របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាសស្តីពី

ស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាន
នៅកម្ពុជា
ខែកក្កដា-កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

|

លេខចេញផ្សាយ ០៥

សន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញរារាំងអ្នកសារព័ត៌មាន មិនឲ្យថតរូបនៅកន្លែងតវ៉ារបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើល
កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ (រូបភាព៖ លីកាដូ)

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

ដែលចេញដោយខេមបូចានេះជាផ្នែកមួយនៃការបន្តកិច្ចខិតខំ

ប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការឃ្លាំមើល

និងតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា។

របាយការណ៍នេះរួមបញ្ចូលទាំងការសង្ខេបខ្លីៗនៃឧប្បត្តិហេតុផ្សេងៗ ព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាន

ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២។

និងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានចាប់

ការវិវឌ្ឍដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយ ដែលយើងបានឃ្លាំមើលក្នុងត្រីមាសនេះគឺការឃាត់ខ្លួនដើម្បី

សាកសួរអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនប្រាំនាក់មកពីវីអូឌី (VOD) ដែលជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យ

ក្នង
ុ សក
ុ្រ បន្ទប
ា ព
់ ព
ី ក
ួ គបា
េ នរាយការណ៍ពកា
ី រឈូសឆាយពដ
្រៃ ច
៏ មង
ូ្រ ចម្រាសនៅសួនសត្វមយ
ួ
កន្លង
ែ ។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកសារព័តមា
៌ នពីរនាក់កត
៏ វបា
្រូ
នរងការវាយដំ ដែលក្នងន
ុ ោះម្នក
ា ់
ត្រូវបានវាយដោយមេបញ្ជាការទាហានម្នាក់ ខណៈម្នាក់ទៀតត្រូវរងអំពើហិង្សាពីឈ្មួញឈើ។
ខេមបូចា

បានកត់ត្រាការបៀតបៀនទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន១១ករណីដែលប្រឆាំងនឹង

អ្នកសារព័តមា
៌ នចំនន
ួ ១៥នាក់ (ស២ន
ី្ត្រ ាក់)និងបានសង្កត
េ ឃើញថាមានការរំលោភសិទស
ិ្ធ រេ ីភាព

បញ្ចេញមតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន មានចំនួន៧ករណីក្នុងត្រីមាសនេះ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍
ដដែលនេះ យើងក៏បានចងក្រងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ឯករាជ្យនិងនិន្នាការសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផង
ដែរ។

ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មាន

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

ករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅត្រីមាសនេះ
ករណីប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាន ៖
១

២

៣

៤

៥

អ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនបរិស្ថានត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងរងការវាយដំ

បច្ចុប្បន្នភាពផ្សេងៗ
I

អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅ

II

អ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រើពាក្យសម្តីជេរប្រមាថនិងកាយវិការអសីលធម៌

III

រដ្ឋាភិបាលប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគួរតែផ្តល់ដំណឹងឱ្យអាជ្ញាធរនៅពេល

IV

អង្គការសារព័ត៌មាននិងម្ចាស់ជំនួយចាប់ផ្តើមពិភាក្សាពីការបង្កើតនិង

V

កម្ពុជាប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសកលដោយ

អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅខេត្តព្រះវិហារទទួលរងការវាយដំពីមេបញ្ជាការ
ទាហាន

អ្នកសារព័ត៌មានរងការវាយប្រហារលើរាងកាយដោយឈ្មួញឈើឆ្លង
ដែនខុសច្បាប់

អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកោះហៅបន្ទាប់ពីធ្វើការ
ផ្សាយផ្ទាល់រឿងជម្លោះដីធ្លី

អាជ្ញាបណ្ណសារព័ត៌មានត្រូវបានដកហូតពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញ

តែត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

ប្រឈមនឹងការដកអាជ្ញាបណ្ណ័

ដែលទៅរាយការណ៍ព័ត៌មានពីខេត្តណាមួយញឹកញាប់

សារៈសំខាន់នៃក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនៅកម្ពុជា

សង្កត់ធ្ងន់លើការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ម្នាក់«ជុំវិញសកម្មភាពអសីលធម៌»

សាលាឧទ្ធរណ៍តម្កល់ការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដែលរិះគន់រឿង

៦
៧

វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

សាលដីកាស្ថាពរទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកកាសែតឌឹខេមបូឌា
ដេលី

