពចញមកជបួជាមយួរកុមបាតុករ។  កព់ន័ធនឹង
រពឹតតិការណ៍ពនោះ រកុមបាតុករកប៏ានពធវើការរបមូលផតុ ំរន តវ៉ា ពៅមុែពគហដ្ឋា ន ពលាក កឹម សុខ្ រហូតមាន
ការគបដ់បទឹក និងដំុថមជាពដើម ពដ្ឋយមនិមានការទបោ់ោ តពី់សមតថកិចច និងអាជាា ធរមូលដ្ឋា នពឡើយ។ 

ពៅពពលខដលរពឹតតិការណ៍បានកាល យជាបាតុកមមហឹងា ពគមនិបានព ើញមានវធិានការការ រ និ
រកាសណាត បធ់ាន បពី់សំណាកក់ងកមាល ងំមានសមតថកិចចពនាោះពទ។ ប៉ាូលីសបស្ររោ បបាតុកមម និងកងកមាល ងំ
រកាសណាត បធ់ាន បម់និរតូវបានដ្ឋកព់ររយពដើមបរីកាសណាត បក់នុងរពឹតតិការណ៍ពនោះពទ។ ពរកាយពពល



បាតុកមម អាជាា ធរោលារាជធានីភនពំពញពលើកពឡើងកបាតុកមមរបឆ្ងំពលាក កឹម សុខ្មនិបានសំុការ
អនុញ្ញា តពីោលារាជធានីពទ។ 

ពៅពវលាពមា៉ា ងរបមាណ ១២ និង៣០ នាទី ពរកាយពពលរដាសភាបានបញ្ចបកិ់ចចរបជំុរបស់ែលួន 
ពៅបរពិវណខ្ងតបូងរបងរដាសភា មានអំពពើហឹងាពកើតពឡើងរវងអនកតំណាងគណបកសសពស្ររគ ោះជាតិ និង
រកុមបាតុករ។ រកុមបាតុកររបមាណ ៣០នាក ់ពរបើអំពពើហឹងាពលើតំណាងរាស្រសតថ្នគណបកសសពស្ររគ ោះជាតិ
ចំននួបីរូប គឺ ពលាក ញ៉ាយ ចំពរ ើន ពលាក គង ់សភា និងពលាក ងឹម ពញង។ រកុមបាតុករបានរារាងំរថយនត
របស់តំណាងរាស្រសត ពលាក ញ៉ាយ ចំពរ ើន ខដលកំពុងោកពចញពីរដាសភា។ រកុមបាតុករខដលជាជនពលមើស
បានរពួតរន វយមកពលើ ពលាក ញ៉ាយ ចំពរ ើន និងស្រសតីមាន កព់ទៀតពៅពពលពួកពគចុោះពចញពីរថយនត។ 
ចំខណកតំណាងរាស្រសត ពលាក គង ់សភា រតូវបានរកុមបាតុករខដលជាជនពលមើសោបោ់ញពចញពីរថយនត
របស់ែលួនពដើមបរីពួតរន វយ។ រកុមបាតុករខដលជាជនពលមើសកប៍ានពាយមវយពលើតំណាងរាស្រសត ពលាក 
ងឹម ពញង ោងំែលួនពៅកនុងរថយនត រហូតដល់មានការែូចខ្តរថយនតរបស់ពលាក។ ពរកាយពពលរបរពឹតត
អំពពើហឹងាពលើតំណាងរាស្រសត រកុមជនពលមើសបានោកពចញពីកខនលងពកើតពហតុពដ្ឋយោនដឹកទំនិញចំននួ
ពីរពរគឿង។ 

មុនពពលមានរពឹតតិការណ៍បាតុកមមពនោះពកើតពឡើង កាលពីយបថ់្ថៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
ពលាកនាយករដាមស្រនតី ហ ុន ខសន បានរពមានពីទីរកុងបារសី ពីការពធវើបាតុកមមរបឆ្ងំពលាក កឹម សុខ្ 
ពៅភនពំពញផងខដរ។1  មានោងំញតតិរបស់អគគពមបញ្ញា ការរងថ្នកងពយធពលពែមរៈភូមនិទ បានពសនើសំុ
ឲ្យដកដំខណង ពលាក កឹម សុខ្ ពីអនុរបធាអនុទី១ ថ្នរដាសភា។ គណៈកមាម ធិការគណបកសរបជាជន
កមពុជាតាមពែតតែលោះកប៍ានពចញញាតតិររំទយ៉ា ងពពញទំហឹងចំព ោះសកមម ភាពបាតុកមមតវ៉ា របស់រកុមបាតុ
ករពៅរាជធានីភនពំពញ។ 

