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ទាកស់ទងនឹងសារើភាពារព័ត៌មាន និងសារើភាពនាការបញ្ចាញមតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានាប់

ពីខាមាា ដល់ខាមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។ 

ការវិវឌាឍដ៏គួរឱាយកសត់សមា្គាល់មួយ ដាលយើងបានឃ្លាមំើលកស្នងុតាមីាសនាះ គឺបរិយាកាសរឹតបន្តងឹ 

ពាកស់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នាតឃុំសង្កាត់ រួមទាំងការបៀតបៀនលើអ្នកសារព័ត៌មានបាាំនាកស់ដាល 

ផាសព្វផាសាយអំពីការបោះឆ្នាត។ បន្ថាមពីលើនាះ អ្នកសារព័ត៌មានជចាើននាកស់តាូវបានារារំង 

មនិឱាយារយការណព៍កីសដូកសម្មដាលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសសហជីព និងនិយោជិតរបសក់ាមុហ៊នុ 

ណាហ្គាវើល ហើយអាជ្ញាធរកស៏បានបង្ខំឱាយអ្នកសារព័ត៌មានបញាឈប់ការថត លុបរូបថត និងវើដាអ ូ

ចាញផងដារ។  

ខាមបូា បានកសត់តាាការបៀតបៀនទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន  ១១កសរណី   បាឆំងនឹង 

អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន ១៧ នាកស់ (សាី ១ នាកស់) និងបានសង្កាតឃើញា មានការរំលោភសិទ្ធិ

សារើភាពអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន ៤ កសរណីកស្នុងអំឡុងតាីមាសនាះ។ 

នៅកស្នុងរបាយការណ៍នាះផងដារ យើងកស៏បានចងកាង ព័ត៌មានបច្ចុបាបន្នភាពអំពីបញ្ហាបាឈម 

របស់បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយឯកសារជាយ និងនិនា្នាការសារើភាពនាការបញ្ចាញមតិ ពាមទាំងការអភិវឌាឍ 

បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ បច្ចបុាបន្នភាពអំពីចាបាប់និងបទបាបញ្ញត្តពិាក់សព័ន្ធ ហើយនិងកំសណត់ចំណំាពិសាស 

ស្តីពីា្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានកស្នុងអំឡុងពាលបោះឆ្នាតឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ ២០២២នាះផងដារ ។

ទាំងអស់គ្នាដើមាបីមសារីភាពសរព័ត៌ាន

អ្នកសារព័ត៌មានតាូវបាន គំារមកាាយ ថត  ប៉ូលិស ចារចរណ៍ 

យកសលុយតាមដងផ្លូវ 

អ្នកសយកសព័ត៌មាន វើអូឌី តាូវបានគំារមកសំហាងបនា្ទាប់ពីបានថតរូបកសន្លាង 

ដាលសងាស័យាមានការបង្ខំឱាយធ្វើការ 

អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសសង្កាតការណ៍សិទ្ធិមនុសាស តាូវបានបណ្តាញ 

ចាញពីកសន្លាងតវ៉ារបស់កាុមហ៊ុនណាហ្គាវើល 

ាលា ដំបូង ារជធានី ភ្នំពាញ បដិសាធ សំណើ សុំ ធ្វើ លិខិត ឆ្លង ដាន 

អតីតអ្នកស យកស ព័ត៌មាន វិទាយុ អាសុីសារើ 

កាសួង ព័ត៌មាន ដកសហូត អាជ្ញាប័ណ្ណ បាព័ន្ធ ផាសព្វផាសាយ របស់ ា្ថាប័ន  

ចំនួន ៣ ជុំវិញ បញ្ហាកាមសីលធម៌ 

តុលាការ ខាត្ត កសំពង់ធំ ទមា្លាកស់ បទ ចោទ លើ អ្នកសារ ព័ត៌មាន ពីរ នាកស់   

ករណីមដាលតាូវបានរាយការណ៍នៅតាីមាសនាះ

ករណីមបាឆាំងអ្នកសរព័ត៌ាន ៖

១

២

៣

៤

៥

៦



5

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមាស

ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

បច្ចុបាបន្នភាពផាសាងៗ

សន្ទសាសន៍សារើភាពារព័ត៌មានកសម្ពុជធា្លាកស់ចុះមកសតាឹម ១៤២ 
កស្នុងចំណោម ១៨០ 

សុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានតាូវបានលើកសយកសទៅពិភាកសាសាកស្នុងអំឡុងទិវ 
សារើភាពារព័ត៌មានពិភពលោកស 

អ្នកសជំនាញនិយាយាសុវត្ថិភាពឌីជីថលរបស់បាជជនកសម្ពុជ កសំពុងមាន
ការពាួយបារម្ភកកាន់តាខ្លាំង 

ាងហ្វាងារព័ត៌មានឌីជីថលលោកស យួន ឈីវ តាូវបានដោះលាងវិញ 
បនា្ទាប់ពីជប់ពន្ធនាគារអស់៨ ខា  

គាហទំព័រ Rithysen News ដំណើរការឡើងវិញ 

អ្នកសារព័ត៌មានកសម្ពុជជស្តាីកសំពុងមានការកើនឡើង 

រដ្ឋមនា្តីកាសួងព័ត៌មានការពារការអនុវត្តរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកស្នុងសាុកស៖  
យកសអំណោយ ប៉ុន្តាតាូវផាសាយការពិត 

សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអាសុីបា៉ាសុីហ្វិកសដាលជបណា្តាញ 
អ្នកសារព័ត៌មានា្នាកស់តំបន់មួយតាូវបានបង្កើតឡើងកស្នុងសន្និបាត 
សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជតិ 

កសម្ពុជ បញ្ចប់ ការធ្វើឯកសារគោល នយោបាយ សំខន់ មួយ ដើមាបី លើកស 
កសម្ពស់ បាព័ន្ធ ផាសព្វផាសាយ ព័ត៌មាន និង អកស្ខរកសម្ម ឌីជីថល ទូទាំងា្ថាប័ន 
រដ្ឋាភិបាល និង គាប់ វិស័យ កស្នុង សង្គម
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ករណីមបាឆាំងអ្នកសរព័ត៌ាន ៖

ចាបាប់ស្តីពីឧកាិដ្ឋកសម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់បាទាសកសម្ពុជនៅតាស្ថិត 

កាាមការតាួតពិនិតាយ 

អង្គការ សង្គម សុីវិល អំពាវនាវ ឱាយពន្លឿនការអនុម័ត ចាបាប់ ស្ដីពី សិទ្ធិ  

ទទួល បាន ព័ត៌មាន  

កាុមហ៊ុនកសម្ពុជឥឡូវនាះតមាូវឱាយបាើឈ្មាះដានជតិ

ា្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានកស្នុងអំឡុងពាលបោះឆ្នាតឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ ២០២២

បច្ចុបាបន្នភាពអំពីមចាបាប់ និងបទបាបញ្ញត្តិាក់ព័ន្ធ៖ 
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់អ្នកសរព័ត៌ាន
បរិយាកាស ដាល គា្មាន គាាះា្នាក់ស ទំាង ផ្លវូកាយនិង ផ្លវូចិត្ត មានារៈ សំខន់ណាស់ សមាាប់ ដំណើរការសារើភាព  

ារព័ត៌មាន។ មាយ៉ាងទៀត បាជពលរដ្ឋតាវូតារើកសារយនឹងសារើភាពនាការបញ្ចាញមតិតាមរយៈបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ 

ឬមធាយបាយផាសាងទៀត ដោយមិនមានការប៉ះពាល់អ្វីឡើយ។ នៅកស្នុងតាីមាសកសន្លងទៅ សារើភាពជមូលដ្ឋាន 

ទាំងនាះ តាូវបានគំារមកសំហាងជថ្មីម្តងទៀត ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងបាព័ន្ធតុលាការ។ 

បាភាទនាការយាយីម ចំនួនករណីមដាលតាូវបានរាយការណ៍ ចំនួនអ្នកសរព័ត៌ាន

វិធានការផ្លូវចាបាប់ ២ ៥

វិធានការរដ្ឋ ០ ០

ការគំារមកសំហាង ៥ ៦

ការឃត់ខ្លួនដើមាបីាកសសួរ ១ ១

ការាប់ដកស់ពន្ធនាគារ ៣ ៥

សរុប ១១ ១៧

តាារង ១ ៖ បាភាទនាការយាយី

សាចក្តីមសង្ខាបអំពីមករណីមនាការយាយីមលើអ្នកសរព័ត៌ាន
កស្នងុ ចណំោម បញ្ហា ជ ចាើន ដាល អ្នកស ារពត័ម៌ានកសម្ពុជកសពំងុ បាឈម មខុ ភាព ភយ័ ខ្លាច ចំោះចណំាតក់ារ ផ្លវូ  

