
 

 

សមូដ ោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានលែែកំពុងជាប់ឃុកំនងុពនធនាគារ និងបញ្ឈប់ 
 ការបង្ក្រា បដែើប្បព័នធផ្សពវផ្ាយ 

 

រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 
 

យ ើងខ្ញ ុំ ជាក្រុមសងគមសញ៊ីវលិ ដែលមានរា នាមែូចខាងយក្ោម សូមយសនើសញុំែល់រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពញជា 
សូមយមត្តា ទមាា រយ់ោលោរយោទក្រោនច់ំព ោះ អ្នរសារពត័ម៌ានដែលរុំពញងជារឃ់ញុំរនញងពនធនាគារ យោរ សញខ 
ឧតាម នងិយោរ សញវណ្ណ  រទឹធ៊ី និងបញ្ឈបក់ារព្វើទុក្ខបុក្ពននញចំព ោះអ្នរសារពត័ម៌ានមនិសថិតរនញងោរឃញុំឃុំងយសេង
យទៀត ខែលប្បឈននែុនឹងការផ្ដន្ទា ពោសពោយសារការងាររាយការណ៍េត័ម៌ានរបស់េួក្គាត ់។ ពយើងែ្ុ ំ 
ក្ស៏ងឃនឹយ៉ា ងនុតមាថំា រាជរោា ភ្បិាលនឹងប្បគល់អាជ្ារណ័្ណ វទិយញ និងយគហទុំពរ័សា ពត័ម៌ាន ដែលក្តូវបានែរ
ហូតរនាងមរនងិរនញងរ ៈយពលចញងយក្ោ យនេះ ែល់មាា ស់អាជ្ារណ័្ណ ទុំងអ្ស់យនាេះឱ្យបានែុំយណ្ើ រោរយ ើងវញិ ។ 

 

ោលព៊ីថ្ងៃពញធសបាា ហ៍យនេះ នគរបាលបានោរខ់ាួនមាា ស់សាថ ន៊ី វទិយញរនញងក្សុរម ួយៅយខតារុំពងឆ់្ន ុំងគឺ
យោរ សញខ ឧតាម យដ្ឋ យោទក្រោនព់៊ី “រទញញ េះញងឱ់្យក្រក្ពឹតារទឧក្រិែា ជាអាទិ៍” ។ ជាញឹរញារ ់យោរ ឧតាម 
បានរា ោរណ៍្ព៊ីជយមាា េះែ៊ីធា៊ីដែលបានអ្ូសរនាា  យពលជា ូរមរយហើ រវាង សហគមនរ៍សិររមូលដ្ឋា ន និងម
ន្តនា៊ីថ្នន រក់្សុរែម៏ានអ្ុំណាច ។ មញនយពលោរខ់ាួនយោរ ឧតាម ម ួថ្ងៃ ក្រសួងពត័ម៌ានបានលញរយោលអាជ្ារណ័្ណ
សា ពត័ម៌ានររស់យោរគឺ សាថ ន៊ី វទិយញរទឹធ៊ីដសន និងយគហទុំពរ័ររស់វទិយញយនេះ យទេះរ៊ីជា យោរ ឧតាម មនិទនក់្តូវ
បានយោទក្រោនព់៊ីរទយលមើសណាម ួយៅយពលយនាេះរយ៏ដ្ឋ  ។ យោររុំពញងក្តូវបានឃញុំខាួនរយណាា េះអាសននរងោ់ុំ
សវនាោរ ។  

 

ោរឃញុំខាួនយោរ សញខ ឧតាម និងោររិទវទិយញនិងយគហទុំពរ័ររស់យោរយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័សយនេះ យធវើយ ើងរនាា រ់
ព៊ីោរោរខ់ាួន យោរ សញវណ្ណ  រទឹធ៊ី ោលព៊ីយែើមដខយមសា ឆ្ន ុំ២០២០ យក្ោ ព៊ីយោរបានក្សងស់មា៊ីផ្ទា ល់ររស់
សយមាចនា ររែាមន្តនា៊ី ដែលមានក្រសាសនជ៍ាសាធារណ្ៈ រនញងយពលរាជរដ្ឋា ភបិាលយ្ាើ តរចុំយ េះរញ្ហា រ ៊ីររាល
ដ្ឋលជាសរលថ្នវ ៊ីរញសរូវ ៊ីែ១៩ ។  

