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សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់អ្នកសរព័ត៌ាន
បរិយាកាសដែលគា្មែនគែែះថា្នែក់ដល់រាងកាយនិងផ្លូវចិត្ត គឺសំខាន់ណស់សមែែប់សែរីភាពសារព័ត៌ាន ។ 

មែយា៉ែងវិញទៀត បែជាពលរដ្ឋតែូវតែទទួលបានសែរីភាពនែការបញ្ចែញមតិាមរយៈបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ ឬក 

មធែយាបាយណមួយផែសែងទៀតដោយគា្មែនផលប៉ះពាល់ ។ នៅក្នងុតែីមាសនែះ យើងបានសង្កែតឃើញករណីម 

នែការគំរាមកំហែងមកលើសែរីភាពជាមូលដា្ឋែនទំាងនែះពីមសំណក់អាជា្ញែធរមូលដា្ឋែន និងាមផ្លវូតុលាការ ។

បាភាទនាការយាយីម ចំនួនករណីមដាលតាូវបានរាយការណ៍ ចំនួនអ្នកសរព័ត៌ាន

វិធានការផ្លូវចែបាប់ ២ ៣

អំពើហិងែសា/ការគំរាមកំហែង ២ ៣

ការឃត់ខ្លួនដើមែបីមសាកសួរ ២ ៤

ការាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ៣ ១១

សរុប ៩ ២១

យា៉ែងោចណស់ ានអ្នកសារព័ត៌ានចំនួន៨នាក់តែូវបានយាយីមនិងគំរាមកំហែង ហើយអ្នក 

សារព័ត៌ានា្នែក់តែូវបានផ្តនា្ទាែទោសដោយសារធ្វើសែចក្តីមរាយការណ៍អំពីមវិវាទដីមធ្លីម ដោយកែុមមនែ្តីម 

បានសំអាងទៅលើសែចក្តីមជូនដំណឹងរបស់កែសួងព័ត៌ាន ។

កាលពីមថ្ងែទីម២ ខែកក្កដា កែសួងព័ត៌ានបានចែញលិខិតណែនាំជាសាធារណៈមួយដោយបញ្ជែក់ថា អាជា្ញែធរ 

ខែត្តានសិទ្ធិាត់វិធានការចែបាប់លើអ្នកសារព័ត៌ាន បែសិនបើពួកគែរំខានការអនុវត្តការងារាមផ្លូវចែបាប់ 

របស់សមត្ថកិច្ច ។

លិខិតនែះសរសែថា ៖ «ផ្អែកលើមូលដា្ឋែនគតិយុត្ត អ្នកសារព័ត៌ានពុំានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងតំបន់ហមឃត់ 

ដោយអាជា្ញែធរានសមត្ថកិច្ច ដែលធ្វើឲែយរំខានប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តការងារាមផ្លូវចែបាប់ ឬកបង្កគែែះថា្នែក់ 

ដល់កិច្ចបែតិបត្តិការរបស់អាជា្ញែធរានសមត្ថកិច្ច ឬកការផែសព្វផែសាយព័ត៌ានមិនពិត ញុះញង់ឲែយបែឆំងនឹង 

ការអនុវត្តការងាររបស់អាជា្ញែធរសាធារណៈ ដែលធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តែប់ធា្នែប់សង្គភម និងធ្វើឱែយ

មហជនានការភាន់ចែឡំ លើការអនុវត្តការងារាមផ្លូវចែបាប់របស់អាជា្ញែធរានសមត្ថកិច្ចោះះើយ ។

ារាង ១ ៖ បែភែទនែការយាយីម

ការាត់ទុកសាចក្តីមរាយការណ៍ពីមជម្លាះដីមធ្លីមាបទល្មើសពាហ្មទណ្ឌ
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

កែសងួពត័ា៌នបានធ្វើការសមែែចចតិ្ត បនា្ទាែបព់ីមអាជា្ញែធរខែត្តកណ្តែលបានសរសែរលខិតិទៅកែសងួនែះកាល 

ពីមខែមិថុនា ដោយស្នើសុំឲែយកែសួងាត់វិធានការាមផ្លូវចែបាប់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌ានមួយចំនួន ដែលធ្វើការ

ផែសាយផ្ទាែល់អំពីមការតវា៉ែបែឆំងនឹងគមែែងអភិវឌែឍពែលានយន្តោះថ្មីម ។
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8 ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

បនា្ទាែប់ពីមានលិខិតណែនាំរបស់កែសួងព័ត៌ាន ខែមបូាបានសង្កែតឃើញនិនា្នែការនែការយាយីម និងការ 

គំរាមកំហែងផ្លូវចែបាប់ដ៏គួរឲែយបារម្ភជាខា្លែំងលើអ្នកសារព័ត៌ានចំពោះការបំពែញការងាររបស់ពួកគែ ។

កែសួងព័ត៌ានដែលបានអះអាងថាជាអ្នកការពារសែរីភាពសារព័ត៌ាននៅកម្ពុជា បានបង្កើតោលការណ៍ 

ណែនំាាមអំពើចិត្ត ដែលកំពុងតែវូបានគែយកមកបែើបែែស់ដើមែបីមបណ្តែញអ្នកសារព័ត៌ានចែញពីមទីមកន្លែង 

កើតហែតុដែលអាជា្ញែធរមូលដា្ឋែន និងកែុមហ៊ុនអភិវឌែឍន៍ឯកជនចង់លាក់បាំងពីមសាធារណជន ។

នៅថ្ងែទីម១៣ ខែកក្កដា ឆ្នែំ២០២១ លោក លួស សែង ាងហ្វែងសារព័ត៌ាន Luos Seng News កំពុងធ្វើ 

សែចក្តីមរាយការណ៍អំពីមជម្លែះដីមធ្លីមទាក់ទងនឹងគមែែងអភិវឌែឍអាកាសយានដា្ឋែនអន្តរជាតិភ្នំពែញថ្មីមនៅខែត្ត 

កណ្តែល ។ នៅពែលោះ លោកតែូវបានគែបែែប់ឲែយាកចែញពីមទីមាំងោះ ហើយបែែប់ថា លោកកំពុងតែូវ

គែប្ដឹងទៅតុលាការហើយ ។

នៅថ្ងែទីម២២ ខែកក្កដា ឆ្នែំ២០២១ អ្នកសារព័ត៌ាន៣នាកម់កពីមបណ្តែញព័ត៌ាន Cam-Hot News កំពុងធ្វើ 

ការផែសាយផ្ទាែល់ពីមការតវា៉ែដីមធ្លីមនៅតំបន់បឹងទំពុនក្នុងរាជធានីមភ្នំពែញហើយពែលោះ ពួកគែតែូវបានឃត់ខ្លួន 

និងសាកសួរពីមម៉ែង៩ពែឹកដល់ម៉ែង១ រសៀល ហើយបានបង្ខំឲែយចុះហត្ថលែខាលើកិច្ចសនែយាថា ពួកគែនឹង 

មិនធ្វើឲែយានកំហុសដដែលម្តងទៀតទែ ។

នៅថ្ងែទីម១៣ ខែសីមហ ឆ្នែំ២០២១ អ្នកសារព័ត៌ានពីមរនាក់តែូវបានរារាំង និងយាយីមដោយភា្នែក់ងារសន្តិសុខ  

និងនគរបាលរាជធានីមភ្នំពែញ ខណៈពួកគែកំពុងចុះយកព័ត៌ានអំពីមទំនាស់ដីមធ្លីមរវាងអាជា្ញែធរ និងបែជាពល

រដ្ឋរស់នៅាមបណោ្តែយាត់បឹងនែតំបន់បឹងទំពុន ។ នគរបាលបានដកហូតទូរស័ព្ទសា្មែតហ្វូនរបស់ពួកគែ 

បញ្ជែឲែយពួកគែលុបរូបភាព និងគំរាមាប់ខ្លួនផងដែរ ។

នៅថ្ងែទីម៤ ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ២០២១ អ្នកសារព័ត៌ានា្នែក់របស់វិទែយុសំះែងបែជាធិបតែយែយ (VOD) បាននិយាយថា  

លោកតែវូបានអាជា្ញែធរយាយីមកាលពីមថ្ងែៅរ៍ នៅពែលលោកកពំងុចុះយកពត័ា៌នអពំីមជម្លែះដីមធ្លីមរវាងគមែែង 

អភិវឌែឍពែលានយន្តោះថ្មីម និងកែុមអ្នកភូមិដែលរងផលប៉ះពាល់នៅសែុកកណ្តែលស្ទឹង ។

នៅថ្ងែទីម១៣ ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ២០២១  អ្នកសារព័ត៌ានពលរដ្ឋា្នែក់តែូវបានឃត់ខ្លួន ហើយកែែយមកតែូវបាន 

ដោះលែងវិញ បនា្ទាែប់ពីមថតរូបប៉ុស្ត៍នគរបាល និងរៀបចំសា្ភែសសាជិកគែួសារអ្នកភូមិ ដែលតែូវបានាប់ 

ខ្លួននៅក្នុងជម្លែះដីមធ្លីមជុំវិញគមែែងអភិវឌែឍអាកាសយានដា្ឋែនអន្តរជាតិថ្មីមរបស់ទីមកែុងភ្នំពែញ ។

នៅថ្ងែទីម៣០ ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ២០២១ ាងហ្វែងសារព័ត៌ានអនឡាញា្នែក់តែូវបានផ្តនា្ទាែទោសពីមបទញុះញង់ឲែយ 

បែពែតឹ្តបទឧកែដិ្ឋជាអាទ៍ និងតែវូបានកាត់ទោសឲែយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពែលមួយឆ្នែ ំ និងពិន័យជាបែែក់បែហែល 

៥០០ដុលា្លែរ ដោយសារលោកបានចុះផែសាយនូវអ្វីមដែលកែុមមន្តែីមអះអាងថាជាការផែសព្វផែសាយព័ត៌ានមិនពិត 

ទាក់ទងនឹងជម្លែះដីមធ្លីមនៅតំបន់ឧទែយានជាតិបុទុមសាគរ ។
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

សកម្មភាពតស៊ូមតិ ដាលបានធ្វើោយខាមបូា

ខែមបូាបានចែញសែចក្តីមថ្លែងការណ៍មួយថ្កែល
ទោសអាជា្ញែធរខណ្ឌានជ័យ ជុំវិញការដកហូត

ប័ណ្ណព័ត៌ានរបស់អ្នកសារព័ត៌ាននិងសាជិក
របស់ខ្លួន និងបានអំពាវនាវឲែយអាជា្ញែធរបញែឈប់ការ

រំលោភបំពានទាំងនែះជាបនា្ទាែន់

ខែមបូាបានចែញសែចក្តីមថ្លែងការណ៍មួយទៀត
ទាមទារឲែយអាជា្ញែធរខណ្ឌបែគល់ប័ណ្ណព័ត៌ាន
ដែលតែូវបានដកហូតមកឲែយលោក អាន វិចិតែ 
វិញជាបនា្ទាែន់ ។ 

ខែមបូាបានចែញសែចក្តីមថ្លែងការណ៍មួយអំពាវនាវ
ឲែយាត់វិធានការចំពោះមនែ្តីមដែលយាយីម និងរារាំង
ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌ានទាក់ទងនឹងករណីម
យាយីមមកលើលោក ពក ខឺយ អ្នកយកព័ត៌ានវីអូឌីម ។

ជាលទ្ធផល កែសួងទាំងពីមរបានឆ្លើយតបលិខិត
របស់យើង ហើយបានាត់វិធានការាមការ
អំពាវនាវ និងការស្នើសុំរបស់យើង ។

១៣
សីមហា

ខែមបូាបានចែញលិខិតចំនួនពីមរចែបាប់ផ្ញើជូន
កែសួងព័ត៌ាន និងកែសួងមហផ្ទែ ស្នើឲែយាត់វិធាន

ការចែបាស់លាស់ចំពោះមនែ្តីមដែលយាយីម និងរារាំង
ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌ាន និងបែគល់ប័ណ្ណ

ព័ត៌ានដែលរឹបអូសទៅឲែយលោក អាន វិចិតែ វិញ ។

នគរបាលខណ្ឌានជ័យបានទូរស័ព្ទទៅ
លោក អាន វិចិតែ បែែប់ឲែយទៅយកប័ណ្ណព័ត៌ាន

របស់លោកវិញ។

កែសួងព័ត៌ានបានផ្ញើលិខិតមួយ អញ្ជើញ 
ខែមបូានិងអ្នកសារព័ត៌ានពាក់ព័ន្ធរួមាន 
លោក អាន វិចិតែ លោក លាស់ លីមបលីមប និង 
លោក ពក ខឺយ ឲែយចូលរួមបែជំុនៅថ្ងែទីម១៣ ខែកញ្ញែ 
ឆ្នែំ២០២១ នៅកែសួងព័ត៌ាន ដើមែបីម “ពិភាកែសាបញ្ហែ
ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តតួនាទីមរបស់អាជា្ញែធរចំពោះ 
អ្នកសារព័ត៌ាន” ទោះបីមយា៉ែងណ កិច្ចបែជុំនែះ 
តែូវបានលុបោលវិញនៅពែលលោក ណុប វី  
នាយកបែតិបត្តិខែមបូា បានជូនដំណឹងទៅមន្តែីម 
កែសួងព័ត៌ានថាលោក ពក ខឺយនឹងមិនាន 
វត្តានោះទែ ។

