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យលដ់ឹង ឬ វបបធម៌ៃន 
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េដយកនុងេនះភពចរមុះែបបៃនសងគម រតូវបនទទួលយកនិងសទរ ជជងរពេងយកេនតយឬដក់
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បំង” (របយករណ៍) អចដំេណ រករេទបន េដយមនករឧបតថមភេរកមជំនួយសបបុរសធម៌ពី
សថ នទូតអង់េគលសរបចំកមពុជ និងអងគករអនតររពះវហិរសរមប់សហរបតិបតតិករេដមបីអភិវឌឍន៍។ 
រល់េយបល់ របកគំេហញ និងេសចកតីសននិដឋ នេនកនុងរបយករណ៍េនះ ជករទទួលខុសរតូវរបស់ 
ម.ស.ម.ក និងមិនឆលុះបញច ំងពីទសសនៈរបស់សថ នទូតអង់េគលសរបចំកមពុជ និងអងគករអនតររពះវហិរ
សរមប់សហរបតិបតតិករេដមបីអភិវឌឍន៍ ឬមច ស់ជំនួយ អនកគំរទ និងៃដគូរេផសងេទៀតេទ ។  

ចមងល់ និងចមងល់ និងចមងល់ និងចមងល់ និងមតិមតិមតិមតិចូលរមួចូលរមួចូលរមួចូលរមួ 

របសិនេបេលកអនកមនសំណួរ ឬរតូវករព័ត៌មនបែនថមពក់ព័នធនឹងរបយករណ៍េនះ ឬ 
មនបំណងចង់ផតល់មតិេយបល់ សូមេផញសរមក ម.ស.ម.ក តមរយៈ ៖  info@cchrcambodia.org ។  

របយករណ៍េនះ និងអតថបទេបះពុមពផសយេផសងេទៀតរបស់ម.ស.ម.ក អចរកបនេនកនុង

េគហទំព័រអំពីសិទធិមនុសសកមពុជ www.sithi.org ែដលសរមបសរមួលេដយ ម.ស.ម.ក ។  
 

(cc) ឆន ំ២០១២ េដយមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ 

ផទះេលខ ៧៩៨ ផលូវ ៩៩ សងក ត់បឹងរតែបក  ខណឌ ចំករមន 
ភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ 
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យូអិុនឌីភី កមមវធីិអភិវឌឍន៍អងគករសហរបជជតិ 

អុ៊នតក់ អជញ ធរបេណត ះអសននអងគករសហរបជជតិរបចំកមពុជ 

យូេសដ ទីភន ក់ងរសហរដឋអេមរកិេដមបីអភិវឌឍន៍អនតរជតិ 

វអូីេអ វទិយុសេមលងសហរដឋអេមរកិ 
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េសចកតីសេងខប 

 

សិទធិកនុងករទទួលបនព័ត៌មន រតូវបនទទួលសគ ល់យ៉ងទូលំទូលយ ថជសិទធិមនុសស

ជមូលដឋ ន ។ សិទធិេនះក៏ជេគលករណ៍មួយៃនលទធិរបជធិបេតយយផងែដរ ។ រជរដឋ ភិបល 
កមពុជ (េហកត់ «រជរដឋ ភិបល») បនបងហ ញឆនទៈរបស់ខលួន ចំេពះសិទធិេសរភីពខងព័ត៌មន
តមរយៈករេរៀបចំេសចកតីរពងេគលនេយបយេសរភីពខងព័ត៌មន ។ េទះជយ៉ងេនះកតី ករ
ចង់បនព័ត៌មន និងសិទធិទទួលបនព័ត៌មនសធរណៈ េនែតសថិតឆង យពីអវីែដលបនចក់ឬសេន
កនុងសងគមកមពុជ ។  

របយករណ៍េនះពិនិតយេមល េលេគលករណ៍ៃនេសរភីពខងព័ត៌មន សថ នភពសិទធិ
ខងព័ត៌មនកនុងចបប់អនតរជតិ និងែផនកខលះែដលមនែចងពីសិទធិ េនកនុងចបប់ជតិរបស់កមពុជ ។ 

របយករណ៍េនះក៏ពិនិតយេទេលភពរបឈម ែដលរបជពលរដឋែខមរសមញញេពបរបទះជរបចំៃថង 
កនុងករទទួលបនព័ត៌មន រពមទំងេលកេឡងជអនុសសន៍សរមប់នីតិបញញតតិ រចនសមព័នធ និង
ផល ស់បតូរេគលនេយបយែដលចំបច់ េដមបីធនថសិទធិេនះរតូវបនេគរព រសបតមនិយមអនតរ-
ជតិ ។ 

ជំពូកជំពូកជំពូកជំពូកទីទីទីទី១ ១ ១ ១ ((((េសចកតីេផតមេសចកតីេផតមេសចកតីេផតមេសចកតីេផតម)))) ៃនរបយករណ៍េនះពនយល់ពីសវត និងេគលបំណង េដមបីគូស

បងហ ញពីភពរបឈម  ែដលរបជពលរដឋែខមរសមញញេពបរបទះកនុងករទទួលព័ត៌មន េដយមន
ដក់ជឧទហរណ៍កនុងវស័ិយទំងបួន ែដល ម.ស.ម.ក បនកំណត់ថមនសរៈសំខន់ ែដលគួរ

រពួយបរមភពីេសរភីពខងព័ត៌មនរហូតមកដល់េពលេនះ ដូចជអំេពពុករលួយ បណត ញផសពវ-
ផសយ នីតិរដឋ រពមទំងធនធននិងដីធលី ។ របយករណ៍េនះជំរុញឲយរជរដឋ ភិបល េលកសទួយសិទិធ
ខងព័ត៌មនកនុងចំេណមបញហ េផសងេទៀត តមរយៈករជំរញុឲយមនបទបញញតិតេសរភីពខងព័ត៌- 
មន និងផតល់ជូនអនុសសន៍ននែដលបញញតតិចបប់គួរែតមនែចង ។ េទះបីជយ៉ងណ ជករ
សំខន់ណស់កនុងករកត់សមគ ល់ថករជំរញុខងបទបញញតតិែតឯងមិនរគប់រគន់េទ ។ របយករណ៍ 
េនះក៏ផតល់អនុសសន៍ជរចនសមព័នធ និងយនតករននែដលតរមូវឲយមន េដមបីសរមួលឲយមនលទធ-
ភពទទួលព័ត៌មនកន់ែតរបេសរេឡង ។  

ជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទី២ ២ ២ ២ ((((េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីពខងខងខងខងព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មន    េគលករណ៍ និងេគលករណ៍ និងេគលករណ៍ និងេគលករណ៍ និងចបប់ ចបប់ ចបប់ ចបប់ )))) បងហ ញពីសរៈសំខន់ៃន 

េសរភីពខងសរព័ត៌មន េនកនុងសងគមរបជធិបេតយយ ។ ជំពូកេនះក៏វភិគេទេលេគលករណ៍
េសរភីពខងព័ត៌មន ែដលបនបេងកតេឡងេដយអនកជំនញ និងសថ ប័នននែដលេធវករេដមបី
េលកសទួយេសរភីពខងព័ត៌មន និងពនយល់របប់អំពីចបប់អនតរជតិែដលែចងអំពីសិទធិទទួលបន
ព័ត៌មន។ ជំពូកេនះក៏ពិនិតយពិច័យ េលបទបញញតតិននែដលមនរសប់េនកនុងចបប់ជតិ ែដលមន
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ែចងពីលទធភពទទួលព័ត៌មន និងពិចរណេលវវិឌឍន៍ៃនបញញតតិចបប់អំពីេសរភីពខងព័ត៌មន និង
េគលនេយបយ ែដលមនេនកមពុជមកដល់បចចុបបនន ។  

ជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទី៣ ៣ ៣ ៣ ((((ផគត់ផគង់ និងផគត់ផគង់ និងផគត់ផគង់ និងផគត់ផគង់ និងតរមវូករតរមវូករតរមវូករតរមវូករ)))) ពនយល់ពីចបប់េសរភីពខងព័ត៌មនរតូវែតអមជមួយនឹង
ករផល ស់បតូរកនុង “ករផគត់ផគង់” និង “តរមូវករ” ព័ត៌មន ។ វបបធម៌ឋននុរកមេនកមពុជ និងភពឱន

លំេទនេគរពដល់អជញ ធរ មនន័យថរបជពលរដឋែខមរជេរចន សទ ក់េសទរសកសួរព័ត៌មន ឬ មិន
គិតថេនះជសិទធិឬតួនទីរបស់ខលួន កនុងករេធវែបបេនះេទ ។ បែនថមពីេនះេទៀត មរនតីរជករជទូេទ
គម នឆនទៈចង់ែចករែំលកព័ត៌មន េហយអជញ ធរទំងេនះ ហក់ដូចជមិនចង់ទក់ទងជមួយរបជ
ពលរដឋផងេឡយ ។ ដូចេនះ ករនំមកនូវបទបញញតតិេសរភីពខងព័ត៌មនរតូវែតអមជមួយនឹង
បដិវតតន៍ “វបបធម៌” អំពីទសសនៈរបស់រដឋ ភិបលនិងសធរណជនចំេពះព័ត៌មន ។  

ជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទី៤ ៤ ៤ ៤ ((((េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីពខងព័ត៌មនខងព័ត៌មនខងព័ត៌មនខងព័ត៌មន    និងអំេពពុករលួយនិងអំេពពុករលួយនិងអំេពពុករលួយនិងអំេពពុករលួយ) ) ) ) ពិភកសថេតេគលករណ៍េសរភីព
ខងព័ត៌មននិងចបប់ អចដំេណ រករបនយ៉ងដូចេមតច េដមបីកត់បនថយជអតិបរមចំេពះករ 

របរពឹតតិអំេពពុករលួយ ។ េទះបីជរជរដឋ ភិបលកមពុជបនផតល់សចច ប័នេលកតិកសញញ អនតរជតិ
សតីពីសិទធិមនុសស ែដលតរមូវឲយមនតមល ភព និងករផសពវផសយព័ត៌មនជផលូវករក៏េដយ ជំពូកេនះ
េរៀបរប់ អំពីមូលេហតុែដលបណត លឲយអំេពពុករលួយបនតរកីរលដលកនុងវស័ិយជេរចនជំុវញិជីវតិ
រស់េនរបស់សធរណជន ។ ចបប់ែដលេទបអនុម័តសតីពីកររបឆំងអំេពពុករលួយ មិនបនធន
កនុងករផសពវផសយព័ត៌មន និងមនមរតននែដលអនុញញ តឲយលក់ព័ត៌មនមួយចំនួន ។ ចំណុច
ខវះខតរបស់ចបប់េនះេលកេឡងជកងវល់ ថេតព័ត៌មនែដលរបមូលបនេរកមបញញតតិចបប់េនះ 
នឹងរតូវេរបឲយមនរបសិទធភព កនុងករេដះរសយបញហ អំេពពុករលួយ ឬយ៉ងណេនកមពុជ។ 
ជំពូកេនះបនបញច ប់េដយេលក នូវសំេណ ឲយមនវេិសធនកមមចបប់ ែដលរតូវអនុវតតេដមបីធនឲយ

មនករេបកចំហព័ត៌មនជសធរណៈ ។ 

ជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទី៥៥៥៥    ((((េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីពខងព័ត៌មនខងព័ត៌មនខងព័ត៌មនខងព័ត៌មន    និងបណត ញនិងបណត ញនិងបណត ញនិងបណត ញផសពវផសយផសពវផសយផសពវផសយផសពវផសយ)))) ពិនិតយពិច័យថេតកខវះខតលទធ-

ភពទទួលព័ត៌មន មនផលប៉ះពល់េទេលបណត ញផសពវផសយ េហយនិងភរកិចចរបស់ខលួនេដមបី
រកសឲយសធរណជន ដឹងពីកររយករណ៍េលបញហ របស់ផលរបេយជន៍សធរណៈេដយរេបៀប
ណ ។ អនកសរព័ត៌មនជេរចន ែដល ម.ស.ម.ក បនសមភ សកនុងេពលរសវរជវរបយករណ៍េនះ 
បនកត់សមគ ល់េឃញថមនចំណុចវជិជមន កនុងករសំុព័ត៌មនពីរកសួងរដឋ ភិបលនន េរកម
ចបប់របបសរព័ត៌មនឆន ំ១៩៩៥ និងវវិឌឍន៍កនុងលទធភពទទួលព័ត៌មន ពីរកសួងរដឋ ភិបលនន

តំងពីមនករែតងតំងអនកនំពកយ េនតមរកសួងេសទរែតទំងអស់ ។ បុ៉ែនតអនកកែសតែដលបន
សមភ សេនះ បនពនយល់ថ ឧបសគគកនុងករទទួលព័ត៌មនេនែតេកតមន ជពិេសសេន េពល
ព័ត៌មនែដលេសនសំុេនះ ផទុយេទនឹងផលរបេយជន៍ និងឆលុះបញច ំងមិនលអពីរដឋ ភិបល ។ ជំពូកេនះ
បញច ប់េដយេលកសំេណ ឲយមនវេិសធនកមមមួយចំនួន ែដលអចេធវឲយចបប់របបសរព័ត៌មន



 

 viii

ធន ពីលទធភពទទួលព័ត៌មន និងេលកអនុសសន៍ឲយមនវធិនករេផសងេទៀត ែដលអចបេងកន
េសរភីពខងព័ត៌មន និងសរមលលទធភពបណត ញព័ត៌មនកនុងករផសយព័ត៌មនពីរដឋ ភិបល ។  

ជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទី៦ ៦ ៦ ៦ ((((េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីពខងព័ត៌មនខងព័ត៌មនខងព័ត៌មនខងព័ត៌មន    និងនិងនិងនិងនីនីនីនីតិតិតិតិរដឋរដឋរដឋរដឋ) ) ) ) ពិភកសពីសរៈសំខន់ៃនករទទួលព័ត៌មន
អំពីករអភិវឌឍៃននីតិរដឋេនកមពុជ ។ ជំពូកេនះបរយិយអំពីសរៈសំខន់ ែដលសធរណជនទទួល

បនព័ត៌មនអំពីេសចកតីរពងចបប់ េហយពនយល់ថ ករទទួលបនព័ត៌មនេនះេទៀតេសត ហក់រតឹ
ែតមនលកខណៈទូលំទូលយែថមេទៀត លគឹកណេសចកតីរពងចបប់េនះ ពំុរតូវបនចត់ទុកថមន
លកខណៈរេសបខងនេយបយ ។ េនេពលែដលេសចកតីរពងចបប់ រតូវបនេគេមលេឃញថមន
លកខណៈរេសបខងនេយបយ ដូចកនុងករណីេសចកតីរពងចបប់ សតីពីសមគមនិងអងគករមិនែមន 
រដឋ ភិបលែដលរតូវបនេគទុកេចល េគេឃញថព័ត៌មនពំុរតូវបនែចកផសយយ៉ងឆប់រហ័ស 
េនះេទ េហយកិចចពិេរគះេយបល់ជមួយសងគមសីុវលិ រតូវបនចត់ទុកជកិចចពិេរគះេយបល់
ែដលគម នអតថន័យមួយ ។ ជំពូកមួយេនះក៏ពិចរណផងែដរ អំពីរេបៀបែដលករមិតលទធភពរបស់

សធរណជន កនុងករទទួលបនព័ត៌មនអំពីសលរកមននផងែដរ ។ មនឧទហរណ៍វជិជមន
មួយចំនួន េចញពីករណីែដលតុលករខលះែតងែតផសពវផសយេសចកតីសេរមចរបស់ខលួន េហយរបយ- 
ករណ៍េនះ ជំរញុឲយតុលករកមពុជទំងអស់ យកតរមប់តមករអនុវតតែបបេនះ ។ 

ជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទីជំពូកទី៧៧៧៧    ((((េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីពខងខងខងខងព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មន    រពមទំងរពមទំងរពមទំងរពមទំងធនធនធនធនធនធនធនធននិងនិងនិងនិងដីធលី ដីធលី ដីធលី ដីធលី ) ) ) ) សូមកត់សមគ ល់ថេសរភីព

ខងព័ត៌មននិងលទធភពទទួលព័ត៌មន អចជួយរបេទសឲយេជៀសផុតពី “បណត សធនធន” កនុង
េពលេធវឲយរបេសរេឡងនូវបរយិកសវនិិេយគ និងេលកសទួយសថិរភពសងគមនិងេសដឋកិចច ឲយកន់
ែតរបេសរ ។ បណដ សធនធនេនះគឺជរបតិមតិមួយ េដយកនុងេនះរបេទសនិងតំបន់សមបូរណ៍
ធនធនធមមជតិ រងេរគះពីកំេណ នេសដឋកិចចទប និងករអភិវឌឍអន់ថយជងមុន ពីេហតុៃនកតត

េផសងគន ជេរចន រប់ទំងកងវះកររគប់រគង់ធនធនឲយបនរតឹមរតូវ និងអំេពពុករលួយ ជេដម ។ 
កិចចសនយននទក់ទងនឹងធនធនមួយភគធំ ហក់រតូវបនេគរកសជករសមង ត់ េហយកនុងករណី
មួយចំនួន កររកសជករសមង ត់េនះរតូវបនគំពរេដយចបប់ ែដលែចងឲយមនកររកសជករ
សមង ត់ែបបេនះែតមតង ។ របជពលរដឋែដលរងផលប៉ះពល់ពីករផដល់សមបទនដីធលី ក៏ពំុរតូវបន
ផដល់ព័ត៌មនឲយបនេរចន ឬក៏រតូវបនេគមកពិេរគះេយបល់ឲយបនេកបះកបយេនះេឡយ ។ ជ
លទធផល សំណួរេនែតបនតេចទេឡង ថេតនរណទទួលផលរបេយជន៍ ពីបណត របតិបតតិករទំង
េនះ ។ តមល ភពនិងលទធភព ទទួលបនព័ត៌មនចបស់លស់និងទន់េពលេវល ជំុវញិរបតិបតតិករ 

ទំងេនះ គឺជសមល ក់សំខន់េដមបីេជៀសវងកររគប់រគងធនធនពំុបនរតឹមរតូវ រឯីេសរភីពៃនករ
ផដល់ព័ត៌មនវញិេនះ េដរតួជសនូលសរមប់ផតល់នូវលទធភពទទួលបនទំងេនះ ។ 

ជំពូកជំពូកជំពូកជំពូកទីទីទីទី៨៨៨៨    ((((េសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតីសននិដឋ ន និងសននិដឋ ន និងសននិដឋ ន និងសននិដឋ ន និងអនុសសន៍អនុសសន៍អនុសសន៍អនុសសន៍) ) ) ) ផតល់េសចកតីបញច ប់ដល់របយករណ៍មួយេនះ 

េដយអំពវនវឲយរជរដឋ ភិបល អនុម័តចបប់េសរភីពខងព័ត៌មន  និងេដយផតល់នូវអនុសសន៍
ជំុវញិខលឹមសរបញញតតិទំងឡយ ែដលចបប់េនះគួរមនែចង ។ គួរបញជ ក់ជថមីមតងេទៀត ថករផល ស់



 

 ix 

បតូរពិតរបកដនឹងេចញជរបូរងបន ដរបមនករផល ស់បតូរវបបធម៌ និងឥរយិបទចំេពះព័ត៌មន ។ 
េនះមនន័យសំេដដល់ មិនរតឹមែតតរមូវកររបស់សធរណជន េដមបីទទួលបនព័ត៌មនបុ៉េណណ ះ
េទ ែតែថមទំងសំេដដល់ករទទួលសគ ល់េដយមរនតីសធរណៈ ចំេពះឥទធិពលៃនព័ត៌មននិងេស
ចកតីរតូវកររបស់សធរណជនទូេទ កនុងករទទួលបនព័ត៌មន ថជធតុសំខន់មួយសរមប់

អភិវឌឍជបនតបនទ ប់ នូវលទធិរបជធិបេតយយេនកមពុជ ។ 
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១. េសចកតីេផតម 
 

សិទធិកនុងករទទួលបនព័ត៌មនែដលរគប់រគងេដយសថ ប័នសធរណៈ សំេដដល់  “េសរ-ី

ភពខងព័ត៌មន” “សិទធិយល់ដឹង” ឬ “សិទធិខងព័ត៌មន” ។ មនករទទួលសគ ល់ជទូេទ ថសិទធិ
កនុងករទទួលបនព័ត៌មន ជសិទធិមូល- 

ដឋ ន េហយផសរភជ ប់ពីកំេណ តជមួយ 
នឹងសិទធិដៃទេទៀត ដូចែដលេលកេឡង
េនកនុងនីតិកលទី១ របស់មហសននិបត 
ៃនអងគករសហរបជជតិ (អ.ស.ប) េន
ឆន ំ១៩៤៦ ថ ៖ “េសរភីពខងព័ត៌មនជ
សិទធិមនុសសមូលដឋ ន និងជគំរៃូនេសរ-ី
ភពទំងអស់ ែដលអ.ស.បបនរបកស

េឡង ។”1  

លទធភពទទួលបនព័ត៌មនគឺ 
មនទំនក់ទំនង នឹងធតុផសំមូលដឋ នៃន
អភិបលកិចចលអដូចជតមល ភព  និង 
គណេនយយភព េហយេសរភីពខង

