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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌ាន 
នៅកម្ពុជា

ខែកក្កដា-កញ្ញែ ឆ្នែំ២០២២  |  លែខចែញផែសាយ ០៥

សន្តិសុខរាជធានីភ្នំពែញរារាំងអ្នការព័ត៌មាន មិនឲែយថតរូបនៅកន្លែងតវ៉ែរបស់កម្មករកែុមហ៊ុនណាហ្គែវើល 

កាលពីថ្ងែទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នែំ២០២២។ (រូបភាព៖ លីកាដូ)



របាយការណ៍បែាំតែីមាស ដែលចែញដោយខែមបូានែះជាផ្នែកមួយនែការបន្តកិច្ចខិតខំ 

បែឹងបែែងរបស់យើងក្នុងការឃ្លែំមើល និងតស៊ូមតិដើមែបីសែរើភាពអ្នការព័ត៌មាននៅកម្ពុជា។ 

របាយការណ៍នែះរួមបញ្ចូលទាំងការសង្ខែបខ្លីៗនែឧបែបត្តិហែតុផែសែងៗ ពែមទាំងធ្វើបច្ចុបែបន្នភាព

ទាក់ទងនឹងសែរើភាពារព័ត៌មាន និងសែរើភាពនែការបញ្ចែញមតិរបស់អ្នការព័ត៌មានាប់ 

ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញែឆ្នែំ២០២២។

ការវិវឌែឍដ៏គួរឱែយកត់សមា្គែល់មួយ ដែលយើងបានឃ្លែំមើលក្នុងតែីមាសនែះគឺការឃត់ខ្លួនដើមែបី 

ាកសួរអ្នការព័ត៌មានចំនួនបែែំាក់មកពីវើអូឌី (VOD) ដែលជាា្ថែប័នារព័ត៌មានឯករាជែយ 

ក្នងុសែកុ បា្ទែប់ពីពួកគែបានរាយការណ៍ពីការឈូសឆយពែែដ៏ចមែងូចមែែសនៅសួនសត្វមួយ 

កន្លែង។ លើសពីនែះទៅទៀត អ្នការពត័ម៌ានពរីាកក់ត៏ែវូបានរងការវយដ ំដែលក្នងុោះមា្នែក ់

តែូវបានវយដោយមែបញ្ជែការទាហនមា្នែក់ ខណៈមា្នែក់ទៀតតែូវរងអំពើហិងែសាពីឈ្មួញឈើ។

ខែមបូា បានកត់តែែការបៀតបៀនទៅលើអ្នការព័ត៌មានចំនួន១១ករណីដែលបែឆំងនឹង 

អ្នការព័ត៌មានចំនួន១៥ាក់ (សែ្ត២ីាក់)និងបានសង្កែតឃើញាមានការរំលោភសិទ្ធសិែរើភាព 

បញ្ចែញមតិរបស់អ្នការព័ត៌មាន មានចំនួន៧ករណីក្នុងតែីមាសនែះ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ 

ដដែលនែះ យើងក៏បានចងកែងព័ត៌មានបច្ចុបែបន្នភាពអំពីបញ្ហែបែឈមរបស់បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ

ឯករាជែយនិងនិា្នែការសែរើភាពនែការបញ្ចែញមតិ ពែមទាំងការអភិវឌែឍនែបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយផង

ដែរ។

ទាំងអស់គ្នាដើមាបីមសារីភាពសរព័ត៌ាន
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

បច្ចុបាបន្នភាពផាសាងៗ

អង្គការសហបែជាជាតិលើកឡើងាសែរើភាពារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅ
តែតែូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ែងធ្ងន់ធ្ងរ

អ្នការព័ត៌មានដែលបែើាកែយសម្តីជែរបែមាថនិងកាយវិការអសីលធម៌ 
បែឈមនឹងការដកអាជា្ញែបណ្ណ័

រដា្ឋែភិបាលបែែប់អ្នការព័ត៌មានគួរតែផ្តល់ដំណឹងឱែយអាជា្ញែធរនៅពែល 
ដែលទៅរាយការណ៍ព័ត៌មានពីខែត្តណាមួយញឹកញាប់

អង្គការារព័ត៌មាននិងមា្ចែស់ជំនួយាប់ផ្តើមពិភាកែសាពីការបង្កើតនិង 
ារៈសំខាន់នែកែុមបែឹកែសាារព័ត៌មានជាតិនៅកម្ពុជា

កម្ពុជាបែែរព្ធទិវអន្តរជាតិសមែែប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសកលដោយ 
សង្កត់ធ្ងន់លើការអនុម័តចែបាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

I

II

III

IV

V

អ្នការព័ត៌មាននិងសកម្មជនបរិា្ថែនតែូវបានឃត់ខ្លួននិងរងការវយដំ

អ្នការព័ត៌មានមា្នែក់នៅខែត្តពែះវិហរទទួលរងការវយដំពីមែបញ្ជែការ

ទាហន

អ្នការព័ត៌មានរងការវយបែហរលើរាងកាយដោយឈ្មួញឈើឆ្លង 

ដែនខុសចែបាប់

អ្នការព័ត៌មានតែូវតុលាការខែត្តបាត់ដំបងកោះហៅបា្ទែប់ពីធ្វើការ 

ផែសាយផ្ទែល់រឿងជម្លែះដីធ្លី

អាជា្ញែបណ្ណារព័ត៌មានតែូវបានដកហូតពីអ្នកផែសព្វផែសាយាមអនឡាញ

មា្នែក់«ជុំវិញសកម្មភាពអសីលធម៌»

