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គិតត្រឹមខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១ អ្នការព័ត៌មានយា៉្រងតិចប្រ្រំបីនក់នៅត្រស្ថិតក្នុងពន្ធននគារក្រ្រមការចោទប្រកាន់

តាមក្រមព្រហ្មភទណ្ឌ។
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មិនមានន័យអ្វីសម្រ្រប់ពូកគ្រនោះទ្រក្នុងការលាតត្រដាងតួអង្គអាក្រក់ទំងក្នុង និងក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាល។

របាយការណ៍ន្រះ ត្រូវបានចងក្រងដើម្របីផ្តល់ជការដឹងគុណដល់អ្នការព័ត៌មាននិងក្រុមគ្រួារបស់ពួកគ្រ 

ដ្រលពួកគ្របាននិងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហ្រង អំពើហិង្រសា និងការជប់ពន្ធននគារ ដោយារត្រ

ស្រចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគ្រ។ អ្នការព័ត៌មានជច្រើន ខតព្រលវ្រលាជច្រើនខ្រ ច្រើនឆ្ន្រំរស់នៅក្នុង 

ពន្ធននគារដ្រលចង្អៀតណ្រននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ។ 
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II.  វិធីសសា្តចងកាងរបាយការណ៍

បើទោះបីជមានការកើនឡើងន្រចំនួនប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ ពិស្រសគឺប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ 

អនឡាញនិងសមាគមារព័ត៌មានក្តី ក៏ស្ររីភាពារព័ត៌មាននៅត្រប្រឈមនឹងបញ្ហ្រ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មាន1  គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ ២០២១ មានបណា្ត្រញារព័ត៌មានសរុប 

ចំនួន ២,០១៧ ដ្រលបានចុះឈ្ម្រះក្នុងនោះមាន គ្រហទំព័រចំនួន ៧០៦ ា្ថ្រប័នព័ត៌មានវីដ្រអូចំនួន ៨១  

ទស្រសនវដ្តីចំនួន ១៩៣ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចំនួន ២២ ទីភា្ន្រក់ងារារព័ត៌មានបរទ្រសចំនួន ២៦ ដ្រលមាន 

ការិយាល័យក្នុងស្រុក និងសមាគមារព័ត៌មានចំនួន ៥០។

ទោះជមានច្រើនយា៉្រងណាក្តី ប៉ុន្ត្រចំនួនន្រះមិនបានឆ្លុះបញ្ច្រំងពីវិធីដ្រលរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជបានបង្ក្្រ្របលើ 

ស្ររីភាពារព័ត៌មានចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ ២០១៧ មកម្ល្រះ។ ការចាប់ដាក់ពន្ធននគារអ្នការព័ត៌មានវិទ្រយុអាសុីស្ររី

ពរីរូបក្រ្រមបទចោទមនិសមទនំងពោលគបឺទផលតិវីដ្រអអូាសអាភាស រមួទងំការយាយរីខំនក្នងុទ្រងទ់្រ្រយ 

តូចៗជរៀងរាល់ថ្ង្រ  បានបង្កឱ្រយមានការត្រួតពិនិត្រយលើខ្លួនឯង ដ្រលាបណា្ត្រលឱ្រយមានា្ថ្រនភាពអកុសល 

សម្រ្រប់បណា្ត្រញារព័ត៌មានជច្រើន ក៏ដូចជអ្នការព័ត៌មានគ្រប់រូបផងដ្ររ។

ការរីសអើង ការបំភិតបំភ័យ ការចាប់ដាក់ពន្ធននគារ ការចោទប្រកាន់ដោយឆ្គ្្រំឆ្គង ការយាយី និងការបង្រ្កាប 

ដោយហិង្រសា ត្រូវបានប្រើជញឹកញាប់ប្រឆំងនិងអ្នការព័ត៌មាន។ ចំណាត់ថា្ន្រក់របស់ប្រទ្រសកម្ពុជនៅលើ 

សន្ទស្រសន៍ស្ររីភាពារព័ត៌មានពិភពលោកបានធា្ល្រក់ចុះពីល្រខ ១៣២ ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៧ មកនៅត្រឹមល្រខ ១៤៤ 

ក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០ និង ២០២១។2

ម៉្រយងវិញទៀតក្រមសីលធម៌ និងស្តង់ដារដ្រលអង្គភាពារព័ត៌មាននៅកម្ពជុបានអនុវត្ត ជពិស្រសអ្នការព័ត៌មាន 

តាមប្រព័ន្ធនអនឡាញ នៅត្រមានភាពមិនសុីសងា្វ្រក់គា្ន្រដ្រលនំឱ្រយការបំព្រញការងារជអ្នការព័ត៌មានមិន 

មានវិជ្ជ្រជីវៈនិងគា្ម្រនក្រមសីលធម៌ ដ្រលជួនកាលឈានៅដល់ការកាត់ទោស និងចោទប្រកាន់ព្រ្រះត្រ 

សកម្មភភាពដ្រលមិនសមរម្រយទំងនោះ។ 

របាយការណ៍ន្រះ មានគោលបំណងផ្ត្រតលើករណីទំងនោះ ដោយមានភស្តុតាងដ្រលបងា្ហ្រញថាអ្នក 

ារព័ត៌មានរងការាយប្រហារ - ទំងផ្លូវកាយ ាក្រយសំដី ប្របបទរដ្ឋបាល ឬរូបភាពផ្រស្រងទៀត - ដោយពួកគ្រ 

គ្រ្រន់ត្រអនុវត្តសិទ្ធនិ និងស្ររីភាពស្របច្របាប់ក្រ្រមរដ្ឋធម្មភនុញ្ញរបស់កម្ពុជ និងច្របាប់អន្តរជតិ។

I. សាចក្តីផ្តើម

1 Orm Bunthoeurn, “Kingdom boasts over 2,000 print, online and TV outlets,” ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ ០៦ មករា ២០២២ https://bit.ly/3NlNlUd

2 Reporters Without Border, “សន្ទស្រសន៍ស្ររីភាពារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្ន្រំ ២០២០”,  https://rsf.org/en/cambodia
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១. វិធីាស្រ្ត និងការប្រមូលទិន្នន័យ

របាយការណ៍ន្រះបានប្រើប្រ្រស់វិធីាស្ត្រគុណវិស័យ ។ ទិន្នន័យស្តីពីករណីបៀតបៀនលើអ្នការព័ត៌មាន 

ត្រូវបានចងក្រងដោយប្រើប្រ្រស់ការរាយការណ៍ ដ្រលបានមកពីប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយផ្រស្រងៗ ការបង្ហ្រះតាម 

បណា្ត្រញសង្គម និងការប្រកាសជាធារណៈពីតុលាការ។

ករណីទំងន្រះត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទ្រត់តាមរយៈការជជ្រកតាមទូរស័ព្ទ ការប្រមូលទិន្នន័យ ការតាមដានសវនការ 

ការសមា្ភ្រសន៍ជមួយម្រធាវី អ្នការព័ត៌មាន ព្រមទំងសមាជិកក្រុមគ្រួាររបស់ពួកគ្រ។ ក្នុងសំណុំរឿងាក់ 

ព័ន្ធននឹងអ្នការព័ត៌មានដ្រលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋ ខ្រមបូចាចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ទំងនោះ

ថាជការយាយ ីប្រសិនបើអ្នការពត័ម៌ានមា្ន្រក ់ឬច្រើននក ់ដ្រលាកព់ន័្ធនធ្វើការបដសិ្រធលើការចោទប្រកាន ់

ឬក៏បទចោទនោះ។ 

ាក្រយគន្លឹះមួយចំនួនដ្រលប្រើក្នុងរបាយការណ៍ន្រះត្រូវបានកំណត់ដូចខងក្រ្រម៖

អ្នការព័ត៌មានរួមមានអ្នកធ្វើការក្នងុប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយដូចជ អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នការព័ត៌មានឯករាជ្រយ 

អ្នកថតរូបារព័ត៌មាន បុគ្គលិកជំនួយ និងអ្នកធ្វើការសម្របសម្រួលឱ្រយអ្នការព័ត៌មានបរទ្រសរួមទំង 

អ្នកដទ្រទៀតដ្រលមានប័ណ្ណារព័ត៌មានច្រញដោយក្រសួងព័ត៌មាន ឬបណ្ណសមា្គ្្រល់ពីា្ថ្រប័នខ្លួន។ 

អ្នកប្រើប្រ្រស់បណា្ត្រញសង្គមដ្រលគា្ម្រនលិខិតបញ្ជ្រក់វិជ្ជ្រជីវៈមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទ្រ។ 

ការយាយី រាប់បញ្ចូលគ្រប់ទម្រង់ន្រការាយប្រហារ រាប់ចាប់ពីអំពើហិង្រសា រហូតដល់ការគំរាមកំហ្រង 

ការចាប់ខ្លួន ការចាប់ដាក់ពន្ធននគារ ចំណាត់ការផ្លូវច្របាប់ និងការដកហូតអាជ្ញ្រប័ណ្ណជដើម។

ចំណាត់ការផ្លូវច្របាប់ មានន័យថាជការប្រើប្រ្រស់ផ្លូវច្របាប់ ឬតុលាការប្រឆំងអ្នការព័ត៌មាន ដ្រលក្នុង 

នោះមានទំងបណ្តឹង និងដីកាោះហៅមកាកសួរ។

ការដកហូតអាជ្ញ្រប័ណ្ណមានន័យថា ក្រសួងព័ត៌មានបានដកអាជ្ញ្រប័ណ្ណជផ្លូវការន្រា្ថ្រប័ន  

ារព័ត៌មានណាមួយ។

អំពើហិង្រសា រួមមានហិង្រសាលើរាងកាយ ការគំរាមកំហ្រងពីការប្រើអំពើហិង្រសាលើរាងកាយ 

និងការបំភិតបំភ័យ ដ្រលបង្កភាពភ័យខ្ល្រចថាអាចនឹងមានអំពើហិង្រសាចំពោះខ្លួន។

ការឃាត់ខ្លួនដើម្របីាកសួរ មានន័យថា ការឃាត់ខ្លួនដើម្របីាកសួរពីរបីម៉្រង ឬព្រញមួយយប់ 

ប៉ុន្ត្រមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ និងដាក់ពន្ធននគារឡើយ។

ការជប់ពន្ធននគារ មានន័យថា ដាក់ក្នុងពន្ធននគារ សម្រ្រប់ការឃុំខ្លួនបប្ត្រះអាសន្នតាមការចោទ ទ 

ប្រកាន់ជក់លាក់ណាមួយ ឬដាក់ពន្ធននគារក្រ្រយការកាត់ទោស។

២. វិាលភាព និងដ្រនកំណត់

របាយការណ៍ន្រះមានដ្រនកំណត់ និងចំនុចខ្វះខតមួយចំនួន។  កំណត់ត្រ្រក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ មិនបាន 

រាប់បញ្ចូលគ្រប់ករណីបៀតបៀនទំងអស់ប្រឆំងនឹងអ្នការព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ ២០២១ទ្រ ប៉ុន្ត្រមានត្រករណី 

ដ្រលបានរាយការណ៍ចាប់ពី ខ្រមករា ដល់ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ ២០២១ដ្រលត្រូវបានកំណត់ក្នុងការស្រ្រវជ្រ្រវរបស់ 

ខ្រមបូចាប៉ុប្ណ្រះ ។ ាទំនងជមានករណីបន្ថ្រមជច្រើនមិនបានរាយការណ៍ ដោយារអ្នការព័ត៌មានជ

រឿយៗប្រឈមមុខនឹងការយាយីរំខននៅតាមបណា្ត្រខ្រត្តនន ដ្រលឧប្របត្តិហ្រតុទំងនោះទំនងជនៅត្រ

លាក់កំបាំង ដោយារធនធានសម្រ្រប់ការឃា្ល្រំមើលនិងជំនួយផ្ន្រកច្របាប់នៅមានកម្រិតនៅឡើយ។ 

១. និន្ន្រការពីមួយឆ្ន្រំៅមួយឆ្ន្រំក្នុងការយាយីលើអ្នការព័ត៌មាន

ចំនួនអ្នការព័ត៌មានដ្រលត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងយាយីក្នុងព្រលបំព្រញកាតព្វកិច្ចបានកើនឡើងជិត ៥ ០%  

ក្នុងឆ្ន្រំ ២០២១ បើធៀបៅនឹងឆ្ន្រំ ២០២០ ដ្រលជឆ្ន្រំដំបូងដ្រលខ្រមបូចា កត់ត្រ្រនូវករណីប្របន្រះ។ ការកើន 

ឡើងន្រះគដឺោយារត្រការបង្ក្្រ្របជបន្តបន្ទ្របរ់បសរ់ដា្ឋ្រភិបាលមកលើស្ររីភាពារពត័ម៌ាន ជពសិ្រសជំុវិញ 

ការរាយការណ៍អំពីនយោបាយ វិាទដីធ្លី និងជំងឺកូវីដ-១៩។

នៅឆ្ន្រំ ២០២១ មានករណីយាយីអ្នការព័ត៌មានចំនួន ៤៩ ដ្រលក្នុងនោះរួមមានការាយប្រហារលើរូបរាង 

កាយ ការប្រើអំពើហិង្រសាដោយការគំរាមកំហ្រង ការចាប់ខ្លួន ការដាក់ពន្ធននគារ និងចំណាត់ការផ្លូវច្របាប់ 

ផ្រស្រងទៀតប្រឆងំនងឹអ្នការពត័ម៌ានចនំនួ ៩៦នក ់បើប្រៀបធៀបៅនងឹរបាយការណឆ៍្ន្រ ំ២០២០ មានករណ ី

ត្រឹមត្រ ៣៥ ប្រឆំងនឹងអ្នការព័ត៌មាន ចំនួន ៧២ រូបប៉ុប្ណ្រះ ។ តួល្រខទំងន្រះតំណាងឱ្រយការកើនឡើង 

៤០% ន្រករណីយាយីលើអ្នការព័ត៌មាន និង ការកើនឡើង ៣៣% ន្រចំនួនអ្នការព័ត៌មានដ្រលត្រូវបាន

យាយី។

ឆ្នាំ ចំនួនករណី ចំនួនអ្នកសរព័ត៌មាន ចំនួនអ្នកសរព័ត៌មានាសា្តី

២០២០ ៣៥ ៧២ ៣

២០២១ ៤៩ ៩៦ ៤

តារាងទី១៖ ចំនួនករណីន្រការបៀតបៀនដ្រលបានកត់ត្រ្រក្នុងឆ្ន្រំ២០២០និងឆ្ន្រំ២០២១

III. ការរកឃើញសំខាន់ៗ
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រូបភាពទី ១៖ ការប្រៀបធៀបករណីបៀតបៀននៅឆ្ន្រំ ២០២១ ធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០២០

នៅព្រលយើងពិនិត្រយមើលប្រភ្រទករណីន្រការយាយីលើអ្នការព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ ២០២១ ធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០២០ 

ការកើនឡើងគួរឱ្រយកត់សមា្គ្្រល់បំផុតគឺការគំរាមកំហ្រងដោយអំពើហិង្រសា (១៨ ករណីក្នុងឆ្ន្រំ ២០២១ ធៀបនឹង 

១១ ករណីក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០) និងការដកហូតអាជ្ញ្រប័ណ្ណប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ (៧ ករណីក្នុងឆ្ន្រំ ២០២១ និង ០ ករណី 

ក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០)។

ការប្រៀបធៀបករណីបៀតបៀននៅឆ្ន្រំ ២០២១ ធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០២០

តារាងទី ២៖ ប្រភ្រទន្រករណីយាយីលើអ្នការព័ត៌មានដ្រលបានកត់ត្រ្រក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០ និង ២០២១

បាភាទនាការយាយី ឆ្នាំ២០២០ ឆ្នាំ២០២១

ចំណាត់ការផ្លូវច្របាប់ ៦ ៨

ដកហូតអាជ្ញ្របណ្ណ ០ ៧

អំពើហិង្រសា ១១ ១៨

ការឃាត់ខ្លួនដើម្របីាកសួរ ៣ ២

ការជប់ពន្ធននគារ ១៥ ១៤

សរុប ៣៥ ៤៩

២. ទីតាំងន្រករណីបៀតបៀន

ករណីបៀតបៀនបានរីករាលដាល ដោយឧប្របត្តិហ្រតុដ្រលត្រូវបានកត់ត្រ្រទុក ក្នុងរាជធានី ខ្រត្តចំនួន ១៧ 

ក្នុងចំបមរាជធានីខ្រត្តទំង ២៥ទូទំងប្រទ្រសកម្ពុជ។

រូបភាពទី ២៖ ការប្រៀបធៀបប្រភ្រទន្រករណីបៀតបៀននៅឆ្ន្រំ ២០២១ ធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០២០

ការប្រៀបធៀបប្រភ្រទន្រករណីបៀតបៀននៅឆ្ន្រំ ២០២១ ធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០២០

 រូបភាពទី ៣៖ អ្នការព័ត៌មានត្រូវបានយាយីនៅក្នុងខ្រត្តចំនួន ១៧ ផ្រស្រងៗគា្ន្រ

 អ្នការព័ត៌មានត្រូវបានយាយីនៅក្នុងខ្រត្តចំនួន ១៧ ផ្រស្រងៗគា្ន្រ

ចំនួនករណី ចំនួនអ្នការព័ត៌មាន ចំនួនអ្នការព័ត៌មានជស្រ្តី
ចំណាត់ការផ្លូវច្របាប់ ដកហូតអាជ្ញ្របណ្ណ អំពើហិង្រសា ការឃាត់ខ្លួន

