
 

 

េសចកតីែថលងករណ៍រមួ 

ករឃត់ខលួននិងេរបហងិសយ៉ងអរកក់េលសរព័ត៌មននិងសកមមជន 

េនតំបន់ភនំតេម៉ 

រជធនីភនេំពញ, ៃថងទី១៩ ែខសីហ ឆន ២ំ០២២ 

េយងខញុ ំ ជអងគករេលកកមពស់េសរភីពសរពត័ម៌ន សិទធិមនុសស និងសងគមសីុវលិ ែដលមនរយនមដូច

ខងេរកម សូមសែមដងករេសកសដ យយ៉ងខល ងំចំេពះករេរបរបស់អំេពហិងស ករឃតខ់លួនតមទំេនង

ចិតត និងករបំភតិបំភយ័អនកសរពត័ម៌នចំនួន៥នកនិ់ងសកមមជនចំនួន៤នកក់លពីេពលថមីៗេនះពី

សំណកម់រនតកីងអងគរកសនយករដឋមរនតីេនតំបនៃ់រពភនតំេម៉។ 

អនកសរពត័ម៌នចំនួន៥នកម់កពីអងគភពសរពត័ម៌នឯករជយ វអូីឌី(VOD)និងយុវជនែខមរថវរៈចំនួន៤

នករ់តូវបនឃតខ់លួនេដយអយុតតិធមអ៌ស់រយៈេពលរបមណ៧េម៉ងកលពីៃថងទី១៦ ែខសីហ ឆន ំ

២០២២។ អនកទងំេនះរតូវបនឃតខ់លួនេនកនុងៃរពភនតំេម៉កលពីរពឹកៃថងអងគ រ េដយមរនតីកងអងគរកស

របស់នយករដឋមរនត ី(BHQ) និងបញជូ នមកកនអ់ធិករដឋ ននគរបលរសុកបទី េខតតតែកវ។ 

អជញ ធរបនរបបអ់នកកែសត វអូីឌី ថពួកេគមនិរតូវបនអនុញញ តឱយថតរបូ វេីដអូ ឬបេងហ ះរដូនេនភនតំ

េម៉េទ េដយអះអងថរបូថតនិងវេីដអូទងំេនះអចរតូវបនេរបរបស់េដមបផីសពវផសយពត័ម៌នមនិពិត។ 

ករេចទរបកនេ់នះមនិសមេហតុផលេឡយ េហយេយងខញុមំនិអចទទួលយកកររតឹតបតិតមអំេពចិតត

េលអនកសរពត័ម៌នេឡយ។ 

េយងខញុ ំកស៏ែមដងករេសកសដ យផងែដរចំេពះករេរបអំណចេដយខុសចបបរ់បស់អជញ ធរនិងករេរប
អំេពហិងសេលរបូរងកយេលអនកសរពត័ម៌ននិងសកមមជន េហយេយងអំពវនវឱយមនករេសុបអេងកត

េដយឥតលេមអៀងេលេហតុករណ៍េនះ កដូ៏ចជផតនទ េទសចំេពះអជញ ធរណែដលរបរពឹតតេលមសនឹងចបប់

និងផតល់យុតតិធមស៌រមបជ់នរងេរគះ។ 

អនកថតវេីដអូរបស់វអូីឌីមន ករ់តូវបនមរនតីកងអងគរកសទះកំេផលៀងេនេពលែដលគតប់ដិេសធមនិរបគល់ទូរ

សពទែដលគតេ់របេដមបថីតេនេពលែដលកងអងគរកសសួរនសំហកររីបស់គត។់ 

េលក ហុ ីឆយ ជអនកថតវេីដអូរបស់ វអូីឌីនិងជនរងេរគះេដយកងអងគរកសទះកំេផលៀងបននិយយថ «ខញុ ំ
កំពុងេដរេទវតត [កនុ ងៃរពភនតំេម៉] និងឮថសហកររីតូវឃតខ់លួ ន។ ខញុ ំករ៏តលបេ់ទរកពួកគតវ់ញិនិងដក