ាលាឧទ្ធរណ៍តម្កល់ការកាត់ទោសអ្នការព័ត៌មានដែលរិះគន់រឿង 

វ៉ែក់ាំងកូវើដ-១៩

ាលដីកាា្ថែពរទមា្លែក់ការចោទបែកាន់លើអតីតអ្នកកាសែតឌឹខែមបូឌា

ដែលី

ករណីមដាលតាូវបានរាយការណ៍នៅតាីមាសនាះ

ករណីមបាឆាំងអ្នកសរព័ត៌ាន ៖

១

២

៣

៤

៥

៦

៧
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់អ្នកសរព័ត៌ាន
បរិយកាស ដែលគ្មែនគែែះា្នែក់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពិតជាមានារៈសំខាន់ណាស់សមែែប់ដំណើរការ

សែរើភាពារព័ត៌មាន។ ពលរដ្ឋផងដែរតែូវមានសែរើភាពក្នុងការបញ្ចែញមតិាមរយៈបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ ឬ 

មធែយោបាយផែសែងៗដោយមិនបារម្ភពីផលប៉ះាល់អវិជ្ជមមានណាមួយឡើយ។ ក្នុងតែីមាសកន្លងទៅសែរើភាព

ជាមូលដា្ឋែនទាំងនែះ តែូវបានគំរាមកំហែងជាថ្មីម្តងទៀតដោយអាជា្ញែធរមូលដា្ឋែន និងបែព័ន្ធតុលាការ។

បាភាទនាការយាយីម ចំនួនករណីមដាលតាូវបានរាយការណ៍ ចំនួនអ្នកសរព័ត៌ាន

វិធានការផ្លូវចែបាប់ ៣ ៣

វិធានការរដ្ឋ ១ ១

ការគំរាមកំហែង ៤ ៤

ការឃត់ខ្លួនដើមែបីាកសួរ ១ ៥

ការាប់ដាក់ពន្ធាគរ ២ ២

សរុប ១១ ១៥

ារាង ១ ៖ បែភែទនែការយយី

សាចក្តីមសង្ខាបអំពីមករណីមនាការយាយីមលើអ្នកសរព័ត៌ាន

អ្នការព័ត៌មាន៥ាក់របស់វើអូឌីដែលជាា្ថែប័នារព័ត៌មានឯករាជែយក្នុងសែុក និងសកម្មជនបរិា្ថែនខ្មែរ 

ាវរៈចំនួន៤ាក់ តែូវបានឃត់ខ្លួនបែហែល ៧ម៉ែង កាលពីថ្ងែទី១៦ ខែសីហ បា្ទែប់ពីពួកគែទៅធ្វើសែចក្តី 

រាយការណ៍ជុំវិញបញ្ហែឈូសឆយដីពែែដ៏ចមែូងចមែែសនៅដែនជមែកសត្វពែែមួយកន្លែងក្នុងខែត្តាាែវ។

អ្នកទាំងបែែំបួនាក់តែូវបានឃត់ខ្លួននៅម៉ែងបែហែល១១ពែឹកនៅសួនសត្វភ្នំាម៉ែ ដោយអាជា្ញែធរបាន 

អះអាងាពកួគែបានចលូទៅក្នងុតបំនហ់មឃត។់ បា្ទែបម់កពកួគែតែវូបានាខំ្លនួទៅកានអ់ធកិារដា្ឋែននគរបាល 

សែុកបាទី។

១. អ្នកសរព័ត៌ាននិងសកម្មជនបរិស្ថានតាូវបានឃត់ខ្លួននិងរងការវាយដំ

លោក ម៉ម មុនីរតន៍ អ្នកយកព័ត៌មានវើអូឌី ដែល 

តែូវបានឃត់ខ្លួន និងដោះលែងវិញកែែយាក 

សួរអស់៧ម៉ែង បានបែែប់ាសហការើរបស់លោក 

ដែលជាអ្នកថតវើដែអូ តែូវបានគែទះកំផ្លៀង។

លោក មុនីរតន៍ មានបែាសន៍ា ៖ «ពួកគែមិន 

ទាំងសួរាយើងកំពុងធ្វើអីទែ ពួកគែមកដល់បែើ 

ហិងែសាតែម្តង។ វជាការរំលោភសិទ្ធអិ្នការព័ត៌មាន 

ពែែះពួកយើងគែែន់តែបំពែញការងារ របស់ពួក 

យើងប៉ុណ្ណែះ។ យើងមិនបានបែពែឹត្តបទល្មើស

អ្វីទែ ប៉ុន្តែពួកគែមកបំភិតបំភ័យយើង»។

អង្គការសង្គមសុីវិលមួយកែុមដែលក្នុងោះក៏មានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នការព័ត៌មានកម្ពុជា (ខែមបូា)ផងដែរ  

បានចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កែលទោសចំពោះការឃត់ខ្លួន និងការបែើបែែស់ហិងែសាលើអ្នការព័ត៌មាន

បែបនែះ។

សែចក្តថី្លែងការណោ៍ះបានលើកឡើងា៖«យើងធ្វើការថ្កែលទោសចពំោះការបែើអណំាចដោយខសុចែបាប់ 

របស់អាជា្ញែធរនិងការបែើអំពើហិងែសាលើរូបរាងកាយអ្នការព័ត៌មាននិងសកម្មជន ហើយយើងអំាវាវឱែយ 

