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របាយការណ៍នែះមានបញ្ចូលនូវការសង្ខែបខ្លីៗអំពីឧបែបត្តិហែតុ ពែមាំងបច្ចុបែបន្នភាព ដែល 

ាក់ទងនឹងសែរីភាពសារព័ត៌មាន និងសែរីភាពនែការបញ្ចែញមតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានាប់ពី

ខែតុលា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២២។

ការវិវឌែឍដ៏គួរឲែយកត់សមា្គែល់ដែលយើងបានតាមឃ្លែំមើលក្នុងតែីមាសនែះ គឺអ្នកសារព័ត៌មាន 

បួនរូបដែលយកព័ត៌មានាក់ទងនឹងការកាប់បំផ្លែញពែែឈើ និងការកាប់ឈើខុសចែបាប់ តែូវ 

បានរងការចោទបែកាន់ថាបានជំរិតារបែែក់ ហើយក្នុងោះមានមា្នែក់កំពុងលាក់ខ្លួន។ បន្ថែមពី 

នែះ អ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទែយុសំឡែងបែជាធិបតែយែយ (VOD) និងវិទែយុសំឡែងសហរដ្ឋអាមែរិក 

(VOA) មិនតែូវបានអនុញ្ញែតឲែយចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្តែី ហ៊ុន 

សែន បនា្ទែប់ពីចប់កិច្ចបែជុំកំពូលអាសា៊ែននៅថ្ងែទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ខណៈដែលអ្នកសារព័ត៌មាន 

រាប់សិបនាក់ផែសែងទៀតតែូវបានអនុញ្ញែតឲែយចូលរួមកម្មវិធីនែះ។

ខែមបូាក៏បានកត់តែែនូវករណីយាយីចំនួន ៦ករណីលើអ្នកសារព័ត៌មាន ១០រូប (សែ្តី២រូប) និង 

អង្កែតឃើញឧបែបត្តិហែតុចំនួន ៧ករណី ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានលើសិទ្ធិបញ្ចែញមតិ 

របស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងតែីមាសនែះ។ ក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនែះ យើងក៏បានចងកែង 

ព័ត៌មានបច្ចុបែបន្នភាពអំពីបញ្ហែបែឈមរបស់បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយឯករាជែយ និងនិនា្នែការសែរីភាព 

បញ្ចែញមតិ ពែមនិងការអភិវឌែឍរបស់បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយផងដែរ។

ទាំងអស់គ្នាដើមាបីមសារីភាពសរព័ត៌ាន
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

បច្ចុបាបន្នភាពផាសាងៗ

អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានអាសុីអាគ្នែយ៍ាប់ផ្ដើមកិច្ចសហការថា្នែក់តំបន់

មជែឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុសែសកម្ពុជាថាមុនការបោះឆ្នែតឆ្នែំ២០២៣ សែរីភាព
សារព័ត៌មាននៅបន្តធ្លែក់ចុះ

សែចក្ដីពែែងចែបាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលសុីពែលយូរមកហើយ
ោះនៅរង់ាំទទួលការអនុម័តពីគណៈរដ្ឋមន្តែី

ជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្តែី និងអ្នកសារព័ត៌មាន

តុលាការកំពូលបែគល់ឯកសារអត្តសញ្ញែណដល់អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន 
វិទែយុអាសុីសែរី ខណៈការចោទបែកាន់នៅបន្តអូសបនា្លែយ

សែចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម៖ បញ្ចប់និទណ្ឌភាពលើឧកែិដ្ឋកម្មបែឆំងអ្នកសារ  
ព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

សង្គមសុីវិលជំរុញឲែយមានសែរីភាពសមែែប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរាយ
ការណ៍អំពីការបោះឆ្នែតជាតិដែលនឹងចូលមកដល់នៅពែលខាងមុខ

លោកនាយករដ្ឋមន្តែីជំរុញឲែយមានការបែុងបែយ័ត្នក្នុងការាប់ខ្លួន 
អ្នកសារព័ត៌មាន

ក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជារៀបចំសន្និសីទលើកទី១៩
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់អ្នកសរព័ត៌ាន
បរិយាកាសដែលគ្មែនគែែះថា្នែក់ាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តគឺមានសារសំខាន់ណាស់សមែែប់សែរីភាពសារព័ត៌

មាន។ ដូចគ្នែដែរ បែជាពលរដ្ឋគែប់រូបគួរទទួលបានសែរីភាពក្នុងការបញ្ចែញមតិតាមបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ ឬ 

មធែយាបាយផែសែងៗដោយមិនបារម្ភពីផលប៉ះពាល់បែបអវិជ្ជមមានណាមួយឡើយ។

ក្នុងតែីមាសទីបួននែឆ្នែំ២០២២ នែះ មូលដា្ឋែនាំងនែះនៅតែទទួលរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជា្ញែធរ 

មូលដា្ឋែន កែុមហ៊ុនឯកជន និងបែព័ន្ធតុលាការ។ ក្នុងចំណោមបញ្ហែបែឈមដែលអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជួប 

បែទះ ការភ័យខា្លែចអំពីបញ្ហែផ្លូវចែបាប់នៅតែបន្ដកើតមានក្នុងកិច្ចការបែាំថ្ងែរបស់ពួកគែ។ អ្នកសារព័ត៌មាន 

តែងមានអារម្មណ៍ថាតែូវបំភិតបំភ័យ ឬគំរាមកំហែងដោយសកម្មភាពរបស់រដា្ឋែភិបាល ដោយមានាំង 

នគរបាលហាមឃត់អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲែយថតវីដែអូ ឬពែមានពីវិធនការចែបាប់បែឆំងអ្នកសារព័ត៌មាន ដោយ 

គែែន់តែអ្នកសារព័ត៌មានបំពែញការងារធម្មតារបស់ខ្លួនតែប៉ុណោ្ណែះ។

ាប់ពីខែតុលា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២២ ខែមបូា បានកត់តែែករណីយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន ៦ករណី 

លើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន ១០រូប (សែ្តី ២រូប)។ អ្នកសារព័ត៌មានចំនួនបែែំមួយរូបក្នុងចំណោមនែះ បានរង 

ការយាយី រីសអើង ឬគំរាមកំហែង និងមានបីរូបផែសែងទៀតតែូវបានាប់ខ្លួន និងមា្នែក់បែឈមនឹងវិធនការ 

ផ្លូវចែបាប់។

សាចក្តីមសង្ខាបអំពីមករណីមនាការយាយីមលើអ្នកសរព័ត៌ាន

អ្នកសារព័ត៌មានមា្នែក់ដែលធ្វើការសុើបអង្កែតលើការកាប់បំផ្លែញពែែឈើកំពុងបន្តលាក់ខ្លួន កែែយតុលាការ

ខែត្តពែះវិហារចែញដីការាប់ខ្លួនលោក កាលពីខែតុលា កែែមបទចោទថាបានជំរិតារបែែក់។

មនែ្តីកងរាជអាវុធហត្ថកំពុងតាមស្វែងរកអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជែយលោក ទែី សុផល បនា្ទែប់ពីមានសែចក្ដីរាយ

ការណ៍ថាលោកមិនបានទៅបងា្ហែញខ្លួនបែាំខែតាមការកំណត់នៅប៉ុស្ដ៍នគរបាលសងា្កែត់កំពង់បែណាក។ 

១. អ្នកសរព័ត៌ានា្នាក់កំពុងលាក់ខ្លួនកាាយរងការចោទថាបានជំរិតទារបាាក់

លោក សុផល បែែប់ខែមបូា តាមទូរស័ព្ទពីទ ី

ដែលលោកលាក់ខ្លួនថា លោកបានអនុវត្តតាម 

នីតិវិធីរបស់តុលាការ និងថាលោកមិនបានធ្វើ 

ខុសដូចការចោទបែកាន់ោះទែ។

លោកមានបែសាសន៍ថា៖ «ខ្ញុំបារម្ភណាស់ឥឡូវ 

នែះ»។ លោកបន្តថា៖ «វាដូចជាការគបសង្កត ់ពកួ 

គែមិនចង់ឲែយខ្ញុំនៅ រាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងខែត្ត 

[ពែះវិហារ]នែះ»។

តុលាការខែត្តពែះវិហារ ឆ្នែំ២០២០ (រូបតំណាង)

បាភាទនាការយាយីម ចំនួនករណីមដាលតាូវបានរាយការណ៍ ចំនួនអ្នកសរព័ត៌ាន

វិធនការផ្លូវចែបាប់ ១ ១

វិធនការរដ្ឋបាល ០ ០

រងអំពើហិងែសា/គំរាមកំហែង ៤ ៦

ការឃត់ខ្លួនដើមែបីសាកសួរ ០ ០

ការាប់ដាក់ពន្ធនាគរ ១ ៣

សរុប ៦ ១០ (សា្តីម ២នាក់)

តារាង ១ ៖ បែភែទនែការយាយី

កំណត់តាាការយាយីម (ខាតុលា ដល់ ខាធ្នូ ឆា្នាំ២០២២)

៦
លើអ្នកសរព័ត៌ាន១០នាក់ (ស្តាីម២នាក់)

កំណត់តាាការយាយីមសរុប

៦នាក់រងការយាយី 
និងគំរាមកំហែង

១នាក់បែឈម
នឹងវិធនការចែបាប់

៣នាក់ក្នុងចំណោមពួកគាតាូវបានាប់ខ្លួន
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

កែែយកិច្ចបែជុំកំពូលអាសា៊ែនពីថ្ងែទី១០-១៣ ខែវិច្ឆិកា លោកនាយករដ្ឋមន្តែី ហ៊ុន សែន បានអញ្ជមើញ 

អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅវិមានសន្តិភាពដែលមានរយៈពែលពីរ

ម៉ែង ប៉ុន្តែសមែែប់សន្និសីទនែះអ្នកសារព័ត៌មានវីអូឌី និងវីអូអែ មិនតែូវអនុញ្ញែតឲែយចូលរួមោះទែ។

មុនពែលចែកប័ណ្ណចូលរួមកម្មវិធីដល់អ្នកសារព័ត៌មាន មន្តែីពីររូបមកពីកែសួងព័ត៌មានទទួលបន្ទុកខាង 

ព័ត៌មានបានបែែប់អ្នកសារព័ត៌មានវីអូឌីថាថា្នែក់លើរបស់ខ្លួនមិនអនុញ្ញែតឲែយអ្នកសារព័ត៌មានវីអូឌី និងវីអូអែ 

ចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោក ហ៊ុន សែន ោះទែ។

អ្នកនាំពាកែយកែសួងព័ត៌មាន លោក មាស សោភ័ណ្ឌ មានបែសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីសា្ថែប័នាំង 

ពីរនែះ «មិនដែល» ចូលរួមសន្និសីទាំងនែះទែ និងចោទអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សា្ថែប័នាំងពីរនែះថា 

«កាត់យកតែពីរបីចំណុច» ពីសម្ដីក្នុងសន្និសីទ ដើមែបីយកទៅចុះផែសាយ។

អ្នកសារព័ត៌មានមកពីសា្ថែប័នាំងពីរចុះផែសាយជាទៀងាត់ពីមន្តែីជាន់ខ្ពស់ រួមាំងលោកនាយករដ្ឋមន្តែី 

ហ៊ុន សែន ដោយថែមាំងបានសួរសំណួរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផែសែងៗផង។ សា្ថែប័នសារព័ត៌មានវីអូឌី 

និងវីអូអែ ជាសា្ថែប័នដែលស្ថិតក្នុងចំណោមសា្ថែប័នបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយឯករាជែយដ៏តិចតួចដែលកំពុងដំណើរការ

ក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

បែភព៖ http://bit.ly/3UUYu2j

អ្នកសារព័ត៌មានចំនួនបីរូបតែូវបានចោទបែកាន់ថាបានារបែែក់ចំនួន ៤ ០០០ដុលា្លែរ ជាថ្នូរនឹងការមិនផែសាយ

