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ការឃ្ល្រំមើលនិងតស៊ូមតិ ដើម្របីស្ររីភាពសារព័ត៌ាននៅកម្ពុជា។

របាយការណ៍ន្រះានបញ្ចូលការដកស្រង់សង្ខ្របន្រករណីទាក់ទងនឹងស្ររីភាពសារព័ត៌ាន

និងស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិរបស់អ្នកសារព័ត៌ានាប់ពីខ្រមករាដល់ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២។

ការវវិឌ្រឍដគ៏រួឲ្រយកតស់ា្គ្រលម់យួដ្រលយើងបានឃ្ល្រមំើលនៅក្នងុត្រីាសន្រះ គកឺារឃតខ់្លនួអ្នក 

សារព័ត៌ានអនឡាញចំនួន៥នាក់ដ្រលចុះផ្រសាយអំពីវិវាទដីធ្លី។ អ្នកសារព័ត៌ានជាច្រើនក៏ 

ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្រយចូលយកព័ត៌ានអំពីការធ្វើកូដកម្មរបស់បុគ្គលិក និងសាជិកសហជីព 

ណាហ្គ្រវីលដ៍ផងដ្ររ ដោយអាជា្ញ្រធរបានបង្ខំពួកគ្រឲ្រយឈប់ថតនិងលុបរូបភាពនិងវីដ្រអូច្រញ 

វិញ។ ចំណ្រកក្រសងួព័ត៌ានបានដកហូតអាជា្ញ្របណ្ណពីអង្គភាពព័ត៌ានអនឡាញចនំនួប ី ដោយ 

ចោទថា បានរំលោភលើក្រមសីលធម៌វិជា្ជ្រជីវៈ បនា្ទ្រប់ពីពួកគ្របានធ្វើស្រចក្តីរាយការណ៍អំពី 

ករណីពុករលួយ។ ខ្រមបូាបានអង្ក្រតឃើញ៥ករណីទាក់ទិននឹងការរំលោភលើសិទ្ធសិ្ររីភាព 

ន្រការបញ្ច្រញមតិរបស់អ្នកសារព័ត៌ាន អំឡុងបីខ្រដំបូងន្រឆ្ន្រនំ្រះ។ នៅក្នងុរបាយការណ៍ន្រះដ្ររ 

យើងក៏បានចងក្រងព័ត៌ានបច្ចុប្របន្នភាពផ្រស្រងៗស្តីពី បញ្ហ្រប្រឈមរបស់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ 

ឯករាជ្រយនិងនិនា្ន្រការន្រស្ររីភាពក្នុងការបញ្ច្រញមតិនិងការវិវឌ្រឍន្រប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ។

ទាំងអស់គ្នាដើមាបីមសារីភាពសរព័ត៌ាន
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់អ្នកសរព័ត៌ាន
បរិយាកាសដ្រលគា្ម្រនគ្រ្រះថា្ន្រក់ដល់រាងកាយនិងផ្លូវចិត្ត គឺសំខាន់ណាស់សម្រ្រប់ស្ររីភាពសារព័ត៌ាន។ 

ម៉្រយាងទៀត ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវត្រទទួលបានស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិតាមប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ ឬមធ្រយាបាយ 

ណាមួយផ្រស្រងទៀតដោយគា្ម្រនផលប៉ះពាល់។ នៅក្នុងត្រីាសកន្លងៅន្រះ ស្ររីភាពជាមូលដា្ឋ្រនទាំងន្រះ

ជាថ្មីម្តងទៀតបានរងការគំរាមកំហ្រងពីសំណាក់អាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រននិងតាមផ្លូវតុលាការ។

បាភាទនាការយាយីម ចំនួនករណីមដាលតាូវបានរាយការណ៍ ចំនួនអ្នកសរព័ត៌ាន

វិធានការផ្លូវច្របាប់ ៤ ៤

វិធានការរដ្ឋ ១ ៣

អំពើហិង្រសា/ការគំរាមកំហ្រង ៦ ១១

ការឃត់ខ្លួនដើម្របីសាកសួរ ០ ០

ការាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ២ ៥

សរុប ១៣ ២៣

តារាង ១ ៖ ប្រភ្រទន្រការយាយី

សាចក្តីមសង្ខាបអំពីមករណីមនាការយាយីមលើអ្នកសរព័ត៌ាន

សមត្ថកិច្ចខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំងបានឃត់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌ាន៥នាក់កាលពីថ្ង្រទី៦និង៧ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ២០២២ ដ្រល 

តាមការចោទថា បានញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្រយតវា៉្រប្រឆំងនឹងអាជា្ញ្រធរ។

ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌ានទាំង៥នាក់នោះ រួមានលោក ក្រវ ហួ មកពីបណា្ត្រញព័ត៌ាន  SBT news 

លោក ប្រ្រក់ សងា្ហ្រ លោក ឆុន គង់ដារា សាំង ាន់ថុននិងលោក អ៊ុក បា៉្ររា៉្រឌី មកពីបណា្ត្រញទូរទស្រសន៍ MCTV។ 

អ្នកទាំង៥នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្រយប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាទិ៍។