 

 

ទូរសពទេដមបីថតទុកជឯកសរ រសបែ់តមនអងគរកសមន កេ់ដរមករកខញុ ំ និងរបបខ់ញុ ំកំុឱយថតេហយគតច់ង់
យកទូរសពទពីខញុ ំប៉ុែនតខញុ ំមិនឱយ។ គតក់ទ៏ះកំេផលៀងខញុ ំនិងឆកយ់កទូរសពទពីៃដខញុ ំ»។ 

េលក ហុ៊ន វណណ ៈ សកមមជនែខមរថវរៈករ៏តូវបនមរនតីអងគរកសវយមតងេហយមតងេទៀតខណៈពួកេគរញុគត់

េឡងរថយនតកនុងអំឡុងេពលឃតខ់លួន។ 

េលក ហុ៊ន វណណ ៈ បននិយយេរកយេពលេលករតូវេដះែលងថ៖ «ខញុ ំបដិេសធមិនេឡងរថយនតេហយ
គតប់នដល់មុខខញុ ំបីៃដនិងេលតទតក់បលខញុ ំ»។ 

 

 

 

 

 

អជញ ធរបនអះអងកលពីៃថងទី១៦ ែខសីហ ថ អនកទងំ៩នកប់នចូលេទកនុងតំបនហ់មឃតក់នុងៃរព

ភនតំេម៉ (ជទីតងំែដលមនករឈូសឆយនិងកបបំ់ផល ញៃរពេឈរបមណ១ភគ៤ៃនទំហដីំសរបុ

កលពីេដមែខ)។ ប៉ុែនតកនុងរយៈេពលប៉ុនម នសបត ហ៍េនះ អនកសរពត័ម៌ននិងអនកេផសងេទៀតអចរយ

ករណ៍ ថតរបូ និងថតវេីដអូេដយេសរអំីពីករកបបំ់ផល ញៃរពេឈ ករដេំដមេឈេឡងវញិ និងករ

អភវិឌឍេផសងៗេទៀតេនកនុងតំបនេ់នះ។ កររតឹតបតិទងំេនះេកតេឡងភល មៗតមទំេនងចិតតនិងរេំលភេល
េសរភីពសរពត័ម៌ន។ 

របូថតេចញពីវឌីីអូបេងហ ះេដយែខមរថវរៈកលពីៃថងទី១៦ ែខសីហ ឆន ២ំ០២២ បងហ ញ

សកមមភពមរនតកីងអងគរកសកនុងសេមលៀកបំពកសីុ់វលិឃតរ់កុមអនកសរពត័ម៌នវអូីឌីនិង

សកមមជនែដលរមួមនេលក ហុ៊ន វណណ ៈ ផងែដរ 

ចន 



 

 

េលសពីេនះ អនកកែសតទងំ៥នកនិ់ងសកមមជនែខមរថវរៈ៤នករ់មួមនេលក ហុ៊ន វណណ ៈ អនករសី េឈឿ

ន ដរ៉វ ីកញញ  ែឆម រសីគ និងកញញ  សុគនធ តុល រតូវបនេដះែលងកលពីលង ចៃថងអងគ របនទ បពី់អជញ

ធរតរមូវឱយពួកេគផដិមេមៃដេល «កិចចសនយ»។ កិចចសនយេនះបនសរេសរថ អនកសរពត័ម៌នបនបេងហ ះ

រដូនេដយគម នករអនុញញ តពីអជញ ធរេបេទះបីជមនិមនចបបណ់ែចងពីករហមមនិឱយបេងហ ះរដូនេន

តំបនេ់នះកេ៏ដយ។ េយងចតទុ់កទេងវេនះថជករបងខិតបងខំ ករយយី និងករបំភតិបំភយ័។ 

សិទធិរបស់អនកកែសតឯករជយកនុងកររយករណ៍ពត័ម៌នេដយេសរេីនកនុងរបេទសកមពុជរតូវែតមនករ

ករពរជពិេសសេនេពលរយករណ៍អំពីបញហ ផលរបេយជនស៍ធរណៈដូចជករកបបំ់ផល ញៃរពេឈ
េនភនតំេម៉អស់ជេរចនហិកតនេពលថមីៗេនះ។ ចបបស់តីពីសរពត័ម៌នឆន ១ំ៩៩៥ របស់កមពុជែដលេន