ដើម្របីាកសួរ

ឆ្ន្រំ ២០២១ឆ្ន្រំ ២០២១ ឆ្ន្រំ ២០២០ឆ្ន្រំ ២០២០

ការជប់ពន្ធននគារ សរុប

ចំនួនករណី ចំនួនអ្នការព័ត៌មាន

ភ្នំព
្រញ

កណា
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ស
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ម
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្ពឺ
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បន
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ា
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ោ
ះក
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ធិា

ត់

មណ
្ឌល

គិរី
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ប្រភ្រទន្រករណីដ្រលកើតមានញឹកញាប់បំផុតគឺអំពើហិង្រសាដ្រលមានចំនួន ១៨ករណីាក់ព័ន្ធននឹងអ្នក 

ារព័ត៌មានចំនួន ៣៨ នក់ ឬជង ៣៩% ន្រឧប្របត្តិហ្រតុយាយីប្រឆំងនឹងអ្នការព័ត៌មានសរុបក្នុង 

ឆ្ន្រំ ២០២១ ។ ករណីកើតមានញឹកញាប់ទីពីរគឺការជប់ពន្ធននគារដ្រលមានចំនួន ១៤ករណីាក់ព័ន្ធន 

នឹងអ្នកកាស្រត ៣៧ នក់ ។

តារាងទី ៣៖ ប្រភ្រទន្រការបៀតបៀន

បាភាទនាការបៀតបៀន ចំនួននាករណី ចំនួនអ្នកសរព័ត៌មាន

ចំណាត់ការផ្លូវច្របាប់ ៨ ៩

ដកហូតអាជ្ញ្រប័ណ្ណ ៧ ៧

អំពើហិង្រសា ១៨ ៣៨

ការឃាត់ខ្លួនដើម្របីាកសួរ ២ ៥

ការជប់ពន្ធននគារ ១៤ ៣៧

សរុប ៤៩ ៩៦

៣.១. ចំណាត់ការផ្លូវច្របាប់

មន្ត្រីចាប់ពីអភិបាលខ្រត្ត រហូតដល់អភិបាលស្រុក និងកងរាជអាវុធហត្ថ ក៏ដូចជអ្នកជំនួញដ៏មានអំណាច ជួន 

កាលបានប្រើប្រ្រស់តុលាការជឧបករណ៍ដើម្របីបិទមាត់ប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ ។

អ្នការព័ត៌មានចំនួនប្រ្រំបួននក់ មកពីបណា្ត្រញារព័ត៌មានចំនួនប្រ្រំបួនផ្រស្រងគា្ន្រ រួមមានទូរទស្រសន៍ និង 

ប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយអនឡាញ ត្រូវបានទទួលរងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្របាប់ជញឹកញាប់ក្នុងឆ្ន្រំ ២០២១ដោយ 

ត្រវូបានោះហៅមកាកសួរដោយសមត្ថកិច្ច និងតុលាការនៅក្នងុខ្រត្តចំនួនប្រ្របីំគឺ ឧត្តរមានជ័យ សៀមរាប 

បាត់ដំបង តាក្រវ ព្រះវិហារ កណា្ត្រល កំពង់ចាម និងភ្នំព្រញ។

ក្នងុនោះមាន៦ករណី ដ្រលអ្នការព័ត៌មានត្រវូបានចោទប្រកាន់ និងផ្ដន្ទ្រទោសពីបទញុះញង់ឱ្រយប្រព្រតឹ្តបទ 

ឧក្រិដ្ឋ និងបទបរិហារក្ររ្តិ៍ ក្រ្រយព្រលដ្រលពួកគ្របានរាយការណ៍ពីករណីជម្ល្រះដីធ្លី។ 

ក្នងុករណីខ្លះទៀត ការប្ដងឹបានកើតឡើងបន្ទ្រប់ពីអ្នការព័ត៌មានបដិស្រធមិនព្រមទទួលសំណូកពីមន្ត្រទំីង 

នោះជថ្នូរដើម្របីទមា្ល្រក់រឿងចោល។

៣.២. ការដកហូតអាជ្ញ្រប័ណ្ណ

ក្រសួងព័ត៌មានបានដកហូតអាជ្ញ្រប័ណ្ណប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយយា៉្រងហោចណាស់ចំនួន ៧ ដ្រលក្នុងនោះមាន 

អង្គភាពព័ត៌មានចំនួន៦ ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានមិនពិត និងបង្កភាពចលាចលក្នុង 

សង្គមទក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ រួមទំងមួយករណីទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្រសព្វផ្រសាយាក្រយស្អប់ខ្ពើម

ប្រឆំងព្រះសង្រឃ និងព្រះពុទ្ធនាសន។

យោងតាមបច្ចបុ្របន្នភាពចុងក្រ្រយរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន មានអាជ្ញ្រប័ណ្ណប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយសរុបចំនួន ១៥ត្រវូ 

បានដកហូតនៅក្នុងឆ្ន្រំ ២០២១ ដ្រលមួយចំនួនគឺ ដោយារត្រការមិនបន្តអាជ្ញ្រប័ណ្ណដោយ មា្ច្រស់ផ្ទ្រល់ 3។

3 Orm Bunthoeurn, “Kingdom boasts over 2,000 print, online and TV outlets,” ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ ០៦ មករា ២០២២
https://www.phnompenhpost.com/national/kingdom-boasts-over-2000-print-online-and-tv-outlets

ក្នុងចំបមរាជធានី និងខ្រត្តទំង១៧នោះ ភាគច្រើនកើតមាននៅរាជធានីភ្នំព្រញ បន្ទ្រប់មកខ្រត្តកណា្ត្រល 

តាក្រវ ព្រះវិហារ និងស្ទឹងត្រ្រង។ ទីតាំងទំងប្រ្រំនោះគ្របដណ្តប់ជង ៧៥% ន្រចំនួនអ្នការព័ត៌មានដ្រល 

ត្រូវបៀតបៀន (៧២ករណី ក្នុងចំបម ៩៦ន្រចំនួនសរុប)។ ករណីភាគច្រើនក្នុងខ្រត្តទំងបួនខងលើ 

ាក់ព័ន្ធននឹងអ្នការព័ត៌មានដ្រលត្រូវបានយាយីផ្លូវកាយ ឬចំណាត់ការច្របាប់ចំពោះស្រចក្តីរាយការណ៍ 

របស់ពួកគ្រជុំវិញការកាប់ឈើខុសច្របាប់ និងការតា៉្រទមទរដីធ្លី។

អ្នការព័ត៌មានភាគច្រើននៅក្នុងខ្រត្តទំងបួនន្រះ ប្រឈមមុខនឹងការយាយីបីប្រភ្រទគឺ អំពើហិង្រសា ចំណាត់ 

ការផ្លូវច្របាប់ និងការចាប់ខ្លួនជដើម។ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ ដ្រលមានអ្នកកាស្រតចំនួន ២៦នក់ត្រូវបាន 

បៀតបៀន ករណីភាគច្រើនាក់ព័ន្ធននឹងការចោទប្រកាន់ទក់ទងនឹងការរាយការណ៍ និងការអតា្ថ្រធិប្របាយលើ 

វិាទដីធ្លី និងបញ្ហ្រជំងឺកូវីដ-១៩។ ពួកគ្រភាគច្រើនប្រឈមនឹងការគំរាមកំហ្រង ដកហូតអាជ្ញ្របណ្ណប្រព័ន្ធន 

ផ្រសព្វផ្រសាយ និងការចាប់ខ្លួន។

៣. ប្រភ្រទន្រការបៀតបៀន

តារាងខងក្រ្រមបានបំប្រកកំណត់ត្រ្រន្រការយាយីដ្រលបានរាយការណ៍ចំនួន ៤៩ករណីៅជ ៥ ប្រភ្រទ 

ធំៗ៖ ចំណាត់ការផ្លូវច្របាប់ ដកហូតអាជ្ញ្រប័ណ្ណ អំពើហឹង្រសា ឃាត់ខ្លួនដើម្របីាកសួរ និងការដាក់ពន្ធននគារ។



របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១  ||  របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ 1514

៣.៣. អំពើហិង្រសា

ក្នុងចំបមអ្នការព័ត៌មានចំនួន ៣៨នក់ ដ្រលទទួលរងនូវអំពើហិង្រសាក្នុងព្រលបំព្រញការងារ មាន 

ប្រហ្រលាក់កណា្ត្រល (អ្នការព័ត៌មាន ១៨នក់) ត្រូវបានាយដំលើរាងកាយ ខណៈដ្រលអ្នការព័ត៌មាន 

២០នក់ផ្រស្រងទៀត ប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហ្រងប្រើហិង្រសាលើពួកគ្រ ឬការបំភិតបំភ័យ។

ភាគច្រើនន្រការាយដំលើរាងកាយបានកើតឡើងនៅព្រល ដ្រលអ្នការព័ត៌មានកំពុងរាយការណ៍ពីការ 

ជួញដូរឈើខុសច្របាប់ និងការប្រជល់មាន់។

ក្នុងចំបមករណីហិង្រសាទំង១៨ ជនដ្រដល់មិនត្រូវបានគ្រនំយកមកកាត់ទោសឡើយ បើទោះបីជត្រូវ 

បានគ្រកំណត់អត្តសញ្ញ្រណ និងមានាក្រយបណ្តឹងពីអ្នកអ្នការព័ត៌មានក៏ដោយ។ ជនល្មភើសដ្រលសង្រស័យ 

រួមមានអាជ្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន ដូចជនគរបាល កងរាជអាវុធហត្ថ និងសន្តិសុខខណ្ឌ ក៏ដូចជឈ្មភួញឈើ អាជីវករ 

និងជនសុីវិលផ្រស្រងទៀតដ្រលធ្វើសកម្មភភាពខុសច្របាប់។

រូបភាពទី ៤៖ ប្រភ្រទន្រអំពើហិង្រសា

៣.៤. ឃាត់ខ្លួនដើម្របីាកសួរ

អ្នការព័ត៌មាន៥នក់ត្រវូបានឃំុខ្លនួដើម្របីាកសួរព្រ្រះដោយារត្រការងាររបស់ពួកគ្រ។ អ្នការព័ត៌មាន 

បីនក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន ខណៈព្រលកំពុងព្រយយាមផ្រសាយផ្ទ្រល់ពីការតា៉្របញ្ហ្រដីធ្លី ហើយពីរនក់ទៀតត្រូវ 

បានឃាត់ខ្លួនពីការរាយការណ៍នូវហ្រតុការណ៍គ្រ្រះថា្ន្រក់ចរាចរណ៍។

ក្រសួងព័ត៌មានបានច្រញលិខិតជាធារណៈមួយកាលពីថ្ង្រទី២ ខ្រកក្កដា ដោយសរស្ររថា អាជ្ញ្រធរខ្រត្តមាន  

សិទ្ធនិចាត់វិធានការច្របាប់ប្រឆំងអ្នការព័ត៌មាន ប្រសិនបើពួកគ្រជ្រៀតជ្រ្រកការងារអាជ្ញ្រធរ

អំពើហិង្រសា

ការគំរាមកំហ្រង
៥៣%

អំពើហិង្រសាលើរាងកាយ
៤៧%



របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១  ||  របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ 1716

៣.៥. ការជប់ពន្ធននគារ

ក្នុងចំបមអ្នការព័ត៌មានទំង ៩៦នក់ដ្រលត្រូវបានបៀតបៀន មានអ្នការព័ត៌មាន ៣៧នក់ ឬក៏ជង 

៣៨% ត្រូវជប់ពន្ធននគារ។ អ្នការព័ត៌មានទំង ៣៧នក់ដ្រលជប់ពន្ធននគារ ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ  

ញុះញង់ឱ្រយប្រព្រតឹ្តបទឧក្រដិ្ឋ ជំរិតទរប្រ្រក់ និងបទឧក្រដិ្ឋផ្រស្រងៗ រួមទំងការរំលោភសិទ្ធនឯិកជនភាពផងដ្ររ។

រូបភាពទី ៥៖ ករណីជប់ពន្ធននគារធៀបៅនឹងករណីផ្រស្រងទៀត។

រូបភាពទី៦៖ ការចាប់ខ្លួនអ្នការព័ត៌មានដោយប្រើក្រមព្រហ្មភទណ្ឌ

៣.៥.១. ការផ្តន្ទ្រទោសដោយប្រើក្រមព្រហ្មភទណ្ឌ

ក្នុងចំបមអ្នការព័ត៌មានទំង៣៧នក់ ដ្រលជប់ពន្ធននគារនោះ មាន២៧នក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ 

ពីបទញុះញង់ឱ្រយប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ និងជំរិតទរប្រ្រក់ តាមមាត្រ្រ៤៩៥, ៣៦៣, ៣៦៤ និង២៣២ ន្រ 

ក្រមព្រហ្មភទណ្ឌ។ ភាគច្រើនន្រករណីទំងន្រះ អ្នការព័ត៌មានត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយគា្ម្រនដីកា។

គិតត្រមឹខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២១ មានអ្នការព័ត៌មានចំនួន ៨នក់នៅត្របន្តស្ថតិក្នងុពន្ធននគារ ឬឃំុខ្លនួបប្ត្រះអាសន្ន 

ដោយារត្រការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋ រួមមានលោក យួន ឈីវ និងលោក កៅ ពិសិដ្ឋ ដោយត្រូវបាន 

ផ្តន្ទ្រទោសពីបទញុះញង់ឱ្រយប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។ អ្នការព័ត៌មានប្រ្រំមួយនក់ផ្រស្រងទៀតដ្រលមកពីប្រព័ន្ធន 

ផ្រសព្វផ្រសាយអនឡាញកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនបប្ត្រះអាសន្ននៅឡើយ ពីបទជំរិតទរប្រ្រក់។

(សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធន ១៩)។

ករណីជប់ពន្ធននគារធៀបៅនឹងករណីផ្រស្រងទៀត

ចំនួនន្រអ្នការព័ត៌មាន

ការជប់ពន្ធននគារ

អំពើហិង្រសា

ចំណាត់ការផ្លូវច្របាប់

ការឃាត់ខ្លួនដើម្របីាកសួរ

ដកហូតអាជ្ញ្រប័ណ្ណ

ក្រមព្រហ្មភទណ្ឌ

បទចោទផ្រស្រងៗ

តារាងទី៤៖ ចំនួនអ្នការព័ត៌មានដ្រលរងការយាយីតាមប្រភ្រទប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ

ប្រភ្រទប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ ចំនួនអ្នកសារព័ត៌មាន

ទូរទស្រសន៍អនឡាញ ១២

វិទ្រយុ ២

ប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានអនឡាញ ៨២

៣.៥.២. ករណីព្រហ្មភទណ្ឌផ្រស្រងទៀតប្រឆំងអ្នកកាស្រត

បទឧក្រិដ្ឋដទ្រទៀតដ្រលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទក់ទងនឹងសកម្មភភាពមួយចំនួន រួមមានការប្រជល់មាន់ ការ 

រំលោភសិទ្ធនិឯកជនភាព និងការរំលោភលើបំរាមការធ្វើដំណើរឆ្លងខ្រត្ត  ក៏ត្រូវបានគ្រប្រើដើម្របីចាប់ខ្លួនអ្នក 

ារព័ត៌មានផងដ្ររ។ យា៉្រងហោចណាស់អ្នការព័ត៌មាន ៣៣នក់ក្នុងចំបម ៣៨នក់ដ្រលត្រូវបានចាប់ 

ខ្លួនក្នុងឆ្ន្រំ ២០២១ អះអាងថា ការងាររបស់ពួកគ្រជំរុញឱ្រយមានការចាប់ខ្លួន ហើយក្នុងករណីខ្លះពួកគ្របាន

លើកឡើងថា ពួកគ្រត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមានការរៀបចំឡើងដោយច្រតន។

៤. ប្រភ្រទប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ

ក្នុងចំបមការបៀតបៀនលើអ្នការព័ត៌មានទំង ៩៦នក់ដ្រលត្រូវបានរាយការណ៍ មានអ្នការព័ត៌មាន  

៨៣ នកគ់ជឺអ្នកយកពត័ម៌ានឱ្រយប្រពន័្ធនផ្រសព្វផ្រសាយអនឡាញ ដ្រលរមួមានគ្រហទពំរ័ និងទពំរ័ប្រពន័្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ 

សង្គម។ អ្នការព័ត៌មាន ១២នក់បានធ្វើការឱ្រយទូរទស្រសន៍អនឡាញ ហើយពីរនក់មកពីា្ថ្រនីយ៍វិទ្រយុ។

៣៨%

៣៨%

១១%

៦%
៧%

៧១%

២៩%



របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១  ||  របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ 1918

៥. ច្របាប់ និងបទប្របញ្ញត្តិាក់ព័ន្ធននឹងស្ររីភាពារព័ត៌មាន 

៥.១. អនុក្រឹត្រយស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វ្ររអ៊ីនធឺណិតជតិ NIG

កម្ពុជបានច្រញអនុក្រឹត្រយស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វ្ររអ៊ីនធឺណិតជតិ  NIG កាលពីថ្ង្រទី ១៦ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០២១ ជ