ស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

5

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
បរិយាកាស

លោក ម៉ម មុនីរតន៍ អ្នកយកព័ត៌មានវីអូឌី ដែល

ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន និងដោះលែងវិញក្រោយសាក
សួរអស់៧ម៉ង
ោ បានបប
្រា ថា
់ សហការរី បស់លោក

ដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណើរការ

ដែលជាអ្នកថតវីដេអូ ត្រូវបានគេទះកំផ្លៀង។

សេរីភាពសារព័ត៌មាន។ ពលរដ្ឋផងដែរត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ឬ
មធ្យោបាយផ្សេងៗដោយមិនបារម្ភពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយឡើយ។ ក្នុងត្រីមាសកន្លងទៅសេរីភាព

លោក មុនីរតន៍ មានប្រសាសន៍ថា ៖ «ពួកគេមិន

ជាមូលដ្ឋានទាំងនេះ ត្រូវបានគំរាមកំហែងជាថ្មីម្តងទៀតដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រព័ន្ធតុលាការ។

ទាំងសួរថាយើងកំពុងធ្វើអីទេ ពួកគេមកដល់ប្រើ
ហិងសា
្ តែមង
្ត ។ វាជាការរំលោភសិទអ
ិ្ធ កស
្ន ារព័តមា
៌ ន

តារាង ១ ៖ ប្រភេទនៃការយាយី
ប្រភេទនៃការយាយី

ចំនួនករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍

ចំនួនអ្នកសារព័ត៌មាន

វិធានការផ្លូវច្បាប់

៣

៣

វិធានការរដ្ឋ

១

១

ការគំរាមកំហែង

៤

៤

ការឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរ

១

៥

ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ

២

២

សរុប

១១

១៥

ព្រោះពួកយើងគ្រាន់តែបំពេញការងារ របស់ពួក

យើងប៉ុណ្ណោះ។ យើងមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស
អ្នកសារព័ត៌មាន និងសកម្មជនបរិស្ថានឈរនៅពីមុខអធិការដ្ឋាន
នគរបាលស្រុកបាទី

អ្វីទេ ប៉ុន្តែពួកគេមកបំភិតបំភ័យយើង»។

បន្ទាប់ពីការសួរចម្លើយរបស់នគរបាលនៅ

ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២២២។ ខេមបូចា/ប៊ុន រិទ្ធី

អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមដែលក្នុងនោះក៏មានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា (ខេមបូចា)ផងដែរ
បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះការឃាត់ខ្លួន
បែបនេះ។

និងការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាន

សេចក្តថ
ី ង
្លែ ការណ៍នោះបានលើកឡើងថា៖«យើងធ្វកា
ើ រថ្កល
ោ ទោសចំពោះការបអ
្រើ ណា
ំ
ចដោយខុសចបា
្ ប់
របស់អាជ្ញាធរនិងការប្រើអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជន

សេចក្តីសង្ខេបអំពីករណីនៃការយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មាន

មានការស៊ើបអង្កេតដោយឥតល្អៀងលើហេតុការណ៍នេះ

១. អ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនបរិស្ថានត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងរងការវាយដំ

ប្រភព៖ https://bit.ly/3Lxvb27 / https://bit.ly/3dJOPec

អ្នកសារព័ត៌មាន៥នាក់របស់វីអូឌីដែលជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុក

និងសកម្មជនបរិស្ថានខ្មែរ

ថាវរៈចំនួន៤នាក់ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនប្រហែល ៧ម៉ោង កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា បន្ទាប់ពីពួកគេទៅធ្វើសេចក្តី
រាយការណ៍ជុំវិញបញ្ហាឈូសឆាយដីព្រៃដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃមួយកន្លែងក្នុងខេត្តតាកែវ។

អ្នកទាំងប្រាំបួននាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅម៉ោងប្រហែល១១ព្រឹកនៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ ដោយអាជ្ញាធរបាន
អះអាងថាពួកគបា
េ នចូលទៅក្នង
ុ តំបន់ហាមឃាត់។បន្ទប
ា ម
់ កពួកគេតវបានន
្រូ
ាំខនទៅកា
្លួ
ន់អធិការដ្ឋន
ា នគរបាល
ស្រុកបាទី។

ហើយយើងអំពាវនាវឱ្យ

ក៏ដូចជាផ្តន្ទាទោសចំពោះអាជ្ញាធរណា

ប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់និងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះ»។