ធរមនេនេឡយ បនហមរបមចំេពះកររតួតពិនិតយមុនេបះពុមពផសយ ដូចេហតុករណ៍ែដលបនេកត

េឡងេនៃថងទី១៦ែខសីហេនេពលែដលអជញ ធរបនរបបអ់នកកែសតថពួកេគមនិរតូវបនអនុញញ តឱយ

ថតរបូឬថតវេីដអូេនកនុងតំបនេ់នះេឡយេដយគម នករអនុមត័ជមុនេឡយ និងេនេពលែដលមរនតីអងគ

រកសរបឹអូសយកឧបករណ៍របស់ពួកេគរមួមនទូរសពទ កេមរ៉ និងរដូនជេដម។ 

ដូចគន េនះែដរ អនកសរពត័ម៌ននិងសកមមជន មនសិទធិកនុងករចងរកងឯកសរនិងរតួតពិនិតយេដយេសរ ី
អំពីករបំផលិចបំផល ញបរសិថ ននិងកររេំលភសិទធិ និងបេញចញមតិជសធរណៈែដលជសិទធិរតូវបន

ករពរេដយរដឋធមមនុញញ របស់កមពុជនិងចបបស់តីពីសិទធិមនុសសអនតរជតិ។ 

េយងឈរេដយសមគគីភពជមយួសហកររីបស់េយងែដលេធវករេនកនុងរបពន័ធផសពវផសយឯករជយនិង

ជអនកករពរសិទធិមនុសសរបឆងំនឹងអំេពហិងសែដលរបរពឹតតេដយអជញ ធរ ករឃតខ់លួនតមទំេនងចិតត 

ករយយ ីនិងករបំភតិបំភយ័។ េយងខញុ ំសូមេសនសំុេដយទទូចដល់អជញ ធរជតិឱយេគរពចបបស់តីពីរបប

សរពត័ម៌ន រដឋធមមនុញញ  រពមទងំចបបជ់តិ និងអនតរជតិទងំអស់ែដលធនសិទធិេសរភីពៃនករ

បេញចញមតិ និងសិទធិរបស់អនកសរពត័ម៌ននិងអនកករពរសិទធិមនុសសទងំអស់កនុងករចងរកងឯកសរ

និងផសពវផសយជសធរណៈនូវសកមមភពរបស់រដឋនិងបេរមសងគម។ 

សវតរ 

អំេពហិងសនិងករឃតខ់លួនអនកកែសតវអូីឌី៥នកនិ់ងសកមមជនែខមរថវរៈចំនួន៤នកក់លពីៃថងទី១៦ ែខ

សីហ ឆន ២ំ០២២ បនេកតេឡងែតប៉ុនម នៃថងប៉ុេណណ ះបនទ បពី់ៃរពភនតំេម៉រងករកបបំ់ផល ញអស់ជេរចន

ហិកតេដយបនបតប់ងៃ់រពេឈរបមណ៥០០ហិកតេលៃផទដីរបមណ២០០០ហិកតកនុងរយៈេពល

របែហលមយួសបត ហ៍។ សេមដចនយករដឋមរនតី ហុ៊ន ែសន បញជ ឱយដេំដមេឈវញិេនៃថងទី៧ ែខសីហ 



 

 