ព័ត៌មានពីការជួញដូរឈើខុសចែបាប់របស់កែុមហ៊ុន PNT។

៣. អ្នកសរព័ត៌ានរាយការណ៍ពីមការកាប់ឈើខុសចាបាប់រងការចោទថាបានជំរិតទារបាាក់

រដ្ឋមន្តែីកែសួងដែនដី លោក ជា សុផរា៉ែ បានហៅអ្នកសារព័ត៌មានសែ្តីពីររូបរបស់វីអូឌីឲែយទៅឈរកែបែររូបលោក 

ដោយមិនឲែយាកចែញទៅណា ក្នុងវែទិកាសាធរណៈមួយ និងបានឲែយអង្គរកែសរបស់លោកកត់ឈ្មែះអ្នក 

សារព័ត៌មានាំងពីរទៀតផង។

ក្នុងជំនួបមួយធ្វើឡើងនៅឃុំពែះដាក់ ក្នុងខែត្តសៀមរាប លោករដ្ឋមន្តែីបានចោទបែកាន់សា្ថែប័នសារព័ត៌មាន 

ឯករាជែយថារាយការណ៍ព័ត៌មានមានភាពខ្ជមីខា្ជែ និងបានបញ្ជែឲែយអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ និងបរទែសាំងពីររូប 

ឈរកែបែររូបលោក ដោយថាដើមែបីកុំឲែយចែឡំពាកែយរបស់លោក។

លោកថាអ្នកសារព័តម៌ានវយ័ក្មែងបកបែែមនិបានតែមឹតែវូ ហើយចលូចតិ្តកហុកក្នងុចែតនាាក់ាញចំណាប់ 

អារម្មណ៍ពីអ្នកអាន។

លោកនិយាយថា៖ «សូមឈរនៅទីនែះរហូតដល់ពែលបែជុំចប់ ហើយកុំទៅណាាំងអស់»។

អ្នកសារព័ត៌មានមា្នែក់ក្នងុចំណោមាំងពីរនាក់សំុនិយាយដោយមិនបញ្ចែញឈ្មែះ បានបែែប់ខែមបូាថាការ 

លើកឡើង និងបទបញ្ជែរបស់លោក ជា សុផរា៉ែ បានធ្វើឲែយពួកគែមានអារម្មណ៍ភ័យខា្លែច។ អ្នកសារព័ត៌មាន 

រូបនែះាត់ទុកសកម្មភាពរបស់លោក ជា សុផរា៉ែ ថាមានចែតនាបំភិតបំភ័យរូបនាងនិងសា្ថែប័នសារព័ត៌មាន 

ផែសែងទៀត។

បែភព៖ សមា្ភែសន៍តាមទូរស័ព្ទ

៤. អ្នកសរព័ត៌ានសា្តីមពីមររូបតាវូរដ្ឋមន្តាីមកាសួងដានដីមស្ដីមឲាយក្នងុវាទិកាសធារណៈ

២. អ្នកសរព័ត៌ានវីអូឌីម និងវីអូអា មិនតាូវអនុញ្ញាតឲាយចូលរួមសន្និសីមទរបស់

លោកនាយករដ្ឋមន្តាីម

លោក មុំ វិបុល វ័យ៤៤ឆ្នែំ លោក តិន ទែី វ័យ២៩ឆ្នែំ និងលោក តិន សុីថា វ័យ២៧ឆ្នែំ ជាអ្នកសារព័ត៌មាន 

អនឡាញ និងទូរទសែសន៍ បែាំខែត្តពែះវិហារ តែូវបានាប់ខ្លួនកាលពីទី២៣ ខែវិច្ឆិកា និងតែូវចោទបែកាន់ពី 

បទជំរិតារបែែក់ ដោយមានឈ្មែះ សាត ណាក់ វ័យ៣០ឆ្នែំ ជាដើមបណ្ដឹង ដែលជាតំណាងរបស់កែុមហ៊ុន 

រកសុីឈើរបស់វៀតណាម PNT។

អ្នកសារព័ត៌មាន និងសកម្មជនបរិសា្ថែនរិះគន់អាជា្ញែធរាក់ទងនឹងបណ្ដឹងនែះ និងថាអ្នកជួញដូរឈើខុស 

ចែបាប់ក៏គួរទទួលទោសដូចគ្នែ។

កែុមហ៊ុនពែលោះបានយល់ពែមផ្ដល់បែែក់ឲែយអ្នកាំងោះចំនួន ២ ០០០ដុលា្លែរ និងបានហៅពួកគែទៅជួប 

ដែលជាកន្លែងាប់ខ្លួនពួកគែ។

បែភព៖ https://bit.ly/3FApEoZ

កាលពីខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ លោក សុផល នាពែលោះជាបុគ្គលិករបស់សារព័ត៌មានអនឡាញ KND ហើយ 

លោកបាន ទៅរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីគែឿងចកែដែលចូលឈូសឆយដីពែែរបស់រដ្ឋក្នុងសែុកគូលែនខែត្ត

សៀមរាប។ កែែយមកលោកក៏តែូវមា្ចែស់គែឿងចកែឈ្មែះ អៀង សាង បានប្ដឹង។

បែភព៖ https://bit.ly/3FW55n3
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

លោក លួស សែង ាងហា្វែងសារព័ត៌មាន  Luos Seng News បានដាក់ពាកែយបណ្ដឹងលើអធិការនគរបាលកែុង 

បាវិត លោក ឯម សុវណា្ណែរិទ្ធ ទៅកាន់សាលាដំបូងខែត្តកាលពីថ្ងែទី២១ ខែវិច្ឆិកា ដោយថាមន្តែីនគរបាលរូប

នែះបានបញ្ជែឲែយអ្នកសារព័ត៌មានឈ្មែះ ពែំ ចនា្ថែ លុបវីដែអូផែសាយផ្ទែល់ពីគែែះថា្នែក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងែទី២ 

