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

រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២៣ 
 
ពយើងែ្ុ ំ ជាស្ថា បន័ស្ថរេត័ម៌ាន និងអងគការសងគម្សីុវលិ ខែលមានរាយនាម្ែូចខាងពរកាម្ សូម្សខម្ែង

ការពស្ថកស្ថែ យយ៉ា ងខាល ងំ ចពំ ោះការសពរម្ចរបស់សពម្ែចនាយករែឋម្ន្តនរី ហ ុន ខសន កនុងការលុបពោលអាជ្ា- 
បណ័្ណ ស្ថរេត័ម៌ានវអីឌូី ខែលជាស្ថរេត័ម៌ានឯករាជយចុងពរកាយម្យួពៅកនុងរបពទសកម្ពុជា ។ ពយើងែ្ុ ំ កសូ៏ម្
ពកោ លពោសផងខែរ ចំព ោះការពបៀតពបៀនផលូវពភ្ទ និងការគំរាម្កំខហងងមីៗ ពនោះ ពៅពលើន្តសរីអនកស្ថរេត័ម៌ានវអីូឌី
មាន ក ់។  

 
ការបិទស្ថរេត័ម៌ានវអីូឌី នងិការពរបើភាស្ថពបៀតពបៀនផលូវពភ្ទពៅពលើន្តសរីអនកស្ថរេត័ម៌ានវអីូឌី បានព្វើឱ្យ

បាតប់ងទ់នុំកចតិរពៅពលើការអោះអាងរបស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលែលួនឯង កេ់ន័ធនងឹការពោរេសិទធិពសរភីាេស្ថរេត័ម៌ាន
ពៅកម្ពុជា និងហាកែូ់ចជាកេុំងឆលុោះបញ្ច ងំេីការែកខានកនុងការពោរេចាបស់ែីេីរបបស្ថរេត័ម៌ាន ខែលបាន
បពងោើតព ើងកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៥ ។ ការសពរម្ចចិតរលុបពោលអាជ្ាបណ័្ណ ផាយេត័ម៌ានរបស់វអីូឌី ពៅម្ុនការពបាោះ-
ពឆ្ន តកន កជ់ាតិឆ្ន ២ំ០២៣ពនោះ បង្ហា ញេីរលកងមីម្យួថ្នម្ព្ោបាយគំរាម្កំខហងរបឆ្ងំនឹងស្ថរេត័ម៌ានឯករាជយ
ខែលកំេុងមានតិចរស្ថប ់ខែលរសពែៀងោន ពៅនឹងការបិទកាខសតពែម្បូឌា ពែលី កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ និងការលក់
កាខសតភ្នពំេញប៉ាុសែិ៍ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ។ 

 
កាលេីថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២៣ វអីូឌី បានពចញផាយអតាបទម្យួជាភាស្ថខែមរ ពដ្ឋយរសងយ់ក

សម្ែអីនកនា ំកយរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល ឯកឧតែម្ ថ្ផ សីុផាន ខែលបានពលើកព ើងក “វាម្និខម្នជាពរឿងែុសឆគងពទ ការ
ខែលឯកឧតែម្ ហ ុន មា៉ា ខណ្ត ពែើរតួជំនួសឪេុក កនុងការផែល់ជំនួយឱ្យរបពទសតគួី” ។ ពរកាយម្ក ឯកឧតែម្  
ហ ុន មា៉ា ខណ្ត បានបពង្ហា ោះស្ថរពៅពលើបណ្ដែ ញសងគម្ពដ្ឋយបានបែិពស្ក ម្និបានពែើរតួនាទីពនោះពទ រេម្ោងំ
បានសូម្ឱ្យមានការខកតរម្ូវជាបនាា ន ់កែូ៏ចជាសូម្ឱ្យវអីឌូី ផែល់ភ្សែុតាងេីការចុោះហតាពលខារបស់ឯកឧតែម្ ពៅ
ពលើឯកស្ថរផែល់ជនំួយពនាោះ ។  

 
ពៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២៣ សពម្ែចនាយករែឋម្ន្តនរហី ុន ខសនបានបពង្ហា ោះស្ថរពៅពលើទំេរ័ពហវសប ុក 