 

សយមាចនា ររែាមន្តនា៊ី បានមានក្រសាសនជ៍ាសាធារណ្ៈថ្ន រាជរដ្ឋា ភបិាលមនិមានងវោិក្គរក់្គានរ់នញង
ោរគាុំក្ទរមមររយក្ៅក្រពន័ធែូចជា អ្នររតម់៉ាតូូឌញរ អ្ុំ ញងយពលមានវរិតាិយសែារិចាយរើតយ ើងនក្ព៊ីវ ៊ីរញសរូវ ៊ីែ១៩យទ 
ក្ពមទុំងបានដណ្នាុំឱ្យអ្នររតឌ់ញរឬត្តរស់ញ៊ីដែលរេ ័ធន លរយ់នជុំនេិះររស់ពួរគាត ់យែើមប៊ី រក្បារជ់ួ  សគត់
សគងជ់៊ីវភាពរស់យៅរនាយទៀត ។ 

 
យៅយពលដែលយោរ រទឹធ៊ី រយ ា្ េះយ ើងវញិនូវសារររស់សយមាចនា ររែាមន្តនា៊ីយៅយលើទុំពរ័យហវសរ ញរផ្ទា ល់

ខាួនររស់យោរ យោរក្តូវបានោរខ់ាួនយៅ រថ់្ងៃទ៊ី៧ ដខយមសា ឆ្ន ២ំ០២០។ យោរក្តវូបានយោទក្រោនយ់ៅ២



 

 

ថ្ងៃរនាា រ ់ព៊ី“រទញញ េះញងឱ់្យក្រក្ពឹតារទឧក្រិែា ជាអាទិ៍” ។ អាជ្ារណ័្ណ យគហទុំពរ័ TVFB ររស់យោរ រទឹធ៊ី ក្តូវបាន
លញរយោល យក្ោ ោរោរខ់ាួនយោរម ួថ្ងៃ ។ យោរ រទឹធ៊ី រុំពញងក្តូវបានឃញុំខាួនរយណាា េះអាសននរងោ់ុំសវនាោរ 
យដ្ឋ មនិអាចយៅយមើលោរោររ់ុំយណ្ើ តរូនររស់យោរ ខណ្ៈយពលដែលយៅរនញងពនធនាគារ ។ ទុំងយោរ 
សញវណ្ណ  រទឹធ៊ី នងិយោរ សញខ ឧតាម ក្រឈមមញខនឹងោរជារព់នធនាគាររហូតែល់២ឆ្ន ុំ ក្រសិនយរើក្តូវបានសានាា យទស ។ 

 

ោរោរខ់ាួន និងោរយោទក្រោន ់អ្នរសារពត័ម៌ានណាមាន រ ់យដ្ឋ សារោរក្សងស់មា៊ីផ្ទា ល់ជាសាធារណ្ៈ
ររស់ក្រមញខរាជរដ្ឋា ភបិាលអ្ុំព៊ីវរិតាិថ្នោររ ៊ីររាលដ្ឋលវ ៊ីរញសរូវ ៊ីែ១៩ យធវើឱ្យក្រជាពលរែា ល់ថ្ន រាជរដ្ឋា ភបិាល
រុំពញងដតយស្ើសារយ៉ា ងចាស់ថ្ន រាល់ោរពិភារាអ្ុំព៊ីោរយ្ាើ តរររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលចុំយ េះោរសាញេះយ ើងរញ្ហា ម ួ
យនេះ អាចក្រឈម ឬនឹងក្តូវបានដ្ឋរយ់ទសឱ្យជារព់នធនាគារ ដែលជាោររ ុំយោភសិទធិររស់ក្រជាពលរែា ។  

 