មានការសុើបអង្កែតដោយឥតល្អៀងលើហែតុការណ៍នែះ ក៏ដូចជាផ្តា្ទែទោសចំពោះអាជា្ញែធរណា ដែល 

បែពែឹត្តល្មើសនឹងចែបាប់និងផ្តល់យុត្តិធម៌សមែែប់ជនរងគែែះ»។

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

អ្នការព័ត៌មាន និងសកម្មជនបរិា្ថែនឈរនៅពីមុខអធិការដា្ឋែន 

នគរបាលសែុកបាទី បា្ទែប់ពីការសួរចម្លើយរបស់នគរបាលនៅ 

ថ្ងែទី១៦ ខែសីហ ឆ្នែំ២២២។ ខែមបូា/ប៊ុន រិទ្ធី

លោក ស៊ូ សែងហក់ អាយុ៦០ឆ្នែំ ជាអ្នការព័ត៌មានអង្គភាពារមរកតក្នុងខែត្តពែះវិហរ បានចោទា

មែបញ្ជែការទាហនមា្នែក់បានវយធ្វើបាបលោកកាលពីថ្ងែទី២០ ខែសីហ បា្ទែប់ពីលោកបានមើលឃើញពី 

សកម្មភាពដែលលោកសងែស័យាជាការដឹកជញ្ជមូនឈើខុសចែបាប់។

លោក ស៊ូ សែងហក់ បានបែែប់ខែមបូាាលោកកំពុងចូលរួមពិធីជប់លៀងរបស់មិត្តភ័កែ នៅទល់មុខ 

បា្ទែយកងវរសែាតូចលែខ៣៩៤ នៅសែុកជាំកែសាន្ត កាលពីយប់ថ្ងែអាទិតែយ នៅពែលោះលោកបានឃើញ

តែែក់ទ័រដឹកឈើបែមាណ២ម៉ែតែគូប។

២. អ្នកសរព័ត៌ានា្នាក់នៅខាត្តពាះវិហារទទួលរងការវាយដំពីមមាបញ្ជាការទាហាន
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

អ្នការព័ត៌មានក្នុងខែត្តកែចែះមា្នែក់តែូវកែុមឈ្មួញឈើឆ្លងដែនទៅបែទែសវៀតណាមវយយ៉ែងដំណំ នៅ 

ថ្ងែទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នែំ២០២២ នៅឃុំកែញូងសែនជ័យ សែុកស្នួល ខែត្តកែចែះ។

ជនរងគែែះតែូវបានា្គែល់ាឈ្មែះ ាន សុីម (ហៅរា៉ែ) អាយុ៥២ឆ្នែំ ជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អង្គភាព 

សមែែកសែ្តីខ្មែរ នៅសែុកស្នួល ដែលបានបែែប់ារព័ត៌មាន GN times ា ខណៈលោកកំពុងអង្គុយហូបដំឡូង 

នៅផ្ទះអ្នកភូមិមា្នែក់ សែែប់តែមានមនុសែស៣ាក់ បែដាប់ដោយដំបងបានពែួតវយលើរូបលោក។

លោកបានកំណត់អត្តសញ្ញែណជនដែដល់មា្នែក់ឈ្មែះ ខែយុង ជាឈ្មួញសកម្មខាងដឹកជញ្ជមូនឈើទៅបែទែស

វៀតណាម។ បើាមជនរងគែែះ ការវយបែហរនែះគឺជាការសងសឹកដែលអ្នការព័ត៌មានពែយោយមថតរូប

ឈ្មួញឈើ និងរាយការណ៍អំពីការជួញដូរឈើខុសចែបាប់របស់ពួកគែ។

បែភព៖ https://bit.ly/3IOQRp3

៣. អ្នកសរព័ត៌ានរងការវាយបាហារលើរាងកាយដោយឈ្មួញឈើឆ្លងដានខុសចាបាប់

លោក សែន វើរៈ អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ SBN Post News បែាំខែត្តបាត់ដំបង តែូវបានតុលាការខែត្តនែះកោះ 

ហៅកាលពីខែសីហ បា្ទែប់ពីអាជា្ញែធរមូលដា្ឋែនចោទបែកាន់លោកពីបទញុះញង់កែែយពីរូបលោកផែសាយផ្ទែល់ 

ពីជម្លែះដីធ្លីមួយ។

លោក សែន វើរៈ បានបែែបខ់ែមបាូាលោកមានការពែយួបារម្ភយ៉ែងខា្លែងំនៅពែលដែលមានការចោទបែកាន ់

មកលើរូបលោកបែបនែះ។ លោកបានបញ្ជែក់បន្ថែមា លោកចុះទៅយកព័ត៌មានាមវិជា្ជែជីវៈនិងាមការ 

អញ្ជមើញពីបែជាពលរដ្ឋ មិនមានគោលបំណងណាញុះញង់បែឆំង រឺ ាំបែជាពលរដ្ឋបះោរណាមួយោះទែ។

លោក វើរៈ ឱែយដឹងា៖ «ខ្ញុំគឺសមា្ភែសសួរាមបែជាពលរដ្ឋឆ្លើយបែជាពលរដ្ឋចង់និយយប៉ុណ្ណឹង»។ លោកបាន 

បន្ថែមាការផែសាយរបស់លោកគឺសងែឈឹមានឹងដឹងដល់រដា្ឋែភិបាល ដើមែបីស្វែងរកដំណះសែែយជួយដល ់

សហគមន៍។

លោក ណុប វើ ាយកបែតិបត្តិខែមបូា បានមានបែាសន៍ា អ្នការព័ត៌មានមានសិទ្ធិនិងសែរើភាពគែប់

គែែន់ទៅាមចែបាប់ជាតិ និងចែបាប់អន្តរជាតិផែសែងៗទៀត នៅក្នុងការយកព័ត៌មាននៅគែប់ទីកន្លែងាធារណៈ 

និងយកព័ត៌មានអំពីការតវ៉ែរបស់បែជាពលរដ្ឋមានជម្លែះដីធ្លី។ល។

លោក ណុប វើ បន្ថែមា៖ «អាជា្ញែធរគួរតែផ្តល់មធែយោបាយ ផ្តល់ការការារសន្តិសុខ និង សុវត្ថិភាពដល់អ្នក