ពដ្ឋយោម្ោរឱ្យវអីូឌី ព្វើការសំុពោសជាស្ថធារណ្ៈ ចំព ោះរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល និងកូនរបស់សពម្ែច កនុងរយៈពេល 
៧២ពមា៉ា ង េុំពនាោះពទ សពម្ែចពលើកព ើងក សពម្ែចនឹងបញ្ា ឱ្យរកសួងេត័ម៌ាន លុបពោលអាជ្ាបណ័្ណ ផាយ
េត័ម៌ានរបស់វអីូឌី ។ ពៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ សពម្ែច ហ ុន ខសន បានបពង្ហា ោះស្ថរម្យួពទៀតពៅពលើពហវសប ុក ពដ្ឋយ
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
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ការកំណ្តឱ់្ស្ថនវាទរបស់សពម្ែចនាយករែឋម្ន្តនរី ហ ុន ខសន បង្ហា ញេីការគំរាម្កំខហង្ៃន់្ ៃរ ែល់ 

ស្ថា បន័ និងអនកស្ថរេត័ម៌ានឯករាជយោងំអស់ពៅកម្ពុជា ។ កម្ពុជាមានចាបខ់ែលមានរស្ថប ់សរមាបព់ដ្ឋោះរស្ថយ
ចំព ោះការសរម្ងស់ម្ែ ីឬអងគពហតុម្និរតឹម្រតូវ ពៅកនុងការរាយការណ៍្េត័ម៌ានម្យួ ។ មារតា១០ថ្នចាបស់ែីេីរបប
ស្ថរេត័ម៌ាន ពៅកម្ពុជា ខចងក ម្នុសសមានសិទធិោម្ោរឱ្យមានការខកតរម្ូវ និងការពឆលើយតបេអីនកផាយេត័ម៌ាន 
ពៅពេលខែលេួកពគយល់ក ពសចកែីខងលងការណ៍្ម្យួម្និរតឹម្រតូវ ពហើយអនកផាយេត័ម៌ាន រតូវពឆលើយតបកនុង 
រយៈពេល ៧ថ្ងៃ ។ េកួពគ កម៏ានសិទធិផងខែរ កនុងការបែឹងពៅតុលាការេីបទបរហិាពករ រិ៍ និងបទម្លួបង្ហោ ច ់។  

 
ការសពរម្ចរបស់សពម្ែចនាយករែឋម្ន្តនរី ហ ុន ខសន កនុងការម្និពរបើចាបព់នោះ ពហើយខបរជាលុបពោល

អាជ្ាបណ័្ណ របស់វអីូឌី កែូ៏ចជា រកសួងេត័ម៌ាន  កេ់ន័ធនឹងការបពង្ហា ោះស្ថរពលើពហវសប ុករបស់ឯកឧតែម្ ពែៀវ 
កញ្ា រទិធ ពដ្ឋយបានរបកាសក ជាពម្ពរៀនម្យួ សរមាបស់្ថរេត័ម៌ានពផសងពទៀត បង្ហា ញក ចលនាពនោះរតូវបានព្វើ
ព ើងពែើម្បបីំបិទសំព ងស្ថរេត័ម៌ានឯករាជយម្យួខែលពៅពសសសល់ពៅកនុងរបពទស ម្ុនការពបាោះពឆ្ន តកន ក់
ជាតិ ។  

 
គិតរតឹម្រេឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ការចូលពៅកានព់គហទំេរ័វអីូឌី ោងំភាស្ថខែមរ និងភាស្ថអងព់គលស 

បង្ហា ញក មានការបិទែាប ់(block) ពដ្ឋយរកុម្ហ ុនផគតផ់គងព់សវាអុីន្ណិឺ្ត នងិអនកផែល់ពសវាទូរស័េាចល័តជា
ពរចើន ពៅកនុងរបពទសកម្ពុជា ។  

 
ពយើងែ្ុ ំ សូម្ពសនើសំុពដ្ឋយទទូចឱ្យរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល ពដ្ឋោះរស្ថយបញ្ា ពនោះ របកបពដ្ឋយការអត់្ មត ់វជិាា ជីវៈ 

និងការពោរេ ខែលរសបពៅនឹងចាបក់ម្ពុជា និងម្និប៉ាោះ ល់ែល់លំហរស្ថរេត័ម៌ានពៅកម្ពុជា ។ ពយើងែ្ុ ំ យល់
ក ការបិទវអីូឌី អាចនឹងបង្ហា ញេីែំពណ្ើ រងយពរកាយពសាើរខតោងំរសុង ោងំពសរភីាេស្ថរេត័ម៌ាន និងនតីិរែឋពៅ
កម្ពុជា ។  