យៅយែើមឆ្ន ុំ២០២០យនេះ យ៉ា ងតិចណាស់មានអ្នរសារពត័ម៌ានជាង១០នារ ់ក្តូវបានពកាោះពៅ 
និងសាក្សួរពោយនគរបាល និងនន្រនតីយុតតិ្ ន ៌ពោយសារការរាយការណ៍េត័ម៌ានរបស់េួក្គាត ់។ ោររនាោរ់
ខាួន ឃំុែលួន និងការព្វើទុក្ខបុក្ពននញផ្លូវចាប ់ចំព ោះអ្នក្សារេត័ម៌ាន ដែលហ នសា ពត័ម៌ានរេិះគន ់គឺជាោរ
រ ុំយោភយ៉ា ងធៃនធ់ៃរចំព ោះសិទធិទទួលបានពត័ម៌ានរបស់ប្បជាេលរែាក្នពុជា ។ 

 

យ ើងខ្ញ ុំ សូមសដមាងោរខរចតិាជាខាា ុំង ចុំយ េះោរោរខ់ាួនយដ្ឋ មនិក្តឹមក្តូវ និងោរយធវើទញររញរយមនញ យៅ
យលើអ្នរសារពត័ម៌ានយៅរនញងក្រយទសរមពញជា ជញុំវញិោរសា ពត័ម៌ានររស់េកួ្គាត ់។ យដ្ឋ ក្រឈមនងឹវរិតាិសញខ
ភាពសាធារណ្ៈមនិធាា រយ់រើតមានព៊ីមញនមរ យនេះជាយពលសុំខានរ់ុំសញតដែលរាជរដ្ឋា ភបិាលអាចធានាសិទធិយសរ ៊ីភាព
សារពត័ម៌ាន និងយសរ ៊ីភាពរនញងោររយចាញមតិ ។ ក្រសិនយរើគាម នអ្នរសារពត័ម៌ានដែលមានយសរ ៊ីភាពរនញងោររា 
ោរណ៍្យដ្ឋ យសាម េះក្តង ់និងក្តឹមក្តូវ អ្ុំព៊ីតងភាពថ្នជ៊ីវតិយៅរនញងក្រយទសរមពញជា អ្ុំ ញងយពលរ ៊ីររាលដ្ឋលជាស
រលថ្នវ ៊ីរញសរូវ ៊ីែ១៩យទ យនាេះសាធារណ្ជននឹងក្តូវបានរែិយសធសិទធិរនញងោរយធវើយសចរា៊ីសយក្មចចិតាចុំយ េះពត័ម៌ាន
ដែលទទួលបាន យែើមប៊ីររាខាួនពួរគាត ់និងក្គសួារ ឱ្យមានសញវតថិភាពសងដែរ ។ 

 

យ ើងខ្ញ ុំ សូមយសនើសញុំយដ្ឋ ទទូចឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល ទមាា រយ់ោលោរយោទក្រោនទ់ុំងអ្ស់ចុំយ េះអ្នរសារ
ពត័ម៌ានោំងពនោះ និងសូមឱ្យរចឈរោ់ររន្ត ា្ រចញងយក្ោ យនេះយៅយលើយសរ ៊ីភាពសារពត័ម៌ានយៅរនញងក្រយទសរមពញជា ៕ 
 
ពសចក្ដខីងលងការណ៍ពនោះ គាបំ្ទពោយ៖  
១. សហគមនយ៍ៅព៊ីរ (ភនុំយពញ) 
២. សហគមន១៍៨៥K ទ៊ីត្តចុំររធ់ុំ (រុំពងឆ់្ន ុំង) 
៣. សហគមនែ៍៊ីធា៊ី ១៩៧ (យោេះរញង) 
៤. សហគមនែ៍៊ីធា៊ី២៩៧ (យោេះរញង) 
៥. ក្រមុោរ្រយែើមប៊ីយដ្ឋេះក្សា ទុំនាស់ (ACT) 
៦. សហគមនអ៍្ណ្ាូ ងងម (ក្ពេះស៊ីហនញ) 



 

 