ហ្រតុដ្រលជំរុញឱ្រយមានការព្រួយបារម្ភពីក្រុមសង្គមសុីវិលថា ការអនុវត្តច្របាប់ន្រះអាចរឹតបន្តឹងការបញ្ច្រញ 

មតិតាមប្របប្រជធិបត្រយ្រយតាមអ៊ីនធឺណិត និងស្ររីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន។

ក្រ្រយពីការច្រញនូវអនុក្រឹត្រយនោះ អ្នកជំនញសិទ្ធនិមនុស្រសបីរូបរបស់អង្គការសហប្រជជតិកាលពីថ្ង្រទី៧ 

ខ្រម្រា ដ្រលក្នុងនោះរួមមានអ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីា្ថ្រនភាពសិទ្ធនិមនុស្រសនៅកម្ពុជ លោកស្រី 

Rhona Smith អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីការលើកកម្ពស់ និងការារសិទ្ធនិស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិ 

លោកស្រី Irene Khan និងអ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីសិទ្ធនិឯកជនភាព Joseph Cannataci  បានសរស្ររ 

លិខិតមួយៅកាន់ក្រសួងប្រ្រសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ ជុំវិញច្របាប់ដ្រលបានស្នើឡើងន្រះ។ 

 

អ្នករាយការណ៍ទំងបីនក់បានសរស្ររក្នុងលិខិតរួមមួយ ដោយលើកយកមាត្រ្រ ១៧ និង ១៩ ន្រកតិកា 

សញ្ញ្រអន្តរជតិស្តីពីសិទ្ធនិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធនិនយោបាយ «ដោយសម្ត្រងការព្រួយបារម្ភថា ការបង្កើតច្រកទ្វ្ររ 

អ៊ីនធឺណិតជតិ នឹងបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធនិស្ររីភាពក្នុងការបញ្ច្រញមតិ រួមទំងសិទ្ធនិស្វ្រងរក ទទួលនិង 

ច្រកចាយព័ត៌មាន និងគំនិត ព្រមទំងសិទ្ធនិឯកជនភាព»។ 

៥.២. ក្រសួងព័ត៌មានផ្តល់អំណាចដល់អាជ្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រនក្នងុការចាត់វិធានការផ្លវូច្របាប់ចំពោះអ្នការព័ត៌មាន

ក្រសួងព័ត៌មានបានបើកភ្លើងខៀវឱ្រយអាជ្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រនចាត់វិធានការផ្លូវច្របាប់ចំពោះអ្នការព័ត៌មានដ្រលគ្រ

ចាត់ទុកថាគា្ម្រនវិជ្ជ្រជីវៈ ឬចោទប្រកាន់ពីបទផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានមិនពិតដ្រលរារាំងដល់ការអនុវត្តច្របាប់។

កាលពីថ្ង្រទី២ ខ្រកក្កដា ក្រសួងព័ត៌មានបានច្រញលិខិតជាធារណៈមួយដោយសរស្ររថា អាជ្ញ្រធរខ្រត្ត

មានសិទ្ធនិចាត់វិធានការច្របាប់ប្រឆំងអ្នការព័ត៌មាន ប្រសិនបើពួកគ្រជ្រៀតជ្រ្រកការងារអាជ្ញ្រធរ។

លិខិតនោះសរស្ររថា  “ផ្អ្រកលើមូលដា្ឋ្រនគតិយុត្ត អ្នការព័ត៌មានពុំមានសិទ្ធន ចូលក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដោយ 

អាជ្ញ្រធរមានសមត្ថកិច្ច  ដ្រលធ្វើឱ្រយរំខនប៉ះាល់ដល់ការអនុវត្តការងារតាមផ្លូវច្របាប់ ឬបង្កគ្រ្រះថា្ន្រក់ដល់ 

កចិ្ចប្រតបិត្តកិាររបសអ់ាជ្ញ្រធរមានសមត្ថកចិ្ច ឬការផ្រសព្វផ្រសាយព័តម៌ានមនិពិត ញុះញងឱ់្រយប្រឆងំនងឹការអនវុត្ត 

ការងាររបស់អាជ្ញ្រធរាធារណៈ ដ្រលធ្វើឱ្រយប៉ះាល់ដល់សន្តិសុខ សណា្ត្រប់ធា្ន្រប់សង្គម”។

ក្រសួងបានធ្វើការសម្រ្រចចិត្តរបស់ខ្លួនបន្ទ្រប់ពីអាជ្ញ្រធរខ្រត្តកណា្ត្រលបានសរស្ររៅកាន់ក្រសួងកាលពីខ្រ

មថិនុ ស្នើសុឱំ្រយចាតវិ់ធានការផ្លវូច្របាបច់ពំោះអ្នការព័តម៌ានមយួចនំនួដ្រលផ្រសាយផ្ទ្រលព់ីការតា៉្រប្រឆងំនឹង 

ការអភិវឌ្រឍន៍ព្រលានយន្តហោះថ្មភី។

បន្ទ្រប់ពីមានលិខិតណ្រនំដ្រលច្រញដោយក្រសួងព័ត៌មាន ខ្រមបូចា មានការព្រួយបារម្ភយា៉្រងខ្ល្រំងដោយ 

សង្ក្រតឃើញថាមានននិ្ន្រការន្រការបៀតបៀន នងិការគរំាមកហំ្រងផ្លវូច្របាបប់្រឆងំនងិអ្នការពត៌័មានចំពោះ 

ការបំព្រញការងាររបស់ពួកគ្រ។

4 Niem Chheng, “UN rapporteurs’ concerns on National Internet Gateway ‘imaginary’,” ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍, ០៨ មិថុន  ២០២១
https://bit.ly/3LU1jwm

រូបភាពទី៧៖ ការបៀតបៀនលើអ្នការព័ត៌មានតាមប្រភ្រទប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ

ភាគច្រើនន្រអ្នការពត័ម៌ានអនឡាញដ្រលប្រឈមមខុនងឹការយាយ ីទនំងជឆ្លុះបញ្ច្រងំពីការកើនឡើងយា៉្រង 

ឆប់រហ័សន្របណា្ត្រញផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត ព្រមជមួយនឹងកង្វះខតការបណ្តុះបណា្ត្រលឬ 

ការការារពីា្ថ្រប័នារព័ត៌មានដ្រលពួកគ្រធ្វើការ។

អ្នការព័ត៌មានដ្រលត្រូវបានបៀតបៀនតាមប្រភ្រទប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយនន

ពួកគាត់បានមានលើកឡើងថា អនុក្រឹត្រយន្រះមានលក្ខណៈ  “ទូលំទូលាយព្រក” និងប្រើ “ាក្រយបច្ច្រកទ្រស 

មិនច្របាស់លាស់”  ដូចជ “ប៉ះាល់ដល់សុវត្ថិភាព ចំណូលជតិ សណា្ត្រប់ធា្ន្រប់សង្គម ស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ វប្របធម៌ 

ប្រព្រណី និងទំនៀមទមា្ល្រប់” ។ ពួកគាត់បាននិយាយថា ការប្រើាក្រយព្រចន៍ប្របន្រះអាចអនុញ្ញ្រតឱ្រយអាជ្ញ្រធរ 

«អនវុត្តការឃា្ល្រមំើលជទ្រងទ់្រ្រយធតំាមអពំើចតិ្ត ៅលើទនំកទ់នំងឯកជន នងិការត្រតួពនិតិ្រយយា៉្រងទលូទំលូាយ 

លើមាតិកាអនឡាញ»។

ជការឆ្លើយតប ក្រសួងប្រ្រសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍បានលើកឡើងថា ការព្រួយបារម្ភន្រះមានភាព 

ខសុឆ្គង នងិផ្ទយុពខី្លមឹារន្រអនកុ្រតឹ្រយ។ ក្រសងួបានលើកឡើងថាមនិមានបទប្របញ្ញត្តិណាមយួនៅក្នងុអនកុ្រតឹ្រយ 

ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រ្រស់ និងអនុញ្ញ្រតឱ្រយរដា្ឋ្រភិបាលធ្វើការឃា្ល្រំមើលលើបុគ្គលណាមា្ន្រក់ 

ឬក៏រឹតបន្តឹងស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិនោះឡើយ4។

ទូរទស្រសន៍អនឡាញ

ប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានអនឡាញ

វិទ្រយុ

២%១២%

៨៦%



របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១  ||  របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ 2120

ក្រសួងព័ត៌មាន ដ្រលអះអាងថាជអ្នកការារស្ររីភាពារព័ត៌មាននៅកម្ពុជទោះមានច្រតនឬក៏មិនមាន

ច្រតនយា៉្រងណាក្តី  បានបង្កើតរួចៅហើយនូវគោលការណ៍ណ្រនំតាមការចង់បានរបស់អាជ្ញ្រធរ ហើយា

ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ដើម្របីដកអ្នការព័ត៌មានច្រញពីា្ថ្រនភាពដ្រលអាជ្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន និងអ្នកអភិវឌ្រឍឯកជន

ចង់លាក់បាំងពីាធារណជន។

ក្រសួងព័ត៌មានបានច្រញលិខិតជាធារណៈមួយកាលពីថ្ង្រទី២ ខ្រកក្កដា ដោយសរស្ររថា អាជ្ញ្រធរខ្រត្ត 

មានសិទ្ធនិចាត់វិធានការច្របាប់ប្រឆំងអ្នការព័ត៌មាន ប្រសិនបើពួកគ្រជ្រៀតជ្រ្រកការងារអាជ្ញ្រធរ

៥.៣. នគរបាលរាជធានីភ្នំព្រញហាមអ្នការព័ត៌មានផ្រសាយបន្តផ្ទ្រល់សកម្មភភាពអនុវត្តច្របាប់

នគរបាលរាជធានីភ្នពំ្រញ បានហាមអ្នការព័ត៌មានផ្រសាយផ្ទ្រល់ព្រលសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្របាប់តាមទីាធារណៈ។

ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំព្រញ លោកឧត្តមស្រនីយ៍ឯក ស ថ្រត ណ្រនំដល់គ្រប់អង្គភាពក្រ្រមឱាទន្រ

ស្នងការដា្ឋ្រននគរបាលរាជធានីភ្នពំ្រញ ហាមដាច់ខតមិនឱ្រយអ្នការព័ត៌មាន ធ្វើការផ្រសាយផ្ទ្រល់ពីសកម្មភភាព  

អនុវត្តច្របាប់នោះទ្រ។

ការណ្រនំន្រះត្រូវបានដាក់ច្រញកាលពីថ្ង្រទី៦ តុលា ក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្របីត្រួតពិនិត្រយការងារនគរបាលក្នុងខ្រ

កញ្ញ្រ និងរៀបចំផ្រនការសម្រ្រប់ខ្រខងមុខ។

លោកឧត្តមស្រនីយ៍ឯក ស ថ្រត ក៏បានបញ្ជ្រក់ដ្ររថា ប្រសិនបើអ្នការព័ត៌មានមិនគោរពតាមការណ្រនំ 

របស់អាជ្ញ្រធរទ្រ ត្រូវត្រចាត់វិធានការចំពោះពួកគ្រ ព្រ្រះការផ្រសាយរបស់ពួកគ្រអាចនំឱ្រយជនសង្រស័យរត់គ្រច 

ពីការចាប់ខ្លួន5។

៥.៤. ក្រសួងព័ត៌មាន ព្រមានអ្នការព័ត៌មានកុំឱ្រយ ‘ដ្រញតាមរថយន្តសង្គ្្រ្រះ’

កាលពីថ្ង្រទី៤ ខ្រឧសភា មួយថ្ង្របន្ទ្រប់ពីទិាស្ររីភាពារព័ត៌មានពិភពលោក ក្រសួងព័ត៌មានបានច្រញ 

លិខិតមួយៅកាន់អ្នការព័ត៌មានដោយធ្វើការក្រើនរំឭកពួកគ្រថា ការបំានលើវិធានការកូវីដ-១៩ អាច 

បណា្ត្រលឱ្រយមានវិធានការផ្លវូច្របាប់។ ទោះបីជស្រចក្តថី្ល្រងការណ៍មិនបាននិយាយអំពីករណីជក់លាក់ណាមួយ 

ក៏ដោយ បុ៉ន្ត្រាបានច្រញមកមួយថ្ង្របុ៉ប្ណ្រះ ក្រ្រយពីវីដ្រអូន្រការផ្រសាយផ្ទ្រល់តាមបណា្ត្រញសង្គមហ្វ្រសបុ៊ក 

ជំុវិញករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ និងរថយន្តសង្គ្្រ្រះរង់ចំាអស់ជច្រើនម៉្រងដើម្របីចូលៅក្នងុមជ្រឈមណ្ឌលព្រយបាល 

ជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានច្រកចាយយា៉្រងព្រ្រងព្រ្រត។ 

«ដើម្របីរក្រសាសុវត្ថិភាពសង្គម និងទប់ា្ក្្រត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ៅក្នុងសហគមន៍ ក្រសួងព័ត៌មាន 

សមូធ្វើការណ្រនដំល់អ្នការព័តម៌ានទងំអសប់ញ្រឈបរ់ាល់សកម្មភភាពខងលើជបន្ទ្រន់។ ករណនីៅត្របំាន 

ល្មភើសស្រចក្តីជូនដំណឹងន្រះ នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះច្របាប់ជធរមាន»6។ 

5 Tith Kongnov, “PP police bans journalists from broadcasting law enforcement activities live,” ខ្មភ្ររថាមស៍ ០៧ តុលា ២០២១
https://bit.ly/3vKB4mi
6 Khuon Narim, “Information Ministry warns journalists against ‘ambulance chasing’ after video of long waits for COVID-19 patients 

goes viral,” ខ្រមបូចាព័ត៌មាន  ០៤ ឧសភា ២០២១ https://bit.ly/3MTCDUz
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ក្រសួងព័ត៌មានបានច្រញលិខិតមួយកាលពីថ្ង្រទី០៤ ឧសភា ឆ្ន្រំ២០២១ ៅកាន់អ្នការព័ត៌មានដោយធ្វើការ

ក្រើនរំឭកពួកគ្រថា ការបំានលើវិធានការកូវីដ-១៩ អាចបណា្ត្រលឱ្រយមានការចាត់វិធានការផ្លូវច្របាប់

៥.៥. ក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតគណៈកម្មភការត្រួតពិនិត្រយក្រមសីលធម៌ារព័ត៌មាន

ក្រសួងព័ត៌មាន បានបង្កើតគណៈកមា្ម្រធិការមួយ ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយ ាយតម្ល្រ និងសរសើរអ្នការព័ត៌មាន 

និងអង្គភាពារព័ត៌មាន ដ្រលបានអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌ និងវិជ្ជ្រជីវៈអ្នការព័ត៌មាន។

ជមួយគា្ន្រន្រះ ក្រសួងក៏នឹងដាក់ពិន័យចំពោះអ្នការព័ត៌មាន និងអង្គភាពារព័ត៌មានណាក៏ដោយ ដ្រល 

បំានលើក្រមសីលធម៌ និងវិជ្ជ្រជីវៈក្នុងវិស័យារព័ត៌មាន។

ក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជ្រក់ថា គោលបំណងន្រស្រចក្តីសម្រ្រចបង្កើតគណៈកម្មភការន្រះ កាលពីថ្ង្រទី០២ ខ្រសីហា 

គឺដើម្របីណ្រនំអ្នការព័ត៌មានក្នុងការអនុវត្តតួនទីរបស់ខ្លួនឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជលើកកិត្តិយស និងភាព

ថ្ល្រថ្នូររបស់អ្នការព័ត៌មាន។

ទោះយា៉្រងណាក៏ដោយ អង្គការអ្នកកាស្រតគា្ម្រនព្រំដ្រន (RSF) បាននិយាយថា គណៈកមា្ម្រធិការត្រួតពិនិត្រយ 

ន្រះ ខ្វះទំងស្រុងនូវឯករាជ្រយភាព តមា្ល្រភាព និងគណន្រយ្រយភាព ហើយច្របាស់ណាស់ាត្រូវបានរៀបចំឡើង 

ដើម្របីបម្រើជយន្តការត្រួតពិនិត្រយថ្មភីមួយ។

លោក Daniel Bastard ប្រធានការិយាល័យអាសុី-បា៉្រសុីហ្វិក ន្រ RSF បាននិយាយថា “ក្នុងន័យមួយទៀត 

ន្រះអាចជឧបករណ៍ថ្មភីមួយ ន្រការចាប់ពិរុទ្ធន និងការបំភិតបំភ័យ ដ្រលរដា្ឋ្រភិបាលរបស់លោកនយក 

រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន កំពុងដាក់ច្រញដើម្របីបំបិទមាត់អ្នការព័ត៌មានទំងឡាយណា ដ្រលហា៊្រនចោទសួរពី

គោលនយោបាយរបស់ខ្លួន”7។

គណៈកមា្ម្រធិការន្រះនឹងមានសមាជិកចំនួន ១៥រូបក្នុងនោះ ១១រូបជមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រសួងមហាផ្ទ្រ 

សម្របទនត្រមួយគត់ដល់សង្គមសីុវិល គឺការសម្រ្រចផ្តល់តំណ្រងចំនួនបួនក្នងុគណៈកមា្ម្រធិការន្រះដល់តំណាង 