ខែវិច្ឆិកា។

ពែលអ្នកសារព័ត៌មានបដិសែធមិនពែមលុប លោកអធិការក៏បានកញ្ឆក់ទូរស័ព្ទដើមែបីលុបវីដែអូដោយខ្លួនឯង 

និងបានគំរាមវាយខ្នែះអ្នកសារព័ត៌មានទៀតផង។

លោក លួស សែង មានបែសាសន៍ថា៖ «មន្តែីនគរបាលហាក់មានភាពឃោរឃៅដោយបានគំរាមវាយខ្នែះ 

បើសិនជា [អ្នកសារព័ត៌មាន] មិនពែមលុបវីដែអូផែសាយផ្ទែល់»។ លោកថា៖ «វាជាការគំរាមកំហែង និងបំបាក់ 

សា្មែរតីអ្នកសារព័ត៌មាន។ ដូចនែះខ្ញុំដាក់ពាកែយប្ដឹងដើមែបីស្វែងរកយុត្តិធម៌»។

លោកអធិការរូបនែះបានបដិសែធនឹងការចោទបែកាន់។ លោកថ្លែងថា៖ «ខ្ញុំមិនបានឆក់យកអ្វីពីពួកគែទែ។ 

ខ្ញុំបាននិយាយថាាក់ទងនឹងចរាចរណ៍ ពួកគែអាចថតវីដែអូពីអ្វីដែលពួកគែតែូវការ»។

បែភព៖ https://bit.ly/3juCOwe

៥.  អ្នកសរព័ត៌ានដាក់ពាកាយបណ្ដឹងបាឆាំងអធិការនគរបាលកាុងបាវិត

សា្ថែប័នសារព័ត៌មានអនឡាញ KCTV អាចនឹងតែូវបែឈមនឹងវិធនការផ្លូវចែបាប់ជាមួយលោក ឧកញ៉ែ ឡែង 

ណាវា៉ែត់តែែ នាពែលឆប់ៗខាងមុខនែះ បនា្ទែប់ពីឧកញ៉ែរូបនែះគំរាមថានឹងប្តឹងសា្ថែប័នសារព័ត៌មានមួយនែះ។ 

សារព័ត៌មានអនឡាញ KCTV បានចែញផែសាយអត្ថបទ និងវីដែអូឃ្លីបមួយកាលពីថ្ងែទី២៣ ខែធ្នូ ដោយបាន 

ផែសាយថាកម្មករកែុមហ៊ុន ឡែងណាវា៉ែត់តែែកំពុងបូមខែសាច់ាក់ចូលបឹងដើមែបីាក់ជាផ្លូវបែតុងចូលទៅកាន់ 

គមែែងអភិវឌែឍន៍របស់លោកនៅក្នុងខែត្តកណា្ដែល។

សែចក្ដីថ្លែងការរបស់កែុមហ៊ុនបានលើកឡើងថា៖ «ខ្លឹមសារដែលបានផែសាយបានធ្វើឲែយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ 

កែុមហ៊ុន Galaxy Navatra»។ សែចក្ដីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថា កែុមហ៊ុននឹងប្ដឹងសា្ថែប័ននែះដើមែបីបញែឈប់ 

«ការរំលោភបំពាន» នែះ។

ាងហា្វែងសារព័ត៌មាន KCTV លោក មិន ឃឿន បែែប់ខែមបូាថា លោកមិនបារម្ភពីការគមែែមកំហែងនែះទែ 

ដោយថាលោកគែែន់តែផែសាយនូវអ្វីដែលបែជាពលរដ្ឋបានលើកឡើង។

លោកបន្ថែមថា ៖ «សហការីរបស់ខ្ញុំបានចុះទៅដល់ទីតាំង និងបានឃើញជាក់ស្ដែង យើងមានរូបថត វីដែអូ 

និងមានបទសមា្ភែសន៍ទៀត»។

បែភព៖ https://bit.ly/3FW55n3

៧.  ឧកញ៉ាគំរាមអ្នកសរព័ត៌ានទាក់ទងនឹងព័ត៌ានរសើប

តុលាការខែត្តបាត់ដំបងបានកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានមា្នែក់ និងបែជាពលរដ្ឋពីរនាក់ឲែយជាប់ពន្ធនាគរមា្នែក់ 

មួយឆ្នែំ កែែមបទចោទថាបានញុះញង់ឲែយបែពែឹត្តបទឧកែិដ្ឋ បនា្ទែប់ពីអ្នកាំងោះបានផែសាយផ្ទែល់ពី 

សកម្មភាពតវា៉ែមួយនៅមុខមន្ទីរសាធរណការ និងដឹកជញ្ជមូនខែត្តបាត់ដំបង។

លោក សំ ឌីយា៉ែ ាងហា្វែងសារព័ត៌មាន បាត់ដំបងប៉ុស្ដ៍ រួមាំងឈ្មួញោត ហ៊ុន ាន់គែឹសា្នែ និងកែវ វាសនា 

តែូវបានាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងែទី១៤ ខែកក្កដា និងកាត់ទោសនៅថ្ងែទី២១ ខែតុលា ហើយ ក៏បានដោះលែងដោយ 

ពែយួរទោស។

ការាបខ់្លនួនែះធ្វើឡើងបនា្ទែបព់វីីដែអចូនំនួបបីានផែសព្វផែសាយលើបណា្ដែញសង្គមនៅថ្ងែទ៩ី ខែកក្កដា ដែលបាន 

បងា្ហែញពីមនុសែសរាប់រយនាក់បានបែមូលផ្ដុំាមារឲែយមន្តែីឈប់ថ្លឹងរថយន្តដឹកោតចែញទៅបែទែសថែនៅ 

ចែកពែដំែន ដោយបារម្ភថាអាចធ្វើឲែយឈ្មញួថែឈប់ទិញោតរបស់ពួកគែ។ បែភព៖ https://bit.ly/3PSqHFw