៧. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីអ្ណ្ាូ ងក្តដររ (សាវ  យរៀង) 
៨. សហគមនជ៍នជាតិយែើមភាគតិចអាដរ ៉ាង (យោេះរញង) 
៩. សហគមនប៍ាតខាេះ (ក្ពេះស៊ីហនញ) 
១០. សហគមនរ៍ងឹឈូរ (ភនុំយពញ) 
១១. សហគមនរ៍រឹររ ់(រុំពងឆ់្ន ុំង) 
១២. សហគមនរ៍ឹងក្បាុំ (បាតែ់ុំរង) 
១៣. សហគមនរ៍ញរ ៊ីរ៊ីឡា (ភនុំយពញ) 
១៤. សហគមនរ៍ញសេសអុំ (បាតែ់ុំរង) 
១៥. អ្ងគោរក្ពេះពញទធសាសនាសក្មារស់នាិភាព (BPO) 
១៦. សហពន័ធសហជ៊ីពរមមររសុំណ្ង ់និងថ្ក្ពយឈើរមពញជា (BWTUC) 
១៧. អ្ងគោរអ្ភវិឌឍនសំ៍ពេងសហគមន ៍(BCV) 
១៨. អ្នាគត ញវជនរមពញជាអាសា ន (CamASEAN) 
១៩. សមាគមមន្តនា៊ីរាជោរឯររាជយរមពញជា (CICA) 
២០. សមាគម ញវជនជាតិយែើមភាគតិចរមពញជា (រតនគិរ ៊ី) 
២១. រណាា ញក្ពេះសងឃ ញវជនរមពញជា (CYMN) 
២២. សមពន័ធសហជ៊ីពរមពញជា (CATU) 
២៣. មជឈមណ្ឌ លរមពញជាយែើមប៊ីក្រពន័ធសេពវសា ឯររាជយ (CCIM) 
២៤. រណាា ញរមមររយធវើោរត្តមសាេះរមពញជា (CDWN) 
២៥. សហពន័ធសហជ៊ីព រមមររចុំណ្៊ី អាហរ និងយសវារមមរមពញជា (CFSWF) 
២៦. សមាគមោរ រសិទធិមនញសេ និងអ្ភវិឌឍនយ៍ៅរមពញជា អាែហញរ (ADHOC) 
២៧. សមាគមរមមរររមពញជាយសែារិចាយក្ៅក្រពន័ធ (CIWA) 
២៨. សមាគមក្គរូយក្ងៀនរមពញជាឯររាជយ (CITA) 
២៩. សមពន័ធអ្នរសារពត័ម៌ានរមពញជា (CamboJA) 
៣០. សមពន័ធដខមរជុំយរឿន និងោរ រសិទធិមនញសេ ល៊ីោែូ (LICADHO) 
៣១. សហពន័ធសហជ៊ីពវស័ិ យទសចរណ៍្យសវរមមរមពញជា (CTSWF) 
៣២. រណាា ញ ញវជនរមពញជា (CYN) 
៣៣. មជឈមណ្ឌ លសមពន័ធភាពោរ្រ និងសិទធិមនញសេ (CENTRAL) 
៣៤. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីសាមគគ៊ីយចរមាស (សាវ  យរៀង) 
៣៥. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីជ៊ីខយក្ោម (យោេះរញង) 
៣៦. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីជ៊ីខយលើ (យោេះរញង) 
៣៧. សហគមនយ៍ជើងថ្ក្ព (រុំពងោ់ម) 
៣៨. សហគមនជ៍ាុំក្រយរៀន (រុំពងោ់ម) 



 

 

