
 

 

 
 

 
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២៣ 

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេេ់ហព្រះរាជអាជ្ញា  
េតរីីការសទេរសោក្ សេៀវ េទំន សៅកាន់រនធនាគារសេត្តក្ណ្តត ល 

 

សហព្េះរាជអាជ្ញា  ជ្ញ លាង និង Fergal Gaynor ពេញពសេកតីព្រកាសអំេីការពទេរ ពែៀវ 
សំទន ពៅកាន់េនធនាគារពែត្តកណ្តត ល កាលេីថ្ងៃទី៣០ ខែម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣ ព ីម្បរីនតអនុវត្តពោស
ជ្ញរ់េនធនាគារអស់មួ្យជីវតិ្។ ការពទេរពនះបានព វ្ីព ងីតាម្សំព ីររស់សហព្េះរាជអាជ្ញា  សុំអនុវត្ត
ពោសព្សរតាម្វធិាន ១១៣ ថ្នវធិានថ្ទេកនុង។ 

អ.វ.ត្.ក គឺជ្ញតុ្លាការជ្ញតិ្ពៅកនុងព្រេ័នធេារ់ជ្ញតិ្ថ្នព្េះរាជ្ញណ្តេព្កកម្ពុជ្ញ ខ លមាន
អាជ្ញា ្រកម្ពុជ្ញជ្ញអនកទទួលែុសព្តូ្វេុងពព្កាយេំព ះពោសជ្ញរ់េនធនាគារររស់រុគគលោងំអស់ ខ ល
ព្តូ្វបានសពព្ម្េឱ្យមានេិរុទធភាេ និងទតនាេ ពោសពៅ អ.វ.ត្.ក ឱ្យជ្ញរ់េនធនាគារតាម្េារ់កំ ត់្។ 

អគគនាយក ថ្នអគគនាយកដ្ឋា នេនធនាគារ ព្កសួងម្ហាថ្ទេ ថ្នរាជរដ្ឋា ភិ្បាលកម្ពុជ្ញបានទតល់
ការជយួពព្ជ្ញម្ខព្ជងព្គរ់ខររយ៉ា ងជូនសហព្េះរាជអាជ្ញា ។ អនុវត្តតាម្កាត្េវកិេចររស់ព្រពទសកម្ពុជ្ញ
ព្សរតាម្េារ់ជ្ញតិ្ និងអនតរជ្ញតិ្ សហព្េះរាជអាជ្ញា  ពព្កាម្កិេចសហការជ្ញមួ្យអគគនាយកដ្ឋា នេនធនា
គារ បានចាត់្វធិានការព ីម្បធីានាថា លកខែ ឌ ថ្នការឃុែំលួន ពែៀវ សំទន មានលកខ ៈសម្រម្យ
សព្មារ់រុគគលជ្ញម្នុសសចាស់ជរា េិបាកេល័ត្ទី និងមានរញ្ហា សុែភាេ។  ំព ីរការពទេរ បានឆ្លង
កាត់្ការេិភាកា និងពព្កាយេីទទួលបានការរញ្ហា ក់ធានាេីអគគនាយកដ្ឋា នេនធនាគារ ព្េម្ោងំពេល
សហព្េះរាជអាជ្ញា  បានេុះេិនិត្យេនធនាគារពែត្តកណ្តត លជ្ញពព្េីនពលីកពព្េីនសា។ សហព្េះរាជអាជ្ញា
ក៏បាន ឹងទងខ រថា គ ៈកមាា ្ិការអនតរជ្ញតិ្ថ្នកាកបាទព្កហម្ បានព វ្ីការេុះព្តួ្ត្េិនិត្យេនធនាគារ
ទូោងំព្រពទសកម្ពុជ្ញជ្ញពទៀងោត់្ កនុងពនាះរមួ្ោងំេនធនាគារពែត្តកណ្តត លទងខ រ។ 