ព័ត៌មនគឺមនសរៈសំខន់ កនុងករបេងកតឲយមនទំនុកចិតត និងជំេនឿចិតតចំេពះរដឋ ភិបល ។2 
របសិនគម នករទទួលព័ត៌មនេទ របជពលរដឋនឹងមិនដឹង អំពីបញហ ននែដលប៉ះពល់េដយផទ ល់ 
ដល់ជីវតិរបស់ពួកគត់េឡយ ។ េបគម នករទទួលព័ត៌មន អនកសរព័ត៌មនមិនអចបំេពញតួនទី
របស់ខលួន កនុងករផសយជូនសធរណជនពីបញហ នន េដមបីជរបេយជន៍សធរណៈបនេឡយ ។ 
េបគម នករទទួលព័ត៌មន េនះេគនឹងមិនចបស់ ថេតយុតត ធិករតុលករមនយុតតិធម៌ ែដរឬយ៉ង
ណេឡយ ។ េបគម នករទទួលព័ត៌មន រដឋ ភិបលនឹងរបឈមមុខនឹងករលំបក កនុងករសេរមច
បញហ សធរណៈសំខន់ៗ េហយសធរណជននឹងរតូវបនេគបលន់យក នូវឱកសកនុងករដឹងអំពី
រេបៀបនិងមូលេហតុ ែដលនំឲយមនេសចកតីសេរមចចិតតែបបេនះ ។ ជរួមមក ករទទួលបនព័ត៌-

មនជេគលករណ៍មូលដឋ នមួយៃនលទធិរបជធិបេតយយ និងែបងែចកភពខុសគន រវងរដឋ ភិបល 
របជធិបេតយយ ទល់នឹងរបបែដលគម នគណេនយយភព និងេធវសកមមភពរបកបេដយភពកំបំង ។   

                                                           

1  អងគករមរត១៩ (ថុមបី៊ េមនែឌល)     “ េសរភីពខងព័ត៌មនជសិទធិមនុសសែដលរតូវករពរជអនតរជតិ”  ទំព័រ១  
2  សេងខបៃនេសចកដីែថលងករណ៍របស់ ឯកឧតដម េខៀវ កញ៉រទិធិ រដឋមរនតី រកសួងព័ត៌មន េនកនុងសិកខ សលសដីពី លទធភព    
ទទួលបនព័ត៌មន នៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ េនភនំេពញ សូមអន របយករណ៍របស់ វទិយសថ នតសូ៊មតិ និងេគល----
នេយបយ សដីពី លទធភពទទួលព័ត៌មន និងរដឋសភ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ ទំព័រទី៨ ។   

“អនកជំនញខងេដះរសយទំនស់ ែតងែតដក
រសង់ថ ករយកព័ត៌មនមិនរគប់រគន់ និងមិន
ចបស់លស់ ជរបភពដ៏មនសកក នុពលភពៃន
ទំនស់។ សនមត់ថជករពិត េនះេគអចអះអង 
រសេដៀងគន នឹង អនកតសូ៊មតិសិទធិមនុសសជេរចន
បនទមទរែដរនេពលថមីៗេនះ ថសរមប់ 
សងគមេរកយសរងគ ម មនកមពុជជេដម លំហូ
េសរៃីនព័ត៌មន ជពិេសសេចញពីសថ ប័នសធ- 
រណៈ គឺសំខន់ណស់កនុងករកសង និងរកស
េសថរភព ដំេណ រករលទធិរបជធិបេតយយ និង េធវ
ឲយរបជពលរដឋទទួលបនចំណប់អរមមណ៍ ករ
ជូនដំណឹង និងមនករចូលរមួ” ។ 

 

រ៉យមុន លីអូ ២០០៩ “លទធភពទទួលព័ត៌មន
េនអសីុអេគនយ៍”ទំព័រ ១។  
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១១១១.១១១១    កមពុជកមពុជកមពុជកមពុជសម័យសម័យសម័យសម័យបចចុបបននបចចុបបននបចចុបបននបចចុបបនន     
រជរដឋ ភិបលបនរបកសជសធរណៈ នូវឆនទៈរបស់ខលួនចំេពះសិទធិេសរភីពខងព័ត៌-

មន ។ េនឆន ំ២០០៣ កមមវធីិកំែណែផនកចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ បនអះអងថ “លទធភពទទួល
បនព័ត៌មនេដយេសរ ី...ជតរមូវករមូលដឋ ន សរមប់ដំេណ រករលទធិរបជធិបេតយយេសរនិីយម”3 
មនសញញ ជំរុញជេរចន បនបញជ ក់ថរដឋ ភិបលមនឆនទៈ កនុងករបេងកតេគលនេយបយេសរ-ី

ភពខងព័ត៌មន និងបទបញញតតិ េទះបីជដំេណ រករេនះរតូវបនកកសទះមកដល់េពលេនះក៏េដយ 
(សូមេមលជំពូកទី២) ។   

បុ៉ែនត សិទធិកនុងករទទួលព័ត៌មនបនងកេចញឆង យ េនកនុងសងគមកមពុជ ។ មយ៉ងេទៀត 
របៃពណីឋននុរកមបងហ ញថ របជពលរដឋែខមរសទ ក់េសទរកនុងេសនសំុព័ត៌មន ឬគិតថខលួនមិនមនតួ-

នទីកនុងនមជពលរដឋ កនុងករេរជៀតែរជកកិចចកររបស់អជញ ធរ េទះបីជរបែពណីេនះកំពុងែត
ផល ស់បដូរយ៉ងយឺតៗក៏េដយ ។ មយ៉ងវញិេទៀតរដឋ ភិបលហក់ពំុចង់ែចករែំលកព័ត៌មន េដយខលួន
យល់េឃញថ កិចចករេនះពំុែមនជទំនួលខុសរតូវនិងហួសពីទំនួលខុសរតូវរបស់ខលួន (សូមេមល 
ជំពូកទី៣)។ 

េគលបំណងសំខន់ៃនរបយករណ៍េនះ គឺជំរញុឲយរដឋ ភិបល បនតកិចចរបឹងែរបងរបស់ខលួន

កនុងករទទួលយក ចបប់បញញតតិេសរភីពខងព័ត៌មន និងជួយសរមួល ឲយលទធភពទទួលព័ត៌មន
បនរតឹែតរបេសរេឡង ។ របយករណ៍េនះពិចរណ េទេលេគលករណ៍េសរភីពបេញច ញមតិ 
សថ នភពៃនសិទធិេសរភីពខងព័ត៌មន េនកនុងចបប់អនតរជតិ រពមទំងថេតលទធភពទទួលព័ត៌-
មនរតូវបនេដះរសយ េនកនុងចបប់ែខមរែបបណខលះ ។ របយករណ៍េនះក៏ពិនិតយេទេលករ
លំបក ែដលរបជពលរដឋសមញញេពបរបទះរបចំៃថងេនេពលែដលខលួនចង់ទទួលបនព័ត៌មន ។ 
របយករណ៍ េនះយកឧទហរណ៍េនកនុងវស័ិយទំង ៤ ែដល ម.ស.ម.ក បនកំណត់ ថជករ
សំខន់ែដលគួររពួយបរមភ ពីេសរភីពខងព័ត៌មនមកដល់េពលេនះ មនដូចជ អំេពពុករលួយ 
(ជំពូកទី៤) បណត ញផសពវផសយ(ជំពូកទី៥) នីតិរដឋ(ជំពូកទី៦) រពមទំងធនធន និងដីធលី(ជំពូកទី៧) 

មកេរបរបស់ ។ របយករណ៍េនះក៏បងហ ញពីរចនសមព័នធ និងយនតករននែដលតរមូវឲយមន េដមបី 
សរមួលឲយមនលទធភពទទួលព័ត៌មនកន់ែតរបេសរេឡង និងផតល់អនុសសន៍នន សរមប់ខលឹម-
សររបស់ចបប់េសរភីពខងព័ត៌មន ។ បុ៉ែនត ចបប់ែបបេនះែតមយ៉ង មិនអចេដះរសយភល មៗ 
ចំេពះវតតមនតមល ភព និងទំនួលខុសរតូវ ែដលមនជទូេទេនកមពុជបចចុបបននេនះ េនះេទ ។ ទំង
េនះរតូវឲយមនករផល ស់បតូរ កនុងសម រតីរបស់រជរដឋ ភិបល និងសធរណជន ថរបេភទព័ត៌មនណ
ែដលអចមនលទធភពទទួលបន េហយថេតអចទទួលបនតមរេបៀបណ ។  

 

                                                           

3
 រកុមរបឹកសកំែណទរមង់យុតតិធម៌ មិថុន ២០០៣ “ចបប់ និងកំែណទរមង់យុតតិធម៌” ទំព័រទី១០ អចរកបនេន 

www.cljr.gov.kh/eng/library/doc/o6-Legal.and.Judiciary.Reform.Strategy.pdf. 
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១១១១.២២២២    វធីិសរសតវធីិសរសតវធីិសរសតវធីិសរសត 
 កនុងករកសងទឡហីករណ៍ សរមប់បទបញញតតិេសរភីពខងព័ត៌មនេនះ និងរចនសមព័ននិង
យនតករននែដលពក់ព័នធសរមប់កមពុជ ម.ស.ម.ក េធវកររសវរជវេដយែផអកេលឯកសរ និង
មនសមភ សអនកពក់ព័នធែដលចប់អរមមណ៍មួយចំនួន ។  

 របយករណ៍េនះបនដករសង់ យករបយករណ៍សតីពីេសរភីពខងព័ត៌មននន ែដល
សរេសរេដយអនកជំនញនិងសថ ប័នេផសងៗ ែដលេធវករេដមបីេលកសទួយ េសរភីពខងព័ត៌មនជំុ
វញិពិភពេលក រមួមន ៖ តូបី៊ េមនេឌល, េអរឌូ េអេលសទូន, និងអងគករមរត១៩ ។ របយករណ៍
េនះក៏សំេដេទេលវណណកមម របស់អនកសិកសេនកមពុជ ែដលបនរសវរជវពិនិតយេទេលបញហ េនះ 
ដូចជេលកសរសត ចរយ េរមុន លីអូ ។ កនុងករចងរកងរបយករណ៍េនះ ម.ស.ម.ក បនេរបទិនន-

ន័យ ព័ត៌មន និងករវភិគរបស់គណៈកមមករសិទធិមនុសសៃនអងគករសហរបជជតិ និងអនករយ
ករណ៍ពិេសស ៃនអងគករសហរបជជតិ េដមបីេលកសទួយ និងករពរសិទធិេសរភីពខងបេញច ញ
មតិ និងេយបល់ (អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីេសរភីពខងបេញច ញមតិ) ។ េនកនុងករវភិគេល
បទបញញតតិេសរភីពបេញច ញមតិ េដមបីជមេធយបយបេងកន និងពរងឹងករអភិវឌឍលទធិរបជធិបេតយយ 
សិទធិមនុសសរបស់កមពុជ ម.ស.ម.ក បនេរបរបភពបណត ញផសពវផសយជេរចន ែដលបនរយ-
ករណ៍ពីសថ នភពេនកមពុជ រមួមនសរព័ត៌មន ៖ ភនំេពញបុ៉សត¥ ឌឹេខមបូឌេដលី វទិយុអសីុេសរ ី
និងវទិយុសេមលងសហរដឋអេមរកិ ។  

 ម.ស.ម.ក ក៏បនសមភ សអនកសរព័ត៌មនជេរចន េដមបីពិភកសេលបញហ  េសរភីពខង
ព័ត៌មន េរពះេនះពក់ព័នធនឹងរបព័នធផសពវផសយ(ជំពូកទី៥) ។ ករសមភ សទំងេនះបនេធវេឡងេន
រកុងភនំេពញ ។ តមករេសនសំុពីអនកតបសមភ សន៍ េឈម ះរបស់អនកសរព័ត៌មននិង ករេចញផសពវ-
ផសយែដលពក់ព័នធសូមរកសករសមង ត់ ។ សរៈសំខន់មិនចំបច់ែផអកេលពួកគត់ទំងេនះជ
នរណ ឬកែនលងណែដលពួកគត់េធវករេនះេទ បុ៉ែនតគឺខលឹមសរពីអវីែដលពួកគត់បននិយយទក់- 
ទង នឹងបទពិេសធន៍កនុងករទទួលព័ត៌មនេនកមពុជ ។  
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២. េគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មន និងចបប់    

េសរភីពខងព័ត៌មន គឺមនភពចំបច់ជខល ំងចំេពះលទធិរបជធិបេតយយ ។ េយងតម
កំណត់សមគ ល់របស់ អបី៊ត ហូ៊េសន ែដលជអតីតអនករយករណ៍ពិេសស សតីពីេសរភីពបេញច ញ

មតិ េនកនុងរបយករណ៍របស់េលកកនុងឆន ំ១៩៩៥ េទកន់គណកមមករសិទធិមនុសសៃនអងគករសហ
របជជតិ ៖ “េសរភីពទំងអស់ នឹងគម នរបសិទធភពទំងរសុង របសិនមនុសសគម នលទធភពទទួល
បនព័ត៌មន ។ លទធភពទទួល
បនព័ត៌មន ជមូលដឋ នរគឹះកនុង
ជីវភពរបជធិបេតយយ ។ ដូេចនះ 
និនន ករៃនកររកសទុកព័ត៌មន 
មិនឲយសធរណជនទូេទដឹង 

គួរែតរតូវរតួតពិនិតយឲយបនម៉ត់
ចត់” ។ 4  

 លទធិរបជធិបេតយយ 
សំេដដល់របជពលរដឋែដល
សកមម និងទទួលបនព័ត៌មន

រគប់រគន់ និងករចូលរមួរបស់របជពលរដឋទំងេនះកនុងសងគម ។ លទធិរបជធិបេតយយ តរមូវឲយមន
លទធភពទទួលបនព័ត៌មនយ៉ងេបកចំហ អំពីអវីែដលរដឋ ភិបលកំពុងែតេធវតំណងឲយរបជពល- 
រដឋ េដមបីធនថសកមមភពទំងេនះ ពិតជតំណងឲយឆនទៈរបស់របជពលរដឋ ែដលមនករទទួល
ខុសរតូវចំេពះរបជពលរដឋ និងេដមបីឲយរបជពលរដឋអចអនុវតតនូវជេរមសែដលទទួលបនព័ត៌មន 
រគប់រគន់ េនេពលែដលេធវករេរជសេរ សរដឋ ភិបល ។ ដូេចនះ ព័ត៌មនែដលរគប់រគងេដយអជញ -
ធរសធរណៈ គួរែតរតូវបនពិនិតយ ថមិនែមនផតល់របេយជន៍ចំេពះែតមរនតីសធរណៈ ឬអនក
នេយបយេនះេទ ែតសរមប់សធរណជនទំងមូល ។  

 លទធភពទទួលបនព័ត៌មន ក៏ជមេធយបយដ៏សមេហតុសមផលមួយ េដមបីបេងកតនូវ
សងគមដ៏លអរបេសរមួយផងែដរ ។5 ករទទួលបនព័ត៌មន គឺចំបច់សរមប់េគលបំណងៃនសងគម
របជធិបេតយយ និងយតតិធម៌ គឺេដមបីធនថរដឋ ភិបលមនតមល ភព និងគណេនយយភព េដមបី
សរមួលឲយមនករចូលរមួរបស់របជពលរដឋ កនុងជីវភពសធរណៈ េដមបីបេងកននូវកិចចពិភកស 
រវងរដឋ ភិបល និងរបជពលរដឋនិងេដមបីបេងកតលកខខណឌ វជិជមន សរមប់ករវនិិេយគ ។ 

                                                           

4
 គណៈកមមករសិទធិមនុសស សម័យរបជំុេលកទី៥១ េដយេលក អបី៊ដ ហូ៊េសន សតីពី ““““របយករណ៍របស់អនករយករណ៍
ពិេសសរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពីករេលកកមពស់ និងករករពរេសរភីពខងគំនិត និងខងករបេញច ញមតិ” ” ” ” ឯកសរ
របស់អងគករសហរបជជតិ E/CN.4/1995/32,    ឃល ទី៣៥ ចុះផសយៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ១៩៩៤ ។  

5
 េអនរឌ ួអីុេលសលូន សតីពី ““““សំេណ រយុទធសរសតសរមប់េសរភីពខងព័ត៌មនេនរបេទសកមពុជ” ” ” ” ចុះផសយែខកញញ  ឆន ំ២០០៨  

“លំហូរព័ត៌មន និងគំនិតដ៏េសរ ីគឺមនេនកនុងេបះដូងៃន
សញញ ណរបជធិបេតយយ និងមនសរៈសំខន់ចំេពះករ

េគរពយ៉ងមនរបសិទធភពចំេពះសិទធិមនុសស (...) សំខន់
បំផុតសរមប់ធននូវករអនុវតតន៍លំហូរដ៏េសរៃីនព័ត៌មន និង
គំនិត គឺជេគលករណ៍ែដលសថ ប័នសធរណៈមិនែមនរតឹម
ែតរកសព័ត៌មនទុកសរមប់ែតខលួនេគេនះេទ បុ៉ែនតគឺតំណងឲយ

សធរណជន” ។ 

-អប់ឌុល វ៉ហីុត ខន់ ជំនួយករ អគគនយក ែផនកទំនក់ទំនង 
និងព័ត៌មន េនអងគករករអប់រ ំវទិយសរសត និងវបបធម៌របស់

អងគករសហរបជជតិ  
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កនុងជំពូកទី៤ ដល់ទី៧ នឹងមនករពិ
និតយេមលបែនថមេទៀត ថេតេគល
បំណងទំងេនះ អចសេរមចបនកនុង
ករមិតណេនកមពុជ ។    

២២២២....១១១១    េគលេគលេគលេគលករណ៍ករណ៍ករណ៍ករណ៍េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីព
ខងខងខងខងព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មន    

តំណងពិេសស សតីពីេសរភីព
បេញច ញមតិ បចចុបបនន េលក ែរហវង ឡ 
រហ៍ូ បនកត់សមគ ល់ថ កនុងទសវតសរ ៍
ចុងេរកយេនះ េសរភីពខងព័ត៌មន 
រតូវបនទទួលសគ ល់យ៉ងទូលំទូលយ 
ថជសិទធិមនុសសមូលដឋ ន ែដល
សមគ ល់េមលេលករអនុម័តចបប់ សតីពី
េសរភីពខងព័ត៌មន6 េហយចំនួន
របេទស ែដលអនុវតតចបប់េនះមនករ
េកនេឡងយ៉ងខល ំងរល់ឆន ំ ។7 េដយ 
មនករទទួលសគ ល់ កន់ែតេរចន
េឡងៗ និងករកំណត់លទធភព ទទួល
បនព័ត៌មនជវឌឍនភព ៃនដំេណ រ
ករលទិធរបជធិបេតយយេនះ អងគករ
អនតរជតិជេរចនបននឹង កំពុងេធវករ
េលកកមពស់សិទធិ និងតសូ៊ មតិឲយមន
ករអនុវតត និងករធនបន នូវសិទធិ
ទំងេនះ ។  

អងគករមរត១៩ ែដលជអងគករសិទធិ មនុសសអនតរជតិឈនមុខមួយ សតីអំពីេសរភីព
បេញច ញមតិ បនតក់ែតងនូវេគលករណ៍ ែដល មនេឈម ះថ “សិទធិរបស់សធរណជនកនុងករ
                                                           

6
 អនករយករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពីករេលកកមពស់ និងករករពរេសរភីពខងគំនិត និងខងករ
បេញច ញមតិ ចុះផសយៃថងទី២៥ ែខមិន ឆន ំ ២០១០ សតីពី ““““េសចកតីរបកសរមួខួបេលកទី១០ ៖ កររបឈម១០ចំណុចរបស់េសរ ី
ភពខងករបេញច ញមតិនទសវតសខងមុខ” ” ” ” A/HRC/14/23/Add.2,    ឃល ទី៤ អចរកេមលបនេលេគហទំព័រែដលមន
អសយដឋ ន៖ www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.Add.2_en.pdf.  

7
 នយកវទិយសថ នធនធនពិភពេលកផតួចេផតមលទធភពទទួលបនព័ត៌មន េលក ឡលណត់ េដ សីុលវ បនេធវករកត់
សមគ ល់កនុងបទសមភ សន៍កលពីឆន ំ២០១០ ថ កនុងចំេណមចបប់ចំនួន៨០ ែដលរមួទំងចបប់េសរភីពខងព័ត៌មន ែដល
រតូវបនអនុម័តេនេលពិភពេលកេនះ ភគេរចនរតូវបនដក់េចញចប់ពីឆន ំ២០០៥ ។ សូមេមលកិចចសមភ សន៍ជមួយេលក 
ឡលណត់ េដ សីុលវ ចុះផសយេនៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ មនចំណងេជងថ ““““ចបប់េសរភីពខងព័ត៌មនរតូវបន
រលដលេពញពិភពេលក” ” ” ” ែដលអចរកេមលេលេគហទំព័រែដលមនអសយដឋ ន ៖www.wri.org/stories/2010/09/freedom-information-

laws-spreading-around-world.  ភជ ប់េទកន់បញញតតិធមមនុញញ ចបប់ និងបទវន័ិយននពក់ព័នធនឹងេសរភីពខងព័ត៌មនេនេលពិភព
េលក អចរកេមលតមេគហទំព័រព័ត៌មនេដមបីសិទធិ ែដលមនអសយដឋ ន ៖right2info.org/laws.   