ចាបាប ់ នៅ តា បន្ត មានកស្នងុចតិ្តរបស់អ្នកសារពត័ម៌ាននៅពាលដាលពកួសគាអនវុត្តការងរបាាថំ្ងា។ អ្នកសារពត័៌មាន 

តាងតាមានអារម្មណា៍មានការបភំតិបភំយ័ ឬគាំរមកសហំាងពសីណំាកសស់កសម្មភាពរបសម់ន្តារីដ្ឋាភិបាល មនិា 

ជប៉ូលីសដាលបាន បញាឈប់អ្នកសារព័ត៌មានពីការថតរូប ឬាត់វិធានការផ្លូវចាបាប់បាឆំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន 

ដោយគាាន់តាពួកសគាបំពាញការងររបស់ខ្លួន។

ាប់ពីខាមាា ដល់ខាមិថុនា ឆ្នា២ំ០២២ ខាមបូា បានកសត់តាានូវការយាយីចំនួន ១១កសរណីលើអ្នកសារព័ត៌មាន 

ចំនួន ១៧នាកស់ (សាី ១នាកស់)។ កស្នុងោះអ្នកសារព័ត៌មាន ៥ នាកស់ តាូវ បាន ាប់ ខ្លួន ៥នាកស់ទៀត បាឈម មុខ នឹង  

ចំណាត់ ការ ផ្លវូ ចាបាប់ ចំណាកស ៦ នាក់សទៀត រង ការយាយី និង គំារម កំសហាង និង មា្នាក់ស តាវូ ឃត់ខ្លនួ ដើមាបី ាកស សួរ។

នគរបាល ចារចរណ៍បាន ឃត់ ខ្លួន និងគំារម គំហាងអ្នកសារព័ត៌មាន ពលរដ្ឋមា្នាកស់ កាាយថតសកសម្មភាពដាល

នគរបាល ចារចរណ៍យកស លុយ ពី អ្នកសបើកស បរម៉ូតូ ហើយ នគរបាល កស៏បានបញ្ជា ឱាយ លុប រូបថត និង វើដាអូ ដាល 

អ្នកសារព័ត៌មាន ោះបានថត។ 

លោកស សួន វុតា្ថា បាននិយាយា កាលពីថ្ងាទី១០ ខាមាា លោកសធ្វើដំណើរពីខាត្តកសំពតមកសារជធានីភ្នំពាញ  

លោកសកសប៏ានឃើញរថយន្តឈ្នលួដកសម់នសុាសលើសចណុំះជហូរហារ ប៉នុ្តាអឡំងុពាលមកសដលប់៉សុ្តិ៍តាតួពនិិតាយ 

មួយកស្នុងសង្កាត់លើកសដាកស ខាត្តកសណា្តាល នគរបាល ចារចរណ៍បានយកសលុយ ហើយអនុញាត្តឱាយទៅ។ 

លោកស  វុតា្ថា មានបាាសន៍ ា ៖ « អ្នកសខ្លះគាត់ដកស់មនុសាសលើសចំណុះអីចឹងទៅ គាត់ គាាន់តា ឱាយលុយពី 

២០,០០០  ទៅ ៣០,០០០រៀល [៥-៧.៥ ដុលា្លារ] ទៅប៉ូលីស ចារចរណ៍ គាឱាយទៅចឹងទៅ គា្មាន ការ អនុវត្ត ចាបាប់ 

អីទា»។

នៅពាល លោកស វុតា្ថា ទាញ ទូរស័ព្ទ ចាញ ដើមាបី ថតយកស វើដាអូ លោកសកស៏ តាូវ បាន ៅ ទៅ ាកសសួរ អស់ រយៈពាល 

 ជង មួយ ម៉ាង។ មនា្តីនគរបាលបានទាមទារតាួតពិនិតាយមើល  «លិខិតបាសកសកសម្ម» និងអត្តសញ្ញាណបណ្ណ 

របស់លោកស ហើយថាមទាំងទាមទារឱាយលោកសលុបវើដាអូសកសម្មភាពទាំងោះចាញ ពាមទាំងចុះហត្ថលាខ

លើកសិច្ចសនាយដើមាបីបញ្ចប់រឿង។

លោកស វុតា្ថា បាន នយិាយ ា នៅ ទ ីបផំតុ លោកស កសយ៏លព់ាម ចុះ ហត្ថលាខ លើ កសចិ្ច សនាយ  ហើយ បាន លបុ រូប ថតចាញ 

ដើមាបី ឱាយ លោកស អាច ាកសចាញ ពីទីោះបាន។

អធិការ សាុកស លើកសដាកស លោកស អំ ធូ មានបាាសន៍ា មនាីនគរបាយចារចរណ៍ទាំងោះ ជកសមា្លាំងសមត្ថកសិច្ច 

ចល័ត របស់ា្នាកស់ខាត្ត។ លោកសអះអាងា មន្តាីចារចរណ៍បានអនុវត្តតាមវិជ្ជាជីវៈ ហើយការដាលសមត្ថកសិច្ច

បាាប់អ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋរូបោះឱាយលុបវើដាអូកស៏មិនមានជការគំារមកសំហាងទា គាាន់តាឱាយលុបដើមាបីកសុំឱាយ 

មានរឿងវាងឆ្ងាយប៉ុណោ្ណាះ។

បាភព៖ https://bit.ly/3mWf2Ys

១. អ្នកសរព័ត៌ានតាូវបាន គំរាមកាាយ ថត  ប៉ូលិស ចរាចរណ៍យកលុយតាមដងផ្លូវ
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

អ្នកសយកសព័ត៌មានវើអូឌី លោកស មុិច ដារ៉ា តាូវបានអគ្គនាយកសដ្ឋានអោ្តាបាវាសន៍ខាត្តពាះសីហនុឃត់ខ្លួនដើមាបី 

ាកសសរួរយៈពាលបាហាលពរីម៉ាងកស្នងុខាមាា បនា្ទាបព់លីោកសបដសិាធមនិលបុរូបភាពដាលគាតថ់តចាញ 

ពីកសន្លាងមួយ ដាលតាូវបានគាសងាស័យាបានបាើបាាស់កសមា្លាំងពលកសម្មខុសចាបាប់។ ទូរស័ព្ទរបស់លោកស កាត 

អ្នកសារព័ត៌មាន កាតា្ថាប័ន បណ្ណរបបសន្តិសុខសង្គម និងម៉ូតូតាូវបានរឹបអូសជបណោ្តាះអាសន្ន។ 

លោកស ដារ៉ាមានបាាសន៍ា៖ «គាត់ [មន្តាីនគរបាលអោ្តាបាវាសន៍] បាន [គំារមវយ] ខ្នាះដាមកសលើខ្ញុំ»។ 

« បាសិន បើ មាន ចាបាប់ ថត រូប នៅទី ាធារណៈ ហើយ ខ្ញុំ តាូវ សុំការ ការ អនុញ្ញាតយា៉ាងនាះ  ខ្ញុំបាហាលជ  ឈប់ ពី 

ការងរ  តាលប់មកសធ្វើ ជ កសសិកសរវិញ»។ 

ទោះជយា៉ាងនាះកស្តី អ្នកសនាំពាកសាយកាសួងព័ត៌មាន លោកស មាស សោភ័ណ្ឌ បាននិយាយកស្នុងកសិច្ចពិភាកសាសានាទិវ

សារើភាពារព័ត៌មានកាលពីខាឧសភាា សិទ្ធិនិងសារើភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាូវសាបតាមចាបាប់ ដោយ

សំដៅទៅចាបាប់ស្តីពីរបបារព័ត៌មាន ហើយបញ្ជាកស់ា ការផាសាយព័ត៌មានមិនពិត ឬប៉ះពាល់ដល់សាចកស្តីថ្លា

ថ្នូររបស់ជនដ៏ទា និងអាចឈានទៅដល់ ការ ដកស់ពាកសាយបណ្តឹង ។

បាភព៖ https://bit.ly/3mWf2Ys  |  https://bit.ly/3KDxv5q

២. អ្នកយកព័ត៌ាន វីអូឌីម តាូវបានគំរាមកំហាងបន្ទាប់ពីមបាន ថតរូបកន្លាងដាលសងាស័យថា

ានការបង្ខំឱាយធ្វើការ

កាលពីថ្ងាទី២៧ ខាមិថុនា អាជ្ញាធរបានបណ្តាញអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកសសង្កាតការណ៍សិទ្ធិមនុសាសចាញពី

កសន្លាងបាមូលផ្តុំគា្នានៅណាហ្គាវើល សន្តិសុខខណ្ឌថាមទាំងទាមទារឱាយអ្នកសារព័ត៌មាន វើអូឌី លុបរូបថត និង 

វើដាអូ សកសម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរនៅតាមទីាធារណៈ។

ឆ្លើយតបនឹងចំណាត់ការនាះ កាសួងព័ត៌មានបាននិយាយា អាជ្ញាធរា្នាកស់កាាមហកស់មិនទាន់យល់ចាបាស់ 