អ្នកស្រី ាន់ គន្ធី អាយុ៥១ឆ្ន្រំ ជាភរិយារបស់លោក សាំង ាន់ថុន បាននិយាយថា ការឃត់ខ្លួនន្រះធ្វើឡើង 

បនា្ទ្រប់ពីសា្វ្រមីរបស់អ្នកស្រីនិងសហការីរបស់គាត់ចុះយកព័ត៌ានអំពី ជម្ល្រះដីធ្លីមួយកន្ល្រងនៅស្រុក 

កំពង់ល្រង។

១. អ្នកសរព័ត៌ាន៥នាក់តាូវបានឃត់ខ្លួនជុំវិញការធ្វើសាចក្តីមរាយការណ៍អំពីមជម្លាះដីមធ្លីម

លោក លួស ស្រង ជាាងហ្វ្រងការផ្រសាយរបស់បណា្ត្រញព័ត៌ាន Los Seng News ត្រូវបានដាក់ឲ្រយស្ថិតនៅ

ក្រ្រមការត្រួតពិនិត្រយតាមផ្លូវតុលាការរយៈព្រល៦ខ្រ ដោយសារត្របុគ្គលិករបស់លោកពីរនាក់បានធ្វើ 

ស្រចក្តីរាយការណ៍ផ្រសាយផ្ទ្រល់នៅខ្រត្តកំពត។

អ្នកសារព័ត៌ានពីររូបន្រះ ត្រូវបានឃត់ខ្លួនបនា្ទ្រប់ពីពួកគ្រចុះយកព័ត៌ាននៅមុខសាលាខ្រត្តកំពតអំពីការ

តវា៉្រនឹងការាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងជម្ល្រះដីធ្លី។ លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌ានក៏បាន

រិះគន់ផងដ្ររកាលពីខ្រវិច្ឆិកាចំពោះការឃត់ខ្លួនន្រះ ដោយលោកានប្រសាសន៍ថា “បើថតមុខសាលាខ្រត្ត 

ម៉្រចក៏មិនឲ្រយគ្រថត?”។

លោកបានបន្ថ្រមថា “ាប់នុងគឺខុស បំពានហើយ។ ចឹងរដ្ឋបាលយើងជួនកាលក៏ានការបំពានចឹងដ្ររ”។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3tATVOd

២. ាងហ្វាងការផាសាយតាូវបានដាក់ឲាយស្ថិតនៅកាាមការតាួតពិនិតាយតាមផ្លូវតុាកការជុំវិញ

ការធ្វើសាចក្តីមរាយការណ៍អំពីមជម្លាះដីមធ្លីម

កាលពីថ្ង្រសុក្រទី១១ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ នៅម៉្រង២:៣០នាទីរសៀល អ្នកសារព័ត៌ានរបស់វីអូឌីពីររូបនិង 

អ្នកសារព័តា៌នពលរដ្ឋា្ន្រកត់្រវូបានយាយីពីសណំាកអ់ាជា្ញ្រធររាជធានភី្នពំ្រញ ខណៈពកួគ្រចុះយកពត៌័ាន 

អំពីការបន្តធ្វើកូដកម្មរបស់បុគ្គលិកណាហ្គ្រវីលដ៍។

អ្នកសារព័ត៌ានស្ត្រីា្ន្រក់របស់វីអូឌីដ្រលសុំមិនបញ្ច្រញឈ្ម្រះបានប្រ្រប់ខ្រមបូាថា “អាជា្ញ្រធរបានរារាំងខ្ញុំ

និងសហការីជនជាតិបរទ្រសរបស់ខ្ញុំមិនឲ្រយថតរូប សួរនាំរកលិខិតប្រសសកម្មនិងបង្ខំឲ្រយយើងលុបរូបភាព 

និងវីដ្រអូច្រញ បើមិនដូច្ន្រះទ្រ អាជា្ញ្រធរនឹងនាំៅប៉ុស្តិ៍នគរបាល”។ 

ក្នុងព្រលជាមួយគា្ន្រនោះដ្ររ ានការរុញច្រ្រននិងាប់ខ្លួនអ្នកស្រី ច្រ្រយ នីម ជាអ្នកសារព័ត៌ានពលរដ្ឋ 

ដ្រលក៏ជាសាជិករបស់ខ្រមបូា។ ប៉ុន្ត្រអ្នកស្រីត្រូវបានដោះល្រងវិញ បនា្ទ្រប់ពីបានតវា៉្រម្តងហើយម្តងទៀត

ថា អ្នកស្រីមិនម្រនជាអ្នកតវា៉្រទ្រ។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3q1IcYl

៣. អ្នកសរព័ត៌ានបីមនាក់រងការយាយីម ខណៈចុះយកព័ត៌ានអំពីមការបន្តធ្វើកូដកម្មរបស់

បុគ្គលិកណាហ្គាវីលដ៍



របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមាស

8 9

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមាស

ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

សាលាឧទ្ធរណខ៍្រត្តត្របងូឃ្មុកំាលពថី្ង្រអងា្គ្ររបានតម្កលស់្រចក្តសីម្រ្រចរបសស់ាលាដបំងូខ្រត្តន្រះ ក្នងុការទា្ល្រក ់