៣៩. សហគមនជ៍នជាតិយែើមភាគតិចក្ោ  (រតនគិរ ៊ី) 
៤០. សមពន័ធយែើមប៊ីសញចរតិភាព និងគណ្យន យភាពសងគម (CISA) 
៤១. សមពន័ធសហជ៊ីពក្រជាធរិយត យរមមររោតយ់ែររមពញជា (C.CAWDU) 
៤២. សមពន័ធសហគមនរ៍សិរររមពញជា (CCFC) 
៤៣. សមពន័ធសហជ៊ីពចលនារមមររ (CUWM) 
៤៤. គណ្ៈរមាម ធិោរយែើមប៊ីោរយបាេះយឆ្ន តយដ្ឋ យសរ ៊ី និង ញតាិធមយ៌ៅរមពញជា (COMFREL) 
៤៥. សហគមនក៍្ទក្ទងធ់នធានធមមជាតិ (យ ធិ៍សាត)់ 
៤៦. សហគមនឃ៍ញុំដ្ឋ (រុំពងោ់ម) 
៤៧. សហគមនែ៍រពរ័ (រុំពងស់ពឺ) 
៤៨. អ្ងគោរសមធមរ៌មពញជា (EC) 
៤៩. សហគមនយ៍នសាទ (យោេះរញង) 
៥០. សហគមនថ៍្ក្ពយឈើ នងិ ធនធានធមមជាតិ (យ ធិ៍សាត)់ 
៥១. សហជ៊ីពយសរ ៊ីរមមររថ្នក្ពេះរាជាណាចក្ររមពញជា (FTUWKC) 
៥២. សហគមនយ៍ហងសុំណ្ុំ  (រុំពងស់ពឺ) 
៥៣. សមាគមក្រជាធរិយត យឯររាជយ ថ្នយសែារិចាយក្ៅក្រពន័ធ (IDEA) 
៥៤. រណាា ញក្ពេះសងឃ ឯររាជយយែើមប៊ី ញតាិធមស៌ងគម (IMNSJ) 
៥៥. សមាគមឥន្តនាយទវ ៊ី (IDA) 
៥៦. សហគមនថ៍្ក្ពយឈើរាលទហ ន (យ ធិ៍សាត)់ 
៥៧. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីយគៀនទឹរ (យោេះរញង) 
៥៨. ដខមរថ្នវរៈ  
៥៩. សហគមនឃ៍មញ ុំក្សររងាញរឬសេ៊ី (រុំពងធ់ុំ) 
៦០. សហគមនឃ៍ា ុំងទរឹ៧៨ (យសៀមរារ) 
៦១. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីយោេះយសាច (យោេះរញង) 
៦២. សហគមនយ៍នសាទយោេះក្សយៅ (យោេះរញង) 
៦៣. សហជ៊ីពក្ទក្ទងសិ់ទធិោរ្ររញគគលិររមមររដខមរថ្នក្រមុហ ញនោសញ៊ីណូ្ ណាហគ យវ ើល 
៦៤. សហគមនែ៍៊ីធា៊ី (ថ្រ៉ាលិន) 
៦៥. សហគមន ៍ ង (រុំពងឆ់្ន ុំង) 
៦៦. មាត្តធមមជាតិរមពញជា (MNC) 
៦៧. រណាា ញអ្នរោរ រថ្ក្ព ង ់ឃញុំមានរទិធិ ក្សុរសណាា ន ់(រុំពងធ់ុំ) 
៦៨. Not 1 More (N1M) 
៦៩. គណ្ៈរមាម ធិោរអ្ពាក្រឹត និង ញតាិធម ៌យែើមប៊ីោរយបាេះយឆ្ន តយដ្ឋ យសរ ៊ី និងក្តឹមក្តូវយៅរមពញជា (NICFEC) 
៧០. សហគមនអ៍្មោុំង (រុំពងស់ពឺ) 



 

 