 
ពលើសេីពនោះពៅពទៀត ពយើងែ្ុ ំសូម្ពកោ លពោសចំព ោះភាស្ថខែលរបកបពដ្ឋយការរពំលាភ្បំ ន និងការ

ពរ ើសពអើងចំព ោះន្តសរីពភ្ទ ពដ្ឋយពលាក ខផង វណ្ណ ៈ និងអនកពផសងពទៀត ពៅពលើរបេន័ធផសេវផាយសងគម្ របឆ្ងំនងឹ
ន្តសរីអនករាយការណ៍្េត័ម៌ានមាន ក ់ខែលបាននិេនធអតាបទវអីូឌីែច៏រម្ងូចរមាសពនោះ ។ ពយើងែ្ុ ំ សងឃមឹ្ក រាជរដ្ឋឋ - 
ភ្បិាល តាម្រយៈរកសួង កេ់ន័ធែូចជា រកសួងេត័ម៌ាន នងិរកសួងកិចចការនារ ីនឹងចូលរមួ្ជាម្យួេួកពយើង កនុង
ការអំ វនាវឱ្យពលាក ខផង វណ្ណ ៈ និងអនកពផសងពទៀត ព្វើការសំុពោសចំព ោះ ន្តសរីអនករាយការណ៍្េត័ម៌ានពនាោះរេម្
ោងំបញ្ឈបស់កម្មភាេម្និរតមឹ្រតូវថ្នការពបៀតពបៀនផលូវពភ្ទចំព ោះន្តសរីអនករាយការណ៍្េត័ម៌ាន ។  

 
អនកស្ថរេត័ម៌ានម្និគួររតូវបានវាយរបហារ ពដ្ឋយស្ថរការង្ហរ និងអតរសញ្ា ណ្របស់េកួពគពទ ។  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6084843574908751&set=a.231485040244663
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6084843574908751&set=a.231485040244663
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តួនាទីរបស់ស្ថរេត័ម៌ានឯករាជយ មានស្ថរៈសំខានខ់ាល ងំណ្ដស់ ចំព ោះលទធិរបជា្ិបពតយយ ។  

គណ្ៈកមាម ្ិការថ្នអងគការសហរបជាជាតិសែីេីសិទធិម្នុសស បានពលើកព ើងក ពសរភីាេស្ថរេត័ម៌ាន គឺមានស្ថរៈ
សំខានខ់ាល ងំណ្ដស់ ពៅកនុងែពំណ្ើ រការលទធិរបជា្ិបពតយយ និងគួរខតរតូវបានអនុញ្ា តឱ្យព្វើរបតិបតរិការពដ្ឋយ
ោម នការរតឹតបតិ ។  

 
ពយើងែ្ុ ំ សងឃមឹ្យ៉ា ងម្ុតមាកំ រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល ទទួលស្ថគ ល់េីតួនាទីែសំ៏ខានរ់បស់វអីឌូី និងអនកស្ថរ-

េត័ម៌ានរបស់េកួពគ រមួ្ជាម្យួនឹងស្ថា បន័របេន័ធផសេវផាយឯករាជយខែលពៅពសសសល់ពៅកម្ពុជា កែូ៏ចជាសិទធិ 
កនុងការរបកបការង្ហររបស់េកួពគ ពដ្ឋយអនុពលាម្តាម្ចាប ់និងពដ្ឋយោម នការភ្យ័ខាល ចេីការគំរាម្កំខហង និង
ការព្វើទុកខបុកពម្នញ ៕  
 