ចោលបទចោទញុះញង់លើលោក អូន ភាពនិងលោក ហ្រសំប័រ ភីធើ អតីតអ្នកសារព័ត៌ានកាស្រត ឌឹ ខ្រមបូឌា 

ដ្រលី។

លោក ទុំ សោភ័ណ្ឌ អ្នកនាំពាក្រយសាលាឧទ្ធរណ៍ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំបានានប្រសាសន៍ថា ប្រសិនបើអគ្គព្រះរាជអាជា្ញ្រ 

មិនប្តឹងទាស់នឹងស្រចក្តីសម្រ្រចន្រះទ្រ សំណុំរឿងរបស់អ្នកសារព័ត៌ានទាំងពីរនឹងចប់ត្រឹមន្រះហើយ។

 

លោក អូន ភាព ដ្រលព្រលន្រះកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាម្ររិកនិងរង់ាំដំណើរការសុំសិទ្ធិជ្រកោននោះបាន

និយាយថា តុលាការបានធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចដ៏ត្រឹមត្រូវ។

លោកបានប្រ្រប់ខ្រមបូាតាមបណា្ត្រញសង្គមកាលពីលា្ង្រចថ្ង្រអងា្គ្ររថា “បាទ! នោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយ

ព្រ្រះខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសទ្រ។ ឥឡូវចង់ៅកាត់ក្តីប្រទ្រសណា [ករណីរបស់ខ្ញុំ] ក៏គ្រនៅត្រមិនអាចរកឃើញ

កំហុសខ្ញុំដ្ររ ព្រ្រះខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វី”។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3KkTwpZ

 ៤. សាកឧទ្ធរណ៍ខាត្តតាបូងឃ្មុំតម្កល់សាចក្តីមសមាាចទា្លាក់បទចោទញុះញង់លើអតីមត

អ្នកសរព័ត៌ានកាសាត ឌឹ ខាមបូឌា ដាលីម

ក្រសួងព័ត៌ានកាលពីថ្ង្រអងា្គ្ររបានលុបចោលអាជា្ញ្របណ្ណអាជីវកម្មរបស់អង្គភាពសារព័ត៌ានអនឡាញ

ចំនួនបី ដោយចោទសា្ថ្រប័នព័ត៌ានទាំងបីន្រះថា បានរំលោភលើក្រមសីលធម៌វិជា្ជ្រជីវៈសារព័ត៌ាននិងកិច្ច

សន្រយាអាជីវកម្ម។

ក្រសួងព័ត៌ានបានច្រញលិខិតជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ង្រទី១៥ ខ្រមីនា ដោយលើកឡើងថា គណៈកា្ម្រធិការ 

នតីកិម្មន្រក្រសងួពត័ា៌នបានពនិតិ្រយនងិស្រ្រវជ្រ្រវរកឃើញថា អង្គភាពសារពត័ា៌នទាងំបនី្រះបានផ្រសព្វផ្រសាយ 

ពត័ា៌នដ្រលបពំានលើក្រមសលីធមវិ៌ជា្ជ្រជវីៈសារពត័ា៌ននងិកចិ្ចសន្រយាអាជវីកម្មដ្រលសាមខី្លនួបានតម្កល់ទកុ 

នៅក្រសួងព័ត៌ាន។ អង្គភាពសារព័ត៌ានទាំងបីន្រះរួមានអង្គភាពសារព័ត៌ាន Bayong Times, KCTV និង 

Cambodia Today។

៥.កាសួងព័ត៌ានលុបអាជា្ញាបណ្ណអង្គភាពសរព័ត៌ានអនឡាញចំនួនបីម

លោក ទូច យុទា្ធ្រ ជានិពន្ធនាយករបស់អង្គភាពសារព័ត៌ាន Cambodia Today បាននិយាយថា ក្រសួងព័ត៌ាន 

បានលបុអាជា្ញ្របណ្ណន្រអង្គភាពសារព័តា៌នរបសល់ោកពីព្រ្រះលោកបានចុះផ្រសាយអត្ថបទមយួកាលពដីើម 

ខ្រកុម្ភៈអំពីមន្ត្រីរាជការស្នើឲ្រយអាជា្ញ្រធរសុើបអង្ក្រតការលួចបន្លំប្រ្រក់នៅផ្ន្រកលទ្ធកម្មន្រក្រសួងការងារ។

 

យោងតាមមន្ត្រីរាជការដ្រលត្រូវបានស្រង់សម្តីនៅក្នុងអត្ថបទន្រះ ដំណើរការដ្រញថ្ល្រដ៏ពុករលួយជាប់ 

ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនខាងក្រ្រចំនួនពីរបានធ្វើឲ្រយរដា្ឋ្រភិបាលខាតបង់ប្រ្រក់រាប់លានដុលា្ល្ររក្នុងមួយឆ្ន្រំៗ។

អង្គការអ្នកកាស្រតគា្ម្រនព្រំដ្រន (RSF) បានអំពាវនាវឲ្រយក្រសួងព័ត៌ានកម្ពុជាផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណដ្រលខ្លួនបាន 