Link to full statement: https://bit.ly/3FTtLvA

Link to full statement: https://bit.ly/3lSdlLY

Link to full statement: https://bit.ly/3lTxHEN

១៨
សីមហា

២០
សីមហា

៦
កញ្ញា

៩
កញ្ញា

១០
កញ្ញា
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10 ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

កែែយមកទៀត កែសួងមហផ្ទែក៏បានផ្ញើលិខិតមួយចែបាប់មកខែមបូា អញ្ជើញ លោក ពក ខឺយ និងលោក 

ណុប វី នាយកបែតិបត្តិខែមបូាទៅចូលរួមបែជុំនៅថ្ងែទីម ២៤ ខែកញ្ញែ ដែលជាថ្ងែឈប់សមែែក ។ ជាការ 

ឆ្លើយតប  ខែមបូាបានស្នើសុំពនែយារពែលកិច្ចបែជុំនែះរហូតដល់ថ្ងែទីម៣០ ខែកញ្ញែ និងបានស្នើឲែយានកិច្ច 

បែជំុាមបែព័ន្ធអនឡាញជំនួសវិញ ។ កែសួងមហផ្ទែបានបដិសែធសំណើបែជំុាមអនឡាញ បុ៉ន្តែបានយល់ 

ពែមលើកកិច្ចបែជុំទៅថ្ងែទីម៣០ ខែកញ្ញែ ។



11

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមាស

ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា



របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមាស

12 ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

លោក ណុប វី និងលោក ឆន ាន់សុីម ដែលជាសាជិកសា្ថែបនិក និងជានិពន្ធនាយកនែខែមបូា បានចូលរួម 

កិច្ចបែជុំនៅថ្ងែទីម៣០ ខែកញ្ញែ ដែលធ្វើះើងនៅនាយកដា្ឋែនកណ្តែលសន្តិសុខជាតិ (ISD) នែអគ្គភស្នងការដា្ឋែន 

នគរបាលជាតិ ។ តំណងបីមរូបមកពីម ISD ដែលបានចូលរួមគឺលោក ប៊ុត ភិន អនុបែធាននាយកដា្ឋែន លោក រឿង 

រិទ្ធ អនុបែធានការិយាល័យសន្តិសុខផ្ទែក្នុង និងលោក ជា ចំរីន ដែលតួនាទីមរបស់លោកមិនអាចបញ្ជែក់បាន ។

អំឡុងកិច្ចបែជុំោះ លោក ណុប វី និងលោក ាន់សុីម តែូវបានសាកសួរជាចែើនសំណួរអំពីមសែចក្តីមថ្លែងការណ៍ 

និងបញ្ហែដែលរាយការណ៍ដោយលោក ពក ខឺយ ។ លោក វី បានឆ្លើយគែប់សំណួរទាំងអស់ ហើយបានលើក 

ះើងម្តងហើយម្តងទៀតនូវសំណើរបស់លោក ពក ខឺយ ដែលចង់ផ្តល់ការបំភ្លឺាមរយៈកិច្ចបែជុំអនឡាញ ពែែះ 

លោកានអារម្មណ៍ថា រងការគំរាមកំហែង ។ ប៉ុន្តែជាថ្មីមម្តងទៀត កែុមមន្តែីមបានបដិសែធសំណើនែះ ហើយបាន 

និយាយថា ដោយសារលោក ពក ខឺយ អវត្តាន ានន័យថា គាត់គែចពីមការទទួលខុសតែូវរបស់ខ្លួនដើមែបីម 

បញ្ជែក់ថា លោកគឺពិតជាជនរងគែែះនែការយាយីម ។ កិច្ចបែជុំនែះ បានបញ្ចប់នៅវែលាម៉ែង១២ថ្ងែតែង់ ។  

មនែ្តីមនគរបាលបានស្នើឲែយលោក វី ទាក់ទងទៅលោក ខឺយ ម្តងទៀត ឬកផ្តល់លែខទំនាក់ទំនងរបស់លោក ខឺយ 

ដល់ពួកគាត់ ដើមែបីមឲែយពួកគាត់អាចធ្វើការដោយផ្ទាែល់ជាមួយលោក ខឺយ ។ លោក វី មិនបានផ្តល់លែខទំនាក់ 

ទំនងរបស់លោក ខឺយ ទៅសមត្ថកិច្ចទែ ហើយបានបែែប់មន្តែីមនគរបាលថា លោកនឹងជូនដំណឹងអំពីមការស្នើសុំ 

នែះទៅមជែឈមណ្ឌលកម្ពជុាដើមែបីមបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយឯករាជែយ (CCIM) ដែលជាសា្ថែប័នលោក ខឺយ បំពែញការងារ ។

យោងាមកំណត់តែែរបស់ខែមបូា យ៉ាែងោចណស់ានអ្នកសារព័ត៌ាន និងបុគ្គភលិកព័ត៌ានចំនួន៣៦នាក់ 

(សែីម៤នាក់) បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ គិតាប់ពីមខែមករា ដល់ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ២០២១ ។ ានា្នែក់ក្នុងចំណោមពួកគែ

បានសា្លែប់ ។ បែភព ៖ https://bit.ly/3DHDCm9

ខែមបាូកប៏ានកតស់ា្គែលឃ់ើញផងដែរថា សែរភីាពសារពត័ា៌នាមបែពន័្ធអនឡាញបានធា្លែកច់ុះ ចពំែលាន 

ការរីករាលដាលនែជំងឺរាតតែបាត ដូចដែលបានបញ្ជែក់ាមរយៈការកើនះើងខា្លែំងនែការោទបែកាន់ទាក់ទង 

នឹង “ព័ត៌ានក្លែងកា្លែយ” ការដកហូតអាជា្ញែប័ណ្ណបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយព័ត៌ាន ការគំរាមកំហែងនិងការាប់ខ្លួន 

ដែលបានកើតះើងនៅឆ្នែំនែះ ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

ាប់ពីមខែមករា ដល់ខែមែសា ឆ្នែំ២០២១ កែសួងព័ត៌ានបានដកហូតអាជា្ញែប័ណ្ណបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយព័ត៌ានយា៉ែង 

ោចណស់ចំនួន៧ ដែលរួមានគែហទំព័រព័ត៌ាន Angkor Today គែហទំព័រព័ត៌ាន Live-Daily គែហទំព័រ 

ព័ត៌ាន សាន ពែំ  គែហទំព័រព័ត៌ាន ផែង វណ្ណៈ គែហទំព័រព័ត៌ានស្ទឹងចែែលប៉ុស្ត៍ គែហទំព័រព័ត៌ាន យុវជន 

តែជោ និងទូរទសែសន៍អនឡាញ KO1 ដែលក្នុងោះ សា្ថែប័នចំនួន៦តែូវបានោទបែកាន់ពីមបទផែសព្វផែសាយព័ត៌ាន 

មិនពិត និងបង្កឲែយានភាពវឹកវរក្នុងសង្គភម ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំណែកមួយសា្ថែប័នទៀតរងការោទ 

បែកាន់ថា បានបែើបែែស់សម្តីមបែបស្អប់ខ្ពើមចំពោះពែះសងែឃ និងពែះពុទ្ធសាសនា ។

កែែពីមនែះ នៅក្នុងតែីមាសនែះ អ្នកសារព័ត៌ានា្នែក់តែូវបានាប់ខ្លួន និងោទបែកាន់ពីមបទញុះញង់ និងបទ 

បំពានចែបាប់កូវីដ-១៩។

ជំងឺកូវីដ-១៩ និងអ្នកសរព័ត៌ាន
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

ាងហ្វែងសារព័ត៌ានអនឡាញា្នែក់តែវូបាន កាត់ទោស 

កាលពីមថ្ងែពែហសែបត៍ពីមបទ ញុះញង់បង្កឲែយានបទឧកែដិ្ឋ 

ជាអាទ៍ហើយតែូវបាន កាត់ទោសឲែយជាប់ពន្ធនាគាររយៈ 

ពែលមួយឆ្នែំពីមបទផែសាយនូវអ្វីមដែលមន្តែីមនិយាយថា ជា 

ការផែសាយព័ត៌ានមិនពិតទាក់ទងនឹងជម្លែះដីមធ្លីមនៅឧទែយាន 

ជាតិបុទុមសាគរ។

តុលាការខែត្តោះកុងបាន ចែញសែចក្តីមសមែែចយា៉ែង 

ឆប់រហ័សផ្តនា្ទាែទោសអ្នកសារព័ត៌ានឌីមជីមថល ឈ្មែះ 

យួន ឈីមវ ដែលតែូវបានាប់ខ្លួនកាលពីមថ្ងែពុធ បនា្ទាែប់ពីម 

ានពាកែយបណ្តឹងពីមអភិបាលរងខែត្ត សុខ សុទ្ធីម និងបទ 

បញ្ជែរបស់លោក ទៀ បាញ់ រដ្ឋមន្តែីមកែសួងការពារជាតិ។

១. ាងហា្វាងសរព័ត៌ានឌីមជីមថលា្នាក់តាូវបានផ្តន្ទាាោសឲាយាប់ពន្ធននគរជុំវិញ
សាចក្តីមរាយការណ៍អំពីមជម្លាះដីមធ្លីមនៅខាត្តោះកុង

ការដកសាង់សង្ខាបអំពីមករណីមយាយីមមក
លើអ្នកសរព័ត៌ាន

លោក យួន ឈីមវ បានបញ្ចែញមតិនៅលើបណ្តែញសង្គភមហ្វែសប៊ុកាមរយៈបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយរបស់លោក

ឈ្មែះ Koh Kong Hot News ទាក់ទងនឹងលោក សុខ សុទ្ធីម និងការបំផ្លិចបំផ្លែញដំណំនិងផ្ទះរបស់បែជាពល 

រដ្ឋនៅលើដីមានទំនាស់ពីមសំណក់អាជា្ញែធរកាលពីមដើមខែកញ្ញែ។

មុនពែលាប់ខ្លនួលោក ឈីមវ បានបែែប់ខែមបូាថា លោកមិនបានផែសព្វផែសាយព័ត៌ានមិនពិតអំពីមសា្ថែនភាព 

ដីមោះទែ ដោយបានបន្ថែមថា ទីមាំងដែលអាជា្ញែធរចុះទៅរុះរីោះតែវូបានអ្នកភូមិដំាដុះអស់រយៈពែលបែហែល

១០ឆ្នែំហើយ។ កែុមមនែ្តីមបដិសែធថា ដីមដែលានទំនាស់ោះ តែូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងអនុកែឹតែយហើយ 

បានោទបែកាន់លោក ឈីមវ និងអ្នកផែសែងទៀតថា បានរំលោភបំពានលើដីមឧទែយានជាតំបន់ការពារ។

បែភព ៖  https://bit.ly/2YTnfUr

អង្គភការឃ្លែមំើលសទិ្ធមិនសុែសបានចែញសែចក្តីមថ្លែងការណម៍យួដោយសម្តែងការពែយួ បារម្ភយា៉ែងខា្លែងំចំពោះការ 

យាយីមមកលើលោក យួន ឈីមវ។

លោក Phil Robertson នាយករងបែាំតំបន់អាសុីមនែអង្គភការឃ្លែំមើលសិទិ្ធមនុសែសបានលើកះើងក្នុងសែចក្តីម

ថ្លែងការណ៍មួយថា “ការធ្វើទុក្ខបុកម្នែញមកលើអ្នកសារព័ត៌ានអនឡាញក្នុងសែុកលោក យួន ឈីមវ បងា្ហែញ 

ាងហ្វែងសារព័ត៌ានឌីមជីមថលលោក យួន ឈីមវ តែូវបានបញ្ជូនទៅកាន់
ពន្ធនាគារនៅថ្ងែទីម ៣០ ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ ២០២១។
រូបភាព៖ ប៉ូលីមសខែត្តោះកុង
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អ្នកសារព័ត៌ានពីមរនាក់ានការពែួយបារម្ភថា ពួកគែអាចតែូវបានឃុំខ្លួន បនា្ទាែប់ពីមរាយការណ៍អំពីមករណីម 

ឈូសឆយដីមពែែរបស់រដ្ឋស្ថិតនៅខែត្តពែះវិហរ និងបដិសែធមិនទទួលយកសំណូកពីមមន្តែីមតុលាការ ដើមែបីម 

ទំលាក់រឿងោល។ ពែះរាជអាជា្ញែសាលាដំបូងខែត្តនែះ បានចែញដីមកាោះហៅពួកគែមកផ្តល់សក្ខីមកម្ម 