ារព័ត៌មានដើមែបីធាាារដ្ឋបានចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តាមចែបាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ»។

បែភព៖ https://bit.ly/3SKLXx3

៤. អ្នកសរព័ត៌ានតាវូតុលាការខាត្តបាត់ដំបងកោះហៅបន្ទាប់ពីមធ្វើការផាាយផ្ទាល់រឿងជម្លាះដីមធ្លីម

រដ្ឋមន្តែីកែសួងព័ត៌មាន បានសមែែចលុបចោលអាជា្ញែបណ្ណ័ារព័ត៌មាន ពីលោក ាន្ត ប៊ុនធឿន សមាជិក 

កងអង្គរកែសរបស់លោកាយករដ្ឋមន្តែី ហ៊ុន សែន ជុំវិញអំពើអសីលធម៌ ក្នុងអំឡុងពែលផែសាយផ្ទែល់ាម 

ហ្វែសប៊ុករបស់លោក។

ក្នុងសែចក្តីបែកាសដែលចែញកាលពីថ្ងែទី២២ ខែសីហ រដ្ឋមនែ្តីកែសួងព័ត៌មាន លោក ខៀវ កាញារើទ្ធ 

បានលើកឡើងាលោក ាន្ត ប៊ុនធឿន តែូវបានរកឃើញាបានបែពែឹត្តិទង្វើអសីលធម៌ ជែរបែមាថជា 

ាធារណៈ ធ្វើឱែយប៉ះាល់ដល់សីលធម៌សង្គម និងកិត្តិយស សែចក្ដីថ្លែថ្នូររបស់អ្នការព័ត៌មានអាជីព ដែល

ជាការបំានយ៉ែងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជា្ជជីវៈ ារព័ត៌មាន និងកិច្ចសនែយោអាជីវកម្មដែលាមីខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅ

កែសួងព័ត៌មាន។

៥.  អាជា្ញាបណ្ណ័សរព័ត៌ានតាូវបានដកហូតពីមអ្នកផាសព្វផាាយាមអនឡាញា្នាក ់

«ជុំវិញសកម្មភាពអសីមលធម»៌

លោក សែងហក់ បានសងែស័យាឈើនែះទទួលបានដោយខុសចែបាប់ ហើយលោកបានពិារណាានឹងឃត់

រថយន្តដឹកឈើោះដើមែបីសុើបអង្កែត។ ទោះជាយ៉ែងនែះក្តី លោកមិនទាន់មានឱកាសឃត់ផង មែបញ្ជែការ 

កងវរសែាតចូបានចុះពលីើរថយន្តចលូទៅជតិ លោក សែងហក ់ដែលកពំងុឈរជាមយួបែពន្ធ ហើយបានវយ 

អ្នកទាំងពីរ បណា្តែលឱែយលោក សែងហក់ឈាមចែមុះ។

សហព័ន្ធអ្នការព័ត៌មានអន្តរជាតិ (IFJ) បានចូលរួមជាមួយសមាគមសម្ពន័្ធអ្នការព័ត៌មានកម្ពជុា (ខែមបូា) 

ដើមែបីថ្កែលទោសចំពោះការបែើបែែស់អំពើហិងែសាលើអ្នការព័ត៌មានរូបនែះ។

អង្គការទំាងពីរនែះបានលើកឡើងក្នុងសែចក្តីបែកាសព័ត៌មានរួមគ្នែោះា៖«ការបែើអំពើហិងែសាលើអ្នការ

ព័ត៌មាន គឺជាការរំលោភលើសែរើភាពារព័ត៌មាន។ IFJ ថ្កែលទោសការវយបែហរលើលោក ស៊ូ សែងហក់ 

និងជំរុញឲែយអាជា្ញែធរាត់វិធានការជាបា្ទែន់ដើមែបីឱែយមែបញ្ជែការរូបោះទទួលខុសតែូវនូវទង្វើដែលខ្លួនបាន

បែពែឹត្ត»។

បែភព៖ https://bit.ly/3PPnogL / https://bit.ly/3pPid5z
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

ាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបងកាលពីខែកក្កដា បានតម្កល់ាលកែមផ្តា្ទែទោសរបស់តុលាការខែត្តករណីលោក  

កៅ ពិសិដ្ឋ អ្នការព័ត៌មាន ដែលរិះគន់រដា្ឋែភិបាល ចំពោះការបែើបែែស់វ៉ែក់ាំងការារជំងឺកូវើដ-១៩ ដែល 

ផលិតដោយបែទែសចិន។

ាលកែមរបស់ាលាដំបូងខែត្ត ចុះថ្ងែទី១៨ ខែមករា ឆ្នែំ២០២២ ផ្តា្ទែទោស ពិសិដ្ឋ ឱែយជាប់ពន្ធាគរ ២ឆ្នែំ 

និងពិន័យជាបែែក់៣លានរៀលពីបទ«ញុះញង់ឲែយបែពែឹត្តបទឧកែិដ្ឋ និងរារាំងការអនុវត្តវិធានការបងា្កែរជំងឺ

កូវើដ១៩»។

លោក កៅ ពិសិដ្ឋ តែូវបានាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងែទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នែំ២០២១ ដោយចោទបែកាន់ពីបទ «ញុះញង់ 

ឱែយបែពែតឹ្តបទឧកែដិ្ឋជាអាទិ៍» បា្ទែប់ពីលោកបានបង្ហែះជាាធារណៈនៅលើហ្វែសបុ៊កដោយរិះគន់រដា្ឋែភិបាល 

ជុំវិញការបែើបែែស់វ៉ែក់ាំងផលិតដោយបែទែសចិន ដើមែបីាក់ការារបែជាជនបែឆំងនឹងជំងឺកូវើដ-១៩។

