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របាយការណ៍ប្រាំត្រីមាសន្រះ គឺជាផ្ន្រកមួយន្រការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់ខ្រមបូាក្នុង 

ការឃ្ល្រំមើលនិងតស៊ូមតិ ដើម្របីមស្ររីភាពសារព័ត៌ាននៅកម្ពុជា។  របាយការណ៍ន្រះានបញ្ចូល 

ការដកស្រង់សង្ខ្របន្រករណីមនិងព័ត៌ានបច្ចុប្របន្នភាពដ្រលទាក់ទងនឹងស្ររីភាពសារព័ត៌ាន 

និងស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិរបស់អ្នកសារព័ត៌ានាប់ពីមខ្រតុលា ដល់ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១។

ការវិវឌ្រឍមួយក្នុងចំណោមការវិវឌ្រឍដ៏គួរឲ្រយកត់សា្គ្រល់បំផុត ដ្រលយើងបានឃ្ល្រំមើលនៅក្នុង 

ត្រីមាសន្រះ គឺការឃត់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌ានពីមររូបដ្រលចុះយកព័ត៌ានអំពីមការតវ៉្រដីមធ្លីមនៅខ្រត្ត

កំពត។ នគរបាលបានចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌ានទាំងពីមរពីមបទញុះញង់បង្កឲ្រយានភាពវឹកវរ 

ក្នុងសង្គម និងបទបរិហារក្ររ្តិ៍ជជាសាធារណៈ។ ទោះបីមជាយ៉្រងណា លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីម 

ក្រសួងព័ត៌ានបានានប្រសាសន៍ថា "ការាប់ខ្លួនពួកគ្រ គឺខុស ធ្វើាមទំនើងចិត្ត"។

ខ្រមបូាបានសង្ក្រតឃើញានករណីមចំនួន៥ពាក់ព័ននឹងការរំលោភសិទ្ធិបញ្ច្រញមតិដោយ

ស្ររីរបស់អ្នកសារព័ត៌ាន អំឡុងត្រីមាសន្រះ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ យើងក៏បានចងក្រង 

ព័ត៌ានថ្មីមៗស្តីមពីមព័ត៌ានក្ល្រងកា្ល្រយ ការឃ្ល្រំមើលាមប្រព័ន្ធអនាញ និងគោលការណ៍ណ្រនាំ 

ស្តីមពីមការរាយការណ៍ ដ្រលគោរពាមសមភាពយ្រនឌ័រ។

ទាំងអស់គ្នាដើមាបីសារីភាពសរព័ត៌មាន



រដ្ឋមន្ត្រីមក្រសួងព័ត៌ានរិះគន់អភិបាលខ្រត្ត ៖ ការាប់ខ្លួនអ្នកកាស្រតគឺ "ខុស"

ពលរដ្ឋនៅខ្រត្តកំពត និងអ្នកសារព័ត៌ានត្រូវបានដោះល្រងក្រ្រយពីមត្រូវបាន

ាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជម្ល្រះដីមធ្លីម

តុលាការសម្រ្រចផ្ដនា្ទ្រទោសអ្នកសារព័ត៌ាន៨នាក់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធ

ករណីមជំរិតទារប្រ្រក់ពីមា្ច្រស់ដ្រប៉ូឈើ

សាលាឧទ្ធរណ៍បើកសវនាការលើបទញុះញង់ប្រឆំងអតីមតអ្នកសារព័ត៌ាន

កាស្រត ឌឹ ខ្រមបូឌា ដ្រលីម

អ្នកសារព័ត៌ានពីមរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីមបទប៉ុនប៉ងគំរាមទារប្រ្រក់

នគរបាលរាជធានីមភ្នំព្រញហាមអ្នកសារព័ត៌ានផ្រសាយបន្តផ្ទ្រល់ពីមសកម្មភាព

អនុវត្តច្របាប់

អ្នកជំនាញផ្ន្រកសារព័ត៌ានអំពាវនាវឲ្រយានការសហការលើកកម្ពស់

សុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌ាន
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5ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមមាស

អង្គការសង្គមសុីមវិលអំពាវនាវឲ្រយអាជា្ញ្រធរកម្ពុជាបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹង

និទណ្ឌភាពចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដ្រលប្រព្រឹត្តមកលើអ្នកសារព័ត៌ាន

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយលើកឡើងថា ច្រកទា្វ្ររអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាធ្វើឲ្រយ

អ្នកសារព័ត៌ានកាន់ត្រប្រយ័ត្នប្រយ្រងជាងមុន

ក្រសួងព័ត៌ានបានរកឃើញព័ត៌ានក្ល្រងកា្ល្រយជិត២.០០០ ករណីមាប់ាំងពីមខ្រមករា

អ្នកជំនាញផ្ន្រកសារព័ត៌ានអំពាវនាវឲ្រយានកិច្ចសហការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព

អ្នកសារព័ត៌ាន (យូណ្រស្កូ)

គោលការណ៍ណ្រនាំស្តីមពីមការរាយការណ៍ដ្រលគោរពាមសមភាពយ្រនឌ័រសម្រ្រប់

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនៅកម្ពុជា

កម្ពុជាចិនសហការគា្ន្រលើវិស័យព័ត៌ាន

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆំងព័ត៌ានក្ល្រងកា្ល្រយអាសុីម-អឺរ៉ុបត្រូវបានជំរុញឱ្រយាន

ការពង្រឹង

បណា្ត្រញព័ត៌ានបោះពុម្ព អនាញនិងទូរទស្រសន៍នៅក្នុងកម្ពុជាកើនជាង 

២.០០០សា្ថ្រប័ន

ការប្រមើលមើលពីមស្ររីភាពនិងឯករាជ្រយភាពប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ៖ 

រឿងរា៉្រវពីមតំបន់អាសុីមអាគ្ន្រយ៍

ទិវសិទ្ធិមនុស្រស៖ អ្នកសារព័ត៌ានចំនួន៤៥នាក់ត្រូវបានសា្ល្រប់នៅទូទាំងពិភពលោក

ក្នុងឆ្ន្រំ២០២១ និង៣៦៥នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយ

និនា្ន្រការពិភពលោកទាក់ទិនស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិ និងការអភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធ

ផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌ាន
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6 ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមមាស

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់អ្នកសរព័ត៌មាន
បរិយកាសដ្រលគា្ម្រនគ្រ្រះថា្ន្រក់ដល់រាងកាយនិងផ្លូវចិត្ត គឺសំខាន់ណាស់សម្រ្រប់ស្ររីភាពសារព័ត៌ាន ។ 

ម្រយ៉្រងវិញទៀត ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវត្រទទួលបានស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិាមរយៈប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ ឬ 

មធ្រយបាយណាមួយផ្រស្រងទៀតដោយគា្ម្រនផលប៉ះពាល់ ។ នៅក្នងុត្រីមាសន្រះ យើងបានសង្ក្រតឃើញករណីម 

ន្រការគំរាមកំហ្រងមកលើស្ររីភាពជាមូលដា្ឋ្រនទំាងន្រះពីមសំណាក់អាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន និងាមផ្លវូតុលាការ ។

បាភាទនាការយាយី ចំនួនករណីដាលតាូវបានរាយការណ៍ ចំនួនអ្នកសរព័ត៌មាន

វិធានការផ្លូវច្របាប់ ១ ២

អំពើហិង្រសា/ការគំរាមកំហ្រង ២ ២

ការឃត់ខ្លួនដើម្របីមសាកសួរ ១ ២

ការាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ១ ២

សរុប ៥ ៨

ារាង ១ ៖ ប្រភ្រទន្រការយយីម

ដោយច្រ្រនចោលការជរុំញរបសថ់ា្ន្រកដ់កឹនាខំ្រត្តក្នងុការឃ្ល្រមំើលដត៏ងឹត្រងលើអ្នកសារពត័ា៌ន រដ្ឋមន្ត្រីមក្រសងួ 