ពីតួនាទីរបស់ពួកសគា និងធ្វើសកសម្មភាពលើសពីតួនាទីរបស់ពួកសគា។

លោកស ផុស សុវណ្ណ អគ្គនាយកសនាអគ្គនាយកសដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទសាសន៍នាកាសួងព័ត៌មាន បានមាន 

បាាសន៍ា៖ «ខ្ញុំបានពិភាកសាសារឿងនាះហើយ បាហាលជអាជ្ញាធរា្នាកស់កាាមមិនយល់ពីបញ្ហានាះទា»។

បាភព៖ https://bit.ly/3y9vAkR

កាលពីខាមាាអ្នកសឃ្លាំមើលបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគា្មានពាំដានៅកាត់ា (RSF) បាន 

លើកសឡើងា ការសមាាចចតិ្តរបសអ់ាជ្ញាធរកសម្ពុជកស្នងុការដកសហតូអាជ្ញាបណ័្ណរបសអ់ង្គភាពារពត៌័មានចនំនួ 

បី គឺជ  «ការបំភិតបំភ័យដ៏អាកាកស់» ។ 

បើយោងតាមលិខិតចុះថ្ងាទី ១៥ ខាមីនា ចុះហត្ថលាខដោយលោកស សុខ បាសិទ្ធ រដ្ឋលាខធិការកាសួង 

ព័ត៌មាន បានបង្ហាញាអង្គភាព ារ ព័ត៌មាន បាយ៉ង់ាមស៍ កសម្ពុជថ្ងានាះ និងទូរទសាសន៍អនឡាញខ្មារ 

ខវូើ ឬ KCTV តាវូបានចោទបាកានពី់បទ «ផាសព្វផាសាយព័តម៌ានដាលបពំានកាមសលីធម ៌វជិ្ជាជវីៈារពត័ម៌ាន និង 

កសិច្ចសនាយអាជីវកសម្មដាលបានតម្កល់ទុកសនៅកាសួង» ។ 

លោកស ទូច យុទា្ធា ាងហ្វាងារព័ត៌មានកសម្ពុជថ្ងានាះ មានបាាសន៍ា លោកសជឿជកស់ា ការសមាាចមិន បន្ត 

អាជ្ញាបណ្ណនាះគឺពាកស់ព័ន្ធនឹង រឿងដាលគាហទំព័រព័ត៌មានរបស់លោកស បានារយការណ៍អំពីភាពមិនបាកាតី

នៅកស្នុងដំណើរការដាញថ្លាកសិច្ចសនាយរបស់រដ្ឋាភិបាល។ 

៣. អ្នកសរព័ត៌ាន និងអ្នកសង្កាតការណ៍សិទ្ធិមនុសាស តាូវបានបណ្តាញចាញពីមកន្លាង 

តវ៉ារបស់ណាហ្គាវីល 

៥. កាសួង ព័ត៌ាន ដក អាជា្ញាប័ណ្ណ បាព័ន្ធ ផាសព្វផាាយ របស់ ស្ថាប័ន ចំនួន ៣ ជុំវិញបញ្ហា 

កាមសីមលធម៌វិជា្ជាជីមវៈ 

ចៅកាម ាលា ារជធាន ីភ្នពំាញ បាន  បដសិាធ សណំើ របស ់អតតី អ្នកស យកស ពត័ម៌ាន វទិាយ ុអាសុសីារើ មា្នាក់ស  ស្នើសំុលខិតិ  

ឆ្លង ដាន របស់ លោកស តាលប់មកសវិញ ដាល តាូវ បាន រឹប អូស នៅ ពាល ដាល លោកស តាូវ បាន គា ាប់ ដកស់ ពន្ធនាគារ 

ដោយ ចោទ បាកាន់ ពី បទ ារកសម្ម។ 

លោកស យាង សុធារិន បាន ដកស់ សំណើ សុំ លិខិត ឆ្លង ដាន របស់ លោកស ទៅ ចៅកាម សុើបសួរ លោកស ពាជា វិជ្ជាធរ 

នៅ ថ្ងា ទី ៣ ខា មាា។  ប៉ុន្តាលិខិតោះ តាូវ បាន ចាាន ចោល បួន ថ្ងា កាា  យដោយ មិនបានបញ្ជាកស់ពីមូលហាតុ 

ឡើយ។  

លោកស សុធារិនមានបាាសន៍ា៖ «ខ្ញុំស្នើឱាយរដ្ឋាភិបាល  សមត្ថកសិច្ច  ភាគីពាកស់ព័ន្ធ  អាជ្ញាធរទាំងអស់ មាតា្ដា 

ពិារណា មើល ា រឿងារ៉ាវ  ខ្ញុំអូសបនា្លាយយូរ ហើយ គួរណាទមា្លាកស់ចោល បទចោទ បើគា្មានភស្តុតាងអីបញ្ជាកស់ 

ាខ្ញុំបានបាពាឹត្តខុសោះទា »។ 

លោកសបានបន្តទៀតា៖ «រហូតដល់ពាលហ្នឹង ពួកសខ្ញុំមិនមានសារើភាពដើរហើរគាប់គាាន់ ហើយនៅតាមាន 

បញ្ហាដកស់ជប់នឹងការពាួយបារម្ភក គួរតាផ្ដល់សារើភាពពាញដល់ខ្ញុំឡើងវិញដូចពលរដ្ឋទូទៅ»។ 

បាភព៖ https://bit.ly/37jSD35

៤. សលា ដំបូង រាជធានីម ភ្នំពាញ បដិសាធ សំណើ សុំ ធ្វើ លិខិត ឆ្លង ដានអតីមត អ្នក យក ព័ត៌ាន 

វិទាយុ អាសុីមសារី 
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

ការធ្វើសាចក្តីមរាយការណ៍ក្នុងស្ថានភាពបាឈម៖ បច្ចុបាបន្ន 
ភាពអំពីមស្ថានភាពបាព័ន្ធផាសព្វផាាយព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

ចំណាត់ា្នាក់សឆ្នា ំ២០២២ របស់កសម្ពជុនៅកស្នងុសន្ទសាសន៍សារើភាពារព័ត៌មានសកសលរបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មាន 

គា្មានព័ត៌មានពាំដាននៅតាមានកសមាិតដដាល ដោយទទួលបានរហូតដល់ ១៤២ កស្នុងចំណោម១៨០បាទាស 

បើធៀបនឹងចំណាត់ា្នាកស់ ១៤៤ កាលពីឆ្នាំមុន។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគា្មានពាំដាន (RSF) បានារយការណ៍ា ារព័ត៌មាន  

និងបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយបានរើកសចមាើនយា៉ាងឆប់រហ័សាប់តាំងពីទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ រហូតដល់រដ្ឋាភិបាលបាន 

ាប់ផ្តើមបាឆំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឯកសារជាយមុនការបោះឆ្នាតឆ្នាំ ២០១៨ ។ 

ាបតំ់ាងពីមានការគៀបសង្កតក់ស្នងុឆ្នា ំ២០១៧ អ្នកសារព័តម៌ានជចាើនតាវូបានាបខ់្លនួកាាមបទចោទបាកាន់ 

មិនសមទំនង ហើយអ្នកសខ្លះតាូវជប់គុកសជចាើនខា កាាមការចោទបាកាន់ពីបទ «ភារវកសម្ម» ឬ «ថតរូបភាព 

អាសអាភាស» ជដើម។ ការារយការណ៍អំពីកសរណីពុកសរលួយដាលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយបាយោល 

ដល់នាយកសរដ្ឋមន្តាី ឬបកស្ខពួកសរបស់គាត់ ស្ទើរតាមិនអាចទៅរួចឡើយ។ 

អង្គការនាះបានសរសារកស្នងុរបាយការណ៍របសខ់្លនួា៖«បាឈមនងឹបញ្ហាទាងំនាះ  កសចិ្ចកាពារដាលផ្តល់ដោយ 

សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកសម្ពុជ ៅកាត់ ខាមបូាដាលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៩  តំណាងឱាយដង្ហើម

សាស់សាាយមួយសមាាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកសម្ពុជ»។

បាភព៖ https://bit.ly/3MGowCA

កាលពីថ្ងាទី ៩ ខាមិថុនា ាលាដំបូងខាត្តកសំពង់ធំ បានសមាាចទមា្លាកស់ចោលារល់បទចោទបាកាន់ទាំងអស់

មកសលើអ្នកសារព័ត៌មានពីររូប គឺលោកស ទាី សុផល អ្នកសយកសព័ត៌មានរបស់ទូរទសាសន៍ NICE TV និងលោកស ទាី 

វិច្ឆិកា អ្នកសយកសព័ត៌មានរបស់ទូរទសាសន៍ ហងាសមាស បនា្ទាប់ពីចៅកាមសុើបសួរបានសួរដាញដោលពួកសគាអស់ 

