
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ 
សារព័ត៌មាន នងិក្ក្មុេងគមេ វីិល សសាក្សាដ យជាខ្ែ ាំង ចាំស ោះការល បសោលអាជាា បណ័ណ
ព័ត៌មានរបេវ់ីអឌូី នងិការសបៀតសបៀនផ្ែវូសេទសលើស្តេរអីនក្រាយការណ៍ពត័៌មានមាន ក្ ់

រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២៣ 
 
ព ើងែ្ុ ំ ជាស្ថា បន័ស្ថរេត័ម៌ាន និងអងគការសងគម្សីុវលិ ខែលមានរា នាម្ែូចខាងពរកាម្ សូម្សខម្ែង

ការពស្ថកស្ថែ  យ៉ា ងខាល ងំ ចំព ោះការសពរម្ចរបស់សពម្ែចនា ករែឋម្ន្តនរី ហ ុន ខសន កនុងការលុបពោលអាជ្ាបណ័្ណ
ស្ថរេត័ម៌ានវអីឌូី ខែលជាស្ថរេត័ម៌ានឯករាជយចុងពរកា ម្ ួពៅកនុងរបពទសកម្ពុជា ។ ព ើងែ្ុ ំ កសូ៏ម្ពកោ ល
ពោសផងខែរ ចំព ោះការពបៀតពបៀនផលូវពភ្ទ និងការគំរាម្កំខហងងមីៗពនោះ ពៅពលើន្តសរីអនកស្ថរេត័ម៌ានវអីូឌីមាន ក ់។  
 
 ការបិទស្ថរេត័ម៌ានវអីូឌ ី និងការពរបើភាស្ថពបៀតពបៀនផលូវពភ្ទពៅពលើន្តសរីអនកស្ថរេត័ម៌ានវអីូឌី បានព្វើឱ្យ
បាតប់ងទ់នុំកចតិរពៅពលើការអោះអាងរបស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលែលួនឯង  កេ់ន័ធនឹងការពោរេសិទធិពសរភីាេស្ថរេត័ម៌ាន
ពៅកម្ពុជា និងហាកែូ់ចជាកំេុងឆលុោះបញ្ច ំងេីការែកខានកនុងការពោរេចាបស់ែីេីរបបស្ថរេត័ម៌ាន ខែលបាន
បពងោើតព ើងកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៥ ។ ការសពរម្ចចិតរលុបពោលអាជ្ាបណ័្ណ ផា េត័ម៌ានរបស់វអីូឌី ពៅម្នុការពបាោះពឆ្ន ត
កន កជ់ាតឆិ្ន ២ំ០២៣ពនោះ បង្ហា ញេីរលកងមីម្ ួថ្នម្ព្ោបា គំរាម្កំខហងរបឆ្ងំនឹងស្ថរេត័ម៌ានឯករាជយខែល
កំេុងមានតិចរស្ថប ់ខែលរសពែៀងោន ពៅនឹងការបិទកាខសតពែម្បូឌា ពែលី កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ នងិការលកក់ាខសត
ភ្នពំេញប៉ាុសែិ៍ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ។ 

 
 កាលេីថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២៣ វអីូឌ ីបានពចញផា អតាបទម្ ួជាភាស្ថខែមរ ពដ្ឋ រសង ់កសម្ែី
អនកនា ំកយរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល ឯកឧតែម្ ថ្ផ សីុផាន ខែលបានពលើកព ើងក “វាម្និខម្នជាពរឿងែុសឆគងពទ ការខែល
ឯកឧតែម្ ហ ុន មា៉ា ខណ្ត ពែើរតួជំនួសឪេុក កនុងការផែល់ជំនួ ឱ្យរបពទសតួគី” ។ ពរកា ម្ក ឯកឧតែម្ ហ ុន មា៉ា ខណ្ត 
បានបពង្ហា ោះស្ថរពៅពលើបណ្ដែ ញសងគម្ពដ្ឋ បានបែិពស្ក ម្និបានពែើរតួនាទីពនោះពទ រេម្ោងំបានសូម្ឱ្យមាន
ការខកតរម្ូវជាបនាា ន ់ កែូ៏ចជាសូម្ឱ្យវអីូឌី ផែល់ភ្សែុតាងេីការចុោះហតាពលខារបស់ឯកឧតែម្ ពៅពលើឯកស្ថរផែល់
ជំនួ ពនាោះ ។ 