ព័ត៌ានកាលពីមពាក់កណា្ត្រលខ្រវិច្ឆិកាបានរិះគន់ការឃុំខ្លួនអ្នកកាស្រតពីមរនាក់ាមទំនើងចិត្ត និងទទូចឲ្រយ 

អាជា្ញ្រធរសហការកាន់ត្រជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកសារព័ត៌ាន។

ថ្ល្រងកាលពីមថ្ង្រអង្គ្ររក្នងុសិកា្ខ្រសាលាស្តីមពីមគោលការណ៍ណ្រនំាអ្នកសារព័ត៌ាន លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីម 

ក្រសួងព័ត៌ានបានលើកឡើងពីមករណីមអ្នកកាស្រតពីមរនាក់ ដ្រលត្រូវបានាប់ខ្លួនកាលពីមថ្ង្រទីម៨ ខ្រវិច្ឆិកា 

ខណៈពកួគ្រកពំងុយកពត័ា៌នអពំីមការតវ៉្រដីមធ្លីមនៅខ្រត្តកពំត ហើយថា ប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយឯករាជ្រយ នងិមនិប្រកាន ់

បក្រសពួកបានដើរតួនាទីមសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបប្រយ្រយនៅកម្ពុជា។

លោក កាញារីទ្ធ បានានប្រសាសន៍ថា "បើ [អ្នកកាស្រត] ថតមុខសាលាខ្រត្ត ម៉្រចមិនឲ្រយគ្រថត?" ។ 

១. រដ្ឋមន្តាីកាសួងព័ត៌មានរិះគន់អភិបាលខាត្ត៖ ការចាប់ខ្លួនអ្នកសរព័ត៌មាន គឺខុស (វីអូឌី)

សាចក្តីសង្ខាបអំពីករណីនាការយាយីលើអ្នកសរព័ត៌មាន
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមមាស

ាប់ហ្នឹងគឺខុស គឺការបំពានហើយ! ចឹងរដ្ឋបាលយើងជួនកាលក៏បំពានចឹងដ្ររ។ យើងអត់យល់! ឬដូច 

អភិបាលខ្រត្តមួយបាននិយយថា អ្នកកាស្រតទៅណាត្រវូរាយការណ៍ ត្រវូជូនដំណឹងដល់អាជា្ញ្រធរកន្ល្រងហ្នងឹ 

ដើម្របីមឲ្រយគ្រដឹងគ្រអីម។ មិនម្រនអីមចឹងទ្រ"។ ប្រភព ៖ https://bit.ly/3KKpn4l

២. ពលរដ្ឋនៅខាត្តកំពតនិងអ្នកសរព័ត៌មានតាូវបានដោះលាងកាាយពីតាូវបាន
ចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជម្លាះដីធ្លី (វីអូឌី)

អ្នកកាស្រតពីមរនាក់ដ្រលត្រូវបានាប់ខ្លួនដោយសារចុះយកព័ត៌ានអំពីមការតវ៉្រដីមធ្លីមមួយកន្ល្រងនៅខ្រត្តកំពត 

នោះ ត្រវូបានដោះល្រងកាលពីមថ្ង្រទីម១១ ខ្រវិច្ឆិកា បនា្ទ្របព់ីមត្រវូបានឃុខំ្លនួកាលពីមដើមសបា្ត្រហ៍នោះ ខណៈពលរដ្ឋ 

បីមនាក់ផ្រស្រងទៀតដ្រលជាផ្ន្រកន្រជម្ល្រះដីមធ្លីមន្រះ ក៏ត្រូវបានដោះល្រងពីមការឃុំខ្លួនផងដ្ររ។

ប្រជាពលរដ្ឋ៤នាក់នៅស្រុកឈូកខ្រត្តកំពតត្រូវបានាប់ខ្លួនកាលពីមថ្ង្រទីម៧ វិច្ឆិកា ពីមបទប្រើអំពើហិង្រសាលើ 

ា្ច្រស់អចលនទ្រព្រយ។ អ្នកសារព័ត៌ានពីមរនាក់មកពីមបណា្ត្រញព័ត៌ាន Luos Seng News ត្រូវបានាប់ខ្លួន 

កាលពីមថ្ង្រទីម៨ ខ្រវិច្ឆិកា នៅព្រលដ្រលក្រុមអ្នកតវ៉្រទាមទារឲ្រយដោះល្រងអ្នកភូមិទាំង៤នាក់ ដ្រលរួមទាំងកុារ 

អាយុ៤ឆ្ន្រំា្ន្រក់ផង។ កុាររូបន្រះបានជួបជុំគ្រួសសារវិញនៅថ្ង្រទីម១០ ខ្រវិច្ឆិកា។

បណា្ត្រញព័ត៌ាន Luos Seng News ក៏បានបញ្ជ្រក់ផងដ្ររថា អ្នកកាស្រតរបស់ខ្លួនគឺលោក សាយ សុភា 

និងលោក អ៊ឹង ធឿន ត្រូវបានដោះល្រង។ អ្នកកាស្រតទាំងពីមរត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឲ្រយធ្វើការសូមអភ័យទោស 

ជាសាធារណៈកាលពីមព្រកឹថ្ង្រពុធ បុ៉ន្ត្រក្រ្រយមកបានបញ្ជនូពួកគ្រភា្ល្រមៗទៅកាន់តុលាការ ដើម្របីមសាកសួរបន្ថ្រម 

ប្រភព ៖  https://bit.ly/33Pfn9v

៣. តុលាការសមាាចផ្ដន្ទាោសអ្នកសរព័ត៌មាន៨នក់ដាក់ពន្ធនគរក្នុងសំណុំរឿង
ជំរិតទារបាាក់មា្ចាស់ដាប៉ូឈើ (ខាមបូចា)

សាលាដំបូងខ្រត្តព្រះវិហារកាលពីមថ្ង្រទីម២១ ខ្រតុលា បានផ្តនា្ទ្រទោសអ្នកសារព័ត៌ាន  ៨នាក់ឲ្រយជាប់ពន្ធនាគារ 

បនា្ទ្រប់ពីមកាត់ទោសពួកគ្រពីមបទជំរិតទារប្រ្រក់ពីមា្ច្រស់ដ្រប៉ូឈើមួយកន្ល្រងកាលពីមខ្រមិថុនា។

អ្នកសារព័តា៌នទាងំន្រះត្រវូបានឃត់ខ្លនួភា្ល្រមៗ បនា្ទ្របព់ីមា្ច្រសដ់្រប៉ឈូើបានរាយការណថ៍ា ក្រមុអ្នកសារពត័៌ាន 

បានថតរូបដោយគា្ម្រនការអនុញ្ញ្រតនៅក្នុងតំបន់ឯកជនក្នុងដ្រប៉ូឈើនោះ។

លោក គឹម សំឡ្រង ព្រះរាជអាជា្ញ្ររងអមសាលាដំបូងខ្រត្តបានប្រ្រប់ខ្រមបូាថា អ្នកសារព័ត៌ានចំនួនប្រ្រំពីមរ 

រូបក្នុងចំណោមពួកគ្រត្រូវបានផ្តនា្ទ្រទោសឲ្រយជាប់ពន្ធនាគាររយៈព្រលពីមរឆ្ន្រំ ប៉ុន្ត្រអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារ

ត្រ៤ខ្រនិង២០ថ្ង្រប៉ុណោ្ណ្រះ ហើយទោសដ្រលនៅសល់គឺត្រូវបានព្រយួរធម្មា។
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមមាស

អ្នកសារព័ត៌ានទីម៨ ត្រូវបានដោះល្រងឲ្រយនៅក្រ្រឃុំបណោ្ត្រះអាសន្នរួចហើយ។ ក្រុមអ្នកសារព័ត៌ានទាំង

ន្រះត្រូវបានឃត់ខ្លួននៅថ្ង្រទីម៤ ខ្រមិថុនា ហើយអ្នកសារព័ត៌ានទាំង៧នាក់ ដ្រលអនុវត្តទោសយូរជាងនឹង