លើកទីម២នៅថ្ងែទីម២១ ខែកញ្ញែក្នុងសំណុំរឿងពែហ្មទណ្ឌចំនួន៤។

អ្នកសារព័ត៌ានទាំងពីមរនាក់នែះគឺលោក ទែីម វិច្ឆិកា ជាអ្នកសារព័ត៌ានរបស់ទូរទសែសន៍ហងែសាស និងលោក 

ទែីម សុផល ជាអ្នកសារព័ត៌ានរបស់ទូរទសែសន៍ NICE បែាំនៅខែត្តពែះវិហរ។

លោក ទែីម វិច្ឆិកា បាននិយាយថា បណ្តឹងនែះធ្វើះើងបនា្ទាែប់ពីមពួកលោកបដិសែធមិនទទួលយកបែែក់ចំនួន 

៤.០០០ដុលា្លែរពីមមនុសែសជិតស្និទ្ធរបស់លោកពែះរាជអាជា្ញែរង វុធ សាវី ដែលលោកសងែស័យថា លុយនែះគឺជា 

សំណូក ដើមែបីមធ្វើឲែយលោកបិទបាំងព័ត៌ាន ។ បែភព ៖  https://bit.ly/3BK03qh

២. អ្នកសរព័ត៌ានពីមរនក់ពាួយបារម្ភអំពីមការឃុំខ្លួន បន្ទាាប់ពីមបដិសាធមិនទទួល
យកសំណូកពីមមន្តាីមតុលាការ

អ្នកសារព័ត៌ានពលរដ្ឋា្នែក់តែូវបានឃត់ខ្លួនកាលពីមថ្ងែទីម១៣ ខែកញ្ញែ ហើយកែែយ មកតែូវបានដោះលែង 

វិញបនា្ទាែប់ពីមអ្នកសារព័ត៌ានរូបនែះថតប៉ុស្ត៍នគរបាលនិងរៀបចំធ្វើសា្ភែសសាជិកគែួសាររបស់អ្នកភូមិក្នុង

ខែត្កណ្តែលចំនួន៣០នាក់ ដែលតែូវបានឃត់ខ្លួននៅក្នុងជម្លែះដីមធ្លីម ជុំវិញគមែែងអភិវឌែឍអាកាសយានដា្ឋែន 

អន្តរជាតិថ្មីម ។

អ្នកសែីម ចែែយ នីមម អាយុ៤១ឆ្នែំ តែូវបានឃត់ខ្លួននៅម៉ែងបែហែល១១ពែឹកនៅខាងកែែប៉ុស្ត៍នគរបាល នែះ

៣. អ្នកសរព័ត៌ានពលរដ្ឋា្នាក់តាូវបានឃត់ខ្លួននៅពាលថតបុសិ៍្តនគរបាល 
ខណ:ពាលចុះយកព័ត៌ានអំពីមជម្លាះដីមធ្លីមោយសរគមាាងពាលានយន្តោះថ្មីម

ពីមរបៀបដែលរដា្ឋែភបិាលកម្ពជុាកពំងុបបំទិសះំែងជាបែពន័្ធលើអ្នកសារពត័ា៌ន នងិបែពន័្ធផែសព្វផែសាយពត៌័ាន 

ឯករាជែយមួយចំនួនតូចដែលនៅសែសសល់ក្នុងបែទែស។

លោកបានបន្ថែមថា ដោយបែើលែសបែយុទ្ធបែឆំងនឹងអ្វីមដែលហៅថា “ព័ត៌ានក្លែងកា្លែយ” និងព័ត៌ានមិន 

ពិតោះ រដា្ឋែភិបាលកំពុងបែើបែែស់ការោទបែកាន់ពីមបទពែហ្មទណ្ឌាមបែព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលាន  

លក្ខណៈនយោបាយ ដើមែបីមផ្តែតោលដៅលើអ្នកសារព័ត៌ានឯករាជែយាមរយៈការោទបែកាន់ក្លែងកា្លែយ។

លោក Robertson បានានបែសាសន៍ថា "រដា្ឋែភិបាលបរទែសគួរតែធ្វើការទាមទារជាសាធារណៈនិងជា 

បនា្ទាែន់ឲែយានការការពារវែទិកាព័ត៌ានអនឡាញឯករាជែយដែលនៅសែសសល់តិចតួចនែះ ហើយទាមទារឱែយ

ានការការពារអ្នកសារព័ត៌ានរបស់ពួកគែពីមការបង្កែែបរបស់រដា្ឋែភិបាលលើបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយឯករាជែយ” ។
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

បើយោងាមកូនសែីមរបស់អ្នកសែីមឈ្មែះ រកែសា រាសីម ។  រាសីម បាននិយាយថា នាងបានទៅទីមោះជាមួយា្តែយ 

របស់នាងហើយបានឃើញមនែ្តីម៦ នាក់បានអូសអ្នកសែីម ចែែយ នីមម ចូលទៅក្នុងបរិវែណប៉ុស្ត៍នគរបាល ។ 

រាសីម បាននិយាយថា អ្នកសែីម ចែែយ នីមម កំពុងថតចែកចូលមុខប៉ុស្ត៍នគរបាលក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌ាន 

ពលរដ្ឋ ។

រាសីម បាននិយាយថា នាងក៏តែូវបានសាកសួរអស់រយៈពែលមួយម៉ែងផងដែរ មុនពែលតែូវបានដោះលែង ។ 

រាសីម បាននិយាយថា “ពួកគែបានសួរថា តើា្តែយខ្ញុំមកពីមណហើយធ្វើអ្វីម ? ខ្ញុំឆ្លើយបែែប់ថា ខ្ញុំមិនដឹងទែ ពែែះ 

ខ្ញុំគែែន់តែជាសិសែសសាលាា្នែក់ប៉ុណោ្ណែះ ។ ខ្ញុំពិតជាភ័យខា្លែចខា្លែំងណស់ពែលឃើញា្តែយខ្ញុំជាប់ខ្នែះដែ” ។

នៅរសៀលថ្ងែដដែលោះ អ្នកយាមា្នែក់នៅបុ៉ស្តន៍គរបាលនែះក៏បានបែែប់អ្នកសារព័ត៌ានវីអូឌីមដែរថា “ហម 

ថតរូបភាព បើលោកនៅតែបន្តថត ខ្ញុំនឹងឲែយគែមកនាំខ្លួនលោក” ។

អ្នកសែីម ចែែយ នីមម តែូវបានដោះលែងនៅលា្ងែចថ្ងែដដែល ។ អ្នកសែីម នីមម បានបែែប់វីអូឌីមបនា្ទាែប់ពីមការដោះលែង 

ោះថា អ្នកសែីមទើបតែាប់ផ្តើមថតមិនទាន់បានសា្ភែសន៍នរណា្នែក់ទែហើយក៏មិនទាន់បានធ្វើការផែសាយផ្ទាែល់ 

ដែរ ។ អ្នកសែីមតែូវបានគែសួរនាំថា តើអ្នកសែីមធ្វើការឲែយអ្នកណហើយថា តើអ្នកសែីមបានសុំការអនុញ្ញែតថត 

រូបដែរឬកទែ ? អ្នកសែីមគែែន់តែនិយាយថា អ្នកសែីមគឺជា “អ្នកសារព័ត៌ានពលរដ្ឋសហគមន៍” ហើយអ្នកសែីមមិន 

បានសរសែរឲែយសា្ថែប័នណោះទែ ។  

អ្នកសែីមបាននិយាយថា “គាត់បានសួរថា តើខ្ញុំបានសុំការអនុញ្ញែតពីមពួកគាត់ឬកអត់ហើយខ្ញុំបានបែែប់ពួកគាត់

ថា ខ្ញុំទៅថតវីដែអូគែប់ទីមកន្លែងហើយខ្ញុំមិនដែលសុំការ អនុញ្ញែតទែ” ។

អ្នកសែីម ចែែយ នីមម បានបន្ថែមថា “កន្លែងណានបែជាពលរដ្ឋតវា៉ែ យើងទៅយកព័ត៌ាននៅទីមោះ ។ នែះគឺ

ជាការគំរាមកំហែងនិងបំបិទសែរីភាពនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌ានពលរដ្ឋឯករាជែយ” ។

បែភព ៖  https://bit.ly/3DIN9cH
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លោកបានានបែសាសន៍ថា “បាទ! យើង [កងរាជអាវុធហត្ថ] បានឃត់ខ្លួនពួកគែហើយឥឡូវនែះ កំពុង 

បន្តនីមតិវិធីម ” ដោយលោកបដិសែធមិនធ្វើអា្ថែធិបែបាយបន្ថែម ។

ាងហ្វែងសារព័ត៌ានអនឡាញ BPNEWS ដែលលោកបែែប់តែឹមតែឈ្មែះថា សុជាតិ បាននិយាយថា លោក 

បានដឹងអំពីមការាប់ខ្លួនបុគ្គភលិកា្នែក់របស់លោកហើយកំពុងពែយាយាមជួយគាត់ ។

លោកបាននិយាយថា “ខ្ញុមិំនដែលឃើញគាត់ជំរិតទារបែែក់ពីមនរណា្នែក់ទែ” ។ លោកបានកត់សា្គែល់ឃើញ 

ថា ការរឹតតែបិតសែរីភាពសារព័ត៌ានានការកើនះើងនាពែលថ្មីមៗនែះ ជាពិសែសអ្នកដែលធ្វើសែចក្តីមរាយ

ការណ៍ពីមបទល្មើសពែែឈើ ។

លោកបាននិយាយថា “ដូចដែលបងដឹងហើយថា នែះគឺជាការរឹតតែបិតសែរីភាពអ្នកសារព័ត៌ាន គឺថា ពួកគែ

មិនចង់ឲែយយើងផែសព្វផែសាយព័ត៌ាន [អំពីមបទល្មើសពែែឈើ] របស់ពួកគែទែ” ។

លោក ាស សុភ័ណ្ឌ អ្នកនាំពាកែយកែសួងព័ត៌ាន ានបែសាសន៍ថា អ្នកសារព័ត៌ានដែលតែូវបានាប់ខ្លួន

ទាំងោះ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរិតទារបែែក់ ដោយកត់សា្គែល់ថា ា្ចែស់រថយន្តដឹងឈើោះានការអនុញ្ញែត

ជាផ្លូវការ ។

លោកបានានបែសាសន៍ថា “ខ្ញុំចង់និយាយថា ការឃត់និងការជំរិតទារបែែក់មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក

សារព័ត៌ានទែ។ អ្នកសារព័ត៌ានដែលបានបែពែឹត្តបទល្មើសខាងលើនែះគឺខុសចែបាប់ ។ ដូច្នែះ ពួកគែតែូវ 

បែឈមមខុនងឹចែបាបហ់ើយវាមនិមែនជាការរំលោភ សទិ្ធឬិកគំរាមកហំែងឬករឹតតែបតិសទិ្ធសិែរីភាពអ្នកសារពត័ា៌ន 

ទែ” ។ បែភព៖ https://bit.ly/3vmkiYP

អ្នកសារព័ត៌ានអនឡាញចំនួន៩នាក់ រួមទាំងនិពន្ធ 

នាយករងា្នែក់ផង កំពុងស្ថិតកែែមការឃុំខ្លួនបណោ្តែះ 

អាសន្ន បនា្ទាែប់ពីមតែូវបានាប់ខ្លួនកាលពីមថ្ងែទីម៧ ខែកញ្ញែ 

ជុំវិញការោទបែកាន់ថា ពួកគែបានប៉ុនប៉ងជំរិតទារ

បែែក់ពីមអ្នកដឹកឈើធ្វើផ្ទះនៅខែត្តស្ទឹងតែែង ។

នៅពែលនែះ អ្នកសារព័ត៌ានទាំងោះកំពុងតែូវបាន 

សាកសួរនៅទីមបញ្ជែការដា្ឋែនកងរាជអាវុធហត្ថខែត្ត ។

លោក អែង ហុីម អ្នកនាំពាកែយកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទែ 

បែទែសបានបញ្ជែក់ថា ការាប់ខ្លនួនែះធ្វើះើងនៅសែកុ 

ថាឡាបរិវា៉ែត់ ។

៤. អ្នកសរព័ត៌ានអនឡាញចំនួន៩នក់តាូវបានាប់ខ្លួនពីមបទប៉ុនប៉ងជំរិតទារបាាក់
ពីមអ្នកដឹកឈើធ្វើផ្ទះ

អ្នកសារព័ត៌ានដែលបានាប់ខ្លួនតែូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីមសា្នែក់ការ
កណ្តែលកងរាជអាវុធហត្ថខែត្តស្ទឹងតែែងដើមែបីមសាកសួរជុំវិញការោទ
ជំរិតទារបែែក់ នៅថ្ងែទីម៧ ខែកញ្ញែ។ រូបភាពផ្តល់ឲែយ
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

