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សេចក្តីថ្លែងការណ៍ 
សេមបូចាអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញា ធរនាំខ្លួនជនល្មើសដែ្បានវាយប្រហារ
មកល្ើអ្នកសារព័ត៌មានកនងុលខ្តតលសៀមរារមកផ្តនា លោសតាមផ្លូវច្បារ ់

ភ្នពំពញ ព្ងៃទី ១៦ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០២១ -  សមាគមសមព័ន្ធអ្នកសារព័តម៌ាន្កមពុជា (ពៅកាត់
ថា ពខមបូចា) ពថាា លពោសចពំ ោះជន្ពលមើសខែលបាន្វាយែពំលើអ្នកសារព័ត៌មាន្កាលពីយប់ព្ងៃទី 
១៤ ខខមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ពន្ោះ ហ ើយហ្នើឱ្យអាជ្ញា ធរក្នុងហេត្តហ េះចាប់េលួ ជ ដៃៃល់មក្ផ្តន្ទា ហោ្
ហៅតាមផ្លូវច្បាប់។ 

កាលពីពវលាពមា៉ោ ង ១២:៣០ នាទីយប់ឈាន្ចូលព្ងៃទី ១៤ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០២១ ពៅចណុំ្ច
ភូ្មិរបាសាទពបងមាលា ឃុពំបងមាលា រសុកសាា យពលើ ពខតតពសៀមរាប មាន្ករណី្អ្ពំពើហិងាមួយ 
ពកើតព ើងចពំ ោះចាងហ្វា ងកាខសត អាណាចរកខខមរពឈាម ោះ របន្ សា៊ា ន្ ខែលកពុំងសរមាកពៅតាម
ផ្លូវព្ាើែពំណ្ើ ររបស់ពលាកពីពខតតរពោះវហិារពឆ្ព ោះពៅកាន្់ពខតតពសៀមរាប។ ហបើតាមហោក្ ប្ប  ស៊ា
ពហតុការណ៍្ពន្ោះបាន្បងាព ើងពោយជន្មិន្សាា ល់មុខមួយរកុម មាន្គាន  ២នាក់ របោប់ពោយ
ែបំងព ើ ។ ហោក្ ប្ប  ស៊ា   បា ទទួលរងរបួស្ៃន្់រតង់កាល ព្ែ ពជើង បាក់ខទង់រចមុោះ និ្ងបាក់
ព្មញហ ើយគាត្ក់ពុំងសរមាកពាបាលពៅគលនិី្កឯកជន្មួយកនុងពខតតពសៀមរាប។  
 ពន្ោះមិន្ខមន្ជាពលើកទី១ពទ ខែលអ្នកសារព័តម៌ាន្ខែលកពុំងពែើរតួនាទីសខំាន្់កនុងការ
រាយការណ៍្ពីបទពលមើសព្រពព ើ និ្ង បទពលមើសពផ្េងៗពទៀតពៅកនុងសងាម រតវូទទួលរងនូ្វការ 
គរំាមកខំហង និ្ង វាយែ ំ។  

កាលពីខខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០២០ កន្លងពៅ អ្នកសារព័តម៌ាន្អ្ន្ឡាញចនួំ្ន្៤នាក់ បាន្ទទួល
រងពរគាោះពោយករណី្អ្ពំពើហិងាមួយ ពៅចណុំ្ចផ្លូវបខំបកចូលរចកោា ររពំខែន្បងឹពរជាង រសុក
ពមមត ់ ពខតតតបូងឃមុ  ំ ខែលបាន្បងាព ើងពោយជន្មិន្សាា ល់មុខមួយរកុម មាន្គាន ៥ពៅ៧នាក ់
របោប់ពោយ កាបំិត ពូពៅ និ្ងែបំង និ្ងបាន្ព្ាើឱ្យអ្នកសារព័ត៌មាន្មាន ក់កនុងចពំណាម៤នាក់រង
របួស្ៃន្រ់តង់ឆ្អឹងជនីំ្រ និ្ងមាន ក់ពទៀតរងរបួសរសាល ។ រហូតមកែល់ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០២១ពន្ោះ អាជាា
្រពៅខតមិន្ោន្់អាចខវកមុខរកជន្ពលមើសមកផ្តនាទ ពោសពៅតាមចាប់ពៅព ើយ។  

ន់ទី១០ អ រភេំពញវ ី  ផូវ៣៨៨ ស ត់ទួល យៃ ព ១ ខណបឹងេកងកង ជ នីភេំពញ 
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កនុងរយៈពពលពីរខខកន្លោះពែើមឆ្ន  ំ ២០២១ ពន្ោះ ពខមបូចា រកពឃើញថា មាន្អ្នកសារព័តម៌ាន្
សរុបចនួំ្ន្ ៩នាកប់ាន្ទទួលរងនូ្វការព្ាើទុកខបុកពមនញកនុងរូបភាពពផ្េងៗ រួមមាន្ការពរបើអ្ពំពើ
ហិងា  ការគរំាមកខំហង ការពរ ើសពអ្ើង ការចាប់ខលួន្ និ្ង កយបណ្តឹ ងពីតុលាការ ។  

នាយករបតបិតតិ្មាគមសមព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាន្កមពុជា (ពខមបូចា) ពលាក ណុ្ប វ ី មាន្
របសាសន្ថ៍ា៖ « ពយើងមា ការរពួយបារមភយ៉ោ ងខាល ងំចពំ ោះអាំហ ើនិ្ទទណ្ឌ ភាពខែលបន្តពកើតមាន្
ហ ើង ហ ើយហោយសរតត្មិ មា ការចាប់េលួ ជ ដៃៃល់មក្ផ្តន្ទា ហោ្ ហធវើឱ្យអនក្សរ ័ត្ម៌ា 
ប្ត្ូវបា វាយៃាំ  ិងទទួលរងហិងាហផ្េងៗជ្ញប តបន្ទា ប់។   