ត្រូវដោះល្រងនៅថ្ង្រទីម២២ ខ្រតុលា។

លោក នួន ផនិត ម្រធាវីតំណាងឲ្រយអ្នកសារព័ត៌ានបួននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌ានទាំងប្រ្រំបីមនាក់ន្រះ 

បាននិយយថា ទោះបីមជាតុលាការផ្តនា្ទ្រទោសកូនក្តីមរបស់លោកក្នុងកម្រិតអប្របបរាក៏ដោយ ក៏កូនក្តីមរបស់ 

លោកនៅត្រប្រឈមនឹងភាពអយុត្តិធម៌ ដោយសារត្រគា្ម្រនភស្តុាងគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីមផ្តនា្ទ្រទោសពួកគ្រពីមបទ 

គំរាមទារប្រ្រក់នោះទ្រ។

លោក ផនតិ កប៏ានជរុំញឲ្រយអ្នកសារពត័ា៌នប្រកានខ់ា្ជ្របន់វូក្រមសីមលធម ៌នងិគោរពច្របាបស់្តីមពីមរបបសារពត័ា៌ន 

ដើម្របីមបញ្ចៀសពីមការប្រព្រឹត្តខុសជាយថាហ្រតុណាមួយ។  ប្រភព ៖  https://bit.ly/3fUypxI

លោក Zsombor Peter និងលោក អូន ភាព អតីមតអ្នកសារព័ត៌ានកាស្រត ឌឹ ខ្រមបូឌា ដ្រលីម (The Cambodia 

Daily) បានអំពាវនាវឲ្រយទា្ល្រក់នូវអ្វីមដ្រលអ្នកទាំងពីមរាត់ទុកថាជា "ការចោទប្រកាន់ក្ល្រងកា្ល្រយ" ពីមបទញុះញង់ 

ជុំវិញការធ្វើស្រចក្តីមរាយការណ៍ព័ត៌ានពីមការបោះឆ្ន្រតឃុំសង្ក្រត់កាលពីមឆ្ន្រំ២០១៧។

ការអំពាវនាវរបស់អ្នកសារព័ត៌ានទាំងពីមរធ្វើឡើង បនា្ទ្រប់ពីមសាលាឧទ្ធរណ៍ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំបានបើកសវនាការ

ជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់កាលពីមថ្ង្រទីម១៦ ខ្រធ្នូ។ សវនាការន្រះបានធ្វើឡើង ក្រ្រយពីមតំណាង 

អយ្រយការអមសាលាដបំងូខ្រត្តរតនគរិបី្តងឹឧទ្ធរណ ៍នងឹស្រចក្តីមសម្រ្រចរបសច់ៅក្រមសាលាដបំងូខ្រត្តន្រះដ្រល 

បានទា្ល្រក់បទចោទលើអ្នកសារព័ត៌ានទាំងពីមរ។

កាលពីមថ្ង្រទីម៤ ខ្រមករា សាលាឧទ្ធរណ៍បានតម្កល់ស្រចក្តីមសម្រ្រចរបស់តុលាការជាន់ទាបដ្រលបានទា្ល្រក់

ចោលបទចោទញុះញង់លើអ្នកសារព័ត៌ានទាំងពីមរ។

លោក ទុ ំសោភណ័ អ្នកនាពំាក្រយសាលាឧទ្ធរណខ៍្រត្តត្របូងឃ្មុំានប្រសាសន៍ថា  សណំុរំឿងរបសអ់្នកសារពត៌័ាន 

ទាំងពីមរនឹងបញ្ចប់នៅទីមន្រះ ល្រកល្រងត្រអគ្គព្រះរាជអាជា្ញ្រប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងស្រចក្តីមសម្រ្រចន្រះបន្តទៀត។  

ប្រភព ៖  https://bit.ly/3nXmLGL

៤. សលាឧទ្ធរណ៍បើកសវនការលើបទញុះញង់បាឆាំងអតីតអ្នកសរព័ត៌មាន
កាសាត ឌឹ ខាមបូឌា ដាលី
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមមាស

៥. អ្នកសរព័ត៌មានពីរនក់តាូវបានចោទបាកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងគំរាមទារបាាក់ 
(ខ្មារ ថាមស៍)

សាលាដំបូងរាជធានីមភ្នំព្រញកាលពីមថ្ង្រទីម២៣ ខ្រធ្នូ បានសម្រ្រចចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌ាន 

២នាក់ពីមបទប៉ុនប៉ងជំរិតទារប្រ្រក់៦០០ដុលា្ល្ររ ពីមា្ច្រស់ហាងកាហ្វ្រមួយកន្ល្រង ដ្រលផ្តល់ស្រវល្រប្រងសុីមសង 

ខុសច្របាប់ាមអនាញជាថ្នូរនឹងការបិទព័ត៌ាន។

ចៅក្រមសុើបសួរ លោក ស្រង លាង បានបញ្ជ្រក់អត្តសញ្ញ្រណជនជាប់ចោទទាំង២នាក់ គឺឈ្ម្រះ អ៊ុន ចនា្ថ្រ 

អាយុ៣៩ឆ្ន្រំ ជាាងហា្វ្រងបណា្ត្រញព័ត៌ានរស្មីមក្រុងាខ្ម្រ និងឈ្ម្រះ ឆម ដានីម អាយុ៣២ឆ្ន្រំ ជាាងហា្វ្រង 

បណា្ត្រញព័ត៌ានកងាស។

លោកចៅក្រម ស្រង លាង បាននិយយថា អ្នកទាំងពីមរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីមបទ "គំរាមកំហ្រងហ្រកក្ររ្តិ៍ជ" 

ាមាត្រ្រ៣៧២ និង៣៧៣ន្រក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។ ប្រសិនបើត្រូវបានផ្តនា្ទ្រទោស ពួកគ្រប្រឈមនឹងការជាប់

ពន្ធនាគារពីម២ទៅ៥ឆ្ន្រំក្នុងា្ន្រក់ៗ។  ប្រភព ៖  https://bit.ly/3KPLM0r

៦. នគរបាលរាជធានីភ្នំពាញហាមអ្នកសរព័ត៌មានថតផាសាយផ្ទាល់ពី
សកម្មភាពអនុវត្តចាបាប់

នគរបាលរាជធានីមភ្នំព្រញ បានហាមអ្នកសារព័ត៌ានមិនឲ្រយថតផ្រសាយផ្ទ្រល់ព្រលអាជា្ញ្រធរអនុវត្តច្របាប់ាមដងផ្លូវ។

លោកឧត្តមស្រនីមយ៍ឯក ស ថ្រត ស្នងការនគរបាលរាជធានីមភ្នំព្រញបានណ្រនាំដល់គ្រប់អង្គភាពក្រ្រមឱ  

វទន្រស្នងការដា្ឋ្រននគរបាលរាជធានីមភ្នពំ្រញ ហាមដាចខ់ាតមនិឲ្រយអ្នកសារពត័៌ានថតផ្រសាយផ្ទ្រលស់កម្មភាព  

អនុវត្តច្របាប់។

ការណ្រនាំន្រះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីមថ្ង្រទីម៦ ខ្រតុលា អំឡុងព្រលកិច្ចប្រជុំាមអនាញ ដើម្របីមពិនិត្រយមើល

ការងររបស់នគរបាលដ្រលបានធ្វើកាលពីមខ្រកន្លងមកនិងផ្រនការសម្រ្រប់ខ្រន្រះ។

លោកឧត្តមស្រនីមយ៍ឯក ស ថ្រត ក៏បានបញ្ជ្រក់ផងដ្ររថា ប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌ានមិនគោរពាមការណ្រនាំ 

របស់អាជា្ញ្រធរទ្រ ត្រូវាត់វិធានការចំពោះពួកគ្រ ព្រ្រះការផ្រសាយរបស់ពួកគ្រអាចនាំឲ្រយជនសង្រស័យរត់គ្រចពីម