 
 ពៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២៣ សពម្ែចនា ករែឋម្ន្តនរី ហ ុន ខសន បានបពង្ហា ោះស្ថរពៅពលើទំេរ័ពហវសប ុក 
ពដ្ឋ ោម្ោរឱ្យវអីូឌី ព្វើការសំុពោសជាស្ថធារណ្ៈ ចំព ោះរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល និងកូនរបស់សពម្ែច កនុងរ ៈពេល   
៧២ពមា៉ា ង េុំពនាោះពទ សពម្ែចពលើកព ើងក សពម្ែចនងឹបញ្ា ឱ្យរកសួងេត័ម៌ាន លុបពោលអាជ្ាបណ័្ណ ផា 
េត័ម៌ានរបស់វអីូឌ ី។ ពៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ សពម្ែច ហ ុន ខសន បានបពង្ហា ោះស្ថរម្ ួពទៀតពៅពលើពហវសប ុក ពដ្ឋ 
កំណ្តឱ់្ស្ថនវាទរតមឹ្ពមា៉ា ង១០រេកឹ ថ្ងៃទ១ី៣ ខែកុម្ភៈ ។  

https://web.facebook.com/100044153903575/posts/784466323035157/?flite=scwspnss&_rdc=1&_rdr
https://www.vodkhmer.news/2023/02/09/govt-official-says-it-is-not-wrong-for-hun-manet-to-play-his-fathers-role-in-providing-aid-to-turkey/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=499947442332301&set=pcb.499947505665628
https://www.facebook.com/photo/?fbid=783752499773206&set=pcb.783752556439867
https://www.facebook.com/photo/?fbid=784210653060724&set=pcb.784210699727386


ការកំណ្តឱ់្ស្ថនវាទរបស់សពម្ែចនា ករែឋម្ន្តនរ ីហ ុន ខសន បង្ហា ញេីការគំរាម្កំខហង្ៃន់្ ៃរ ែល់ស្ថា បន័ 
និងអនកស្ថរេត័ម៌ានឯករាជយោងំអស់ពៅកម្ពុជា ។ កម្ពុជាមានចាបខ់ែលមានរស្ថប ់ សរមាបព់ដ្ឋោះរស្ថ ចំព ោះ
ការសរម្ងស់ម្ែ ី ឬអងគពហតុម្និរតឹម្រតូវ ពៅកនុងការរា ការណ៍្េត័ម៌ានម្ ួ ។ មារតា១០ថ្នចាបស់ែីេីរបបស្ថរ
េត័ម៌ាន ពៅកម្ពុជា ខចងក ម្នុសសមានសិទធិោម្ោរឱ្យមានការខកតរម្ូវ និងការពឆលើ តបេីអនកផា េត័ម៌ាន ពៅ
ពេលខែលេួកពគ ល់ក ពសចកែីខងលងការណ៍្ម្ ួម្និរតឹម្រតូវ ពហើ អនកផា េត័ម៌ាន រតូវពឆលើ តបកនុងរ ៈពេល 
៧ថ្ងៃ ។ េួកពគ កម៏ានសិទធិផងខែរ កនុងការបែឹងពៅតុលាការេីបទបរហិាពករ រិ៍ នងិបទម្លួបង្ហោ ច ់។  