ដែល

២. អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅខេត្តព្រះវិហារទទួលរងការវាយដំពីមេបញ្ជាការទាហាន
លោក ស៊ូ សេងហាក់ អាយុ៦០ឆ្នាំ ជាអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារមរកតក្នុងខេត្តព្រះវិហារ បានចោទថា
មេបញ្ជាការទាហានម្នាក់បានវាយធ្វើបាបលោកកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែសីហា បន្ទាប់ពីលោកបានមើលឃើញពី
សកម្មភាពដែលលោកសង្ស័យថាជាការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់។

លោក ស៊ូ សេងហាក់ បានប្រាប់ខេមបូចាថាលោកកំពុងចូលរួមពិធីជប់លៀងរបស់មិត្តភ័ក្រ នៅទល់មុខ
បន្ទាយកងវរសេនាតូចលេខ៣៩៤ នៅស្រុកជាំក្សាន្ត កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ នៅពេលនោះលោកបានឃើញ
ត្រាក់ទ័រដឹកឈើប្រមាណ២ម៉ែត្រគូប។

6

ស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

ស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

7

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

លោក សេងហាក់ បានសង្ស័យថាឈើនេះទទួលបានដោយខុសច្បាប់ ហើយលោកបានពិចារណាថានឹងឃាត់

រថយន្តដឹកឈើនោះដើម្បីស៊ើបអង្កេត។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី លោកមិនទាន់មានឱកាសឃាត់ផង មេបញ្ជាការ

កងវរសេនាតូចបានចុះពីលរើ ថយន្តចល
ូ ទៅជិតលោកសេងហាក់ដែលកំពង
ុ ឈរជាមួយប្រពន្ធហើយបានវាយ
អ្នកទាំងពីរ បណ្តាលឱ្យលោក សេងហាក់ឈាមច្រមុះ។

ដើម្បីថ្កោលទោសចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះ។

ពីជម្លោះដីធ្លីមួយ។

លោក សន
េ វរី ៈ បានបប
្រា ខ
់ ម
េ បូចាថាលោកមានការពយបា
្រួ
រម្ភយង
ា៉ ខ្លាំងនៅពល
េ ដែលមានការចោទប្រកាន់

អង្គការទាំងពីរនេះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នានោះថា៖«ការប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកសារ
ព័ត៌មាន គឺជាការរំលោភលើសេរីភាពសារព័ត៌មាន។ IFJ ថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើលោក ស៊ូ សេងហាក់
និងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីឱ្យមេបញ្ជាការរូបនោះទទួលខុសត្រូវនូវទង្វើដែលខ្លួនបាន
ប្រព្រឹត្ត»។

មកលើរូបលោកបែបនេះ។ លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា លោកចុះទៅយកព័ត៌មានតាមវិជ្ជាជីវៈនិងតាមការ

អញញ
ើ្ជ ពីបជា
្រ ពលរដ្ឋ មិនមានគោលបំណងណាញុះញង់ប្រឆាំង រឺ នាំប្រជាពលរដ្ឋបះបោរណាមួយនោះទ។
េ
លោក វីរៈ ឱ្យដឹងថា៖ «ខ្ញុំគឺសម្ភាសសួរតាមប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយប្រជាពលរដ្ឋចង់និយាយប៉ុណ្ណឹង»។ លោកបាន
បន្ថែមថាការផ្សាយរបស់លោកគឺសង្ឈឹមថានឹងដឹងដល់រដ្ឋាភិបាល
សហគមន៍។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3PPnogL / https://bit.ly/3pPid5z

ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយដល់

លោក ណុប វី នាយកប្រតិបត្តិខេមបូចា បានមានប្រសាសន៍ថា អ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពគ្រប់
គ្រាន់ទៅតាមច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀត នៅក្នុងការយកព័ត៌មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងសាធារណៈ

៣. អ្នកសារព័ត៌មានរងការវាយប្រហារលើរាងកាយដោយឈ្មួញឈើឆ្លងដែនខុសច្បាប់
ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នៅឃុំក្រញូងសែនជ័យ ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ។

លោក សេន វីរៈ អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ SBN Post News ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង ត្រូវបានតុលាការខេត្តនេះកោះ

ហៅកាលពីខស
ែ ហា
ី
បន្ទប
ា ព
់ អា
ី ជ្ញធ
ា រមូលដ្ឋានចោទប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់កយ
្រោ ពីរប
ូ លោកផសា
្ យផ្ទល
ា ់