 

អងគករអងគករអងគករអងគករមរតមរតមរតមរត១៩១៩១៩១៩    ៖ េគលករណ៍េសរភីព៖ េគលករណ៍េសរភីព៖ េគលករណ៍េសរភីព៖ េគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មនខងព័ត៌មនខងព័ត៌មនខងព័ត៌មន 

1. ករេបកបងហ ញជអតិបរម៖ករេបកបងហ ញជអតិបរម៖ករេបកបងហ ញជអតិបរម៖ករេបកបងហ ញជអតិបរម៖  
បញញតតិេសរភីពខងព័ត៌មនគួររតូវបនដឹកមុខេដយករេបកបងហ ញ
ជអតិបរម ។  

2. កកកកតពវកិចចតពវកិចចតពវកិចចតពវកិចចផសពវផសយ ៖ផសពវផសយ ៖ផសពវផសយ ៖ផសពវផសយ ៖  
សថ ប័នសធរណៈ គួរមនកតពវកិចចផសពវផសយព័ត៌មនសំខន់ៗ ។  

3. ករេលកសទយួឲយមនករេលកសទយួឲយមនករេលកសទយួឲយមនករេលកសទយួឲយមនរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលែដលេបកចំហ ៖ ែដលេបកចំហ ៖ ែដលេបកចំហ ៖ ែដលេបកចំហ ៖   
សថ ប័នសធរណៈ រតូវែតេលកសទួយឲយមនរដឋ ភិបលែដលេបក
ចំហ ។  

4. វសិលភពែដលមនករមិតវសិលភពែដលមនករមិតវសិលភពែដលមនករមិតវសិលភពែដលមនករមិតកនុងករណីកនុងករណីកនុងករណីកនុងករណីេលកែលង ៖េលកែលង ៖េលកែលង ៖េលកែលង ៖ 
ករណីេលកែលង គួររតវូបនែចងឲយបនចបស់ និងចេងអៀតបំផុត 
េហយរតវូឆលងកត់ករសកលបងែផនក "េរគះថន ក់” និង”ផល
របេយជន៍សធរណៈ” តឹងែតងបំផុត ។ 

5. ដំេណ រករដំេណ រករដំេណ រករដំេណ រករេដមបីេដមបីេដមបីេដមបីសរមបសរមលួសរមបសរមលួសរមបសរមលួសរមបសរមលួលទធភពទទួលបនលទធភពទទួលបនលទធភពទទួលបនលទធភពទទួលបនព័ត៌មន ៖ព័ត៌មន ៖ព័ត៌មន ៖ព័ត៌មន ៖  
សំេណ សួមព័ត៌មនគួររតូវបនដំេណ រករយ៉ងឆប់រហ័ស និងេដយ
យុតតិធម៌ េហយកររតួតពិនិតយឯករជយមួយចំេពះករបដិេសធណ
មួយេនះគួររតវូេធវេឡង ។  

6. េសហុ៊យចំណយ ៖េសហុ៊យចំណយ ៖េសហុ៊យចំណយ ៖េសហុ៊យចំណយ ៖  
បុគគលរគប់របូមិនគួររតូវបនេគរងំសទះ កនុងករេសនសំុព័ត៌មន
េដយសរែតករចំណយេសហុ៊យខពស់េនះេទ ។ 

7. កិចចរបជំុែដលេបកចំហ ៖កិចចរបជំុែដលេបកចំហ ៖កិចចរបជំុែដលេបកចំហ ៖កិចចរបជំុែដលេបកចំហ ៖ 
កិចចរបជំុរបស់សថ ប័នសធរណៈ គួរេបកចំហដល់សធរណៈជនឲយ
បនដឹងឮ ។  

8. ករេបកបងហ ញករេបកបងហ ញករេបកបងហ ញករេបកបងហ ញរតវូមនរតវូមនរតវូមនរតវូមនអទិភពជង  ៖អទិភពជង  ៖អទិភពជង  ៖អទិភពជង  ៖  
ចបប់ននែដលផទុយពីេគលករណ៍េបកបងហ ញជអតិបរមេនះ គួរ
រតូវបនេធវវេិសធនកមម ឬលុបេចល ។  

9. កិចចករពរកិចចករពរកិចចករពរកិចចករពរដល់អនកផតល់ព័ដល់អនកផតល់ព័ដល់អនកផតល់ព័ដល់អនកផតល់ព័ត៌មន ៖ត៌មន ៖ត៌មន ៖ត៌មន ៖  
បុគគលរគប់របូែដលផសពវផសយព័ត៌មនអំពីកំហុសឆគង េពលគឺអនកផត
ល់ព័ត៌មនេនះ រតវូទទួលបនករករពរ ។  
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ដឹងឮ ៖ េគលករណ៍បញញតតិេសរភីពខងព័ត៌មន”។8  េគលករណ៍ទំងេនះែចងពីមរតដឋ នបទប
ញញតិតេសរភីពព័ត៌មន ែដលដករសង់េចញពីចបប់ននេនជំុវញិពិភពេលក ។ េគលបំណងៃន
េគលករណ៍េសរភីពព័ត៌មនេនះ គឺផតល់ជមគគុេទសក៏សរមប់វឌឍនភព ៃនបញញតតិេសរភីព
ព័ត៌មនដ៏មនរបសិទធភព ដល់របេទសែដលពិចរណកនុងករអនុវតតចបប់េនះ ។   

មនេគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មន ចំនួន៩ (សូមេមលករបរយិយកនុងរបអប់) ។ 
េគលករណ៍ទីមួយ គឺថ បញញតតិេសរភីពខងព័ត៌មនគួររតូវបនអនុេលមតមេគលករណ៍ែដល
េបកចំហជអតិបរម េពលគឺថ សថ ប័នសធរណៈ មនកតពវកិចចេបកបងហ ញព័ត៌មន េហយ
របជពលរដឋមនសិទធិកនុងទទួលបនព័ត៌មន ។ រល់ករបដិេសធផតល់ព័ត៌មន រតូវែតែផអកេលមូល
ដឋ នហនិភ័យពិតរបកដ ែដលអចបណត លឲយមនេរគះថន ក់ជកត់សមគ ល់ ដល់ផល របេយជន៍

ែដលរតូវបនករពររសបចបប់ ដូចជ ករពរងឹងករអនុវតតចបប់ ឯកជនភព សនតិសុខជតិ ភព
សមង ត់ខងពណិជជកមម សុវតថិភពសធរណៈនិងបុគគល និងរបសិទធភពនិងសុចរតិភព កនុងដំេណ រ
ករសេរមចចិតតរបស់រដឋ ភិបល ជេដម ។ រល់ករមិនបងហ ញព័ត៌មន ែដលអចចត់ទុកថរសប 
ចបប់បន លុះណផលប៉ះពល់ទំងរសុង កនុងករបងហ ញព័ត៌មនេនះ បណត លឲយមនេរគះថន ក់ 
ដល់ផលរបេយជន៍ែដលរតូវបនករពររសបចបប់ ។9 េបេទះបីជកនុងករណី ែដលហនិភ័យេនះ
ពិតជេកតេឡងែមន ព័ត៌មនេនះគួររតូវបនេបកចំហ កនុងលកខខណឌ ែដលផលរបេយជន៍ ៃនករ 
េបកចំហព័ត៌មននិងផលរបេយជន៍សធរណៈមនទមងន់ជងផលេរគះថន ក់ ។ ឧទហរណ៍ មន

អំណះអំណង កនុងេគលករណ៍េសរភីពព័ត៌មនថ “ករលត រតដង ពីអំេពពុករលួយ កនុងជួរ
េយធ អចរតូវបនេមលេឃញដំបូង ថនឹងេធវឲយចុះេខសយែផនកករពរជតិ បុ៉ែនតជករពិត ជនិចច
កលករលតរតដងេនះ បនជួយកត់បនថយអំេពពុករលួយ និងបនជួយពរងឹងកងកមល ំងរបដប់ 
អវធុែថមេទៀត” ។10

 រល់ករបដិេសធពីសំណក់អជញ ធរសធរណៈ កនុងករេបកបងហ ញព័ត៌មន 
គួរអចរតូវបនតវ៉ដល់សថ ប័នរដឋបលឯករជយមួយ ែដលមនអំណចរគប់រគន់កនុងករេលកសទួយ
ករអនុេលមតមចបប់ដ៏មនរបសិទធភពមួយ និងជពិេសស គឺតមរយៈសថ ប័នតុលករ (េគល- 
ករណ៍៥) ។11

  

េគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មនចំនួនពីរ ចងអុលបងហ ញពីកតពវកិចចវជិជមនរបស់អជញ ធរ
សធរណៈ ៖ (ក)ឲយផសពវផសយជសវ័យរបវតតិនូវរល់ឯកសរជក់លក់នន ដូចជព័ត៌មនជំុវញិ
កររបរពឹតតិេទ និងករសេរមចចិតតរបស់សថ ប័នរដឋ ភិបល េបេទះបីជគម នសំេណ សំុឲយដក់ផសយ
យ៉ងក៏េដយ និង(ខ)េលកសទួយជសកមមឲយមនរដឋ ភិបលេបកចំហមួយ តមរយៈករធនថ

                                                           

8
 អងគករមរត១៩ ចុះផសយែខកកកដ ឆន ំ១៩៩៩ មនចំណងេជងថ ““““សិទធិរបស់សធរណជន កនុងករដឹងឭ ៖ េគលករណ៍
បបញញតតិេសរភីពខងព័ត៌មន” ” ” ” ែដលអចរកេមលេលេគហទំព័រែដលមនអសយដឋ ន ៖ 
www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf.  

9
 ដូចខងេល ទំព័រ៦  

10
 ដូចកនុងេលខេយង១២    ទំព័រ៦  

11
 ដូចខងេល    ទំព័រ៧  
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សធរណជន យល់អំពីសិទធិរបស់ខលួនកនុងករទទួលបនព័ត៌មន េហយមរនតីសធរណៈដឹងអំពី
តរមូវករកនុងករបងហ ញព័ត៌មន ។   

េគលករណ៍មួយចំនួន ពក់ព័នធនឹងសំេណ កនុងករទទួលបន ដំណក់កលេសនសំុ និង
េសហុ៊យចំណយននេដមបីទទួលព័ត៌មន ។ េគលករណ៍ដៃទេទៀត តរមូវឲយរដឋ ភិបលេបកកិចច
របជំុជចំហ កនុងេគលបំណងបេងកតឲយមនករសនមត់មួយ ែដលថរល់កិចចរបជំុននរបស់សថ ប័ន 
រដឋ ភិបលរតូវែតេបកចំហ ែដលេនះគឺជែផនកមួយៃនសិទធិរបស់សធរណជន កនុងករដឹងឮអំពីករ
របរពឹតតិេទរបស់រដឋ ភិបលែដលេធវករកនុងនមពលរដឋ ។ មនេគលករណ៍មួយចំនួនេទៀតេផត ត 
េលកិចចករពរអនកផតល់ព័ត៌មន និងទំនក់ទំនងរវងចបប់េសរភីពព័ត៌មន និងបញញតតិរកសករ
សមង ត់ ។ 

 វសិលភពែដលបញញតតិចបប់ និងករអនុវតតជក់ែសតង េនរបេទសកមពុជ បំេពញេគល
ករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មនេនះ នឹងរតូវបនរតួតពិនិតយជលមអិត កនុងជំពូក៤ ដល់ជំពូក៧ ។   

២២២២.២២២២    ចបប់ចបប់ចបប់ចបប់សិទធិមនុសសសិទធិមនុសសសិទធិមនុសសសិទធិមនុសសអនតរជតិអនតរជតិអនតរជតិអនតរជតិ 

ដូចមនែចង កនុងលិខិតូបករណ៍សិទធិមនុសសអនតរជតិ េសរភីពព័ត៌មនគឺរតូវបនករពរ 
េន កនុងែផនកមួយ ៃនសិទធិេសរភីពបេញច ញមតិ ។ មរត១៩ ៃនេសចកតីរបកសជសកល សតីអំពីសិទធិ

មនុសសបនែចងថ ៖ “ជនរគប់របូ 
មនសិទធិេសរភីពខងករបេញច ញ
មតិ ។ សិទធិេនះរប់បញចូ លេសរ ី
ភពកនុងករ […] រវរក ករទទួល
បន និងករផសពវផសយនូវព័ត៌- 
មន” ។ មរត១៩ ៃនេសចកតី
របកសជសកលេនះ ជកញច ក់
ឆលុះបញច ំង ដូចនឹងមរត១៩ ៃន 
កតិកសញញ អនតរជតិ សតីពីសិទធិ
ពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ  
(ក.អ.ស.ព.ន) ែដលបនែចងថ ៖ 
“ជនរគប់របូមនសិទធិេសរភីពខង
ករបេញច ញមតិ ។ សិទធិេនះរតូវរប់
បញចូ លទំងេសរភីពកនុងកររវរក 

ករទទួលបន និងករផសពវផសយ

“ [េសរភីពខងព័ត៌មន] ចបប់េសរភីពខងព័ត៌មន គឺជ
ឧបករណ៍មួយកនុងករជំនះឲយបននូវករផល ស់បតូរជវជិជមន
ែផនកសងគម នេយបយ និងេសដឋកិចច ។ ចបប់េសរភីពខង
ព័ត៌មនេនះ អចជួយឲយពលរដឋ និងសថ ប័នមនគណេនយយ
ភព ជួយសរមបសរមួលឲយមនករចូលរមួពីសធរណជន
កនុងករតក់ែតងនិងអនុវតតេគលនេយបយនន ជួយកត
បនថយនូវកររងំសទះឲយមនករផល ស់បតូរមួយតមរយៈករ
ចូលរមួវភិគទនឲយមនកិចចសនទនែដលរតូវបនដឹងឮជង
មុនរវងអនកគំរទអំពីបញហ នន និងជួយបងកលកខ័ណខ័
ណឌ ែដលជរមុញឲយមនវនិិេយគទុនមួយ ។” 

អនរឌួ អីុេលសលូន ែខកញញ ឆន ំ២០០៨ “សំេណ យុទធសរសត
េដមបីេសរភីពខងព័ត៌មនេនកមពុជ” ទំព័រទី៥  
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ព័ត៌មននិងគំនិតសពវែបបយ៉ង េដយមិនគិតពីរពំែដនកំណត់ ឬមួយេដយផទ ល់មត់ េដយ 
សំេណរ ឬេបះពុមព េរកមទរមង់សិលបៈកតីឬក៏េដយមេធយបយផសពវផសយដៃទេទៀតកតី តមករ
េរជសេរ សរបស់ខលួន” ។  

ករយិល័យរបស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីេសរភីពបេញច ញមតិ បនសែមដងករទទួល
សគ ល់ សិទធិេសរភីពខងព័ត៌មន ថជបំែណកសំខន់មួយៃនមរត១៩ ៃន ក.អ.ស.ព.ន ។ កនុង
របយករណ៍របចំឆន ំ១៩៩៩ របស់អនករយករណ៍ពិេសស រយករណ៍ជូនេទឧតតមសនងករអងគករ
សហរបជជតិសតីពីសិទធិមនុសស និងេសរភីពបេញច ញមតិ អតីតអនករយករណ៍ពិេសស គឺេលក  
អបី៊ដ ហូ៊សន បនេធវករកត់សមគ ល់ថ “ជនរគប់របូមនសិទធិកនុងកររវរក ករទទួលបន និងករ
ផសពវផសយព័ត៌មន េហយេនះគឺជកតពវកិចចវជិជមនរបស់រដឋនិមួយៗ កនុងករធននូវលទធភព
ទទួលបនព័ត៌មន ជពិេសសព័ត៌មនែដលរគប់រគងេដយរដឋ ភិបល េរកមទរមង់រគប់របេភទ 
េដយរមួទំងឯកសរភពយនត ឯកសររបូភពខន តតូច ឯកសរេអឡិចរតូនិច វេីដអូ និងរបូភព
នន ែដលេនះនឹងអចរតូវរតឹបនតឹងបនដរបណដូចបនេយងកនុងមរត១៩ កថខ័ណឌ ៣ ៃន 
ក.អ.ស.ព.ន “ ។12 បែនថមេលសេនះេទៀត េសចកតីអតថ ធិបបយទូេទែដលបនែកែរបជថមីសតីពីេសរ-ី
ភពបេញច ញមតិ កនុងមរត១៩ ែដលបនេបះពុមពផសយេដយគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសរបស់
អងគករសហរបជជតិ កលពីែខកកកដ ឆន ំ២០១១ សំេដេល “សិទធិកនុងករទទួលបនព័ត៌មនែដល
រគប់រគងេដយអងគភពរដឋ” ។13 េសចកតីអធិបបយេនះ បនបនតែថលងថ ព័ត៌មន “រប់បញចូ លទំង
ព័ត៌មនែដលរគប់រគងេដយសថ ប័នរដឋ េដយមិនគិតពីទរមង់ែដលព័ត៌មនទំងេនះរតូវបនរកស
ទុក របភពព័ត៌មន និងកលបរេិចឆទៃនករេបះពុមភផសយេនះេឡយ” េហយរប់បញចូ លទំង “ែមក
ធងទំងអស់របស់រដឋ (រមួមនអងគនិតិរបតិបតតិ អងគនិតិបញញតតិ និងតុលករ) រពមទំងអជញ ធរ 
សធរណៈ ឬរដឋ ភិបលដៃទេទៀត េនរគប់ករមិតទំងអស់ រួមទំងករមិតជតិ តំបន់ និងមូលដឋ ន” 
េហយក៏អចបញចូ ល”ទំងសថ ប័នទំងឡយណ ែដលមនតួនទីសធរណៈ” 14។ 

សិទធិេសរភីពខងព័ត៌មន ដូចនឹងសិទធិមនុសសឯេទៀតែដរ គឺមិនមនលកខណៈដច់ខតេនះ 
េទ ។ េទះជយ៉ងេនះកតី រល់កររតឹបនតឹងននេលសិទធិេនះ ចំបច់រតូវបំេពញតមលកខណខណឌ
ជក់លក់ ដូចមនែចងកនុងមរត១៩(៣) ៃនក.អ.ស.ព.ន15 ។ អនកជំនញជេរចនបនអះអងថ 

                                                           

12
 គណៈកមមករសិទធិមនុសស សម័យរបជំុេលកទី៥៤ មនចំណងេជងថ ““““របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសរបស់អងគ

ករសហរបជជតិសតីពីករេលកកមពស់ និងករករពរេសរភីពខងគំនិត និងខងករបេញច ញមតិ” ” ” ” ឯកសររបស់អងគករ
សហរបជជតិ E/CN.4/1999/64/32, , , , កថខ័ណឌ ទី១២ ចុះផសយៃថងទី២៩ ែខមករ ឆន ំ១៩៩៩ ។  
13

 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសរបស់អងគករសហរបជជតិ ចុះផសយៃថងទី១១ ែខកកកដ ឆន ំ២០១១ មនចំណងេជងថ    ““““េសច
កតីអធិបបយទូេទ េលខ៣៤ មរត១៩” ” ” ” CCPR/C/GC/34,    កថខ័ណឌ ទី១៨ ។ 

14 ដូចខងេល 

15 មរត ១៩(៣) របស់ ក.អ.ស.ព.ន ផតល់ករណីេលកែលងែដលបនផតល់ឲយេដយចបប់  និងចំបច់សរមប់ករេគរពសិទធិ 
និងេករ ត¥េឈម ះអនកដៃទ ឬេដមបីករពរសនតិសុខជតិ សណត ប់ធន ប់សងគម សុខភពសធរណៈ និងសីលធម៌។ 
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លកខខណឌ ទំងេនះអចរតូវអនុវតតបន លុះណអចឆលងកត់នូវករសកលបងបីដំណក់កល ែដល
បនកំណត់ពីកលៈេទសៈករមិតមួយ ែដលព័ត៌មនអចរតូវបនបិទមិនផសយ រសេដៀងនឹងេគល
បំណងៃនេគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មន ដូចបនពិភកសខងេល16 ៖ (ក) ព័ត៌មនេនះ គឺ
សមមរតនឹងផលរបេយជន៍ែដលរតូវបនករពររសបចបប់ ដូចមនែចងកនុងចបប់េសរភីពខង

ព័ត៌មន (ខ) ករបងហ ញព័ត៌មនេនះនឹងអចគំរមកំែហងបណត លឲយមនេរគះថន ក់ េហយែដល 
(គ) េរគះថន ក់េនះ គឺមនទមងន់ជងផលរបេយជន៍សធរណៈ េដយេហតុៃនករបងហ ញព័ត៌មន
េនះ ។ ករសកលបងបីដំណក់កលេនះ អចរតូវបនអនុវតតតមរយៈតុលករ និង/ឬ សថ ប័នរដឋ -
ភិបល ែដលមនអណតតិកនុងករពិចរណេលករបដិេសធរបស់សថ ប័នរដឋ ភិបល កនុងករផសយ
ព័ត៌មនជក់លក់ណមួយេទសធរណៈ ។ េបេយងតមអនកឯកេទសេសរភីពខងព័ត៌មន 
េលក ៃរមុ៊៉ន លីអូ បនបញជ ក់ថ េគលបំណងៃនករដក់ឲយមនករសកលបងបីដំណក់កល 
េនះ គឺេដមបី “ធនថរល់កររកសទុកព័ត៌មនរបស់រដឋ ភិបល គឺអចេធវបនសរមប់ែតករណី 
េដមបីករពរផលរបេយជន៍សធរណៈទំងមូល ។ ករអនុវតតិរតឹមរតូវមួយតមករសកលបងេនះ 
នឹងអចជួយទប់សក ត់ករដកហូតសិទធិនិងករណីេលកែលងែដលមិនសមរសបមួយ ជួយលុបបំបត់
បញញតតិែដលករពរសថ ប័នរដឋ ភិបលពីកររះិគន់ពីសធរណជនឬអម៉ស់ ជួយករពរតទល់នឹង
កំហុសឆគងរបស់រដឋ ភិបល   និងទប់សក ត់ករលក់បំងព័ត៌មន ែដលអចមនេរគះថន ក់ដល់
េគលនេយបយរបស់រដឋ ភិបលែដលមនរសប់ ឬមេនគមនេយបយណមួយ ។17

 

២២២២.៣៣៣៣    ចបប់ចបប់ចបប់ចបប់ជតិជតិជតិជតិែដែដែដែដលមនរសប់លមនរសប់លមនរសប់លមនរសប់ 

សរមប់របេទសកមពុជ មិនមនចបប់ជក់លក់សតីពីេសរភីពខងព័ត៌មន រតូវបនអនុម័ត
េនេឡយេទ ែតមនចបប់ដៃទេទៀត បនធនដល់សិទធិេសរភីពខងព័ត៌មន និងមនបញចូ ល
បញញតតិទក់ទងនឹងេសរភីពខងព័ត៌មនែថមេទៀត ។ ចបប់សំខន់ៗទំងេនះនឹងរតូវបនពិភកស 
ដូចខងេរកម ។  