េដយលុបេចលសមបទនែដលរដឋ ភបិលរបស់េលកផតល់ឱយពណិជជករមយួចំនួនរមួមនឧកញ៉ េឡង 

ណវ៉រតនិងឧកញ៉ ឃុន េសៀ។ ករលុបេចលេនះបនេធវេឡងបនទ បពី់អតថបទរបស់ វអូីឌី រមួជមយួ

នឹងរបូថតនិងវេីដអូថតេដយរដូនអំពីករកបបំ់ផល ញៃរពេឈយ៉ងឆបរ់ហ័ស។ អតថបទពត័ម៌នេផសង

េទៀតនិងរបូភពថតេដយរដូនៃនករឈូសឆយបនេធវឱយសធរណជនផទុះកំហឹងេនេលបណត ញ

សងគមជំុវញិករកបបំ់ផល ញៃរពេឈេនះ។ 

អនកសរពត័ម៌នវអូីឌី៥នកែ់ដលរតូវបនឃតខ់លួនកលពីៃថងអងគ រ េពលេនះកំពុងតមដនបនតអំពីសថ ន

ករណ៍េនទីេនះ ែដលកនុងេនះរមួមនទងំករសមភ ស ថតរបូ និងថតវេីដអូេដយេរបរដូនជេដម។ 

សកមមជនែខមរថវរៈរតូវបនឃតខ់លួន បនទ បពី់សមជិកមន ករ់បស់ខលួនកំពុងផសយផទ ល់តមេហវសប៊ុកពីភនំ

តេម៉ េហយរកុមសកមមជនេនះកប៏នដកញ់តតិអំពីៃរពភនតំេម៉េទមនទីរកសិកមមរកុខ របមញ់និងេនសទ

េខតតតែកវផងែដរ។ មនករបយករណ៍ថ អជញ ធរបនចបេ់ផតមេបះបេងគ លេនតំបនដី់ៃរពនេនះ 

េដយេធវឱយអនកភូមមិនករេងឿងឆងល់និងជំរញុឱយរកុមសកមមជនែខមរថវរៈចុះេទេមល។ 

 

សេមដច ហុ៊ន ែសន បនរបកសកលពីលង ចៃថងអងគ រថ ឥលូវេនះ កងអងគរកសរបស់គតទ់ទួលខុសរតូវ

កនុងករយកេឈែដលបនកបរ់ចួេចញ េរៀបចំដី និងដេំដមេឈេឡងវញិេនភនតំេម៉ បនទ បពី់រដឋ ភបិល

របស់េលកកលពីមុនបនអនុញញ តឱយរកុមហុ៊នឯកជនអភវិឌឍនិងឈូសឆយែផនកខលះៃនៃរពេឈភនតំ

េម៉។ នយករដឋមរនតកីប៏នែណនឱំយរកសួងកសិកមមេរៀបចំភនតំេម៉េឡងវញិជតំបនៃ់រពករពរ។ 

 

សរមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ង៖ 

• េលក អិុត សូេធឿត នយករបពន័ធផសពវផសយៃនមជឈមណឌ លកមពុជេដមបរីបពន័ធផសពវផសយឯករជយ 

(CCIM) េលខមនបណត ញ Signal េលខ (+៨៥៥) ១២៨១៩៥៤៥ (ភសែខមរនិងអងេ់គលស) 

• អនករសី េឈឿន ដរ៉វ ីសមជិកែខមរថវៈ Signal េលខ (+៨៥៥) ១២ ២០៩ ៣១១ (ភសែខមរ) 

• េលក ណុប វ ីនយករបតិបតតសិមគមសមពន័ធអនកសរពត័ម៌នកមពុជ (CamboJa) េលខមនបណត ញ

Signal េលខ(+៨៥៥) ១២៥១៩២៦១ (ភសែខមរនិងអងេ់គលស) 



 

 

• េលក អំ សំអត នយកទទួលបនទុកកិចចករទូេទៃនអងគករលីកដូ េលខមនបណត ញ Signal (+

៨៥៥) ១០៣២៧៧៧០ (ភសែខមរ) 

• អនកនង ណលី ពីឡូក នយិកទទួលបនទុកកិចចករេរកតំបនៃ់នអងគករលីកដូ  េលខមនបណត ញ

Signal (+៨៥៥) ១២២១៤៤៥៤ (ភសអងេ់គលស) 