 
 ការសពរម្ចរបស់សពម្ែចនា ករែឋម្ន្តនរី ហ ុន ខសន កនុងការម្និពរបើចាបព់នោះ ពហើ ខបរជាលុបពោល 
អាជ្ាបណ័្ណ របស់វអីូឌ ីកែូ៏ចជា រកសួងេត័ម៌ាន  កេ់ន័ធនងឹការបពង្ហា ោះស្ថរពលើពហវសប កុរបស់ឯកឧតែម្ ពែៀវ កាញារទីធ 
ពដ្ឋ បានរបកាសក ជាពម្ពរៀនម្ ួ សរមាបស់្ថរេត័ម៌ានពផសងពទៀត បង្ហា ញក ចលនាពនោះរតូវបានព្វើព ើង
ពែើម្បបីំបិទសំព ងស្ថរេត័ម៌ានឯករាជយម្ ួខែលពៅពសសសល់ពៅកនុងរបពទស ម្នុការពបាោះពឆ្ន តកន កជ់ាតិ ។ 

 
 គិតរតឹម្រេឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ការចូលពៅកានព់គហទំេរ័វអីូឌី ោងំភាស្ថខែមរ និងភាស្ថអងព់គលស បង្ហា ញ
ក មានការបិទែាប ់ (block) ពដ្ឋ រកុម្ហ ុនផគតផ់គងព់សវាអុីន្ណិឺ្ត និងអនកផែល់ពសវាទូរស័េាចល័តជាពរចើន ពៅ
កនុងរបពទសកម្ពុជា ។  

 
 ព ើងែ្ុ ំ សូម្ពសនើសំុពដ្ឋ ទទូចឱ្យរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល ពដ្ឋោះរស្ថ បញ្ា ពនោះ របកបពដ្ឋ ការអត់្ មត ់វជិាា ជីវៈ 
និងការពោរេ ខែលរសបពៅនឹងចាបក់ម្ពុជា និងម្និប៉ាោះ ល់ែល់លំហរស្ថរេត័ម៌ានពៅកម្ពុជា ។ ព ើងែ្ុ ំ  ល់ក 
ការបិទវអីូឌី អាចបង្ហា ញេីែំពណ្ើ រង ពរកា ពសាើរខតោងំរសុង ោងំពសរភីាេស្ថរេត័ម៌ាន និងនីតិរែឋ ពៅកម្ពុជា ។  

 
 ពលើសេីពនោះពៅពទៀត ព ើងែ្ុ ំ សូម្ពកោ លពោសចំព ោះភាស្ថខែលរបកបពដ្ឋ ការរពំលាភ្បំ ន និងការ
ពរ ើសពអើងចំព ោះន្តសរីពភ្ទ ពដ្ឋ ពលាក ពផង វណ្ណ ៈ និងអនកពផសងពទៀត ពៅពលើរបេន័ធផសេវផា សងគម្ របឆ្ងំនងឹ
ន្តសរីអនករា ការណ៍្េត័ម៌ានមាន ក ់ខែលបាននេិនធអតាបទវអីូឌែីច៏រម្ងូចរមាសពនោះ ។ ព ើងែ្ុ ំ សងឃមឹ្ក រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល 
តាម្រ ៈរកសួង កេ់ន័ធែូចជា រកសួងេត័ម៌ាន និងរកសួងកិចចការនារ ីនឹងចូលរមួ្ជាម្ ួេួកព ើង កនុងការអំ វនាវ
ឱ្យពលាក ពផង វណ្ណ ៈ និងអនកពផសងពទៀត ព្វើការសំុពោសចំព ោះ ន្តសរីអនករា ការណ៍្េត័ម៌ានពនាោះ រេម្ោងំបញ្ឈប់
សកម្មភាេម្និរតឹម្រតូវថ្នការពបៀតពបៀនផលូវពភ្ទ ចំព ោះន្តសរីអនករា ការណ៍្េត័ម៌ាន ។  