ការាប់ខ្លួន។ ប្រភព ៖  https://bit.ly/3rSCGXR
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមមាស

ភាពភ័យខា្ល្រចពីមបញ្ហ្រផ្លូវច្របាបន់ៅត្រកើតានជាប្រាំនៅក្នុងព្រលបំព្រញការងរក្នុងចំណោមបញ្ហ្រប្រឈម

ជាច្រើនផ្រស្រងទៀតដ្រលអ្នកសារព័ត៌ានកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះ ។ អ្នកសារព័ត៌ានត្រងត្រានអារម្មណ៍ថា 

ខ្លួនរងការបំភិតបំភ័យ ឬការគំរាមកំហ្រងដោយសារវិធានការរបស់រដា្ឋ្រភិបាល មិនថាជាសកម្មភាពរារាំង 

អ្នកសារព័ត៌ានមិនឲ្រយថតរូប ឬការាត់វិធានការផ្លូវច្របាប់លើពួកគ្រដោយគ្រ្រន់ត្របំព្រញការងររបស់ខ្លួន

នោះទ្រ។

កំនត់តាាការយាយ ី(ខាមករា ដល់ ខាធ្នូ ឆា្នាំ២០២១)

៥១
លើអ្នកសារព័ត៌ាន៩៣នាក់ (ស្ត្រីម៥នាក់)

កំនត់ត្រ្រការយយីមសរុប

៣២នាក់ក្នុងចំណោមពួកគ្រត្រូវបានាប់ខ្លួន

១០នាក់ប្រឈម
នឹងវិធានការណ៍ច្របាប់

១៨នាក់រងអំពើហិង្រសា 
និងការយយីម 

អាជា្ញ្រប័ណ្ណរបស់សា្ថ្រប័ន
ព័ត៌ានចំនួន៧ 

ត្រូវបានលុបចោល

លុបចោល

ការធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍ក្នុងស្ថានភាពបាឈម៖ បច្ចុបាបន្ន
ភាពអំពីស្ថានភាពបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
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ខ្រមបូា និងអង្គការសង្គមសុីមវិលចំនួន៨ បានច្រញស្រចក្ដីមថ្ល្រងការណ៍កាលពីមថ្ង្រទីម២ ខ្រវិច្ឆកិា៖ នៅក្នងុទិវអន្តរជាតិ  

ដើម្របីមបញ្ចប់និទណ្ឌភាពចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឆំងអ្នកសារព័ត៌ាន អង្គការសង្គមសុីមវិលដ្រលានរាយនាមដូច 

ខាងក្រ្រមបង្ហ្រញការព្រួសយបារម្ភយ៉្រងខា្ល្រងំចំពោះការ ដ្រលរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពជុាបរាជ័យក្នងុការនំាយកជនដ្រដល់ 

ដ្រលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋលើអ្នកសារព័ត៌ាននៅកម្ពុជាមកផ្តនា្ទ្រទោស។

យើងទទូចឲ្រយអាជា្ញ្រធរាត់វិធានការជាបនា្ទ្រន់ ដើម្របីមធានាឲ្រយានការសុើបអង្ក្រតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព  

ឯករាជ្រយភាព និងតា្ល្រភាពទៅលើគ្រប់ករណីមន្របទឧក្រិដ្ឋទាំងអស់ ហើយថាជនរងគ្រ្រះត្រូវត្រទទួលបាន

យុត្តិធម៌។

ាប់ាំងពីមឆ្ន្រ១ំ៩៩៤មក យ៉្រងហោចណាស់ានអ្នកសារព័ត៌ាន១៧នាក់ត្រវូបានគ្រសា្ល្រប់និងសា្ល្រប់នៅក្នងុ 

ប្រទ្រសកម្ពុជា។ ស្ទើរត្រគ្រប់ករណីមទាំងអស់ន្រះ ជនរងគ្រ្រះបានកា្ល្រយជាគោលៅដោយសារត្រការងរ 

របស់ពួកគ្រ។ ជនរងគ្រ្រះ១២នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌ាន១៧នាក់ដ្រលត្រូវបានគ្រសា្ល្រប់ បានធ្វើ

ស្រចក្តីមរាយការណ៍ព័ត៌ានអំពីមបញ្ហ្ររសើប ហើយទទួលមរណភាព។ លើសពីមន្រះទៅទៀត ាន១២ករណីម 

ដ្រលជនដ្រដល់មិនទាន់ត្រូវបាននាំយកមកផ្តនា្ទ្រទោសនៅឡើយ។

ជាងន្រះទៅទៀត ការធ្វើទុក្ខបុកម្ន្រញនិងអំពើឧក្រិដ្ឋលើអ្នកសារព័ត៌ានហាក់ានការកើនឡើងគួរឲ្រយព្រួសយ

បារម្ភ។

យោងាមសាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌ានកម្ពុជា (ខ្រមបូា) បានឲ្រយដឹងថា អ្នកសារព័ត៌ានចំនួន៨១នាក់

បានកា្ល្រយជាគោលៅក្នុងរយៈព្រលត្រឹមត្រ១០ខ្រចុងក្រ្រយប៉ុណោ្ណ្រះ (ខ្រមករាដល់ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០២១)។

ក្នុងចំណោមអ្នកកាស្រតទាំងនោះ ៣១នាក់ត្រូវបានាប់ខ្លួន (ស្រីម៤នាក់) ១៨នាក់ទទួលរងអំពើហិង្រសា 

១៦នាក់រងការគំរាមកំហ្រង ៨នាក់ប្រឈមមុខនឹងការយយីមាមផ្លូវតុលាការ ៥នាក់ត្រូវបានឃត់ខ្លួនដើម្របីម

សាកសួរ និងអ្នកកាស្រតស្រីមា្ន្រក់ទទួលរងការបៀតបៀនផ្លូវភ្រទ។ ប្រភព ៖  https://bit.ly/3KKdrjm

I. អង្គការសង្គមសុីវិលអំពាវនវឲាយអាជា្ញាធរកម្ពុជាបង្កើនការបាយុទ្ធបាឆាំង
នឹងនិទ្ទណ្ឌភាពចំពោះបទឧកាិដ្ឋដាលបាពាឹត្តលើអ្នកសរព័ត៌មាន
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមមាស

II. បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយលើកឡើងថា ចាកទា្វារអ៊ីនធើណិតរបស់បាទាសកម្ពុជាធ្វើឲាយ
អ្នកសរព័ត៌មានកាន់តាបាយ័ត្នបាយាងជាងមុន (Voice of America)

លោក ឃុត សុគន្ធ ជាអ្នកសារព័ត៌ានប្រាំកម្មវិធីមវិទ្រយុមួយនិយយថា លោកធ្វើស្រចក្តីមការណ៍តិចជាងមុន

នៅឆ្ន្រំន្រះ។ មូលហ្រតុ៖ បារម្ភអំពីមច្រកទា្វ្ររអ៊ីនធើណិតជាតិរបស់កម្ពុជា ដ្រលលោកនិងអ្នកខ្លះនិយយថា 

អនុញ្ញ្រតឲ្រយរដា្ឋ្រភិបាលឃ្ល្រំមើលរាល់សកម្មភាពាមអនាញ។

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ស្រវអ៊ីនធើណិតនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាានព្រលរហូតដល់ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០២២ ដើម្របីមបង្វ្ររទិស

ចរាចរណ៍របស់ខ្លួនទាំងអស់ាមរយៈសា្ថ្រប័ននិយ័តកម្ម ឬច្រកទា្វ្ររអ៊ីនធើណិតជាតិដ្រលគ្រសា្គ្រល់ថា NIG ។

ប៉ុន្ត្រាប់ាំងពីមរដា្ឋ្រភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម ហ៊ុន ស្រន បានច្រញបទបញ្ជ្រ ដ្រលនៅកម្ពុជា 

គ្រសា្គ្រល់ថា ជាអនុក្រឹត្រយកាលពីមដើមឆ្ន្រំន្រះមក លោក សុគន្ធ បាននិយយថា លោកាប់ផ្តើមអនុវត្ត "វិធីមសាស្រ្ត 

ដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុន" ចំពោះការធ្វើស្រចក្តីមរាយការណ៍និងការបញ្ច្រញមតិរបស់លោកាមអនាញ។

លោក សុគន្ធ មិនម្រនជាមនុស្រសត្រា្ន្រក់គត់ដ្រលធ្វើប្របន្រះនោះទ្រ។ អ្នកសារព័ត៌ាននិងអង្គការសិទ្ធិ 

មនុស្រសផ្រស្រងទៀតដ្រលផ្តល់បទសា្ភ្រសជាមួយ VOA និយយថា បទបញ្ញត្តិដ្រលអនុញ្ញ្រតឲ្រយានការដាក់ 

ទណ្ឌកម្ម "យោងទៅាមច្របាប់ពាក់ព័ន្ធ" បានធ្វើឲ្រយានការភ័យខា្ល្រចកាន់ត្រខា្ល្រំងឡើងអំពីមការាប់ខ្លួននៅក្នុង 

ចំណោមប្រព័ន្ធផ្រសព្វ ផ្រសាយ អ្នករិះគន់និងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញ។

នៅក្នងុប្រទ្រសដ្រលស្ររីភាពប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយត្រវូបានរឹតត្របិត អំណាចដ៏ទូលំទូលាយ ដ្រលានច្រងក្នងុ NIG 

រួមទាំងអំណាចក្នុងការឃ្ល្រំមើលសកម្មភាពនិងការបិទ ឬផ្ត្រច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតត្រូវបានមជ្រឈដា្ឋ្រនជាច្រើន 

ាត់ទុកថា ជាឧបករណ៍មួយទៀត ដើម្របីមបំបិទសំឡ្រងនិងបង្កើនការភ័យខា្ល្រច។ ប្រភព ៖  https://bit.ly/3C4RS8j;

III. កាសួងព័ត៌មានរកឃើញព័ត៌មានក្លាងកា្លាយជិត២.០០០ ករណីចាប់តាំងពីខាមករា

គណៈកម្មការាមដានការផ្រសព្វផ្រសាយពត័ា៌នក្ល្រងកា្ល្រយន្រក្រសងួពត័ា៌ន បានស្រងប់្រភពពត័៌ានក្ល្រងកា្ល្រយ 

សរុបចំនួន១.៩៣៨ករណីមក្នុងឆ្ន្រំ២០២១ ដ្រលសារទាំងនោះត្រូវបានចោទថា ានបំណងញុះញង់ឲ្រយាន 

បទឧក្រិដ្ឋបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមឬប្រាថដល់ថា្ន្រក់ដឹកនាំប្រទ្រស។ ការណ៍ន្រះបង្ហ្រញពីមការកើនឡើងបន្តិច 

ន្រសកម្មភាពបើធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។

យោងាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការន្រះដ្រលច្រញផ្រសាយកាលពីមថ្ង្រទីម១៧ ខ្រធ្នូ បានឲ្រយដឹងថា ក្នុង 

ចំណោម១.៩៣៨ករណីម ានព័ត៌ានក្ល្រងកា្ល្រយចំនួន ១.០២៣ ករណីម ដ្រលានច្រតនាញុះញង់ឲ្រយានការ 
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមមាស

រិះគនរ់ដា្ឋ្រភបិាលាមរយៈពត័ា៌នមនិពតិ។ ៨០៩ករណីមគជឺាការប្រាថព្រះមហាក្រសត្រនងិថា្ន្រកដ់កឹនាបំ្រទ្រស 

ចំណ្រក១០៦ ករណីមន្រព័ត៌ានក្ល្រងកា្ល្រយទាំងន្រះទំនងជាអាចបង្កឲ្រយានភាពវឹកវរក្នុងសង្គម។

លោក ាស សោភ័ណ្ឌ អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងព័ត៌ានបានប្រ្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តននៅថ្ង្រទីម១៩ ខ្រធ្នូថា ភាគច្រើនន្រ 

ព័ត៌ានក្ល្រងកា្ល្រយត្រូវបានបង្ហ្រះាមគណនីមបណា្ត្រញសង្គមសរុបចំនួន៣៨៣ ដូចជា Facebook TikTok 

និង Youtube ឬាមរយៈគ្រហទំព័រ។

គណៈកម្មការន្រះក៏បានរកឃើញផងដ្ររថា សា្ថ្រប័នផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌ានចំនួន១១ ដ្រលបានចុះបញ្ជីមជាមួយ 

ក្រសួងព័ត៌ានបានចុះផ្រសាយអត្ថបទចំនួន៩៩ ដ្រលានខ្លឹមសារបំផ្លើស ឬគា្ម្រនការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ព័ត៌ាន។ 

ករណីមទាំង៩៩ន្រះ ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅឲ្រយក្រុមការងរអន្តរក្រសួងដើម្របីមាត់ការបន្ត។

គណៈកម្មការន្រះក៏បានស្នើសំុកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារពីមដ្រគូផ្រស្រងទៀតជាពិស្រសក្រមុហុ៊នបច្ច្រកវិទ្រយ ដ្រលដំណើរ 

ការប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម ដើម្របីមកំណត់អត្តសញ្ញ្រណជនសង្រស័យទាំងអស់ ដ្រលបានផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌ាន 

ក្ល្រងកា្ល្រយ។ ប្រភព ៖  https://bit.ly/3AzrMKH

នៅក្នុងសិកា្ខ្រសាលាកាលពីមថ្ង្រទីម១៦ ខ្រវិច្ឆិកា ដោយានអ្នកចូលរួមជាង២០០នាក់ មកពីមសហគមន៍ប្រព័ន្ធ 

ផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌ាននិងរដា្ឋ្រភិបាល អង្គការយូណ្រស្កបូានសង្កត់ធ្ងន់ពីមសារៈសំខាន់ក្នងុការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ 

ដើម្របីមបង្កើតយន្តការថា្ន្រក់ជាតិ និងការអនុវត្តគំនិតផ្តចួផ្តើមរួមគា្ន្រ ដើម្របីមធានាឲ្រយានការការពារអ្នកសារព័ត៌ាន 

និងលើកកម្ពស់ស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិនៅកម្ពុជា។

អំឡុងព្រលថ្ល្រងសុន្ទរកថាបើកកម្មវិធីម លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីមក្រសួងព័ត៌ានបានហៅជំនួបន្រះថា 

ជាជំនួប "ប្រវត្តិសាស្ត្រ"  ដោយសារថា ន្រះគឺជាលើកទីមមួយហើយដ្រល “អ្នកសារព័ត៌ាន ក្រសួងព័ត៌ាន 

ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងមហាផ្ទ្របានមកជួបជុំគា្ន្រ ដើម្របីមពិភាក្រសារកមធ្រយបាយធ្វើការរួមគា្ន្រ ដើម្របីមផល 

ប្រយោជន៍លទ្ធិប្រជាធិបប្រយ្រយនៅកម្ពុជា"។

សិកា្ខ្រសាលាដ្រលរៀបចំដោយក្រសួងព័ត៌ាន និងានការគាំទ្រពីមអង្គការយូណ្រស្កូន្រះ បា នផ្តល់ឱកាស  

ពិស្រសមួយសម្រ្រប់សហគមន៍ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនិងអាជា្ញ្រធរ ដើម្របីមពិភាក្រសាអំពីមបញ្ហ្របនា្ទ្រន់បំផុត ដ្រលអ្នក 

សារព័ត៌ានកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

IV. អ្នកជំនញផ្នាកសរព័ត៌មានអំពាវនវឲាយមានកិច្ចសហកការលើកកម្ពស ់
សុវត្ថិភាពអ្នកសរព័ត៌មាន (យូណាស្កូ)
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមមាស

តំណាងមកពីមក្រសួងព័ត៌ាន ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងមហាផ្ទ្របានពន្រយល់អំពីមច្របាប់ជាតិទាក់ទងនឹង 