ពែៀវ សំទន បានកាន់មុ្ែតំ្ខ ងជ្ញន់ែពស់កនុងមុ្ែនាទីជ្ញពព្េីនែុសៗគាន ពៅកនុងរកសកុម្ាុយ
នីសតកម្ពុជ្ញ (“រ.ក.ក”) ឬ “រររខែារព្កហម្” និងពៅកនុងរ ាកម្ពុជ្ញព្រជ្ញ្ិរពត្យយ។ មុ្ែនាទីពលេពធាល
ជ្ញងពគ កនុងមុ្ែនាទីជ្ញគ ៈព្រធានរ ាថ្នរររកម្ពុជ្ញព្រជ្ញ្ិរពត្យយ ខ លព្តូ្វបានចាត់្ទុកថាជ្ញពម្
 ឹកនាជំ្ញន់ែពស់ថ្នរររកម្ពុជ្ញព្រជ្ញ្ិរពត្យយ។ 



 

 

ពែៀវ សំទន ព្តូ្វបានចារ់ែលួនកាលេីថ្ងៃទី១៩ ខែវេិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៧ យកម្កឃុែំលួនពព្កាម្
សម្ត្ថកិេចថ្នសហពៅព្កម្ពសុីរអពងេត្ េំព ះរទពចាទេូលរមួ្កនុងឧព្កិ ាកម្ាខ លព្រព្េឹត្តព ងីកនុង
រររខែារព្កហម្។ ពព្កាយការពសុីរអពងេត្ពេញពលញ សហពៅព្កម្ពសុីរអពងេត្ បានសពព្ម្េរញ្ាូ នពៅ
ជំនំុជព្ម្ះជព្ម្ះ។ ពព្កាយេិនិត្យពឃញីសាថ នទម្ៃន់រទឧព្កិ ា ខ លបានព្រព្េឹត្តព ងី និងវយ័ចាស់ជរា
ររស់ជនជ្ញរ់ពចាទ ការពចាទព្រកាន់ពលី នួន ជ្ញ និង ពែៀវ សំទន ព្តូ្វបានរំខរកជ្ញេីរការជំនំុជព្ម្ះេីរ
ពដ្ឋយខ កេីគាន ។ 

ការកាត់្កតីវគគ ំរូងកនុងសំ ំុពរឿង ០០២/០១ បានចារ់ពទតីម្កាលេីខែវេិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១១ និង
បានរញ្ច រ់កាលេីខែកកេដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៣។ អងគជំនំុជព្ម្ះសាលា ំរូងបានពេញសាលព្កម្កាលេីខែ
សីហា ឆ្ន ២ំ០១៤ ពដ្ឋយសពព្ម្េឱ្យ នួន ជ្ញ និង ពែៀវ សំទន មានេិរុទធភាេេីរទឧព្កិ ាព្រឆ្ងំម្នុសស
ជ្ញតិ្ ពព្កាម្រទព វ្ីទុកខរុកពម្នញ ម្នុសសឃាត្ និងអំពេីអម្នុសស្ម៌្ពទសងៗពទៀត្ ខ លព្តូ្វបានព្រព្េឹត្ត
កនុងអំ ុងពេលការជពម្លៀសព្រជ្ញជនសុីវលិពដ្ឋយរងខំពេញេីទីព្កុងភ្នំពេញ និងទីព្រជំុជនពទសងពទៀត្។ 
ជនជ្ញរ់ពចាទោងំេីរព្តូ្វបានកាត់្ពោសឱ្យជ្ញរ់េនធនាគារអស់មួ្យជីវតិ្ ពដ្ឋយសារតួ្នាទីររស់េួកពគ
ពៅកនុងឧព្កិ ាកម្ាោងំពនះ។ ពៅកនុង ំព ីរការរ តឹ ងសាទុកខ ពោសជ្ញរ់េនធនាគារអស់មួ្យជីវតិ្ព្តូ្វ
បានអងគជំនំុជព្ម្ះតុ្លាការកំេូលសពព្ម្េត្ម្េល់កាលេីខែវេិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