 
 អនកស្ថរេត័ម៌ានម្និគួររតូវបានវា របហារ ពដ្ឋ ស្ថរការង្ហរ និងអតរសញ្ា ណ្របស់េកួពគពទ ។  

 
 តួនាទីស្ថរេត័ម៌ានឯករាជយ មានស្ថរៈសំខានខ់ាល ងំណ្ដស់ ចំព ោះលទធិរបជា្បិពត យ ។ គណ្ៈកមាម ្ិការ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6084843574908751&set=a.231485040244663


ថ្នអងគការសហរបជាជាតសិែីេីសិទធិម្នុសស បានពលើកព ើងក ពសរភីាេស្ថរេត័ម៌ាន គឺមានស្ថរៈសំខានខ់ាល ងំណ្ដស់ 
ពៅកនុងែំពណ្ើ រការលទធិរបជា្ិបពត យ និងគួរខតរតូវបានអនុញ្ា តឱ្យព្វើរបតិបតរិការពដ្ឋ ោម នការរតឹតបតិ ។  

  
 ព ើងែ្ុ ំ សងឃមឹ្យ៉ា ងម្តុមាកំ រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល ទទួលស្ថគ ល់េីតួនាទីែសំ៏ខានរ់បស់វអីូឌី និងអនកស្ថរ
េត័ម៌ានរបស់េកួពគ រមួ្ជាម្ ួនឹងស្ថា បន័របេន័ធផសេវផា ឯករាជយខែលពៅពសសសល់ពៅកម្ពុជា កែូ៏ចជាសិទធិ 
កនុងការរបកបការង្ហររបស់េកួពគ ពដ្ឋ អនុពលាម្តាម្ចាប ់ និងពដ្ឋ ោម នការភ្ ័ខាល ចេីការគំរាម្កំខហង និង
ការព្វើទុកខបុកពម្នញ ៕ 

 
ពសចកែខីងលងការណ៍្ពនោះ ោរំទពដ្ឋ ៖  
១. សមាគម្សម្ពន័ធអនកស្ថរេត័ម៌ានកម្ពុជា (ពែម្បូោ) 
២. បណ្ដែ ញអនកស្ថរេត័ម៌ានន្តសរីកម្ពុជា (CFJ) 
៣. កលឹបអនកស្ថរេត័ម៌ានបរពទសថ្នកម្ពុជា (OPCC)  
៤. សម្ពន័ធខែមរជំពរឿននិងការ រសិទធិម្នុសស លីកាែូ 
៥. The Alliance of Independent Journalists/AJI (Indonesia) 
៦. National Union of Journalists of the Philippines/NUJP (Philippines) 
៧. The Center for Investigative Journalism (Malaysia) 
៨. Gerakan Media Merdeka/Geramm (Malaysia) 
៩. Freedom Film Network (Malaysia) 
១០. Journalist Association Timor Leste/AJTL (Timor Leste) 
១១. Foreign Correspondents’ Club of Japan (FCCJ) 
១២. Taiwan Foreign Correspondents’ Club (TFCC) 
១៣. សហេន័ធអនកស្ថរេត័ម៌ានអនររជាតិ (អាសីុបា៉ា សីុហវិក) 
១៤. សមាគម្ការ រសិទធិម្នុសស និងអភ្វិឌឍនព៍ៅកម្ពុជា (អាែហុក) 
១៥. បណ្ដរ ញ ុវជនកម្ពុជា (CYN) 
១៦. គណ្ៈកមាម ្ិការពែើម្បកីារពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋ ពសរ ីនិង ុតរិ្ម្ព៌ៅកម្ពុជា (COMFREL) 
១៧. សហជីេរទរទងសិ់ទធិការង្ហរបុគគលិកកម្មករខែមរថ្នរកុម្ហ ុនកាសីុណូ្ ណ្ដហាគ ពវ ើលែ ៍(LRSU) 
១៨. សហេន័ធសហជីេកម្មករនិពយជិតវស័ិ ពទសចរណ៍្កម្ពុជា (CTWUF) 
១៩. សមាគម្របជា្ិបពត យឯករាជយថ្នពសែឋកិចចពរៅរបេន័ធ (IDEA) 
២០. ម្ជឈម្ណ្ឌ លសម្ពន័ធភាេការង្ហរ និងសិទធិម្នុសស (CENTRAL) 
២១. សម្ពន័ធសហជីេកម្ពុជា (CATU) 
២២. សមាគម្កម្មករកម្ពុជាពសែឋកចិចពរៅរបេន័ធ (CIWA) 