៦.  តុលាការខាត្តបាត់ដំបងកាត់ទោសអ្នកសរព័ត៌ានា្នាក់ និងបាជាពលរដ្ឋពីមរនាក់ឲាយជាប់

ពន្ធនាគរា្នាក់ ១ឆា្នាំ
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនបែែំមួយមកពីបែែំបែទែសបាន រៀបចំសន្និសីទភាពជាដែគូថា្នែក់តំបន់ និងចុះ 

អនុសែសារណៈយោគយល់គ្នែ ដើមែបីបែយុទ្ធបែឆំងនឹងការកើនឡើងនែការគបសង្កត់ និងការធ្លែក់ចុះនែសែរី

ភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់ាំងមូល។

អង្គការធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានាំងោះ រួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ( ខែមបូា)  

Indonesia’s Aliansi Jurnalis Independen (AJI) របស់បែទែសឥណ្ឌូនែសុី, the National Union of  

Journalists of the Philippines របស់បែទែសហ្វីលីពីន Gerakan Media Merdeka 

របស់បែទែសមា៉ែឡែសុី សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានទីម័រខាងកើត និងមជែឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានឯករាជែយរបស់ 

មា៉ែឡែសុី (CJI) ។ បណា្ដែញសារព័ត៌មានថា្នែក់តំបន់នែះ សមែបសមែួលដោយ AJI នឹងរួមគ្នែកៀរគរមូលនិធិ 

តាមដានករណីយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មាន បង្កើតយុទ្ធនាការរួមគ្នែដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយបែហារលើ 

សែរីភាពសារព័ត៌មាន ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដែល និងគំទែដល់កែុមអ្នកផលិតព័ត៌មាន ដោយផ្អែកតាម 

អនុសែសារណៈយោគយល់គ្នែ។

នាយកបែតិបត្តិខែមបូា លោក ណុប វី មានបែសាសន៍ថា៖ «នៅក្នុងបែទែសជាសមាជិកអាសា៊ែននីមួយៗមាន 

ការរឹតតែបិតសែរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាន  និងការគំរាមកំហែង រួមាំងការយាយីកាន់តែខា្លែំង»។ លោកបន្តថា៖  

«ពួកយើងកពំងុធ្វើការរមួគ្នែដើមែបលីើកកម្ពសស់ែរីភាពសារពត័ម៌ានសមែែបអ់្នកសារពត័ម៌ានឯករាជែយ នងិផ្ដល ់

នូវការគំទែបែកបដោយនិរន្តរភាព និងបែសិទ្ធភាព»។ បែភព៖ https://bit.ly/3hIfbj8

មជែឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុសែសកម្ពុជា (CCHR) បាននិយាយក្នុងរបាយការណ៍បែាំឆ្នែំរបស់ខ្លួនស្ដីពីសា្ថែនភាពសែរីភាព 

បញ្ចែញមតិ សែរីភាពសារព័ត៌មាន និងទទួលបានព័ត៌មានថា រដា្ឋែភិបាលតែូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាបនា្ទែន់លើ 

«ការធ្លែក់ចុះនែសា្ថែនភាពសែរីភាពនែការបញ្ចែញមតិ» ហើយកម្ពុជា «នៅមានផ្លូវដ៏វែងឆ្ងែយទៀតមុនពែលសិទ្ធិ

ទទួលបានព័ត៌មានតែូវបានទទួលសា្គែល់»។

យា៉ែងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មាន២០រូបបានបែឈមមុខនឹងវិធនការចែបាប់គិតាប់ពីខែកញ្ញែ ឆ្នែំ២០២១  

ដល់ខែសីហា ឆ្នែំ២០២២ ហើយក្នុងោះមានអ្នកសារព័ត៌មាន១៤នាក់តែូវបានឃុំខ្លួន ហើយពីរនាក់តែូវបាន 

ផ្ដនា្ទែទោសលើអ្វីដែលពួកគែបានរាយការណ៍។ ដូចគ្នែដែរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសែសចំនួន១៣នាក់ក៏បានបែឈមនឹង 

វិធនការចែបាប់ដែរ ក្នុងរយៈពែលដូចគ្នែនែះ ក្នុងោះមានបួននាក់បានជាប់ឃុំ និងបួននាក់ផែសែងទៀតតែូវបាន 

ផ្ដនា្ទែទោស។

លោក ហួន ផន មន្តែីសមែបសមែួលគមែែងរបស់ CCHR មានបែសាសន៍ថាបើបែៀបធៀបរបាយការណ៍របស់ 

មជែឈមណ្ឌលកាលពីឆ្នែំកន្លងទៅនិងឆ្នែំនែះ គឺមិនមានសញ្ញែបញ្ហែថាសែរីភាពសារព័ត៌មាន និងការបញ្ចែញមតិ

មានការល្អបែសើរោះទែ។ បែភព៖ http://bit.ly/3EKiIoQ

II. មជាឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុសាសកម្ពុជាថាមុនការបោះឆ្នាតឆា្នាំ២០២៣ សារីភាពសរព័ត៌ាន

នៅបន្តធា្លាក់ចុះ

I. អង្គការអ្នកសរព័ត៌ានអាសុីមអាគ្នាយ៍ាប់ផ្ដើមកិច្ចសហកការថា្នាក់តំបន់

ការធ្វើសាចក្តីមរាយការណ៍ក្នុងស្ថានភាពបាឈម៖ បច្ចុបាបន្ន 
ភាពអំពីមស្ថានភាពបាព័ន្ធផាសព្វផាាយព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

12 សា្ថែនភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា 13សា្ថែនភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

អ្នកសារព័ត៌មានចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់លោកនាយករដ្ឋមន្តែី ហ៊ុន សែន កែែយកិច្ចបែជុំ 

កំពូលអាសា៊ែននៅរាជធនីភ្នំពែញ កាលពីថ្ងែទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ២០២២។ រូបភាពបង្ហែះលើទំព័រហ្វែសប៊ុករបស់ 