ពិសិដ្ឋ មិនមែនជាបុគ្គលតែមា្នែក់គត់ ដែលតែូវបានចោទបែកាន់កែែមចែបាប់ក្នុងគោលបំណងការារការ 

ផែសព្វផែសាយពត័ម៌ានមនិពតិអឡុំងពែលជងំរឺាតសកលោះទែ។ លោកាយករដ្ឋមនែ្ត ីហ៊នុ សែន កប៏ានបែកាស 

ាលោកបានបញ្ជែឱែយសមត្ថកិច្ចឃត់ខ្លួនអ្នកបែើបែែស់ Tik Tok  ដែលបង្ហែះព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺកូវើដ-១៩ 

ផងដែរ។

លោកាយករដ្ឋមន្តែបីានថ្លែងក្នងុទវិមា្ឆែជាតិនៅខែត្តបា្ទែយមានជយ័ា ៖ «បើមនិចងជ់ាបគ់កុ កុធំ្វើបែបហ្នងឹ 

ពែែះនែះមិនមែនជារឿងកំប្លែង។ វបង្កការភ័យខា្លែចដល់ាធារណជន ហើយនែះមិនមែនជាសែរើភាពក្នុង

ការបញ្ចែញមតិទែ»។

បែភព៖ https://bit.ly/3Rfvd0U

៦.  សលាឧទ្ធរណ៍តម្កល់ការកាត់ទោសអ្នកសរព័ត៌ានដាលរិះគន់រឿងវា៉ាក់សំងកូវីដ-១៩

ការសមែែចដកអាជា្ញែបណ្ណ័ារព័ត៌មានពីលោកាន្ត ប៊ុនធឿន ធ្វើឡើងតែមួយថ្ងែប៉ុណ្ណែះ បា្ទែប់ពីលោក 

ាយករដ្ឋមនែ្តី ហ៊ុន សែន បែតិកម្មនឹងការផែសាយផ្ទែល់ពីការផឹកសុី វយាន និងជែរបែមាថក្នុងទំព័រ 

បណា្តែញសង្គមរបស់លោកាន្ត ប៊ុនធឿន។ លោកាយករដ្ឋមន្តែីបានថ្លែងា៖ «ចរិតអាកែក់របស់ាន្ត 

ប៊ុនធឿនមិនអាចាែបានទែ» ហើយបានបញ្ជែឱែយបណ្ដែញលោកចែញពីកែបខណ្ឌកងអង្គរកែស និងកងទ័ព។

បែភព៖ https://bit.ly/3eshJ3y

ាលាឧទ្ធរណ៍ខែត្តតែបូងឃ្មុំ បានចែញាលដីកាា្ថែពរលើសំណុំរឿងអតីតអ្នកកាសែត ឌឹ ខែមបូឌាដែលី 

ចំនួនពីររូប គឺលោកអូន ភាព និងលោក Zsombor Peter ដែលាំឱែយពួកគែរួចផុតពីបទចោទបែកាន់ និងមាន 

សែរើភាពពែញលែញឡើងវិញ។នែះបើាមការបញ្ជែក់ពីមែធាវើការាក្តីរបស់ពួកគែទាំងពីរ។

អតីតអ្នកកាសែត ឌឹ ខែមបូឌាដែលី លោក អូន ភាព និងលោក Zsombor Peter តែូវបានតុលាការខែត្តរតនគីរើ  

ចោទបែកាន់ពីបទញុះញង់ឱែយបែពែឹត្តបទឧកែិដ្ឋជាអាទិ៍ បា្ទែប់ពីពួកគែបានរាយការណ៍ពីការោះឆ្នែត 

ជែើសរើសសមាជិកកែុមបែឹកែសាឃុំ-សងា្កែត់ អាណត្តិទី៤កាលពីឆ្នែំ២០១៧នៅខែត្តរតនគិរើ។ បីឆ្នែំកែែយមក 

ាលាដំបូងខែត្តរតនគិរើបានទមា្លែក់បទចោទនៅពែលដើមចោទដកាកែយបណ្ដឹង។ ប៉ុន្តែអយែយការបានប្តឹង 

ាទកុ្ខដោយាឱំែយមានសែចក្តសីមែែចរបសា់លាឧទ្ធរណក៍្នងុខែមករាដោយតម្កល់ការសមែែចរបស់តុលាការ 

ជាន់ទាបដែលទមា្លែក់បទចោទលើពួកគែទាំងពីរដដែល ប៉ុន្តែតែូវរង់ាំមើលបណ្ដឹងាទុក្ខបន្ថែមទៀត។

ទាំងលោក ភាព និងលោក Peter បានាកចែញពីបែទែសកម្ពុជា ចំពែលមានចំណាត់ការរបស់តុលាការ 

បែឆំងនឹងពួកគែ។ អ្នកកាសែតទាំងពីរតែូវបានគែា្គែល់ាមរយៈការផែសាយរបស់ពួកគែពីការកាប់ឈើខុស 

ចែបាប់នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា និងបងា្ហែញពីការាក់ព័ន្ធរបស់ោធាក្នុងការជួញដូរឈើដោយខុសចែបាប់ ដែល

វបានជួយឱែយពួកគែបានឈ្នះានរងា្វែន់ា្នែក់តំបន់សមែែប់អត្ថបទដែលបានចុះផែសាយកាលពីឆ្នែំ២០១៧ ។

បែភព៖ https://bit.ly/3eshJ3y

៧.  សលដីមកាស្ថាពរទា្លាក់ការចោទបាកាន់លើអតីមតអ្នកកាសាតឌឹខាមបូឌាដាលីម
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