ដកហូតនោះដល់អង្គភាពទាំងបីន្រះឡើងវិញភា្ល្រម។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3icCLRJ

RSF: https://bit.ly/3NxkyNu
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

ការធ្វើសាចក្តីមរាយការណ៍ក្នុងស្ថានភាពបាឈម៖ បច្ចុបាបន្ន 
ភាពអំពីមស្ថានភាពបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

ការភ័យខា្ល្រចពីបញ្ហ្រផ្លូវច្របាប់នៅត្រកើតឡើងជាប្រាំនៅក្នុងការបំព្រញការងារ ក្នុងចំណោមបញ្ហ្រប្រឈម 

ជាច្រើនផ្រស្រងទៀតដ្រលអ្នកសារពត័ា៌នកម្ពុជាកពំងុជបួប្រទះ។ អ្នកសារពត័ា៌នត្រងត្រានអារម្មណ៍ថាខ្លនួ 

រងការបភំតិបភំយ័ឬការគរំាមកហំ្រងដោយសារវិធានការរបសរ់ដា្ឋ្រភិបាលហើយមនិថា ជាសកម្មភាពរារំាងអ្នក 

សារព័ត៌ានមិនឲ្រយថតរូបឬការាត់វិធានការផ្លូវច្របាប់លើពួកគ្រដោយគ្រ្រន់ត្របំព្រញការងារខ្លួននោះទ្រ។

ាបព់ខី្រមករាដលខ់្រមនីាឆ្ន្រ២ំ០២២ ខ្រមបាូបានកតត់្រ្រអពំកីារយាយចីនំនួ១៣ករណលីើអ្នកសារពត័៌ាន 

ចំនួន២៣នាក់ (ស្ត្របីីនាក់)។ ៥នាក់ក្នងុចំណោមពួកគ្រទំាងនោះត្រវូបានាប់ខ្លនួ បួននាក់ប្រឈមនឹងវិធានការ 

ច្របាប់ ១១នាក់រងអំពើហិង្រសានិងការយាយីហើយអង្គភាពសារព័ត៌ានចំនួន៣ត្រូវបានដកហូតអាជា្ញ្របណ្ណ។

សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌ានអន្តរជាតិ (IFJ) បានច្រញស្រចក្តថី្ល្រងការណ៍មួយថ្ក្រលទោសការបន្តរារំាងនិងយាយី 

មកលើអ្នកសារព័ត៌ានឯករាជ្រយនៅកម្ពុជា។

អង្គការន្រះបានលើកឡើងថា “ ចំណាត់ការរបស់អាជា្ញ្រធរដើម្របីរារាំងអ្នកសារព័ត៌ានពីការរាយការណ៍អំព ី

ការយាយី ការឃត់ខ្លួន និងការបៀតបៀនផ្លូវភ្រទលើកូដករន្រសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករ 

ខ្ម្ររន្រក្រមុហុ៊នណាហ្គ្រវីលដ៍ (LSRU) ដ្រលធ្វើការតវ៉ា្រដោយសន្តវិិធី គឺជាការបុ៉នប៉ងដោយច្រតនា ដើម្របីរារំាង 

បន្ថ្រមទៀតលើស្ររីភាពសារព័ត៌ាននៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ”។

អ្នកសារព័តា៌នជាច្រើនត្រវូបាននគរបាលរាជធានភី្នពំ្រញរារំាងមនិឲ្រយចលូយកព័តា៌នអំពកីារចោទប្រកាន ់

បៀតបៀនផ្លូវភ្រទ និងការឃុំខ្លួនសាជិកសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្ម្ររន្រក្រុមហ៊ុន 

ណាហ្គ្រវីលដ៍។

លោក ណុប វី នាយកប្រតិបត្តិសាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌ានកម្ពុជា (ខ្រមបូា) បានានប្រសាសន៍ថា 

“យើងសូមអំពាវនាវដល់រដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាឲ្រយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថ្រមទៀតនិងគោរពស្ររីភាពសារព័ត៌ាន 

ជាពិស្រសផ្តល់ការការពារព្រញល្រញនិងឈប់រារាំងការអនុវត្តសិទ្ធិនិងស្ររីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌ាន”។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3tW9y4e

I. អង្គការសរព័ត៌ានរិះគន់ការរារាំងអ្នកសរព័ត៌ានមិនឲាយចូលយកព័ត៌ាន

ជុំវិញការយាយីមមកលើសាជិកសហជីមព

អង្គការសារព័ត៌ានបានរកឃើញថា អ្នកសារព័ត៌ានឯករាជ្រយកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការបំព្រញ 

ការងាររបស់ពួកគ្រក្នុងការផ្តល់ព័ត៌ានពិតដល់សាធារណជន។ ទោះបីជាយា៉្រងណា មន្ត្រីរដា្ឋ្រភិបាលបាន 

លើកឡើងថា របាយការណ៍ន្រះមិនបានឆ្លុះបញ្ច្រំងពីស្ររីភាពសារព័ត៌ាននៅកម្ពុជាទ្រ។

មជ្រឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្របីប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយឯករាជ្រយ (CCIM) បានរកឃើញថា បញ្ហ្រប្រឈមរួមានការគាប 