សមាគមអ្នការព័ត៌មាន។

7 RSF, “Cambodia to use “ethics committee” to censor journalists,” RSF, 11 August 2021, https://bit.ly/3KNTpTN

៦. អ្នការព័ត៌មាន និងជំងឺកូវីដ -១៩

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ ខ្រមបូចា បានឱ្រយដឹងថា យា៉្រងហោចណាស់មានអ្នការព័ត៌មាន ៣៦នក់ 

និងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ (ស្រី៤នក់) បានឆ្លងជំងឺ កូវីដ-១៩ ចាប់ពីខ្រមករា ដល់ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ២០២១។ 

មា្ន្រក់ក្នុងចំបមពួកគ្របានទទួលមរណភាព។

ខ្រមបូចា ក៏បានកត់សមា្គ្្រល់ផងដ្ររថា ស្ររីភាពារព័ត៌មានអនឡាញត្រូវបានកាត់បន្ថយចំព្រលមានការ 

រីករាលដាលន្រជំងឺរាតត្របាត ដូចដ្រលបានបងា្ហ្រញដោយការកើនឡើងយា៉្រងខ្ល្រំងន្រចំនួនការចោទប្រកាន់់ 

ជុំវិញព័ត៌មានក្ល្រងកា្ល្រយ ការដកហូតអាជ្ញ្របណ្ណ ការគំរាមកំហ្រង និងការចាប់ខ្លួន ដ្រលបានកើតឡើងនៅឆ្ន្រំ

ន្រះាក់ព័ន្ធននឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

ជងន្រះៅទៀត អ្នកកាស្រតមា្ន្រកត់្រវូបានចាបខ់្លនួ នងិចោទប្រកានពី់បទញុះញង ់នងិបាំនច្របាប់កូវីដ-១៩។ 

(សូមមើលករណីសិក្រសា៖ លោក កៅ ពិសិដ្ឋ)
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ករណីសិក្រសា៖ នួន ារឿន

នៅវ្រលាថ្ង្រត្រង់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រមីន ឆ្ន្រំ២០២១ លោក 

នួន ារឿន អ្នការព័ត៌មាន AN Hot News (អ្រអ៊ិន 

ហតញូស៍) ជមួយអ្នការព័ត៌មានពីរនក់ទៀត មកពី 

បណា្ត្រញារព័ត៌មាន Angkor Borei News (អង្គរបុរីញូស៍) 

និង KMM Hot News (ខ្រអ៊ឹមអ៊ឹម ហតញូស៍)បាន 

បុ៉នប៉ងថតរូបនៅកន្ល្រងជល់មាន់មួយក្នុងស្រុកជើងព្រ្រ 

ខ្រត្តកំពង់ចាម។ ពួកគ្រត្រូវមនុស្រស៦នក់ប្រដាប់ដោយ 

ដំបងឈើ បានាយបំផ្ល្រញរថយន្តរបស់លោក នួន ារឿន។

ក្រ្រយពីមានអំពើហិង្រសា លោក នួន ារឿន បាន 

ព្រយយាមដាក់ាក្រយបណ្តឹងៅអាជ្ញ្រធរស្រុក ជើងព្រ្រ ប៉ុន្ត្រ 

នគរបាលមិនទទួលយកាក្រយបណ្តឹងរបស់លោកឡើយ។ 

បន្ទ្រប់មក លោកបានទូរស័ព្ទៅអភិបាលខ្រត្តកំពង់ចាម លោក អ៊ុន ចាន់ដា ដ្រលគាត់បានបញ្ជ្រឱ្រយអាជ្ញ្រធរ

ស្រុកជើងព្រ្រ ធ្វើការសុើបអង្ក្រតករណីន្រះ។

លោក កាំង គឹមហុង អធិការរងស្រុកជើងព្រ្រអះអាងថា រថយន្តន្រះខូចខតដោយារគ្រ្រះថា្ន្រក់ចរាចរណ ៍

ដោយតម្រូវឱ្រយមនុស្រសមា្ន្រក់ទទួលខុសត្រូវ និងសងជនរងគ្រ្រះចំនួន ៥០០ដុលា្ល្ររ ដើម្របីជួសជុលរថយន្តបញ្ចប់ 

រឿង។ លោក នួន ារឿន បានទទួលយកប្រ្រក់ន្រះ ដោយខ្ល្រចថាគាត់នឹងជួបនឹងអំពើហិង្រសាបន្ថ្រមទៀត 

ប្រសិនបើគាត់ត្រឡប់ៅតំបន់នោះ។

រថយន្តរបស់លោក នួន ារឿន បន្ទ្រប់ពីមានជនមួយ

ក្រុមមានគា្ន្រ៦នក់ ាយប្រហារកាលពីថ្ង្រទី៣១ ខ្រមីន 

ឆ្ន្រំ២០២១។ ប្រភព៖ នួន ារឿន /AN Hot News

ករណីសិក្រសា៖  លោក ពក ខឺយ

នៅវ្រលាម៉្រង៣និង៣០នទីរសៀល ថ្ង្រទី៤ ខ្រកញ្ញ្រ 

ឆ្ន្រំ២០២១ លោក ពក ខឺយ អ្នកហាត់ការនៅវិទ្រយុ 

សំឡ្រងប្រជធិបត្រយ្រយ (វីអូឌី) បានចុះៅពិនិត្រយ 

ទីតាំងជម្ល្រះ ន្រអាកាសយានដា្ឋ្រនអន្តរជតិថ្មភី ក្នុង 

ស្រុកកណា្ត្រលស្ទឹង ខ្រត្តកណា្ត្រល ដោយលោកបាន 

ចូលរួមសន្និសីទារព័ត៌មាន ដ្រលធ្វើឡើងដោយ 

អ្នកភូមិ។ លោក ខឺយ បានប្រ្រប់ ខ្រមបូចា ថាប្រហ្រល 

១០នទីបន្ទ្រប់ពីគាត់មកដល់ទីតំាងសន្និសីទកាស្រត 

អាជ្ញ្រធរស្លៀកាក់សីុវិល និងមានកាន់វិទ្រយុទក់ទងបាន 

មកដល់ ហើយចាប់ផ្តើមថតរូបគាត់ និងមូ៉តូរបស់គាត់។

នៅព្រលនោះ លោកបានបន្តកិច្ចសមា្ភ្រសន៍របស់លោក ហើយនិយាយជមួយប្រជជនដូចធម្មភតា។ ប៉ុន្ត្រ 

ព្រលគាតប់ញ្ចបក់ារសមា្ភ្រសនន៍ៅម៉្រងប្រហ្រល៥លា្ង្រច គាតប់ានច្រញពសីន្នសិទីកាស្រតត្រឡប់ៅផ្ទះវិញ។ 

គាត់ត្រូវបានគ្រតាមពីក្រ្រយដោយមានបុរសពីរនក់ស្លៀកាក់សុីវិល បើកម៉ូតូាក់ា្ល្រកល្រខរដ្ឋ។

ខណៈដ្រលគាត់កំពុងបើកបរ លោក ខឺយ បានទទួលទូរស័ព្ទពីអ្នកភូមិដោយបានប្រ្រប់គាត់ថា បុរស

ដ្រលបើកបរតាមពីក្រ្រយគាត់ជប៉ូលិស។ ក្រ្រយពីដឹងថាគាត់ត្រូវបានគ្រតាមពីក្រ្រយ លោក ខឺយ 

ក៏បន្ថ្រមល្របឿនម៉ូតូរបស់គាត់ ដោយឡ្រកបុរសដ្រលជិះតាមពីក្រ្រយគាត់ក៏បន្ថ្រមល្របឿនតាមដ្ររ ។ 

មួយសន្ទុះក្រ្រយមក ប៉ូលីសស្លៀកាក់ឯកសណា្ឋ្រនចំនួនប្រ្រំនក់បានស្ទុះច្រញមកាំងផ្លូវ។ លោក ខឺយ 

ជឿថាពួកគ្រចង់ចាប់ខ្លួនគាត់ ហើយបង្ខំគាត់ឱ្រយលុបសំឡ្រងសមា្ភ្រសន៍ រូបថត និងវីដ្រអូ។ លោក ខឺយ មិន 

បានឈប់ទ្រ គាត់បានបង្វ្ររម៉ូតូគ្រចច្រញពីពួកគ្រ ហើយបង្កើនល្របឿនបន្ថ្រមទៀត។

បរុសពរីនកដ់្រលតាមពកី្រ្រយគាតប់ានដោះដរូម៉តូជូមយួប៉លូសិឯកសណា្ឋ្រន រចួកច៏ាបផ់្តើមជះិតាមគាត ់

ម្ដងទៀត ដោយស្រ្រកឱ្រយគាត់ឈប់ ហើយនិយាយថាពួកគ្រជប៉ូលិស។ ក្រ្រយបើកបរបានប្រហ្រល 

៥០០ម៉្រត្រទៀត មន្ត្រីទំង២នក់ក៏ឈប់ដ្រញតាមគាត់ ហើយគាត់ក៏បន្តបើកបរៅផ្ទះ ។

លោក ខឺយ មានប្រាសន៍ថា៖ «ការដ្រលសមត្ថកិច្ចនគរបាលជិះម៉ូតូដ្រញតាមខ្ញុំ គឺជទង្វើដ្រលបងា្ហ្រញ 

ពីការធ្វើទុក្ខបុកម្ន្រញ និងរារាំងអ្នការព័ត៌មាន ហើយពួកគ្រចង់ធ្វើបាបអ្នកកាស្រតដ្រលថតរូប និង 

រាយការណ៍ត្រមា្ន្រក់ឯង ដូចករណីរបស់ខ្ញុំន្រះ»។

ករណីសិក្រសា៖ លោក អាន វិចិត្រ និង លោក លាស់ 

លីបលីប

នៅវ្រលាម៉្រង៩ និង ១០នទីព្រឹក ថ្ង្រសុក្រ ទី១៣ 

ខ្រសីហា អាជ្ញ្រធរខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំព្រញ បាន 

រឹបអូសបណ្ណសមា្គ្្រល់អ្នការព័ត៌មាន របស់លោក  អាន 

វិចិត្រ អ្នការព័ត៌មានប្រចាំ ខ្រមបូចា ហើយបង្ខំឱ្រយ 

រូបលោក និងសមាជិក ខ្រមបូចា មា្ន្រក់ទៀតលុបរូបភាព 

និងវីដ្រអូរបស់អ្នកភូមិទំងអស់ ដ្រលធ្វើការតា៉្រប្រឆំង 

នឹងកមា្ល្រងំសមត្ថកិច្ចមួយក្រមុ ដ្រលចុះមករុះរីផ្ទះរបស់ 

ពួកគាត់ដ្រលមានទីតាំងនៅសងា្ក្្រត់បឹងទំពុនទី១។លោក អាន វិចិត្រ អ្នការព័ត៌មានឯករាជ្រយ

លោក ពក ខឺយ អ្នកហាត់ការនៅ វីអូឌី

ថ្ង្រទី ៤ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ ២០២១

លោក អាន វិចិត្រ ប្រ្រប់ខ្រមបូចាថា អាជ្ញ្រធរថ្រមទំងគំរាមចាប់ខ្លួនលោក ប្រសិនបើលោកមិនព្រមលុបរូប 

ទំងអស់ច្រញ នៅចំពោះមុខអាជ្ញ្រធរនោះទ្រ។ លោកបានបន្ថ្រមថា ទោះបីជលោកព្រយយាមបញ្ជ្រក់ថាលោក 

ជអ្នការព័ត៌មានដោយបងា្ហ្រញកាតារព័ត៌មានក៏ដោយ ក៏ពួកគ្រនៅត្របង្ខំលោកឱ្រយលុបរូបភាពទំងអស់ 

ច្រញពីកាម្ររា៉្រ ហើយថ្រមទំងរឹបអូសយកកាតារព័ត៌មានរបស់គាត់ទៀតផង។ ព្រលនោះសមត្ថកិច្ចមិន 

ព្រមប្រគល់កាតារព័ត៌មានឱ្រយវិញទ្រ ដោយប្រ្រប់ឱ្រយៅយកនៅាលាខណ្ឌ។



របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១  ||  របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ 2726

លោក លាស់ លីបលីប អ្នកហាត់ការនៅវិទ្រយុសំឡ្រង 

សហរដ្ធនអាម្ររិក (វីអូអ្រ) និងជសមាជិករបស់ 

ខ្រមបូចា ដ្រលត្រូវបានអាជ្ញ្រធរខណ្ឌរឹបអូសទូរស័ព្ទ 

របស់គាត់ថ្រមទំងត្រូវបានបង្ខំឱ្រយលុបរូបថត និង 

វីដ្រអូដ្រលគាត់បានថតពីកន្ល្រងកើតហ្រតុ។ លោក 

បានបន្តថា បន្ទ្រប់ពីលុបរូបថត និងវីដ្រអូរួចមក 

អាជ្ញ្រធរថ្រមទំងបាន សុំកូនសោរម៉ូតូរបស់គាត់  

ដើម្របីស្វ្រងរកកាម្ររា៉្រ និងទូរស័ព្ទផ្រស្រងទៀត ដ្រល 

អាចបន្រសល់ទុកនៅក្នុងក្របម៉ូតូរបស់គាត់។

លោក លាស់ លីបលីបអ្នកហាត់ការន្រ វីអូអ្រ

ករណីសិក្រសា៖ យួន ឈីវ

លោក យួន ឈីវ អាយុ ៥១ឆ្ន្រំ ជអ្នកផ្រសាយព័ត៌មាន 

អនឡាញមា្ន្រក់ ដ្រលត្រវូបានប្តងឹពីបទផ្រសាយព័ត៌មាន 

មិនពិត ាក់ព័ន្ធននឹងជម្ល្រះដីធ្លីនៅឧទ្រយនជតិបុទុម 

ាគរ ខ្រត្តោះកុង។ ករណីផ្លូវច្របាប់ន្រះ បានកើត 

ឡើងបន្ទ្រប់ពីលោក យួន ឈីវ បានរិះគន់ចំៗ ៅលើ 

រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងការារជតិ គឺលោក ទៀ បាញ់ ក្នងុព្រល 

ផ្រសាយតាមហ្វ្រសប៊ុក ទក់ទងនឹងអាជ្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន 

ឈូសឆយដំណាំ និងផ្ទះឈើលើដីមានជម្ល្រះ។

លោក យួន ឈីវ ត្រូវបានផ្ដន្ទ្រទោសពីបទញុះញង់ 

ឱ្រយប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជអាទិ៍ និងផ្តន្ទ្រទោសដាក់ 

ពន្ធននគាររយៈព្រល ១ឆ្ន្រ ំពីបទផ្រសាយព័ត៌មានមិនពិត 

ាក់ព័ន្ធននឹងជម្ល្រះដីធ្ល ីតាមបណ្តងឹរបស់អភិបាលរងខ្រត្តលោក សុខ សុទ្ធន ីតាមបញ្ជ្ររបស់លោក ទៀ បាញ់។

មុនព្រលចាប់ខ្លួន លោក ឈីវ បានប្រ្រប់ ខ្រមបូចា ថាលោកមិនបានផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីា្ថ្រន

ភាពដីនោះទ្រ ដោយបន្ថ្រមថា ទីតាំងន្រការរុះរីន្រះ ត្រូវបានអ្នកភូមិធ្វើស្រ្រចមា្ក្្ររអស់រយ:ព្រលប្រហ្រល  

១០ឆ្ន្រមំកហើយ។ ទោះយ៉ា្រងន្រះក្ត ីមន្ត្របីានចោទកសិករថាបានទន្ទ្រ្រនយកដីឧទ្រយនដ្រលជតំបន់ការារ ។

អង្គការឃា្ល្រំមើលសិទ្ធនិមនុស្រស បានច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយដោយសម្ត្រងការព្រួយបារម្ភយា៉្រងខ្ល្រំង 

ចំពោះការយាយីៅលើ លោក យួន ឈីវ ដោយនិយាយថា ការកាត់ទោសគាត់ «បងា្ហ្រញពីរបៀបដ្រល 

រដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជកំពុងបំបិទមាត់អ្នការព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយឯករាជ្រយ ដ្រលនៅស្រសសល់តិច

តួចក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ»។

លោក ណុប វី នយកប្រតិបត្តិន្រសមាគមសម្ព័ន្ធនអ្នការព័ត៌មានកម្ពុជ មានប្រាសន៍ថា តុលាការបាន 

យកសំណុំរឿងលោក ឈីវ មកជំនុំជម្រះ និងធ្វើការកាត់ទោសយា៉្រងឆប់រហ័ស ដ្រលធ្វើឱ្រយចុងចោទគា្ម្រន 

ឱកាសស្វ្រងរកម្រធាវី ឬទទួលបានការអប់រំផ្ន្រកច្របាប់ដ្រលមានចំណ្រះដឹងច្របាស់លាស់។

លោកបានមានប្រាសន៍ថា៖ «ន្រះហាក់ដូចជការគំរាមកំហ្រងយា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នការព័ត៌មានផ្រស្រងទៀត» 

លោកបន្ថ្រមថា តុលាការគួរត្រអនុវត្តច្របាប់ស្តីពីរបបារព័ត៌មានក្នុងករណីប្របន្រះ ជជងការប្រើប្រ្រស់

ក្រមព្រហ្មភទណ្ឌ។

អ្នកបោះពុម្ពផ្រសាយារព័ត៌មានឌីជីថល យួន ឈីវ ត្រូវបាន 

បញ្ជូនៅពន្ធននគារ កាលពីថ្ង្រទី ៣០ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ ២០២១។ 