លោកនាយករដ្ឋមន្តែី។ អ្នកសារព័ត៌មាន VOD និង VOA មិនតែូវបានអនុញ្ញែតឲែយចូលទែ។

អ្នកចូលរួមលើកដែ និងសែែកថា«ការពារសិទ្ធិមនុសែស ការពារសែរីភាព 

សារព័ត៌មាន» ក្នុងសន្និសីទ«ការពងែឹងកិច្ចសហបែតិបត្តិការនិងការការពារ 

សែរីភាពសារព័ត៌មាននៅអាសុីអាគ្នែយ»៍ នៅរាជធនីភ្នំពែញ នាថ្ងែទី១២ 

ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២២។ (ខែមបូា/ពែីង សំរាំង)
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

លោក យាង សុធរិន្ទ អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទែយុអាសុីសែរ ី

កំពុងញញឹមកាន់លិខិតឆ្លងដែន ដែលលោកទើបតែទទួលបាន 

មកវិញពីតុលាការកែុងភ្នំពែញនៅថ្ងែ២៨ ខែតុលា ឆ្នែំ២០២២។ 

រដ្ឋមន្តែកីែសងួពត័ម៌ានបានបែកាសថាកម្មវិធជីបួជុរំវាងអ្នកសារពត័៌មាន នងិលោកនាយករដ្ឋមន្តែីជាលើកទបីែែ ំ

នឹងបែពែឹត្តទៅនៅថ្ងែទី១៤ ខែមករា ឆ្នែំ២០២៣។

អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនែះតែូវចុះឈ្មែះជាមួយកែសួងជាមុន។ បើតាមកែសួង 

ព័ត៌មាន មានអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាង ៥ ០០០នាក់ និងអ្នកនាំពាកែយតាមកែសួង ក៏បានចុះឈ្មែះផងដែរ។

លោក ផុស សុវណ្ណ អ្នកនាំពាកែយកែសួងព័ត៌មានបែែប់ឲែយដឹងថា៖ «ជំនួបបែាំឆ្នែំរវាងសម្ដែច ហ៊ុន សែន 

និងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសែុក គឺជារឿងសំខាន់សមែែប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើង ពីពែែះពួកគែអាចលើក 

ពីកង្វល់ ឬការបែឈមនានាទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្តែី»។

IV. ជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្តាីម និងអ្នកសរព័ត៌ាន

រដ្ឋមន្តែីកែសួងព័ត៌មានលោក ខៀវ កាញរីទ្ធ 

មានបែសាសន៍ថា សែចក្ដីពែែងចែបាប់ស្ដីពី 

សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន បានបញ្ជមូនទៅកាន់ 

ការិយាល័យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្តែី «កាល 

ពីប៉ុនា្មែនខែមុន» បនា្ទែប់ពីមន្តែីបានបញ្ចប់កិច្ច 

ពិភាកែសាជាមួយរដ្ឋមន្តែីកែសួងយុត្តិធម៌ អំព ី

កែបខណ្ឌចែបាប់ាក់ទង នឹងការដាក់ពិន័យ

លើមន្តែីដែលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានតាមការ

ស្នើសុំ។

III. សាចក្ដីមពាាងចាបាប់ស្ដីមពីមសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌ានដាលសុីមពាលយូរមកហើយនោះនៅរង់ាំ

ទទួលការអនុម័តពីមគណៈរដ្ឋមន្តាីម

លោករដ្ឋមន្តែីលើកឡើងថា៖ «យើងបានបញ្ជមូន [សែចក្ដីពែែងចែបាប់] កាលពីរបីខែមុន ប៉ុន្តែយើងបានដឹង យើង 

មានកិច្ចការរវល់ចែើនាក់ទងនឹងកិច្ចបែជុំរដ្ឋមន្តែីអាសា៊ែន»។ លោករដ្ឋមន្តែីមិនបានបញ្ជែក់ពីកាលបរិច្ឆែទ 

ជាក់លាក់ថាសែចក្ដីពែែងចែបាប់នែះបានបញ្ជមូនទៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្តែីពែលណាោះទែ។

លោក ឡាំ សុជាតិ នាយកវិទែយាសា្ថែនោលនយោបាយ និងតស៊ូមតិ (API) សា្វែគមន៍ចំោះការដែលថាសែចក្ដី

ពែែងចែបាប់បានបញ្ចូនទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្តែី។ លោកមានបែសាសន៍ថា លោកបានស្នើឲែយមានការពិនិតែយលើ

សែចក្ដីពែែងចុងកែែយនៅដើមឆ្នែំនែះ តែថាមិនាន់បានទទួលការឆ្លើយតបបែបណាពីកែសួងព័ត៌មាននៅ

ឡើយ។

លោកបន្ថែមថា៖ «យើងសាទរចំោះរឿងនែះ ពីពែែះថាយើងបានរង់ាំអស់ពែលជាចែើនឆ្នែំមកហើយ»។ 

លោកបន្តថា៖ «បើសិនជាចែបាប់អនុលោមទៅតាមបទដា្ឋែនអន្តរជាតិ បែជាពលរដ្ឋអាចទទួលព័ត៌មានទូលំទូ

លាយ»។

បែភព៖ https://bit.ly/3Uo4eB5

រដ្ឋមន្តែីកែសួងព័ត៌មានលោក ខៀវ កាញរីទ្ធ ថ្លែងក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទ

សារព័ត៌មាននៅថ្ងែ២៧ ខែតុលា ឆ្នែំ២០២២ នៅរាជធនីភ្នំពែញ

V.  តុលាការកំពូលបាគល់ឯកសរអត្តសញ្ញាណដល់អតីមតអ្នកសរព័ត៌ានវិទាយុអាសុីមសារី 

ខណៈការចោទបាកាន់នៅបន្តអូសបនា្លាយ

កាលពីខែតុលា ឆ្នែំ២០២២ តុលាការកំពូលបានបែគល់លិខិតឆ្លងដែន និងអត្តសញ្ញែណបណ្ណដែលបានដក

ហូតពីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទែយុអាសុីសែរី មកឲែយសាមីខ្លួនវិញ។ អ្នកសារព័ត៌មានាំងពីររូបតែូវបានាប់ខ្លួន