៧១. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីអ្ូរអ្ុំពិល (រនាា  មានជ ័) 
៧២. សហគមនអ៍្ូរយឈើទល (ក្ពេះស៊ីហនញ) 
៧៣. សហគមនអ៍្ូរក្តជារច់តិា (ក្ពេះស៊ីហនញ) 
៧៤. សហគមនអ៍្ូរវលាិ៍យក្ពង (បាតែ់ុំរង) 
៧៥. អ្ងគោរសាព នសនាិភាព (PBO) 
៧៦. សហគមន ៍មរស់ (រុំពងស់ពឺ) 
៧៧. សហគមនភ៍នុំបាត (ភនុំយពញ) 
៧៨. សហគមនភ៍នុំយត្តន ត (រុំពត) 
៧៩. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីភូមសិាររណាា ល (រនាា  មានជ ័) 
៨០. សហគមនភ៍នុំយក្ោម (យសៀមរារ) 
៨១. សហគមនភ៍នុំសាឹរ (បាតែ់ុំរង) 
៨២. សហគមនភ៍នុំទទឹង (រុំពត) 
៨៣. សហគមនភ៍ូម ិ២២ (ភនុំយពញ) 
៨៤. សហគមនភ៍មូែិ៊ីឆ្ន ុំង (រុំពងស់ពឺ) 
៨៥. សហគមនខ៍ាវ  (ភនុំយពញ) 
៨៦. សហគមនភ៍មូសិមញក្ទយក្ោម (រតនគិរ ៊ី) 
៨៧. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីភូមអិ្ូរសាវ   (រនាា  មានជ ័) 
៨៨. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីភូមកិ្បាសាទ (រនាា  មានជ ័) 
៨៩. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីភូមសិិោដខមរ (រនាា  មានជ ័) 
៩០. អ្ងគោរពនារដខមរ (PKH) 
៩១. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីដក្ពរខាច ់(យោេះរញង) 
៩២. សហគមនដ៍ក្ពរត្តគង ់(ភនុំយពញ) 
៩៣. សហគមនដ៍ក្ពរត្តនូ (ភនុំយពញ) 
៩៤. សហគមនដ៍ក្ពរដក្ត (ក្ពេះស៊ីហនញ) 
៩៥. សហគមនថ៍្ក្ពយឈើយពក្ជច វ្ រលអយ្ើត (រុំពងឆ់្ន ុំង) 
៩៦. សហគមនថ៍្ក្ព ង ់(រុំពងធ់ុំ) 
៩៧. សហគមនថ៍្ក្ពយឈើអ្ូរែុំដែរ (រុំពងធ់ុំ) 
៩៨. សហគមនថ៍្ក្ពនរនិា (បាតែ់ុំរង) 
៩៩. សហគមនយ៍នសាទថ្ក្ព   (រុំពត) 
១០០. សហគមនស៍ាូវរងយភាើង (ភនុំយពញ) 
១០១. សហគមនរ៍សម៊ីសាមគគ៊ី (រុំពងស់ពឺ) 
១០២. សហគមនថ៍្ក្ពយឈើរតនៈរញោា  (ឧតារមានជ ័) 



 

 

១០៣. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីរ ុំយចរ (យសៀមរារ) 
១០៤. សហគមនឬ៍សេ៊ីក្សស់ (ភនុំយពញ) 
១០៥. សហគមនស៍ាមគគ៊ី៤ (ភនុំយពញ) 
១០៦. សហគមនស៍ាមគគ៊ីរញងយរឿង (ភនុំយពញ) 
១០៧. សមាគមធាងយត្តន ង (STT) 
១០៨. សហគមនស៍ុំរញរោរ (ភនុំយពញ) 
១០៩. សហគមនយ៍នសាទសា៊ីយក្ោម (បាតែ់ុំរង) 
១១០. សហគមនែ៍៊ីធា៊ីសគន ់(យសៀមរារ) 
១១១. សហគមនយ៍នសាទសក្មស់យោេះយសាច (យោេះរញង) 
១១២. សហគមន ៍SOS ក្ពោន នាយហេះអ្នារជាតិភនុំយពញ 
១១៣. សហគមនស៍ាព នយ្េះ (ក្ពេះស៊ីហនញ) 
១១៤. សហគមនថ៍្ក្ពយឈើយទសចរណ៍្ទឹរធាា រដ់ក្សអ្ុំពិល (រុំពងឆ់្ន ុំង) 
១១៥. សហគមនដ៍ក្សក្បាុំង (តបូងឃមញ ុំ)) 
១១៦. សហគមនភ៍ូមសិាឹងរត ់(រនាា  មានជ ័) 
១១៧. សហគមនធ៍នធានថ្ក្ពយឈើសាឹងខាចស់ (រុំពងឆ់្ន ុំង) 
១១៨. សហគមនស៍ាឹងមានជ ័ (ភនុំយពញ) 
១១៩. សហគមនន៍្តសា៊ីឃា ុំងសាុំង (ភនុំយពញ) 
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