អំពពើហឹងាពលើតំណាងរាស្រសតថ្នគណបកសសពស្ររគ ោះជាតិ គឺជាការរពំលាភសិទធិមនុសសដធ៍ៃនធ់ៃរ 
ខដលបានការ រពដ្ឋយកតិកាសញ្ញា សតីពីសិទធិពលរដា និងនពយបាយ និងរដាធមមនុញ្ា ថ្នរពោះរាជាណា
ចរកកមពុជា និងជាបទពលមើសជាកខ់សតង ថ្នបទពលមើសហឹងាពដ្ឋយពចតនាខដលមានខចងកនុងមារតា ២១៧ 
ថ្នរកមរពហមទណឌ ថ្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

សមាគម និងអងគការសងគមសីុវលិមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលពៅកមពុជា មានការរពួយបារមភយ៉ា ងខ្ល ងំ
ចំព ោះភាពមនិរបរកតីពៅពលើដំពណើ រការរបជាធិបពតយយ និងពសថរភាពសងគមពៅកមពុជា ខដលមានអំពពើហឹ
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ងា និងការគំរាមកំខហងពីសំណាករ់កុមបាតុករខដលររំទគណបកសរបជាជនកមពុជា មស្រនតីពយធា និង
អាជាា ធរខដលកំពុងដឹកនារំាជរដ្ឋា ភបិាល និងកិចចការសនតិសុែ។ សមាគម និងអងគការសងគមសីុវលិមនិ
ខមនរដ្ឋា ភបិាលពៅកមពុជា សូមអំ វនាវយ៉ា ងទទូចដល់សមតថកិចច និងរាជរដ្ឋា ភបិាលពធវើការពសុើបអពងោត
ឲ្យបានពពញពលញរបកបពដ្ឋយតមាល ភាព និងោតនី់តិវធីិចាបជ់ាបនាទ ន ់ពដើមបខីសវងរកជនពលមើសពរបើអំពពើ
ហឹងាមកផតនាទ ពោសចំព ោះមុែចាប។់ សមាគម និងអងគការសងគមសីុវលិមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលពៅកមពុជា 
រលឹំកពៅដល់មស្រនតីកងពយធពលពែមរៈភូមនិទរតូវរបកានយ់៉ា ងខ្ា បែ់ាួននូវសិទធ កាតពវកិចចទទួលែុសរតូវ 
របស់ែលួន ដូចមានខចងកនុងមារតា៩ និង ១០ ថ្នចាបស់តីពីលកខនតិកៈទូពៅពយធិន ថ្នកងពយធពលពែម
រៈភូមនិទ និងអាជាា ធររតូវរកាអពារកឹតយភាព ពររពចាប ់ និងបំពពញតនួាទីការ រដំពណើ រការរបជាធិប
ពតយយ ពសរពីហុបកសខដលមានខចងកនុងរដាធមមនុញ្ា  ។ 

ទំនាកទំ់នងពត័ម៌ានបខនថម៖ 

១. ពលាក គល់ បញ្ញា   នាយករបតិបតតិអងគការែុមខស្រហវល   ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 
២. ពលាក នី ចរយិ  របធានពសុើបអពងោតថ្នសមាគម អាដហុក  ០១១ ២៧ ៤៩ ៥៩ 
៣. ពលាករសី ចក ់សុភាព  របធានមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា  ០១១ ៩៤៣ ២១៣ 
៤.ពលាករសី ធីតា  ឹោះ   នាយិកាអងគការសីលការ    ០១២ ៨៣ ៨៤ ៦៤ 
៥. ពលាក យ៉ាង ់គឹមពអង  នាយករបតិបតតិ PDP-Center   ០១៦ ៨២ ៨២ ១១ 
៦.ពលាក សួន ប ុនស័កត ិ  អគគពលខ្ធិការថ្ន CHRAC   ០៩២ ៣៤ ៤៣ ៥៧ 
៧.ពលាក ហួន ជុនឌ ី  នាយករបតិបតតិសតីទីមជឈមណឌ ល CLEC   ០៩៣ ៣៤៥ ៦០២ 
៨.ពលាក បា៉ា  ងនួពទៀង  នាយករបតិបតតិ CCIM    ០៦០ ៤០ ៩៩ ៩៩ 
៩.ពលាក រ ប កុល  នាយករបតិបតតិអងគការតមាល ភាពកមពុជា  ០១២ ៨៧៧ ៨៣៣ 
១០. ពលាក អ ូ វរិៈ  របធានអងោការពវទិកាអនាគត   ០១២ ៤០ ៤០ ៥១ 
១១. ពលាក ពសៀ ភារមយ  នាយកពលខ្ធិការដ្ឋា ន HRTF   ០១២ ៨៥ ២៣ ២៥ 
១២. ពលាក ខកម ឡី  អនករបឹកាការសិការោវរជាវ   ០១២ ៧៨ ៧០ ៨៤ 
១៣. ពលាក ពថង ោពវឿន របធានរបតិបតតិសមពន័សហគមនក៍សិករកមពុជា  ០៧៨ ២២ ៥០ ៨៨ 
 
 

  


