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ការបន្តនី្តិវធិតុីលាការរបឆងំអ្នកសារព័តម៌ាន្ពៅតតជាឧបសគ្គដល់ការអ្នុ្វតតពសរភីាព និ្ងវជិាា ជីវៈសារ
ព័ត៌មាន្ពៅកម្ពុជា 

 
ភ្នពំពញ ព្ងៃទី ១៥ តខ កកាដា ឆន ២ំ០២០ — សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័តម៌ាន្កម្ពុជា (ពខម្បូចា) ពសាកសាា យយ៉ា ង
ខ្ល ងំចពំ ោះការសពរម្ចរបស់តុលាការកពូំលពៅរពឹកព្ងៃទី ១៥ តខ កកាដា ពលើសណំុំ្ពរឿងអ្តីតអ្នកយក
ព័ត៌មាន្វទិយុអាសីុពសរពីីរនាក់គ្ឺ ពលាក អ្ ួន្ ឈិន្ និ្ង ពលាក យង សុធារនិ្ទ (ពៅ យង សុជាពម្ត្តត ) និ្ង 
សណំុំ្ពរឿងរបស់ពលាក រា៉ាត់ រតនមុ្នី្ អ្នកបកតរប និ្ង សរម្បសរម្លួការផ្លិតតខែភាពយន្តឯកសារសាីពី
ការជួញដូរផ្លូ វពភ្ទ «មាត យខ្ុ  ំលក់ខ្ុ»ំ ឱ្យសារព័តម៌ាន្រុសែុ ីRT (Russia Today)។  
 
តុលាការកពូំលបាន្របកាសតម្ាល់ពសចកាសីពរម្ចរបស់សាលាឧទធរណ៍្ឱ្យពសុើបអ្ពងាតព ើងវញិពលើ
សណំុំ្ពរឿងរបស់អ្តតីអ្នកសារព័តម៌ាន្វទិយុអាសីុពសរ ី និ្ងបាន្សពរម្ចឲ្យសាលាឧទធរណ៍្ជនុំ្ំជរម្ោះសណំុំ្
ពរឿងរបឆងំពលាក រា៉ាត ់រតនមុ្នី្ព ើងវញិ។   
 
ពខម្បូចាយល់ព ើញថា ការសពរម្ចឱ្យពធាើការពសុើបអ្ពងាតព ើងវញិពលើសណំុំ្ពរឿងអ្តតីអ្នកសារព័តម៌ាន្
វទិយុអាសីុពសរគី្ជឺាការបន្តគ្រំាម្កតំែង និ្ងពធាើឱ្យមាន្ភាពភ្យ័ខ្ល ចចពំ ោះការពរបើរបាស់ពសរភីាពសារ
ព័ត៌មាន្ និ្ងពសរភីាពបពចេញម្ត ិតដលកពុំងតតបន្តធាល ក់ចុោះចាបត់្តងំពីឆន ២ំ០១៧ម្ក។ ពខម្បូចាយល់
ព ើញតដរថា តុលាការកពូំលគួ្រតតទមាល កព់ចាលការពចាទរបកាន្់ពលើពលាក រា៉ាត់ រតនមុ្នី្ ពរកាយពពល
តដលរកព ើញថា ពសចកាសីពរម្ចរបស់សាលាឧទធរណ៍្ថា «ម្ិន្រតឹម្រតូវ»ប៉ាុតន្តតុលាការកពូំលតបរជា 
សពរម្ចឱ្យបចាូ ន្សណំុំ្ពរឿងពលាក រា៉ាត ់រតនមុ្នី្ ពៅសាលាឧទធរណ៍្ពដើម្បជីនុំ្ជំរម្ោះព ើងវញិពៅវញិ។  
 
ពលាក រា៉ាត ់រតនមុ្នី្ រតូវបាន្សាលាដបូំងរកងុភ្នពំពញ កាត់ពោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ២ ឆន  ំពីបទ «ញុោះញង់
ឱ្យមាន្ការពរ ើសពអ្ើង» ពែើយតរម្ូវឱ្យពលាកបងស់ណំ្ងដល់ពដើម្បណ្តឹ ងតដលជាតួអ្ងគមាត យកូន្កនុង
ភាពយន្តឯកសារពនាោះជិត២មុ្ឺន្ដុលាល រអាពម្រកិ។ សាលាឧទធរណ៍្ភ្នពំពញបាន្តម្ាល់ពសចកតសីពរម្ចពន្ោះ
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ទុកជាបាន្ការដតដល ពោោះបីសវនាការពធាើព ើងពដាយគាា ន្ការចូលរួម្ពីភាគ្ីពដើម្បណ្តឹ ងកតី។ រែូតម្ក
ទល់ពពលពន្ោះ ពលាក រា៉ាត ់រតនមុ្នី្ រតូវបាន្ ុខំលួន្កនុងពន្ធនាគារ អ្ស់រយៈពពល១៩តខម្កពែើយ។  
 