ពសចកែីខងលងការណ៍្ពនោះ ោរំទពដ្ឋយ៖  

1. សមាគម្សម្ពន័ធអនកស្ថរេត័ម៌ានកម្ពុជា (ពែម្បូោ) 
2. បណ្ដែ ញអនកស្ថរេត័ម៌ានន្តសរីកម្ពុជា (CFJ) 
3. កលឹបអនកស្ថរេត័ម៌ានបរពទសថ្នកម្ពុជា (OPCC)  
4. សម្ពន័ធខែមរជំពរឿននិងការ រសិទធិម្នុសស លីកាែូ 
5. The Alliance of Independent Journalists/AJI (Indonesia) 
6. National Union of Journalists of the Philippines/NUJP (Philippines) 
7. The Center for Investigative Journalism (Malaysia) 
8. Gerakan Media Merdeka/Geramm (Malaysia) 
9. Freedom Film Network (Malaysia) 
10. Journalist Association Timor Leste/AJTL (Timor Leste) 
11. Foreign Correspondents’ Club of Japan (FCCJ) 
12. Taiwan Foreign Correspondents’ Club (TFCC) 
13. សហេន័ធអនកស្ថរេត័ម៌ានអនររជាតិ (អាសីុបា៉ា សីុហវិក) 
14. សមាគម្ការ រសិទធិម្នុសស និងអភ្វិឌឍនព៍ៅកម្ពុជា (អាែហុក) 
15. បណ្ដរ ញយុវជនកម្ពុជា (CYN) 
16. គណ្ៈកមាម ្ិការពែើម្បកីារពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋយពសរ ីនិងយុតរិ្ម្ព៌ៅកម្ពុជា (COMFREL) 
17. សហជីេរទរទងសិ់ទធិការង្ហរបុគគលិកកម្មករខែមរថ្នរកុម្ហ ុនកាសីុណូ្ ណ្ដហាគ ពវ ើលែ ៍(LRSU) 
18. សហេន័ធសហជីេកម្មករនិពយជិតវស័ិយពទសចរណ៍្កម្ពុជា (CTWUF) 
19. សមាគម្របជា្ិបពតយយឯករាជយថ្នពសែឋកិចចពរៅរបេន័ធ (IDEA) 
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20. ម្ជឈម្ណ្ឌ លសម្ពន័ធភាេការង្ហរ និងសិទធិម្នុសស (CENTRAL) 
21. សម្ពន័ធសហជីេកម្ពុជា (CATU) 
22. សមាគម្កម្មករកម្ពុជាពសែឋកចិចពរៅរបេន័ធ (CIWA) 
23. អងគការម្ជឈម្ណ្ឌ លអបរ់ចំាបស់រមាបស់ហគម្ន ៍(CLEC) 
24. The Asian Network for Free Elections (ANFREL) 
25. សម្ពន័ធសហគម្នក៍សិករកម្ពុជា (CCFC) 
26. អងគការសម្្ម្ក៌ម្ពុជា (EC) 

27. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 

28. វទិោស្ថា នរបជា្ិបពតយយកម្ពុជា 
29. Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) 

30. Kanopi hijau, Indonesia 
31. MilkTeaAlliance Calendar Team, regional/ transnational 
32. International Dialogue (IID) 
33. ALTSEAN-Burma, Myanmar 
34. Innovation for Change-East Asia, regional network based in Bangkok, Thailand 
35. MilkTeaAlliance Friends of Myanmar, Myanmar 
36. Asia Democracy Network (ADN), regional network bases in South Korea 
37. DAKILA, Philippines 
38. Ruang MES 56, Yogyakarta, Indonesia 
39. អងគការពយនឌរ័ និងអភ្វិឌឍនព៍ែើម្បកីម្ពុជា (GADC) 
40. សហេន័ធសហជីេឯករាជយ (INTUFE) 
41. សហភាេផាោះស្ថម្គគ ី(SH) 
42. EngageMedia, Asia-Pacific 
43. សហភាេការង្ហរកម្ពុជា (CLC) 
44. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 
45. សហេន័ធសហជីេ កម្មករចណីំ្អាហារ នងិពសវាកម្មកម្ពុជា (CFSWF) 
46. សហេន័ធសហជីេពសរឯីករាជយ (FUFI) 
47. សមាគម្ម្ន្តនរីរាជការឯករាជយកម្ពុជា (CICA) 

48. Foreign Correspondents Club of Thailand, (FCCT) Professional Committee 
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49. Foreign Correspondents Association of the Philippines (FOCAP) 