រយៈពាលបាហាល ២ ម៉ា ងរួចមកស ។ 

ចៅកាមសុើបសួរ លោកស ង៉ាត ណារ័ត្ន បានសមាាចលើកសលាងការចោទបាកាន់ទាំងអស់ និងបញ្ចប់សំណុំរឿង 

បាឆំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនាះបើយោងតាមលោកស ម៉ន កាវសុីវិន ដាលជមាធាវើការពារកស្តីឱាយអ្នកស 

ារព័ត៌មានទាំងពីរ។ 

កាលពីខាសីហ ឆ្នាំ២០២១ លោកស ទាី សុផល និងលោកស ទាី វិច្ឆិកា បានរងការចោទបាកាន់ពីពាះារជអាជ្ញា 

ពីររូបនៅខាត្តពាះវិហរ បនា្ទាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនាកស់បានារយការណ៍អំពីការកាប់ារនពាារដ្ឋដោយ  

ខុសចាបាប់នៅសាុកសគូលាន ហើយតាូវបានចោទបាកាន់ពីបទ ញុះញង់ឱាយបាពាឹត្តបទឧកាិដ្ឋជអាទិ៍ និងធ្វើឱាយ

បាត់បង់ជំនឿលើសាចកស្តីសមាាចរបស់តុលាការ។

បាភព៖ https://bit.ly/39pFIO4

៦.  តុលាការ ខាត្ត កំពង់ធំសមាាចទា្លាក់ ចោលបទ ចោទទាំងអស់ដាលបាឆាំងនឹង 

អ្នកសរព័ត៌ាន ពីមរ រូប

I. សន្ទសាសន៍សារីភាពសរព័ត៌ានកម្ពុជាធា្លាក់ចុះមកតាឹម ១៤២ ក្នុងចំោម ១៨០

លោកស Daniel Bastard បាធានអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគា្មានពាំដានបាាំតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិកស បានចាញ 

សាចកស្តីថ្លាងការណ៍មួយា ការដកសហូតអាជ្ញាបណ្ណគឺជការរំលោភយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសារើភាពនាការផាសព្វផាសាយ 

ដាលមានចាងកស្នុងមាតាា ៤១ នារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បាទាសកសម្ពុជ។

បាភព៖ https://bit.ly/3y9vAkR
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

ថ្ងាទី  ២  ខាឧសភា អង្គការយូណាស្កូ សហការជមួយកាុមការងរសារើភាពារព័ត៌មាន ដាលរួមមានា្ថាប័ន 

ចំនួន ២៤ បានរៀបចំសន្និសីទរយៈពាលមួយថ្ងាបនា្ទាប់ពីការជជាកសដាញដោលនៅាលាារជធានីរួចមកស។ 

ធ្វើឡើងកាាមបាធានបទ «ារព័ត៌មានកស្នុងសមា្ពាធបាព័ន្ធឌីជីថល» សន្និសីទនាះ បានបញ្ចូលការពិភាកសាសាជ 

កាមុជមយួអ្នកសជនំាញលាបីៗ លើបាធានបទចនំនួប៖ី ១) សារើភាពារពត័ម៌ាននៅលើអ៊នីធណឺតិ នងិសវុត្ថិភាព 

ឌីជីថលរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន ២) សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន និងការារយការណ៍អំឡុងពាលបោះឆ្នាត 

៣) កាមសីលធម៌ អ្នកសារព័ត៌មាន និង ទំនុកសចិត្ត ាធារណៈ ។ វគ្មិនទាំងោះតំណាងមកសពីអង្គការកាា 

រដ្ឋាភិបាលផ្នាកសបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ អង្គការសិទ្ធិមនុសាស កាសួងព័ត៌មាន គណៈកសមា្មាធិការជតិរៀបចំការបោះ

ឆ្នាត និងា្ថាប័នបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ។

សន្និសីទនាះ   បានបង្ហាញាវជពាឹត្តិការណ៍បាវត្តិាសា្តដ៏សំខន់កស្នុងកសិច្ចខិតខំបាឹងបាាងលើកសកសម្ពស់ 

សារើភាពារព័ត៌មាននៅកសម្ពុជ ខណៈដាលអង្គការសង្គមសុីវិលចំនួន ២៤ បានធ្វើការរួមគា្នាជមួយអង្គការ 

យូណាស្កូកស្នុងការរៀបចំពាឹត្តិការណ៍នាះ។

កសចិ្ចបាជុនំាះបានបញ្ចបដ់ោយសាចកស្តបីាកាសពត័ម៌ានរួមមយួ អមដោយអនាុសនក៍ស្នងុការលើកសកសម្ពសស់ារើភាព 

ារព័ត៌មាននៅកសម្ពុជ ដាលតាូវបានតំណាងគណៈកសមា្មាធិការរៀបចំសន្និសីទបាគល់ឱាយកាសួងព័ត៌មាន។ 

បាភព៖ https://bit.ly/3werbw5

អ្នកសជំនាញមានការពាួយបារម្ភកា ខណៈពាលដាលបាជជនកសម្ពុជកាន់តាចាើនឡើងៗមានលទ្ធភាព 

បាើបាាស់អ៊ីនធឺណិត ចំណាះដឹងរបស់ពួកសគាអំពីវិធីការពារខ្លួនពីឧកាិដ្ឋកសម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនៅតាស្ថិតកស្នុង  

កសមាិតក្មាងខ្ចីនៅឡើយ។ បាសិនបើពលរដ្ឋទាំងោះមិនបាុងបាយ័ត្នទា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកសគាអាច 

នឹងតាូវបានលាចធា្លាយ ហើយពួកសគាអាចនឹងកា្លាយជជនរងគាាះនាការបោកសបាាស់តាមអ៊ីនធឺណិត។

លោកស ជី សុផត អ្នកសរៀបចំកសម្មវិធី Barcamp Cambodia ហើយកស៏ជអ្នកសបង្កើតមាតិកាដាលផ្តាតលើបច្ចាកស

វិទាយ និងសុវត្ថិភាពឌីជីថល បានលើកសឡើងា៖«ផ្អាកសលើអ្វីដាលខ្ញុំបានឃើញ បាជជនកសម្ពុជភាគចាើនមិន

សូវា្គាល់ ឬដឹងចាើនអំពីសុវត្ថិភាពឌីជីថលទា»។

លោកសបានបន្ថាមា ដើមាបីដោះសាាយបញ្ហានាះ បាជពលរដ្ឋគួរតាាប់ផ្តើមរៀនអកស្ខរកសម្មបាព័ន្ធឌីជីថល រួម 

ទាំងរបៀបបាើបាាស់ឧបកសរណ៍ឌីជីថលឱាយបានតាឹមតាូវ កស៏ដូចជសុវត្ថិភាពឌីជីថល ដាលជួយឱាយពួកសគាបាើ 

បាាស់ដោយសុវត្ថិភាព។  

លោកស ជ វ៉ាន់ដាត រដ្ឋមន្តាីកាសួងបាាសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កស៏យល់ឃើញសាដៀងលោកស  សុផត 

ដារដោយនិយាយា បាជជនកសម្ពុជតាឹមតា៣០ភាគរយប៉ុណោ្ណាះដាលមានចំណាះដឹងជមូលដ្ឋាន លើ 

អកស្ខរកសម្មឌីជីថល   ហើយដឹងពីរបៀបបាើបាាស់បណា្តាញឌីជីថល  និងបាើបាាសអ៊ីនធឺណិតសមាាប់ស្វាងរកស 

និងចាកសាយព័ត៌មាន។ 

បាភព៖ https://bit.ly/3y53Iy

III. អ្នកជំនញបង្ហាញក្តីមបារម្ភពីមសុវត្ថិភាព ឌីមជីមថល របស់ បាជាជន កម្ពុជា 

លោកស យួន ឈីវ មា្ចាស់ា្ថាប័នារព័ត៌មានមួយកស្នុងខាត្តោះកសុង និងជាងហ្វាងារព័ត៌មាន Koh Kong 

Hot News តាូវបានដោះលាងនៅថ្ងាទី៣០ ខាឧសភា ឆ្នាំ២០២២ បនា្ទាប់ពីលោកសជប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពាល 

៨ខា។ 

លោកសតាូវ បាន ាប់ ខ្លួន កាល ពី ខា កសញ្ញា ឆ្នាំ មុន ហើយ តាូវ បាន កាត់ ទោស ឱាយ ជប់ ពន្ធនាគារ រយៈពាល មួយ ឆ្នាំ ពី 

បទ ញុះញង់ ឲាយ បាពាឹត្ត បទ ឧកាិដ្ឋ ដោយ ការ ផាសាយ ព័ត៌មាន មិន ពិត។ កាល ពី ថ្ងា ទី ២៧ ខា មាា លោកស បាន ប្ដឹង 