ការធ្វើសាចក្តីមរាយការណ៍ក្នុងស្ថានភាពបាឈម៖ បច្ចុបាបន្ន 
ភាពអំពីមស្ថានភាពបាព័ន្ធផាសព្វផាាយព័ត៌ាននៅកម្ពុជា
ក្នុងចំណមបញ្ហែបែឈមជាចែើនដែលអ្នការព័ត៌មានកម្ពុជាបែឈមមុខ ការភ័យខា្លែចបញ្ហែផ្លូវចែបាប់នៅ

តែបន្តជាផ្នែកមួយដែលជាបញ្ហែក្នុងការអនុវត្តការងារបែាំថ្ងែរបស់អ្នការព័ត៌មាន។ អ្នការព័ត៌មានតែង

តែមានអារម្មណ៍ាមានការបំភិតបំភ័យ ឬការគំរាមកំហែងពីសកម្មភាពរបស់រដា្ឋែភិបាល មិនាជាសកម្មភាព 

នគរបាលបញែឈប់អ្នការព័ត៌មានពីការថតវើដែអូ ឬាត់វិធានការផ្លូវចែបាប់បែឆំងនឹងពួកគែដោយគែែន់តែ 

បំពែញការងាររបស់ពួកគែ។ ាប់ពីខែកក្កដា ដល់ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ២០២២ ខែមបូា បានកត់តែែករណីយយីលើ 

អ្នការព័ត៌មាន១១ករណី បែឆំងអ្នការព័ត៌មាន១៥ាក់(សែី ២ាក់)។ អ្នការព័ត៌មានបែែំាក់ក្នុង 

ចំណមោះតែូវបានឃត់ខ្លួនដើមែបីាកសួរ បួនាក់រងការយយីនិងគំរាមកំហែង បីាក់បែឈមមុខនឹង 

ផ្លូវចែបាប់ និងមា្នែក់តែូវបានដកហូតអាជា្ញែបណ្ណ័។

៣ាក់បែឈម
នឹងវិធានការចែបាប់

៤ាក់រងការយយី 
និងគំរាមកំហែង

កំណត់តាាការយាយីម (ខាកក្កដា ដល់ ខាកញ្ញា ឆា្នាំ២០២២)

១១
លើអ្នកសរព័ត៌ាន១៥នក់ (ស្តាីម២នក់)

កំណត់តាាការយាយីមសរុប

អ្នកសរព័ត៌ាន៥នក់
តាូវបានឃត់ខ្លួនដើមាបីមសកសួរ

មា្នែក់តែូវបានដកហូត
អាជា្ញែបណ្ណ័

ដកហូត

អ្នការព័ត៌មាននៅកម្ពុជា កាន់តែទទួលរងនូវការយយី និងការគបសង្កត់ ក៏ដូចជារងនូវអំពើហិងែសា ចំពែល 

មានការរឹតបន្តឹងលើលំហពលរដ្ឋក្នុងបែទែស។ នែះបើោងាមរបាយការណ៍មួយរបស់ការិយល័យឧត្តម

ស្នងការសិទ្ធិមនុសែសរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ ចែញផែសាយនៅថ្ងែទី៣ ខែសីហ។

លោកសែី មីស៊ែល បាសឺឡែត ឧត្តមស្នងការអង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុសែស តែូវបានដក 

សែង់សម្តីក្នុងរបាយការណ៍ោះា៖«ការរកឃើញនែះ គឺគួរឱែយពែួយបារម្ភខា្លែំងណាស់ ហើយខ្ញុំជំរុញឱែយ 

អាជា្ញែធរទទួលយកអនុាសន៍របស់យើង ដើមែបីធាាាបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ អាចអនុវត្តការងារដ៏មានារ 

សំខាន់របស់ពួកគែដោយយុត្តិធម៌ និងតមា្លែភាព ដើមែបីជាបែោជន៍ដល់បែជាជនកម្ពុជាទាំងអស់»។

ជាង៨០ ភាគរយនែអ្នកដែលតែូវបានស្ទង់មតិ បានលើកឡើងា ពួកគែតែូវបានឃ្លែំមើល និងមានការ រឹតបន្តឹង 

ដែលមិនាំបាច់ ដែលក្នុងោះរួមមានទាំងការទទួលបាននូវព័ត៌មានផងដែរ។

អ្នកាំាកែយកែសួងព័ត៌មានលោក មាស សុភ័ណ្ឌ បានចែែនចោលការរកឃើញរបស់ការិយល័យសិទ្ធិមនុសែស 

របស់អង្គការសហបែជាជាតិ ដោយលើកឡើងាកែុមការងារអង្គការសហបែជាតិទាំងោះមកសមា្ភែសន៍តែ  

ជាមួយអ្នការព័ត៌មាន ដែលបែឆំងរដា្ឋែភិបាលហើយមិនបានឆ្លុះបញ្ចែំងពីភាពពិតជាក់ស្តែងទាំងសែុងពី 

ា្ថែនភាពបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយនៅកម្ពុជាោះទែ។

លោកបានមានបែាសន៍ា៖ «ខ្ញុំគិតា របាយការណ៍នែះមិនចម្លែកទែ ហើយគ្មែនអ្វីថ្មីដែលយើងតែូវពែួយ

បារម្ភោះទែ ពែែះកែុមអ្នកសរសែររបាយការណ៍នែះ បែមូលព័ត៌មានបានតែមា្ខែងប៉ុណ្ណែះ»។

បែភព៖ https://bit.ly/3JHKX9v

I. អង្គការសហបាជាជាតិលើកឡើងថាសារីភាពសរព័ត៌ាននៅកម្ពជុានៅតាតាវូបានរឹតបន្តងឹយ៉ាាងធ្ងន់ធ្ងរ

សន្តិសុខរាជធានីភ្នំពែញរារាំងអ្នការព័ត៌មានមិនឲែយថតរូបនៅកន្លែងតវ៉ែរបស់កម្មករកែុមហ៊ុនណាហ្គែវើល 