អ្នកយកព័ត៌ានវីអូឌីមា្នែក់បាននិយាយថា លោកតែូវ 

បានយាយីមដោយអាជា្ញែធរកាលពីមថ្ងែៅរ៍ ខណៈពែល 

លោកចុះយកព័ត៌ានអំពីម ជម្លែះដីមធ្លីមរវាងកែុមហ៊ុន 

អភិវឌែឍគមែែងពែលានយន្តោះថ្មីម និងអ្នកភូមិដែល 

រងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងខែត្តកណ្តែល ។

លោក ពក ខឺយ ជាអ្នកសារព័ត៌ានហត់ការនៅវីអូឌីម 

បានបែែប់ខែមបូាថា លោកបានចុះទៅយកព័ត៌ានអំពីម 

សន្និសីមទកាសែតមួយដែលរៀបចំះើងដោយបែជាពល

រដ្ឋដែលានជម្លែះដីមធ្លីម ជុំវិញគមែែងអាកាសយានដា្ឋែន 

ភ្នំពែញថ្មីមក្នុងសែុកកណ្តែលស្ទឹងកាលពីមថ្ងែៅរ៍។

៥. អ្នកសរព័ត៌ានដាលធ្វើសាចក្តីមរាយការណ៍អំពីមគមាាងអភិវឌាឍពាលានយន្តោះថ្មីម 
បាឈមនឹងការគំរាមកំហាងនិងការយាយីម

អ្នកភូមិបែមូលផ្តុំធ្វើសន្និសីមទកាសែតអំពីមជម្លែះដីមធ្លីមរបស់ពួកគាត់ជាមួយ
គមែែងពែលានយន្តោះថ្មីមនៅសែុកកណ្តែលស្ទឹង នៅថ្ងែទីម៤ ខែកញ្ញែ 
ឆ្នែំ ២០២១។ រូបភាពផ្តល់ឲែយ

លោកបាននិយាយថា “នៅពែលខ្ញុំសា្ភែសបែជាពលរដ្ឋ អាជា្ញែធរដែលស្លៀកពាក់សុីមវិលបានថតរូបខ្ញុ ំ និងមូ៉តូ 

របស់ខ្ញុំ ។ បនា្ទាែប់ពីមខ្ញុំបញ្ចប់បទសា្ភែសន៍ ខ្ញុំបានបើកម៉ូតូរបស់ខ្ញុំតែឡប់មកភ្នំពែញវិញ ហើយបែហែល៥នាទីម 

កែែយមកខ្ញុំបានសង្កែតឃើញថា ានមនុសែសពីមរនាក់ជិះាមពីមកែែយខ្ញុំ” ។

លោក ខឺយ បាននិយាយថា ខណៈពែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរ ាននគរបាលដែលគា្មែនឯកសណ្ឋែន៥នា

ក់នៅាមផ្លូវបានពែយាយាមឲែយលោកឈប់ ប៉ុន្តែលោកមិនឈប់ហើយបន្តធ្វើដំណើរ ។ លោកបាននិយាយថា 

“ពួកគែនៅតែដែញាម ហើយនិយាយថា ខ្លួនជានគរបាល ហើយបែែប់ឲែយខ្ញុំឈប់ ដើមែបីមនិយាយជាមួយពួកគែ 

ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឈប់ទែ ហើយនៅពែលខ្ញុំមិនពែមឈប់ ពួកគែបានសែែកថា ខ្ញុំជាោរ” ។

លោក ខឺយ បាននិយាយថា លោកភ័យខា្លែចចំពោះសុវត្ថិភាពហើយាត់ទុកសកម្មភាពនែះគឺជាការគំរាម 

កំហែងលើសែរីភាពសារព័ត៌ាន ។ លោកបាននិយាយថា “ខ្ញុំសូមសម្តែងការសោកសា្តែយដែលអាជា្ញែធរកំពុង 

រំលោភបំពានលើចែបាប់ ដែលានសែែប់ស្តីមពីមរបបសារព័ត៌ានដែលធានាសុវត្ថភិាពដល់អ្នកសារព័ត៌ានហើយ 

ថា អ្នកសារព័ត៌ានានសិទ្ធិរាយការណ៍និងចុះយកព័ត៌ានគែប់ទីមកន្លែងដែលគែមិនបានហមឃត់ ។

លោកអភិបាលសែុកបាននិយាយថា លោកមិនបានដឹងអំពីមករណីមនែះទែ ខណៈស្នងការនគរបាលខែត្ត 

កណ្តែលបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះនៅពែលសាកសួរអំពីមរឿងនែះ ។ កែសួងព័ត៌ានបានឲែយដឹងថា ាមបទបញ្ញត្តិ 

ទូទៅ អ្នកសារព័ត៌ានមិនតែូវបានអនុញ្ញែតឲែយចូលទៅកន្លែង ដែលអាជា្ញែធរកំពុងបែតិបត្តិការះើយ ។

បែភព៖ https://bit.ly/3aFB4Zr
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អ្នកសារព័ត៌ានពីមរនាក់និយាយថា ពួកគែតែវូបានបញែឈប់ 

និងយាយីមដោយនគរបាលរាជធានីមភ្នពំែញ និងភា្នែក់ងារ 

សន្តសុិខកាលពីមថ្ងែទីម១៣ ខែសីមហ ខណៈកំពុងធ្វើសែចក្តីម 

រាយការណ៍អំពីមជម្លែះដីមធ្លីមរវាងអាជា្ញែធរ និងបែជាពលរដ្ឋ 

នៅាមបណោ្តែយាត់បឹង នៅតំបន់បឹងទំពុន ។

នៅថ្ងែដដែល អាជា្ញែធរខណ្ឌានជ័យរាប់សិបនាក់បាន

បែើតែែក់ទ័រឈូសនិងគែឿងចកែធុនធ្ងន់ផែសែងទៀត ដើមែបីម 

ឈូសឆយផ្ទះបែជាពលរដ្ឋបែាណ១១គែួសារ នៅ  

ាមបណោ្តែយអាងស្តុកទឹកក្នុងសងា្កែត់បឹងទំពុន១ មួយ 

សបា្តែហ៍បនា្ទាែប់ពីម បញ្ជែឲែយរុះរីផ្ទះទំាងោះចែញសមែែប់ 

គមែែងអភិវឌែឍឯកជនមួយ ។

៦. អ្នកសរព័ត៌ានរងការយាយីមពាលបំពាញការងារ ខណៈអាា្ញាធរឈូសឆាយផ្ទះ 
បាាពលរដ្ឋសមាាប់គមាាងអភិវឌាឍន៍នៅតំបន់បឹងទំពុន

បុរសា្នែក់បែើទូរស័ព្ទដែថតរូបនៅថ្ងែសុកែខណៈដែលអាជា្ញែធរបែើ
តែែក់ទ័រឈូសដើមែបីមឈូសឆយផ្ទះបែជាពលរដ្ឋនៅសងា្កែត់បឹងទំពុន១ 
ខណ្ឌានជ័យរាជធានីមភ្នំពែញ។ រូបភាពថតនៅថ្ងែទីម ១៣ ខែសីមហ
ឆ្នែំ ២០២១។ ខែមបូា ឫលោកពែីមង សំរាំង

លោក អាន វិចិតែ អ្នកសារព័ត៌ានសែរីនិងធ្វើការឲែយខែមបូាដែលចុះយកព័ត៌ានអំ ពីមការវាយកម្ទែចផ្ទះ 

បែជាពលរដ្ឋនៅពែលោះ បាននិយាយថា នគរបាលបានដកហូតទូរស័ព្ទសា្មែតហ្វូននិងប័ណ្ណព័ត៌ានរបស់ 

លោកហើយបញ្ជែឲែយលោកលុបរូបភាពដែលបានថតចែញទាំងអស់ ។ លោកបាននិយាយថា “ខ្ញុំតែូវបានស្នើ 

ឲែយបងា្ហែញបណ័្ណពត័ា៌ននងិលបុរូបភាពទាងំអស ់។ ពកួគាតដ់កយកបណ័្ណពត័ា៌នរបសខ់្ញុហំើយបែែបឲ់ែយខ្ញុំាក 

ចែញពីមកន្លែងោះភា្លែម បើមិនដូច្នែះទែនឹងានបញ្ហែដោយនិយាយថា នែះជាតំបន់របស់ពួកគាត់ ដូច្នែះមិន 

អនុញ្ញែតឲែយថតរូបភាពទែ” ។

លោក វិចិតែ បាននិយាយថា បញ្ហែនែះគឺជាការរំលោភបំពានយា៉ែងធ្ងន់ធ្ងរលើសែរីភាពសារព័ត៌ាននិងជាការ

រឹតតែបិតលើការងារអ្នកសារព័ត៌ាន ។

លោកបាននិយាយថា “សកម្មភាពរបស់អាជា្ញែធរនែះ គឺគា្មែនការលាក់បាំងទែ គឺធ្វើនៅទីមសាធារណៈ ដូច្នែះអ្នក

សារព័ត៌ានគែែន់តែានតួនាទីមផ្តិតយករូបភាពនិងផែសព្វផែសាយព័ត៌ានដល់សាធារណជនប៉ុណោ្ណែះ” ។

លោក លាស់ លីមបលីមប អ្នកយកព័ត៌ានរបស់ VOA ផ្នែកភាសាខ្មែរដែលចុះទៅយកព័ត៌ានអំពីមជម្លែះនែះដែរ

បាននិយាយថា អាជា្ញែធរបែហែល៥០នាក់បានចូលរួមក្នុងការរុះរីផ្ទះរបស់បែជាពលរដ្ឋ ។

លោកបាននិយាយថា “ខ្ញុំកំពុងថតរូបនៅពែលដែលបែជាពលរដ្ឋសម្តែងការខឹងសមែបានឹងអាជា្ញែធរ ។ បនា្ទាែប់មក 

[នគរបាល] បានចង្អលុមកខ្ញុ ំបញ្ជែឲែយាប់ខ្លនួខ្ញុនិំងដកយកទូរស័ព្ទដែរបស់ខ្ញុហំើយលុបរូបភាពទំាងអស់ចែញ” 
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

អ្នកសារព័ត៌ាន៣នាក់ដែលកំពុងពែយាយាមធ្វើការផែសាយផ្ទាែល់ពីមការតវា៉ែដីមធ្លីមនៅតំបន់បឹងទំពុនក្នុងរាជធានីមភ្នំ

ពែញ តែូវបាននាំខ្លួនទៅកាន់ប៉ុស្ត៍នគរបាលនិងធ្វើកិច្ចសនែយាថា ពួកគែនឹងឈប់សាងកំហុសដដែលទៀត។

លោក ះែង វា៉ែន់សុធា ាងហ្វែងគែហទំព័រព័ត៌ាន Cam-Hot News បាននិយាយនៅថ្ងែពែហសែបត៍នែះថា 

លោកមិនចង់ឲែយានរឿងធំកើតះើងជុំវិញករណីមនែះទែ ដោយសារកែុមការងាររបស់លោកបានធ្វើខុស ។

កែុមអ្នកសារព័ត៌ាននែះ បានចុះទៅរាយការណ៍អំពីមការតវា៉ែតូចមួយកាលពីមដើមខែ មិថុនា ពាក់ព័ន្ធនឹង 

គមែែងសាងសង់អាងស្តុកទឹកលើដីមដែលកាន់កាប់ដោយបែជា ពលរដ្ឋជាង៣០គែួសារ ។ [សាច់រឿង 

សំខាន់៖ ដីមបែជាពលរដ្ឋនៅបឹងទំពុនតែូវបានជីមកដើមែបីមធ្វើអាងស្តុកទឹកសមែែប់កែុងភ្នំពែញ] ។

លោកបាននិយាយថា ប៉ុន្តែអាជា្ញែធរបាននាំអ្នកទាំងបីមដែលជាបុគ្គភលិករបស់ Cam-Hot News ចូលក្នុងរថយន្ត 

ហើយនំាពួកគែទៅបុ៉ស្តន៍គរបាលសងា្កែត់ ទីមដែលពួកគែតែវូបានសាកសួរពីមម៉ែង៩ពែកឹដល់ម៉ែង១រសៀល ។

៧. អ្នកសរព័ត៌ាន៣នក់តាូវបានឃត់ខ្លួននិង “អប់រំ” ោយសរធ្វើសាចក្តីមរាយ 
ការណ៍អំពីមជម្លាះដីមធ្លីមនៅតំបន់បឹងទំពុន

លោក លីមបលីមប បាននិយាយថា បនា្ទាែប់មកអាជា្ញែធរបានបញ្ជែឲែយខ្ញុំាកចែញពីមកន្លែងោះ បើមិនដូោ្នែះទែ

ពួកគែនឹងាត់វិធានការាមផ្លូវចែបាប់ផែសែងទៀត ។

លោកបាននិយាយថា “សមែែប់ខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថានែះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សែរីភាពសារព័ត៌ាន ហើយពួកគាត់ 

បែហែលជាចង់លាក់បាំងរឿងនែះពីមសាធារណជន” ។

សាគមសម្ពន័្ធអ្នកសារពត័ា៌នកម្ពុជា (ខែមបាូ)បានថ្កែលទោសនគរបាលនងិភា្នែក ់ងារសន្តសិខុខណ្ឌានជ័យ  

ចំពោះការដកហូតប័ណ្ណព័ត៌ានរបស់អ្នកសារព័ត៌ានហើយបាន អំពាវនាវឲែយអាជា្ញែធរបញែឈប់ការរំលោភ 