២៣. អងគការម្ជឈម្ណ្ឌ លអបរ់ចំាបស់រមាបស់ហគម្ន ៍(CLEC) 
២៤. The Asian Network for Free Elections (ANFREL) 
២៥. សម្ពន័ធសហគម្នក៍សិករកម្ពុជា (CCFC) 
២៦. អងគការសម្្ម្ក៌ម្ពុជា (EC) 
២៧. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 
២៨. វទិោស្ថា នរបជា្ិបពត យកម្ពុជា 
២៩. Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) 
៣០. Kanopi hijau, Indonesia 
៣១. MilkTeaAlliance Calendar Team, regional/ transnational 
៣២. International Dialogue (IID) 
៣៣. ALTSEAN-Burma, Myanmar 
៣៤. Innovation for Change-East Asia, regional network based in Bangkok, Thailand 
៣៥. MilkTeaAlliance Friends of Myanmar, Myanmar 
៣៦. Asia Democracy Network (ADN), regional network bases in South Korea 
៣៧. DAKILA, Philippines 
៣៨. Ruang MES ៥៦, Yogyakarta, Indonesia 
៣៩. អងគការព នឌរ័ និងអភ្វិឌឍនព៍ែើម្បកីម្ពុជា (GADC) 
៤០. សហេន័ធសហជីេឯករាជយ (INTUFE) 
៤១. សហភាេផាោះស្ថម្គគ ី(SH) 
៤២. EngageMedia, Asia-Pacific 
៤៣. សហភាេការង្ហរកម្ពុជា (CLC) 
៤៤. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 
៤៥. សហេន័ធសហជីេ កម្មករចណីំ្អាហារ នងិពសវាកម្មកម្ពុជា (CFSWF) 
៤៦. សហេន័ធសហជីេពសរឯីករាជយ (FUFI) 
៤៧. សមាគម្ម្ន្តនរីរាជការឯករាជយកម្ពុជា (CICA) 
៤៨. Foreign Correspondents Club of Thailand, (FCCT) Professional Committee 
៤៩. Foreign Correspondents Association of the Philippines (FOCAP) 
៥០. ខែមរកវរៈ 
៥១. ចលនាមាតា្ម្មជាតិ (MNC) 
៥២. សហគម្នឃ៍្ល ងំទកឹ៧៨ (ពសៀម្រាប) 
៥៣. សហគម្នជ៍នជាតិពែើម្ភាគតិច ោរា៉ា  (រតនគិរ)ី  