ទៅ ាលា ឧទ្ធរណ៍ ខាត្ត ពាះសីហនុ ដាល បាន បន្ថយ ទោស មកស តាឹម ៨ ខាវិញ។ 

លោកស បានលើកសឡើងា៖« និយាយទៅ ខ្ញុំ នៅតារើកសារយ កស្នុង ការ បន្ត ធ្វើ ការងរ ជ អ្នកស កាសាត។ ពាាះ ខ្ញុំ គិត ា 

មាន រឿង អយុត្តិធម៌ និង រឿង លាកស់ កសំបាំង ជ ចាើន ដាល តាូវ ការ អ្នកស កាសាត ដូច យើង ជួយ ារយការណ៍ ដល់ 

ាធារណជន។ ខ្ញុំ តាូវ បាន គា គំារម កសំហាង លើ ារង កាយ ជ ចាើន ដង ប៉ុន្តា ខ្ញុ ំនៅ តា ចង់ ធ្វើ ការងរហ្នឹងដើមាបី 

បាយោជន៍ ាធារណៈ»។

បាភព៖ https://bit.ly/39fMDcE

IV. ាងហ្វាងសរព័ត៌ានឌីមជីមថល លោក  យួន ឈីមវ តាូវបានដោះលាងបន្ទាប់ពីមជាប់ពន្ធនគរ៨ខា

II. សុវត្ថិភាពអ្នកសរព័ត៌ានតាូវបានលើកយកទៅពិភាកាាក្នុងអំឡុង

ទិវសារីភាពសរព័ត៌ានពិភពលោក 

លោកស ណុប វើ នាយកសបាតិបត្តិខាមបូា ថ្លាងសុន្ទរៈកសាកស្នុងកសម្មវិធីទិវសារើភាពារព័ត៌មានពិភពលោកស។

ភ្នំពាញ ថ្ងាច័ន្ទ ទី០២ ខាឧសភាព ឆ្នាំ២០២២ (រូបភាព៖ ពាីង សំារំង/ខាមបូា)
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

គាហទំព័រារព័ត៌មានរិទ្ធីសាន(Rithysen News) តាូវបានកាសួងព័ត៌មានបន្តអាជ្ញាបណ្ណឡើងវិញកាល 

ពីពាលថ្មីៗនាះ។ យោងតាមលិខិតរបស់កាសួងព័ត៌មានចុះថ្ងាទី០៦ ខាមាា ឆ្នាំ២០២២ កាសួងអនុញ្ញាត 

ឱាយលោកស សុខ ឧត្តម បន្តការផាសាយព័ត៌មានឡើងវិញតាមរយៈគាហទំព័រមួយនាះ។  

កស្នុងជំនួបជមួយកាុមការងរខាមបូា កាលពីថ្ងាទី១០ ខាឧសភា ឆ្នាំ២០២២ លោកស សុខ ឧត្តម មានបាាសន៍  

ា លោកសសបាបាយចិត្តណាស់ដាលកាសួងបានបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណគាហទំព័រារព័ត៌មានរបស់លោកសឡើងវិញ 

បនា្ទាប់ពីតាូវបានដកសហូតនៅឆ្នាំ ២០២០ ខណៈដាលលោកសតាូវបានាប់ខ្លួន និងចោទបាកាន់ពីបទ «ញុះញង់» 

ពាកស់ព័ន្ធនឹងការផាសាយព័ត៌មានអំពីជម្លាះដីធ្លី នៅ ខាត្ត កសំពង់ឆ្នាំង។ 

លោកស បន្ត ា ៖ « បនា្ទាប់ ពី បាន ចាញ ពី ពន្ធនាគារ ខ្ញុំ នឹង បន្ត ធ្វើ ការ ជ អ្នកស ារព័ត៌មាន បើ ទោះ ជ ា្ថានភាព 

សារើភាព ារព័ត៌មាន កស្នុង ខាត្ត កសំពង់ឆ្នាំង មិន ទាន់មាន សារើភាពនិង សុវត្ថិភាព ទាំង សាុង កស៏ដោយ»។ 

បាភព៖ កសិច្ចសំភាសន៍ផ្ទាល់

V. េគហទំព័រសរព័ត៌ានរិទ្ធីមសាន  ដំណើរការឡើងវិញ

កស្នងុរយៈពាល១០ឆ្នាចុំងកាាយនាះ វត្តមានរបស់ស្តាកីស្នងុវិស័យារព័ត៌មានមានការកើនឡើងគួរឱាយកសត់សមា្គាល់ 

ដោយារគោលនយោបាយលើកសកសម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិស្តាី សារើភាព និងការរើកសចមាើនផ្នាកសបច្ចាកសវិទាយ។ 

នាះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសួង។  

របាយការណ៍ ដដាល បាន ឱាយដឹង ា កស្នុង ឆ្នាំ ២០២១ កសម្ពុជ មាន អ្នកស ារព័ត៌មានជ ស្តា ីជង ៤៧ ០នាកស់ កស្នុង 

ចំណោម អ្នកស ារព័ត៌មាន សរុប ជង ៥ ពាន់ នាកស់។ លោកស មាស សុភ័ណ្ឌ អនុរដ្ឋលាខធិការកាសួងព័ត៌មានបា

នមានបាាសន៍ា៖«ចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានស្តាីដាលមានជំនាញ និងទាពោសលាយកសំពុងកើនឡើង»។ ទោះ

យា៉ាងណាកស្តីមិនមានទិន្នន័យផ្លូវការមុនឆ្នាំ២០២១   ដើមាបីបញ្ជាកស់ពីការអះអាងរបស់លោកសទា។ 

លោកស ណុប វើ នាយកសបាតិបត្តិ  ខាមបូាកស៏បានកសត់សមា្គាល់ផងដារអំពីការកើនឡើងនាស្តាីកស្នុងវិស័យ 

ារព័ត៌មាន និងបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយកស្នុងរយៈពាល១០ឆ្នាំចុងកាាយនាះ ដោយលោកសមានបាាសន៍ា ការ 

កើនឡើងនាះកើតឡើងចំពាលមានការរើកសចមាើននាបច្ចាកសវិទាយឌីជីថល។ 

បាភព៖ https://bit.ly/3scP2et

VI. អ្នកសរព័ត៌ានកម្ពុជាជាសា្តីមានការកើនឡើង

VII.  រដ្ឋមនា្តីមកាសួងព័ត៌ានការារការអនុវត្តរបស់អ្នកសរព័ត៌ានក្នុងសាុក៖ 

យកអំោយ ប៉ុន្តាតាូវផាាយការពិត 

កស្នុងទិវសារើភាពារព័ត៌មាន រដ្ឋមន្តាីកាសួងព័ត៌មាន លោកស ខៀវ កាញារើទ្ធ មានបាាសន៍ា អ្វីដាលសំខន់  

ោះគឺាអ្នកសារព័ត៌មានកសម្ពុជមិនតាូវចាញឆ្ងាយពីការពិត ហើយពួកសគាកស៏នៅតាអាចបាកាន់ខ្ជាប់នូវការ 

អនុវត្តនាះ  សូមាបីតាពាលទទួលអំណោយជលុយពីបាភពកស៏ដោយ។  

ថ្លាងនៅកស្នុងពាឹត្តិការណ៍ដាលរៀបចំដោយអង្គការសហបាជជតិនាារជធានីភ្នំពាញ លោកស កាញារើទ្ធ បាន

ការពារា្ថានភាពារព័ត៌មានកស្នុងបាទាសកសម្ពុជ  ហើយលោកសបានបាឆំងនឹងរបាយការណ៍ដាលា

សារើភាពារព័តម៌ានកសម្ពុជរងនវូការគាបសង្កត់ដោយលោកសាបាទាសផាសាងទៀតកានត់ាអាកាកស់ជងកសម្ពុជ

ទៅទៀត  នៅពាលដាលនិយាយពីបញ្ហាបិទា្ថាប័នព័ត៌មាន និងការខកសខនកស្នុងការសមាបសមាួលបណ្តឹង

បាឆំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន។

បាធានកស្លឹបអ្នកសកាសាតកសម្ពុជ លោកស ប៉ាន បូណា មានបាាសន៍ា លោកស កាញារើទ្ធ គាាន់តានិយាយលាង

អំពីអំណោយប៉ុណោ្ណាះ ប៉ុន្តាលោកសកស៏បាននិយាយា លោកសយល់សាបនឹងការលើកសឡើងនាះ៖«បាហាល ជ 

យើង អាច ទទួល យកស លុយ បាន ប៉ុន្តា ដូចអ្វីដាល រដ្ឋមនា្តី   ខៀវ  កាញារើទ្ធនិយាយ អ៊ីចឹង   មិន មាន សរសារ ពី ស 