រូបថត៖ នគរបាលខ្រត្តោះកុង

ក្នុងកំឡុងព្រលឆ្រកឆ្ររនោះ សមត្ថកិច្ចបានយកទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទៀតរបស់គាត់ ហើយបានលុបរូបភាព 

ទំងអស់ដ្រលគាត់ថតបានមុននឹងប្រគល់ទូរស័ព្ទ និងសោម៉ូតូឱ្រយគាត់វិញ។

លោកវិចិត្រ និង លោកលីប លីប បានហៅសកម្មភភាពរបស់អាជ្ញ្រធរខណ្ឌមានជ័យថាជការរំលោភសិទ្ធនិ 

ស្ររីភាពារព័ត៌មានយា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយបាននិយាយថា អាជ្ញ្រធរកំពុងព្រយយាមលាក់បាំងការពិត ដោយ

ហាមឃាត់ប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយពីការផ្រសាយរឿងពិតរបស់ប្រជពលរដ្ឋៅកាន់ាធារណៈជនទូៅ។

លោក វិចិត្រ មានប្រាសន៍ថា៖ «សកម្មភភាពរបស់អាជ្ញ្រធរមិនបានលាក់លៀមទ្រ គឺាធ្វើនៅទីាធារណៈ 

ដូច្ន្រះអ្នការព័ត៌មានមានតួនទីថតរូបភាព និងផ្រសព្វផ្រសាយពត៌មានទំងនោះជាធារណៈ»។

ខ្រមបូចា បានចាត់វិធានការតស៊ូមតិជបន្ទ្រន់ និងបន្តទមទរឱ្រយអាជ្ញ្រធរគោរពស្ររីភាពារព័ត៌មាន និង 

ស្វ្រងរកវិធានការដោយមិនប្រើប្រ្រស់នូវការឃាត់ឃាំង ដើម្របីក្រតម្រូវការរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិត។ 

 

សកម្មភភាពតស៊ូមតិទំងនោះ រួមមានការច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ ការច្រញលិខិតៅក្រសួងព័ត៌មាន និង 

ក្រសួងមហាផ្ទ្រ ដើម្របីចាត់វិធានការច្របាស់លាស់មួយចំពោះ   មន្ត្រីដ្រលរំខន និងរារាំងការងារអ្នការព័ត៌មាន 

និងប្រគល់កាតារព័ត៌មានដ្រលរឹបអូសបានៅឱ្រយលោក អាន វិចិត្រ វិញ។

 

ជលទ្ធនផល ក្រសួងទំងពីរបានឆ្លើយតបលិខិតរបស់យើង និងចាត់វិធានការរួមគា្ន្រមួយ ។ នៅថ្ង្រទី៩ ខ្រកញ្ញ្រ 

នគរបាលខណ្ឌមានជ័យ បានទូរស័ព្ទៅលោក អាន វិចិត្រ ដើម្របីៅយកបណ្ណារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនវិញ។ 

កាលពីថ្ង្រទី១០ ខ្រកញ្ញ្រ ក្រសួងព័ត៌មានបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញ ខ្រមបូចា និងអ្នការព័ត៌មានាក់ព័ន្ធន រួមមាន 

លោក អាន វិចិត្រ និង លោក លាស់ លីបលីប មកប្រជុំនៅថ្ង្រទី១៣ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ២០២១ នៅក្រសួងព័ត៌មាន 

«ដើម្របីពិភាក្រសាអំពីបញ្ហ្រាក់ព័ន្ធននឹង ការអនុវត្តតួនទីរបស់អាជ្ញ្រធរមកលើអ្នការព័ត៌មាន»។ 



របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១  ||  របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ 2928

ករណីសិក្រសា៖ កៅ ពិសិដ្ឋ

នៅវ្រលាម៉្រង១២ថ្ង្រត្រង់ ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកក្កដា ឆ្ន្រ២ំ០២១ 

លោក កៅ ពិសិដ្ឋ អាយុ ៣២ឆ្ន្រំ ជអ្នការព័ត៌មាន 

អនឡាញ ត្រវូបានចាប់ខ្លនួនៅខ្រត្តបាត់ដំបង និងចោទ 

ប្រកាន់ ពីបទញុះញង់ឱ្រយប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជអាទិ៍  

បន្ទ្រប់ពីមានការរិះគន់ជាធារណៈ ចំពោះរដា្ឋ្រភិបាល 

ន្រការប្រើប្រ្រស់ា៉្រក់ាំងដ្រលផលិតដោយប្រទ្រសចិន 

ដើម្របីចាក់ថា្ន្រំបងា្ក្្ររ ដល់ប្រជពលរដ្ឋប្រឆំងនឹងជំងឺ  

កូវីដ-១៩។

មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្ត លោក ទូ ឌី ប្រ្រប់ ខ្រមបូចា 

ថា លោក ពិសិដ្ឋ បានបង្ហ្រះារជច្រើនរិះគន់រដា្ឋ្រភិបាល 

និងចោទសួរពីប្រសិទ្ធនភាពន្រា៉្រក់ាំងផលិត ដោយ 

ប្រទ្រសចិនដោយចោទរដា្ឋ្រភិបាលថាប្រើប្រ្រស់ា៉្រក់ាំងទំងនោះជល្រប្រងនយោបាយ។

លោក ទូ ឌី បាននិយាយដោយបដិស្រធមិនធ្វើអតា្ថ្រធិប្របាយបន្ថ្រមទៀតដោយថា៖ «គាត់បានបង្ហ្រះារជ

ច្រើនទក់ទងនឹងការញុះញង់មនុស្រសកុំឱ្រយៅចាក់ា៉្រក់ាំងដ្រលផលិតដោយប្រទ្រសចិន» ។

គណនីហ្វ្រសប៊ុករបស់លោក ពិសិដ្ឋ ត្រូវបានលុបច្រញពីប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម ចាប់តាំងពីព្រលនោះមក 

ប៉ុន្ត្រការបង្ហ្រះនៅលើបណា្ត្រញសង្គមរបស់គាត់ត្រូវបានារព័ត៌មានអនឡាញក្នុងស្រុកោះសន្តិភាពថត

ទុករួចយកៅផ្រសព្វផ្រសាយ។ លោក បានបង្ហ្រះថា៖ «ពួកខ្ញុំមិនគាំទ្រទ្រ ការកាន់អំណាចរបស់បក្រសប្រជជន 

ចុះច្រញៅ ពួកខ្ញុំក្មភ្រងជំនន់ក្រ្រយ ពួកខ្ញុំមិនគាំទ្រទ្រ ចុះច្រញៅ»។ លោកបានសរស្ររបង្ហ្រះទៀតថា៖ 

«ពួកខ្ញុំទំង៣នក់ សូមសំណូមពរឱ្រយសហគមន៍អន្តរជតិ ចាត់ការមកលើលោក នយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន ស្រន 

ហើយសូមឱ្រយអន្តរជតិកាត់ផ្ត្រច់ជំនួយទំងអស់»។ 

លោក ហុីម ខទៀត ប្រធានផ្ន្រកស្រ្រវជ្រ្រវ និងតស៊ូមតិន្រសមាគមសម្ព័ន្ធនអ្នការព័ត៌មានកម្ពុជ បានសម្ដ្រង

ការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នការព័ត៌មានរូបន្រះ។

លោក ខទៀត មានប្រាសន៍ថា៖ «យើងគិតថា ចំពោះការប្រព្រឹត្តកំហុសមួយដ្រលកើតច្រញពីការបញ្ច្រញ 

មតិយោបល់ ឬសរស្ររអត្ថបទណាមួយ ក្នុងនមគាត់ជអ្នការព័ត៌មាន អាជ្ញ្រធរគួរត្រអប់រំគាត់ និងធ្វើការ 

ក្រតម្រូវ ជជងចាប់គាត់ដាក់ពន្ធននគារ»8។

លោក កៅ ពិសិដ្ឋ កំពុងត្រូវបានាកសួរនៅទីបញ្ជ្រការ 

កងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្តបាត់ដំបង។ រូបថតបង្ហ្រះលើ 

ទំព័រហ្វ្រសប៊ុករបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទ្រប្រទ្រស។

8 Khuon Narim, “Online journalist charged with the incitement after criticizing Chinese vaccines,” ខ្រមបូចាព័ត៌មាន  ១៦ កក្ដដា ២០២១
https://bit.ly/3CL9Hu8

នៅឆ្ន្រំ២០២១ រដា្ឋ្រភិបាលបានធ្វើការផ្ល្រស់ប្តូរផ្ទុយទិសដៅ ដោយមិនបានចាត់វិធានការដើម្របីការារអ្នការ

ព័ត៌មាន និងការារស្ររីភាពារព័ត៌មាននោះទ្រ ។

មន្ត្រីមួយចំនួនថ្រមទំងបានគំរាមកំហ្រង ឬក៏ចាប់ខ្លួនអ្នការព័ត៌មាន ដោយផ្អ្រកៅតាមការណ្រនំថ្មភីរបស់ 

ក្រសួងព័ត៌មាន ដោយកាលពីថ្ង្រទី២ ខ្រកក្កដា បានច្រញលិខិតាធារណៈមួយ ដ្រលនិយាយថា អាជ្ញ្រធរ

ខ្រត្តមានសិទ្ធនិចាត់វិធានការច្របាប់លើអ្នការព័ត៌មាន ប្រសិនបើពួកគ្រលូកដ្រចូលការងាររបស់អាជ្ញ្រធរ។

បន្ទ្រប់ពីមានលិខិតណ្រនំដ្រលច្រញដោយក្រសួងព័ត៌មាន ខ្រមបូចា មានការព្រួយបារម្ភយា៉្រងខ្ល្រំងដោយ 

សង្ក្រតឃើញថាមានននិ្ន្រការន្រការបៀតបៀន នងិការគរំាមកហំ្រងផ្លវូច្របាបប់្រឆងំនងិអ្នការពត៌័មានចំពោះ 

ការបំព្រញកាតព្វកិច្ចការងាររបស់ពួកគ្រ។ ក្រសួងព័ត៌មាន ដ្រលអះអាងថាជអ្នកការារស្ររីភាពារព័ត៌មាន 

នៅកម្ពុជទោះមានច្រតនឬក៏មិនមានច្រតនយា៉្រងណាក្តី  បានបង្កើតរួចៅហើយនូវគោលការណ៍ណ្រនំ

តាមការចង់បានរបស់អាជ្ញ្រធរ ហើយាត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ដើម្របីដកអ្នការព័ត៌មានច្រញពីា្ថ្រនភាពដ្រល

អាជ្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន និងអ្នកអភិវឌ្រឍឯកជនចង់លាក់បាំងពីាធារណជន។

ជងន្រះៅទៀត វិធានការសុខភិបាលដើម្របីការារជំងឺកូវីដ-១៩ជួនកាលត្រូវបានគ្រប្រើជល្រស ដើម្របី 

ដាក់កម្រិត ឬដាក់ទណ្ឌកម្មភៅលើអ្នការព័ត៌មានចំពោះការបំព្រញការងាររបស់ពួកគ្រ ឬដាក់ទោសទណ្ឌ

ដល់ការនិយាយទក់ទងនឹងនយោបាយ។

រាជធានីភ្នំព្រញដ្រលមានការប្រមូលផ្តុំៅដោយអ្នការព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយសង្គមច្រើនជងគ្រ 

ត្រូវបានព្រយករណ៍ថាចំនួនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរងការបៀតបៀនច្រើនជងគ្រ ទោះបីជយា៉្រងន្រះក្ត ី

ឧប្របត្តហិ្រតតុ្រវូបានគ្ររាយការណ៍នៅក្នងុខ្រត្តចនំនួ ១៧ បងា្ហ្រញពបីញ្ហ្រទូទងំប្រទ្រស ហើយអ្វដី្រលទនំងជ 

ត្រូវបានគ្រដឹងតិចតួចនោះគឺការបំភិតបំភ័យអ្នការព័ត៌មាននៅតាមតំបន់ជនបទកើតមានកាន់ត្រច្រើន។

ាពិតជគួរឱ្រយព្រួយបារម្ភណាស់ដ្រលការយាយីជទូៅប្រឆំងនឹងអ្នការព័ត៌មានគឺជអំពើហិង្រសា និងការ 

ដាក់ពន្ធននគារ។ ាជទម្រង់ន្រការយាយីធ្ងន់ធ្ងរដ្រលអាចចៀសាងបានតាមរយៈការព្រមាន ការសម្របសម្រលួ 

ឬក៏ការអនុវត្តច្របាប់ស្តីពីរបបារព័ត៌មានប្រសិនបើអាចធ្វើៅបាន។ 

ប៉នុ្ត្រនៅក្នងុករណីជច្រើនដ្រលត្រវូបានខ្រមបចូាកតត់្រ្រ មន្ត្រនីងិពឈ្មភញួមយួចនំនួ ពតិជបានព្រយយាមបបំទិ 

ព័ត៌មានាធារណៈ និងរារាំងអ្នការព័ត៌មានពីការផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មាន និងការបញ្ច្រញមតិដ្រលត្រូវបាន

ការារដោយច្របាប់។

ភាគច្រើនន្រអ្នការព័ត៌មានដ្រលត្រូវបានយាយីជអ្នកធ្វើការឱ្រយប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយអនឡាញ ដ្រលន្រះឆ្លុះ

បញ្ច្រំងពីការកើនឡើងយា៉្រងឆប់រហ័សន្រារព័ត៌មានឌីជីថល។ ហ្រតុន្រះអង្គការប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ និងអ្នក 

ាក់ព័ន្ធនផ្រស្រងទៀតគួរត្របន្តធ្វើការផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដាក់ៅលើពួកគ ដោយផ្តល់ការបណ្តុះបណា្ត្រល 

និងការគាំទ្រផ្ន្រកច្របាប់។

IV.  សាចក្តីសន្និដ្ឋាន	និងអនុសសន៍



របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១  ||  របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ 3130

តុលាការ 

ទមា្ល្រក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់លើអ្នការព័ត៌មាន រួមមានលោកយួន ឈីវ និងលោកកៅ ពិសិដ្ឋ។

ប្រកាន់ខ្ជ្រប់នូវស្តង់ដារសិទ្ធនមិនុស្រសអន្តរជតិ និងគោលការណ៍ច្របាប់ ដោយធ្វើការអនុវត្តច្របាប់ស្តពីី

របបារព័ត៌មានរបស់កម្ពជុ លើករណីាក់ព័ន្ធននឹងការអនុវត្តន៍ការងាររបស់អ្នការព័ត៌មាន។

ធ្វើការសុើបអង្ក្រតឱ្រយបានហ្មភត់ចត់លើការាយប្រហារលើអ្នការព័ត៌មាន និងនំជនល្មភើសមក

កាត់ទោសតាមច្របាប់។

រដា្ឋ្រភិបាល និងក្រសួងព័ត៌មាន 

ធានថា អ្នការព័ត៌មានទំងអស់អាចអនុវត្តសិទ្ធនិរបស់ពួកគ្រក្នុងការរាយការណ៍ដោយស្ររី 

និងគា្ម្រនការភ័យខ្ល្រច។

លើកកម្ពស់ការប្រើប្រ្រស់ច្របាប់ស្តីពីរបបារព័ត៌មាន ជជងក្រមព្រហ្មភទណ្ឌ ក្នុងករណីដ្រល 

ទក់ទងនឹងវិស័យារព័ត៌មាន។

ចូលរួមពីគ្រប់ភាគីាក់ព័ន្ធន ជពិស្រសអ្នការព័ត៌មាន ក្នុងដំណើរការរៀបចំស្រចក្តីព្រ្រងច្របាប់

ដ្រលទក់ទងនឹងប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយទំងអស់ ដូចជវិសោធនកម្មភច្របាប់ារព័ត៌មាន និងច្របាប់ 

ផ្រស្រងទៀតដ្រលគ្របដណ្តប់លើឧក្រិដ្ឋកម្មភតាមអ៊ីនធឺណិត សិទ្ធនិទទួលបានព័ត៌មាន និងច្រកទ្វ្ររ 

អ៊ីនធឺណិតជតិ NIG។

ជពិស្រសក្រសួងព័ត៌មានត្រូវត្រដើរតួនទីកាន់ត្រសកម្មភក្នុងការគាំទ្រអ្នការព័ត៌មានដ្រល 

កំពុងប្រឈមនឹងការយាយី និងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រ្រស់ច្របាប់ស្តីពីរបបារព័ត៌មានក្នុងវិាទ 

ផ្លូវច្របាប់ទក់ទងនឹងប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ។

ដក ឬបញ្ជ្រក់គោលការណ៍ណ្រនំដ្រលជំរុញអាជ្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រនក្នុងការរឹតបន្តឹងតាមចាប់កំហុស 

និងដាក់ទណ្ឌកម្មភលើអ្នការព័ត៌មានដ្រលរាយការណ៍ពីសកម្មភភាពនៅតាមទីាធារណៈ។

អ្នការព័ត៌មាន អង្គការប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ និងមា្ច្រស់ជំនួយ 

ផ្ត្រតលើក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធនអនឡាញដ្រលកំពុងកើនឡើង 