សហព័នអ
្ធ ក
្ន សារព័តមា
៌ នអន្តរជាតិ (IFJ) បានចូលរួមជាមួយសមាគមសម្ពន
័ អ
្ធ កស
្ន ារព័តមា
៌ នកម្ពុជា (ខម
េ បូចា)

អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តក្រចេះម្នាក់ត្រូវក្រុមឈ្មួញឈើឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមវាយយ៉ាងដំណំ

៤. អ្នកសារព័តមា
៌ នត្រវូ តុលាការខេត្តបាត់ដប
ំ ងកោះហៅបន្ទប
ា ព
់ ធ
ី ើកា
្វ រផ្សាយផ្ទល
ា រ
់ ឿងជម្លះោ ដីធី្ល

និងយកព័ត៌មានអំពីការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានជម្លោះដីធ្លី។ល។
នៅ

លោក ណុប វី បន្ថែមថា៖ «អាជ្ញាធរគួរតែផ្តល់មធ្យោបាយ ផ្តល់ការការពារសន្តិសុខ និង សុវត្ថិភាពដល់អ្នក
សារព័ត៌មានដើម្បីធានាថារដ្ឋបានចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ»។

ជនរងគ្រោះត្រូវបានស្គាល់ថាឈ្មោះ ស ាន ស៊ីម (ហៅរ៉ា) អាយុ៥២ឆ្នាំ ជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អង្គភាព

ប្រភព៖ https://bit.ly/3SKLXx3

នៅផ្ទះអ្នកភូមិម្នាក់ ស្រាប់តែមានមនុស្ស៣នាក់ ប្រដាប់ដោយដំបងបានព្រួតវាយលើរូបលោក។

៥. អា
 ជ្ញាបណ្ណ័សារព័ត៌មានត្រូវបានដកហូតពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញម្នាក់

សម្រែកស្រ្តីខ្មែរ នៅស្រុកស្នួល ដែលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន GN times ថា ខណៈលោកកំពុងអង្គុយហូបដំឡូង

លោកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនដៃដល់ម្នាក់ឈ្មោះ ខ្យុង ជាឈ្មួញសកម្មខាងដឹកជញ្ជូនឈើទៅប្រទេស

វៀតណាម។ បើតាមជនរងគ្រោះ ការវាយប្រហារនេះគឺជាការសងសឹកដែលអ្នកសារព័ត៌មានព្យាយាមថតរូប
ឈ្មួញឈើ និងរាយការណ៍អំពីការជួញដូរឈើខុសច្បាប់របស់ពួកគេ។
ប្រភព៖ https://bit.ly/3IOQRp3

«ជុំវិញសកម្មភាពអសីលធម៌»

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាបណ្ណ័សារព័ត៌មាន ពីលោក សាន្ត ប៊ុនធឿន សមាជិក

កងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ជុំវិញអំពើអសីលធម៌ ក្នុងអំឡុងពេលផ្សាយផ្ទាល់តាម
ហ្វេសប៊ុករបស់លោក។

ក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែសីហា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ
បានលើកឡើងថាលោក សាន្ត ប៊ុនធឿន ត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តិទង្វើអសីលធម៌ ជេរប្រមាថជា
សាធារណៈ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សីលធម៌សង្គម និងកិត្តិយស សេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីព ដែល
ជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជា្ជជីវៈ សារព័ត៌មាន និងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលសាមីខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅ
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

ការសម្រេចដកអាជ្ញាបណ្ណ័សារព័ត៌មានពីលោកសាន្ត ប៊ុនធឿន ធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីលោក
នាយករដ្ឋមន្រ្តី

ហ៊ុន

សែន

ប្រតិកម្មនឹងការផ្សាយផ្ទាល់ពីការផឹកស៊ី

វាយចាន

និងជេរប្រមាថក្នុងទំព័រ

បណ្តាញសង្គមរបស់លោកសាន្ត ប៊ុនធឿន។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា៖ «ចរិតអាក្រក់របស់សាន្ត
ប៊ុនធឿនមិនអាចកែបានទេ» ហើយបានបញ្ជាឱ្យបណ្ដេញលោកចេញពីក្របខណ្ឌកងអង្គរក្ស និងកងទ័ព។
ប្រភព៖ https://bit.ly/3eshJ3y

៦. សាលាឧទ្ធរណ៍តម្កល់ការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដែលរិះគន់រឿងវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩
សាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបងកាលពីខែកក្កដា បានតម្កល់សាលក្រមផ្តន្ទាទោសរបស់តុលាការខេត្តករណីលោក