ជាងាីម្តងពទៀត ពខម្បូចាទទូចឱ្យទមាល ក់ពចាលការពចាទរបកាន្់ោងំអ្ស់ពលើអ្តតីអ្នកយកព័តម៌ាន្អាសីុ
ពសរោីងំពីររូប និ្ង ពលាក រា៉ាត់ រតនមុ្នី្ ពដាយម្ិន្រតូវបន្តរាល់នី្តិវធិីម្និ្ចាបំាចោ់ងំឡាយណា តដលប៉ាោះ
 ល់ដល់សិទធិទទួលបាន្យុតតិធម្៌របស់អ្នកោងំបីព ើយ។  ការបន្តនី្តិវធិកីនុងសណំុំ្ពរឿងោងំពន្ោះ នឹ្ង
កាន្់តតបងាផ្លប៉ាោះ ល់ដល់សិទធិពសរភីាព និ្ងជីវភាពរស់ពៅបស់ពួកពគ្។ ការម្ិន្ទមាល ក់ពចាលការពចាទ
របកាន្់ពលើពួកពគ្ កពុំងបងាជាឧបសគ្គយ៉ា ងធពំធងដល់បណំ្ងវលិចូលរប ូកកនុងអាជីពជាអ្នកសារ
ព័ត៌មាន្ឯករាជយ។ 
 
ពលាក យង សុធារនិ្ទ តងលងថា៖ «ខ្ុ ពំធាើការពៅសាា បន័្សារព័តម៌ាន្បរពទសមួ្យប៉ាុតន្តអ្តាបទតដលខ្ុសំរពសរ
ម្ិន្ ក់ព័ន្ធអី្សីុជពរៅពនាោះពទ ពដាយសារតត ទីមួ្យរពួយបារម្ភពីខលួន្ពយើង ទីពីររពួយបារម្ភពីសាា ប័ន្
របស់ពគ្។ អីុ្ចឹងអ្តាបទតដលពយើងសរពសរគ្ជឺាអ្តាបទសាម្ចញៗ »។ 
 
នាយករបតបិតតិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័តម៌ាន្កម្ពុជា ពលាក ណុ្ប វ ីមាន្របសាសន្ថ៍ា៖ «ពន្ោះជានិ្នាន ការដគួ៏្រឱ្យ
រពួយបារម្ភ តដលរតឹតបតិដល់សិទធិពសរភីាពកនុងការទទួលបាន្ព័តម៌ាន្ សិទធិបពចេញម្តិ និ្ង វស័ិយសារ
ព័ត៌មាន្ោងំមូ្ល តដលជាមូ្លដាា ន្រគ្ោឹះម្ិន្អាចខាោះបាន្ព្ន្សងគម្លទិធរបជាធិបពតយយ និ្ងការអ្ភ្ិវឌ្ឍ
របកបពដាយពចរភាព ការពគារពសិទធិម្នុ្សែ នី្តិរដា និ្ង យុតតិធម្៌សងគម្»។ 
 
ពខម្បូចា តដលមាន្សមាជិក សមាជកិា និ្ងរកុម្របកឹាភ្ិបាលជាអ្នកសារព័តម៌ាន្ជាង៨០នាក់ សូម្
អ្ ំវនាវជាងាពីទៀត ឱ្យរដាា ភ្បិាលសាា រពសរភីាពសារព័តម៌ាន្ព ើងវញិ ពដាយទមាល ក់ពចាលការពចាទ
របកាន្់ពផ្ែងៗ ដូចជាករណី្ពលាក សុវណ្ណ រទិធី អ្នករាយការណ៍្ព័តម៌ាន្ និ្ងជានិ្ពន្ធនាយកសារព័តម៌ាន្
អ្ន្ឡាញTVFB និ្ងពលាក សុខ ឧតតម្ មាេ ស់សាា នី្យ៍វទិយុរទិធិតសន្កនុងពខតតកពំងឆ់ន ងំ។ ពយើងកសូ៏ម្ទទូចឱ្យ

http://www.cambojanews.com/


 
សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាន្កម្ពុជា 
Cambodian Journalists Alliance 

  

 

 

 

 

ជាន់្ទី១០ អ្គារភ្នពំពញវឡីា ផ្លូ វ៣៨៨ សង្កា ត់ទួលសាា យព្រព ១ ខណ្ឌ ចកំារម្ន្ រាជធានី្ភ្នពំពញ 
10th Floor, Phnom Penh Villa, St. 388, Sangkat Tuol Svay Prey I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh 

(+855) 85 94 71 90 | (+855) 96 71 608 71 | communications@camboja.net  

www.camboja.net | www.cambojanews.com  

 
 
 

រាជរដាា ភ្បិាលបចឈបក់ារពរបើរបាស់រកម្រពែាទណ្ឌ កនុងការចាតវ់ធិាន្ការពលើអ្នកសារព័ត៌មាន្ បចឈប់
ការចាប់ខលួន្ និ្ង ុខំលួន្អ្នកសារព័តម៌ាន្៕  
 
សរមាប់ព័តម៌ាន្បតន្ាម្ សូម្ោកទ់ង៖  
ពលាក ណុ្ប វ ី 
នាយករបតបិតតិព្ន្សម្ពន័្ធអ្នកសារព័ត៌មាន្កម្ពុជា (ពខម្បូចា)  
០១២ ៥១៩ ២៦១ 
ed@camboja.net 
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