ដោយផ្តល់ការបណ្តុះបណា្ត្រល និងឱកាសទក់ទងនឹងមូលដា្ធ្រនគ្រឹះន្រវិជ្ជ្រជីវៈារព័ត៌មាន 

ក្រមសីលធម៌សម្រ្រប់អ្នការព័ត៌មាន និងច្របាប់ដ្រលាក់ព័ន្ធន ព្រមទំងស្ររីភាពផងដ្ររ។

ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្ត្រលសម្រ្រប់អ្នការព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពរាងកាយ និងសុវត្ថិភាពឌីជីថល។

ផ្តល់ជំនួយផ្លូវចិត្តដល់អ្នការព័ត៌មាន។

ផ្តល់ជំនួយផ្ន្រកច្របាប់ដល់អ្នការព័ត៌មាន នៅព្រលដ្រលពួកគ្រត្រូវបានចោទប្រកាន់ 

និងបានកាត់ទោស។

អនុាសន៍សំខន់ៗ៖
V.  ឧបសម្ព័ន្ធ
១. ថ្ង្រទី ២៧ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ ២០២១៖ រាជធានីភ្នំព្រញ

លោកម៉្រង សុភា (ហៅ Tomato) ដ្រលជអ្នការព័ត៌មានមា្ន្រក់របស់សហព័ន្ធនប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយអាា៊្រន 

UMA ជពិធីករកម្មភវិធីវិទ្រយុ និងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានជភាាថ្រ ត្រូវបានជនអនមិកលួចថតរូប ខណៈ

កំពុងយកព័ត៌មានកូដកម្មភការងាររបស់ណាហា្គ្្រវីល។ UMA បានច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍បងា្ហ្រញពីការព្រួយ

បារម្ភ និងការភ័យខ្ល្រចចំពោះសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នការព័ត៌មាន នៅព្រលពួកគ្រធ្វើការរាយការ

ណ៍នៅតំបន់កូដកម្មភ9។
 

២. ថ្ង្រទី ២១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ភ្នំព្រញ

លោកអ៊ុន ចន្ថ្រ អាយុ ៣៩ ឆ្ន្រំ ចាងហា្វ្រងារព័ត៌មាន Reaksmey Krong Takhmao News-Page; និង លោក 

ឆោម ដានី អាយុ ៣២ឆ្ន្រំ ជ ចាងហា្វ្រងារព័ត៌មាន Kang Meas News-Page ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ 

គំរាមកំហ្រង តាមមាត្រ្រ ៣៧២ និង ៣៧៣ ន្រក្រមព្រហ្មភទណ្ឌ។ ប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោស ពួកគ្រត្រូវ 

ប្រឈមនឹងការជប់ពន្ធននគារពី ២ ៅ ៥ ឆ្ន្រំក្នុងមា្ន្រក់ៗ។ ចៅក្រមសុើបសួរ ស្រង លាង បាននិយាយថា 

ពួកគ្រត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ង្រទី ២១ ខ្រធ្នូ បន្ទ្រប់ពីពួកគ្រប៉ុនប៉ងជំរិតទរប្រ្រក់ចំនួន ៦០០ ដុលា្ល្ររពីឈ្ម្រះ 

នៀក គន្ធ្រ មា្ច្រស់ហាងកាហ្វ្រ V88 ដ្រលមានទីតាំងនៅសងា្ក្្រត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនព្រញ10។

៣. ថ្ង្រទី ១៨ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ភ្នំព្រញ

លោក Gerald Flynn អ្នការព័ត៌មានឯករាជ្រយ និងជសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រក្លឹបអ្នការព័ត៌មាន 

បរទ្រសន្រកម្ពុជ OPCC ត្រូវបានយាយីតាមប្រព័ន្ធនអ៊ីនធឺណិត តាមរយៈារដ្រលបានផ្រសព្វផ្រសាយដោយ 

គណនីប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយសង្គមអនមិក និងប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយដ្រលគាំទ្ររដា្ឋ្រភិបាល។

កាលពីថ្ង្រទី១៨ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១ លោក Flynn បានបង្ហ្រះនៅលើគណនី Twitter របស់គាត់ថា «គណនី 

ប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយសង្គមអនមិក បាននិយាយដោយមិនពិតថា ខ្ញុំជបុគ្គលិករបស់អង្គការលីកាដូ ហើយបាន 

ចុះបញ្ជខី្ញុជំភា្ន្រកង់ារបរទ្រសមា្ន្រក ់ដ្រលសន្មភតថ់ាបានបណ្តុះបណា្ត្រលដលម់្រដកឹនសំហជីព កញ្ញ្រឈមឹ សុធីរ  

ជមនុស្រសខ្ញុំមិនដ្រលជួបទល់ត្រសោះដើម្របីធ្វើកូដកម្មភ»11។

៤. ថ្ង្រទី ១៨ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ ២០២១៖ បន្ទ្រយមានជ័យ

លោក ឈុំ ធូ អាយុ ៥៧ឆ្ន្រំ ជអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទូរទស្រសន៍ Khmer Students News TV online ត្រូវ 

បានចាប់ខ្លួននៅខ្រត្តបន្ទ្រយមានជ័យ ពីបទទន្ទ្រ្រនដីព្រ្រលិចទឹកជង ៤០០ ហិកតា នៅឃុំភ្នំលៀប ស្រុក 

ព្រះន្រត្រព្រះ។

គាត់ព្រយយាមរាយការណ៍ពីការចោទប្រកាន់ជុំវិញការកាន់កាប់ ទន្ទ្រ្រន និងលក់ដីព្រ្រលិចទឹករបស់រដ្ឋ12។

9 Tomato, “Tamato Freelancer,” ០៤ មករា  ២០២២, https://bit.ly/36sEJe4
10 Buth Reaksmey Kongkea / ខ្មភ្ររថាមស៍,” Two journalists charged over extortion bid,” ២៤ ធ្នូ ២០២១, https://bit.ly/3w6ONVb
11 OPC,” OPCC Stands with Board Member Gerald Flynn,” ២២ ធ្នូ ២០២១,  https://bit.ly/3iflzev
12 Tith Kognov / Khmer Times, “Duo arrest over B Meanchy land grab,” ២២ ធ្នូ ២០២១, https://bit.ly/37DMfUp
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៥. ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ ២០២១៖ សៀមរាប

លោក ផ្លុង រ៉្រត អាយុ៤១ឆ្ន្រំ ជអ្នកបោះពុម្ពផ្រសាយកាស្រត Kampuchea Sovannaphum កម្ពុជសុវណ្ណភូមិ 

រស់នៅខ្រត្តសៀមរាប ត្រូវបានអយ្រយការអមាលាដំបូងខ្រត្តសៀមរាប ោះហៅកាលពីថ្ង្រទី៣០ ខ្រវិច្ឆិកា 

ឆ្ន្រ២ំ០២១ ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងបណ្តងឹបរិហារក្ររ្តិជ៍ាធារណៈ និងញុះញង់ឱ្រយមានការរីសអើង (តាមហ្វ្រសបុ៊ក)។

លោក រ៉្រត ប្រ្រប់ខ្រមបូចាថា លោកនឹងៅជួបជមួយអយ្រយការអមាលាដំបូងខ្រត្តតាមការស្នើសុំ ប៉ុន្ត្រ 

រហូតមកដល់ព្រលន្រះ លោកមិនដឹងថាដើមបណ្តឹងជនរណាទ្រ។ លោកបានសង្រស័យថា ាាក់ព័ន្ធននឹង 

ការបង្ហ្រះតាម Facebook កាលពីដើមខ្រវិច្ឆិកា ទោះបីជយា៉្រងណាក្តីលោកបានបដិស្រធមិននិយាយបន្ថ្រម

អំពីរឿងនោះទ្រ13។

៦. ថ្ង្រទី ៨ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ ២០២១៖ កំពត 

លោក ាយ សុភា និងលោក អ៊ឹង ធឿន ន្រទូរទស្រសន៍ LSN TV News ត្រូវបានអាជ្ញ្រធរខ្រត្តកំពតចាប់ខ្លួន 

កាលពីថ្ង្រទី ៨ ខ្រ វិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ ២០២១ ខណៈពួកគ្រកំពុងសមា្ភ្រសន៍ពលរដ្ឋនៅមុខាលាខ្រត្ត និងផ្រសាយផ្ទ្រល់ 

តាមរយៈហ្វ្រសប៊ុក។ អ្នការព័ត៌មានទំងពីរត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្របីាកសួរ។ លោក លួស ស្រង ចាងហា្វ្រង 

LSN TV News បានស្នើសុំជំនួយផ្លូវច្របាប់ ពីខ្រមបូចា។ ខ្រមបូចា ក៏បានបង្វ្ររករណីន្រះៅ CCIM ដ្រលផ្តល់ 

ម្រធាវីដើម្របីគំាទ្រដល់អ្នកទំងពីរ។ អ្នការព័ត៌មានខងលើត្រវូបានដោះល្រងកាលពីថ្ង្រទី ១១ ខ្រវិច្ឆកិា ឆ្ន្រ ំ២០២១14។

៧. ថ្ង្រទី១៦ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០២១៖ តាក្រវ

យោងតាមារព័ត៌មាន Cambodia Dechho for Peace បានឱ្រយដឹងថា មានករណីប៉ុនប៉ងឃាតកម្មភលើអ្នក 

កាស្រត៤នក់ នៅស្រកុបាទី ខ្រត្តតាក្រវ។ ជនដ្រដល់ជប្អនូបង្កើតរបស់ឧកញ៉ា្រ គង់ ា៉្រន់ណ្រត15 ។ លោក គង់ ទូច 

ដ្រលជអ្នកយកពត័ម៌ានមា្ន្រកក់្នងុចបំមនោះបាននយិាយថា ខណៈដ្រលពកួគ្រព្រយយាមថតរបូនៅសង្វៀន 

ជល់មាន់នោះ បុរស៤នក់ប្រដាប់ដោយដំបងឈើបានាយប្រហារពួកគ្រ។ អ្នការព័ត៌មានទំងបួននក់បាន 

រងរបួស ប៉ុន្ត្របានគ្រចច្រញដោយសុវត្ថិភាព។ 

៨. ថ្ង្រទី ២៧ ខ្រ កញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ោះកុង

លោក យួន ឈីវ អាយុ ៥១ឆ្ន្រំ ជអ្នកផ្រសាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធនអ៊ីនធឺណ្រតមា្ន្រក់ កំពុងប្រឈមមុខនឹងការ 

ដាក់ាក្រយបណ្តឹងដ្រលចោទប្រកាន់ពីបទផ្រសាយព័ត៌មានមិនពិត ាក់ព័ន្ធននឹងជម្ល្រះដីធ្លីនៅឧទ្រយនជតិ 

បុទុមាគរ ខ្រត្តោះកុង។ លោក សុខ សុទ្ធនី អភិបាលរងខ្រត្តបានដាក់ាក្រយបណ្តឹងតាមបញ្ជ្ររបស់រដ្ឋមន្ត្រី 

ក្រសួងការារជតិគឺ លោក ទៀ បាញ់។ លោក សុទ្ធនី បានធ្វើការរិះគន់ចំៗក្នុងការបញ្ច្រញមតិរបស់លោក ឈីវ 

ដ្រលបានធ្វើឡើងនៅលើហ្វ្រសប៊ុក តាមរយៈប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មាន Koh Kong Hot News ាក់ព័ន្ធននឹង

អាជ្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រនឈូសឆយដំណាំ និងផ្ទះឈើលើដីដ្រលមានជម្ល្រះ16។

13 លុង រ៉្រត/ារព័ត៌មានកម្ពុជសុវណា្ណ្រភូមិ, “ចាងហា្វ្រងកាស្រតមា្ន្រក់ត្រូវបានតុលាការច្រញដីកាោះឱ្រយចូលបំភ្លឺ”, ២៧ វិឆ្ឆិកា  ២០២១ https://bit.ly/3CNhrMd 
14 Kampot Provincial Authority, “Press Release,” ០៩ វិច្ឆិកា ២០២១, https://bit.ly/3JioG1g
15 កម្ពុជ ត្រជោ សន្តិភាព, “ករណីប៉ុនប៉ងមនុស្រសឃាតលើអ្នការព័ត៌មានចំនួន 4 នក់” ១១  តុលា ២០២១ https://bit.ly/3ihf8re
16 Khuon Narim/Chea Sokny, “Defense Minister Tea Banh orders lawsuit filed against digital news publisher for alleged fake news,” 

ខ្រមបូចាព័ត៌មាន ២៨ កញ្ញ្រ ២០២១ https://bit.ly/3MSGims

៩. ថ្ង្រទី ១៥ ខ្រ កញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ព្រះវិហារ

លោក ទ្រី វិច្ឆិកា អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ Hang Meas TV News និងលោក ទ្រី សុផល អ្នកយកព័ត៌មាន 

របស់ NICE TV ត្រូវបានោះហៅកាលពីខ្រកញ្ញ្រ ដើម្របីផ្តល់សក្ខីកម្មភក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មភទណ្ឌចំនួនបួន បន្ទ្រប់ 

ពីរាយការណ៍អំពីការកាប់រានដីព្រ្ររបស់រដ្ឋ ស្ថិតក្នុងស្រុកគូល្រន ខ្រត្តព្រះវិហារ។

លោក ទ្រី វិច្ឆិកា បាននិយាយថា បណ្តឹងន្រះធ្វើឡើងបន្ទ្រប់ពីពួកគ្របដិស្រធមិនទទួលយកសំណូកចំនួន 

៤០០០ ដុលា្ល្ររពីព្រះរាជអាជ្ញ្ររង លោក វុធ ាវី ដ្រលលោកសង្រស័យថាគ្រចង់ឱ្រយពួកគាត់នៅស្ងៀម17។

១០. ថ្ង្រទី ១៣ ខ្រ កញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ ២០២១៖ កណា្ត្រល

អ្នកស្រី ច្រ្រយ នីម សកម្មភជនដីធ្លី និងអ្នការព័ត៌មានពលរដ្ឋ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន បន្ទ្រប់ពីថតរឿងនៅប៉ុស្តិ៍ 

នគរបាល និងរៀបចំសមា្ភ្រសន៍សមាជិកគ្រាួរអ្នកភូមិកណា្ត្រលចំនួន ៣០នក់ ដ្រលត្រវូបានចាប់ខ្លនួក្នងុជម្ល្រះ 

ដីធ្លីជុំវិញអាកាសយានដា្ឋ្រនអន្តរជតិភ្នំព្រញថ្មភី។ អ្នកអភិវឌ្រឍន៍ព្រលានយន្តហោះថ្មភីន្រះ ក្នុងរយៈព្រលបុ៉ន្ម្រន 

ខ្រចុងក្រ្រយ បានសម្រកុធ្វើការឈូសឆយដីរបស់អ្នកភូមិ ដ្រលមិនព្រមផ្តល់សំណងក្នងុការផ្ល្រស់ទីលំនៅ18។

១១. ថ្ង្រទី ០៧ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ស្ទឹងត្រ្រង

អ្នការព័ត៌មានអនឡាញ ៩នក់ រួមទំងនិពន្ធននយករងមា្ន្រក់ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជុំវិញការចោទប្រកាន់ថា 

ប៉ុនប៉ងជំរិតទរប្រ្រក់ ៤ ០០០ដុលា្ល្ររ ពីអ្នកដឹកជញ្ជូនឈើក្នុងខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង។ អ្នកកាស្រតត្រូវបានចាប់ខ្លួន

ៅសួរនំនៅទីបញ្ជ្រការកងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្ត មុនព្រលបញ្ជូនសំណុំរឿងៅតុលាការ។

អ្នការព័ត៌មានទំងនោះរួមមាន៖ អ៊ិត រឹទ្ធនី អាយុ៤៧ឆ្ន្រំ បូល ថ្រ អាយុ២២ឆ្ន្រំ និង លី ធា អាយុ៤១ឆ្ន្រំ 

អ្នកយកព័ត៌មានពី PDA HOTNEWS; ណុប ប៊ុនធីម អាយុ ៤២ ឆ្ន្រំ អ្នកយកព័ត៌មាននៅ BPNEWS; គង់ 

សុធារឿន អាយុ ៤៣ ឆ្ន្រំ និពន្ធននយករងន្រ CCN Daily; លី ា៉្រន់ អាយុ ៣៦ឆ្ន្រំ ជំនួយការអ្នកបោះពុម្ពផ្រសាយ 

RMR-NEWS; និងសំ រដា្ឋ្រ អាយុ ៣១ឆ្ន្រំ ច្រ្រស សុខុន អាយុ៤១ឆ្ន្រំ និងអឿន សុខហ្រង អាយុ ៣៦ឆ្ន្រំ ដ្រលមិន

បានបញ្ជ្រក់ថាធ្វើការឱ្រយា្ថ្រប័នណាមួយជក់លាក់19។

១២. ថ្ង្រទី ០៤ ខ្រ កញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ ២០២១៖ កណា្ត្រល

លោក ពក ខឺយ  អ្នកហាត់ការនៅ VOD ត្រូវអាជ្ញ្រធរយាយី ខណៈកំពុងរាយការណ៍ពីជម្ល្រះដីធ្លីក្នុងគម្រ្រង 

ាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មភីជមួយអ្នកភូមិដ្រលរងផលប៉ះាល់នៅខ្រត្តកណា្ត្រល។ លោកប្រ្រប់ ខ្រមបូចា 

ថា លោកបានៅយកពត័ម៌ាននៅក្នងុសន្នសិទីកាស្រតដ្រលរៀបចដំោយប្រជពលរដ្ឋដ្រលាក់ពន័្ធននងឹជម្ល្រះ 