ការជំនំុជព្ម្ះវគគទី២ កនុងសំ ំុពរឿង ០០២/០២ បានចារ់ពទតីម្កាលេីខែវេិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ និង
បានរញ្ច រ់កាលេីខែកកេដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៧។ អងគជំនំុជព្ម្ះសាលា ំរូងបានពេញសាលព្កម្កនុងខែវេិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ពដ្ឋយសពព្ម្េឱ្យ នួន ជ្ញ និង ពែៀវ សំទន មានេិរុទធភាេេីរទព្រល័យេូជសាសន៍ ឧព្កិ ា
កម្ាព្រឆ្ងំម្នុសសជ្ញតិ្ និងការរពំលាភ្រំ នយ៉ា ង ៃ្ន់ ៃ្រពលីអនុសញ្ហា ទីព្កុងហសខឺ វេំព ះសកម្ាភាេ 
នានា កនុងពនាះរមួ្មានការព វ្ីទុកខរុកពម្នញ ការដ្ឋក់ឱ្យពៅជ្ញោសករ ការឃុឃំាងំ អំពេីអម្នុសស្ម៌្ 
អា ហ៍េិ ហ៍ពដ្ឋយរងខំ ការរពំលាភ្ពសេសនថវៈ ការព វ្ីោរុ កម្ា អំពេីម្នុសសឃាត្ ការសមាល រ់
រង្គគ ល និងការបាត់្ែលួនពដ្ឋយរងខំ។ ជនជ្ញរ់ពចាទោងំេីរ ព្តូ្វបានកាត់្ពោសឱ្យជ្ញរ់េនធនាគារអស់
មួ្យជីវតិ្ពៅកនុងការជំនំុជព្ម្ះវគគទីេីរ។ ពៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០២២ អងគជំនំុជព្ម្ះតុ្លាការ
កំេូល បានសពព្ម្េត្ម្េល់ការទតនាេ ពោស ពែៀវ សំទន ដ្ឋក់េនធនាគារអស់មួ្យជីវតិ្ ខ ល។ (នួន ជ្ញ 
បានទទួលម្រ ភាេពៅកនុងខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ខ លនា ំល់ការរញ្ច រ់នីតិ្វ ិ្ ីេំព ះរូរគាត់្)។ 

ពម្ ឹកនារំកសកុម្ាុយនិសតកម្ពុជ្ញ រមួ្ោងំ ពែៀវ សំទន បានហាម្ឃាត់្ការពគារេព្រតិ្រត្តិព្គរ់
សាសនា ជពម្លៀសទីព្កុង និងទីព្រជំុជនពៅកនុងព្រពទសកម្ពុជ្ញ ពហយីបានខព្រកាល យព្រជ្ញជនជ្ញោសករ 
លុររំបាត់្លុយ និងទីទារ និងព្រមូ្លព្រជ្ញជនរញ្ចូ លគាន ពៅតាម្សហករ ៍ពដ្ឋយរងខំ។ រររពនះ
បានរំខរករំបាក់ព្គួសារ ពដ្ឋយមិ្នឱ្យរស់ពៅជួរជំុគាន  ការរងខំឱ្យពរៀរអា ហ៍ និងរមួ្រស់ជ្ញមួ្យគាន
ពព្កាម្ការគំរាម្កំខហងថ្នការសងសឹក។ រររពនះបានសមាល រ់ម្នុសសរារ់លាននាក់តាម្អំពេីេិត្តខ ល
ជ្ញេលរ ាសលូត្ព្ត្ង់។ ពៅកនុងការែិត្ែំលាក់់កំបាងំព ីម្បរីពងេីត្ជ្ញព្រេ័នធកសិកម្ា រររពនះបានរងខំ
ម្នុសសរារ់លាននាក់ព វ្ីខព្សេំការ និងពលីកទំនរ់ ជីកព្រេ័នធធារាសាស្រសតពដ្ឋយេំុបានគិត្គូរឱ្យបាន



 

 