កាលពីថ្ងែទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នែំ២០២២។ (រូបភាព៖ លីកាដូ)
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

លោកាយករដ្ឋមន្តែី ហ៊ុន សែន កាលពីខែសីហ បានបញ្ជែឱែយកែសួងព័ត៌មានដកហូតអាជា្ញែបណ្ណ័អ្នការព័ត៌មាន 

ណា ដែលបែើភាាជែរបែមាថាមរលកធាតុអាកាស ដែលក្នុងោះរួមទាំងអ្នកដែលផែសាយផ្ទែល់ាម 

បណា្តែញសង្គមដូចជា Facebook និង YouTube  ផងដែរ។

ការណែាំរបស់លោកាយករដ្ឋមនែ្ត ីហុ៊ន សែន ធ្វើឡើងបា្ទែប់ពីអង្គរកែសរបស់លោកពីរាក់ដែលជាាងហ្វែង 

ផែសាយពត័ម៌ានតែវូបានលបុឈ្មែះចែញពកីែសងួការារជាត ិពែែះអាកបែបករិិយមនិសមរមែយដចូជាោកាន 

និងបែើាកែយជែរបែមាថពែលកំពុងផែសាយផ្ទែល់ាមហ្វែសប៊ុកជាដើម។

ប៉ាុ្មែនថ្ងែកែែយមក កែសួងពត័ម៌ានបានអះអាងារជាថ្មីាខ្លនួនងឹាតវិ់ធានការលបុចោលអាជា្ញែ      បណ្ណអ័្នក 

ារព័ត៌មានភា្លែមៗ បែសិនបើរកឃើញាពួកគែបែើភាាមិនសមរមែយក្នុងវិជា្ជែជីវៈ។

ាយកបែតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នការព័ត៌មានកម្ពុជា លោក ណុប វើ បានថ្លែងាអាជា្ញែធរគួរតែអប់រំបន្ថែម 

ចំពោះអ្នការព័ត៌មានដែលបែើាកែយសម្ដីជែបែមាថទាំងោះ ហើយមែយោ៉ែងលោកា ការាត់វិធានការដោយ 

លុបអាជា្ញែបណ្ណ័ជាការគំរាមកំហែងដល់សែរើភាពារព័ត៌មាន។

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

II. អ្នកសរព័ត៌ានដាលបាើាកាយសម្តីមជារបាាថនិងកាយវិការអសីមលធម៌បាឈមនឹង 

ការដកអាជា្ញាបណ្ណ័

អ្នកាំាកែយរដា្ឋែភិបាល លោក ផែ សុីផន បាននិយយកាលពីថ្ងែទី១ ខែកញ្ញែ ាអ្នការព័ត៌មានគួរតែរាយ

ការណ៍ទៅមន្ទីរព័ត៌មានខែត្ត នៅពែលទៅយកព័ត៌មានញឹកញាប់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាជា្ញែខែត្តណា

មួយ ដែលការណែាំនែះតែូវបានចែែនចោលដោយអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយឯករាជែយ។

លោក ផែ សុីផន បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទារព័ត៌មានស្តីពីសមិទ្ធិផលបែែំឆ្នែំរបស់កែសួងព័ត៌មានា ៖ 

«បែសិនបើអ្នកអ្នការព័ត៌មានមានបែសកកម្មញឹកញាប់នៅក្នុងខែត្តមួយ ពួកគែគួរតែដាក់លិខិតទៅមន្ទីរ 

ព័ត៌មានខែត្ត»ដើមែបីបញ្ជែក់ពីគោលបំណងរបស់ពួកគែ។

លោកបានបន្តាមន្តែីអាចមានអារម្មណ៍ភិតភ័យនៅពែលអ្នការព័ត៌មានទៅជាញឹកញាប់ ហើយាលិខិត

ជូនដំណឹងអាចមានសុពលភាពក្នុងរយៈពែលមួយឆ្នែំ។

III. រដា្ឋាភិបាលបាាប់អ្នកសរព័ត៌ានគួរតាផ្តល់ដំណឹងឱាយអាជា្ញាធរនៅពាលដាលទៅរាយការណ ៍

ព័ត៌ានពីមខាត្តាមួយញឹកញាប់

កែុមអង្គការលើកកម្ពស់សែរើភាពារព័ត៌មាន កាលពីថ្ងែទី១៦ខែកញ្ញែ  បានពិភាកែសាអំពីអត្ថបែោជន៍ និង  

គោលបណំងនែការបង្កើតកែមុបែកឹែសាារព័តម៌ានជាតដិែលក្នងុោះរមួមានការបង្កើតកែមសលីធមស៌្តង់ដារ 

សមែែប់អ្នការព័ត៌មានទូទាំងបែទែសកម្ពុជា ដើមែបីលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តាធារណៈ ក៏ដូចជាស្វ័យគែប់គែង

ក្នុងបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ។

ាមរបាយការណ៍ខែមបូាកាលពីឆ្នែំមុន ចំនួនអ្នការព័ត៌មានដែលតែូវបានាប់ខ្លួន និងបៀតបៀនក្នុង 

ពែលកំពុងបំពែញការងាបានកើនឡើងជិត៥០% បើធៀបនឹងឆ្នែំ២០២០។ អ្នការព័ត៌មានជិត១០០ ាក់ 

បានបែឈមមុខនឹងការយយីក្នុង៤៩ករណីដែលក្នុងោះមានការវយបែហរលើរាងកាយ ការគំរាមកំហែង 

ានឹងបែើហិងែសា ការាប់ខ្លួន ការជាប់ពន្ធាគរ និងចំណាត់ការផ្លូវចែបាប់។ អ្នការព័ត៌មានចំនួន ៣៧ាក់ 