ដីធ្លជំុីវិញព្រលានយន្តហោះភ្នពំ្រញថ្មភ ីនៅស្រកុកណា្ត្រលស្ទងឹ។ ខណៈព្រលចាកច្រញ គាត់បាននិយាយថា គាត់ 

ត្រវូបានមន្ត្រនីគរបាលស្លៀកាក់ឯកសណា្ឋ្រនសីុវិលតាមពីក្រ្រយ ដ្រលស្រ្រកឱ្រយគាត់ឈប់ បុ៉ន្ត្រគាត់មិនព្រមឈប់20។

17  ម៉្រ សុធានី ”អ្នក  កាស្រតពីរ នក់  បារម្ភ  តុលាការ  ខ្រត្ត ព្រះវិហារ  ឃុំខ្លួន  ក្រ្រយ បដិស្រធ  មិន  ទទួល  សំណូក ពី  មន្ត្រី តុលាការ ,” វិទ្រយុអាសុីស្ររី ១៥ កញ្ញ្រ ២០២១ 
https://bit.ly/3u8bzJu
18 Mech Dara and Michael Dickison/VOD, ”Citizen Journalist Detained Filming Police Station Amid Airport Dispute,” 

វីអូឌី ១៣ កញ្ញ្រ ២០២១, https://bit.ly/3qcJFv0 
19 Khuon Narim/Chea Sokny, ”Nine online journalists arrested over attempted extortion of someone transporting a wood house,” 

ខ្រមបូចាព័ត៌មាន ០៧ កញ្ញ្រ ២០២១ https://bit.ly/3KUCEH8
20 Sorn Sarath,” Journalists covering mega airport project face threat and harassment,” ខ្រមបូចាព័ត៌មាន ០៦ កញ្ញ្រ ២០២១
https://bit.ly/3IiXLRD



របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១  ||  របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ 3534

១៣. ថ្ង្រទី ២៩ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ភ្នំព្រញ

សុិន ឡូត អាយុ ៣៩ឆ្ន្រំ បម្រើការងារនៅ Techo Santepheap និងអ្នកស្រី ផន់ ផលា្ល្រ អាយុ ៣២ឆ្ន្រំ បម្រើការនៅ 

Kampuchea Asean TV  ត្រូវបាននគរបាលខណ្ឌស្រនសុខចាប់ខ្លួននៅរសៀលថ្ង្រទី២៩ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០២១ 

ដោយនគរបាលខណ្ឌស្រនសុខ ាក់ព័ន្ធននិងបណ្តងឹចោទប្រកាន់ពួកគ្រថារំលោភសិទ្ធនឯិកជនភាពរបស់ស្ត្រ។ី

របាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឱ្រយដឹងថា អ្នការព័ត៌មានបានធ្វើការ Live វីដ្រអូ ផ្ទះជនរងគ្រ្រះឈ្ម្រះ 

ទឹម ស្រីទូច ភ្រទស្រី អាយុ ៣២ឆ្ន្រំ ជនជតិខ្មភ្ររ ជអ្នកបកប្រ្រភាាចិន។

ទោះយា៉្រងណាក៏ដោយ អ្នការព័ត៌មានទំងពីរនក់ត្រូវបានដោះល្រងនៅថ្ង្រទី៣០ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០២១ 

បន្ទ្រប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈព្រលមួយយប់ និងាកសួរដោយប៉ូលីស21។

១៤. ថ្ង្រទី ១៣ ខ្រ សីហា ឆ្ន្រំ ២០២២៖ ភ្នំព្រញ

លោក អាន វិចិត្រ អ្នការព័ត៌មានប្រចាំ ខ្រមបូចា និងលោកលាស់ លីបលីប អ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្រយុ 

សម្ល្រងសហរដ្ឋអាម្ររិក ត្រវូបានរឹបអូសអត្តសញ្ញ្រណប័ណ្ណ និងតម្រវូឱ្រយលុបរូបថតច្រញពីទូរស័ព្ទ និងកាម្ររ៉ា្រ 

កាលពីថ្ង្រទី១៣ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០២១។ អ្នការព័ត៌មានកំពុងរាយការណ៍ពីការតា៉្ររបស់អ្នកភូមិ ដោយារ

ត្រអាជ្ញ្រធរខណ្ឌមានជ័យបានរុះរីផ្ទះរបស់ពួកគ្រ។  ប្រភពដដ្រលបានឱ្រយដឹងថា អាជ្ញ្រធរបានគំរាមអ្នកទំង 

ពីរថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្របាប់ ប្រសិនបើពួកគ្រមិនព្រមធ្វើតាម22។

១៥. ថ្ង្រទី ០៦ ខ្រ សីហា ឆ្ន្រំ ២០២១៖ កំពង់ស្ពឺ

លោក ផន កក្កដា អ្នកយកព័ត៌មាន Pordmean Cheat ព័ត៌មានជតិ; លោកផន ាសន អ្នកយកព័ត៌មាន 

Banteay Srey បន្ទ្រយស្រី; លោក វុធ អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Khmer Mchahsrok ខ្មភ្ររ មា្ច្រស់ស្រុក 

បាននិយាយថាកាលពីថ្ង្រទី៦ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០២១ វ្រលាម៉្រង១២ និង៣០នទី មានមនុស្រសមា្ន្រក់បានប៉ុនប៉ង 

ជិះរថយន្តបុកពួកគ្រ។ ខណៈព្រលដ្រលអ្នកទំងបីកំពុងរាយការណ៍ផ្ទ្រល់អំពីរថយន្តដឹកឡានដឹកទំនិញ 

មួយដ្រលផ្ទុកព្រញដោយឈើ នៅឯឃា្ល្រំងឈើរបស់លោក ណុប ឌី នៅស្រុកឱរា៉្រល់ ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។

អ្នការព័ត៌មានខងលើបានដាក់ាក្រយបណ្តឹងៅនគរបាលស្រុកត្របូង កាលពីថ្ង្រទី៩ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០២១។ 

រហូតដល់ថ្ង្រទី១២ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០២១ ទើបភាគីទំងសងខងបានយល់ព្រមបញ្ចប់រឿង23។

21 បុស្តិ៍ព័ត៌មានសន្តិភាព “អ្នការព័ត៌មាន២នក់ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនាក់ព័ន្ធនការ Live លើលំនៅឋានបំានលើសិទ្ធនិរស់នៅរបស់បុគ្គល“ ៣០ សីហា ២០២១  
https://bit.ly/3IjzmeM
22 ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ “ខ្រមបូចាថ្ក្្រលទោសចំពោះអាជ្ញ្រធរខណ្ឌមានជ័យដ្រលបំានសិទ្ធនិអ្នការព័ត៌មាន“ ១៣ សីហា ២០២១ https://bit.ly/3ua8UP
23 NCN News Live, “Timber trader tries to hit and kill 3 journalists for filming timber truck,” NCN News Live, August 06,2021
https://bit.ly/3CVb21x

១៦. ថ្ង្រទី ១៤ ខ្រកក្កដា ឆ្ន្រំ ២០២១៖ បាត់ដំបង

លោក កៅ ពិសិដ្ឋ អាយុ ៣២ឆ្ន្រំ ជអ្នកកាស្រតព័ត៌មានអនឡាញក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាល 

ពីថ្ង្រទី១៤ ខ្រ      កក្កដា ឆ្ន្រំ២០២១ និងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឱ្រយប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ បន្ទ្រប់ពីបានរិះគន់ជ 

ាធារណៈៅលើរដា្ឋ្រភិបាលចំពោះការប្រើប្រ្រស់ា៉្រក់ាំង ដ្រលផលិតដោយប្រទ្រសចិន ដើម្របីចាក់ការារ 

ជំងឺកូវីដ-១៩  ជូនដល់ប្រជជន។

អ្នកនំាក្រយាលាដំបូងខ្រត្តលោកស្រី ជ ច័ន្ទរស្មភី បានបញ្ជ្រក់ថា លោក កៅ ពិសិដ្ឋ ត្រូវបានចោទប្រកាន់ និង 

បញ្ជូនៅឃុំខ្លួនជបប្ត្រះអាសន្ន។ លោក ពិសិដ្ឋ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់ និងរារាំងការអនុវត្តវិធាន

ការរបស់ក្រសួងសុខភិបាល24។

១៧. ថ្ង្រទី២៣ ខ្រមិថុន ឆ្ន្រំ២០២១៖ កណា្ត្រល

លោក លួស ស្រង អ្នកផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានរបស់ Los Seng News មានប្រាសន៍ថា មន្ត្រីខ្រត្តកណា្ត្រលបាន 

ប្រ្រប់គាត់ឱ្រយឈប់រាយការណ៍ និងគំរាមគាត់ ដោយចាត់វិធានការផ្លូវច្របាប់ចំពោះការរាយការណ៍ពីជម្ល្រះ 

ដីធ្លីទក់ទងនឹងអាកាសយានដា្ឋ្រនអន្តរជតិភ្នំព្រញថ្មភីក្នុងខ្រត្តកណា្ត្រល។

លោក ស្រង បាននិយាយថា គាត់បានៅមើលកន្ល្រងតា៉្រជទៀងទត់ ដើម្របីរាយការណ៍ពីករណីន្រះ រួមទំង 

ធ្វើការផ្រសាយពិធីដាក់បណា្ត្រានៅលើទំព័រហ្វ្រសបុ៊ក LSN TV24hnews អនឡាញរបស់គាត់។ ការរាយការណ៍

ជច្រើនរបស់គាត់ គឺជការផ្រសាយបន្តផ្ទ្រល់ ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយអ្នកតា៉្របញ្ច្រញភាពសោកសៅរបស់ពួកគ្រ25។

១៨. ថ្ង្រទី ២០ ខ្រមិថុន ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ភ្នំព្រញ

លោក ឡ្រង ា៉្រន់សុធា ចាងហា្វ្រងារព័ត៌មាន Cam-Hot News បាននិយាយថា អ្នការព័ត៌មានបីនក់ដ្រល 

កំពុងផ្រសាយផ្ទ្រល់ពីការតា៉្រដីធ្លីនៅតំបន់បឹងទំពុន រាជធានីភ្នំព្រញ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស 

ហើយបង្ខំឱ្រយចុះហត្ថល្រខលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយថាពួកគ្រនិងមិនប្រព្រឹត្តកំហុសដូចមុនទៀតទ្រ។ អ្នការ

ព័ត៌មានបានចុះយកព័ត៌មានពីការតា៉្រតូចមួយ កាលពីដើមខ្រមិថុន ទក់ទងនឹងគម្រ្រងាងសង់អាងស្តុក

ទឹកលើដីដ្រលទមទរដោយប្រជពលរដ្ឋជង៣០គ្រួារ26។

24 Khuon Narim, “Online journalists charged with the incitement after criticizing Chinese vaccines,” ខ្រមបូចាព័ត៌មាន ១៦ កក្ដដា ២០២១ 

https://bit.ly/3CL9Hu8
25 Mech Dara, “Journalist Reporting on New Airport’s Land Dispute Faces Pressure,” វីអូឌី ១៣ កក្ដដា ២០២១ https://bit.ly/3whAmxI
26 Mech Dara, “Three Journalists Detained, Educated for Covering Boeng Tompun Dispute,” វីអូឌី ២២ កក្ដដា ២០២១ https://bit.ly/36s1XkA



របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១  ||  របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ 3736

១៩. ថ្ង្រទី ២០ ខ្រមិថុន ឆ្ន្រំ ២០២១៖ កណា្ត្រល

អ្នកកាស្រត BATI TV (បាទី ធីវី) គឺលោក ចាន់ រិទ្ធនី លោក ផន ថា លោកច្រឹង សុខនី លោក ប្រ្រក់ ប្រន និង 

ចាងហា្វ្រង ឈ្ម្រះ ស៊ូ ស្រីលាភ រួមទំងអ្នកបើកបរ លោក អ៊ុក ឡា ត្រូវបានតុលាការខ្រត្តកណា្ត្រលចោទ 

ប្រកាន់ពីបទជំរិតទរប្រ្រក់ជថ្នូរនឹងការមិនផ្រសាយរឿងជល់មាន់ខុសច្របាប់។ ប៉ូលីសបាននិយាយថាការចាប់ 

ខ្លនួន្រះ ធ្វើឡើងបន្ទ្របព់ទីទលួបានាក្រយបណ្តងឹពមីា្ច្រសហ់ាងកាហ្វ្រ ដ្រលមានការឈ្ល្រះប្រក្រកគា្ន្រកើតឡើង27 

អ្នការព័ត៌មានមា្ន្រក់ក្នុងចំបមនោះគឺអ្នកស្រី ស៊ូ ស្រីលាភ បានបដិស្រធថា ពួកគ្រមិនបានប៉ុនប៉ងជំរិតទរ 

ប្រ្រក់ពីអ្នកណាមា្ន្រក់ឡើយ។

២០. ថ្ង្រទី១៨ ខ្រមិថុន ឆ្ន្រំ២០២១៖ ភ្នំព្រញ

លោក ហ្រង វិចិត្រ អ្នកថតវីដ្រអូន្រវិទ្រយុសំឡ្រងប្រជធិបត្រយ្រយ (វីអូឌី) និយាយថា លោករងនូវការគំរាមកំហ្រង 

ពីអភិបាលខណ្ឌ ព្រលលោកៅចងក្រងឯការអំពីផ្ទះបណ្ត្រតទឹក និងកសិដា្ឋ្រនចិញ្ចមឹត្ររីបស់ពលរដ្ឋវៀតណាម 

ក្រ្រយពីពួកគ្រត្រូវបានអាជ្ញ្រធរជម្លៀសច្រញពីទីតាំងមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ។

គាត់បាននិយាយថាគាត់ត្រូវបានគ្រហៅឱ្រយឈប់ នៅថ្ង្រទី ១៩ ខ្រមិថុនឆ្ន្រំ ២០២១ ហើយត្រូវបានគំរាមកំហ្រង 

ដោយអភបិាលខណ្ឌនងិអាជ្ញ្រធរផ្រស្រងទៀតដ្រលបានថតរបូអ្នកថតវីដ្រអ ូនងិកាតារពត័ម៌ានរបសគ់ាតហ់ើយ 

និយាយថាគាត់នឹងមានបញ្ហ្រប្រសិនបើរូបថតឬវីដ្រអូណាមួយត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយ28។

២១. ថ្ង្រទី ០៤ ខ្រមិថុន ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ព្រះវិហារ

តុលាការខ្រត្តព្រះវិហារ នៅថ្ង្រអាទិត្រយន្រះ បានបញ្ជូនអ្នកកាស្រតក្រ្រម៉្រងចំនួនប្រ្រំបីនក់ ពីប្រព័ន្ធនផ្រសព្វផ្រសាយ 

ជច្រើន យកៅឃុខំ្លនួបប្ត្រះអាសន្ន ក្រ្រមការចោទប្រកានថ់ា ថតរូបនៅតបំនឯ់កជនដោយគា្ម្រនការអនញុ្ញ្រត 

និងជំរិតយកលុយពីមា្ច្រស់ឃា្ល្រំងឈើ29។ អ្នកកាស្រតដ្រលត្រូវចាប់ខ្លួនមាន៖

គីម ហា៊្រន អាយុ ៤២,  វង្រស និមល អាយុ ៤២ ឆ្ន្រំ, ដ្រលជចាងហា្វ្រងារព័ត៌មាន Phnek Reastr News; ជ ាម៉ន 

អាយុ ៣៩ឆ្ន្រំ; គីម ហុង អាយុ ៤០ឆ្ន្រំ; រឿង ឈន់ អាយុ ៤០ឆ្ន្រំ ជចាងហា្វ្រងារព័ត៌មាន Ethypol Preah Atit News 

សំ ារឿន អាយុ ៤៩ ឆ្ន្រំ ចាងហា្វ្រងារព័ត៌មាន Sthapana; សឿង សុភី អាយុ ៤២ ឆ្ន្រំ និពន្ធននយក Khmer 

Cheayden News; ឆយ លាវ អាយុ ៥១ឆ្ន្រំ។ 

២២. ថ្ង្រទី ១១ ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០២១៖ កំពង់ឆ្ន្រំង

លោក ក្រវ រតន អាយុ ៣៦ឆ្ន្រំ ជអ្នការព័ត៌មាន និងជចាងហា្វ្រងារព័ត៌មាន TN Hot News អនឡាញ 

បាននិយាយថា អង្គរក្រសមា្ន្រក់បានាំងមុខគាត់ ហើយសុំឱ្រយប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនគាត់ ខណៈដ្រលគាត់កំពុងត្រយក 

ព័ត៌មានរបស់អ្នកភូមិ ដ្រលកំពុងត្រធ្វើការតា៉្រប្រឆំងនិងស្រចក្តីសម្រ្រចរបស់តុលាការខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង ដ្រល 

មានភាពលម្អៀងគាំទ្រអ្នកកាន់កាប់ដី ដ្រលមានទ្រព្រយសម្របត្តិជង30។ លោកថា ប៉ុន្ត្រមន្ត្រីមិនបានអនុវត្តតាម 