ហាត្េត់្។ ព្រជ្ញជនកម្ពុជ្ញភាគពព្េីនសគម្សាគ ងំ និងេំុទទួលបានជំនួយខទនកពវជាសាស្រសដ និងថាន សំងេូវ
ព្តឹ្ម្ព្តូ្វ ពហយីព្រជ្ញជនរារ់ខសននាក់បានសាល រ់ពដ្ឋយសារកងវះអាហារូរត្ថម្ភ និងការបាក់កមាល ងំ។ 
 ការជំនំុជព្ម្ះពលីសំ ំុពរឿង ០០២ ព្រឆ្ងំនឹង នួន ជ្ញ និងពែៀវ សំទន បានព វ្ីការវនិនិេឆ័យ
យ៉ា ងយុត្តិ្ម៌្ និងហាត្េត់្េំព ះការទទួលែុសព្តូ្វព្េហាទ ឌ ររស់េួកពគ ខ លបានរងេឱ្យព្រជ្ញជន
កម្ពុជ្ញរារ់លាននាក់រងទុកខពវទនា។ ការជនំុជព្ម្ះពនះបានព វ្ីព ងីរយៈពេលជ្ញង ៥០០ថ្ងៃ ពដ្ឋយរូក
រញ្ចូ លោងំ ំណ្តក់ការជំនំុជព្ម្ះពៅសាលា ំរូង និង ំព ីរការរ តឹ ងសាទុកខ និងបានសាត រ់សកខីកម្ា
សាកស ី ព ីម្រ តឹ ងរ ារបពវ ី និងអនកជំនាញេំនួន២៨០នាក់។ ជនរងពព្គាះជ្ញពព្េីនមានឱ្កាសត្ទល់
ជ្ញមួ្យ ជនជ្ញរ់ពចាទោងំេីរនាក់កនុងអំ ុងពេល ំព ីរការជំនំុជព្ម្ះ ពហយីរារ់ ន់នាក់ពទៀត្អាេ
េូលរមួ្កនុងនាម្ជ្ញព ីម្រ តឹ ងរ ារបពវ ី និងបានពរៀររារ់ពរឿងរា៉ា វររស់េួកពគ។ ព្រជ្ញជនកម្ពុជ្ញេំនួន
ជ្ញង ២០មឺុ្ននាក់បានេូលរមួ្សវនាការជំនំុជព្ម្ះពៅសាលា ំរូងពដ្ឋយផ្ទេ ល់ និងបានពឃញី និង
សាត រ់សកខីកម្ា ររស់ជនរងពព្គាះ ជនថ្  ល់ និងអនកជំនាញអំេីព្េឹត្តិការ ៍ខ លបានការ់សមាល រ់ព្រជ្ញ
ជនកម្ពុជ្ញ។ 

ការជំនំុជព្ម្ះពលីសំ ំុពរឿង ០០២ តំ្ណ្តងនូវការទតនាេ ពោសពលីរររពឃារពៅរំទុត្មួ្យពនះ 
រនាេ រ់េីការកាត់្កតីពម្ ឹកនាណំ្តហសុពីៅតុ្លាការនូរ ៉ាម្រ ឺក(ព្រពទសអាលលឺម្៉ាង់) ពៅពព្កាយរញ្ច រ់សស្រង្គគ
ម្ពលាកពលីកទីេីរ។  ំព ីរការនីតិ្វ ិ្ ីពនះបាននាមំ្កនូវយុត្តិ្ម៌្ ល់ជនរងពព្គាះថ្នរររខែារព្កហម្
រារ់លាននាក់។ ការជំនំុជព្ម្ះកតីពនះ បានរមួ្េំខ កយ៉ា ង្ំព្ង ល់ ំព ីរការរកាភ្សតុតាងថ្នអំ
ពេីពឃារពៅយង់ឃនង ខ លបានព្រព្េឹត្តព ងីពដ្ឋយពម្ ឹកនាខំែារព្កហម្ និងបានព វ្ីឱ្យសាធារ ជន
យល់ ឹងអំេីរពរៀរខ លសម័្យពសាកនា កម្ាពនាះពៅកនុងព្រវត្តិសាស្រសតកម្ពុជ្ញបានពកីត្ព ងី៕  
 