((((កកកក) ) ) ) រដឋធមមនុញញរដឋធមមនុញញរដឋធមមនុញញរដឋធមមនុញញ    

េបេទះបីជមិនមនបញញតតិជក់លក់ េដមបីករពរដល់េសរភីពខងព័ត៌មន កនុងរដឋធមមនុញញៃនរពះ
រជណចរកកមពុជ (តេទេហថ “រដឋធមមនុញញ”) យ៉ងណក៏េដយ ក៏រដឋធមមនុញញបនករពរសិទធិ
េសរភីពកនុងករបេញច ញមតិ ដូចមនែចងកនុងមរត៤១ ។ សិទធិេសរភីពខងព័ត៌មន អចរតូវបន
ចត់ទុកជឈន ន់ សរមប់ធនដល់េសរភីព កនុងករបេញច ញមតិ េដយេហតុថ េដមបីបេងកត ឬ
សែមដងនូវមតិេយបល់ដ៏មនអតថន័យ គឺពិតជលំបក របសិនេបគម នលទធភពទទួលបនព័ត៌មន 

                                                           

16    ៃរមុ៊៉ន លីអូ ចុះផសយៃថងទី៨ ែខមករ ឆន ំ២០០៩ មនចំណងេជងថ ““““សិទធិទទួលបនព័ត៌មនេនតំបន់អសីុអេគនយ៍ និង
កមពុជ” ” ” ” ទំព័រ៦ ែដលអចរកេមលបនេលេគហទំព័រមនអសយដឋ ន ៖
www.cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2009-01-08-

%20Access%20to%20Information%20in%20Southeast%20Asia%20and%20Cambodia-%20EN.pdf. 
17

 ដូចខងេល។  
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រតឹមរតូវ និងេពញេលញេនះេទ ។រដឋធមមនុញញ ក៏បនធនដល់សិទធិពលរដឋរគប់របូកនុងករ ”ចូលរមួ
យ៉ងសកមម កនុងជីវភពនេយបយ េសដឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់របេទសជតិ ។18 េដមបី
អចឲយសិទធិេនះ អចសេរមចបនេពញេលញ ចំបច់រតូវមនលទធភព េដយេសរ ី កនុងករទទួល
បនព័ត៌មន េដយ េហតុថេបគម នព័ត៌មនេទេនះ អតថន័យៃនករចូលរមួ យ៉ងសកមមគឺគម ន
របេយជន៍ ទល់ែតេសះ។  
 ជងេនះេទេទៀត មរត៣១ ៃនរដឋធមមនុញញ បនសចច ទទួលសគ ល់ និង េគរពសិទធិមនុសស
ដូចមនែចងកនុងធមមនុញញ ៃនអងគករសហរបជជតិ េសចកតី របកសជសកល សតីពីសិទធិមនុសស និង
កតិកសញញ  រពមទំងអនុញញ ទំងឡយ ទក់ទងនឹងសិទធិមនុសស។ កមពុជចុះសចច ប័ន ទទួលសគ ល់ 
ក.អ.ស.ព.ន កនុងឆន ំ១៩៩២ េដយេហតុេនះកមពុជមនកតពវកិចចេគរព ករពរ និងអនុេលមតម
បទបញញតតិរបស់កតិកសញញ
េនះ រមួទំងបទបញញតតិទំង
ឡយ ែដលពក់ព័នធ នឹង
មរត១៩ ផងែដរ ។ េដយ
េហតុេនះេហយ បញញតតិកនុង 
ក.អ.ស.ព.ន និងេសចកតី
ែថលងករណ៍ ជសកល 
េពលគឺមរត១៩ កនុង
បញញតតិទំងពីរេនះ ែដល
ធនដល់សិទធិទទួលបន
ព័ត៌មន គឺរតូវបនចងរកង
ជែផនកមួយៃនចបប់ជតិ។19 
 

((((ខខខខ) ) ) ) ចបប់សតីពីចបប់សតីពីចបប់សតីពីចបប់សតីពីបណណសរ ឆន ំបណណសរ ឆន ំបណណសរ ឆន ំបណណសរ ឆន ំ
២០០៥២០០៥២០០៥២០០៥    

ចបប់សតីពីបណណ-
សរ មនេគលបំណង
កំណត់កររគប់រគង និងករ
ែថរកសព័ត៌មនែដល ផទុក
កនុងបណណសរដឋ នរដឋ ភិបល ។ បណណសរេនះអនុញញ តឲយសធរណជនអចរកេមល “ឯកសរ
ផសពវផសយ” ែដលមិនប៉ះពល់ដល់សនតិសុខជតិ េដមបីរសវរជវ និងពិេរគះេដមបីជព័ត៌មន 
េដយគម នករហមឃត់” ។20 េទះជយ៉ងេនះកតី ចបប់េនះមិនបនកំណត់ពីរបេភទព័ត៌មនែដល

                                                           

18
 មរត៣៥ ៃនរដឋធមមនុញញរពះរជណចរកកមពុជ ។  

19 កនុងេសចកដីសេរមចរបស់ រកមុរបឹកសធមមនុញញចុះៃថងទី១០ ែខកកកដ ឆន ំ២០០៧ បនបញជ ក់បែនថមថលិខិតុបករណ៍សិទធិ
មនុសសទំងអស់ែដលកមពុជទទួលសគ ល់នឹងរតូវបញចូ លជែផនកមួយៃនរដឋធមមនុញញ ។ សូមអនេសចកដីសេរមចេលខ ០៩២/
០០៣/២០០៧ ។  
20

 មរត១៣ ៃនចបប់បណណសរ ឆន ំ២០០៥   

រដឋរដឋរដឋរដឋធមមនុញញកមពុជធមមនុញញកមពុជធមមនុញញកមពុជធមមនុញញកមពុជ 
មរតមរតមរតមរត៣១ ៣១ ៣១ ៣១ ៖ ៖ ៖ ៖ “រពះរជណចរកកមពុជ ទទួលសគ ល់និង

េគរពសិទធិមនុសស ដូចមនែចងកនុងធមមនុញញៃនអងគករសហ

របជជតិ េសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស និង

កតិកសញញ រពមទំងអនុសញញ ទំងឡយទក់ទងនឹងសិទធិ

មនុសស សិទធិរសតី និងកុមរ “។ 

មរតមរតមរតមរត៤១ ៤១ ៤១ ៤១ ៖ ៖ ៖ ៖ “របជពលរដឋែខមរមនេសរភីពខងករ

បេញច ញមតិរបស់ខលួន េសរភីពខងសរព័ត៌មន េសរភីព

ខងករេបះពុមភផសយ េសរភីពខងកររបជំុ ។ ជនណក៏

េដយ មិនអចេឆលៀតេរបសិទធិេនះ េដយរេំលភនំឲយប៉ះ

ពល់ដល់កិតតិយសរបស់អនកដៃទ ដល់ទំេនៀមទមល ប់លអរបស់

សងគម ដល់សណត ប់ធន ប់សធរណៈ និងដល់សនតិសុខជតិ

បនេឡយ “។ 
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ជ “ឯកសរផសពវផសយ” េហយឯកសរែដលមិន “ផសពវផសយ” គឺមិនអចអនុញញ តឲយចូលរសវរជវ
បនរហូតេរកយ រយៈេពល យ៉ងតិច២០ឆន ំ គិតចប់តំងពីកលបរេិចឆទៃនឯកសរ ឬ គិតចប់ពី
ៃថងបញច ប់សំណំុេរឿង ។ ឯកសរជក់លក់ រតូវបនរកសទុកជសមង ត់កនុងអំឡុងេពលដ៏ យូរអែងវង
មួយ េដមបីករពរសនតិសុខជតិ ឬករពរអធិបេតយយភពជតិ និងសិទធិបុគគល ។21 េទសពិន័យ

សរមប់បទរេំលភចបប់បណណសរ េដយេធវឲយធល យឯកសរជសធរណៈ នឹងរតូវពិន័យយ៉ង
ធងន់ធងរ ៖ ជទឹករបក់ ចប់ពី ចេនល ះ ១.២៥០ដុលល សហរដឋអេមរកិ និង៦.២៥០ដុលល រសហរដឋ-  
អេមរកិ រពមទំងផតនទ  េទសដក់ពនធនគរពី ៧ ឆន ំ េទ ១៥ ឆន ំ ។  

((((គគគគ) ) ) ) ចបប់របបសរព័ត៌មន ឆន ំចបប់របបសរព័ត៌មន ឆន ំចបប់របបសរព័ត៌មន ឆន ំចបប់របបសរព័ត៌មន ឆន ំ១៩៩៥ ១៩៩៥ ១៩៩៥ ១៩៩៥     

មរត៥ ៃនចបប់របបសរព័ត៌មន រតូវបនេគយល់េឃញថ របេទសកមពុជខិតេទជិត
របេទសែដលមនចបប់ធនដល់ករទទួលបនព័ត៌មន េដយសរថ របេទសេនះ បនទទួល
សគ ល់សិទធិរបស់សរព័ត៌មន កនុងករ "ទទួលព័ត៌មនែដលសិថតេរកមកររគប់រគងរបស់រដឋ ភិ- 
បល”។22 មរត៥ បនែចងថ េដមបីអចទទួលព័ត៌មនបន រតូវមនសំេណ ជលយលកខណ៍
អកសរ េហយរតូវបញជ ក់ឲយបនចបស់លស់ អំពីព័ត៌មនែដលរតូវេសនសំុេទសថ ប័នពក់ព័នធ ។ មរនតី
មនសមតថកិចចរតូវេឆលយតបនឹងសំេណ េនះ កនុងរយៈេពល ៣០ ៃថង ។ បែនថមេលសេនះេទៀតេនះ 

ចបប់េនះ ក៏បនែចងអំពីលទធភពែដលសិទធិទទួលបនព័ត៌មនេនះ អចរតូវបនបដិេសធ កនុង
ករណីែដលករបងហ ញព័ត៌មនេនះ នឹងបណត លឲយ ៖ (ក) អនតរយដល់សនតិសុខជតិ និង/ឬ អនត- 
រយដល់ទំនក់ទំនងជមួយរបេទសដៃទ (ខ) មនករបំពនេលសិទធិរបស់បុគគលមន ក់ៗ (គ) មន
ករលតរតដងឯកសរសមង ត់ែផនកពណិជកមម និងែផនកហិរញញវតថុ (ឃ) ប៉ះពល់ដល់សិទធិជនណ
មន ក់ កនុងករនំឲយមនករជំនំុជរះេដយយុតតិធម៌ (ង) មនេរគះថន ក់ដល់មរនតីែដលរតូវអនុវតត 
ចបប់។ 

អវីែដលសំខន់ជងេនះេនះគឺ ចបប់េនះមនវសិលភពែតេលសមជិកអនកសរព័ត៌មន
ែតបុ៉េណណ ះ េដយេហតុេនះេហយ ពលរដឋសមញញមិនអចសំអងេលចបប់េនះ េដមបីអចទទួល
បនព័ត៌មនែដលសថិតកនុងកររគប់រគងរបស់រដឋ ភិបលបនេឡយ ។ ករណ៍ែដលសិទធិេនះបន 
ផតល់ដល់អនកសរព័ត៌មនេនះ ហក់មិនមនេហតុផលខងចបប់ណមួយបនបករសយចំេពះ
ករណ៍ែដលសិទធិេនះមិនបនផតល់ជូនពលរដឋសមញញេនះេឡយ ។  

េបេទះបីជចបប់របបសរព័ត៌មន អនុញញ តឲយសមជិកសរព័ត៌មនអចទទួលបន
ព័ត៌មនក៏េដយ បទពិេសធន៍របស់សមជិកអនកសរព័ត៌មនមួយចំនួនែដល ម.ស.ម.ក បនជួប 
សមភ សជមួយេនះ ដូចបនពិភកសកនុងជំពូក៥ បងហ ញថករមិតៃនលទធភពែដលបនផតល់ចំេពះ
សំេណ  អនកទំងេនះមិនសីុសងវ ក់គន េឡយ ។ បែនថមេលសេនះេទៀតេនះ ចបប់េនះមិនមនែចង
                                                           

21
 មរត១៤ ៃនចបប់បណណសរ ឆន ំ២០០៥   

22
 ៃរមុ៊៉ន លីអូ សូមេមលេលខេយងេលខ២០ ទំព័រ ៦។ 
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អំពីសិទធិ កនុងករបតឹងតវ៉ កនុងករណីសំេណ េនះរតូវបនបដិេសធេនះេទ េហយគម នបញញតិតណែចង
ពីសថ ប័ន ឯករជយណមួយកនុងករឃល ំេមលសំេណ ទំងេនះ រពមទំងករេឆលយតបរបស់រដឋ ភិ- 
បលេទ ។ របសិនេបគម នសិទធិកនុងករបតឹងតវ៉េទ េនះនឹងអនុញញ តឲយមនេហតុផលេរចនេលស
លុប ឬេដយបំពនកនុងករបដិេសធករផតល់សិទធិទទួលបនព័ត៌មនដូចែចងកនុងមរត៥  ។  

២២២២....៤៤៤៤    គំនិតផតួចេផតមគំនិតផតួចេផតមគំនិតផតួចេផតមគំនិតផតួចេផតមវមិជឈកវមិជឈកវមិជឈកវមិជឈកររររ    និងនិងនិងនិងវសិហមជឈកវសិហមជឈកវសិហមជឈកវសិហមជឈកររររ 

រដឋ ភិបលបនកំពុង
ពយយមអនុវតតេគលករណ៍  
“វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ” ចប់
តំងពីឆន ំ២០០១មកេមលះ។23 េគល-

បំណងសនូលៃនេគលករណ៍េនះ 
គឺេដមបីេផទរ និងកត់បនថយ ឬេផទរ
អំណចកនុងករសេរមចចិតត េទ
អជញ ធរមូលដឋ ន ។ េគលករណ៍
េនះ តំណងជំហនវជិជមនមួយ
េឆព ះេទកន់លទធភពទទួលបន
ព័ត៌មនេនថន ក់មូលដឋ ន និងករ
រគប់រគងជេរចន ដល់សថ ប័នេន

ថន ក់េរកម និងេដមបីបេងកនករ
ចូលរមួរបស់សធរណជនកនុងករ
សេរមចចិតត ែដលអចប៉ះពល់
ដល់ពួកគត់ ។ ចបប់ននែដល
រគប់រគងដំេណ រករវមិជឈករ និងវ ិ

សហមជឈករ មនដូចជ ចបប់សតី
ពីកររគប់រគងរដឋបល ឃំុសងក ត់ 
ឆន ំ២០០១ ែដលទទួលសគ ល់ឃំុ 
និងសងក ត់ជនីតិបុគគល ែដលមនអំណចទំងនីតិបញញតិត និងនីតិរបតិបតតិ កនុងករតក់ែតងអភិវឌឍ
ែផនករកនុងឃំុសងក ត់របស់ពួកគត់ និងរគប់រគងគេរមងថន ក់មូលដឋ ន និងចបប់សតីពីកររគប់រគង
រដឋបល រជធនី េខតត រកុង រសុក ខណឌ  ឆន ំ២០០៨ (ចបប់អងគករ) ែដលជទូេទរតូវបនសគ ល់ ថ

                                                           

23
 េគលករណ៍វមិជឈករ    និងវសិហមជឈករបនចប់េផតមេដយមនករអនុម័តចបប់សតីពីករេបះេឆន តឃំុសងក ត់២០០១    និង

ចបប់សតីពីកររគប់រគងរដឋបលឃំុសងក ត់ឆន ំ២០០១    ។     

ចបប់ចបប់ចបប់ចបប់សតីសតសីតីសតីពីពីពីពីកររគប់រគងកររគប់រគងកររគប់រគងកររគប់រគងរដឋបល រជធនី េខតត រកងុរដឋបល រជធនី េខតត រកងុរដឋបល រជធនី េខតត រកងុរដឋបល រជធនី េខតត រកងុ    រសុករសុករសុករសុក    ខណឌ  ខណឌ  ខណឌ  ខណឌ  
ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំ២០០៨ ២០០៨ ២០០៨ ២០០៨  

មរតមរតមរតមរត៤១ ៤១ ៤១ ៤១ ៖៖៖៖ រកុមរបឹកសរតូវេធវករផសពវផសយជសធរណៈ 
និងជបនទ ន់នូវែផនករអភិវឌឍន៍បនទ ប់ពីបនអនុម័តរចួេហយ
ភល ម ។ សធរណជនអចពិនិតយឯកសរែផនករេនះ េន
ករយិល័យ របស់រកុមរបឹកសេដយឥតគិតៃថល ឬអចេសនសំុ
ជវឯកសរែផនករេនះពីរកុមរបឹកស េដយគិតរតឹមតៃមល 
េដម។ 

មរតមរតមរតមរត៥២ ៥២ ៥២ ៥២ ៖៖៖៖ រកុមរបឹកសនិមួយៗរតូវមនកត រព័ត៌មន ជស
ធរណៈ ឬតមមេធយបយផសពវផសយព័ត៌មនេផសងេទៀតេន
ករយិល័យកណត លរបស់ខលួន និងេនតមកែនលងននកនុង
ែដនសមតថកិចចរបស់ខលួន តមករចំបច់ េហយទីកែនលងទំង
េនះ មនភពងយរសួលសរមប់របជពលរដឋទទួលបន
ព័ត៌មនជសធរណៈទំងេនះ ។ 

មរតមរតមរតមរត១៦៩ ១៦៩ ១៦៩ ១៦៩ ៖៖៖៖ គណៈអភិបលរតូវធនឲយមនកត របិទផសយ
ព័ត៌មន និងមេធយបយផសពវផសយេផសងៗេទៀត តមតរមូវ
កររបស់រកុមរបឹកសរបស់ខលួន ។ រល់ឯកសរទំងអស់ែដល
បនេបះពុមភផសយ រសបតមចបប់េនះ រតូវែតបិទផសយេន
េលកត រព័ត៌មន ឬរតូវផសពវផសយតមមេធយបយេផសងៗេទៀត 
កនុងែដនសមតថកិចចរបស់រកុមរបឹកស ។  
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ជចបប់ អងគករ និងែចងពីករបេងកតឃំុែដលេបះេឆន តេឡងសរមប់ែផនករដឋបលនីមួយៗ ឲយមន
គណេនយយភព ចំេពះពលរដឋថន ក់មូលដឋ នរបស់ខលួនផទ ល់ ។ 

ចបប់ទំងពីរេនះមនផទុក 

នូវបញញតិតសំខន់ៗ ែដលមន
េគលបំណងធន នូវេសរភីព
ខងព័ត៌មន ។ ជឧទហរណ៍ 
ចបប់សតីពីកររគប់រគង រដឋបល 
ឃំុសងក ត់ ែចងថរល់កិចចរបជំុ 

របស់រកុមរបឹកសឃំុ សងក ត់ រតូវែត

េធវេឡងជសធរណៈ (មរត
២៣) េហយរល់ករសេរមចចិតត រតូវេធវករផសពវផសយដល់សធរណជន ឲយបនដឹង ភល មៗ (មរត
៤៨) ។ រសេដៀងគន េនះែដរ មរត ៦៨ៃន ចបប់អងគករ បនែចងថរល់កិចចរបជំុ របស់រកុមរបឹកស 

រតូវែតេរៀបចំ េធវេឡងជសធរណៈ េហយកនុងមរត៥១បនែចងថ រកុមរបឹកសរតូវែតបងកលកខណៈ
ងយរសួលដល់សធរណជន កនុងករជូនព័ត៌មនជសធរណៈ អំពីរបយករណ៍ រេបៀបវរីៈអងគ
របជំុ កំណត់េហតុរបជំុចបប់ ។ល។ 

កត រព័ត៌មនរតូវបនេរៀបរប់ កនុងមរតជេរចន ៃនចបប់អងគករ េដមបីជមេធយបយផសពវ
ផសយព័ត៌មនដល់សធរណជន (សូមេមលកនុងរបអប់) ។ ទំងេនះគឺជមេធយបយដ៏លអមួយ េដមបី
បេងកនករមិតយល់ដឹងដល់សធរណជនអំពីសកមមភពននរបស់រដឋ ភិបល និងធនថអនកទំង
ឡយែដលនឹងរងប៉ះពល់ពីករសេរមចចិតតទំងេនះ រតូវបនទទួលព័ត៌មនយ៉ងជក់ចបស់ ។ 

  

បែនថមេលសពីេនះ េនះគឺថ តមរយៈករដក់អណតតិដល់មរនតីមូលដឋ នឲយរបឹកស
េយបល់ជមួយពលរដឋ និងរយករណ៍រល់ករសេរមចចិតតជផលូវករេនះ ចបប់អងគករេនះទំនង
ហក់បន េលកកមពស់េសរភីពខងព័ត៌មនកនុងរបេទសេនះ ។ 

ខណៈែដលេនះជេគល
ករណ៍វជិជមនមួយេនះ េបេយងតម
របយករណ៍ថមីមួយ ែដលេបះពុមព-
ផសយ េដយធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ 

បនឲយដឹងថ មនវធិនករជេរចន
ែដលបនេសនេឡងកនុងឯកសរ ែបប
ែផនយុទធសរសតឆន ំ២០០៥ (ែដលជ 
មគគុេទទស ក៏បេងកតចបប់អងគករឆន ំ២០០៨) និងេសចកតីរពងចបប់ចុងេរកយៃនកមមវធីិជតិរយៈេពល

វមិជឈកវមិជឈកវមិជឈកវមិជឈកររររ    ៖៖៖៖ ករេផទរអំណចពីរដឋ ភិបលកណត លេទអនក
តំណងេនថន ក់េរកម ជឧទហរណ៍ អភិបលេខតត ជេដម 
។ 
វ ិវ ិវ ិវសិហសហសហសហមជឈករ ៖មជឈករ ៖មជឈករ ៖មជឈករ ៖ ករេផទរអំណចរគប់រគងរដឋបលរបស់សថ ប័
នជតិ េទអជញ ធរថន ក់មូលដឋ នែដលរតូវបនេគេរជសតំង
តមករេបះេឆន ត ។  