បំពានបែបនែះជាបនា្ទាែន់ ។

ទោះបីមយា៉ែងណ លោក កើត ឆែ អភិបាលរងរាជធានីមភ្នំពែញបានានបែសាសន៍ថា សកម្មភាពរបស់អាជា្ញែធរ 

លើអ្នកសារព័ត៌ានតែូវបានអនុញ្ញែតដោយសែបាមចែបាប់ ។

លោកបានានបែសាសន៍ថា “បែសិនបើយើងមើលការណែនាំរបស់កែសួងព័ត៌ាននៅក្នុងទីមាំងនែបែតិបត្តិ 

ការរបស់អាជា្ញែធរានសមត្ថកិច្ច អ្នកសារព័ត៌ានគា្មែនអភ័យឯកសិទ្ធិចូលទៅក្នុងទីមាំងោះទែ ។ អ្នកសារ 

ព័ត៌ានដែលានវិជា្ជែជីមវៈតែូវអនុវត្តាមការណែនាំនិងចែបាប់ ពែែះវាមិនានន័យថា អ្នកសារព័ត៌ានាន

សិទ្ធិចូលយកព័ត៌ានអំឡុងពែលបែតិបត្តិការោះទែ” ។ បែភព៖ https://bit.ly/3DKg28t
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អ្នកសារព័ត៌ានា្នែក់ដែលធ្វើការឲែយអង្គភភាពសារព័ត៌ានសៀមរាបទាន់ហែតុការណ៍ Siem Reap Breaking 

News តែូវបានាប់ខ្លួននៅថ្ងែទីម១៤ ខែកក្កដានិងោទបែកាន់ពីមបទញុះញង់និងបំពានចែបាប់កូវីដ-១៩ ដែល

បទោទទាំងពិរនែះអាចតែូវបានផ្តនា្ទាែទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់៣ឆ្នែំ ។

លោក កៅ ពិសិដ្ឋ អាយុ៣២ឆ្នែតំែវូបានកា្លែងំកងរាជអាវុធហត្ថខែត្តាប់ខ្លនួនៅកែងុបាត់ដំបងពីមបទញុះញង់  

ដែលទំនងជាទាក់ទងការបង្ហែះសារាមហ្វែសប៊ុក ដែលលោកោទសួរអំពីមបែសិទ្ធភាពរបស់វា៉ែក់សាំង  

កូវីដ ផលិតនៅបែទែសចិន ។

កងរាជអាវុធហត្ថបានបញ្ជែក់ថា ការាប់ខ្លួននែះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហែះសារលើហ្វែសប៊ុករបស់លោក 

ពិសិដ្ឋ ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជែក់ឲែយបានចែបាស់ថា អ្នកសារព័ត៌ានរូបនែះបាននិយាយអ្វីមឬកធ្វើអ្វីមខ្លះលើកម្មវិធីម 

ផែសព្វផែសាយាមបណ្តែញសង្គភមដែលឈានដល់ការាប់ខ្លួននែះទែ ។

លោក ឌួង សារ៉ន អ្នកនាំពាកែយអយែយការអមសាលាដំបូងខែត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជែក់កាលពីមថ្ងែសុកែថា  

លោក ពិសិដ្ឋ តែូវបានោទបែកាន់ពីមបទញុះញង់ាមាតែែ៤៩៥នែកែមពែហ្មទណ្ឌនិង “បទរារាំងដល ់

ការអនុវត្តវិធានការ” ាមាតែែ១១នែចែបាប់កូវីដ-១៩ ដ៏ចមែូងចមែែសោះ ។

ខណៈបទញុះញងអ់ាចជាបព់ន្ធនាគាររហូតដល២់ឆ្នែ ំបទោទាមចែបាបក់វីូដ-១៩នែះ អាចតែវូបានផ្តនា្ទាែទោស 

ដាក់ពន្ធនាគារពីម៦ខ ដល់៣ឆ្នែំចំពោះអំពើរារាំងឬកបង្កឧបសគ្គភដោយចែតនាដល់ការអនុវត្តវិធានការដែល  

បានដាក់ចែញ ដើមែបីមទប់សា្កែត់ការរីករាលដាលជំងឺ។ បទោទនែះក៏អាចពិន័យជាបែែក់ពីម៥០០ទៅ២៥០០ 

ដុលា្លែរផងដែរ ។

ខ្លឹមសារបង្ហែះលើហ្វែសប៊ុកកាលពីមថ្ងែទីម២៧ ខែមិថុនា លោក ពិសិដ្ឋ បានោទសួរថា តើវា៉ែក់សាំងចិនតែូវ 

បានវាយតម្លែដោយអង្គភការសុខភាពពិភពលោកហើយឬកនៅហើយថា តើវា៉ែក់សាំងនែះគួរអនុញ្ញែតឲែយបែើ

នៅកម្ពុជាដែរឬកទែ ។

សារនែះសរសែរថា “តើវា៉ែក់សាំងចិនតែូវបានវាយតម្លែដោយអង្គភការសុខភាពពិភព លោកហើយឬកនៅ? 

បើមិនទាន់ទែ មិនគួរនាំយកមកាក់ទែ ពែែះគែមិនទាន់ទទួលសា្គែល់” ។ បែភព៖ https://bit.ly/3vsvcMV

៨. តុលាការសមាាចឃុំខ្លួនអ្នកសរព័ត៌ានា្នាក់ បន្ទាាប់ពីមចោទបាកាន់
បទញុជះញង់និងបំពានចាបាប់កូវីដ-១៩

លោក វា៉ែន់សុធា បាននិយាយថា “ពួកគែបានឲែយយើងធ្វើកិច្ចសនែយាមួយកុំឲែយានរឿងកើតះើងដូចនែះទៀត 

លើកកែែយ ពែែះពួកគែនិយាយថា យើងធ្វើដោយគា្មែនការអនុញ្ញែត ។ វាមិនមែនជារឿងធំដុំទែ ហើយ 

យើងមិនចង់ឲែយរឿងនែះកា្លែយជារឿងធំដែរពែែះ សែចក្តីមរាយការណ៍របស់យើងានកំហុសដែរ…យើងមិន 

បានបែពែឹត្តអ្វីមខុសចែបាប់ទែ ប៉ុន្តែគា្មែននរណល្អឥតខ្ចែះទែ ហើយសំខាន់បំផុតោះ គឺយើងដឹងថា យើងបាន 

ធ្វើអ្វីមខ្លះ” ។ បែភព៖ https://bit.ly/3j456Lc
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

លោក លួស សែង ាងហ្វែងសារព័ត៌ាន Luos Seng News និយាយថា លោកកំពុងបែឈមនឹងសា្ពែធ 

ពីមមនែ្តីមមូលដា្ឋែនឲែយបញែឈប់ការធ្វើសែចក្តីមរាយការណ៍អំពីមជម្លែះដីមធ្លីមទាក់ទងនឹងគមែែងអភិវឌែឍអាកាសយាន 

ដា្ឋែនអន្តរជាតិភ្នំពែញថ្មីមនៅខែត្តកណ្តែល ។ ហើយនៅពែលលោកទាក់ទងទៅរដ្ឋមន្តែីមកែសួងព័ត៌ាន ដើមែបីម 

សុំជំនួយលោក លួស សែង តែូវបានបែែប់មកវិញថា សំណុំរឿងរបស់លោកតែូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការ ។

លោក សែង បាននិយាយថា លោកតែងតែទៅកន្លែងតវា៉ែដើមែបីមរាយការណ៍អំពីមករណីមនែះ រួមទាំងផែសព្វផែសាយ

ពីមពិធីមដាក់បណ្តែសានាពែលថ្មីមៗនែះផងដែរ ។

លោក សែង បាននិយាយថា “នៅពែលយើងឈរជើងនៅទីមោះ កែុមហ៊ុនមិនអាចធ្វើអ្វីមនៅលើដីមោះបាន

ទែ ។ ខ្ញុំបានពែយាយាមចុះយកព័ត៌ានពិតអំពីមសា្ថែនភាពនិងកង្វល់របស់បែជាពលរដ្ឋ ។ យើងផែសាយអ្វីមដែល

បែជាពលរដ្ឋនិយាយ។ ចំណុចនែះធ្វើឲែយពួកគែខឹងនឹងខ្ញុំ ជាពិសែសលោកអភិបាល” ។

លោក ះែង សុរុន អធិការនគរបាលសែុកកណ្តែលស្ទឹងបាននិយាយថា អ្នកសារព័ត៌ានធ្វើការផែសាយផ្ទាែល់ 

ដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញែតហើយធ្វើការផែសាយហួសពីមសែចក្តីមរាយការណ៍របស់ខ្លួន។ លោក សុរុន បាន 

ានបែសាសន៍ថា “ពួកគែមកផែសាយព័ត៌ានដោយមិនបានសុំអាជា្ញែធរសែុកទែ …វាានការលំបាក” ។

បនា្ទាែប់ពីមទទួលការពែានពីមមន្តែីមសែុក លោក លួស សែង បានទាក់ទងទៅលោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្តែីម 

កែសួងព័ត៌ាន ដើមែបីមសុំជំនួយហើយលោក ខៀវ កាញារីទ្ធ បានឆ្លើយតបវិញថា អភិបាលខែត្តកណ្តែលបាន 

ប្តឹងលោកផងដែរ  ហើយសំណុំរឿងតែូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការ នែះបើយោងាមរូបស្គភែីមនសត់ ដែលផ្តល់ 

ដោយលោក សែង ។ លោក ខៀវ កាញារិទ្ធ បដិសែធមិនជួបលោក លួស សែង ទែ ។

កាលពីមដើមខែនែះ កែសួងព័ត៌ានបានចែញលិខិតជាសាធារណៈមួយដោយអះអាងថា អាជា្ញែធរខែត្តាន  

សិទ្ធិាត់វិធានការាមនីមតិវិធីមចែបាប់លើអ្នកសារព័ត៌ាន បែសិនបើពួកគែធ្វើឲែយរំខានការអនុវត្តការងារាមផ្លូវ 

ចែបាប់របស់អាជា្ញែធរ ។

លិខិតនែះសរសែរថា “ផ្នែកាមមូលដា្ឋែនគតិយុត្ត អ្នកសារព័ត៌ពុំានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងតំបន់ហមឃត់ដោយ 

អាជា្ញែធរានសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើឲែយរំខាន ប៉ះពាល់ការអនុវត្តការ ងារាមផ្លូវចែបាប់ឬកបង្កគែែះថា្នែក់ដល់កិច្ច 

បែតិបត្តិការរបស់អាជា្ញែធរានសមត្ថកិច្ចឬកការផែសព្វផែសាយព័ត៌ានមិនពិត ញុះញង់ឲែយបែឆំងនឹងការអនុវត្ត 

ការងាររបស់អាជា្ញែធរសាធារណៈ ដែលធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តែប់ធា្នែប់សង្គភម” ។

បែភព៖ https://bit.ly/3mZDpEc

៩. អ្នកសរព័ត៌ានដាលរាយការណ៍អំពីមជម្លាះដីមធ្លីមនៅពាលានយន្តោះ
ថ្មីមបាឈមនឹងសា្ពាធ
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ការធ្វើសាចក្តីមរាយការណ៍ក្នុជងស្ថានភាពបាឈម ៖ 
បច្ចុជបាបន្នភាពអំពីមស្ថានភាពបាព័ន្ធនផាសព្វផាាយព័ត៌ាន
នៅកម្ពុជា
ការភ័យខា្លែចពីមបញ្ហែផ្លូវចែបាប់នៅតែកើតះើងជាបែាំនៅក្នុងការបំពែញការងារ ក្នុងចំណោមបញ្ហែបែឈម

ជាចែើនផែសែងទៀតដែលអ្នកសារព័ត៌ានកម្ពុជាកំពុងជួបបែទះ ។ អ្នកសារព័ត៌ានតែងតែានអារម្មណ៍ថា 

ខ្លនួរងការបំភិតបំភ័យឬកការគំរាមកំហែងដោយសារវិធានការរបស់រដា្ឋែភិបាលហើយមិនថា ជាសកម្មភាពរារំាង 

អ្នកសារព័ត៌ានមិនឲែយថតរូបឬកការាត់វិធានការផ្លវូចែបាប់លើពួកគែដោយគែែន់តែបំពែញការងារខ្លនួោទែ ។

ាប់ពីមខែមករាដល់ខែកញ្ញែឆ្នែ២ំ០២១ ករណីមចំនួន៤៦អំពីមការយាយីមលើអ្នកសារព័ត៌ាន៧៨នាក់ (សែីម៥នាក់) 

តែវូបានកត់តែែទុក ។ ក្នងុចំណោមពួកគែទំាងោះ ាន៣០នាក់តែវូបានាប់ខ្លនួ ៩នាក់បែឈមនឹងវិធានការ 

ាមផ្លូវចែបាប់ផែសែងៗ និង១៥នាក់ទៀតទទួលរងអំពើហិងែសានិងការយាយីម ចំណែកអាជា្ញែប័ណ្ណព័ត៌ានចំនួន 