បណា្ត្រញផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌ាននិងការអនុវត្តរបស់ខ្លួន ហើយពួកគ្របានសា្ត្រប់បញ្ហ្រប្រឈមនិងកង្វល់ ដ្រល

លើកឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌ានដ្រលានវត្តាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ន្រះ។

កិច្ចពិភាក្រសានៅក្នុងសិកា្ខ្រសាលាន្រះ បានាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហ្រញអំពីមបញ្ហ្រប្រឈម ដ្រលអ្នក

សារព័ត៌ានកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនៅព្រលបំព្រញការងររបស់ពួកគ្រ។

លោក ណុប វី នាយកប្រតិបត្តិន្រសាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌ានកម្ពុជា (CamboJA) បានធ្វើបទបង្ហ្រញពីម 

លទ្ធផលន្ររបាយការណ៍ឃ្ល្រំមើលរបស់សាគមន្រះអំពីមការវយប្រហារ និងការគំរាមកំហ្រង ដ្រលអ្នក 

សារព័ត៌ានជួបប្រទះក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ហើយបានអំពាវនាវឲ្រយអាជា្ញ្រធរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ 

សហគមន៍ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ ដើម្របីមធានាបាននូវបរិយកាសសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់បុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ។

ប្រភព ៖  https://bit.ly/3rK1t0k

V. គោលការណ៍ណានំស្តីពីការរាយការណ៍ដាលគោរពតាមសមភាពយានឌ័រ
សមាាប់បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយនៅកម្ពុជា

ខ្រមបូាលើកទឹកចិត្តឲ្រយអ្នកសារព័ត៌ាន និងអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនៅកម្ពជុាអនុវត្តាមគោលការណ៍ 

ណ្រនាំស្តីមពីមការរាយការណ៍ដ្រលគោរពាមសមភាពយ្រនឌ័រ ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដ្រគូន្រកម្មវិធីម 

បណ្តុះបណា្ត្រលអន្តរជាតសិ្តីមពីមការអភវិឌ្រឍប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយក្នងុក្របខណ័្ឌប្រជាធបិប្រយ្រយ (ITP Media) ក្នងុការ 

អនុវត្តការងររបស់ពួកគ្រ។

គោលការណ៍ណ្រនាំន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្របីមគាំទ្រដល់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រ្រងរបស់ខ្លួន 

ដើម្របីមពិពណ៌នាខ្លមឹសារព័ត៌ាននៅកម្ពជុាក្នងុលក្ខណៈលើកកម្ពស់សមភាពយ្រនឌ័រ និងឆ្លើយតបាមតម្រវូ 

ការយ្រនឌ័រឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង។ ដូច្ន្រះគោលការណ៍ណ្រនំាន្រះនឹងរួមចំណ្រកដល់ការរាយការណ៍ប្រកប 

ដោយបរិយបន្ននិងសមភាព ដោយបង្ហ្រញពីមបទពិសោធន៍និងតម្រូវការរបស់មនុស្រសគ្រប់រូបឲ្រយបានស្មើគា្ន្រ 

ទាំងស្ត្រីម ក្ម្រងស្រីម ក្ម្រងប្រុស បុរស និងអ្នកផ្រស្រងទៀតដ្រលស្ថិតក្នុងក្រុមដ្រលមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់។

ជាមួយនឹងគោលការណ៍ណ្រនាំស្តីមពីមការរាយការណ៍ដ្រលគោរពាមសមភាពយ្រនឌ័រន្រះ យើងរំពឹងថា នឹង 

ានការពិពណ៌នាអំពីមស្ត្រីម ដ្រលត្រវូបានផ្តល់អំណាចប្របវិជ្ជានកាន់ត្រច្រើនឡើងនៅលើប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ 

ព័ត៌ានគ្រប់ប្រភ្រទនៅប្រទ្រសកម្ពុជា។ ដូច្ន្រះ គោលការណ៍ណ្រនាំន្រះ ក៏នឹងអាចរួមចំណ្រកកាត់បន្ថយ 

វិសមភាព ការបន្ទុចបង្អ្រក់និងការបនា្ទ្របបនោ្ថ្រកស្ត្រីមនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាផងដ្ររ។

ប្រភព ៖  https://bit.ly/3nZ1xIG
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមមាស

ម្រដឹកនំាប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយជាង៣០នាក់មកពីមប្រទ្រសកម្ពជុា និងចិនបានមកចូលរួមក្នងុសិកា្ខ្រសាលាកម្រតិខ្ពស់ 

រយៈព្រលបីមថ្ង្រដ្រលធ្វើឡើងក្រ្រមក្របខណ័្ឌកចិ្ចសហប្រតបិត្តិការម្រគង្គ-ានឆង ដ្រលបានាបផ់្តើមកាលពីម 

ថ្ង្រទីម២០ ខ្រតលុាហើយ ដ្រលត្រវូបានរៀបចឡំើងដោយសាគមអ្នកកាស្រតកម្ពុជា-ចនិ (CJC) ដោយសហការ 

ជាមួយមូលនិធិចិន ដើម្របីមសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្រឍន៍។

លោក សយ សុភាព ប្រធាន CJC បាននិយយថា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការម្រគង្គ-ានឆង  CJC 

បានដើរតួនាទីមយ៉្រងសំខាន់ក្នុងការផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌ានដល់សាធារណជន ក្រ្រពីមការផ្រសារភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង 

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយរវងប្រទ្រសទំាងពីមរ ដើម្របីមឲ្រយានការយល់ដឹងកាន់ត្រប្រសើរជាងមុនអំពីមប្រជាជាតិទំាងពីមរ។

លោក Wang Hua  អគ្គល្រខាធិការរងន្រមូលនិធិចិន ដើម្របីមសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្រឍន៍បានលើកទឹកចិត្តប្រព័ន្ធ 

ផ្រសព្វផ្រសាយកម្ពុជានិងចិន ឲ្រយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីមជំរុញការយល់ដឹងកាន់ត្រសុីមជម្រ្រ 

អំពីមគា្ន្រទៅវិញទៅមកនិងក្នុងតំបន់ផងដ្ររ។

លោក Wang ានប្រសាសន៍ថា “ការយល់ដឹងនិងការជឿទុកចិត្តគា្ន្រ គឺជាកា្ត្រចម្របងក្នុងការកសាងសន្តិភាព 

រវងកម្ពុជាចិននិងតំបន់ ហើយប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយានតួនាទីមសំខាន់”។ ប្រភព ៖  https://bit.ly/3H52QNo

VI. កម្ពុជានិងចិនសហកការគ្នាលើបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយព័ត៌មាន (ខ្មារថាមស៍)

VII. កិច្ចសហកបាតិបត្តិការរវាងអ្នកសរព័ត៌មានបាយុទ្ធបាឆាំងព័ត៌មានក្លាងកា្លាយ
អាសុី-អឺរ៉ុប តាូវបានជំរុញឱាយមានការពងាឹង (ខ្មារថាមស៍)

វ្រទិកាតុមូលនិពន្ធនាយកសារព័ត៌ានអាសុីម-អឺរ៉ុបលើកទីម១០ (ASEFERT10) បានបិទបញ្ចប់និងាត់ទុកកិច្ច 

សហប្រតិបត្តិការដ៏មះមុតថាសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងព័ត៌ានក្ល្រងកា្ល្រយរវងទ្វីមបទាំងពីមរ គឺអាសុីម 

និងអឺរ៉ុប។

កចិ្ចព្រមព្រៀងន្រះត្រវូបានធ្វើឡើង បនា្ទ្របព់ីមានការពភិាក្រសាជាច្រើនរវងអ្នកប្រតបិត្តបិ្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយន្រទ្វីមប 

ទាំងពីមរ អំឡុងវ្រទិកាតុមូលរយៈព្រលពីមរថ្ង្រដ្រលកម្ពុជាធ្វើជាា្ច្រស់ផ្ទះក្នុងទម្រង់កូនកាត់។