“ព័ត៌មនគឺជខយល់ដកដេងហមៃនលទធិរបជធិបេតយយ”  
អងគករមរត១៩  “សិទធិរបស់សធរណជនកនុងករ
ដឹងឮ ៖ េគលករណ៍បញញតតិេសរភីពខងព័ត៌មន” 

ចុះផសយែខមិថុន ឆន ំ១៩៩៩ ទំព័រទី១ ។ 
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១០ឆន ំ (ែដលកំណត់ពីរេបៀប ែដលវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ នឹងរតូវបនអនុវតតេនះ) េដរថយ
េរកយជងករេរគង ទុកជេរចនឆន ំ ។24 ម.ស.ម.ក សវ គមន៍ចំេពះចបប់ទំងេនះ និងវសិលភព
ព័ត៌មនែដលគួររតូវ បនដក់ជូនដល់សធរណជនដូចមនែចងកនុងបញញតតិជេរចនេនះ បុ៉ែនតជ
ទូេទ ចបប់លអៗ ជ េរចនកនុងរបេទសកមពុជមិនលអដូចករយល់េឃញេនះេទ េដយ សរករអនុវតត

ន៍មិនបនរតឹមរតូវ។  

២២២២.៥៥៥៥    ករវវិឌឍករវវិឌឍករវវិឌឍករវវិឌឍន៍ន៍ន៍ន៍ែផនកចបប់េនរបេទសែផនកចបប់េនរបេទសែផនកចបប់េនរបេទសែផនកចបប់េនរបេទសកមពុជកមពុជកមពុជកមពុជ     

ចប់តំងពីពក់កណត លទសសវតសរ៩៍០ អនករយករណ៍ពិេសស សតីពីេសរភីពខងបេញច ញ
មតិ បនអំពវនវរបេទសទំងអស់ឲយអនុវតតចបប់េសរភីពបេញច ញមតិ ។25 េសចកតីអធិបបយទូេទ 
សតីពីេសរភីពបេញច ញមតិរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស របស់អងគករសហរបជជតិក៏បន

ែចងថ េដមបីអចឲយសិទធិទទួលបនព័ត៌មនចូលជធរមន រដឋនីមួយៗគួររបឹងឲយអស់ពីសមតថភព 
កនុងករធនឲយបននូវលទធភពទទួលបនព័ត៌មន េដយងយរសួល ទន់េពល របសិទធភព និង
ជក់ែសតង េហយរដឋគួរែតអនុម័តនីតិវធីិចំបច់ ែដលបុគគលមន ក់ៗអចទទួលបនព័ត៌មន ដូចជ
តមរយៈបញញតតិេសរភីពខងព័ត៌មនជេដម ។26 

នីតិកមមទំងេនះមនេនកនុងេគលករណ៍ជតិមួយចំនួនេហយ បុ៉ែនតមិនមនចបប់ណមួយ

រតូវបនរបកសឲយេរបជផលូវករេនេឡយ ។ េនឆន ំ២០០៤ េដយមនករជំរុញពីរបេទសជមច ស់
ជំនួយ រដឋ ភិបលបនទទួលសគ ល់នូវតរមូវករចបប់េសរភីពខងព័ត៌មន េដមបីបេងកតនូវរដឋ ភិ- 
បលតមល ភព កត់បនថយអំេពពុករលួយ និងបេងកនភពទុកចិតតេលរដឋ ភិបល27 េហយបនែថលងថ 
ខលួននឹងតក់ែតងចបប់េនះរតឹមឆន ំ២០០៦ ។ កិចចករេនះមិនទន់រតូវបនសេរមចេន េឡយេទ 
េហយជំនួសឲយករបេងកតចបប់េនះ ករវវិឌឍន៍ខងែបបែផនេគលករណ៍ទទួលបនព័ត៌មនរតូវ
បនយកចិតតទុកដក់ជំនួសវញិ ។     

េនែខកកកដ ឆន ំ២០០៧ បនទ ប់ពីសិកខ សល និងសននិសីទសតីពីេសរភីពខងព័ត៌មនអស់
រយៈេពលបីឆន ំមក ទីសតីករគណៈរដឋមរនតី បនផតល់អណតតិដល់រកសួងទំនក់ទំនង រដឋសភ រពឹទធ-
សភ និង អធិករកិចច (ក.ទ.រ.ព.អ) េដមបីតក់ែតងនូវេសចកតីរពងឯកសរេគលករណ៍មួយ េឡង
ជេគលសរមប់ចបប់េសរភីពខងព័ត៌មន ។ េសចកតីរពងឯកសរេគលករណ៍សតីពីេសរភីព
ខងព័ត៌មនេនះ រតូវបនតក់ែតងរចួរល់េនចុងែខសីហ ឆន ំ២០០៧ េរកមជំនួយបេចចកេទសពីទី

                                                           

24
 ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ ((((តរដី េហដ ៃណស¿សី) ) ) ) ចុះផសយេនឆន ំ២០១១ មនចំណងេជងថ """"កំែណរទរមង់វមិជឈកល និងវ ិ

សហមជឈកលេនកមពុជ ៖ អនុសសន៍សរមប់ែបបែផនករងរសថ ប័ន” ” ” ” ទំព័រ៦៧ ។  

25
 ដូចខងេល ទំព័រ៣ ។ 

26
 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសរបស់អងគករសហហរបជជតិ ដូចេលខេយងេលខ១៨ កថខ័ណឌ ១៨ ។ 

27
 របយករណ៍របស់ក....ទ....រ....ព....អ មនចំណងេជងថ ““““ករទទួលបនព័ត៌មន៖ ែបបែផនករងរេគលករណ៍ចបស់លស់

សរមប់កមពុជ” ” ” ” ចុះផសយៃថងទី២២ ែខកកកដ ឆន ំ២០០៧ ទំព័រ៤ ។  
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ភន ក់ងរសហរដឋអេមរកិេដមបីអភិវឌឍន៍អនតរជតិ (យូេសដ) ។28 េទះជយ៉ងេនះកតី ម.ស.ម.ក 
យល់េឃញថ ក.ទ.រ.ព.អ មិនទន់បនបញចូ នឯកសររពងេនះេទកន់ទីសតីករគណៈរដឋមរនតី
េដមបីេធវកររតួតពិនិតយេនេឡយេទ េហយឯកសរេនះក៏មិនែដលរតូវបនទទួលសគ ល់ជផលូវករថ
ជឯកសរេគលផលូវកររបស់រដឋ ភិបលេនះែដរ ។29 មិនមនេហតុផលចបស់លស់ ថេតេហតុអវី

បនជដំេណ រករេនះរតូវបនកកសទះែបបេនះេឡយ ។   

េនែខធនូ ឆន ំ២០១០ សមជិក៦០នក់កនុងជួររដឋ ភិបលបនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុមួយេនទី
រកុងភនំេពញ ែដលជែជកអំពី “សិទធិទទួលបនព័ត៌មន និងសភកមពុជ” ែដលេរៀបចំេធវេឡងេដយ
វទិយសថ នតសូ៊មតិ និងេគលនេយបយ េដមបីពិភកសេលកិចចរបឹងែរបងេលកកមពស់សិទធិ េសរភីព
ខងព័ត៌មន ។30 ជថមីមតងេទៀត េនះជសញញ ដ៏គួរឲយេលកទឹកចិតតមួយែដលថ រដឋ ភិបលបន

ទទួលខុសរតូវេលករតក់ែតងចបប់េសរភីពខងព័ត៌មនេដយយកចិតតទុកដក់បំផុត ។  

ជមួយគន េនះែដរ េនែខធនូ ឆន ំ២០១០ គណៈបកសសមរងសីុ បនបញចូ នេសចកតីរពង ចបប់
សតីពីសិទធិទទួលបនព័ត៌មន ជូនេទកន់រដឋសភ េហយជលទធផលរតូវបនបដិេសធ។ េសចកដី
រពងចបប់េនះមនបញញតតិសំខន់ៗជេរចន េហយរបសិនេបេសចកតីរពងេនះរតូវបនអនុម័តេនះ 
នឹងអចេធវឲយមនជំហនដ៏របេសរមួយ កនុងករធនដល់សិទធិេសរភីពខងព័ត៌មនេនរបេទស 

កមពុជ ។31 ជឧទហរណ៍ េសចកដីរពងចបប់េនះែចងថ រល់ករេលកែលងកនុងករេបក បងហ ញ 
ព័ត៌មន រតូវឆលងកត់ករសកលបងែផនកផលរបេយជន៍សធរណៈ (មរត៤០) េហយមនបញចូ ល 
បញញតតិេបកបងហ ញព័ត៌មនជសកមមផងែដរ (មរត៦ ដល់១៦) ែដលលមអិតពីបញញតតិែបបែផនសថ ប័
នកនុងករគំរទដល់សិទធិខងព័ត៌មនផងែដរ (មរត ៤១ ដល់៦៧) និងកិចចករពរអនកផតល់ ព័ត៌មន 
(មរត៦៨ ដល់៦៩) ។ មនបញញតតិបេងកតឲយមនសថ ប័នរតួតពិនិតយឯករជយមួយផងែដរ (ជំពូក៦ 
និង៧ ៃនេសចកតីរពងចបប់) និងតុលករបងហ ញព័ត៌មន (ជំពូក៨) ។ 

ជំហរៃនេសចកតីរពងចបប់េនះ េបេធៀបនឹងចបប់នន គឺរតូវបនបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ៖ 
េយងតមមរត៥ ចបប់េនះ "នឹងលុបេលចបប់ននែដលហមឃត់ ឬររងំករបងហ ញឯកសរ
សថ ប័នសធរណៈ (ឬឯកជន) េហយចបប់េនះនឹងជចបប់សំខន់កនុងករដក់បងហ ញព័ត៌មន” 
បុ៉ែនត “ចបប់េនះមិនគួរ ហមឃត់ ឬររងំករដក់បងហ ញព័ត៌មន េរកមចបប់ បញញតិត េគល
ករណ៍ ឬករអនុវតតន៍នន េនះេទ” ។ បែនថមេលសពីនគឺថ “រល់បញញតតិទំងឡយណែដលផទុយ

                                                           

28
 របយករណ៍របស់ទីភន ក់ងរសហរដឋអេមរកិេដមបីអភិវឌឍន៍អនតរជតិ មនចំណងេជងថ ““““យូេសហវឧបតថមភកិចចរបជំុសតីពី

េសរភីពខងព័ត៌មនសរមប់តំណងររសតកមពុជ” ” ” ” ចុះផសយៃថងទី២២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៨ ែដលអចរកេមលតមេគហទំព័រ
ែដលមនអសយដឋ ន៖ www.usaid.gov/kh/documents/USAID_Highlights_Feb22_08.pdf.  

29
 ៃរមុ៊៉ន លីអូ ដូចេលខេយងេលខ២០ ទំព័រ៦  

30
 ម....ស....ម....ក ““““េសចកតីែថលងករណ៍ ៖ ម....ស....ម....ក សវ គមន៍រជរដឋ ភិបលកមពុជចំេពះជំហនេឆព ះេទមុខៃនចបប់េសរភីពខង

ព័ត៌មន” ” ” ” ចុះផសយៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ ែដលអចរកេមលបនតមរយៈេគហទំព័រែដលមនអសយដឋ ន ៖ 

www.cchrcambodia.org/English/add_press_release/press_release/ 2010_12_08_cchr_press_release.pdf.  
31

 អងគករមរត១៩ មនចំណងេជងថ ““““កមពុជ៖ េសចកតីរពងចបប់សតីពីករទទួលបនព័ត៌មន” ” ” ” េសចកតីេយង១  
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នឹងចបប់េនះ រតូវចត់ទុកជនិរករណ៍” (មរត៨០) ។ 

អងគករមរត១៩ សហករជមួយនឹងវទិយសថ នេដមបីតសូ៊មតិ និងេគលនេយបយេន

កមពុជ បនបញច ប់នូវករវភិគមួយេលេសចកតីរពងចបប់េនះ េហយបនេសនថចបប់គួរែចងឲយ
ចបស់ថ នឹងមនវសិលភពេលសថ ប័នទំងអស់របស់រដឋ ភិបល និងពលរដឋរគប់រូប ។ បែនថម
េលសេនះេទៀតេនះគឺថ េសចកតីរពងចបប់េនះគួររតូវបនេធវករែកែរបេដមបីធនថ ព័ត៌មន
នននឹងរតូវបនដក់ផសយតមរបព័នធអីុនធឺេណត កនុងភសមួយយ៉ងចបស់លស់ និងងយ
រសួលយល់ ។32 ថវីេបមនភពខវះខតមួយចំនួនតូចក៏េដយ ក៏អងគករមរត១៩ េសនដល់រដឋ ភិ- 
បលឲយគំរទដល់េសចកតីរពងចបប់េនះ េហយធនថចបប់េនះរតូវបនអនុម័ត ។ េលសពីេនះ 
អងគករេនះក៏បនអំពវនវដល់រដឋ ភិបល និងភគីពក់ព័នធទំងអស់ឲយេធវករេលកកមពស់ករយល់

ដឹងរបស់សធរណជនជំុវញិបញញតតិេនះ ទំងមុន និងេរកយេពលែដលចបប់េនះរតូវបនអនុម័ត ។ 

កនុងែខមិន ឆន ំ២០១២ សមជិកសភរបស់គណបកស សម រងសីុ េលក សុន ឆ័យ បន
បញជូ ន េសចកដីរពងចបប់សដីពីេសរភីពកនុងករទទួលព័ត៌មន ែដលបនែកែរបេទកន់រដឋសភ 
អំពវនវឲយសមជិកសភពិភកសេលចបប់េនះជមុនសិនមុននឹងបដិេសធមិនពិចរណ ។33  

                                                           

32
 ដូចេលខេយងខងេល ទំព័រ៧ដល់១២  

33 ឌី ភនំេពញ បុ៉សត¥ ចុះផសយៃថងទី០២ ែខមីន ឆន ំ២០១២ េរកមចំណងេជងថ “យ៉ងេហចណស់ក៏មនករពិភកសអំពីេសច
កតីរពង FOI” 
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៣. ករផគតផ់គង ់និងតរមូវករ 

េដយសរថសិទធិខងព័ត៌មន ពិតជមនសរៈសំខន់ សរមប់ដំេណ រករលទធិរបជធិប

េតយយ ករបេងកតឲយមនចបប់សដីពីេសរភីពខងព័ត៌មន េដរតួនទីដ៏មនសរៈសំខន់ ។ េទះយ៉ង
េនះកដី ករបេងកតឲយមនចបប់សដីពីេសរភីពខងព័ត៌មនែតមួយមុខ ពំុែមនជដំេណះរសយទំង
រសុង ចំេពះបញហ កងវះតមល ភពនិងគណេនយយភព ែដលេកតមនេនកមពុជេនះេទ ។ ចបប់េសរ ី
ភពខងព័ត៌មន រតូវែតមនអមេដយ “បដិវតតន៍វបបធម៌” កនុងរេបៀបែដលព័ត៌មនរតូវបនេគេមល
េឃញ និងតមរយៈករផល ស់បតូរទំនក់ទំនងរវងរបជពលរដឋ និងរដឋ ភិបល ។ 

3333.១១១១    របវតតិសេងខរបវតតិសេងខរបវតតិសេងខរបវតតិសេងខបៃនករបៃនករបៃនករបៃនកររកសរកសរកសរកសទុកទុកទុកទុកកំណត់រតកំណត់រតកំណត់រតកំណត់រតព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មនេនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជ    
កនុងបរបិទរបេទសកមពុជ េគពិបកទទួលបនព័ត៌មនសុរកឹតអំពីរជរដឋ ភិបល ពីសំណក់

រជរដឋ ភិបលនិងសថ ប័នរដឋពក់ព័នធននណស់ ។ េដមបីយល់ពីមូលេហតុេនះ ជដំបូងេគរតូវ
រកេឡកេមលរបវតតិ អំពីរេបៀបែដលកំណត់រតព័ត៌មន រតូវបនចងរកងនិងរកសទុកេនកមពុជជមុន
សិន ។ 

េគពំុសូវេឃញមនជំនញកនុងកររកសទុកកំណត់រតព័ត៌មនជេរចនេនះេឡយ តំងពី
សម័យរពះមហកសរតែខមរកនលងមក ថវីេបេគរបទះេឃញមនកែនលងមួយចំនួន រតូវបនេរបសរមប់
ទុកដក់ឯកសរ និងេឃញមនបណណ ល័យរកសឯកសរជេរចន េនតមរបសទកនុងតំបន់អងគរកតី ។ 

ទសសនៈបចចឹមរបេទសកនុងកររកសទុកកំណត់រត រតូវបននំចូលមកេនកនុងសម័យអណ-
និគមបរងំ (១៨៦៣-១៩៥៣) ។ ឧទហរណ៍ េនឆន ំ១៩១១ េសចកតីរបកសមួយែដលេចញេដយ
េលក េរសីុដង់ សូេពរយ័ឺរ របចំេនកមពុជ ែដលមនេគលករណ៍ែណនំបេងកតបណណសរដឋ ន 
កណត លមួយេនទីរកុងភនំេពញ បុ៉ែនតករងរេនះមិនបនអនុវតតេទ រហូតទល់ែតេពលែដលសកមម
ជនបរងំមន ក់េឈម ះ បូ៉ល បូេដដ មកដល់េនឆន ំ១៩១៧ ។34  

មនឯកសរតិចតួចបនបនសល់ទុក ពីសម័យអណនិគមបរងំ ។ មនករនិយយតគន
ជេរចន ថបនទ ប់ពីឆន ំ១៩៧៥ និងករចូលមកដល់របស់របបែខមររកហម េសៀវេភនិងឯកសរទំង
អស់េនកនុងបណណ ល័យនិងបណណសរដឋ នជតិ រតូវបនបំផលិចបំផល ញេចល ។35 េទះជយ៉ងណកតី
ឯកសរែដលទុកេនកនុងបណណសរដឋ នជតិ មនេនសល់មួយចំនួនធំេដយមិនបនប៉ះពល់ ។ 

បុ៉ែនតឯកសររបស់រកសួងនន ចប់ពីទសវតសឆន ំ៥០និង៦០ មិនេឃញបនបញចូ ន េទកនុងបណណសរ
ដឋ នជតិេនះេទ េនេពលរបបបុ៉លពតបនកន់កប់រគប់រគងកមពុជ ។ ឯកសរទំងេនះអចរតូវ

                                                           

34
 ឯកសរវបបធម៌ែខមរ ឆន ំ២០១១ “ទិដឋភពទូេទកមពុជ ៖ របវតតិសវត” អចរកបនេន

www.culturalprofiles.net/cambodia/Directories/Cambodia_Cultural_Profile/-1727.html. 

35
 បណណសរដឋ នជតិៃនកមពុជ “របវតតិៃនសថ ប័នរបស់េយង” អចរកបនេន

www.nac.gov.kh/english/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=58. 
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បនបំផល ញេចលេនេពលែដលករយិល័យរបស់រកសួង រតូវបនេគចូលែឆកេឆរ ឬេនេពលែដល
របជពលរដឋរតឡប់ចូលរកុងភនំេពញវញិ ។  

អវីែដលបនដឹងេនះគឺកនុងរបបែខមររកហម សថ ប័នននរតូវបនបំផល ញទំងរសុង េហយរដឋ-
បលនិងបញជ ីចុះេឈម ះសីុវលិរតូវបត់បង់ែដរ របជពលរដឋបត់បង់ឯកសររបស់ខលួន ឬបំផល ញ
េដយេចតនេដមបីបិទបំងអំពីអតតសញញ ណរបស់ខលួន និងេដមបីេគចផុតពីរបបេនះ ។36 ឧទហរណ៍ 
គម នមច ស់កមមសិទធិឯកជនេលដីធលីេនកមពុជ  កំណត់រតបណណកមមសិទធិនិងអនកចុះេឈម ះរតូវបំផល ញ ដី
ទំងអស់ជកមមសិទធិរបស់រដឋ ភិបល ។37 ដូចេនះេហយ សពវៃថងេនះ បនជមច ស់កមមសិទធិដី រសប
ចបប់កតី និងសងគមកតីមនភពខុសែបលកពីគន  ។ (នឹងពិភកសបែនថមេនកនុងជំពូកទី៧) ។  

៣៣៣៣....២២២២    តរមូវតរមូវតរមូវតរមូវករករករករព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មន     

េនកមពុជ តរមូវករព័ត៌មនរបស់របជពលរដឋទូេទ គឺេនមិនទន់មនេនះេទ “េដយសរ
ែតខវះខតករយល់ដឹងពីសិទធិ ករសទ ក់េសទរកនុងករេសនសំុព័ត៌មន“រេសប” និងមនករយល់ដឹងតិច
តួចកនុងករែសវងរកព័ត៌មន និងរេបៀបេរបព័ត៌មនទំងេនះ េដមបីជះឥទធិពលេលករផល ស់បតូរ”38 េទះ
បីជមនករផល ស់បដូរេកនេឡងជេរចន ជពិេសសពក់ព័នធនឹងជេមល ះដីធលី េយងកំពុងែតេមលេឃញ
នូវករផល ស់បដូរទំងេនះ ។ េគេឃញមនវបបធម៌ឋននុរកមេនកមពុជ ែដលឆលុះបញច ំងពីភពមិនេសម

គន រវងអជញ ធរ ។ េនះមនន័យថ កលពីបុរណ របជពលរដឋសទ ក់េសទរកនុងករសួររកព័ត៌មន ឬ
មិនគិតថពួកគត់មនសិទធិេធវែបបេនះ េរពះថករេធវែបបេនះជករេរជៀតែរជកកិចចកររបស់អជញ -
ធរ ។ ជលទធផល របជពលរដឋទំងេនះមិនសួរសំណួរ ទក់ទងនឹងករចំណយសធរណៈ ថវកិ 
ឬក៏បញហ  “រេសប” េឡយ។ ករសិកសរបស់ធនគរពិភពេលក បនរកេឃញថ របជពលរដឋកមពុជ
គិតថ ខលួនមិនតួនទី កនុងករឲយអជញ ធរទទួលខុសរតូវ េដយបញជ ក់ថ “ករសមភ សជញឹកញប់
បងហ ញពីភពមិនចបស់លស់កនុងករមិតខពស់ ចំេពះសំណួរ ឬសូមបីែតករសួរសំណួរដែដលៗ េទ
កន់អជញ ធរ េដយមនករភ័យខល ច ថករសួរែបបេនះនឹងរតូវបនបករសយ ថជករបងហ ញនូវ
ភពមិនេជឿជក់ និងបណត លឲយមនករខឹងសមបរ បក់មុខ ឬករេឆលយតបជអវជិជមនមកវញិ”។39