• េលក ដនីែញល បសត ត នយករបចតំំបនអ់សីុប៉សីុហវិកៃនអងគករអនកកែសតគម ន

រពំែដន តមអីុែមល dbastard@rsf.org (ភសអងេ់គលស) 

 

េសចកដីែថលងករណ៍េនះ ចូលរមួគរំទេដយ៖ 

1. អងគករអកសិ់នេអដកមពុជ 

2. វទិយសថ នតសូ៊មតិនិងេគលនេយបយ 

3. អងគកររកុមករងរេដមបេីដះរសយទំនស់ (ក.ដ.ទ.) 

4. អងគករអភវិឌឍនសំ៍េលងសហគមន ៍

5. សមគមកមពុជករពរអនកកែសត 

6. មជឈមណឌ លសិទធមិនុសសកមពុជ 

7. មជឈមណឌ លកមពុជេដមបរីបពន័ធផសពវផសយឯករជយ 

8. សមគមសមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជ 

9. សមពន័ធភពករពរសិទធិមនុសសកមពុជ  (CHRAC) 

10. សមគមករពរសិទធមិនុសសនិងអភវិឌឍនេ៍នកមពុជ (អដហុក) 

11. វទិយសថ នរបជធិបេតយយកមពុជ 

12. សមគមសមពន័ធអនកសរពត័ម៌នកមពុជ (េខមបូច) 

13. សមពន័ធែខមរជំេរឿននិងករពរសិទធិមនុសស (លីកដូ) 

14. សមគមបណត ញយុវជនកមពុជ 

15. មជឈមណឌ លសមពន័ធភពករងរនិងសិទធិមនុសស (សងរ់តល់) 

16. គណៈកមម ធិករេដមបកីរេបះេឆន តេដយេសរនិីងយុតតិធមេ៌នកមពុជ (ខុមែរហវល) 

17. មជឈមណឌ លអបរ់ចំបបស់រមបស់ហគមន (ម.អ.ច.ស.) 

18. អងគករេយនឌរ័និងអភវិឌឍនេ៍ដមបកីមពុជ (GADC) 

19. សមពន័ធអនកសរពត័ម៌នអនតរជតិ (IFJ) 



 

 

20. កលិបអនកសរពត័ម៌នបរេទសៃនកមពុជ (OPCC) 

21. អងគករអនកកែសតគម នរពំែដន 

22. សមគមធងេតន ត 

23. អងគករតមល ភពអនតរជតិកមពុជ 

24. អងគកររទរទងភូ់ម ិ

25. កមមវធីិអភវិឌឍនធ៍នធនយុវជន  

26. សហគមនដី៍ធលី ១៩៧ (េកះកុង) 

27. សហគមនដី៍ធលីអណតូ ងរតែបក (សវ យេរៀង) 

28. សហគមនដី៍ធលីជីខេរកម (េកះកុង) 

29. សហគមនជ៍នជតិភគតិចគួយ (រពះវហិរ) 

30. សហគមនជ៍នជតិេដមភគតិចឃុំរបេមរេុខតតរពះវហិរ  

31. សហគមនម៍នជយ័ (សវ យេរៀង) 

32. សហគមនភ៍នេំរកម (េសៀមរប) 

33. សហគមនៃ៍រពេឈេពរជចងវ រលអេឆត (កំពងឆ់ន ងំ) 

34. សហគមនដី៍ធលីៃរពពយ (កំពត) 

35. សហគមនស៍មគគីេចកមស (សវ យេរៀង) 

36. សហគមនស៍មគគីរមសែហក (សវ យេរៀង) 

37. សហគមនស៍មគគីសែងកពីរមនរទិធិ (រពះវហិរ) 

38. សហគមនែ៍រសរបងំ (តបងូឃមុ ំ) 

39. សហគមនធ៍នធនៃរពេឈសទឹងខសចស់ (កំពងឆ់ន ងំ) 

40. សហគមនរ៍តពងំេជ (កំពងស់ពឺ) 