ទៅ ខ្មា ទា»។

លោកស ណុប វើ បាធានសមាគម សម្ព័ន្ធ អ្នកស ារព័ត៌មាន កសម្ពុជ ថ្លាង ាអ្នកស ារព័ត៌មានមិន គួរ យកស លុយ ពី 

បាភព ោះ ទា។

លោកស  វើ  បានថ្លាងា៖« ពាល អ្នកស ទទួល យកស អំណោយ អ្នកសនឹង នឹកស ដល់ ដា [អ្នកសដាល ឱាយអ្នកស]»។ កស្នុងនាមជ 

អ្នកសារព័ត៌មាន ដើមាបីបង្ហាញពីភាពបរិសុទ្ធរបស់យើង ដើមាបីបង្ហាញពីវិជ្ជាជីវៈ និងអពាយកាឹតភាពរបស់យើង 

យើងមិនគួរទទួលយកសលុយោះទា។ យើង មិន គួរ ទទួល សំណូកស ពី បាភព របស់ យើង ទា»។

បាភព៖ https://bit.ly/3aoTtgl
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

បាតិភូ IFJ មកសពីតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិកស បានបង្កើតបណា្តាញអ្នកសារព័ត៌មានកស្នុងតំបន់ថ្មីមួយ គឺសហព័ន្ធអ្នកស

ារព័ត៌មានអាសុីបា៉ាសុីហ្វិកស (FAPaJ) នៅថ្ងាទី៣១ខាឧសភា កស្នុងអំឡុងសមាជពិភពលោកសរយៈពាលបីឆ្នាំ

ម្តងរបស់ IFJ នៅទីកាុង Muscat បាទាសអូម៉ង់។ សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជតិ (IFJ) ា្វាគមន៍ចំោះការ 

បង្កើតសហព័ន្ធថ្មីនាះ    និងអបអរាទរគណៈកសមា្មាធិការបាតិបត្តិដាលទើបជប់ឆ្នាតថ្មីផងដារ។

FAPaJ កា្លាយបណា្តាញា្នាកស់តំបន់ទីបួនរបស់ IFJ  បនា្ទាប់ពីសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអឺរ៉ុប (EFJ) សហព័ន្ធអ្នកស 

ារព័ត៌មានអាហ្វាិកស (FAJ) និង សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអាមារិកសឡាទីន និងកាារ៉ាបៀន(FEPALC)។  FAPaJ 

មានតំណាងមកសពីបា៉ាសុីហ្វិកស អាសុីខងលិច  អាសុីខងកើត អាសុីខងតាបូង និងអាសុីកសណា្តាល។ 

បាភព៖ https://bit.ly/3xbF4wH

VIII. សហព័ន្ធអ្នកសរព័ត៌ានអាសុីមបា៉ាសុីមហ្វិក ដាលជាបណា្តាញអ្នកសរព័ត៌ានថា្នាក់តំបន់

មួយតាូវបានបង្កើតឡើងក្នុងសន្និបាតសហព័ន្ធអ្នកសរព័ត៌ានអន្តរជាតិ(IFJ) 

តំណាងចំនួន ៤១រូបមកសពីគាប់វិស័យកស្នុងសង្គមកសម្ពុជ កស៏ដូចជរដ្ឋាភិបាល  បានផ្តល់ធាតុចូល និងផ្តល់ 

សុពលភាពនូវកាបខ័ណ្ឌសមត្ថភាពបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ ព័ត៌មាន និងឌីជីថលជតិ (MIDL) ដាលតាូវបាន 

បង្កើតឡើងដោយអង្គការយូណាស្កូ សហការជមួយកាសួងបាាសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ កស្នុងសិកា្ខាាលា 

ពិគាាះ យោបល់រយាៈពាល ២ថ្ងា ដាល រៀបចំ នៅ ារជធានី ភ្នំពាញ នៅ ថ្ងា ទី ២០ និង ២១ ខា មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២។ 

ារជរដ្ឋាភិបាលកសម្ពជុ តាមរយៈ«កាបខណ្ឌគោលនយោបាយសាដ្ឋកិសច្ច និងសង្គមឌីជីថលឆ្នា ំ២០២១-២០៣៥» 

បាាា្នាចង់កសាងសាដ្ឋកសិច្ច និងសង្គមឌីជីថលដ៏រស់រវើកស ដោយកសាងគាឹះដាលលើកសកសម្ពស់ការទទួលយកស 

និងការផ្លាស់ប្តូរតាមបាបឌីជីថលនៅកស្នុងតួអង្គសង្គមទាំងអស់រួមមានរដ្ឋ បាជពលរដ្ឋនិងអាជីវកសម្មដើមាបី  

ពន្លឿនកសំណើនសាដ្ឋកសិច្ចថ្មី និងលើកសកសម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមកស្នុងបរិបទថ្មីមួយ។ 

លោកស អា សុភា អនុរដ្ឋលាខធិការកាសួងបាាសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍មានបាាសន៍ា៖«ដើមាបីកសាង

សង្គមកសម្ពុជឌីជីថល គឺាំបាច់តាូវតាកសាងសង្គមមួយដាលចាះបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ ព័ត៌មាន និងឌីជីថល។ 

ជំហនដ៏សំខន់មួយដើមាបីសមាាចបាននូវគោលដៅនាះគឺដើមាបីបង្កើត និងអនុវត្តកាបខ័ណ្ឌបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ 

ព័ត៌មាន និងឌីជីថល និងយុទ្ធាស្តាជតិដាលជស្នូលនាកាបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយឌីជីថលរបស់  

ារជរដ្ឋាភិបាលកសម្ពជុ ដើមាបីពងាងឹសកា្តានុពលរបស់កសម្ពជុកស្នងុការកសាងសាដ្ឋកិសច្ច  និងសង្គមឌីជីថលដ៏រស់រវើកស»។

បាភព៖ https://bit.ly/3Al6YZi

IX. កម្ពុជា បញ្ចប់ ការធ្វើឯកសរគោល នយោបាយ សំខាន់ មួយ ដើមាបីម លើក កម្ពស់ បាព័ន្ធ 

ផាសព្វផាាយ ព័ត៌ាន និង អក្ខរកម្ម ឌីមជីមថល ទូទាំងស្ថាប័ន រដ្ឋាភិបាល និង គាប់ វិស័យ ក្នុង សង្គម 

បច្ចុបាបន្នភាពអំពីមចាបាប់និងគតិយុត្តិទាក់ទងនឹងបាព័ន្ធផាសព្វផាាយ

១.  ចាបាប់ស្តីមពីមឧកាិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់កម្ពុជានៅតាស្ថិតកាាមដំណាក់កាលតាួតពិនិតាយ 

ចាបាប់ស្តីពីឧកាិដ្ឋកសម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់កសម្ពុជនៅតាស្ថិតកាាមការតាួតពិនិតាយតាំងពីឆ្នាំ២០១៣។ កស្នុងកសិច្ច

បាជុំរយៈពាលបាាំថ្ងាដាលធ្វើឡើងដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌាឍ (ODC) នៅខាត្តសៀមារប តំណាង 

សំខន់ៗមកសពីនាយកសដ្ឋានបាឆំងឧកាិដ្ឋកសម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនាកាសួងមហហា្ទា ត ំណាងមកសពីសមាគមសម្ព័ន្ធ  

អ្នកសារព័ត៌មានកសម្ពុជ(CamboJA) និង មជាឈមណ្ឌលកសម្ពុជដើមាបីបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយឯកសារជាយ (CCIM) បាន 

បើកសការពិភាកសាសាលើសាចកស្តីពាាងចាបាប់ស្តីពី ឧកាិដ្ឋកសម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការវិវឌាឍចុងកាាយបង្អស់របស់  

ចាបាប់នាះ។

កស្នុងកសិច្ចពិភាកសាសាោះ លោកស ឃួន សុខពិសិដ្ឋ អនុបាធាននាយកសដ្ឋានបាឆំងឧកាិដ្ឋកសម្ម  តាមបាព័ន្ធ  

អ៊ីនធឺណិតនាកាសួងមហហា្ទាមានបាាសន៍ា សាចកស្តីពាាងចាបាប់ស្តីពីឧកាិដ្ឋកសម្មតាមបាព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត  

មិនទាន់តាូវបានបញ្ចប់នៅឡើយទា ដោយារមានបញ្ហាទាកស់ទងនឹងពាកសាយបច្ចាកសទាស។ លោកសបានលើកស 

ឡើងា គិតតាឹមពាលនាះ សាចកស្តីពាាងចាបាប់នាះមាន ៥៥ មាតាា និង ៩ ជំពូកស ដាលផ្តាតជសំខន់លើ 

ឧកាិដ្ឋកសម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ការបោកសបាាស់តាមអ៊ីនធឺណិត និងការកាងបាវ័ញ្ចលើកសុមារ។ 