  

ឥរយិបថរបស់របជពលរដឋ និងគំនិតរបស់ពួកគត់ចំេពះអជញ ធរ គឺរតូវបនបូកសរបុ
េដយអនកចូលរមួ កនុងេវទិកសធរណៈកលពីឆន ំ២០១០ ែដលេរៀបចំេឡងេដយ ម.ស.ម.ក សតីពី 
ករេបះេឆន ត និងលទធិរបជធិបេតយយ ែដលបននិយយថ “គណបកសរបជជនែដលជគណបកស

                                                           

36
 ករយិល័យថន ក់តំបន់អសីុ ២០០៥     “រប់បញចូ លខញុំផង!    របយករណ៍របវតតិ យុទធនករUBRUBRUBRUBR បេណត ះអសនន” ទំព័រ៨ អច

រកបនេន ssl.brookes.ac.uk/ubr/files/4/11-Count_me_in!_Report_Background_ARO.pdf ។ 

37
  BNG Hemoregon,BNG Hemoregon,BNG Hemoregon,BNG Hemoregon, កុមភៈ ២០០៩ “ ដីធលី និងករសងសង់េនកមពុជ” ទំព័រ ១។ ពកយថ“អងគករ” េនកនុងបរបិទេនះ ឫពកយ

ែដលេរបរបស់កនុងរបបែខមររកហម “អងគករ” និយយសំេដេលថន ក់ដឹកនំកនុងរបបែខមររកហម។ 
38

 ធនគរពិភពេលក ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩ “របេទសកមពុជភជ ប់ទំនក់ទំនងរវងរបជពលរដឋ និងរដឋ ៖ ករវយតៃមលកររមួ
ចំែណករបស់សងគមសីុវលិចំេពះអភិបលកិចចលអ” ទំព័រ១៩ ។   
39

 ដូចខងេល ទំព័រ ១៩----២០ ។  



 

 19 

កន់អំណច គឺជឪពុកមត យរបស់ពួកេយង េតេយងអចផល ស់បតូរឪពុកមត យរបស់េយងេដយរេបៀប
ណ?” 40 ម.ស.ម.កក៏បនជួបនឹងឥរយិបថែបបេនះ កនុងករេសុបអេងកតកនុងេសកនដកមមេនេកះ
េពរជកលពីៃថងទី២២ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ែដលមនមនុសសរបែហលជ ៣៥០ នក់រតូវសល ប់ និង
មនចំនួនអនករងរបួសរបហក់របែហលគន  កនុងឧបទទវេហតុកកសទះេនេលសព ន កនុងរជធនីភនំេពញ 

សកសីហក់ដូចជសទ ក់េសទរ កនុងករសួរសំណួរេទកន់អជញ ធរ ឬផតល់េយបល់អវជិជមន និងមន
ករភ័យខល ច ថនឹងអចមនករតបតែបបអវជិជមនមកវញិ របសិនេបសួរសំណួរទំងអស់េនះេចញ
េទេនះ ។  
៣៣៣៣....៣៣៣៣    វបបធម៌វបបធម៌វបបធម៌វបបធម៌រគប់រគប់រគប់រគប់រគងរគងរគងរគង     

ទសសនៈឋននុរកម របស់របជពលរដឋកមពុជ បនឆលុះបញច ំងេដយឥរយិបថ របស់រដឋ ភិ-

បលែដលបនតគន េនះ និងេដយសរែតអនកកន់អំណច យល់ពីលកខណៈធមមជតិែបបេនះ និងតួ
នទីរបស់រដឋ ភិបល ។ េនកមពុជ មរនតីរដឋ ភិបលបងហ ញពីទំេនរតិចតួច កនុងករែចករែំលកព័ត៌- 
មន េដយគិតថសកមមភពទំងេនះ ជកិចចកររបស់អនកកន់អំណចែតបុ៉េណណ ះ ។ កនុងេវទិក 
សធរណៈែដលេរៀបចំេឡងេដយ ម.ស.ម.ក កនុងឆន ំ២០១០ អំពីករេបះេឆន ត និងករអនុវតតលទធិ
របជធិបេតយយ អនកចូលរមួនិងវគមិនបនទទួលសគ ល់ ថមរនតីរដឋ ភិបលមនឆនទៈជងកលពីឆន ំ 
មុនៗ កនុងករដឹងពីកតពវកិចចរបស់ពួកគត់ គឺេដមបីបេរមឲយមច ស់េឆន ត មិនែមនេដមបីផលរបេយជន៍
របស់គណបកសេនះេទ ។ ក៏បុ៉ែនត េនែតមនករខកខនរបស់រដឋមរនតី និងសមជិកសភ េដមបី
ពិចរណនូវផលប៉ះពល់ ៃនករសេរមចចិតតរបស់ពួកេគ មកេលជីវភពរបស់របជពលរដឋទូេទ និង

សរៈសំខន់ៃនករទទួលបនព័ត៌មនរគប់រគន់កនុងដំេណ រករេបះេឆន តជទូេទ ។41
 

ចំណុចេនះបនបងហ ញ តមរយៈករខកខនរបស់សមជិកសភមកពីគណបកសរបជជន
កមពុជ េដមបីចូលរមួកនុងេវទិកសធរណៈ ែដលេរៀបចំេឡងេដយ ម.ស.ម.ក ។ េវទិកទំងអស់េនះ
បនេលកយក នូវបញហ ែដលមនសរៈសំខន់សរមប់របជពលរដឋធមមត និងផតល់េវទិកឲយពួកគត់
េដមបីេធវករចូលរមួជមួយរដឋ ភិបល គណបកសរបឆំង អជញ ធរមូលដឋ ន និងបុគគលកន់អំណច

ដៃទេទៀត ។ កនុងឆន ំ២០០៩ និង២០១០ ម.ស.ម.ក បនអេញជ ញសមជិកសភ េដមបីចូលរមួកនុង
េវទិកសធរណៈទូទំងរបេទសចំនួន៣១ ។ កនុងេនះ សមជិកសភរបស់គណបកសរបជជនបន
ចូលរមួ និងសត ប់ពីកររពួយបរមភ របស់អនកចូលរមួកនុងេវទិកេនះែតមួយេលកគត់ ។42 ដូចគន ែដរ 
កនុងចំេណមេវទិកចំនួន ៤ និងសិកខ សលចំនួន ១ ែដល ម.ស.ម.ក បនេរៀបចំ ែដលជែផនកមួយ
ៃនគេរមងសតីពីលំហលទធិរបជធិបេតយយ និងករេបះេឆន ត របស់កមមវធីិអភិវឌឍន៍អងគករសហរបជ
ជតិ មិនមនសមជិកសភមកពីគណបកសរបជជនណមន ក់ ចូលរមួេនះេទ េទះបីជ ម.ស.ម.ក
បនអេញជ ញជេរចនេលកេរចនសរក៏េដយ ។  
                                                           

40
 ម.ស.ម.ក េវទិកសតីពីលំហលទធិរបជធិបេតយយ និងករេបះេឆន ត ែខកកកដ ឆន ំ២០១១ ទំព័រ៣៨ ។ 

41
 ដូចខងេល ទំព័រ៣៩ ។  

42
 សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមអន ៖ http://www.cchrcambodia.org/publicforummap/.  
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េនកមពុជ េគេឃញមនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធរវងរដឋ ភិបល និងអជីវកមម ។ ដូេចនះ
អចមនករអះអង ថរដឋ ភិបលខវះខតករេលកទឹកចិតត ឲយផតល់នូវព័ត៌មន អំពីកិចចសនយសធ- 
រណៈ ជពិេសស េនេពលែដលកិចចសនយេនះ ពក់ព័នធនឹងផលរបេយជន៍ ែផនកអជីវកមមរបស់អនក
តំណងរដឋ ភិបល ឬក៏អនកែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ ជមួយសមជិករដឋ ភិបល ។ ចំណុចេនះ

បងហ ញឲយេឃញ េដយមនករេលចធល យព័ត៌មន ែដលរតូវបនេបះពុមពផសយកនុង សរព័ត៌មន
ភនំេពញបុ៉សត¥ កនុងែខមិន ឆន ំ២០១០ ែដលបនបងហ ញពីគេរមងថវកិឯកជន ែដលរកុមអជីវកមមផតល់
មូលនិធិគំរទអងគភពមួយចំនួន និងកងវរេសនតូច ៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ ។43 កនុងចំេណម
មច ស់មូលនិធិឯកជនទំងេនះ មនរកុមហុ៊នចំនួន ៧ ជរកុមហុ៊នរបស់ ឬរគប់រគងេដយបុគគល
ែដលជនយកៃនរកុមហុ៊ន ែដលបនទទួលដីសមបទនេសដឋកិចចេនកមពុជ ចប់តំងពីឆន ំ២០០០ 
ដូចែដលមនរយនម កនុងឯកសររបស់អងគករសហរបជជតិឆន ំ២០០៧ ។44 កនុងករណីមួយចំនួន 
កងេយធពលេខមរភូមិនទ ជប់ពក់ព័នធកនុងករបេណត ញរបជពលរដឋ េចញពីដីធលី ែដលជដី

សមបទនេសដឋកិចចរបស់រដឋ ភិបល ដូចជកនុងករណីរបស់ រពឹទធសភរបស់គណបកសរបជជន និង
មច ស់ជំនួយដល់កងេយធពលេខមរភូមិនទ លី យុ៉ងផត់ ជេដម ។ េនះមនន័យថ ករផតល់មូលនិធិ
ដល់កងេយធពលេខមរភូមិនទ គឺេដមបីចង់េរបរបស់ទំនក់ទំនងេនះ េដមបីជួយសរមួលដល់ករយក
ដីសមបទនេសដឋកិចចេនះែតបុ៉េណណ ះ ។ ព័ត៌មនេនះអចឲយសធរណជនទូេទ រកអនបន តម 
រយៈអនកសរព័ត៌មនែផនកេសុបអេងកតដ៏េឆនមែតបុ៉េណណ ះ មិនែមនតមរយៈនីតិវធីិេបកចំហរបស់រដឋ -
ភិបល ឬករេបតជញ ចិតតេគរពតមតមល ភពរបស់រកុមអនកែដលផតល់ និងទទួលដីសមបទនេឡយ ។  

មិនែតបុ៉េណណ ះក៏មនភសតុតងថ ព័ត៌មនែដលរតូវបនចត់ទុកថជព័ត៌មនរេសប ឬអច
បំផល ញមរនតីរដឋ ភិបល ព័ត៌មនទំងេនះនឹងរតូវបនរដឋ ភិបលរកសទុក និងករពរមិនឲយមនករ
ែចកចយេទដល់សធរណជន ។ ករណីេសកនដកមមេនេកះេពរជ ជឧទហរណ៍ រដឋ ភិបល
បនបេងកតគណៈកមម ធិករ េដមបីេសុបអេងកតរពឹតតិករណ៍នររតីៃថងទី២២ ែខវចិឆិក ។ បុ៉ែនត ករេសុប
អេងកតេនះ រតូវបនបញច ប់រតឹមែតមួយសបត ហ៍បុ៉េណណ ះ និងមនករសននិដឋ ន ថេសកនដកមមេនះ 
បណត លមកពីករភ័យសលន់េសល របស់អនកេនេលសព ន ។ ខណៈេពលែដល េលកនយករដឋមរនតី 
ហុ៊ន ែសន ទទួលសគ ល់ ថរដឋ ភិបលមនកំហុសែដលមិនបនគិតដល់ ថករកកសទះែបបេនះ

អចេកតេឡងបន ក៏បុ៉ែនតគម នមរនតីណមន ក់តរមូវឲយទទួលខុសរតូវេនះេទ ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត 
ក៏មិនមនព័ត៌មនលមអិត សតីពីករខកខនរបស់រដឋ ភិបល ឬក៏ករចត់វធិនករេដមបីករពររពឹតតិ-
ករណ៍កនុងេពលអនគត រតូវបនេបះពុមពផសយេនះែដរ ។ ផទុយេទវញិ មនរតឹមែតករេរៀបចំ
សននិសីទសរព័ត៌មន ែដលមនេសចកតីែថលងករណ៍ព័ត៌មន អចអនបនកនុងែវបសយរបស់
សលរជធនីភនំេពញបុ៉េណណ ះ ។ មិនែតបុ៉េណណ ះ ក៏មនរបយករណ៍ដ៏គួរឲយរពួយបរមភជេរចន 

                                                           

43
 ឯកសរែដលមនករេងឿងឆងល់រតូវបនេបះពុមពកនុងសរព័ត៌មន ឌឹ ភនំេពញ បុ៉សត¥ កលពីៃថងទី១០ ែខមិន ឆន ំ២០១០។  

44
 ករយិល័យៃនឧតតមសនងករអងគករសហរបជជតិ ទទួលបនទុកសិទធិមនុសសរបចំរបេទសកមពុជ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៧ “ដី

សមបទនេសដឋកិចចេនកមពុជ ៖ ទសសនៈែផនកសិទធិមនុសស” អចអនបន ៖  www.sithi.org/landissue/source/ELC

/OHCHR_ELC%20report_2007.pdf    ។ 



 

 21 

សតីពីករររងំរបស់អជញ ធរ មិនឲយែចកចយែខសវេីដអូេនកនុងររតីេនះ  ែដលរយករណ៍ថមរនតី
នគរបលបនរបមូលែខសវេីដអូែដលសកសីបនថត េនយប់ែដលេសតនដកមមបនេកតេឡង ។ 45

  

៣៣៣៣....៤៤៤៤    ““““បដិវតតន៍បដិវតតន៍បដិវតតន៍បដិវតតន៍វបបធម៌វបបធម៌វបបធម៌វបបធម៌””””     

“បដិវតតន៍វបបធម៌” ៃនករយល់ដឹងកនុងចំេណមរបជពលរដឋកមពុជ ពីតួនទីរបស់ពួកគត់កនុង
សងគមរបជធិបេតយយ និងករយល់ដឹងកនុងចំេណមរដឋ ភិបលកមពុជ ពីផលរបេយជន៍ និងតរមូវ
ករៃនករមនតមល ភព មនសរសំខន់ណស់កនុងករបេងកតចបប់សតីពីេសរភីពខងព័ត៌មន ។ 
របជពលរដឋកមពុជ រតូវែតយល់ថអនកតំណងរបស់ពួកគ គឺរតូវមនទំនួលខុសរតូវចំេពះពួកគត់ 
េហយែដលករចូលរមួមួយចំែណករបស់ពួកេគ តមរយៈករសំុព័ត៌មន និងករសួរសំណួរ គឺជ
រគឹះសំខន់កនុងដំេណ រករអភិវឌឍន៍ជីវភពេសដឋកិចច នេយបយ សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់របេទស

ជតិ ។ រសបេពលេនះែដរ រដឋ ភិបលរតូវែតទទួលសគ ល់ ថមរនតីែដលរតូវេគេបះេឆន តឲយ គឺមន
អំណចដឹកនំជតំណងឲយសធរណជន និងរតូវមនគណេនយយភពចំេពះពលរដឋ ។ មិនរតូវឲយ
មនអជញ ធរែដលគិតជំនួស ឬសនមតថសធរណជនមិនយល់ ឬក៏មិនចំបច់រតូវដឹង ពីព័ត៌មន
លមអិតៃនករសេរមចចិតតរបស់រដឋ ភិបលេនះេទ ។ 

របហក់របែហលគន េនះែដរ រតូវែតមនករទទួលសគ ល់ថករេកនេឡងៃនលទធភពទទួល

បនព័ត៌មនគឺមិនែមនមនន័យថរគន់ែតទទួលបនព័ត៌មនេនកនុងកែនលងផទុកទិននន័យសធរណៈ
េនះេទ ក៏បុ៉ែនតក៏មនន័យថព័ត៌មនទំងេនះរតូវែតអចយកមកេរបរបស់បន ។ អរតអនកេចះ
អនអកសរេនកមពុជមន ៧៤% ែដលជករមិតទបេនេឡយ ។46 ដូេចនះ មនករចំបច់ណស់
ែដលព័ត៌មនទំងេនះរតូវបនផសពវផសយកនុងទរមង់ែដលរបជពលរដឋភគេរចនពិតជអចទទួល
ដឹងឮបនរបកដែមន ។  

ជំពូកទី៤ ដល់ជំពូកទី៧ ៃនរបយករណ៍េនះ រតួតពិនិតយេមលនូវបញហ ែដលប៉ះពល់ដល់
របជពលរដឋកមពុជ កនុងជីវភពរបចំៃថង និងថេតលទធភពទទួលព័ត៌មន អចមនផលប៉ះពល់ជ
វជិជមនយ៉ងណ មកេលករអភិវឌឍែបបរបជធិបេតយយ កនុងសថ នភពែបបេនះ ។ ខណៈេពលែដល
របយករណ៍េនះផតល់នូវអនុសសន៍ ចំេពះខលឹមសរកនុងចបប់េសរភីពខងព័ត៌មន អវីែដលសំខន់
គឺរតូវកត់សមគ ល់ ថករផល ស់បតូរពិតរបកដកនុងចំណុចេនះ គឺនឹងអចេកតមនបនលុះរតែតមន
ករផល ស់បតូរទសសនៈ ៃនសរៈសំខន់របស់ព័ត៌មនកនុងរគប់វស័ិយទំងអស់េនកនុងសងគម ។ របសិន
េបគម នករផល ស់បតូរែបបេនះេទ ចបប់សតីពីេសរភីពខងព័ត៌មននឹងជចបប់ែដលគម នរបសិទធភព។           

                                                           

45
 ម.ស.ម.ក ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ “េសកនដកមមេកះេពរជ ៖ មួយឆន ំកនលងផុត ចមងល់េនែតបនត” , សរព័ត៌មន ឌឹ ភនំេពញ 

បុ៉សត¥ ៃថងទី២២ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ “ករបរងក បែខសវេីដអូេនេកះេពរជ” ។  
46  អងគករពលកមមអនតរជតិ ៖ www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/skills-ap/skills/cambodia_

literacy.htm ។ 
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៤. េសរភីពខងព័ត៌មន នងិអំេពពុករលយួ 

 

 ករែចកចយព័ត៌មនសតីពីកិចចករសធរណៈ និង កររគប់រគងបញហ េដមបីជរបេយជន៍ដល់
សធរណជន េយងតមសមតីរបស់សមជិកសភគណបកសរបឆំង េលក សុន ឆ័យ គឺ “ជវធីិមួយ
ែដលមនករទទួលសគ ល់បំផុតកនុងកររបឆំងអំេពពុករលួយ” ។47 ចបប់សតីពីេសរភីពខងព័ត៌មន
មនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ ជមួយនឹងចបប់របឆំងអំេពពុករលួយ េពលគឺថ កងវះខតតមល ភពជ
ឫសគល់ ៃនកររបរពឹតតអំេពពុករលួយ េហយលទធភពទទួលបនព័ត៌មនជសធរណៈ ជមេធយ-

បយដ៏មនសរៈសំខន់ សរមប់ទប់សក ត់ និងេបកកកយអំេពពុករលួយ ។ េយងតមករកត់
សមគ ល់របស់នយក «សថ ប័នេគលនេយបយនិងតសូ៊មតិ» េលក ែណប សិុនៃថ មនរបសសន៍
ថ ៖ “របសិនេបចង់ឲយចបប់របឆំងអំេពពុករលួយមនរបសិទធភព េយងរតូវករទិននន័យ េយងរតូវ
ែតដឹងថបុគគលណខលះពុករលួយ និងបុគគលណខលះសអ តសអំ ។ របសិនេបគម នព័ត៌មនេយងមិនអច
េមលេឃញថនរណជអនករបរពឹតតបទេលមសេនះេទ” ។48

   

៤៤៤៤....១១១១    អំេពអំេពអំេពអំេពពុកពុកពុកពុករលួយរលួយរលួយរលួយេនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជ     

 អំេពពុករលួយបនរកីរលដលេនកមពុជ និងរជបចូលេទកនុងជីវភពសធរណៈរគប់
ករមិតទំងអស់ ។ ករវយតៃមលអំេពពុករលួយរបស់ ទីភន ក់ងរសរមប់ករអភិវឌឍន៍អនតរជតិរបស់
សហរដឋអេមរកិ េនកមពុជ បនេធវករសននិដឋ នថអំេពពុករលួយបនកល យេទជចំែណកមួយកនុង
ជីវភពរបចំៃថង ។49 ថមីៗេនះ អងគករតមល ភពអនតរជតិបនបងហ ញថ អំេពពុករលួយកនុងរបេទស 
កមពុជ “មនលកខណៈជរបព័នធ” ែដលរបជពលរដឋសរមបេទនឹងករសូកប៉ន ែដលឥឡូវេនះ េកត
េឡង “េដយសវ័យរបវតតិ”50 ។ អវតតមនៃនតមល ភព មនន័យថអំេពពុករលួយអចេកតេឡងរគប់ 
ភគីទំងអស់ ចប់ពីរដឋ ភិបលេទកន់ែផនកតុលករ អនកជំនួញ េវជជបណឌិ ត រគូបេរងៀន និងអនក

លក់ទំនិញ អនកទំងអស់េនះគឺជជនែដលពក់ព័នធនឹងចំណយមិនផលូវករ និងមនកិចចសនយអថ៌-

                                                           

47
 រគីសតូប េប៉សូ៊ ៃថង៤ ឧសភ ២០១០ សនទរកថេនកនុង ភពេលកទិវសរព័ត៍មនព័ិ ៖  េសរភីពខង័ត៌មន៖ សិទធិយល់ដឹង “
េរៀបចំេដយ អងគករយូេនសកូ , OHCHR របចំេនកមពុជជមួយនឹងរកសួងព័ត៌មន ភនំេពញ កមពុជ ។  

48
 ទឹកដីែខមរ អចអនបន ៖ khcampus.wordpress.com/2010/02/14/what-is-freedom-of-information/.  