៧តែូវបានដកហូត។

កែសួងព័ត៌ានបានផ្តល់ភ្លើងខៀវ ដល់អាជា្ញែធរមូលដា្ឋែន 

ដើមែបីមាត់វិធានការាមផ្លូវចែបាប់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌ាន

ដែលគែាត់ទុកថា គា្មែនវិជា្ជែជីមវៈឬកោទបែកាន់ថា បាន

ផែសាយព័ត៌ានមិនពិតដែលរារាំងដល់ការអនុវត្តចែបាប់ ។

កែសួងព័ត៌ានបានធ្វើការសមែែចចិត្តរបស់ខ្លួន បនា្ទាែប់ 

ពីមអាជា្ញែធរខែត្តកណ្តែលបាន សរសែរលិខិតទៅកែសួង 

នែះកាលពីមខែមិថុនា ស្នើសំុឲែយាត់វិធានការាមផ្លវូចែបាប់ 

ចំពោះអ្នកសារព័ត៌ានមួយចំនួន ដែលធ្វើការផែសាយផ្ទាែល់ 

អំពីមការតវា៉ែបែឆំងគមែែងអភិវឌែឍពែលានយន្តោះថ្មីម

នៅសែុកកណ្តែលស្ទឹង ។ ក្នុងលិខិតឆ្លើយតបរបស់ខ្លួន 

កែសួងបាន ផ្តល់ការអនុញ្ញែតឲែយរដ្ឋបាលខែត្តាត់ វិធាន 

ការាមនីមតិវិធីមចែបាប់ដោយពំុាំបាច់ស្នើសំុោលការណ៍ 

ពីមកែសួងជាមុន ។

I. កាសួងព័ត៌ានផ្តល់អំណាចដល់អាា្ញាធរមូលដ្ឋានឲាយាត់វិធានការផ្លូវចាបាប់
លើអ្នកសរព័ត៌ាន

សែ្តីមា្នែក់ផែសាយបន្តផ្ទាែល់ជាវីដែអូាមហ្វែសប៊ុកអំពីមការតវា៉ែនៅខាងកែែ
ការិយាល័យអង្គភការសហបែជាជាតិនៅបែទែសកម្ពុជាដែលធ្វើះើង
ដោយសាជិកកែុមគែួសារសកម្មជនបកែសបែឆំង។ រូបភាពថត 
នៅថ្ងែទីម៤ ខែមិថុនា ឆ្នែំ ២០២១។ ខែមបូា ឫលោកពែីមង សំរាំង

លិខិតនែះសរសែរថា “បែសិនបើអ្នកសារព័ត៌ធ្វើសកម្មភាពដោយគា្មែនវិជា្ជែជីមវៈល្មើសចែបាប់ដែលធ្វើឲែយរំខានការ 

អនុវត្តការងារាមផ្លូវចែបាប់ឬកបង្កគែែះថា្នែក់ដល់កិច្ចបែតិបត្តិការ របស់អាជា្ញែធរានសមត្ថកិច្ចឬកផែសព្វផែសាយ 
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កែសួងព័ត៌ានបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយ ដើមែបីមពិនិតែយ 

វាយតម្លែនិងលើកសរសើរអ្នកសារព័ត៌ាន និងអង្គភភាព 

សារព័ត៌ានណ ដែលបានអនុវត្តាមកែមសីមលធម៌ និង 

វិជា្ជែជីមវៈសារព័ត៌ាន ។

ជាមួយគា្នែនែះដែរ កែសួងបញ្ជែក់ថា គណៈកម្មការនែះ 

នឹងដាក់ពិន័យដល់អ្នកសារព័ត៌ាន និងអង្គភភាពសារ 

ព័ត៌ានណ ដែលបំពានកែមសីមលធម៌និងវិជា្ជែជីមវៈសារ

ព័ត៌ាន ។

ដោយបែកាសកាលពីមថ្ងែទីម២ ខែសីមហ កែសួងព័ត៌ាន 

II. កាសួងព័ត៌ានបង្កើតគណៈកម្មការពិនិតាយនិងវាយតម្លាកាមសីមលធម៌អ្នកសរព័ត៌ាន

រដ្ឋមន្តែីមកែសួងព័ត៌ានលោក ខៀវ កាញារីទ្ធ បានសសម្ភែធជាផ្លូវការ
នូវគណៈកម្មការពិនិតែយនិងវាយតម្លែកែមសីមលធម៌ របស់ខ្លួននៅថ្ងែទីម២ 
ខែសីមហ ឆ្នែំ ២០២១។ រូបភាពកែសួងព័ត៌ាន

ព័ត៌ានមិនពិត ញុះញង់ឲែយបែឆំងនឹងការអនុវត្តការងារាមផ្លូវចែបាប់របស់អាជា្ញែធរានសមត្ថកិច្ច ឬកធ្វើឲែយ 

ប៉ះពាល់ដល់ផលបែយោជន៍បុគ្គភលណា្នែក់ បុគ្គភល ឬកសា្ថែប័នោះអាចាត់វិធានការាមនីមតិវិធីមចែបាប់ ដោយ 

ពុំាំបាច់ស្នើសុំោលការណ៍ាត់វិធានការពីមកែសួងព័ត៌ានះើយ” ។

លោក ណបុ វ ីនាយកបែតបិត្តនិែសាគមសម្ពន័្ធអ្នកសារពត័ា៌នកម្ពុជា បានានបែសាសន៍ថា អ្នកសារពត៌័ាន 

ដែលបែពែតឹ្តបទល្មើសាមរយៈការធ្វើសែចក្តីមរាយការណរ៍បសខ់្លនួ គួរតែវូបានដាក់ទោសាមចែបាប់សារពត័ា៌ន 

មិនមែនាមកែមពែហ្មទណ្ឌទែ ។

លោកបានានបែសាសន៍ថា “ខ្ញុំគិតថា នែះគឺជារូបភាពនែការបំភិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌ាន ដែលមិនមែនជា 

រឿងថ្មីមទែ ហើយនៅបន្តកើតះើង ។ យើងគួរបណ្តុះបណ្តែលនិងអប់រំពួកគាត់អំពីមកែមសីមលធម៌ និងវិជា្ជែជីមវៈ 

ឲែយបានបែសើរជាងនែះ ជាជាងបន្តគំរាមកំហែងពួកគាត់”។

លោកានបែសាសន៍ផងដែរថា ការប៉ុនប៉ងណមួយ ដើមែបីមហមឃត់អ្នកសារព័ត៌ានមិនឲែយចូលទៅក្នុង 

ទីមាំងណមួយោះ តែូវតែផ្អែកលើចែបាប់ ។

លោកបានានបែសាសន៍ថា “ហើយបែសិនបើអាជា្ញែធរនៅតែបន្តហមឃត់អ្នកសារព័ត៌ានមិនឲែយចូលទៅ

ក្នុងតំបន់ [ទីមដែលានការរំលោភបំពានោះ] វាជាការរឹតតែបិតសែរីភាពសារព័ត៌ាន” ។

បែភព៖ https://bit.ly/2XgjsjR

បានបញ្ជែក់ថា ោលបំណងនែការសមែែចបង្កើតគណៈកម្មការនែះ គឺដើមែបីមជួយតមែង់ទិសអ្នកសារព័ត៌ាន 

ក្នុងការបំពែញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲែយបានតែឹមតែូវក្នុងោលបំណងលើកកម្ពស់កិត្តិយស និងសែចក្តីមថ្លែថ្នូររបស់

អ្នកសារព័ត៌ាន ។
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24 ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

អ្នកសារព័ត៌ាន លោក រស់ សុឃិត លោក សុខ ឧត្តម និងលោក យួន ឈីមវ តែូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីមបទ

ញុះញងឲ់ែយបែពែតឹ្តបទឧកែដិ្ឋជាអាទ៍ពាកព់ន័្ធនងឹការងាររបសព់កួគែ ។ យោងាមរបាយការណរ៍បសខ់ែមបាូ 

ានអ្នកសារព័ត៌ាន១៣នាក់ទៀត (ភាគចែើនជាសាជិកបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយព័ត៌ានអនឡាញ) កំពុងបន្ត

ស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនបណោ្តែះអាសន្ន ។ 

លោក កៅ ពិសិដ្ឋ អ្នកសារព័ត៌ានដែលបមែើការឲែយអង្គភភាពព័ត៌ានសៀមរាបទាន់ហែតុ ការណ៍ Siem 

Reap Breaking News នៅខែត្តសៀមរាប  តែូវបានាប់ខ្លួននៅថ្ងែទីម១៤ ខែកក្កដា ឆ្នែំ២០២១ ដោយជាប់

ោទពីមបទញុះញង់និងបំពានចែបាប់កូវីដ-១៩ ។ បែភព៖ https://bit.ly/3lND34f

អ្នកសារព័ត៌ាន៨នាក់នៅខែត្តពែះវិហរតែូវបានាប់ខ្លួននៅថ្ងែទីម៤ ខែមិថុនា ឆ្នែំ២០២១ ពីមបទជំរិត 

ទារបែែក់ពីមឈ្មួញឈើ ហើយា្នែក់ចំណោមោះតែូវបានដោះលែងឲែយនៅកែែឃុំបណោ្តែះអាសន្ន។   

បែភព៖ https://bit.ly/3j7XtmK

អ្នកសារព័ត៌ាន៥នាក់នៅខែត្តកណ្តែលតែវូបានាប់ខ្លួននៅថ្ងែទីម២០ ខែមិថុនាឆ្នែំ២០២១ ដែលាមោទ 

ថា បានជំរិតទារបែែក់ពីមកន្លែងជល់ាន់ខុសចែបាប់។ បែភព៖ https://bit.ly/3pbEdc2

អ្នកសារព័ត៌ានអនឡាញ៩នាក់នៅខែត្តស្ទឹងតែែងរួមានឈ្មែះ សំ រដា្ឋែ ចែែះ សុខុន អឿន សុខែង អ៊ិត រិទ្ធីម 

បុល ថែ លីម ធា ណុប ប៊ុនធីមម គង់ សុធារឿន និង លីម វណ្ណ តែូវបានាប់ខ្លួននៅថ្ងែទីម៧ ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ២០២១ ដែល 

តែូវបានោទពីមបទជំរិតទារបែែក់ពីមឈ្មួញឈើ/អ្នកដឹកឈើ តែូវបានដោះលែងឲែយនៅកែែឃុំបណោ្តែះអាសន្ន

កាលពីមថ្ងែទីម៣០ ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ២០២១ ។  បែភព៖ https://bit.ly/3n1noO7

III. អ្នកសរព័ត៌ានដាលបន្តស្ថិតក្នុជងពន្ធននគរនិងការឃុំខ្លួនបណ្តាះអាសន្ន

ទោះបីមជាយា៉ែងណ អង្គភការអ្នកសារព័ត៌ានគា្មែនពែំដែន (RSF) បានអះអាងថា គណៈកម្មការតែួតពិនិតែយ 

នែះខ្វះឯករាជែយភាព តា្លែភាពនិងគណនែយែយភាពទាំងសែុង ហើយចែបាស់ណស់ គណៈកម្មការនែះតែូវ

បានរៀបចំះើងដើមែបីមធ្វើជាយន្តការរឹតតែបិតថ្មីមមួយ ។

លោក Daniel Bastard បែធានការិយាល័យអាសុីមបា៉ែសុីមហ្វិករបស់ RSF បានានបែសាសន៍ថា 

“និយាយមួយបែបទៀត នែះគឺជាឧបករណ៍ថ្មីមមួយ ដើមែបីមរឹតតែបិត និងបំភិតបំភ័យ ដែលរដា្ឋែភិបាលរបស់

លោកនាយករដ្ឋមន្តែីម ហ៊ុន សែន កំពុងបែើបែែស់ដើមែបីមបំបិទសំះែងបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយណដែលហ៊ែន

ោទសួរពីមោលនយោបាយរបស់ខ្លួន” ។ បែភព៖ https://bit.ly/3FOkYet

គណៈកម្មការនែះនងឹានសាជកិ១៥របូ ដែលក្នងុោះ១១រូបជាមនែ្តីមមកពីមកែសងួពត័ា៌ននងិកែសងួមហ

ផ្ទែ ។ សមែបទានមួយគត់សមែែប់សង្គភមសុីមវិលោះ គឺការផ្តល់តួនាទីមបួនកន្លែងនៅក្នុងគណៈកម្មការនែះដល់ 

តំណងរបស់សាគមអ្នកសារព័ត៌ាន ។

គណៈកម្មការពិនិតែយ និងវាយតម្លែកែមសីមលធម៌អ្នកសារព័ត៌ាននែះបានបើកកិច្ចបែជុំដំបូងរបស់ខ្លួនកាល 

ពីមថ្ងែទីម១ ខែកញ្ញែ ។ គណៈកម្មការនែះបានសមែែចទុកពែលឲែយសាជិកទាំងអស់ ដើមែបីមពិនិតែយះើងវិញនូវ 