សង្កត់ផ្ន្រកនយោបាយ សា្ព្រធរដា្ឋ្រភិបាល និងបញ្ហ្រផ្លូវច្របាប់។ យោងតាមរបាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០២១

របស់ CCIM ស្តីពីបញ្ហ្រប្រឈមចំពោះប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយឯករាជ្រយ ដ្រលច្រញផ្រសាយនៅថ្ង្រទី១០ ខ្រមីនា 

ឆ្ន្រំ២០២២ សា្ថ្រនភាពស្ររីភាពសារព័ត៌ាននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្ន្រំ២០២១ គឺអាក្រក់ជាងឆ្ន្រំ២០២០។

អ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធមិនរំពឹងថា សា្ថ្រនភាពប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនឹងប្រសើរឡើងវិញ

នោះទ្រនៅឆ្ន្រំ២០២២ន្រះ ដោយសារការបន្តគាបសង្កត់ផ្ន្រកនយោបាយនិងច្របាប់ផ្រស្រងៗទៀត ដ្រលផ្តល់ 

អំណាចកាន់ត្រច្រើនដល់រដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនៅកម្ពុជា។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3q172aF

II. អ្នកសរព័ត៌ានឯករាជាយបន្តជួបបញ្ហាបាឈមក្នុងពាលបំពាញការងាររបស់ខ្លួន

កំណត់តាាការយាយីម (ខាមករា ដល់ ខាមីមនា ឆា្នាំ២០២២)

១៣
លើអ្នកសារព័ត៌ាន២៣នាក់ (ស្ត្រី៣នាក់)

កំណត់ត្រ្រការយាយីសរុប

៥នាក់ក្នុងចំណោមពួកគ្រត្រូវបានាប់ខ្លួន

៤នាក់ប្រឈម
នឹងវិធានការច្របាប់

១១នាក់រងអំពើហិង្រសា 
និងការយាយី 

អាជា្ញ្រប័ណ្ណរបស់សា្ថ្រប័ន
ព័ត៌ានចំនួន៣ 

ត្រូវបានលុបចោល

លុបចោល



របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមាស

12 13

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមាស

ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

អ្នកសារព័ត៌ាននៅកម្ពុជាអះអាងថា រដា្ឋ្រភិបាលខកខានមិនបានជំរុញស្រចក្តីព្រ្រងច្របាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួល 

បានព័ត៌ានដូចការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ខ្លួន បើទោះបីជាានការពិភាក្រសាច្រើនឆ្ន្រំមកហើយក៏ដោយ។

កាលពីខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០២០ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន បានប្ត្រជា្ញ្រនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌ានចំនួន 

៦០០០នាក់ថា លោកនឹងជំរុញស្រចក្តពី្រ្រងច្របាប់ស្តពីីសិទ្ធទិទួលបានព័ត៌ានឲ្រយរួចរាល់នៅត្រមឹចុងឆ្ន្រ២ំ០២០ 

 ខណៈលោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌ានបានប្ត្រជា្ញ្រថា នឹងធ្វើឲ្រយរួចរាល់នៅត្រឹមចុងឆ្ន្រំ២០២១។

លោក ាស សោភ័ណ្ឌ អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងព័ត៌ានានប្រសាសន៍ថា ក្រសួងបានបញ្ចប់ការពិភាក្រសាលើ 

ស្រចក្តីព្រ្រងច្របាប់ន្រះជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌រួចហើយ ហើយកំពុងរង់ាំការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ 

ផ្លូវការទាក់ទងនឹងផ្ន្រកន្រការចោទប្រកាន់។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3IIcWVC

III. អ្នកសរព័ត៌ាន៖ រដា្ឋាភិបាលខកខានមិនបានជំរុញចាបាប់ស្តីមពីមសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌ាន

ក្រុមអង្គការសង្គមសុីវិល និងគណបក្រសនយោបាយជំរុញឲ្រយរដា្ឋ្រភិបាលបើកលំហស្ររីភាពសារព័ត៌ានឲ្រយ 

បានព្រញល្រញសម្រ្រប់ការបោះឆ្ន្រតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ-សងា្ក្រត់នាព្រលខាងមុខ។

លោក ណុប វី នាយកប្រតិបត្តិន្រសាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌ានកម្ពុជា (ខ្រមបូា) សង្ក្រតឃើញថា ខណៈ

ព្រលដ្រលការបោះឆ្ន្រតកាន់ត្រខិតជិតមកដល់ អ្នកសារព័ត៌ានឯករាជ្រយនៅត្របន្តរងការរីសអើងនិងការ 

គំរាមកំហ្រងពីអាជា្ញ្រធរ។

លោកបារម្ភថា បើករណីប្របន្រះនៅត្របន្ត អ្នកសារព័ត៌ានទំនងជាមិនអាចផ្តល់ព័ត៌ានត្រឹមត្រូវនិងគ្រ

ប់ជ្រុងជ្រ្រយដល់អ្នកបោះឆ្ន្រតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដ្រល “មិនអាចដឹងថា ការពិតប្របណា លុះត្រ្រត្រប្រព័ន្ធ 