50. ខែមរកវរៈ 
51. ចលនាមាតា្ម្មជាតិ (MNC) 
52. សហគម្នឃ៍្ល ងំទកឹ៧៨ (ពសៀម្រាប) 
53. សហគម្នជ៍នជាតិពែើម្ភាគតិច ោរា៉ាយ (រតនគិរ)ី  
54. សហគម្នជ៍នជាតិពែើម្ភាគតិចអាខរ ៉ាង (ពកាោះកុង)  
55. សហគម្នជ៍នជាតិភាគតិចគយួ (រេោះវហិារ) 
56. សហគម្នែ៍កេ់រ (កំេងស់ពឺ) 
57. សហគម្នែ៍ី្ លី ១៩៧ (ពកាោះកុង)  
58. សហគម្នែ៍ី្ លីពែតរថ្ប៉ាលិន 
59. សហគម្នែ៍ី្ លីជីែពរកាម្ (ពកាោះកុង)  
60. សហគម្នែ៍ី្ លីជីែពលើ (ពកាោះកុង)  
61. សហគម្នែ៍ី្ លីតានូន (ពកាោះកុង)  
62. សហគម្នែ៍ី្ លីខរេកែាច ់(ពកាោះកុង)  
63. សហគម្នែ៍ី្ លីថ្រេ យ (កេំត) 
64. សហគម្នែ៍ី្ លីភ្ូម្សិិលាខែមរ (បនាា យមានជយ័)  
65. សហគម្នែ៍ី្ លីអណ្រូ ងរតខបក (ស្ថវ យពរៀង) 
66. សហគម្នង៍មដ្ឋ (ព ្ិ៍ស្ថត)់ 
67. សហគម្នទ៍នលូង (តបូងឃមុ ំ)  
68. សហគម្នរ៍ទរទង់្ ម្មជាតិ (ព ្ិ៍ស្ថត)់ 
69. សហគម្នព៍នស្ថទពកាោះរសពៅ (ពកាោះកុង)  
70. សហគម្នប៍ងឹរបា ំ(បាតែ់ំបង) 
71. សហគម្នប៍ុសសពស្ថន រ (តបូងឃមុ ំ)  
72. សហគម្ន ៍ម្រស់ (កំេងស់ពឺ) 
73. សហគម្នថ៍្រេព ើពទសចរណ៍្ទឹកធាល កខ់រសអំេិល (កំេងឆ់្ន ងំ) 
74. សហគម្នថ៍្រេព ើពទសចរណ៍្ទឹកធាល កខ់រសអំេិល (កំេងឆ់្ន ងំ) 
75. សហគម្នថ៍្រេព ើពេរជចង្ហវ រលអពឆើត (កំេងឆ់្ន ងំ) 
76. សហគម្នភ៍្នពំរកាម្ (ពសៀម្រាប) 
77. សហគម្នម៍ានជយ័ (ស្ថវ យពរៀង) 
78. សហគម្នស៍្ថម្គគីពចកមាស (ស្ថវ យពរៀង) 
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79. សហគម្នស៍្ថម្គគីរមាសខហក (ស្ថវ យពរៀង) 
80. សហគម្នស៍្ថម្គគីសខងោេីរមានរទិធិ (រេោះវហិារ) 
81. សហគម្នខ៍រសរបាងំ (តបូងឃមុ ំ)  
82. សហគម្ន ៍ ង (កេំងឆ់្ន ងំ) 
83. សហគម្នអ៍ូរវលលិ៍ពរេង (បាតែ់ំបង) 
84. អងគការសមាគម្ធាងពតាន ត 
85. សហេន័ធសហជីេពសរកីម្មករថ្នរេោះរាជាណ្ដចរកកម្ពុជា 
86. NARA-Youth, the Philippines  
87. អងគការម្និខម្នរដ្ឋឋ ភ្បិាលកម្ពុជា ពែើម្បអីនុសញ្ា លុបបបំាតរ់ាល់ទរម្ងថ់្នការពរ ើសពអើងពលើន្តសរី 
88. អងគការកម្មវ ិ្ ីអភ្វិឌឍន៍្ នធានយុវជន 
89. ម្ជឈម្ណ្ឌ លរបជាេលរែឋពែើម្បអីភ្វិឌឍនិងសនរិភាេ 
90. អងគការតមាល ភាេកម្ពុជា 
91. អងគការអនករាយការណ៍្ោម នរេំខែន (RSF)  
92. Crisis in Zimbabwe Coalition, Africa 
93. សហេន័ធសហជីេកម្មករសំណ្ង ់នងិថ្រេព ើកម្ពុជា 

 