លក្ខន្តិកៈរបស់គណៈកម្មការ និងផ្តល់មតិកែលម្អសមែែប់កិច្ចបែជុំលើកកែែយ ។
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

គា្លែតនែះបន្តរីកធះំើងរវាងការប្តែជា្ញែចតិ្តរបសក់ម្ពុជាក្នងុការោរពសែរីភាពសារពត័ា៌ន នងិចែបាបជ់ាកល់ាក ់
ស្តីមពីមរបបសារព័ត៌ាននៅក្នុងបែទែសនែះ ។

បែទែសកម្ពជុាបានកា្លែយជាភាគីមហត្ថលែខីមនែកតកិាសញ្ញែអន្តរជាតសិ្តីមពីមសទិិ្ធពលរដ្ឋ នងិសទិ្ធនិយោបាយហៅ 
កាត់ថា ICCPR កាលពីមថ្ងែទីម២៦ ខែសីមហ ឆ្នែំ១៩៩២ ។

ាតែែ១៩ នែកតិកាសញ្ញែ ICCPR បានចែងថា “មនុសែសគែប់រូបានសិទ្ធិសែរីភាពក្នុងការបញ្ចែញមតិ ។ 
សិទ្ធិនែះរួមានសែរីភាពក្នុងការស្វែងរក ទទួលបាន និងចែកាយព័ត៌ាននិងគំនិតគែប់បែភែទ ដោយមិន 
គិតពីមដែនកំណត់ ាមរយៈផ្ទាែល់ាត់ ការសរសែរឬកការបោះពុម្ព ជាទមែង់សិលែបៈឬកាមរយៈបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ 
ព័ត៌ានផែសែងទៀតទៅាមការជែើសរីសរបស់ខ្លួន” ។

ាតែែ៣១នែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាថា កតិកាសញ្ញែនែះជាផ្នែកមួយនែចែបាប់កម្ពុជា ហើយាតែែផែសែងទៀត
ក៏បានបញ្ជែក់ពីមការប្តែជា្ញែចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការធានាថា បែជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់អាចបែើបែែស់សិទ្ធិ
ពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនពែញ លែញាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។

ទោះបីមជាយា៉ែងណ កែបខ័ណ្ឌចែបាប់ និងបទបែបញ្ញត្តិនែវិស័យសារព័ត៌ាននៅកម្ពុជានៅតែបន្តរឹតតែបិត ។  
នៅឆ្នែនំែះ បែទែសកម្ពជុាបានអនុម័តឯកសារចែបាប់ថ្មីៗម ជាចែើនដែលអ្នកសង្កែតការណ៍ាត់ទុកថា ជាឧបករណ៍ 
ថ្មីមដើមែបីមកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនូវសែរីភាពនែការបញ្ចែញមតិ និងលំហូរព័ត៌ានដោយសែរី ។
ឧបករណ៍ចែបាប់ទាំងោះរួមាន ៖
អនុកែឹតែយស្តីមពីមការបង្កើតចែកទា្វែរអ៊ីនធើណិតជាតិ (NIG) (ខែកុម្ភៈ ឆ្នែំ២០២១) អនុញ្ញែតឲែយានការឃ្លែំមើល
សកម្មភាពាមអ៊ិនធើណិត និងអនុញ្ញែតឲែយានការតែួតពិនិតែយលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗាមអ៊ីនធឺណិត

ចែបាប់ស្តីមពីមវិធានការទប់សា្កែត់ការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហវ និងបែកបដោយ
គែែះថា្នែក់ធ្ងន់ធ្ងរផែសែងទៀត (ខែមីមនា ឆ្នែំ២០២១)
ចែបាប់ស្តីមពីមឧកែិដ្ឋកម្មាមបែព័ន្ធបច្ចែកវិទែយា (សែចក្តីមពែែងចែបាប់)
ចែបាប់ស្តីមពីមបទល្មើសបច្ចែកវិទែយាព័ត៌ាន (សែចក្តីមពែែងចែបាប់)

ហើយចែបាប់ផែសែងទៀតដែលតែូវបានអនុម័តកាលពីមឆ្នែំកន្លងទៅរួមាន៖
ចែបាបស់្តីមពីមការគែបគ់ែងបែទែសជាតសិ្ថតិក្នងុភាពអាសន្ន (ខែមែសា ឆ្នែ២ំ០២០)    ផ្តលអ់ំណចដលអ់ាជា្ញែធរ 
រឹតតែបិតឬកហមឃត់សែរីភាពនែការបញ្ចែញមតិ ។
បែកាសអន្តរកែសួងលែខ១៧០ (ខែឧសភា ឆ្នែ២ំ០១៨) ស្តីមពីមការគែប់គែងបណ្តែញសង្គភម និងគែហទំព័រ ផ្តល់ 
ឲែយអាជា្ញែធរនូវអំណចគា្មែនដែនកំណត់ក្នងុការតែតួពិនិតែយខ្លមឹសារ ដែលានលក្ខណៈរិះគន់ាមអី៊នធើណិត ។
កែមពែហ្មទណ្ឌ(២០០៩) ៖

ាតែែ៣០៥ ចែងពីមបទបរិហរកែរ្តិ៍ជាជាសាធារណៈ
ាតែែ៤២៥ ហមឃត់ “ការក្លែងព័ត៌ាន/ព័ត៌ានមិនពិត”

ាតែែ៤៣៧ (ស្តីមពីមបទឧកែដិ្ឋលើពែះមហកែសតែ) ហមឃត់ការបរិហរកែរ្តិ៍ជាឬកបែាថពែះមហកែសតែ។
ាតែែ៤៥៣ (បទរួមគំនិតកែបត់)
ាតែែ៤៩៤ និង៤៩៥ (បទញុះញង់ឲែយបែពែឹត្តបទឧកែិដ្ឋជាអាទ៍) តែូវបានគែបែើជាញឹកញាប់
ដើមែបីមរារាំងសែរីភាពនែការបញ្ចែញមតិ ។ 

បែភព ៖ អង្គភការសហបែជាជាតិ ទទួលបន្ទុកគែឿងញៀន និងឧកែិដ្ឋកម្ម (UNODC) មជែឈមណ្ឌលអាសុីម (Asia 

Centre) មជែឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុសែសកម្ពុជា (CCHR)

IV. ការបន្តរឹតតាបិតលើលំហូរព័ត៌ានោយសារី
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26 ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

ការរឹតតែបតិខ្លនួឯងក្នងុចណំោមអ្នកសារពត័ា៌នដែលកើតចែញពីមការអនវុត្តចែបាប ់នងិបទបញ្ញត្តិទាងំអស់នែះ 

គឺជាកង្វល់មួយទៀតដែលខែមបូានិងអង្គភការកែែរដា្ឋែភិបាលជាចែើនបានលើកះើងនៅក្នុងទិវាសែរីភាព 

សារព័ត៌ានពិភពលោកនៅឆ្នែំនែះ ។ របាយការណ៍ស្ទង់មតិឆ្នែំ២០២០បងា្ហែញថា ៨១.៣១% នែអ្នកឆ្លើយ 

តបបានអះអាងថា ពួកគែធា្លែប់រឹតតែបិតខ្លួនឯងដោយសារតែសា្ថែនភាពនយោបាយបច្ចុបែបន្ន ។

បែភព៖ https://bit.ly/3BYL8cc

លោកបណ្ឌិត James Gomez នាយកបែាំតំបន់របស់មជែឈមណ្ឌលអាសុីមបានានបែសាសន៍ក្នុងកម្មវិធីមចែញ 

ផែសាយាមបែព័ន្ធអនឡាញនវូរបាយការណស៍កិែសាដែលានចណំងជើងថា “សែរីភាពអ៊នីធើណតិនៅកម្ពជុា ៖ 

ចែកតែួតពិនិតែយ” កាលពីមថ្ងែទីម១ ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ ២០២១ ថា ាតែែមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ កែមពែហ្មទណ្ឌ 

ចែបាប់ស្តីមពីមទូរគមនាគមន៍ បែកាសអន្តរកែសួងលែខ១៧០ អនុកែឹតែយស្តីមពីមការបង្កើតចែកទា្វែរអ៊ីនធើណិតជាតិ  

និងសែចក្តីមពែែងចែបាប់ស្តីមពីមឧកែិដ្ឋកម្មាមបែព័ន្ធបច្ចែកវិទែយាអនុញ្ញែតឲែយរដា្ឋែភិបាលតែួតពិនិតែយនិងធ្វើទុក្ខបុក

ម្នែញលើអ្នកបែើបែែស់អ៊ីនធើណិត ដែលបណ្តែលឲែយានការពែួយបារម្ភ ។

ដចូ្នែះ បែជាពលរដ្ឋាបផ់្តើមសា្ទាែកស់្ទើរមនិហ៊ែនបញ្ចែញទសែសនៈនយោបាយរបសព់កួគែាមបែពន័្ធអ៊នីធើណតិ 

ទែ ។ បញ្ហែនែះបាននាំឲែយានការរឹតតែបិតខ្លួនឯងយា៉ែងខា្លែំង ដែលធ្វើឲែយបែជាពលរដ្ឋមិនហ៊ែនបង្ហែះ និងចែក 

រំលែកព័ត៌ាន ដោយគែែន់តែទទួលយកព័ត៌ានាមអនឡាញជាលក្ខណៈឯកជនប៉ុណោ្ណែះ លែងចូលមើល 

ព័ត៌ាននយោបាយ និងជៀសវាងការចូលរួមពិភាកែសានយោបាយាមអនឡាញ ។

V. ការរឹតតាបិតខ្លួនឯង 

ការពិភាកែសាឬកការបញ្ចែញមតាិមអនឡាញបន្តតែវូបានាមដានយ៉ាែងដតិដលដ់ោយកែមុតែតួពនិតិែយបែព័ន្ធ 

ផែសព្វផែសាយរបស់រដា្ឋែភិបាលយា៉ែងតិចបីមកែុម ៖ កែុមតែួតពិនិតែយបណ្តែញសង្គភមស្ថិតកែែមបែកាសអន្តរកែសួង 

លែខ១៧០ គណៈកម្មការតែួតពិនិតែយព័ត៌ានក្លែងកា្លែយរបស់កែសួងព័ត៌ាន និងអង្គភភាពបែតិកម្មរហ័ស 

(PQRU) របស់ទីមស្តីមការគណៈរដ្ឋមនែ្តីម ដែលភារកិច្ចរបស់កែុមទាំងនែះរួមាន “អនុវត្តការងារផែសព្វផែសាយនិង

បែតិកម្មចំពោះខ្លឹមសារណ ដែលានលក្ខណៈអវិជ្ជានពីមបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយព័ត៌ានជាតិនិងអន្តរជាតិ” ។

ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងរយៈពែល៨ខែដំបូងនែឆ្នែំ២០២១នែះ កែសួងព័ត៌ានបានរកឃើញជាង១ពាន់ករណីម 

ទាក់ទងនឹងព័ត៌ានមិនពិត ដំណឹងមិនពិត ការញុះញង់បំពុលសង្គភម និងការបែាថថា្នែក់ដឹកនំារដា្ឋែភិបាល ។

សែបពែលជាមួយគា្នែ រដា្ឋែភិបាលបាននិងកំពុងទប់សា្កែត់យា៉ែងសកម្មលើសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌ាន និង 

បណ្តែញផែសព្វផែសាយព័ត៌ានសង្គភមក្នងុសែចក្តីមរាយការណ៍របស់ពួកគែអំពីមការរីករាលដាលនែជំងឺកូវីដ-១៩ ។

ឧទាហរណ៍មួយ គឺករណីមរបស់អ្នកកាសែតឈ្មែះ កៅ ពិសិដ្ឋ ដែលតែូវបានាប់ខ្លួននៅថ្ងែទីម១៤ ខែកក្កដា  

ឆ្នែ២ំ០២១ ដោយសារការសម្តែងការពែយួបារម្ភរបស់លោកនៅលើបណ្តែញសង្គភមហ្វែសបុ៊កអំពីមការបែើបែែស់ 

វា៉ែក់សាំង Sinopharm និង Sinovac របស់ចិននៅកម្ពុជា (RSF ឆ្នែំ២០២១) ។

VI. រដ្ឋាភិបាលបង្កើនការតាួតពិនិតាយលើ “ព័ត៌ានក្លាងកា្លាយ”
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

VII. កាសួងព័ត៌ាន៖ ចាបាប់ស្តីមពីមសិទ្ធនិទទួលបានព័ត៌ានគាាងអនុម័តនៅឆា្នាំនាះ

លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្តែីមកែសួងព័ត៌ាន បានឲែយដឹងថា ចែបាប់ស្តីមពីមសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌ានដែលតែូវបាន 

ពនែយារពែលយូរមកហើយោះ នៅទីមបំផុតអាចនឹងតែវូបានបញ្ជនូទៅដល់រដ្ឋសភា និងអនុម័តចូលជាធរាន ។

ក្នុងពិធីមបែែរព្ធទិវាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌ានជាសកលឆ្នែំ២០២១នែះ លោក ខៀវ កាណរិទ្ធ បានថ្លែងថា  