ផ្រសព្វផ្រសាយពត័ា៌នឯករាជ្រយភាពព្រញល្រញក្នងុការធ្វើស្រចក្តីរាយការណរ៍ាលអ់្វីៗ ដ្រលគណបក្រសនយោបាយ 

បានលើកឡើងនិងនិនា្ន្រការនយោបាយរបស់ពួកគ្រ”។

អាជា្ញ្រធរបានបដិស្រធថា គា្ម្រនការបំភិតបំភ័យលើបណា្ត្រញព័ត៌ានឯករាជ្រយឬការរឹតត្របិតលើការធ្វើស្រចក្តី 

រាយការណ៍អំពីនយោបាយទ្រ។

ប្រភព៖ https://bit.ly/35LWuon

IV. កាុមអង្គការសង្គមសុីមវិលនិងគណបកាសនយោបាយអំពាវនាវឲាយរដា្ឋាភិបាលធានា 

សារីភាពសរព័ត៌ានសមាាប់ការបោះឆ្នាត

សាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌ានកម្ពុជា (ខ្រមបូា) បានអំពាវនាវឲ្រយតុលាការទា្ល្រក់ការចោទប្រកាន់លើអ្នក

កាស្រតា្ន្រក់ ដ្រលត្រូវបានបងា្គ្រប់ឲ្រយបង់ប្រ្រក់ជាងមួយពាន់ដុលា្ល្ររដល់មន្ត្រីយោធាដ្រលពាក់ព័ន្ធក្នុងជម្ល្រះ 

ដីធ្លីដ្រលលោកបានធ្វើស្រចក្តីរាយការណ៍។

ស្រចក្តីថ្ល្រងន្រះធ្វើឡើង បនា្ទ្រប់ពីអ្នកសារព័ត៌ានឈ្ម្រះ ប៉្រន នួន ស្នើឲ្រយក្រសួងយុត្តិធម៌ជួយអន្តរាគមន៍ក្នុង

សណំុំរឿងពាកព័់ន្ធនងឹការចុះផ្រសាយរឿងវិវាទដធី្លរីវាងមន្ត្រយីោធាជានខ់្ពសពី់ររូបនងិប្រជាពលរដ្ឋបនួគ្រួសារ

នៅខ្រត្តឧត្តរានជ័យ។

លោក ប៉្រន នួន បាននិយាយថាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញបានបើកសវនាការកាលពីថ្ង្រទី០៦ ខ្រមករា 

ដោយគា្ម្រនវត្តានរូបលោក និងបានច្រញសាលក្រមដោយបងា្គ្រប់ឲ្រយលោកបង់ប្រ្រក់ចំនួន៦លានរៀល 

(១៤៥០ដុលា្ល្ររ) ៅមន្ត្រីយោធាទាំងពីរ។ សាលាដំបូងខ្រត្តឧត្តរានជ័យក៏បានបងា្គ្រប់ឲ្រយលោកសងសំណង

ជំងឺចិត្តដល់ដើមបណ្តឹងទាំងពីររូបន្រះផងដ្ររ។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3hCBkf3

V. ខាមបូាស្នើឲាយតុាកការទា្លាក់បទចោទលើអ្នកសរព័ត៌ានា្នាក់

ក្រុមបណា្ត្រញព័ត៌ានឯករាជ្រយបានរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន បនា្ទ្រប់ពីលោកបានច្រញលិខិត

មួយជំរុញឲ្រយអង្គភាពព័ត៌ានរដ្ឋនិងឯកជនចូលរួមប្រឆំងនឹងព័ត៌ានរិះគន់រដា្ឋ្រភិបាលដ្រលលោកាត់ទុក

ថា ជាព័ត៌ានក្ល្រងកា្ល្រយ។

សាររបសល់ោកនាយករដ្ឋមន្ត្រធី្វើឡើងអឡំងុព្រលន្រជនំបួប្រាឆំ្ន្ររំវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ ីនងិអ្នកសារពត័៌ាន 

 ដ្រលត្រូវបានលុបចោលពីរឆ្ន្រំកន្លងមកដោយសារត្រការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។

អ្នកសារព័ត៌ានឯករាជ្រយលើកឡើងថា សាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រគឺីផ្ទយុៅ នឹងគោលការណ៌ន្រស្ររីភាព 

សារព័ត៌ាននិងានបំណងប្រើប្រ្រស់សារព័ត៌ាន ដើម្របីបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់លោក។

អ្នកសារព័ត៌ាននិងអង្គការសង្គមសុីវិលដ្រលធ្វើការ ដើម្របីលើកស្ទួយស្ររីភាពសារព័ត៌ានលើកឡើងថា  

រដា្ឋ្រភបិាលាបំាចត់្រវូធានាស្ររភីាពនងិសវុត្ថិភាពព្រញល្រញសម្រ្របអ់្នកសារព័ត៌ាន ជាជាងប្រៀនប្រដៅ  

ឬយាយីពួកគ្រក្នុងការបំព្រញការងារនោះ។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3vxoxmv