ប្្បហ លអនក្សរ ័ត្ម៌ា តៃលតាមោ បទហលមើ្ដប្ ហ ើទទួលរង ូវការវាយៃាំ 
ហេមបូចាក្ប៏ា ក្ត្់្មាា ល់ខែរថា អនក្សរ ័ត្ម៌ា តៃលរាយការណ៍ ិងបហចេញមត្ោិក្ទ់ង ឹង
ការរាលោលដ ជាំងកូឺ្វៃី១៩ ក្៏ក្ាំ ុងតត្ទទួលរងការបង្រ្កា បផ្ងតៃរ។  

ចាប់ ីតេមក្រា ៃល់ហៃើមតេមីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២១ ហេមបូចាបា  ិ ិត្យហ ើញថា ប្ក្្ួង ័ត្ម៌ា 
បា លុបហចាលអាជ្ញា បណណសរ ័ត្ម៌ា យ៉ា ងហហាច្បណា្់បី។ កាល ីដងៃទី២៥ តេកុ្មភៈ ប្ក្្ួង
 ័ត្៌មា បា លុបហចាលអាជ្ញា បណណកាត្ត្អងគរធូហៃ តៃលមា មាេ ្់ហ ម្ េះ អ៊ាុង គកគ  ហ ើយ
ៃាំហណើ រការហោយជ ជ្ញត្ចិ្បិ  ហ ម្ េះ ហ្   ដក្ៃុង (Shen Kaidong)។ ហៅដងៃទី១២ តេមីន្ទ ប្ក្្ួង
 ័ត្៌មា បា ប្បកា្លុបហចាលអាជ្ញា បណណហគ ទាំ ័រ ហ ម្ េះ ស ប្ ាំ ័ត្ម៌ា  (www.sanprum-

news.com) តៃលបា ផ្តល់ឱ្យហៅហោក្ប្្ី ្ីុ ្ុភ័ប្ក្ ហ ើយមា ហោក្ ប្ ាំ ស  អត្តី្ទីប្បកឹ្ា
ប្ក្្ួង ័ត្ម៌ា ជ្ញអនក្ប្គប់ប្គង  ិងហគ ទាំ ័រហ ម្ េះបណាត ញផ្េ វផ្ាយ (www.live-daily.com) 
តៃលមា មាេ ្់អាជ្ញា បណណហ ម្ េះ ហទ  វរីៈ។  សរ ័ត្៌មា ោ ាំងបីហ េះ គឺ្ ុទធតត្ទទួលរងការហចាទ
ប្បកា ថ់ាបា ផ្េ វផ្ាយ ័ត្៌មា បាំដភលការ ិត្ មា ហច្បត្ន្ទទុច្បេរតិ្ហធវើឱ្យអ តរាយៃល់្ុេភា 
សធារណៈ បងាភា ប្ច្បបូក្ប្បបល់ ច្បោច្បលហៅក្នុង្ងគមតៃលអាច្បហធវើឱ្យប៉ាេះពាល់ៃល់្ តិ្ុេ 
ជ្ញត្ិ  ិងប៉ាេះពាល់ៃល់ក្តិ្ា ុកូ្លភា រប្់រាជរោា ភបិាលក្មពុជ្ញ តៃលជ្ញការបាំពា យ៉ា ងធៃ ់ធៃរ
ហលើវជិ្ញា ជីវៈ  ិងកិ្ច្បេ្  ាតៃលសមេីលួ បា ត្មាល់ទុក្ហៅប្ក្្ួង ័ត៌្មា ។  
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ហេមបូចា្ហងាត្ហ ើញថា ច្បាប់្តី ីរបបសរ ័ត្ម៌ា ឆ្ន ាំ ១៩៩៥ មិ ប្ត្ូវបា យក្មក្ហប្បើ
ប្បា្់ហៃើមបោីមោរឱ្យមា ការផ្ាយតក្ត្ប្មូវហ ើងវញិហន្ទេះហទ ជ្ញ ិហ្្ក្នុងក្រណីកាត្ត 
អងគរធូហៃ។ 
 ហេមបូចាហ្នើៃល់ប្ក្្ួង ័ត្៌មា ឱ្យ ប្ងងឹការអ ុវត្តច្បាប់្តី ីរបបសរ ័ត្ម៌ា  ច្បាំហពាេះ
ការផ្េ វផ្ាយោ ាំងឡាយណាតៃលមា ភា ឆក្តលវង េវេះភា ប្គប់ប្ជុងហប្ជ្ញយ ហ ើយហធវើការ
ហ្ុើបអហងាត្ឱ្យបា ្ីុជហប្ៅ ិងប្បក្បហោយឯក្រាជយ មុ ហ លហធវើការប្ មា  ិងមា វធិា ការ
រៃាបាលន្ទន្ទ។   

ពខមបូចាខែលមាន្សមាជិក សមាជកិា និ្ងរកមុរបកឹាភ្បិាលជាអ្នកសារព័ត៌មាន្ជាង 
១០០នាក ់ កពុំងចូលរួមយ៉ោ ងសកមមហៅក្នុងការហលើក្ក្មព្ ់វជិ្ញា ជីវៈ  ិងប្ក្ម្ីលធម៌្ប្មាប់អនក្
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