49
 ទីភន ក់ងរផតល់ជំនួយអភិវឌឍសហរដឋអេមរកិ/កមពុជ (ៃម៉េឃល ែអម. ខឡវ៉ន, េសុជីអូ ដយអស របី៊ក, េជរល៉ អូេរបៀន) 

ែខសីហ ឆន ំ២០០៤ “ករវយតៃមលអំេពពុករលួយេនកមពុជ” ទំព័រ២ ។  
50

 សូមេមលវចិរណកថរបស់េលករពប កុល នយករបតិបតតិអងគករតមល ភពអនតរជតិកមពុជ ៃថងទី១២ េមស ២០១២ កនុង
វទិយុសេមលងសហរដឋអេមរកិជភសែខមរអំពី “ឥឡូវេនះ អំេពពុករលួយមនលកខណៈជរបព័នធ៖ អងគករតមល ភពអនតរជតិ” 
អចអនបន៖ http://www.voanews .com/khmer-english/news/Widespread-Corruption-Now-Systemic-Transparency- 
international-146868565.html 
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កំបំង ថមីៗេនះរដឋ ភិបលរបេទសអូរសត លី បនសននិដឋ នថរបេទសកមពុជបត់បង់របក់ចំណូល
រវង ៣០០លនដុលល រ េទ៥០០លនដុលល រកនុងអំេពពុករលួយ ។51 

 សនទសសន៍ៃនករយល់េឃញពីអំេពពុករលួយ របស់អងគករតមល ភពអនតរជតិ ឆន ំ២០១១ បន
ចត់ចំណត់ថន ក់កមពុជេនេលខេរៀងទី១៦៤ កនុងចំេណមរបេទសចំនួន១៨៣ ។52 កនុងករណីអំេព
ពុករលួយែដលមនករមិតខពស់ សកមមភពមួយចំនួនែដលលបីលបញេនះគឺពក់ព័នធនឹងករកប់
េឈខុសចបប់ (សូមអនជំពូក៧) រដឋ ភិបលេធវកិចចសនយជមួយរកុមហុ៊នេដមបីបេងកតនូវភពផត ច់
មុខ ឬក៏កិចចសនយផតល់សមបទនសធរណៈ (សូមអនជំពូក៧) និងករបំេប៉ងចំណយកនុងថវកិ
ជតិ ។   

ពក់ព័នធនឹងតមល ភពៃនថវកិ ែដលទក់ទិននឹងរេបៀបែដលធនធនសធរណៈរតូវបន
ចំណយ និងជចំណុចសំខន់ៃនអំេពពុករលួយែដលអចេកតមន ករផតួចេផតមៃនថវកិេបកចំហ 
បនដក់ពិនទុឲយកមពុជតិចបំផុតគឺ ១៥ពិនទុ េល១០០ពិនទុ។

53 េវៀតណម ែដលមនពិនទុ១៤ គឺជ
របេទសែតមួយកនុងចំេណមរបេទសកនុងអសីុអេគនយ៍ែដលមនពិនទុទបជងកមពុជ ។ ពក់ព័នធនឹង
កមពុជ របយករណ៍ក៏បនសននិដឋ នែដរថ “រដឋ ភិបលផតល់ព័ត៌មនតិចបំផុតដល់សធរណជន សតី
ពីថវកិរបស់រដឋ ភិបលកណត ល និងករវយតៃមលសកមមភពហិរញញវតថុតមរយៈករសទង់មតិ” ។54 ជ

ឧទហរណ៍ កមពុជបនេបះពុមព និងផសពវផសយដល់សធរណជន នូវឯកសរចំនួន៤បុ៉េណណ ះកនុង
ចំេណមឯកសរចំនួន៧ ែដលបនកំណត់កនុងរបយករណ៍គំនិតផតួចេផតមថវកិេដយេបកចំហ។ 
បែនថមពីេលេនះ រដឋ ភិបល មិនបនផសពវផសយនូវចបប់ចមលងៃនថវកិែដលគម នលកខណៈបេចចក-
េទស ែដលអចអនុញញ តឲយរបជពលរដឋបនយល់កន់ែតរបេសរ សតីអំពីអទិភពៃនករចំណយ
េនះេទ ។ របសិនេបសធរណជនមិនមនលទធភពទទួលបនព័ត៌មនសំខន់ៃនថវកិរបស់
របេទសជតិ ដូេចនះមនករពិបកកនុងករបញជ ក់េមល ថេតថវកិទំងេនះរតូវបនចំណយ េដមបី
ជរបេយជន៍ចំេពះរបជពលរដឋឬក៏អត់ ។ កងវះខតៃនតមល ភពេនះ បេងកននូវភពងយរសួលឲយ

អំេពលក់កំបំងអចេកតេឡងបនេដយគម នកររតួតពិនិតយេដយឯករជយ ។ 

  

    

                                                           

51
 វទិយុសំេឡងសហរដឋអេមរកិ ជភសែខមរ ៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ “ករេធវសវនកមមកនុងឆន ំ ២០០៧ រកេឃញថមន

ភពខុសរបរកតី និងភពគម នរបសិទធភព” អចអនបន ៖  www.voanews.com/khmer-english/news/2007-Audit-

Finds-Irregularities-Inefficiencies--130348243.html. 
52

 តមល ភពអនតរជតិ ឆន ំ២០១១ “សនទសសន៍ករយល់េឃញអំេពពុករលួយឆន ំ២០១១” ទំព័រ៣ ។  
53

 សូមអនករផតួចេផតមថវកិេបកចំហ របយករណ៍ថវកិេបកចំហឆន ំ២០១០ ទំព័រ៥ អចអនបន ៖  
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/06/2010_Full_Report-English.pdf.  
54

 ករផតួចេផតមថវកិេបកចំហ ែខមករ ឆន ំ២០១១, សនទសសន៍ៃនថវកិេបកចំហ ឆន ំ២០១០, េសចកតីសេងខបតមល ភពថវកិ ៖ កមពុ
ជ វគគ៣ អចអនបន ៖ http://www.ngoforum.org.kh/eng/dip/dipdocs/NBP_OBI_Brief_2010-English.pdf ។  
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៤៤៤៤....២២២២    ករករករកររបឆំងរបឆំងរបឆំងរបឆំងអំេពអំេពអំេពអំេពពុកពុកពុកពុករលួយរលួយរលួយរលួយ     

កនុងែខកញញ  ឆន ំ២០០៧ រដឋ ភិបលបនផដល់សចច ប័នេលអនុសញញ របឆំងអំេពពុករលួយ 
របស់អងគករសហរបជជតិ (អ.ប.អ.ព.អ.ស.ប)។ អ.ប.អ.ព.អ.ស.ប បនរមួបញចូ លនូវឯកសរ
េយងមួយចំនួនសតីពីេសរភីពខងព័ត៌មន និងកំណត់នូវជំហនែដលរដឋគួរែតេដរេដមបីេលកកមពស់
តមល ភព ។ ចំណុចទំងេនះ រមួបញចូ លទំងករបេងកតនូវសថ ប័នេសុបអេងកត និងតមដនអំេពពុក

រលួយ និងករែចកចយនូវព័ត៌មនផលូវករជសធរណៈ ។  

 នីតិកមមរបឆំងអំេពពុករលួយ កនុងទរមង់ជចបប់របឆំងអំេពពុករលួយ រតូវបនអនុម័តេដយ
រដឋសភកនុងែខមិន ឆន ំ២០១០ និងចូលជធរមន កនុងែខសីហ ឆន ំ២០១០ ។55 ចបប់េនះពរងឹង
អំណចរបស់អងគភពរបឆំងអំេពពុករលួយ ែដលរតូវបនបេងកតមុនេពលមនករអនុម័តចបប់េនះ 

និងែដលមនតួនទីអនុវតតចបប់ េសចកតីបងគ ប់ និងបទបញជ  ពក់ព័នធនឹងអំេពពុករលួយ និងដឹកនំ
ករងរកនុងករករពរ និងលុបបំបត់អំេពពុករលួយកនុងរបេទសកមពុជ ។ ចំណុចេនះរប់បញចូ លទំង
ករតមដន និងេសុបអេងកតអំេពពុករលួយ និងពិនិតយេមលពកយបណតឹ ងែដលទទួលបនសតីពីអំេព
ពុករលួយ ។ ចបប់េនះក៏បនបេងកតនូវរកុមរបឹកសជតិរបឆំងអំេពពុករលួយ ែដលនឹងផតល់ជករ
ែណនំ និងអនុសសន៍ដល់អងគភពរបឆំងអំេពពុករលួយអំពីករងររបឆំងអំេពពុករលួយផង 
ែដរ។  

៤៤៤៤....៣៣៣៣    េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីពខងខងខងខងព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មន     

 ខណៈេពលែដលចបប់របឆំងអំេពពុករលួយ រតូវបនបុគគលមួយចំនួនេឃញថជជំហន
មួយដ៏វជិជមនកនុងករកមច ត់អំេពពុករលួយ បុ៉ែនតករវភិគដ៏សីុជេរមបនបងហ ញ ថចបប់េនះមិនមន
អំណច កនុងករកមច ត់អំេពពុករលួយេនះេទ 
។ ឧទហរណ៍ ចបប់េនះមិនបននិយយពី
លទធភព ឬកតពវកិចចរបស់អងគភពរបឆំង
អំេពពុករលួយ    កនុងករេបះពុមពផសយនូវព័ត៌----    

មន    ពក់ព័នធនឹងសកមមភព និងករេសុប
អេងកតរបស់អងគភពេនះេទ    ។ ចំណុចេនះជ
លទធផល បនរបមូលផតុំករសនមត់ទុកជមុន 
របឆំងនឹងករេបកចំហព័ត៌មន    ជជងទទួល
សគ ល់ នូវេគលនេយបយែដលតរមូវឲយមន
ករេបកចំហ យ៉ងទូលំទូលយដូចមនែចង
កនុងេគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មន    ។ មួយវញិេទៀត ចបប់របឆំងអំេពពុករលួយ បនរចន

                                                           

55
 ចបប់របឆំងអំេពពុករលួយ អចែសវងរកបនេលេគហទំព័រសិទធិមនុសសរបស់ ម.ស.ម.ក ៖ www.sithi.org/temp.php?url

=view_law.php&&id=172. 

អនុសញញអនុសញញអនុសញញអនុសញញ របឆំងរបឆំងរបឆំងរបឆំងអំេពអំេពអំេពអំេពពុកពុកពុកពុករលួយ រលួយ រលួយ រលួយ  

មរតមរតមរតមរត១០១០១០១០((((កកកក) ) ) ) ៖៖៖៖ រដឋគួរែតអនុម័ត “នីតិវធីិ ឬបទ
បញជ  អនុញញ តឲយសមជិកសធរណៈទូេទ 
អចទទួលបនព័ត៌មនសតីពីករេរៀបចំ តួនទី 
និងដំេណ រករសេរមចចិតតរបស់រដឋបលសធរ
ណៈរបស់ខលួនតមករគួរ េហយេដយមនករ
ករពរឯកជនភព និងទិននន័យឯកជនកនុង
សកមមភពសេរមចចិតត និងែផនកចបប់ ែដលពក់
ព័នធនឹងសធរណជន” ។ 
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េចលទុកជមុនយ៉ងេបកចំហនូវករេបះពុមពផសយរបយករណ៍េផសងៗរបស់ អងគភពរបឆំងអំេព
ពុករលួយ បុ៉ែនតរបយករណ៍អស់ទំងេនះរតូវបញជូ នេទេលកនយករដឋមរនតីេដយផទ ល់ជំនួសវញិ 
ចំណុចេនះេលកយកនូវកររពួយបរមភ មិនរតឹមែតករខវះខតនូវតមល ភពេនះេទ បុ៉ែនតក៏មនករ
រពួយបរមភពីភពឯករជយែផនកនេយបយរបស់អងគភពរបឆំងអំេពពុករលួយផងែដរ    ។56

  

    កនុងចបប់េនះ បុគគល និងសថ ប័នជក់លក់មួយចំនួន រតូវែតេធវកររបកសពីរទពយសមបតតិ និង
បំណុល េដមបីេចៀសវងនូវទំនស់ផលរបេយជន៍ (មរត១៧)    ។ បុ៉ែនត ចបប់េនះបនែចងថរល់
កររបកសេទដល់អងគភពរបឆំងអំេពពុករលួយ នឹងរតូវរកសជសមង ត់ ចំណុចេនះរប់បញចូ ល
ទំងកររបកសេដយសមជិករពឹទធសភ សមជិកសភ រដឋ ភិបល និងេចរកមអសនៈ និងថន ក់
ដឹកនំសងគមសីុវលិ    ។57 គណបកសរបឆំងបនទមទរឲយមនករេធវវេិសធនកមមេលចបប់េនះេដមបី

ឲយមនករេបកចំហនូវព័ត៌មនៃនរទពយសមបតតិេនះជសធរណៈ បុ៉ែនតករទមទរេនះមិនរតូវបន
េលកយកមកពិចរណេនះេទ    ។ ដូចែដលបនកត់សមគ ល់េដយតំណងររសតគណបកស សម រងសីុ 
េលក សុន ឆ័យ មនរបសសន៍ថ “េយងេជឿថរបសិនេបអនកចត់ទុកកររបកសរទពយសមបតតិជ
ករសមង ត់បំផុត ជពិេសសរទពយសមបតតិរបស់បុគគលកនុងរដឋ ភិបល កររបកសេនះនឹងគម នន័យអវី
េនះេទ    ។ ដូេចនះ េយងចង់ឲយសធរណជនមនសិទធិដឹងពីរទពយសមបតតិទំងអស់របស់ថន ក់ដឹកនំ
ជន់ខពស់របស់រដឋ ភិបល” ។58    

    ចបប់របឆំងអំេពពុករលួយ ក៏ខកខនមិនបនែចងពីរកបខណឌ ចបប់សរមប់ករករពរែផនក
រងកយ និងែផនកចបប់ដល់បុគគលែដលហ៊នេបកកកយពីអំេពពុករលួយ ដូចែដលបនេសនកនុង
េគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មន    ។ តមពិត មរត៤១កនុងចបប់េនះបនចត់ទុកករេលចធល យ
ព័ត៌មន និងករផតល់ព័ត៌មនមិនពិតពីអំេពពុករលួយថជបទេលមស    ។ មិនែតបុ៉េណណ ះ ក៏គម នតរមូវ
ករជក់លក់បញជ ក់ពីេគលបំណងពក់ព័នធនឹងពកយបណតឹ ងេនះេទ មនន័យថគម នភពចបស់
លស់ថេតពកយបណតឹ ងេនះគឺជពកយបណតឹ ងមិនរតឹមរតូវ ជជងពកយបណតឹ ងែដលមនបំណងភូត

កុហក នឹងអចរតូវបនចត់ទុកជបទេលមសែដរឬេទ    ។ បញញតតិទំងេនះ និងករខវះខតនូវភព
ចបស់លស់ថេតបញញតតិទំងេនះនឹងរតូវបករសយែបបណ គឺហក់ដូចជេដរតួជករបងអ ក់មិនឲយ
បុគគលែដលដឹងព័ត៌មនពីអំេពពុករលួយចូលមករយករណ៍    ។ មិនែតបុ៉េណណ ះ េដយសរែតដំេណ រ
ករចបប់ែដលេនរសេពចរសពិល និងករមិនតរមូវជកតពវកិចចេដមបីផសពវផសយព័ត៌មនអំពីករ
េសុបអេងកតអំេពពុករលួយ េធវឲយមនកររពួយបរមភថេតព័ត៌មនែដលទទួលបននឹងរតូវបនេរប
របស់យ៉ងមនរបសិទធភពកនុងករលុបបំបត់អំេពពុករលួយែដរឬេទ    ។   
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 ម.ស.ម.ក ែខមិន ឆន ំ២០១០ “លិខិតរបស់ ម.ស.ម.ក េទកន់របធនរដឋសភពីេសចកតីរពងចបប់របឆំងអំេពពុករលួយ” 

អចអនបន ៖  www.cchrcambodia.org/English/add_press_release/press_release/cchr%20letter%20to%20the

%20president%20of%20the%20national%20assembly%20concerning%20the%20draft%20anti-corruption%20law

%20(english%20translation)(031010_1268279956).pdf.  
57

 សូមអនមរត១៧ និង២០ ៃនេសចកតីរពងចបប់របឆំងអំេពពុករលួយឆន ំ២០១០ ។   
58

 េលក សុន ឆ័យ ដូចែដលបនដករសង់សមតីកនុងវទិយុេអបី៊សីុ, វទិយុអូរសត លី កលពីៃថងទី១២ ែខមិន ឆន ំ២០១០ អតថបទអច
អនបន ៖ www.radioaustralia.net.au/connectasia/stories/201003/s2843946.htm ។ 
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    ចបប់សតីពីេសរភីពខងព័ត៌មន ែដលរមួបញចូ លនូវករសនមត់ទុកជមុននូវករេបកចំហជអតិ
បរមមនន័យថករអនុវតតន៍របស់មរនតីរដឋ ភិបល នឹងរតូវបនតមដនយ៉ងរតឹមរតូវ េហយអំេព
ពុករលួយនឹងរតូវបនេបកកកយ    ។ ដូេចនះ េសរភីពខងព័ត៌មនបំេពញបែនថមឲយចបប់របឆំងអំេព
ពុករលួយ តមរយៈករពរងឹងលទធភពៃនរបជពលរដឋកមពុជទូេទេដមបីទមទរឲយមរនតីរដឋ ភិបល

ទទួលខុសរតូវចំេពះពួកគត់    ។ រសបេពលជមួយេនះែដរ ករេបកចំហករងររបស់អងគភព
របឆំងអំេពពុករលួយជសធរណៈ អចបេងកនភពគួរឲយេជឿជក់ និងភពរសបចបប់ និងទំនុកចិតត
មកេលករងររបស់អងគភពេនះ    ។ ពក់ព័នធនឹងេសរភីពខងព័ត៌មន និងអំេពពុករលួយ ម.ស.ម.ក 
ផតល់អនុសសន៍មួយចំនួនដូចខងេរកម ៖  

អនុសសន៍អនុសសន៍អនុសសន៍អនុសសន៍ 

• េដមបីឲយអនុេលមេទតមេគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មន គួរែតមនករេធវវេិសធន----
កមមេលចបប់របឆំងអំេពពុករលួយេដមបី ៖  

- ធនឲយមនករេបកចំហជអតិបរម  

- ធននូវឯករជយភពរបស់អងគភពរបឆំងអំេពពុករលួយ  

- រមួបញចូ លនូវបទបញញតតិែដលែចងថ ករងររបស់អងគភពរបឆំងអំេពពុករលួយ    របយ----
ករណ៍ និងករេបកចំហទំងឡយណែដលអងគភពេនះបនទទួល គួរែតផសពវផសយជ

សធរណៈ  

- ផតល់នូវករករពរឲយបនទូលំទូលយចំេពះអនកផតល់ព័ត៌មន និង  

- ដកេចញនូវបទេលមសសតីពីករេលចធល យព័ត៌មន ។  

• រដឋ ភិបលគួរែតបេងកតនូវគណៈកមម ធិករ ឬក៏រកុមករងរេដមបីវភិគនូវចបប់របឆំងអំេព
ពុករលួយ និងចបប់េនកមពុជដៃទៗេទៀត (និងករេធវវេិសធនកមម ឬក៏បញញតតិថមីៗែដល
បនអនុម័ត) េដមបីធនថបញញតតិទំងេនះអនុេលមេទនឹងកតពវកិចចរបស់ អនុសញញ សតី
ពីកររបឆំងអំេពពុករលួយ    ។  
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៥. េសរភីពខងព័ត៌មន និងសរព័តម៌ន 

 

បណត ញសរព័ត៌មនែដលមនគុណភព និងេសរ ី គឺចំបច់ណស់សរមប់ករអនុវតតន៍

លទធិរបជធិបេតយយ តមរយៈករផសពវផសយអតថបទ និងេរឿងរ៉វសតីពីកិចចករសធរណៈនិងតួេលខ 
េហយបណត ញសរព័ត៌មនជួយសរមួលដល់កររតួតពិនិតយរបស់សធរណជន េហយដូេចនះអច
ជួយពរងឹងរដឋ ភិបលែបបរបជធិបេតយយ    ។ ព័ត៌មនែដលផតល់េទសធរណជនតមរយៈបណត ញ
សរព័ត៌មនចរមុះ ក៏អចឲយរបជពលរដឋដឹងពីករសេរមចចិតតចំេពះកិចចករសធរណៈផងែដរ    ។ 
លទធភពទទួលបនព័ត៌មន គឺមនភពចំបច់សរមប់បណត ញសរព័ត៌មនេដមបីអនុវតតតួនទី
របស់ខលួន    ។ ថវីេបមនករវវិឌឍន៍ខលះៗកនុងករផសពវផសយព័ត៌មនមួយចំនួនេនកមពុជកតី ក៏បណត ញ
ព័ត៌មនេនែតមនឧបសគគខលះៗកនុងករែសវងរកព័ត៌មនជក់លក់មួយចំនួនផងែដរ    ។  

៥៥៥៥....១១១១    លទធភពលទធភពលទធភពលទធភពទទួលទទួលទទួលទទួលបនបនបនបនព័ព័ព័ព័ត៌មនត៌មនត៌មនត៌មន     

ដូចែដលបនកត់សមគ ល់កនុងជំពូកទី២ មរត៥ ៃនចបប់សតីពីរបបសរព័ត៌មន បនែចងថ
សរព័ត៌មនមនសិទធិទទួលបនព័ត៌មនរបស់រដឋ ភិបល េទះបីជលទធភពេនះនឹងរតូវបនករមិត
េដយេយងេទេលមូលដឋ នមួយចំនួន ដូចែដលមនែចងកនុងចបប់ក៏េដយ    ។  