នោះទ្រ ដោយារត្រមានចំនួនប្រជជនដ៏ច្រើននៅក្រប្ររនោះ។

27 Sam Sopich, “Journalists, publisher face five years prison over cockfighting extortion,” ខ្រមបូចាព័ត៌មាន ២២ មិថុន ២០២១ https://bit.ly/3N2RBsv 
28 ខ្រមបូចា ”ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍រួមៈ បញ្រឈប់ការគំរាមកំហ្រងនិងធ្វើទុកបុកម្ន្រញលើអ្នការព័ត៌មានឯករាជ្រយ” ខ្រមបូចា ១៩ មិថុន ២០២១ https://bit.ly/35MIIyw
29 Khy Sovuthy, ”Eight local journalists charged with extortion in timber warehouse case,” ខ្រមបូចាព័ត៌មាន ០៧ មិថុន ២០២១
https://bit.ly/36vp8uE
30 Khuon Narim, “Two journalists report harassment by authorities during coverage of separate land disputes,” ខ្រមបូចាព័ត៌មាន ១៣ ឧសភា 

២០២១ https://bit.ly/3tqUr2I

២៣. ថ្ង្រទី ១១ ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ពោធិ៍ាត់

លោក ឃុត សុគន្ធន អាយុ ៣៣ឆ្ន្រំ ជអ្នកយកព័ត៌មានមា្ន្រក់នៅ  វីអូឌី បាននិយាយថា មានបុរសប្រដាប់អាវុធ 

មា្ន្រក់ក្នុងឯកសណា្ឋ្រនយោធាបានចូលៅជិតគាត់ ហើយបានដកហូតទូរស័ព្ទទំនើប១គ្រឿងរបស់គាត់ មា៉្រសុីន 

ថតសំឡ្រង និងសៀវភៅកត់ត្រ្រព្រលគាត់កំពុងយកព័ត៌មានអំពីជម្ល្រះដីធ្លីនៅស្រុកក្រគរ ខ្រត្តពោធិ៍ាត់។   

អាជ្ញ្រធរបានមកប្រ្រប់អ្នកភូមិ ដ្រលភាគច្រើនមកពីតំបន់ក្រប្ររខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំងនោះ ឱ្រយឈប់ធ្វើស្រ្រក្នុងទីតាំង

ដ្រលគ្រចាត់ទុកជដីរដ្ឋ ដ្រលអាជ្ញ្រធរកំពុងាស់វ្រងទុកជដីសម្របទនសង្គមកិច្ច31។

លោក សុគន្ធន បាននិយាយថា អាជ្ញ្រធរក៏បានហ្រកកំណត់ត្រ្ររបស់គាត់ និងលុបសំឡ្រងច្រញពីមា៉្រសុីនថត 

របស់គាត់ បើទោះបីជគាត់បានប្រ្រប់ថា គាត់ជអ្នករាយការណ៍មកពី វីអូឌី ដ្រលត្រូវមកយកព័ត៌មានពី 

ជម្ល្រះដីធ្លី32។

២៤. ថ្ង្រទី ២៥ ម្រា ២០២១៖ កណា្ត្រល

វឿន សុភ័ណ្ឌរា៉្រ ភ្រទប្រុស អាយុ ៣៦ឆ្ន្រំ ជអ្នការព័ត៌មានន្រ UMTV Online ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ដោយារ 

បាំនលើបម្រ្រមការធ្វើដណំើរឆ្លងខ្រត្ត ដ្រលបានដាកច់្រញ អឡំងុព្រលមានការរកីរាលដាលន្រជងំកឺវីូដ-១៩។ 

ហ្រតកុារណ៍ន្រះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ង្រទ២ី៣ ខ្រម្រា ឆ្ន្រ២ំ០២១ ត្រងច់ណំចុព្រដំ្រនខ្រត្តកណា្ត្រល 

និងខ្រត្តកំពង់ចាម33។ ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរត្រូវបានគ្រសន្មភត់ថាមានការលើកល្រងចំពោះប្រសកកម្មភ

ទក់ទងនឹងការងារដ្រលចាំ្របាច់។

២៥. ថ្ង្រទី ១០ ខ្រម្រា ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ភ្នំព្រញ

ារព័ត៌មានអនឡាញ K01(លោក ឃឿន សូឡា ជមា្ច្រស់ និងជចាងហា្វ្រង) ត្រូវបានបិទបន្ទ្រប់ពីមានការច្រញ 

លិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ចុះថ្ង្រទី១០ ខ្រម្រា ឆ្ន្រំ២០២១ ដកហូតអាជ្ញ្រប័ណ្ណផ្រសាយព័ត៌មានដោយារ 

ា្ថ្រប័នន្រះ ផ្រសាយព័ត៌មានដ្រលញុះញង់ បង្កឱ្រយមានចលាចលក្នុងសង្គម34។ លិខិតរបស់ក្រសួងមិនបានផ្តល់

ព័ត៌មានបន្ថ្រមទ្រ។

២៦. ថ្ង្រទី ៣១ ខ្រមីន ឆ្ន្រំ ២០២១៖ កំពង់ចាម

នៅវ្រលាថ្ង្រត្រង់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រមីន ឆ្ន្រំ២០២១ លោក នួន ារឿន អ្នការព័ត៌មាន AN Hot News 

រួមនឹងអ្នការព័ត៌មានពីរនក់ទៀត មកពីបណា្ត្រញារព័ត៌មាន Angkor Borei News និង KMM Hot News 

បានព្រយយាមថតរបូនៅកន្ល្រងជល់មានម់យួក្នងុស្រកុជើងព្រ្រ ខ្រត្តកពំង់ចាម។  ពួកគ្រត្រវូបានមនសុ្រសមួយក្រមុ 

មានគា្ន្រ៦នក់ប្រដាប់ដោយដំបងឈើមកធ្វើការាយប្រហារ ហើយព្រលនោះរថយន្តរបស់លោក នួន ារឿន 

ត្រូវរងការខូចខត35។

31  បទសមា្ភ្រសន៍រាងខ្រមបូចាតាមទូរស័ព្ទជមួយលោក សុគន្ធន ន្រារព័ត៌មាន វីអូឌី នៅថ្ង្រទី១១ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០២១
32 Khan Leakhena,” A Reporter of VoD threated by police office,”  វីអូឌី ១១ ឧសភា ២០២១ https://bit.ly/3tpiZc8
33 Khmer Times, “No mercy for travel ban violators – three people arrested, including a journalist for violating travel ban,”

ខ្មភ្ររថាមស៍ ២៥ ម្រា  ២០២១ https://bit.ly/3Ngg9hP
34 ក្រសួងព័ត៌មាន “សម្រ្រចលុបអាជ្ញ្របណ្ណ គ្រហទំព័រ K01 ធីវីអនឡាញ ដ្រលផ្រសាយព្វផ្រសាយព័ត៌មានញុះញង់ បង្កចលាចលក្នុងសង្គម“ ក្រសួងព័ត៌មាន 

១០ ម្រា ២០២១ 10th April 2021, https://bit.ly/3NzJ947
35 KNN News, “លោក កាំង គឹមហុង អធិការរងស្រុកជើងព្រ្រ ខ្រត្តកំពង់ចាម បង់លុយ$500បញ្ចប់រឿងហិង្រសានៅទីតាំងជល់មាន់” KNN News 
១០ ម្រា ២០២១ https://bit.ly/36ubjwm



របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១  ||  របាយការណ៍ស្ថានភាពសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ 3938

២៧. ថ្ង្រទី១៨ ខ្រមីន ឆ្ន្រំ២០២១៖ ភ្នំព្រញ

ក្រសួងព័ត៌មានបានដកអាជ្ញ្រប័ណ្ណព័ត៌មានរបស់លោក ផ្រង វណ្ណៈ ដ្រលបានផ្រសាយវីដ្រអូបងា្ហ្រញពីការដាក់ 

ទោសទណ្ឌធ្ងនធ់្ងរនៅឯវត្តមយួក្នងុខ្រត្តសៀមរាប។ វីដ្រអនូ្រះបានចាបផ់្ដើមផ្រសព្វផ្រសាយនៅលើបណា្ត្រញសង្គម 

នៅថ្ង្រទី១៤ ខ្រមីន ដោយបងា្ហ្រញពីព្រះចៅអធិការវត្តរាជបូណ៌ ក្នុងខ្រត្តសៀមរាប បានាយដំព្រះសង្រឃ 

ក្មភ្រងបីអង្គដោយដំបង។ ឧប្របត្តិហ្រតុន្រះនំឱ្រយមានការសុើបអង្ក្រតដោយអាជ្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន ប៉ុន្ត្រអាជ្ញ្របណ្ណ 

របស់លោក ផ្រង វណ្ណៈ ត្រូវបានដកហូតដោយារត្រធ្វើឱ្រយ «ប៉ះាល់ដល់ព្រះពុទ្ធនាសន»36។

២៨. ថ្ង្រទី១៤ ខ្រមីន ឆ្ន្រំ២០២១៖ ភ្នំព្រញ

ក្រសួងព័ត៌មានបានដកហូតអាជ្ញ្របណ្ណ Live-Daily ដ្រលគ្រប់គ្រងដោយលោក ទ្រព វីរៈ ជុំវិញការចោទប្រកាន់ 

ថាបានផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានមិនពិត និងបង្កគ្រ្រះថា្ន្រក់ដល់សន្តិសុខរបស់នគរបាល ដ្រលអាចធ្វើឱ្រយប៉ះាល់ 

ដល់សន្តសុិខជតិ និងធ្វើឱ្រយខូចកិត្តយិសរបស់រាជរដា្ឋ្រភិបាល37។ លិខិតរបស់ក្រសួងមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថ្រមទ្រ។

២៩. ថ្ង្រទី ១២ ខ្រមីន ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ភ្នំព្រញ

ក្រសួងព័ត៌មានបានដកហូតអាជ្ញ្រប័ណ្ណសម្រ្រប់ព័ត៌មាន ាន ព្រំ និងសមាគមអ្នកកាស្រត ហ្វ្រសប៊ុកកម្ពុជ 

ដ្រលគ្រប់គ្រងដោយទីប្រឹក្រសាក្រសួងលោក ព្រំ ាន កាលពីថ្ង្រទី ១២ ខ្រមីន ចំពោះការបង្ហ្រះរូបថតដ្រល

មិនមានភាពត្រឹមត្រូវរួមជមួយនិងអត្ថបទមួយ។ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី លោក ាយ ឈុំ ក៏បានច្រញព្រះរាជក្រឹត្រយ

ដកតំណ្រងទីប្រឹក្រសារបស់លោកផងដ្ររ។

ការបង្ហ្រះន្រះនយិាយអពំកីារា្ល្របដ់ោយារជងំកឺវូដីដបំងូក្នងុប្រទ្រសកម្ពុជ ប៉នុ្ត្ររបូថតដ្រលភា្ជ្របម់កជមយួ 

នោះ បងា្ហ្រញពីឈុតកីឡាាយកូនហោ្គ្្រលដ្រលរំុដោយក្រណាត់ពណ៌សរលុងស្រដៀងៅនឹងទម្រង់មនុស្រស។

លោកថា ភរិយារបស់លោក គឺលោកស្រ ីសីុ សុភ័ក្ត្រ ទើបជអ្នកគ្រប់គ្រងារព័ត៌មាន San Prum News ហើយ 

លោកគ្រ្រន់ត្រជទីប្រឹក្រសាារព័ត៌មានសង្គមប៉ុប្ណ្រះ។ លោកថា ការបិទារព័ត៌មាន San Prum News នឹង 

ប៉ះាល់ដល់បុគ្គលិកប្រមាណ ៦០នក់ ហើយលោកក៏បានសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសរបស់លោករួចផងដ្ររ38។

៣០. ថ្ង្រទី ២៤ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ ២០២១៖ សៀមរាប

ការីនិពន្ធនន្រារព័ត៌មានជភាាចិន ដ្រលមានគ្រហទំព័រឈ្ម្រះ Angkor Today ត្រូវបាននិរទ្រសច្រញពី 

ប្រទ្រសកម្ពជុ បន្ទ្របព់បីានចុះផ្រសាយរឿងមយួដ្រលអះអាងថា ា៉្រកា់ងំការារជងំកឺវីូដ-១៩ ត្រវូបានលកម់និ 

ត្រឹមត្រូវច្រញពីមន្ទីរព្រទ្រយកាល់ម៉្រត។

36 Sun Narin, “Online Publication Shut Down for Criticizing Monk Beatings in Siem Reap,” វីអូអ្រ ១៩ មិន ២០២១, https://bit.ly/34W6YS8 
37 March 14,2021 Letter from Information Ministry revoked news license of Live-daily, 
38 Khy Sovuthy,” Information Ministry revoked news license of San Prum online media outlets,” ខ្រមបូចាព័ត៌មាន ១៥ មិន ២០២១
https://bit.ly/37MPitm

39 Khy Sovuthy, “Chinese-language editor to be deported over “fake news” vaccine sales,” ខ្រមបូចាព័ត៌មាន ២៥ កុម្ភៈ ២០២១
https://bit.ly/37FNVfT
40 Sorn Sarath, “Nine years after violent eviction, former Borei Keila residents still struggle,” ខ្រមបូចាព័ត៌មាន ១២ កុម្ភៈ ២០២១
https://bit.ly/3LJt4qZ 
41 Post on Facebook of SRN news “letter of apologized”, March 07, 2021, https://bit.ly/3L5zi3r
42 ថ្ង្រទី ២០ មករា ឆ្ន្រំ២០២១/ស្នងការនគបាលជតិ https://bit.ly/3itDazj

ក្រសួងសុខភិបាល ដ្រលបានគ្រប់គ្រងាក់កណា្ត្រលន្រ ា៉្រក់ាំង សុីណូហា្វ្រម ៦០០,០០០ ដ្រលជជំនួយ 

បានពីប្រទ្រសចិន  បានថ្ក្្រលទោសចំពោះការផ្រសាយរបស់គ្រហទំព័រដ្រលថាា៉្រក់ាំងត្រូវបានគ្រយកច្រញ

ពីមន្ទីរព្រទ្រយកាល់ម៉្រត ជកន្ល្រងដ្រលធ្វើការចាក់ា៉្រក់ាំងលើកទី១ ដ្រលបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខ្រកុម្ភៈ។

 

អ្នកនំាក្រយក្រសួងសុខភិបាល អ្នកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បានហៅរឿងន្រះថាជព័ត៌មានមិនពិត និងទមទរឱ្រយ 

ក្រុមហ៊ុន Angkor Today ក្រសម្រួលទក់ទងនឹងបញ្ហ្រន្រះ39។

៣១. ថ្ង្រទី ០៨ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ ២០២១៖ កណា្ត្រល

លោក ស៊ន ារា៉្រត អ្នកយកព័ត៌មានខ្រមបូចា និងលោកព្រីង សំរាំង អ្នកថតរូប ខ្រមបូចា ត្រូវបានប្រធាន 

សហគមន៍ឃាត់ ដោយលើកឡើងថាពួកគ្រត្រូវការសុំការអនុញ្ញ្រតមុននឹងចូលសហគមន៍ និងនិយាយជមួយ 

អ្នកភូមិ។ ប្រ្រំនទីក្រ្រយមក អនុប្រធានភូមិ និងសន្តិសុខភូមិចំនួនប្រ្រំនក់ បានមកដល់កន្ល្រងកើតហ្រតុ 

ហើយបានសុំឱ្រយពួកគ្រចាកច្រញ ហើយពួកគ្របានចាកច្រញតាមការស្នើសុំនោះ40។

៣២. ថ្ង្រទី ២១ ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ឧត្តរមានជ័យ

មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថជន់ខ្ពស់មួយរូបបានប្តឹងលោក ហា៊្រន បោ៉្រ ចាងហា្វ្រងារព័ត៌មាន SRN News ដោយ 

ារលោករាយការណ៍រឿងជម្ល្រះដីធ្លីនៅខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ។ នៅថ្ង្រទី ១៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ ២០២១ គាត់បានមក 

ការិយាល័យ ខ្រមបូចា ដើម្របីស្វ្រងរកជំនួយផ្ន្រកច្របាប់ ហើយត្រវូបានបញ្ជនូៅមជ្រឈមណ្ឌលសិទ្ធនមិនុស្រសកម្ពជុ 

(CCHR)។

នៅថ្ង្រទី ៧ ខ្រមីន ឆ្ន្រំ ២០២១ លោកបានសរស្ររលិខិតសុំទោសជាធារណៈៅកាន់ នយឧត្តមស្រនីយ៍ 

អ៊ុក គឹមលី ដោយនិយាយថា ាធារណជនមានការភាន់ច្រឡំចំពោះការរាយការណ៍របស់គាត់41។ 

៣៣. ថ្ង្រទី ១៩ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ ២០២១៖ ភ្នំព្រញ

លោក ផត់ ហ៊ន និពន្ធននយក KH Plus News និងលោក យឹម ារ៉្រម ចាងហា្វ្រងារព័ត៌មានមួយន្រះ 

ត្រូវបាននគរបាលខ្រត្តកណា្ត្រល ោះហៅមកាកសួរ បន្ទ្រប់ពីបានផ្រសាយបន្តផ្ទ្រល់វីដ្រអូ ស្តីពីសកម្មភភាព 

របស់នគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ធ្វើការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្របាប់ចរាចរណ៍ និងប្រើប្រ្រស់អាកប្របកិរិយាមិន

សមរម្រយលើអាជ្ញ្រធរ ខណៈអាជ្ញ្រធរកំពុងបំព្រញភារកិច្ចរបស់ពួកគ្រ42៕ 
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