កៅ ពិសិដ្ឋ អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាល ចំពោះការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដែល
ផលិតដោយប្រទេសចិន។

៧. សាលដីកាស្ថាពរទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកកាសែតឌឹខេមបូឌាដេលី
សាលាឧទ្ធរណ៍ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចេញសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿងអតីតអ្នកកាសែត ឌឹ ខេមបូឌាដេលី
ចំនួនពីររូប គឺលោកអូន ភាព និងលោក Zsombor Peter ដែលនាំឱ្យពួកគេរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់ និងមាន
សេរីភាពពេញលេញឡើងវិញ។នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីការពាក្តីរបស់ពួកគេទាំងពីរ។

អតីតអ្នកកាសែត ឌឹ ខេមបូឌាដេលី លោក អូន ភាព និងលោក Zsombor Peter ត្រូវបានតុលាការខេត្តរតនគីរី
ចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឱ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍

បន្ទាប់ពីពួកគេបានរាយការណ៍ពីការបោះឆ្នោត

ជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤កាលពីឆ្នាំ២០១៧នៅខេត្តរតនគិរី។ បីឆ្នាំក្រោយមក
សាលាដំបូងខេត្តរតនគិរីបានទម្លាក់បទចោទនៅពេលដើមចោទដកពាក្យបណ្តឹង។

ប៉ុន្តែអយ្យការបានប្តឹង

សាទុក្ខដោយនាំឱយ្ មានសេចក្តស
ី ម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍កង
្នុ ខែមករាដោយតម្កល់ការសមច
្រេ របស់តលា
ុ ការ
ជាន់ទាបដែលទម្លាក់បទចោទលើពួកគេទាំងពីរដដែល ប៉ុន្តែត្រូវរង់ចាំមើលបណ្តឹងសាទុក្ខបន្ថែមទៀត។

សាលក្រមរបស់សាលាដំបូងខេត្ត ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ផ្តន្ទាទោស ពិសិដ្ឋ ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ ២ឆ្នាំ

ទាំងលោក ភាព និងលោក Peter បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ចំពេលមានចំណាត់ការរបស់តុលាការ

កូវីដ១៩»។

ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបង្ហាញពីការពាក់ព័ន្ធរបស់យោធាក្នុងការជួញដូរឈើដោយខុសច្បាប់ ដែល

និងពិន័យជាប្រាក់៣លានរៀលពីបទ«ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ និងរារាំងការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ

លោក កៅ ពិសិដ្ឋ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដោយចោទប្រកាន់ពីបទ «ញុះញង់
ឱ្យប្រពត
ឹ្រ ប
្ត ទឧក្រដ
ិ ្ឋជាអាទិ៍» បន្ទប
ា ព
់ លោ
ី
កបានបង្ហះ
ោ ជាសាធារណៈនៅលើហស
េ្វ ប៊ក
ុ ដោយរិះគន់រដ្ឋភ
ា ិបាល
ជុំវិញការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិន ដើម្បីចាក់ការពារប្រជាជនប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

ប្រឆាំងនឹងពួកគេ។

អ្នកកាសែតទាំងពីរត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការផ្សាយរបស់ពួកគេពីការកាប់ឈើខុស

វាបានជួយឱ្យពួកគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ថ្នាក់តំបន់សម្រាប់អត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ២០១៧ ។
ប្រភព៖ https://bit.ly/3eshJ3y

ពិសិដ្ឋ មិនមែនជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់ក្នុងគោលបំណងការពារការ

ផស្ ព្វផសា
្ យព័តមា
៌ នមិនពិតអំឡង
ុ ពេលជំងរា
ឺ តសកលនោះទ។
េ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ន
ុ សែន ក៏បានប្រកាស
ថាលោកបានបញ្ជាឱ្យសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់ Tik Tok ដែលបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺកូវីដ-១៩
ផងដែរ។

លោកនាយករដ្ឋមន្តបា
្រី នថ្លង
ែ ក្នង
ុ ទិវាមច្ឆាជាតិនៅខេតប
្ត ន្ទាយមានជ័យថា ៖ «បើមន
ិ ចង់ជាប់គក
ុ កុធ
ំ ប
្វើ ប
ែ ហ្នង
ឹ
ព្រោះនេះមិនមែនជារឿងកំប្លែង។ វាបង្កការភ័យខ្លាចដល់សាធារណជន ហើយនេះមិនមែនជាសេរីភាពក្នុង
ការបញ្ចេញមតិទេ»។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3Rfvd0U
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងស្ថានភាពប្រឈម៖ បច្ចុប្បន្ន
ភាពអំពីស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
ក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាប្រឈមមុខ