៥៤. សហគម្នជ៍នជាតិពែើម្ភាគតិចអាខរ ៉ាង (ពកាោះកុង)  
៥៥. សហគម្នជ៍នជាតិភាគតិចគ ួ (រេោះវហិារ) 
៥៦. សហគម្នែ៍កេ់រ (កំេងស់ពឺ) 
៥៧. សហគម្នែ៍ី្ លី ១៩៧ (ពកាោះកុង)  
៥៨. សហគម្នែ៍ី្ លីពែតរថ្ប៉ាលិន 
៥៩. សហគម្នែ៍ី្ លីជីែពរកាម្ (ពកាោះកុង)  
៦០. សហគម្នែ៍ី្ លីជីែពលើ (ពកាោះកុង)  
៦១. សហគម្នែ៍ី្ លីតានូន (ពកាោះកុង)  
៦២. សហគម្នែ៍ី្ លីខរេកែាច ់(ពកាោះកុង)  
៦៣. សហគម្នែ៍ី្ លីថ្រេ   (កេំត) 
៦៤. សហគម្នែ៍ី្ លីភ្ូម្សិិលាខែមរ (បនាា  មានជ ័)  
៦៥. សហគម្នែ៍ី្ លីអណ្រូ ងរតខបក (ស្ថវ  ពរៀង) 
៦៦. សហគម្នង៍មដ្ឋ (ព ្ិ៍ស្ថត)់ 
៦៧. សហគម្នទ៍នលូង (តបូងឃមុ ំ)  
៦៨. សហគម្នរ៍ទរទង់្ ម្មជាតិ (ព ្ិ៍ស្ថត)់ 
៦៩. សហគម្នព៍នស្ថទពកាោះរសពៅ (ពកាោះកុង)  
៧០. សហគម្នប៍ងឹរបា ំ(បាតែ់ំបង) 
៧១. សហគម្នប៍ុសសពស្ថន រ (តបូងឃមុ ំ)  
៧២. សហគម្ន ៍ម្រស់ (កំេងស់ពឺ) 
៧៣. សហគម្នថ៍្រេព ើពទសចរណ៍្ទឹកធាល កខ់រសអំេិល (កំេងឆ់្ន ងំ) 
៧៤. សហគម្នថ៍្រេព ើពទសចរណ៍្ទឹកធាល កខ់រសអំេិល (កំេងឆ់្ន ងំ) 
៧៥. សហគម្នថ៍្រេព ើពេរជចង្ហវ រលអពឆើត (កំេងឆ់្ន ងំ) 
៧៦. សហគម្នភ៍្នពំរកាម្ (ពសៀម្រាប) 
៧៧. សហគម្នម៍ានជ ័ (ស្ថវ  ពរៀង) 
៧៨. សហគម្នស៍្ថម្គគីពចកមាស (ស្ថវ  ពរៀង) 
៧៩. សហគម្នស៍្ថម្គគីរមាសខហក (ស្ថវ  ពរៀង) 
៨០. សហគម្នស៍្ថម្គគីសខងោេីរមានរទិធិ (រេោះវហិារ) 
៨១. សហគម្នខ៍រសរបាងំ (តបូងឃមុ ំ)  
៨២. សហគម្ន ៍ ង (កេំងឆ់្ន ងំ) 
៨៣. សហគម្នអ៍ូរវលលិ៍ពរេង (បាតែ់ំបង) 
៨៤. អងគការសមាគម្ធាងពតាន ត 



៨៥. សហេន័ធសហជីេពសរកីម្មករថ្នរេោះរាជាណ្ដចរកកម្ពុជា 
៨៦. NARA-Youth, the Philippines  
៨៧. អងគការម្និខម្នរដ្ឋឋ ភ្បិាលកម្ពុជា ពែើម្បអីនុសញ្ា លុបបបំាតរ់ាល់ទរម្ងថ់្នការពរ ើសពអើងពលើន្តសរី 
៨៨. អងគការកម្មវ ិ្ ីអភ្វិឌឍន៍្ នធាន ុវជន 
៨៩. ម្ជឈម្ណ្ឌ លរបជាេលរែឋពែើម្បអីភ្វិឌឍនិងសនរិភាេ 
៩០. អងគការតមាល ភាេកម្ពុជា 
៩១. អងគការអនករា ការណ៍្ោម នរេំខែន (RSF)  
៩២. Crisis in Zimbabwe Coalition, Africa 
៩៣. សហេន័ធសហជីេកម្មករសំណ្ង ់នងិថ្រេព ើកម្ពុជា 
៩៤. អងគការនារពីែើម្បសីនរិភាេ 
៩៥. ម្ជឈម្ណ្ឌ លសិទធិម្នុសសកម្ពុជា 
៩៦.  អងគការសម្ពន័ធភាេការ រសិទធិម្នុសសកម្ពុជា 
 