“សែចក្តីមពែែងចែបាប់នែះ តែវូបានបញ្ចប់ហើយ បច្ចបុែបន្ននែះ យើងកំពុងរង់ាំការយល់ពែមចុងកែែយពីមកែសួង 

យុត្តិធម៌មុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភា” ។

លោកបានបន្ថែមថា “បនា្ទាែប់ពីមចែបាប់នែះចូលជាធរាននៅក្នងុបែទែសកម្ពជុា ខ្ញុសំងែឃឹមថា បែជាពលរដ្ឋកម្ពជុា 

នឹងទទួលបានព័ត៌ានតែឹមតែូវនិងគួរឲែយទុកចិត្តបាន ដើមែបីមធ្វើការសមែែចចិត្តបែសើរជាងមុន” ។

លោក ាស សុភ័ណ្ឌ រដ្ឋលែខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាកែយកែសួងព័ត៌ានបានានបែសាសន៍ថា បច្ចុបែបន្ន សែចក្តីម 

ពែែងចែបាប់នែះនៅកែសួងយុត្តិធម៌ដែលកំពុងពិនិតែយមើលជំពូកដែលចែងពីមទោសទណ្ឌ បនា្ទាែប់ពីមការពិភាកែសា

ជាមួយភាគីមពាក់ព័ន្ធផែសែងៗបានបញ្ចប់នៅក្នុងកមែិតបច្ចែកទែសនិងអន្តរកែសួង ។

VIII. ជំរុញការការពារព័ត៌ានផ្ទាាល់ខ្លួន

ដកសែង់ចែញពីមអត្ថបទរបស់មជែឈមណ្ឌលអាសុីម

ការការពារព័ត៌ានផ្ទាែល់ខ្លួន គឺាំបាច់ណស់នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ដើមែបីមដោះសែែយបញ្ហែនែការាប់រឹត 

តែបិតខ្លួនឯង ដែលកើតះើងដោយសារតែការាមដាននិងការធ្វើទុក្ខបុកម្នែញមកលើអ្នកបែើបែែស់បែព័ន្ធ 

អី៊នធឺណិត ។ នែះគឺជាបែធានបទសំខាន់ដែលបានលើកះើងក្នងុកម្មវិធីមចែញផែសាយរបាយការណ៍សិកែសារបស់ 

មជែឈមណ្ឌលអាសុីមស្តីមពីមសែរីភាពនែការបែើបែែស់អ៊ីនធើណិតនៅកម្ពុជា ។

ករណីមទំាងនែះ បងា្ហែញពីមវិសាលភាពដែលក្នងុោះព័ត៌ានដែលបែមូលាមរយៈការាមដានរបស់រដា្ឋែភិបាល 

តែូវបានបែើបែែស់ដើមែបីមបង្កែែបលើការពិភាកែសាបែបរិះគន់អំពីមរដា្ឋែភិបាលឬកនយោបាយ ។

យោងាមកែសួងព័ត៌ាន ក្នុងរយៈពែល៨ខែដំបូងនែឆ្នែំ២០២១នែះ កែសួងព័ត៌ានបានរកឃើញ ១០៦១ 

ករណីមទាក់ទងនឹងព័ត៌ានមិនពិត ដំណឹងមិនពិត ការញុះញង់បំពុលសង្គភម និងការបែាថមែដឹកនាំ ។

ករណីមទាំងនែះរួមបញ្ចូលទាំងករណីមរិះគន់ចំពោះការរីករាលដាលនែជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា 

យុទ្ធនាការាក់វា៉ែក់សាំងកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជាការបិទផ្លូវ និងវិធានការផែសែងទៀតក្នុងការពងែឹងការបិទខ្ទប់ 

ដើមែបីម ទប់សា្កែត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ។ បែភព៖ https://bit.ly/2YXFrw9
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28 ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើកកម្មវិធីមរបស់លោក Vitit Muntarbhorn អ្នករាយការណ៍ពិសែសរបស់អង្គភការ 

សហបែជាជាតសិ្តីមពីមសា្ថែនភាពសិទ្ធមិនសុែសនៅកម្ពុជាបានបញ្ជែក់ថា រដា្ឋែភិបាលាបំាចត់ែវូោរពាមបទដា្ឋែន 

សិទ្ធិមនុសែសអន្តរជាតិ ។ ដោយសារការធា្លែក់ចុះនែសែរីភាពបែើបែែស់អ៊ីនធើណិតនៅកម្ពុជា លោកបានផ្តល់ 

អនុសាសន៍ថា ការការពារព័ត៌ានផ្ទាែល់ខ្លនួ និងការទទួលបានព័ត៌ានតែវូតែាប់ផ្តើមធ្វើ ដើមែបីមឲែយបែជាពលរដ្ឋ 

អាចបញ្ចែញមតិរបស់ខ្លួនដោយគា្មែនការភ័យខា្លែច ។

លោក សងួ ខយូ អ្នកសមែបសមែលួការពងែងឹអណំចកាុរ នងិយវុជននៅអង្គភការសម្ពន័្ធសទិ្ធកុិារកម្ពុជា បាន 

ពនែយល់ពីមការភ័យខា្លែចក្នុងចំណោមយុវជនជំនាន់កែែយក្នុងការទទួលយកព័ត៌ាន និងការបង្កើតាតិកា ។

លោកានបែសាសន៍ថា បែជាពលរដ្ឋនៅកម្ពជុា ជាពិសែសកុារ និងយុវជនខា្លែចការោទបែកាន់ាមផ្លវូចែបាប់ 

ចំពោះការបង្ហែះឬកការបញ្ចែញមតិាមអ៊ីនធើណិត ។ អ្នកខ្លះថែមទាំងមិនហ៊ែនបញ្ចែញទសែសនៈនយោបាយ 

ផ្ទាែល់ខ្លួន ឬកនិយាយអំពីមបញ្ហែសិទ្ធិមនុសែសនិងយុត្តិធម៌សង្គភមដោយបែើកម្មវិធីមឯកជនរបស់ខ្លួនទៅទៀត ។

បណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកបែតិបត្តិនែមជែឈមណ្ឌលអាសុីមបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នែ 

ចែបាប់ការពារទិន្នន័យផ្ទាែល់ខ្លួន ពែែះវាអាចធានាសុវត្ថិភាពបែជាពលរដ្ឋនៅពែលទទួលយកព័ត៌ាននិង       

បញ្ចែញទសែសនៈរបស់ពួកគែាមអ៊ីនធើណិត ។

នៅក្នុងបរិបទនែះ ចែបាប់ការពារទិន្នន័យផ្ទាែល់ខ្លួន និងឯកជនភាព អាចការពារបែជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាពីមការ  

ាមដានហួសហែតុនិងការចែករំលែកព័ត៌ានផ្ទាែល់ខ្លួនរបស់ពួកគែ ។ ការធ្វើបែបនែះអាចទប់សា្កែត់ការ 

បែើបែែស់ព័ត៌ានផ្ទាែល់ខ្លួនសមែែប់ការធ្វើទុក្ខបុកម្នែញផ្នែកនយោបាយ និងកាត់បន្ថយការភ័យខា្លែចក្នុង 

ចំណោមអ្នកបែើបែែស់អ៊ីនធឺណិតផងដែរ ។ បែភព៖ https://bit.ly/2YWOHku

IX. រដ្ឋាភិបាលគំទាដំណើរការបាព័ន្ធនផាសព្វផាាយព័ត៌ានចិន

ដកសែង់ចែញពីមអត្ថបទ ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកាសែតភ្នំពែញប៉ុស្ត៍ 

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមនែ្តីមកែសួងព័ត៌ាននៅថ្ងែសុកែនែះ បានចុះតែួតពិនិតែយដោយផ្ទាែល់នៅនឹងកន្លែង 

និងផ្តល់ការណែនាំដល់កាសែត Asia-Pacific Times ។ Asia-Pacific Times គឺជាកម្មវិធីមបែមូលផ្តុំព័ត៌ានមួយ 

ដែលានមូលដា្ឋែននៅក្នុងពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ដែលធ្វើសែចក្តីមរាយការណ៍អំពីមពែឹត្តិការណ៍ជុំវិញតំបន់ 

អាសុីមប៉ាែសុីមហ្វកិ ។ ដោយផ្តែតលើសែចក្តីមរាយការណ៍ព័ត៌ានសុីមជមែែ ចែបាស់លាស់និងមិនលម្អៀង។ AP Times 

 គែែងនឹងបែកាសអំពីមយុគសម័យថ្មីមនៅក្នុងបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយកម្ពុជា-ចិន។

កែសួងព័ត៌ានបានអនុញ្ញែតឲែយកាសែត AP Times ធ្វើការបោះពុម្ពផែសាយជាផ្លូវការកាលពីមថ្ងែទីម២១ ខែកក្កដា 

នៅឆ្នែំនែះ ។
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

X. កាុមហ៊ុនទូរទសាសន៍ធំៗបីមសហការគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធនទូរទសាសន៍កម្ពុជា

ដកសែង់ចែញពីមអត្ថបទរបស់កាសែតខ្មែរថាមស៍

សា្ថែនីមយ៍ទូរទសែសន៍ឯកជនចំនួន៣បានចុះកិច្ចពែមពែៀងបណ្តែក់ទុនវិនិយោគរួមគា្នែមួយ ដើមែបីមបង្កើតសម្ព័ន្ធ

ទូរទសែសន៍កម្ពុជាដែលជាមធែយាបាយមួយឈានទៅបង្កើតថា្នែលទូរទសែសន៍ឌីមជីមថលកម្ពុជាតែមួយ ។

កិច្ចពែមពែៀងនែះតែូវបានចុះហត្ថលែខាកាលពីមថ្ងែពែហសែបត៍ដោយលោកជំទាវ ហ៊ុន ា៉ែណ មកពីម 

កែុមហ៊ុនបាយ័នគែុប លោកឧញា៉ែ គិត ម៉ែង មកពីមកែុមហ៊ុនរ៉ូយា៉ែល់គែុបនិងលោកឧញា៉ែ អ៊ឹង ឆែងួន មកពីម 

កែុមហ៊ុនហងែសាសគែុប ។

សម្ព័ន្ធទូរទសែសន៍នែះ តែូវបានបង្កើតះើងក្នុងោលបំណងបង្កើតការបណ្តែក់ទុនរួមគា្នែរវាងរដ្ឋនិងឯកជន 

សមែែប់ការគែប់គែង “កម្មវិធីមទូរទសែសន៍ឌីមជីមថលជាតិ” ដែលនឹងផ្តល់នូវការផែសាយាមទូរទសែសន៍ឌីមជីមថលចមែុះ 

ប៉ុស្ត៍នៅលើ DVB-T2 ជាមួយនឹងបណ្តែញធំទូលាយ ដើមែបីមផែសព្វផែសាយព័ត៌ាន ការអប់រំ ចំណែះដឹងសិលែបៈ 

កីមឡានិងការកមែសាន្ត ។

យទុ្ធសាស្តែរបសរ់ាជរដា្ឋែភបិាលកម្ពុជាបានកណំតឆ់្នែ២ំ០២៣ សមែែប់ការាបផ់្តើមដណំើរការកម្មវិធីមទរូទសែសន ៍

ឌីមជីមថលជាតិ ដោយតមែវូឲែយកែមុហុ៊នទូរទសែសន៍អាណឡូកឯកជនទំាងអស់បែើបែែស់សែវាកម្ម កម្មវិធីមទូរទសែសន៍ 

ឌីមជីមថលជាតិនិងបន្តផែសាយទាំងាមបែព័ន្ធអាណឡូកនិងឌីមជីមថល ។

ការផែសាយាមបែព័ន្ធអាណឡូកនៅកម្ពុជាគែែងនឹងបិទមុនដំណច់ឆ្នែំ២០២៥ ។

បែភព៖ https://bit.ly/3DEcSTE

លោក លីម ាវ នាយកបែតិបត្តិនែសារព័ត៌ាន AP Times បានានបែសាសន៍ថា AP Times នឹងកា្លែយជាកា្លែំង 

សារព័ត៌ានចិនថ្មីម ដែលផ្តែតលើោលនយោបាយ សែដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់ចិននៅ 

កម្ពុជា និងអាសុីមអាគ្នែយ៍ ដោយផែសព្វផែសាយទៅកាន់ពិភពលោកឲែយបានដឹងពីមសមិទ្ធផលនិងភាពជឿនលឿន 

នែការអភិវឌែឍក្នុងពែះរាជាណចកែកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ ដើមែបីមបង្កើនការយល់ដឹងជាអន្តរជាតិ។

បែភព៖ https://bit.ly/3aEfpkr



Together for Free Press

ទំនក់ទំនង

ផ្ទះលែខ១៩ ផ្លូវ៣៨៨ សងា្កែត់ទួលសា្វែយពែែ១ 

ខណ្ឌបឹងកែងកង រាជធានីមភ្នំពែញ

communications@camboja.net

+(855) 23 88 23 11

គាំទែមូលនិធិដោយ