ការភ័យខ្លាចបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅ

តែបន្តជាផ្នែកមួយដែលជាបញ្ហាក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន។ អ្នកសារព័ត៌មានតែង

I. អង្គការសហប្រជាជាតិលក
ើ ឡើងថាសរេ ភា
ី ពសារព័តមា
៌ ននៅកម្ពុជានៅតត
ែ វបា
ូ្រ នរឹតបន្តង
ឹ យ៉ង
ា ធ្ងនធ
់ រ្ង
អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា កាន់តែទទួលរងនូវការយាយី និងការគាបសង្កត់ ក៏ដូចជារងនូវអំពើហិង្សា ចំពេល
មានការរឹតបន្តឹងលើលំហពលរដ្ឋក្នុងប្រទេស។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យឧត្តម
ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៣ ខែសីហា។

តែមានអារម្មណ៍ថាមានការបំភិតបំភ័យ ឬការគំរាមកំហែងពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល មិនថាជាសកម្មភាព

លោកស្រី មីស៊ែល បាសឺឡេត ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស ត្រូវបានដក

បំពេញការងាររបស់ពួកគេ។ ចាប់ពីខែកក្កដា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ខេមបូចា បានកត់ត្រាករណីយាយីលើ

អាជ្ញាធរទទួលយកអនុសាសន៍របស់យើង

នគរបាលបញ្ឈប់អ្នកសារព័ត៌មានពីការថតវីដេអូ

ឬចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងពួកគេដោយគ្រាន់តែ

អ្នកសារព័ត៌មាន១១ករណី ប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាន១៥នាក់(ស្រី ២នាក់)។ អ្នកសារព័ត៌មានប្រាំនាក់ក្នុង
ចំណោមនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរ បួននាក់រងការយាយីនិងគំរាមកំហែង បីនាក់ប្រឈមមុខនឹង
ផ្លូវច្បាប់ និងម្នាក់ត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ័។

ស្រង់សម្តីក្នុងរបាយការណ៍នោះថា៖«ការរកឃើញនេះ

គឺគួរឱ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់

ហើយខ្ញុំជំរុញឱ្យ

ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អាចអនុវត្តការងារដ៏មានសារ

សំខាន់របស់ពួកគេដោយយុត្តិធម៌ និងតម្លាភាព ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់»។

ជាង៨០ ភាគរយនៃអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិ បានលើកឡើងថា ពួកគេត្រូវបានឃ្លាំមើល និងមានការ រឹតបន្តឹង
ដែលមិនចាំបាច់ ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការទទួលបាននូវព័ត៌មានផងដែរ។

កំណត់ត្រាការយាយី (ខែកក្កដា ដល់ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២)

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោក មាស សុភ័ណ្ឌ បានច្រានចោលការរកឃើញរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្ស
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយលើកឡើងថាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាតិទាំងនោះមកសម្ភាសន៍តែ

កំណត់ត្រាការយាយីសរុប

១១

ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន

ដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពពិតជាក់ស្តែងទាំងស្រុងពី

ស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជានោះទេ។

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ខ្ញុំគិតថា របាយការណ៍នេះមិនចម្លែកទេ ហើយគ្មានអ្វីថ្មីដែលយើងត្រូវព្រួយ

លើអ្នកសារព័ត៌មាន១៥នាក់ (ស្ត្រី២នាក់)

បារម្ភនោះទេ ព្រោះក្រុមអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះ ប្រមូលព័ត៌មានបានតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះ»។
ប្រភព៖ https://bit.ly/3JHKX9v

អ្នកសារព័ត៌មាន៥នាក់

ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរ

៤នាក់រងការយាយី
និងគំរាមកំហែង

៣នាក់ប្រឈម

នឹងវិធានការច្បាប់
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ស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

ដកហូត

ម្នាក់ត្រូវបានដកហូត
អាជ្ញាបណ្ណ័

សន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញរារាំងអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យថតរូបនៅកន្លែងតវ៉ារបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើល
កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ (រូបភាព៖ លីកាដូ)

ស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
ុជា

13

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

II. អ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រើពាក្យសម្តីជេរប្រមាថនិងកាយវិការអសីលធម៌ប្រឈមនឹង
ការដកអាជ្ញាបណ្ណ័