VI. អ្នកសរព័ត៌ានឯករាជាយរិះគន់សរណានាំរបស់លោក ហ៊ុន សាន
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

VII.  កាសួងព័ត៌ាន៖ អ្នកសរព័ត៌ានអាចស្នើសុំបណ្ណព័ត៌ានតាមអនឡាញ

លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងព័ត៌ានបានានប្រសាសន៍ថា ការបង្កើតពានរងា្វ្រន់លើកទឹកចិត្តសម្រ្រប់ 

អ្នកសារពត័ា៌ន៥សមយ័កាលាបព់ទីសវត្រសរឆ៍្ន្រ១ំ៩៧០មក គាឺនបណំងផ្រសាភា្ជ្របអ់្នកសារពត៌័ានជើងាស់ 

និងអ្នកជំនាន់ថ្មី ដើម្របីលើកទឹកចិត្តពួកគ្ររាប់អានគា្ន្រ ច្រករំល្រកបទពិសោធនិងអភិវឌ្រឍវិជា្ជ្រជីវៈរបស់ខ្លួន។

លោកបានថ្ល្រងដូច្ន្រះ ខណៈព្រលធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរងា្វ្រន់លើកទឹកចិត្តដ្រលរៀបចំធ្វើ

នៅក្រសួងព័ត៌ានកាលពីថ្ង្រទី២៤ ខ្រមីនា។

លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ បានានប្រសាសន៍ថា “យើងចង់ឲ្រយអ្នកសារព័ត៌ានជួយគា្ន្រៅវិញៅមកនិងប្រកាន់

ខា្ជ្រប់នូវក្រមសីលធម៌វិជា្ជ្រជីវៈ។ ក្រមសីលធម៌គឺប្រៀបដូចជាអាវក្រ្រះនៅក្នងុវិស័យន្រះ។ ប្រសិនបើពួកគ្រអាច 

រក្រសាបាននូវសុចរិតភាព ពួកគ្រដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គម”។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3DsEgFe

VIII. ពានរងា្វាន់លើកទឹកចិត្តគឺសំដៅពងាឹងវិជា្ជាជីមវៈរបស់អ្នកសរព័ត៌ាន

ក្នងុរយៈព្រលប្រ្រឆំ្ន្រចំងុក្រ្រយន្រះ ប្រហ្រល៨៥ភាគរយន្រចនំនួប្រជាជនក្នងុពិភពលោកបានជួបប្រទះការ 

ធា្ល្រក់ចុះន្រស្ររីភាពសារព័ត៌ាននៅក្នុងប្រទ្រសរបស់ពួកគ្រ។

ន្រះគឺជាការដកស្រង់ច្រញពីរបាយការណ៍សកលចុងក្រ្រយបង្អស់ដ្រលត្រូវបានបោះពុម្ពរៀងរាល់៤ឆ្ន្រំម្តង

ាប់តាំងពីឆ្ន្រំ២០១៤ ដោយផ្តល់នូវទស្រសនវិស័យកម្រិតា៉្រក្រូស្តីពីទិដ្ឋភាពប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសកលដ្រល 

កំពុងប្រ្រប្រួល។

ការប្រ្រប្រួលផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ច្រកវិទ្រយាបានបង្ខំឲ្រយអង្គភាពសារព័ត៌ាន ជាពិស្រសអង្គភាពសារព័ត៌ាន

ដ្រលបម្រើផលប្រយោជន៍សហគមន៍មូលដា្ឋ្រនត្រូវបិទទា្វ្ររ សូម្របីនៅក្នុងបណា្ត្រប្រទ្រសដ្រលធា្ល្រប់ានប្រវត្តិ 

យូរមកហើយក្នុងការការពារសារព័ត៌ានស្ររីនិងឯករាជ្រយនោះ។

ដោយចំនួនអ្នកអាននិងទីផ្រសារពាណិជ្ជកម្មងាកមកធ្វើតាមអនឡាញ ប្រ្រក់ចំណូលបានមកពីការផ្រសាយ 

ពាណិជ្ជកម្មសម្រ្រប់កាស្រតបានធា្ល្រក់ចុះជិតពាក់កណា្ត្រលក្នុងរយៈព្រលដប់ឆ្ន្រំមកដល់ដំណាច់ឆ្ន្រំ២០១៩។

 

ការរីករាលដាលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ ជាបន្តបនា្ទ្រប់និងផលប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចសកលបានធ្វើឲ្រយការធា្ល្រក់ចុះន្រះ 

កាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរឡើង ដ្រលឥឡូវន្រះកំពុងប្រឈមនឹងការឈានៅរក “កម្រតិសាបសូន្រយ” ន្រសា្ថ្រប័នសារព័ត៌ាន 

ឯករាជ្រយ។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3DxwUk5

IX. របាយការណ៍សកលតាមដាននិនា្នាការនាសារីភាពក្នុងការបញ្ចាញមត ិ

និងការវិវឌាឍនាវិស័យសរព័ត៌ាន

ក្រសួងព័ត៌ានបានរៀបចំប្រព័ន្ធចុះឈ្ម្រះអនឡាញ (https://media.inb.gov.kh) ដើម្របីឲ្រយអ្នកសារព័ត៌ាន