លោកស  បាននិយាយា៖« កាសួងធ្វើការជមួយនឹងដាគូផាសាងទៀត ដាលកស្នុងោះរួមមានវិស័យឯកសជន 

នងិកាសងួយុត្តធិម ៌ដើមាបអីភវិឌាឍកាបខណ័្ឌចាបាបន់ាះ។ ប៉នុ្តា ខ្ញុ ំមនិ ចាបាសទ់ាា តើ នងឹ បើកស ចហំឱាយាធារណជន 

និង សង្គម សុីវិល ផ្តល់ មតិ លើ សាចកស្តី ពាាង ចាបាប់ នាះ ឬ យា៉ាង ណា ទា។ វ ជ ការ សមាាច  របស់ រដ្ឋាភិបាល កស្នុង ការ 

ជាើសរើស អ្នកស ណា អាច ចូលរួមធ្វើកសិច្ចការនាះបាន»។

បាភព៖ https://bit.ly/3yuIAmO

២.  អង្គការ សង្គម សុីមវិល អំាវនវ ឱាយអនុម័ត ចាបាប់ ស្ដីមពីម សិទ្ធិ ទទួល បាន ព័ត៌ាន 

សាចកស្តីពាាងចាបាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួល បានព័ត៌មាន 

ដាលមាន បំណងផ្តល់ឱាយាធារណជនចូល 

បាើបាាស់ការកសត់តាា និងឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាល 

តាូវបានពនាយរពាលយា៉ាងហោចណាស់ មួយ 

កាុមអង្គការសង្គមសុីវិលដកស់លិខិត នៅខុទ្ធការល័យ 

នាយកសរដ្ឋមនា្ដីហ៊ុន សានដើមាបីពន្លឿនការអនុម័តចាបាប់ 

ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន។ ភ្នំពាញ ថ្ងាទី១៦ 

ខាមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ (រូបភាព៖ ពាីង សំារំង/ខាមបូា)
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

ទសវតាសរ៍មកសហើយ។ មាយ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលកស៏ទទួលរងនូវការរិះគន់ផងដារជុំវិញការប៉ុនប៉ងកស្នុងការកសំណត់ 

វិាលភាពរបស់ចាបាប់នាះ។ 

កាលពីថ្ងាទី១៦ ខាមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កាុមសង្គមសុីវិលារប់សិបនាកស់បានដើរដង្ហាទៅខុទ្ទកាល័យលោកសនាយ

កសរដ្ឋមន្តាី ហ៊ុន សាន ដើមាបីដកស់លិខិតជំរុញឱាយលោកសបញ្ចប់សាចកស្តីពាាងចាបាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន 

ដាលតាូវបានពនាយរពាលជយូរមកសហើយ ហើយកស៏តាូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើមាបីអនុម័តផងដារ។

លិខិតោះកស៏បានអំពាវនាវឱាយរដ្ឋាភិបាលពិារណាលើធាតុចូលពី កាុមសង្គមសុីវិលរួមទាំងការលុបចោលនូវ 

មាតាាដាលទាមទារឱាយរង់ាំរយៈពាល៤០ថ្ងាសិន  ទើបការស្នើសុំម្តងទៀតអាចតាូវបានធ្វើឡើង។ អង្គការ  

សង្គមសុីវិល កស៏ ចង់ បាន ការ កាបាា ទៅ លើ មាតាាចំនួន៨ បន្ថាម ទៀត ដាលកស្នុងោះមានមាតាាមួយ ចាងពីការ 

ការពារ អ្នកសលួច ផ្តល់ ព័ត៌មាន។ 

អ្នកសនាំពាកសាយកាសួងព័ត៌មាន លោកស មាស សុភ័ណ្ឌ មានបាាសន៍ា សាចកស្តីពាាងចាបាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបាន

ព័ត៌មានតាូវបានពនាយរកស្នុងការអនុម័ត ដោយារជំងឺារតតាបាតកសូវើដ-១៩ ហើយាកាសួងកស៏បានឆ្លៀតពាល

ដើមាបីពិគាាះជមួយកាុមសង្គមសុីវិល និងអ្នកសពាកស់ព័ន្ធដទាទៀតឱាយបានទូលំទូលាយផងដារ។ 

លោកសមានបាាសន៍ា៖ «ទោះជយា៉ាងនាះកស្តី វមិនមានន័យាកាសួងព័ត៌មានយើងបានបោះបង់ចោល

សាចកស្តីពាាងចាបាប់នាះទា។  យើងនៅតាប្តាជ្ញាចិត្តកស្នុងការខិតខំបាឹងបាាងដើមាបីឱាយចាបាប់នាះអនុម័ត»។

បាភព៖ https://bit.ly/39ZFkq3

៣.  កាុមហ៊ុននៅកម្ពុជាតមាូវឱាយបាើឈ្មាះដានជាតិ

គិតាប់ពីខាមាា ឆ្នាំ២០២២ កាុមហ៊ុនដាលបានចុះបញ្ជីកស្នុងបាទាសកសម្ពុជតាូវបាើដានជតិពីរកសមាិតោល 

គឺ«.com.kh»បន្ថាមលើអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ាល និងគណនីបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយសង្គមរបស់កសម្ពុជ។ តមាូវការនាះ 

តាូវបានអនុវត្តកាាមសាចកស្តីជូនដំណឹងរួមលាខ ៨៧៣ ដាលចាញដោយកាសួងពាណិជ្ជកសម្ម (MOC) និង 

កាសួងបាាសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (MPTC)។ 

ឈ្មាះដានមានសុពលភាពកស្នុងរយៈពាលមួយឆ្នាំ បនា្ទាប់ពីោះកាុមហ៊ុនតាូវតាបន្ត និងបង់ថ្លាសាវទៅកាសួង

ពាណិជ្ជកសម្ម។ ឈ្មាះដាននឹងតាូវបានលុបបាសិនបើមា្ចាស់មិនបន្ត។ លើសពីនាះឈ្មាះដានអាចតាូវបានលុប 

បាសិនបើមានការស្នើសុំដោយអាជ្ញាធរ។

អាជីវកសម្មដាលបានចុះបញ្ជីនៅកស្នុងបាទាសកសម្ពុជតាូវបានផ្តល់ពាលវាលាឱាយរហូតដល់ថ្ងាទី១ ខាមកសារ ឆ្នាំ 

២០២៣ ដើមាបីអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរដាន។  

បាភព៖ https://bit.ly/3nxfooE

ការបោះឆ្នាតឃំុសង្កាត់នៅកសម្ពជុបាពាតឹ្តទៅនៅថ្ងាទី៥ ខាមិថុនាឆ្នា២ំ០២២ ដោយមានគណបកសាសនយោបាយ  

ចំនួន១៧ចូលរួម រួមទាំងគណបកសាសភ្លើងទៀន ដាលបង្កើតឡើងដោយសមាជិកសអតីតគណបកសាសសងា្គោះជតិ។

នៅមុនការបោះឆ្នាតថ្ងាទី៥ ខាមិថុនា កាុមសង្គមសុីវិល និងរដ្ឋាភិបាលបរទាសបានអំពាវនាវឱាយរដ្ឋាភិបាល 

កសម្ពុជ  កសំណត់លកស្ខខណ្ឌសមាាប់ភាពសាបចាបាប់សមាាប់ការបោះឆ្នាតដាលកស្នុងោះរួមមានការបោះឆ្នាត 

ដោយសារើ និងយុត្តិធម៌ បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយឯកសារជាយអាចបំពាញការងរបានដោយរលូន កសងកសមា្លាំងបាដប់  

អាវុធអពាយកាឹត និងរួមបញ្ចូលសិទ្ធិឈរឈ្មាះបោះឆ្នាតផងដារ។

យា៉ាងណាកស៏ដោយ គណៈកសមា្មាធិការជតិរៀបចំការបោះឆ្នាត (គ.ជ.ប) បានទទួលបណ្តឹងចំនួន ៨៥បាឆំង 

នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នាត ដាលភាគចាើនទាកស់ទងនឹងភាពមិនបាកាតីនាការារប់សន្លឹកសឆ្នាតបិទទា្វារ និងវត្តមាន 

អាជ្ញាធរនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នាត។ នាះបើយោងតាមការចុះផាសាយរបស់ខាមបូា។ ពាកសាយបណ្តឹង 

ផាសាងទៀតពាកស់ព័ន្ធនឹងការារប់សន្លឹកសឆ្នាត ដាលកស្នុងោះរួមមានការមិនអនុញ្ញាតឱាយអ្នកសសង្កាតការណ៍ និង 

អ្នកសារព័ត៌មានមើលដំណើរការារប់សន្លឹកសឆ្នាត កស៏ដូចជការហមឃត់ពួកសគាមិនឱាយថតរូបផងដារ។ 

ខាមបូា បានកសត់តាាការយាយីយា៉ាងហោចណាស់ចំនួនបួនកសរណីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនបាាំនាកស់កស្នុង