កាលពីបែែំឆ្នែំមុនកែែមបទចោទថាបាន «បែគល់ឲែយរដ្ឋបរទែសនូវព័ត៌មានជាអាទ៍ ដែលអាចធ្វើឲែយអន្តរាយ

ដល់ការការពារជាត»ិ។
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ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

អង្គការមនិមែនរដា្ឋែភបិាលចនំនួ៣២បានចែញសែចក្ដថី្លែងការណរួ៍មមយួក្នងុទវិាអន្តរជាតបិញ្ចបន់ទិណ្ឌភាព 

លើឧកែិដ្ឋកម្មបែឆំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន និងបានអំពាវនាវឲែយអាជា្ញែធរកម្ពុជាាត់វិធនការចែបាប់លើអ្នក 

បែពែតឹ្តបទឧកែដិ្ឋបែឆងំនងឹអ្នកសារពត័ម៌ាន និងបញែឈបរ់ាលស់កម្មភាពាងំោះមកលើអ្នកសារពត៌័មានទៀត។ 

តំាងពីឆ្នែ១ំ៩៩៤ មកយ៉ាែងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន១៥នាក់តែវូបានសមា្លែប់នៅក្នងុបែទែសកម្ពជុា។ 

ភាគចែើននែអ្នកាំងោះគឺជាអ្នកដែលបានរាយការណ៍ពីព័ត៌មានរសើប នៅពែលដែលពួកគែតែវូបានសមា្លែប់ 

ហើយគ្មែនជនដែដល់ណាមា្នែក់តែូវបាននាំយកមកកាត់ទោសោះទែ។

សែចក្ដីថ្លែងការណ៍សរសែរថា៖ «យើងជំរុញឲែយអាជា្ញែធរធនាថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសែរីភាពរាយការណ៍ 

និងផែសព្វផែសាយនូវព័ត៌មានពីសា្ថែប័ន និងបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ ដើមែបីជាបែយោជន៍សាធរណៈ។

យើងកជ៏រំញុឲែយមានវធិនការបនា្ទែន ់ដើមែបធីនាថាការសើបុអង្កែតមានបែសទិ្ធភាពឯករាជែយភាព និងតមា្លែភាព  

ចំោះ ឧកែិដ្ឋកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាន ដើមែបីបានយុត្តិធម៌»។

បែភព៖ https://bit.ly/3hW6qST

VI. សាចក្ដីមថ្លាងការណ៍រួម៖ បញ្ចប់និទណ្ឌភាពលើឧកាិដ្ឋកម្មបាឆាំងអ្នកសរព័ត៌ាននៅកម្ពុជា

អតីតអ្នកកាសែតរបស់វិទែយុអាសុីសែរី លោក យាង សុធរិន្ទ និងលោក អ៊ួន ឈិន  តែូវបានាប់ខ្លួនកាលពី 

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ២០១៧ និងបានចោទបែកាន់ថាបានបែគល់ឲែយរដ្ឋបរទែសនូវព័ត៌មានជាអាទ៍ ដែលអាចធ្វើឲែយ 

អន្តរាយដល់ការការពារជាតិ។ អ្នកាំងពីរតែូវបានឃុំខ្លួនរយៈពែលបែែំបួនខែមុននឹងតែូវដោះលែងឲែយ 

នៅកែែឃុំបណោ្ដែះអាសន្ន។ តុលាការក៏បានដកហូតលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោក យាង សុធរិន្ទ និង 

អត្តសញ្ញែណបណ្ណរបស់លោក អ៊ួន ឈិន ផងដែរ។

លោក យាង សុធរិន្ទ ឲែយដឹងថា៖ «វាមានរយៈពែលបែែំឆ្នែំហើយគិតមកដល់ពែលនែះ ដែលខ្ញុំមិនអាចទៅ 

លែងសែុកកំណើត និងជួបជុំគែួសារបាន»។ លោក សុធរិន្ទ ដែលមានកែុមគែួសារនៅបែទែសវៀតណាម ឲែយ 

ដឹងទៀតថា៖ «ខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាកែែមនៅថ្ងែស្អែក ខ្ញុំមិនពនែយារពែលទៀតទែ ពែែះថាបងសែីរបស់

ខ្ញុំកំពុងមានជំងឺធ្ងន់»។

បែភព៖ https://bit.ly/3juzrW6

មន្តែសីង្គមសីុវលិធ្វើការលើផ្នែកសារពត័ម៌ានបានជរុំញឲែយគណៈកមា្មែធិការជាតរិៀបចកំារបោះឆ្នែត នងិអាជា្ញែធរ 

សាធរណៈធនាពីសែរភីាពរបសអ់្នកសារព័តម៌ានក្នងុការធ្វើព័ត៌មានាកទ់ង នងឹដណំើរការបោះឆ្នែតដោយ 

មិនមានការគំរាមកំហែង និងរីសអើង  ដើមែបីបងា្ហែញថាកម្ពជុាបានបំពែញកាតព្វកិច្ច ោរពសិទ្ធិបែជាពលរដ្ឋ  

និងឆន្ទៈរបស់មា្ចែស់ឆ្នែត។

សំណើនែះបានធ្វើឡើងក្នុងលិខិតមួយចុះកាលបរិច្ឆែទថ្ងែទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ដែលជាការសមែែចរបស់វែទិកា 

បែាំឆ្នែំលើកទីពីរ ស្ដីពី «តួនាទីរបស់បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយក្នុងការឃ្លែំមើល និងរាយការណ៍ក្នុងដំណើរការ

បោះឆ្នែតជាតិឆ្នែំ២០២៣» ដែលបានចុះផែសាយដោយមជែឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើមែបីបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយឯករាជែយ 