តែូវបានាប់ដាក់ពន្ធាគរកែែមបទចោទញុះញង់ ជំរិតទារបែែក់ និងបទឧកែិដ្ឋផែសែងៗ។

លោក អ៊ិត សូធឿត ាយកស្តីទីនែមជែឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើមែបីបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយឯករាជែយ (CCIM)បានមាន 

បែាសន៍ា កែមុបែកឹែសាារព័ត៌មាននឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់វិស័យនែះក្នងុស្វយ័គែប់គែងនៅក្នងុបរិយកាស  

បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយមួយ ដែលបញ្ហែនែះកន្លងមកតែវូបានដោះសែែយជាបែាំដោយរដា្ឋែភិបាលនៅក្នងុតុលាការ 

ឬាមរយៈកែសួងព័ត៌មាន។

លោក សុធឿត មានបែាសន៍ា៖ «បរិបទនៅកម្ពុជា បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ និងអ្នការព័ត៌មានតែូវបានយយី

ដោយរដា្ឋែភិបាល និងបែព័ន្ធតុលាការ។ អ៊ីចឹងនែះគឺជាពែលវែលាដ៏សំខាន់មួយ ដែលយើងតែូវមានកែុមបែឹកែសា 

ារព័ត៌មាន»។

បែភព៖ https://bit.ly/3E7DHTT

VI. អង្គការសរព័ត៌ាន និងា្ចាស់ជំនួយ ាប់ផ្តើមពិភាកាាពីមការបង្កើតនិងសរៈសំខាន់នា

កាុមបាឹកាាសរព័ត៌ានជាតិនៅកម្ពុជា

ទោះជាយ៉ែងនែះក្តី ាយកបែតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នការព័ត៌មានកម្ពុជា លោក ណុប វើ មានបែាសន៍ា មិនគួរមាន 

តមែូវការដើមែបីជូនដំណឹងដល់អាជា្ញែធរជុំវិញការចុះទៅយកព័ត៌មានរបស់អ្នការព័ត៌មានោះឡើយ។

លោក វើ ថ្លែងា៖ «បែជាពលរដ្ឋមិនាំបាច់ជូនដំណឹងពីវត្តមានរបស់ពួកគែទៅអាជា្ញែធរ ឬអ្នកណាមា្នែក់ពែល

ពួកគែធ្វើដំណើរោះទែ ហើយយើងអ្នការព័ត៌មានក៏មិនគួរបែែប់ពួកគែមុននឹងធ្វើដំណើរដែរ»។

បែភព៖ https://bit.ly/3e1H43Q
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V. កម្ពុជាបាារព្ធទិវាអន្តរជាតិសមាាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌ានជាសកលដោយសង្កត់ធ្ងន់លើ

ការអនុម័តចាបាប់ស្តីមពីមសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌ាន

កាលពីថ្ងែទី២៨ខែកញ្ញែ សម្ព័ន្ធសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន ដែលរួមមានអង្គការសង្គមសុីវិល និងអង្គការកែែ 

រដា្ឋែភិបាលចំនួន៣០ បានបែែរព្ធទិវអន្តរជាតិសមែែប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានកែែមសន្និសីទជាតិស្តីពីសិទ្ធិ 

ទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង១៥០ាក់ដែលក្នុងោះរួមមានតំណាងរដា្ឋែភិបាល 

សង្គមសុីវិល សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច យុវជន កែុមអង្គការជនមានពិការភាព និងតំណាងគណបកែស 

នោបាយ រួមមាន គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា គណបកែសភ្លើងទៀន និងគណបកែសហ្វ៊ុនសុិនបុិច។

អ្នកចូលរួមក្នុងពែឹត្តិការណ៍នែះបានពិភាកែសាអំពីារៈសំខាន់នែសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន ក្នុងយុគសម័យ 

ឌីជីថល ហើយបានតស៊ូមតិក្នុងការពន្លឿនការអនុម័តចែបាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជា។

លោក Sardar Umar Alam តំណាងអង្គការយូណែស្កូបែាំកម្ពុជា មានបែាសន៍ា៖ «សង្គមបច្ចុបែបន្ន តែូវការ 

សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាបរិយបន្ន ដើមែបីកាងអាគតបែកបដោយយុត្តិធម៌ សន្តិភាព និងនិរន្តរភាព។  

 

ដូច្នែះអង្គការ UNESCO អំាវាវឱែយបែទែសជុំវិញពិភពលោកាត់ទុកព័ត៌មានជាបែោជន៍ាធារណៈ 

សកល»។

លោកបានបន្ថែមា ៖ «នៅកម្ពុជា អង្គការយូណែស្កូនឹងបន្តធ្វើការជាមួយអាជា្ញែធរ អ្នកធ្វើការាក់ព័ន្ធក្នុង 

បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ និងអង្គការសង្គមសុីវិល ដើមែបីគំទែ និងតស៊ូមតិសមែែប់ការពងែឹងលទ្ធភាពទទួលបាន 

ព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ាមរយៈការបង្កើតគោលនោបាយ និងចែបាប់ដែលរួមចំណែកដល់សែរើភាពនែការ 

បញ្ចែញមតិសមែែប់ទាំងអស់គ្នែ»៕

បែភព៖ https://bit.ly/3y8V8PY

ទំនក់ទំនង

ផ្ទះលែខ១៩ ផ្លូវ៣៨៨ សងា្កែត់ទួលា្វែយពែែ១ 

ខណ្ឌបឹងកែងកង រាជធានីភ្នំពែញ

communications@camboja.net

+855 (0)23 88 23 11
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