ក្រ្រមប្រធានបទ "ការពង្រងឹកិច្ចសហប្រតិបត្តកិាររវងអ្នកសារព័ត៌ានក្នងុការប្រយុទ្ធប្រឆំព័ត៌ានក្ល្រងកា្ល្រយ"  

ASEFERT10 គឺជាព្រតឹ្តកិារណ៍មួយក្នងុចំណោមព្រតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ន្រជំនួបកំពូលអាសុីម-អឺរុ៉បលើកទីម១៣(ASEM13) 

ដ្រលត្រវូបានរៀបចំឡើងដោយប្រទ្រសកម្ពជុាកាលពីមថ្ង្រទីម២៥-២៦ ខ្រវិច្ឆកិា។ ASEFERT10 រៀបចំសម័យប្រជំុ 

ព្រញអង្គចំនួនពីមរលើក និងវ្រទិកាសាធារណៈមួយលើក។
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VIII. បណ្តាញព័ត៌មានបោះពុម្ព ព័ត៌មានអនឡាញនិងទូរទសាសន៍នៅកម្ពុជា
កើនដល់ជាង២.០០០ស្ថាប័ន

ក្រសួងព័ត៌ានបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពចំនួនសា្ថ្រប័នព័ត៌ាន ដ្រលបានចុះបញ្ជីមដោយកត់សា្គ្រល់ថា សា្ថ្រប័នព័ត៌ាន 

ជាង២.០០០ បានដំណើរការស្របាមច្របាប់តម្រូវ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ២០២១។

ទោះបីមជាយ៉្រងណា ក្រសួងក៏បានលុបចោលអាជា្ញ្រប័ណ្ណរបស់សា្ថ្រប័នព័ត៌ានចំនួន១៥ ផងដ្ររ ដោយសារ

ត្របានរំលោភច្របាប់ឬក៏ា្ច្រស់សា្ថ្រប័នទាំងនោះមិនបន្តសុពលភាព។

លោក ផុស សុវណ្ណ អគ្គនាយកន្រអគ្គនាយកដា្ឋ្រនព័ត៌ាននិងសោតទស្រសន៍របស់ក្រសួងព័ត៌ានបានាន 

ប្រសាសន៍ថា អាជា្ញ្រប័ណ្ណភាគច្រើនដ្រលត្រវូបានលុបចោលគឺ ជាអាជា្ញ្រប័ណ្ណរបស់បណា្ត្រញផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌ាន 

ាមអនាញ។

លោក សុវណ្ណ បានប្រ្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តននៅថ្ង្រទីម៥ ខ្រមករាថា ានសា្ថ្រប័នព័ត៌ានសរុបចំនួន២.០១៧ បានចុះ 

បញ្ជីម ក្នុងនោះ ៧០៦សា្ថ្រប័នគឺជាគ្រហទំព័រ ៨១គឺជាសា្ថ្រប័នព័ត៌ានវីដ្រអូ ហើយ២៣សា្ថ្រប័នក្នុងចំណោមនោះ 

កាន់កាប់ដោយបរទ្រស។

លោកានប្រសាសន៍ថា "យើងបានដកហូតអាជា្ញ្រប័ណ្ណមួយចំនួនដោយសារត្រពួកគ្របំពានច្របាប់។ មួយចំនួន 

ទៀតទើបផុតកំណត់ ហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានលុបចោលាមសំណើរបស់ា្ច្រស់ ព្រ្រះពួកគ្រឈប់ធ្វើ

អាជីមវកម្មហើយឈប់ផ្រសព្វផ្រសាយ ឬបោះពុម្ពផ្រសាយបន្តទៀតហើយ"។

លោកក៏បានកត់សា្គ្រល់ផងដ្ររថា ប្រទ្រសកម្ពុជាានសាគមសារព័ត៌ានសរុបចំនួន៥០ ទស្រសនាវដ្តីម១៩៣ 

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌ាន២២ រោងពុម្ព១១៤កន្ល្រង គ្រឹះសា្ថ្រនបោះពុម្ពសៀវៅចំនួន២២ និងទីមភា្ន្រក់ងរសារព័ត៌ាន

បរទ្រសចំនួន២៦ ដ្រលានការិយល័យតំណាងក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ប្រភព ៖  https://bit.ly/3HORkpz;

យោងាមស្រចក្តីមប្រកាសព័ត៌ានរបស់ក្រសួងព័ត៌ានបានឲ្រយដឹងថា អំឡុងសម័យប្រជុំព្រញអង្គលើកទីម១ 

និពន្ធនាយកមកពីមទ្វីមបទាំងពីមរបានច្រករំល្រកព័ត៌ាន បទពិសោធន៍និងសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្នន្រការផ្រសព្វផ្រសាយ

ព័ត៌ានក្ល្រងកា្ល្រយនៅក្នុងប្រទ្រសរៀងៗខ្លួន។

ពកួគ្រកប៏ានពិភាក្រសានងិច្រករលំ្រកបទពសិោធនដ៍្រលបានឆ្លងកាត ់នងិការអនវុត្តប្រសើរបផំតុនៅក្នងុប្រទ្រស 

រៀងៗខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងព័ត៌ានក្ល្រងកា្ល្រយ ហើយបានលើកឡើងពីមតួនាទីមសំខាន់ៗ និងការទទួលខុស 

ត្រវូរបសអ់្នកសារពត័ា៌នក្នងុការផ្រសព្វផ្រសាយការពតិនងិពត័ា៌នដ្រលអាចជឿទកុចតិ្តបានដល់សាធារណជន 

លើកទកឹចតិ្តសាធារណជនឲ្រយទទលួយកការអបរំ់ាមរយៈអក្ខរភាពប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយ នងិបណ្តុះបណា្ត្រលអ្នក

សារព័ត៌ានប្រជាពលរដ្ឋឲ្រយយល់ពីមក្រមសីមលធម៌និងវិជា្ជ្រជីមវៈ។

ប្រភព ៖  https://bit.ly/3G1ErXO



17ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
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IX. ការបាមើលមើលពីសារីភាពនិងឯករាជាយភាពបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ៖ 
រឿងរា៉ាវពីតំបន់អាសុីអាគ្នាយ៍ (សាចក្តីរាយការណ៍របស់ New Naratif)

ការប្រមើលមើលពីមស្ររីភាពនិងឯករាជ្រយភាពប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ៖ រឿងរា៉្រវពីមតំបន់អាសុីមអាគ្ន្រយ៍កើតាននៅ 

ក្នុងឆ្ន្រំដ្រលពោរព្រញដោយបញ្ហ្រប្រឈមសម្រ្រប់ស្ររីភាពសារព័ត៌ាននៅតំបន់អាសុីមអាគ្ន្រយ៍។

អង្គការអ្នកសារព័ត៌ានគា្ម្រនព្រំដ្រន (RSF) បានកត់ត្រ្រថា អ្នកកាស្រតយ៉្រងហោចណាស់៧៦នាក់ ត្រូវបាន 

ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារ និងា្ន្រក់ត្រូវបានសា្ល្រប់នៅក្នុងតំបន់ នៅឆ្ន្រំន្រះ ហើយសន្ទស្រសន៍ស្ររីភាពសារព័ត៌ាន 

ទូទាំងពិភពលោករបស់អង្គការន្រះ បានដាក់ប្រទ្រសចំនួន១០ក្នុងចំណោមប្រទ្រសនៅតំបន់អាសុីមអាគ្ន្រយ៍ 

ទាំង១១ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទ្រស១០០ ដ្រលានកម្រិតស្ររីភាពសារព័ត៌ានទាបបំផុត ដោយប្រទ្រស ាវ 

ប្រ៊យុណ្រ សិង្ហបុរី និងវៀតណាមស្ថតិនៅក្រ្រមល្រខរៀងទីម១៥០ ក្នងុចំណោម១៨០ប្រទ្រស ខណៈទីមម័រខាងកើត 