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន កាលពីខែសីហា បានបញ្ជាឱ្យក្រសួងព័ត៌មានដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ័អ្នកសារព័ត៌មាន
ណា

ដែលប្រើភាសាជេរប្រមាថតាមរលកធាតុអាកាស

បណ្តាញសង្គមដូចជា Facebook និង YouTube ផងដែរ។

ដែលក្នុងនោះរួមទាំងអ្នកដែលផ្សាយផ្ទាល់តាម

ការណែនារំ បស់លោកនាយករដ្ឋមន្រី្ត ហ៊ន
ុ សែន ធ្វឡ
ើ ង
ើ បន្ទប
ា ព
់ អ
ី ង្គរកស្ របស់លោកពីរនាក់ដល
ែ ជាចាងហ្វង
ា

ផសា
្ យព័តមា
៌ នតវ្រូ បានលុបឈ្មោះចញ
េ ពីកស
្រ ង
ួ ការពារជាតិព្រោះអាកបប្ កិរយា
ិ
មិនសមរមយ្ ដូចជាបោកចាន
និងប្រើពាក្យជេរប្រមាថពេលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់តាមហ្វេសប៊ុកជាដើម។

ប៉ន
ុ ន
្មា ថ្ងក
ៃ
យ
្រោ មក ក្រសង
ួ ព័តមា
៌ នបានអះអាងសារជាថ្មីថាខ្លន
ួ នឹងចាត់វធា
ិ នការលុបចោលអាជ្ញា បណ្ណអ
័ ក
្ន
សារព័ត៌មានភ្លាមៗ ប្រសិនបើរកឃើញថាពួកគេប្រើភាសាមិនសមរម្យក្នុងវិជ្ជាជីវៈ។

នាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា លោក ណុប វី បានថ្លែងថាអាជ្ញាធរគួរតែអប់រំបន្ថែម

ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រើពាក្យសម្ដីជេប្រមាថទាំងនោះ ហើយម្យ៉ាងលោកថា ការចាត់វិធានការដោយ
លុបអាជ្ញាបណ្ណ័ជាការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាន។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា លោក ណុប វី មានប្រសាសន៍ថា មិនគួរមាន
តម្រូវការដើម្បីជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរជុំវិញការចុះទៅយកព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះឡើយ។

លោក វី ថ្លែងថា៖ «ប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងពីវត្តមានរបស់ពួកគេទៅអាជ្ញាធរ ឬអ្នកណាម្នាក់ពេល
ពួកគេធ្វើដំណើរនោះទេ ហើយយើងអ្នកសារព័ត៌មានក៏មិនគួរប្រាប់ពួកគេមុននឹងធ្វើដំណើរដែរ»។
ប្រភព៖ https://bit.ly/3e1H43Q

VI. អង្គការសារព័ត៌មាន និងម្ចាស់ជំនួយ ចាប់ផ្តើមពិភាក្សាពីការបង្កើតនិងសារៈសំខាន់នៃ
ក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនៅកម្ពុជា

ក្រុមអង្គការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាន កាលពីថ្ងៃទី១៦ខែកញ្ញា  បានពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និង

គោលបំណងនកា
ៃ របង្កត
ើ កម
្រុ បក
្រឹ សា
្ សារព័តមា
៌ នជាតិដល
ែ ក្នងន
ុ ោះរួមមានការបង្កត
ើ ក្រមសីលធម៌សង
្ត ់ដារ
សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តសាធារណៈ ក៏ដូចជាស្វ័យគ្រប់គ្រង
ក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

តាមរបាយការណ៍ខេមបូចាកាលពីឆ្នាំមុន ចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងបៀតបៀនក្នុង

ពេលកំពុងបំពេញការងាបានកើនឡើងជិត៥០% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០។ អ្នកសារព័ត៌មានជិត១០០ នាក់
បានប្រឈមមុខនឹងការយាយីក្នុង៤៩ករណីដែលក្នុងនោះមានការវាយប្រហារលើរាងកាយ ការគំរាមកំហែង

ប្រភព៖ https://bit.ly/3dSNm61 / https://bit.ly/3UuNwkz

ថានឹងប្រើហិង្សា ការចាប់ខ្លួន ការជាប់ពន្ធនាគារ និងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់។ អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន ៣៧នាក់

III. រដ្ឋាភិបាលប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគួរតែផ្តល់ដំណឹងឱ្យអាជ្ញាធរនៅពេលដែលទៅរាយការណ៍

ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទញុះញង់ ជំរិតទារប្រាក់ និងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗ។