(CCIM)។

បែភព៖ https://bit.ly/3C1Umq1

VII. សង្គមសុីមវិលជំរុញឲាយានសារីភាពសមាាប់អ្នកសរព័ត៌ានក្នុងការរាយការណ៍អំពីម

ការបោះឆ្នាតជាតិដាលនឹងចូលមកដល់នៅពាលខាងមុខ

លោកនាយករដ្ឋមន្តែីបានលើកឡើងពីការាប់ខ្លួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគំទែរាជរដា្ឋែភិបាលរបស់បណា្ដែញ

ទរូទសែសនប៍ាយ័នក្នងុសនុ្ទរកថារបសល់ោកកាលពីដើមខែធ្ន ូដោយបានស្នើឲែយតលុាការកុាំបអ់្នកសារពត៌័មាន 

បែបបែញប់បែញល់ពែក។

អ្នកសារព័តម៌ានរបសទ់រូទសែសនប៍ាយ័ន តែវូាបខ់្លនួកែែមបទចោទថាបានឆបោកាកទ់ងនងឹការលក់ដីដែល 

មានតម្លែ៣៦លានដុលា្លែរសហរដ្ឋអាមែរិច។

ថ្លែងក្នុងកិច្ចបែជុំបូកសរុបការងារបែាំឆ្នែំរបស់កែសួងដែនដី លោកនាយករដ្ឋមន្តែីក៏បានផ្ដល់មែធវីផ្ទែល់ខ្លួន 

ដើមែបីការពារបុគ្គលិកទូរទសែសន៍បាយ័ន និងបានធនាឲែយនៅកែែឃុំបណោ្ដែះអាសន្នផងដែរ។

លោកថ្លែងថា៖ «ខ្ញុំទទូចសុំដល់តុលាការ កុំឆប់ាប់ខ្លួនមនុសែសដោយគ្មែនការសុើបអង្កែត»។

លោកបន្ថែមថាករណីដែលតែូវដោះសែែយតាមបទល្មើសរដ្ឋបែបវែណី បែរជាកា្លែយជាបទល្មើសពែហ្មទណ្ឌ 

ដោយមិនមានភស្តុតាងគែប់គែែន់សមែែប់ចោទបែកាន់។

កែមុអង្គការសង្គមសីុវិល រួមាំងខែមបូាផង បានអំពាវនាវឲែយរដា្ឋែភិបាលបញែឈប់ការយកបទល្មើសពែហ្មទណ្ឌ 

មកអនុវត្តលើអ្នកសារព័ត៌មាន ដែលរងការចោទថាបានបរិហាកែរ្តិ៍ ឬរាយការណ៍មិនតែឹមតែូវនឹងវិជា្ជែជីវៈ។

VIII. លោកនាយករដ្ឋមន្តាីមជំរុញឲាយានការបាុងបាយ័ត្នក្នុងការាប់ខ្លួនអ្នកសរព័ត៌ាន
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18 ស្ថានភាពអ្នកសរព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

វែទិកានិពន្ធនាយកលើកទី១៩ របស់ក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជារៀបចំឡើងដើមែបីពងែឹងការអនុវត្តកែមសីលធម៌ 

របស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបែទែសកម្ពុជា។ កម្មវិធីនែះរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងែទី១៧ ខែធ្នូ ដោយមានការចូល

រួមពីាងហា្វែងសារព័ត៌មានចំនួន៩២រូប និពន្ធនាយក តំណាងសមាគម និងថា្នែក់ដឹកនាំបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយពី

សា្ថែប័នសារព័ត៌មាន៦០សា្ថែប័ន។

នៅក្នងុវែទកិាោះ តណំាងបែពន័្ធផែសព្វផែសាយបានជរុំញឲែយមានការបង្កើតកែមុបែកឹែសាកែមសលីធមវិ៌ជា្ជែជីវៈអ្នក

សារព័ត៌មាន ដើមែបីដាក់ពិន័យលើអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលបំពានកែមសីលធម៌វិជា្ជែជីវៈ។

នៅក្នងុសែចក្ដថី្លែងការណ៍រួម ពួកគែនិយាយថាបច្ចបុែបន្នមិនមានសា្ថែប័នណាដែលធនារកែសាតម្លែរបស់វិជា្ជែជីវៈ 

សារព័ត៌មានោះទែ ដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲែយសាធរណជនរិះគន់លើអ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មែនវិជា្ជែជីវៈពែល 

រាយការណ៍ព័ត៌មាន ដែលធតុពិតមានតែមួយចំនួនតូច។

សែចក្ដីថ្លែងការណ៍សរសែរថា៖ «យើងជឿថាការបង្កើតកែុមបែឹកែសាកែមសីលធម៌វិជា្ជែជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាន 

ដោយមានតួនាទីចែបាស់លាស់ នឹងជួយឲែយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានមិនតែឹមតែូវតាមវិជា្ជែជីវៈអាចកែបែែឲែយ 

បែសើរឡើង ហើយវាពិតជាមានសារសំខាន់ក្នុងការសា្ដែរមុខមាត់វិស័យសារព័ត៌មានក្នុងបែទែសកម្ពុជា»។

លោកនាយករដ្ឋមន្តែី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងសាររបស់លោកតាមរយៈលិខិតសមែែប់វែទិកានែះ។ លោកបាន 

ជំរុញឲែយមានវិធនការការពារវិជា្ជែជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាន បែឆំងនឹងមនុសែស «មួយកែុមតូច» ឬ អ្នកសារព័ត៌មាន 

ដែល «គិតតែពីបែយោជន៍របស់ខ្លួន»។

បែភព៖ https://bit.ly/3G5PtgO

IX. ក្លិបអ្នកកាសាតកម្ពុជារៀបចំសន្និសីមទលើកទីម១៩

ទំនាក់ទំនង

ផ្ទះលែខ១៩ ផ្លូវ៣៨៨ សងា្កែត់ទួលសា្វែយពែែ១ 

ខណ្ឌបឹងកែងកង រាជធនីភ្នំពែញ

communications@camboja.net

+855 (0)23 88 23 11

របាយការណ៍ឃ្លាំមើលបាាំតាីមាស
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