គឺជាប្រទ្រសត្រមួយគត់ដ្រលជាប់ចំណាត់ថា្ន្រក់នៅលើល្រខរៀងទីម១០០។

ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយ សន្ទស្រសន៍ទ្រង់ទ្រ្រយធំន្រះបង្ហ្រញឲ្រយយើងឃើញត្រឹមត្រផ្ន្រកខ្លះន្របញ្ហ្រប្រឈម 

ទាកទ់និស្ររភីាពប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយនៅតបំនអ់ាសុីមអាគ្ន្រយប៍៉ណុោ្ណ្រះ ដោយមើលរលំងរឿងរា៉្រវច្រើននៅក្នងុតបំន ់

ក៏ដូចជាភាពសកម្មជាច្រើនទៀតរបស់អ្នកសារព័ត៌ាន និងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌ាន។

បញ្ហ្រប្របន្រះ មិនម្រនកើតានត្រនៅតំបន់អាសុីមអាគ្ន្រយ៍នោះទ្រ បុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយផ្រស្រងៗទៀតក៏ 

ជួបប្រទះបញ្ហ្រផ្រស្រងៗគា្ន្រដ្ររ។ បុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយឯករាជ្រយបានកា្ល្រយជាគោលៅន្រការវយប្រហារ 

ជាប្រាំពីមសំណាក់រដា្ឋ្រភិបាលនៅតំបន់អាសុីមអាគ្ន្រយ៍ ដ្រលជំរុញឲ្រយយើងទាំងអស់គា្ន្រស្វ្រងយល់បន្ថ្រមទៀត 

ពីមបញ្ហ្រដ្រលពួកគ្រប្រឈមមុខ។ ប្រភព ៖  https://bit.ly/3nZ9ZHK

X. ទិវាសិទ្ធិមនុសាស៖ អ្នកសរព័ត៌មានចំនួន៤៥នក់តាូវបានសមា្លាប់នៅទូទាំងពិភព
លោកក្នុងឆា្នាំ២០២១ និង៣៦៥ នក់កំពុងជាប់ពន្ធនគរនៅឡើយ

ដើម្របីមអបអរទិវសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិថ្ង្រទីម១០ ខ្រធ្នូ សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌ានអន្តរជាតិ (IFJ) បានច្រញផ្រសាយ

បញ្ជីមឈ្ម្រះអ្នកសារព័ត៌ានដ្រលត្រូវបានាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងត្រូវបានគ្រសា្ល្រប់នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០២១។

យោងាមស្ថិតិរបស់សហព័ន្ធន្រះបានឲ្រយដឹងថា អ្នកសារព័ត៌ាន៤៥នាក់ត្រូវបានគ្រសា្ល្រប់ាប់ាំងពីមថ្ង្រ

ទីម១ ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០២១ ហើយ៣៦៥នាក់កំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយ។

ារាងស្ថតិទិាងំពីមរន្រះបានគសូបញ្ជ្រកព់ីមវិបត្តដិធ៏្ងនធ់្ងរក្នងុវិសយ័សារពត័ា៌ននៅព្រលសទិ្ធ ិនងិស្ររីភាពរបស ់

អ្នកសារព័ត៌ានរងការគំរាមកំហ្រងជាបន្តបនា្ទ្រប់នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនទូទាំងពិភពលោក។
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមមាស

XI. និន្នាការពិភពលោកជុំវិញសារីភាពនាការបញ្ចាញមតិនិងការអភិវឌាឍន៍
បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយព័ត៌មាន (យូណាស្កូ)

វិជា្ជ្រជីមវៈសារព័ត៌ានរងការរិះគន់ទូទាំងពិភពលោក។ ខណៈដ្រលមនុស្រសកាន់ត្រច្រើនអាចទទួលបានាតិកា 

ព័ត៌ានច្រើនជាងព្រលមុនៗ ការខ្វ្រងគំនិតផ្ន្រកនយោបាយបូករួមទាំងការផ្ល្រស់ប្តូរបច្ច្រកវិទ្រយបានជួយ 

សម្រួសលដល់ការផ្រសព្វផ្រសាយពាក្រយសំដីមបង្កប់ភាពស្អប់ខ្ពើម ភាពស្អប់ខ្ពើមចំពោះស្ត្រីមនិងការផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌ាន 

មិនពិត និងគា្ម្រនការបញ្ជ្រក់បានឆប់រហ័ស ហើយជារឿយៗនាំឲ្រយានការរឹតត្របិតហួសប្រាណលើស្ររីភាព 

ន្រការបញ្ច្រញមតិ។

ភាគច្រើនន្របណា្ត្រប្រទ្រសទាំងនោះ អ្នកសារព័ត៌ានប្រឈមមុខនឹងការវយប្រហារទាំងផ្លូវកាយនិងពាក្រយ 

សម្ដីម ដ្រលគំរាមកំហ្រងដល់លទ្ធភាពក្នុងការរាយការណ៍ដំណឹងនិងព័ត៌ានដល់សាធារណជន។

ដោយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហ្រប្រឈមប្របន្រះ និនា្ន្រការពិភពលោកស្តីមពីមស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិនិងការអភិវឌ្រឍ 

ប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយផ្តលន់វូការវិភាគប្របសុីមជម្រ្រអពំីមននិា្ន្រការន្រស្ររីភាពសារពត័ា៌ន ពហនុយិម ឯករាជ្រយភាព 

និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌ាន។

របាយការណ៍សកល (ច្រញផ្រសាយរៀងរាល់ប្រ្រំឆ្ន្រំម្តង) រួមជាមួយនឹងឯកសារសង្ខ្រប និងការបោះពុម្ពផ្រសាយ 

ពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងទៀតផ្តល់នូវទស្រសនវិស័យកម្រតិា៉្រក្រ ូដ្រលបំព្រញតួនាទីមជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រ្រប់រដ្ឋសាជិក 

របស់អង្គការយូណ្រស្កូ អង្គការអន្តរជាតិ ក្រុមសង្គមសុីមវិល ការសិក្រសានិងបុគ្គលដ្រលចង់ស្វ្រងយល់អំពីមការ

ផ្ល្រស់ប្តូរទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយជាសកល។ ប្រភព ៖  https://bit.ly/3g4MSa9

យោងាមារាងស្ថិតិទាំងពីមររបស់ IFJ អំពីមចំនួនអ្នកកាស្រតដ្រលត្រូវបានសា្ល្រប់ និងជាប់ពន្ធនាគារ គឺអ្នក 

កាស្រតចំនួន៣៦៥នាក់នៅបន្តជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយគិតត្រឹមថ្ង្រទីម១០ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១ ពោលគឺាន 

កើនឡើង បើធៀបនឹងឆ្ន្រំមុនដ្រលាន២៣៥នាក់។ ចិន (១០២) ទួរគីម (៣៤) ប្រារុស្រស (២៩) អ្ររីទ្រ្រ 

(២៩) អ្រហ្រសុីមប (២៧) វៀតណាម (២១) មីមយ៉្រន់ា៉្រ (១៨) រុស្រសុីម (១២) អាហ្រស្រប្រហ្រសង់និងយ្រម៉្រន (១១) 

កម្ពុជា (១០) និងអ៊ីរ៉ង់ (៩) គឺជាប្រទ្រសដ្រលឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌ានច្រើនបំផុត។

ការបង្រ្កាបលើអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនៅក្នុងរបបផ្ត្រច់ការ រួមទាំងការាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌ានយ៉្រង 

ច្រើននៅក្នុងប្រទ្រសមីមយ៉្រន់ា៉្រ ប្រារុស្រស អាហ្រស្រប្រហ្រសង់ និងហុងកុងគឺជាមូលហ្រតុបណា្ត្រលឲ្រយចំនួនអ្នក

សារព័ត៌ានជាប់ពន្ធនាគារកើនឡើងជាបន្តបនា្ទ្រប់នៅព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។ ប្រភព ៖  https://bit.ly/3u1hL7S
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាចាំតាីមាស
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