ព័ត៌មានពីខេត្តណាមួយញឹកញាប់

លោក អ៊ិត សូធឿត នាយកស្តីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ (CCIM)បានមាន

អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល លោក ផៃ ស៊ីផាន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ថ ាអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែរាយ

បព
្រ ន
័ ផ
្ធ ស្ ព្វផសា
្ យមួយ ដែលបញ្ហន
ា ះ
េ កន្លងមកតវូ្រ បានដោះសយ
្រា ជាបា
្រច ំដោយរដ្ឋភ
ា ិបាលនៅក្នង
ុ តុលាការ

ការណ៍ទៅមន្ទីរព័ត៌មានខេត្ត នៅពេលទៅយកព័ត៌មានញឹកញាប់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាខេត្តណា
មួយ ដែលការណែនាំនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ។

លោក ផៃ ស៊ីផាន បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីសមិទ្ធិផលប្រាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានថា ៖
«ប្រសិនបើអ្នកអ្នកសារព័ត៌មានមានបេសកកម្មញឹកញាប់នៅក្នុងខេត្តមួយ
ព័ត៌មានខេត្ត»ដើម្បីបញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់ពួកគេ។

ពួកគេគួរតែដាក់លិខិតទៅមន្ទីរ

លោកបានបន្តថាមន្ត្រីអាចមានអារម្មណ៍ភិតភ័យនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានទៅជាញឹកញាប់ ហើយថាលិខិត

ប្រសាសន៍ថា កម
ុ្រ បក
ឹ្រ សា
្ សារព័តមា
៌ ននឹងបង្កន
ើ សមត្ថភាពរបស់វិស័យនេះក្នុងស្វ័យគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបរិយាកាស
ឬតាមរយៈក្រសួងព័ត៌មាន។

លោក សុធឿត មានប្រសាសន៍ថា៖ «បរិបទនៅកម្ពុជា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានយាយី

ដោយរដ្ឋាភិបាល និងប្រព័ន្ធតុលាការ។ អ៊ីចឹងនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយ ដែលយើងត្រូវមានក្រុមប្រឹក្សា
សារព័ត៌មាន»។

ប្រភព៖ https://bit.ly/3E7DHTT

ជូនដំណឹងអាចមានសុពលភាពក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។
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របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាស

V. កម្ពុជាប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាសកលដោយសង្កត់ធ្ងន់លើ
ការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

កាលពីថ្ងៃទី២៨ខែកញ្ញា សម្ព័ន្ធសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន ដែលរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងអង្គការក្រៅ
រដ្ឋាភិបាលចំនួន៣០

បានប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្រោមសន្និសីទជាតិស្តីពីសិទ្ធិ

ទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង១៥០នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានតំណាងរដ្ឋាភិបាល
សង្គមស៊ីវិល សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច យុវជន ក្រុមអង្គការជនមានពិការភាព និងតំណាងគណបក្ស
នយោបាយ រួមមាន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្សភ្លើងទៀន និងគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច។
អ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

ក្នុងយុគសម័យ

ឌីជីថល ហើយបានតស៊ូមតិក្នុងការពន្លឿនការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជា។

លោក Sardar Umar Alam តំណាងអង្គការយូណេស្កូប្រចាំកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា៖ «សង្គមបច្ចុប្បន្ន ត្រូវការ
សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាបរិយាបន្ន ដើម្បីកសាងអនាគតប្រកបដោយយុត្តិធម៌ សន្តិភាព និងនិរន្តរភាព។
ដូច្នេះអង្គការ

UNESCO

សកល»។

អំពាវនាវឱ្យប្រទេសជុំវិញពិភពលោកចាត់ទុកព័ត៌មានជាប្រយោជន៍សាធារណៈ

លោកបានបន្ថែមថា ៖ «នៅកម្ពុជា អង្គការយូណេស្កូនឹងបន្តធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរ អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធក្នុង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីគាំទ្រ និងតស៊ូមតិសម្រាប់ការពង្រឹងលទ្ធភាពទទួលបាន
ព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

តាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយ

បញ្ចេញមតិសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា»៕

និងច្បាប់ដែលរួមចំណែកដល់សេរីភាពនៃការ

ប្រភព៖ https://bit.ly/3y8V8PY

ទំនាក់ទំនង
+855 (0)23 88 23 11
communications@camboja.net
ផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៨៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១
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ុជា

ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