អាចស្នើសុំបណ្ណព័ត៌ាន។

លោក ផសុ សវុណ្ណ អ្នកនាពំាក្រយក្រសងួពត័ា៌នបានានប្រសាសន៍កាលពមី្រសលិមញិថា អ្នកសារពត័៌ានទូទាងំ 

ប្រទ្រសនៅព្រលន្រះអាចស្នើសុំបណ្ណព័ត៌ានពីក្រសួងបាន បនា្ទ្រប់ពីានការត្អូញត្អ្ររថា អាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន 

មិនសហការជាមួយអ្នកសារព័ត៌ានដោយសារត្រគា្ម្រនបណ្ណព័ត៌ាន ដ្រលច្រញដោយក្រសួងព័ត៌ាន។ 

អង្គភាពសារព័ត៌ានត្រូវស្នើសុំបណ្ណព័ត៌ានសម្រ្រប់បុគ្គលិកឬអ្នកសារព័ត៌ានរបស់ខ្លួន ដ្រលធ្វើឲ្រយអាជា្ញ្រធរ

ងាយស្រួលសា្គ្រល់អ្នកសារព័ត៌ាន។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3tMrOvK



របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមាស

16 ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

ាំបាច់ត្រូវានវិធានការបនា្ទ្រន់ ដើម្របីដោះស្រ្រយការរំលោភបំពាននិងការយាយីដ៏រាលដាលតាមអនឡាញ

ដ្រលអ្នកសារព័ត៌ានស្ត្រីកំពុងប្រឈមនៅជុំវិញពិភពលោក ន្រះបើយោងតាមសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌ាន 

អន្តរជាតិ (IFJ)។

ការអំពាវនាវន្រះធ្វើឡើងបនា្ទ្រប់ពីលទ្ធផលន្រការស្ទង់មតិសកលចំនួនពីរដ្រលបានប្រកាសកាលពីថ្ង្រទី៧ ខ្រ

មីនាបានបងា្ហ្រញពីភាពអសកម្មធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមអង្គភាពសារព័ត៌ាន។

នៅមុនទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ  IFJ បានប្រកាសលទ្ធផលន្រការស្ទង់មតិចំនួនពីរដ្រលបានធ្វើឡើងកាលពីដើម 

ឆ្ន្រ២ំ០២២ ដើម្របីវាយតម្ល្រការងាររបស់សហជីពកម្មករនិងអង្គភាពសារព័ត៌ានក្នងុការដោះស្រ្រយការរំលោភ 

បំពានតាមអនឡាញ។

លទ្ធផលបងា្ហ្រញថា:

ពីរភាគបីន្រអ្នកឆ្លើយសំណួរបានអះអាងថា ការយាយីតាមអនឡាញមិនម្រនជាអាទិភាពសម្រ្រប់ 

ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយរបស់ពួកគ្រទ្រ ហើយ៤៤% បាននិយាយថា បញ្ហ្រន្រះមិនទាំងត្រូវបានគ្រ

លើកយកមកពិភាក្រសាផងទ្រ។

អ្នកឆ្លើយសំណួរត្រមួយភាគប្រ្រំប៉ុណោ្ណ្រះដ្រលបាននិយាយថា ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយរបស់ពួកគ្របាន 

អនុម័តពិធីសារឬយន្តការដ្រលអនុញ្ញ្រតឲ្រយអ្នកសារព័ត៌ានស្ត្រីនិងបុគ្គលិកសារព័ត៌ានរាយការណ៍

អំពីការរំលោភបំពានតាមអនឡាញហើយត្រូវបានគាំទ្រនិងការពារនៅក្នុងករណីប្របន្រះ។

លោកស្រី Maria Angeles Samperio ជានាយកក្រុមប្រឹក្រសាយ្រនឌ័រន្រសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌ានអន្តរជាតិ 

IFJ បាននិយាយថា “អ្នកសារព័ត៌ានស្ត្រីយា៉្រងច្រើន ជាពិស្រសអ្នកសារព័ត៌ានស្ររី បានរងផលប៉ះពាល់ 

ដោយសារការរំលោភបំពានតាមអនឡាញ និងបានាកច្រញពីបណា្ត្រញសង្គម ដើម្របីជៀសវាងការយាយី 

បន្ថ្រមទៀត។ វាដល់ព្រលដាក់ច្រញនូវយន្តការច្របាស់លាស់មួយនៅក្នងុប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌ាន ដើម្របីបងា្ហ្រញ 

ពីការមិនអត់ឱនចំពោះការរំលោភបំពានតាមបណា្ត្រញផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម”៕

ប្រភព៖ https://bit.ly/3qSMDFh

X. ដល់ពាលដាលតាូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបំពានតាមបាព័ន្ធអនឡាញ

ទំនាក់ទំនង

ផ្ទះល្រខ១៩ ផ្លូវ៣៨៨ សងា្ក្រត់ទួលសា្វ្រយព្រ្រ១ 

ខណ្ឌបឹងក្រងកង រាជធានីភ្នំព្រញ

communications@camboja.net

+855 (0)23 88 23 11

គាំទ្រមូលនិធិដោយ

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមាស

សា្ថ្រនភាពអ្នកសារព័ត៌ាននៅកម្ពុជា16