អំឡុងពាលបោះឆ្នាតឃុំសង្កាត់នាះ។ 

អ្នកសារព័ត៌មានខាមបូា លោកស ស៊ន ាារ៉ាត តាូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហមថតរូប និងបានៅាកសសួរ

នៅពាលលោកសចុះយកសព័ត៌មាននៅតំបន់វលសាបូវ កស្នុងខាត្តកសណា្តាល នៅថ្ងាបោះឆ្នាត។ 

បីថ្ងាមុនការបោះឆ្នាត អ្នកសារព័ត៌មានពីររូបរបស់ VOD តាូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបំភិតបំភ័យ ខណៈពួកសគា 

កសំពុងសមា្ភាសបាកស្ខជននយោបាយមា្នាកស់។ កាលពីថ្ងាទី០៣ ខាមិថុនា ដាលជថ្ងាចុងកាាយនាយុទ្ធនាការ 

ឃោសនា អ្នកសារព័ត៌មាន VOD លោកស សាង ថា និងលោកស ហុី ឆយ បានសមា្ភាសន៍បាកស្ខជនពីររូបនៅសង្កា

ត់ទឹកសល្អកស់១ ារជធានីភ្នំពាញអំពីសកសម្មភាពឃោសនារបស់គណបកសាសបាជជនកសម្ពុជ និងគមាាងបមាើមា្ចាស់

ឆ្នាតកស្នុងមូលដ្ឋានរ បស់ពួកសគា  ខណៈពាលោះបាកស្ខជនមា្នាកស់ផាសាងទៀតបានស្នើសុំថតរូបអ្នកសារព័ត៌មាន 

ទាំងពីររូប កស៏ដូចជសុំមើលបណ្ណដាលចាញដោយគ.ជ.ប។  

«ពួកសយើង មិន យល់ សោះា ហាតុ អ្វី បាន ជ គា ថត កាត យើង ហើយ សុំ លាខ ទូរសព្ទ យើងទៀត។ ពួកសយើង ខ្លាច 

ពាាះ យើង មិន ដឹង ា គា យកសព័ត៌មានហ្នឹងយកសទៅធ្វើអី»។  

កំណត់សា្គាល់ពិសាស៖ ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាន 
ក្នុងអំឡុងពាលបោះឆ្នាតឃុំ-សង្កាត់ឆា្នាំ២០២២
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

លោកស សាង ថា បាននិយាយានៅថ្ងាបោះឆ្នាត លោកសនិងសហការើមា្នាកស់ទៀត ឈ្មាះ ហ៊ុយ ឧសាសាហ៍ 

បានសមា្ភាសមនុសាស ៥នាកស់នៅការិយាល័យបោះឆ្នាតមួយនៅវត្តាកស់អងាាលើ ដោយបុរសមា្នាកស់ស្លៀកសពាកស់ 

សុីវិលបានសួរពួកសលោកសា៖ តើអ្នកសកសំពុងសមា្ភាសពីអ្វី? តើនឹងាកស់ផាសាយនៅប៉ុស្តិ៍ណា ហើយនៅពាលណា?  

ហើយ តើ មានសួរពលរដ្ឋ ា តើ គា ទៅ បោះឆ្នាត ឱាយ នរណាឬអត់?

លោកស ថា បាននិយាយា លោកសយល់ាសំណួរនាះាជ«ការគំារមកសំហាងដល់សារើភាពារព័ត៌មានកស្នុង 

អំឡុងពាលបោះឆ្នាត» ដោយលោកសកសត់សមា្គាល់ា បាសិនបើពួកសលោកសសួរពលរដ្ឋពីអ្នកសដាលបោះឆ្នាតឱាយ 

ពួកសលោកសអាចតាូវបានាប់ខ្លួន ឬកាត់ទោសដូចអ្នកសកាសាត ឌឹ ខាមបូឌា ដាលី (The Cambodia Daily) 

ពីររូបដាលតាូវបានចោទបាកាន់ កាាយពីធ្វើព័ត៌មានពីការបោះឆ្នាតនៅកស្នុងឆ្នាំ២០១៣ ។ 

លោកស ស៊ុន ណារិន អ្នកសយកសព័ត៌មានរបស់ VOA កស៏ជួបបាទះបញ្ហាបាឈមសាដៀងនឹងលោកស ថាដារ នៅពាល 

ដាលលោកសចុះទៅយកសព័ត៌មាននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នាតមួយចំនួនកស្នុងសាុកសលា្វាឯម ខាត្តកសណា្តាលកស្នុង 

ថ្ងាបោះឆ្នាត។ លោកស ា លោកស បាន ឃើញ អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ជចាើនមានវត្តមាន កស្នុងនិង កាា ការិយាល័យ 

បោះឆ្នាត។ 

ពាលលោកសទៅថតរូបនៅការិយាល័យបោះឆ្នាតនៅមណ្ឌលអរិយកសាសតាសាាប់តានគរបាល២នាកស់ មកសឃត់ 

លោកសមិនឱាយថតរូបទា ហើយបាាប់ឱាយលោកសាំជួបមារបស់ពួកសគា។ បនា្ទាប់ពីរង់ាំមួយសន្ទុះ លោកសកស៏បាន 

សមាាចាកសចាញពីទីោះ។ នគរបាលកស៏បានសួរលោកសា៖«តើលោកសចង់ទៅការិយាល័យបោះឆ្នាតណា 

បនា្ទាប់ទៀត?»  ដាលពាលោះលោកសឆ្លើយាលោកសមិនទាន់ចាបាស់ទា។   

លោកស ណារិន បានមានបាាសន៍ា៖ «ខ្ញុំគិត ា កសរណី នាះ តាង កើត ឡើង លើ អ្នកស ារព័ត៌មាន ហើយ 

អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ជចាើន មិន យល់ ពី សិទ្ធិ និង ភារកសិច្ច របស់ អ្នកស ារព័ត៌មានទា។ ប៉ុន្តាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាន

លើកសឡើងា ពួកសគាត់គាាន់តាធ្វើតាមការណានាំរបស់ គ.ជ.ប  ទា។  ដូច្នាះ គ.ជ.ប គួរតាចាញគោលការណ ៍

ណានាចំាបាសល់ាសម់យួបញ្ជាកសព់សីទិ្ធរិបសអ់្នកសារពត័ម៌ានាពកួសគាអាចថតរូបបានដោយមនិាបំាចសំុ់ការ 

អនុញ្ញាត»។

និពន្ធនាយកសខាមបូា លោកស ឆន ាន់សុី មានបាាសន៍ា អ្នកសារព័ត៌មាននៅតាបាឈមនឹងបរិយាកាស 

រឹតតាបិតកស្នុងពាលបំពាញការងរ ជពិសាសកស្នុងអំឡុងពាលបោះឆ្នាតឃុំ-សង្កាត់នាះ។

មួយថ្ងាមុន ថ្ងា បោះឆ្នាតដាល គា ៅ ា « ថ្ងា ស » កាសួង ព័ត៌មាន បាន ចាញ លិខិត បញ្ជា ឱាយ គាប់ បាព័ន្ធ 

ផាសព្វផាសាយ ទាំងអស់ បញាឈប់ ការផាសាយ ព័ត៌មាន ទាំងអស់ ដាល ទាកស់ទង នឹង ការបោះឆ្នាត ឃុំ សង្កាត់ និង មិន 

អនុញ្ញាត ឱាយ គណបកសាសនយោបាយ ធ្វើ សកសម្មភាព ណាមួយឡើយ ដាលនាះអាច ប៉ះពាល់ ដល់ ការ អនុវត្ត សិទ្ធិ 

របស់អ្នកស ារព័ត៌មាន។ 

លោកស ាន់សីុ  យល់ាលិខិតនាះអាចដក់សសមា្ពាធនិងរឹតបន្តងឹអ្នកសារព័ត៌មានកស្នងុការធ្វើព័ត៌មាននៅថ្ងាសំខន់នាះ៕

កាសូងព័ត៌មានបានចាញលិខិតហមមិនឲាយផាសព្វផាសាយារល់ព័ត៌មានពាកស់ព័ន្ធ នឹងការបោះឆ្នាតជាើសរើសកាុម 

បាឹកសាសាឃុំ/សង្កាត់អាណាត្តិទីបាាំនៅថ្ងាទី ០៤ ខា មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ មួយថ្ងាមុនថ្ងាបោះឆ្នាត។

ភ្នំពាញថ្ងាទី០១ ខាមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ (រូបភាព៖ កាសួងព័ត៌មាន)



ទំនក់ទំនង

ផ្ទះលាខ១៩ ផ្លូវ៣៨៨ សង្កាត់ទួលា្វាយពាា១ 

ខណ្ឌបឹងកាងកសង ារជធានីភ្នំពាញ

communications@camboja.net

+855 (0)23 88 23 11