កនុងដំេណ រករេរៀបចំរបយករណ៍េនះ ម.ស.ម.ក បននិយយជមួយអនកសរព័ត៌មនមួយ
ចំនួនេដមបីឲយដឹងថេតចបប់េនះអនុវតតជក់ែសតងែបបណ    ។ អនកសរព័ត៌មន បនកត់សមគ ល់ថ
មនបទពិេសធន៍វជិជមនមួយចំនួនែដលអនុវតតដូចមនែចងកនុងមរត៥ ៃនចបប់សតីពីរបបសរ----
ព័ត៌មន    ។ ពិេសស េនេពលែដលេធវកររយករណ៍ពីបញហ ែដលមិនពក់ព័នធនឹងនេយបយ អនក
ែដលរតូវបនសមភ សន៍បញជ ក់ថ    រដឋ ភិបល និងរកសួងននមនព័ត៌មនេរតៀមទុកជេរសច    ។ 
អនកសរព័ត៌មនក៏ទទួលសគ ល់នូវករវវិតតន៍ថមីៗ ែដលពួកេគអចទទួលបនព័ត៌មនជក់លក់ណ

មួយយ៉ងឆប់រហ័ស និងមនរបសិទធភព េដយសរែតរកសួងននរបស់រដឋ ភិបលបនែតងតំង
អនកនំពកយេដមបីអចទទួលយកសំណួរេដយផទ ល់    ។ រដឋ ភិបលក៏បនបេងកត អងគភពព័ត៌មន 
និងរបតិកមមរហ័ស េហយកនុងែខមិន ឆន ំ២០១១ ក៏បនបេងកតអងគភពរបតិកមមសរព័ត៌មនថមី េដមបី    
ផតល់ព័ត៌មនេទអនកសរព័ត៌មនសតីពីបញហ ពក់ព័នធនឹងសកមមភពរបស់េយធ ករងរទូត និងសនតិ----
សុខជតិេទៀតផង។59

   

មនករសវ គមន៍ចំេពះករវវិឌឍន៍ៃនលំហូររបស់ព័ត៌មន ផតល់លទធភពទទួលព័ត៌មន
សរមប់អនកសរព័ត៌មន និងសធរណជនទូេទេដយផទ ល់ និងអចងយរកបន    ។ ក៏បុ៉ែនត េន
មនចំណុចែដលរតូវែកលមអ ដូចជរកសួងមួយចំនួនមិនទន់ែតងតំងអនកនំពកយេនេឡយ និងអនក
                                                           

59
 សរព័ត៌មន ឌឹ ភនំេពញ បុ៉សត¥ ៃថងទី២៥ ែខមិន ឆន ២០១១ “នយករដឋមរនតីជំរញុឲយមនរកុមករងរែផនកសរព័ត៌មន” ។  
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សរព័ត៌មនមួយចំនួនែដលរតូវបនសមភ ស    បនេលកយកបញហ សតីពីេពលេវល    ែដលអចជួបអនក
នំពកយទំងេនះផងែដរ    ។ មិនែតបុ៉េណណ ះអនកសរព័ត៌មនមួយចំនួនែដលរតូវបនសមភ ស បន
េលកេឡងែដរ    ថអនកនំពកយបននិយយចកពីរបធនបទជក់ែសតង េហយព័ត៌មនែដលពួកគត់
ផតល់ឲយគឺេពលខលះមិនចបស់លស់ ឬក៏មិនរតឹមរតូវ    ។  

អនកសរព័ត៌មនទំងេនះក៏បនកត់សមគ ល់ផងែដរថ េពលែដលរតូវបនសួរសំណួរពក់
ព័នធនឹងព័ត៌មនរេសបែផនកនេយបយ ឬក៏ព័ត៌មនែដលអចេធវឲយមនកររះិគន់ដល់េគល
នេយបយ របស់រដឋ ភិបល ជពិេសសពក់ព័នធេទនឹងដីធលី ែដលជរបធនបទៃនជេមល ះជបនត
បនទ ប់រវងរបជពលរដឋ អជញ ធរ និងរកុមហុ៊ន េនះពួកេគេរចនែតជួបរបទះនឹងឧបសគគ េហយករ
េសនសំុព័ត៌មនគឺជទូេទរតូវបនបដិេសធ    ។ ដូចែដលបនកំណត់ខងេល និងផទុយពីេគលករណ៍

េសរភីពខងព័ត៌មន ចបប់សតីពីរបបសរព័ត៌មន មិនបនែចងពីយនតករបណតឹ ងឧទធរណ៍ និងមិន
មនសថ ប័នតមដន មនន័យថមិនមនបណតឹ ងសទុកខសរមប់អនកសរព័ត៌មនែដលរតូវបន
បដិេសធនូវលទធភពទទួលពត៌មនេនះេទ    ។    

មនករកត់សមគ ល់បែនថមថ េនេពលែដលសួររកព័ត៌មនកនុងលកខណៈមិនសូវផលូវករ ជ
ទូេទករេសនសំុេនះរតូវបនបដិេសធ    ។ អនកសរព័ត៌មនែដលរតូវបនសមភ ស មនរបសសន៍ថ    

បេចចកេទសែដលមរនតីរដឋ ភិបលបនេរបរបស់ គឺនិយយថពួកេគរវល់ខល ំងណស់    ែដលមិនអច
េឆលយតបនឹងសំណួរទំងេនះបន និងរបប់ឲយអនកសរព័ត៌មនេទរករបភពដៃទេទៀតេដមបីរក
ព័ត៌មនែបបេនះ    ។ ឧទហរណ៍ អនកសរព័ត៌មនមន ក់បនពណ៌នអំពីដំេណ រករេសនសំុព័ត៌មន
របស់រកសួងហិរញញវតថុ ែដលជដំេណ រករមួយ    ែដលទមទរឲយអនកសួរព័ត៌មនចំណយេពលេវល
េរចន េដយតរមូវឲយមនករេសនសំុជលយលកខណ៍អកសរ និងមនសំណួរឲយចបស់លស់កនុងលិខិត
េនះផងែដរ    ។ បទពិេសធន៍របស់អនកសរព័ត៌មនមន ក់    គឺថករេឆលយតបរតូវបនពនយរេពល និង
ព័ត៌មនែដលទទួលបនគឺមនភពមិនចបស់លស់    ។  

តមរយៈករពិភកសរបស់ ម.ស.ម.ក ជមួយអនកសរព័ត៌មន ក៏បនបងហ ញយ៉ងចបស់ថ
បទពិេសធន៍រវងអនកសរព័ត៌មនកមពុជ និងអនកសរព័ត៌មនបរេទសក៏អចខុសគន ផងែដរ ែដល
អនកសរព័ត៌មនកមពុជអចងយរសួលកនុងករទទួលបនព័ត៌មន របែហលមកពីករេរបភសដូច    
គន  និងតមរយៈទំនក់ទំនងផទ ល់ខលួន    ។ បុ៉ែនត អវីែដលជក់ចបស់គឺអនកសរព័ត៌មនកមពុជអចនឹង
រតូវឲយបងហ ញពីរបភពែដលេគទទួលបនសំណូក    េដមបីជួយលក់បំងព័ត៌មនជក់លក់ណមួយ 

េហយកនុងករណីធងន់ធងរជងេនះេទេទៀត    គឺរតូវបនគំរមកំែហង ឬសូមបីែតរងករវយរបហរ    ។ អនក
ែដលរតូវបនសមភ ស ក៏បនបងហ ញពីករបដិេសធមិនផតល់ព័ត៌មន ជញឹកញប់ែដលេកតមន
េឡងចំេពះករេបះពុមពផសយរបស់សរព័ត៌មនជភសអង់េគលស ែដលទូេទគឺហ៊នរះិគន់រដឋ ភិ----
បល និងរយករណ៍ចំេពះព័ត៌មនរេសបេរចនជង របសិនេបេរបៀបេធៀបជមួយសរព័ត៌មន    
ែខមរ    ។  
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មតិេយបល់ទំងអស់ែដលបនមកពីអនកសរព័ត៌មន បនបងហ ញថេគលករណ៍ៃនករ
េបកចំហជអតិបរម េនមិនទន់បនអនុវតតទំងរសុងេនកមពុជេនះេទ េទះបីជអនកនំពកយរបស់
រកសួងនីមួយៗ រតូវបនែតងតំងឲយផតល់ព័ត៌មនែបបេនះក៏េដយ    ។ កងវះខតលទធភពទទួលព័ត៌----
មនឲយបនរគប់រគន់ និងរតឹមរតូវ បនររងំលទធភពអនកសរព័ត៌មនកនុងករផតល់ព័ត៌មន និង

ជំរញុឲយមនករជែជកពិភកស    និងប៉ះពល់ដល់មុខងររបស់សរព័ត៌មន ែដលជសសររទូងទីបួន
របស់លទធរបជធិបេតយយ ។  

៥៥៥៥....២២២២    ករករករករែចកែចកែចកែចកចយចយចយចយ     

    បញហ ពក់ព័នធនឹងករែចកចយក៏េកតមនេឡងែដរ ឬរបសិនេបេរបរបស់ភសកនុង កតិក
សញញ សតី ពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយគឺ “ផសពវផសយ” ព័ត៌មន ែដលបនដក់ករមិតមកេល

លទធភព របស់សធរណជនកនុងករទទួលបនព័ត៌មន។  

    ករមនអំណចរបស់រដឋ ភិបលមកេលសរព័ត៌មន មនន័យថរដឋ ភិបលមនអំណច
រគប់រគងយ៉ងខល ំងមកេលករែចកចយព័ត៌មន    ។ សថ នីយទូរទសសន៍ទំងអស់ សថ នីយវទិយុេសទរែត
ទំងអស់ និងសរព័ត៌មនភសែខមរសំខន់ៗមួយចំនួនជរបស់ ឬក៏រគប់រគងេដយសមជិកគណ----        
បកសរបជជនកមពុជ ឬក៏បុគគលែដលមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងគណបកសកន់អំណច    ។60 ដូេចនះ

មិនរតូវភញ ក់េផអលេនះេទ ែដលព័ត៌មនផសពវផសយេចញពីបណត ញសរព័ត៌មនទំងេនះ គឺមន    
ទំេនរេទខងរដឋ ភិបល    ។ សថ នីយទូរទសសន៍ែដលលបីលបញបំផុត គឺបណត ញទូរទសសន៍កមពុជ    
(សីុធីអិុន) ជរកុមហុ៊នរបស់ទីរបឹកសរបស់នយករដឋមរនតី ចំែណកឯទូរទសសន៍បយ័ន គឺរគប់រគង
េដយកូនរសីរបស់េលកនយករដឋមរនតី    ។ អជញ ប័ណណេដមបីបេងកតបណត ញ និងរបព័នធផសពវផសយ
េលទូរទសសន៍ និងវទិយុ រតូវផតល់េដយរកសួងព័ត៌មន ក៏បុ៉ែនត អំណចេនះហក់ដូចជរតូវបនេរប
េដមបីជមេធយបយគបសងកត់រល់ព័ត៌មនរេសបែផនកនេយបយ េដយធនថអជញ ប័ណណនឹង    
ផតល់េទរកុមហុ៊នែដលមនទំនក់ទំនងជមួយរដឋ ភិបលែតបុ៉េណណ ះ    ។61 កនុងែខសីហ និងកញញ  ឆន ំ
២០១១ រកសួងព័ត៌មន បនបិទសរព័ត៌មនែខមរចំនួន ៣៩ េរពះមនករេចទថសរព័ត៌មនទំង

េនះកន់កប់អជញ ប័ណណហួសអយុកលកំណត់ និងកនុងករណីចំនួនពីរ គឺេដយសរែតករខកខន
កនុងករជូនដំណឺងពីករដូរទីតំងរបស់ពួកេគ ។62 រកសួងព័ត៌មនបនយល់រពមជេគលករណ៍
េដមបីអនុញញ តឲយអនកសរព័ត៌មន រស់ សុឃិត េបកអជីវកមមសរព័ត៌     មនេឈម ះថ “ករបករសយ
ព័ត៌មនសដីពីអំេពពុករលួយ” េទះបីជ េលក សុឃិត មិនទន់បនទទួលអជញ ប័ណណជផលូវករេន

                                                           

60
 ខុមែរហវល ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ “លទធិរបជធិបេតយយ ករេបះេឆន ត និងកំែណទរមង់េនកមពុជ” ទីព័រ១២ អចអនបន ៖   

www.comfrel.org/images/others/1265785063Comfrel-Cambodia%20Democratic %20Reform%202009-En-

Final.pdf.  
61

 ដូចខងេល ទំព័រ១៣ ។  
62 ម.ស.ម.ក ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ “សលកប័រតព័ត៌មនេសរភីពមូលដឋ ន ៖ ករបិទសរព័ត៌មន” អចអនបន ៖ 
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=21&id=5&lan

g=khm 
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េឡយក៏េដយ ។ េលក រស់ សុឃិត ជអនកសរព័ត៌មនេរកេម៉ងែដលេនឆន ំ២០០៩ េលកបន
ជប់ពនធនគរពីបទផសយព័ត៌មនមិនពិត េដយករេផញសរបងខូចបងអ ប់មួយដល់េលក សយ 
សុភព ែដលជអនកផសយព័ត៌មនេនបណត ញទូរទសសន៍កមពុជ    (សីុធីអិុន) ដ៏លបីលបញ ។63 ករបិទ
បលុកមួយចំនួនជក់លក់ ដូចជ េខអយ មីេឌៀ គឺជឧទហរណ៍ដ៏ថមីបំផុតៃនករគបសងកត់ ែដលរដឋ ----

ភិបលកំពុងែតអនុវតត    ។ វធីិសរសតមួយេនះ អចររងំមិនឲយរបជពលរដឋធមមត បេញច ញសំេឡង
របស់ខលួនតមរយៈសរព័ត៌មន និងររងំពួកេគមិនឲយទទួលបនព័ត៌មនេដមបីបេញច ញគំនិតផទ ល់
របស់ពួកេគ និងេដមបីចូលរមួករជែជកពិភកសែដលពួកេគបនទទួលព័ត៌មន និងករជែជក
ពិភកសជលកខណៈរបជធិបេតយយ    ។64

 

េសរភីពខងព័ត៌មន និងសរព័ត៌មនគួរែតពិនិតយេមលកនុងបរបិទដ៏ទូលយ ៃនេសរភីព

បេញច ញមតិេនកមពុជ    ។ ករេរបរបស់ចបប់េដមបីគបសងកត់ កត់េទស និងទណឌ កមមែផនករពហម----
ទណឌ រមួនឹងបេចចកេទស ដូចជករគំរមកំែហង ករយយី និងសូមបីែតករសមល ប់ សកមមភពទំង
អស់េនះបនររងំមិនឲយមនសរព័ត៌មនេបកចំហ និងេសរ ី   ។65 ខណៈេពលែដលចបប់សតីពីសរ----
ព័ត៌មន បនែចងកនុងមរត២០ថ “គម នជនណមន ក់រតូវចប់ចង ឬជប់ពនធនគរ េដយសរករ
បេញច ញមតិេឡយ” មនពកយជេរចនកនុងចបប់េនះ និងករបករសយចបប់សតីពីរបបសរព័ត៌មន 
និងរកមរពហមទណឌ  េនមិនចបស់លស់េនេឡយ    ។ ឧទហរណ៍ មរត១២ ែចងថចបប់មិនរប់
បញចូ លករ “មិនទន់គិតដល់ករផតនទ េទសតមចបប់រពហមទណឌ ” និងមរត២០ែចងថ “អំេព
របរពឹតតរបស់និេយជក និពនធនយក ឬអនកនិពនធអតថបទ ែដលរេំលភចបប់រពហមទណឌ  រតូវទទួល
េទសតមចបប់រពហមទណឌ ” ។ ខណៈេពលែដលកនុងករណីរបស់េលក មុ៉ង ឬទធី និងែកវ សុធ (ែខ
េមស ឆន ំ២០០២) បនទទួលេជគជ័យកនុងករតវ៉    ថបញញតតិបរហិរេករ ត¥រតូវបនជំនួសេដយ មរត
១០ កនុងចបប់សតីពីរបបសរព័ត៌មន (ែដលបនកំណត់ថបទបរហិរេករ ត¥ជេទសរដឋបបេវណី) ក៏បុ៉ែនត
ករណីេនះមិនរតូវបនយកមកអនុវតតកនុងសថ នភពជក់ែសតងេនះេទ េហយអនកសរព័ត៌មនបនតរង
ករកត់េទសកនុងរកមរពហមទណឌ     ។66 េលក ហងស ចរក មច ស់សរព័ត៌មនែខមរមច ស់រសុក ែដល
មនទំនក់ទំនងជមួយនឹងគណបកសរបឆំង គឺជអនកសរព័ត៌មនមួយរបូែដលរងនូវករេចទ
របកន់ែបបេនះ    ។ គត់រតូវបនចប់ខលួនេនៃថងទី២៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ បនទ ប់ពីសរព័ត៌មន

របស់េលកបនផសពវផសយនូវអតថបទមួយចំនួន េចទរបកន់ដល់អនកជំនួយករ របស់េលក
ឧបនយករដឋមរនតី សុខ អន ថពក់ព័នធនឹងអំេពពុករលួយ    ។67 បនទ ប់ពីេលក ហងស ចរក 

                                                           

63 សរព័ត៌មន ឌឹ េខមបូឌ េដលី ៃថងទី២៣ ែខមិន ឆន ំ២០១២ “រកសួងយល់រពមចំេពះចំណងេជងសរព័ត៌មនថមីែដលរយ
ករណ៍ពីកររបឆំងអំេពពុករលួយ” ។  
64

 សរព័ត៌មន ឌឹ ភនំេពញ បុ៉សត¥ ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ “ែវបសយរបស់គណបកសរបឆំងរតូវបនបិទ” ។  
65

 ម.ស.ម.ក និងអនកទំងអស់ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ “កមពុជរតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិរបជធិបេតយយសថិតកនុងេរគះថន ក់?” ជ
ពិេសសជំពូកទី៤ ។  
66

 អងគករមរត១៩ ែខធនូ ឆន ំ២០០៥ “េសរភីពបេញច ញមតិ និងសរព័ត៌មន” ទំព័រ៥៤ ។  
67

 អនកសរព័ត៌មនគម នរពំែដន ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ “កមពុជ ៖ េលកនយករដឋមរនតី េលកបនសនយថនឹងគម នអនកសរព័ត៌
មនរបូណនឹងរតូវចូលកនុងពនធនគរេនះេទ” ទំព័រ៣ ។  
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បដិេសធមិនរពមបងហ ញេឈម ះរបស់របភពព័ត៌មន (ករបដិេសធេនះមនែចងកនុងមរត២ ៃនចបប់
សតីពីរបបសរព័ត៌មន) របូេលករតូវបនេគកត់េទសេដយកំបំងមុខ ពីបទផសយព័ត៌មនមិនពិត 
និងផតនទ េទសឲយជប់ពនធនគររយៈេពលមួយឆន ំ និងបងគ ប់ឲយបង់របក់ពិន័យចំនួន ៩.០០០.០០០ 
េរៀល (របែហលជ ២.២៥០ដុលល រសហរដឋអេមរកិ) ។68

  

រកមរពហមទណឌ ឆន ំ២០០៩ ែដលចូលជធរមនកនុងែខធនូ ឆន ំ២០១០ បនែចងជេបកចំហ    ថ
បទបរហិរេករ ត¥ែដលពក់ព័នធនឹងសរព័ត៌មន គួរែតេដះរសយកនុងបញញតតិរដឋបបេវណីៃនចបប់សតីពី
របបសរព័ត៌មន    ។ ក៏បុ៉ែនត រតូវេនចំេមលបនតេទៀតថេតបញញតតិទំងអស់េនះនឹងយកមកអនុវតតជក់
ែសតងែបបណខលះ ជពិេសស រកមរពហមទណឌ ែដលេនមនបទបញញតតិែដលអចបងហ ញពីករគំរម
កំែហងដ៏ធងន់ធងរមកេលេសរភីពបេញច ញមតិរបស់អនកសរព័ត៌មន ែដលរមួមនទំងបទេលមសៃន

ករបេញច ញមតិជសធរណៈេដមបីជះឥទធិពលមកេលរបព័នធតុលករ និងេធវឲយបត់បង់ជំេនឿមក
េលេសចកតីសេរមចរបស់តុលករ    ។69

   

    ជលទធផលៃនករភ័យខល ចករគំរមកំែហង ករសមលុត និងបទេលមសរពហមទណឌ  េនមន    
ភសតុតងបងហ ញថអនកសរព័ត៌មនេរបរបស់នូវករចប់ពិរទុធខលួនឯង និងេចៀសវងមិនផសពវផសយ
ព័ត៌មនែដលរដឋ ភិបលពិចរណថប៉ះពល់ ឬមនលកខណៈជព័ត៌មនរេសបែផនកនេយបយ។70 

អនកសេងកតករណ៍បនកត់សមគ ល់ថ មនេគលនេយបយែដលកំពុងអនុវតតសរមប់អនកេបះពុមព----
ផសយ និងនិពនធនយក េដមបីេបះពុមពផសយនូវព័ត៌មនមិនសូវរេសប និងមិនសូវគួរឲយចប់អរមមណ៍ 
“េដមបីេគចផុតពីេរគះថន ក់” ។71

  

    ក៏បុ៉ែនតរតូវចងចំថ ខណៈេពលែដលមនបរយិកសជំរញុ និងជួយសរមួលពហុនិយមកនុង
សរព័ត៌មន មនសរៈសំខន់កនុងលទធភពទទួលបនព័ត៌មន អនកសរព័ត៌មនគឺជតំណភជ ប់

ចមបងមួយរវងសធរណជន និងព័ត៌មន    ។ អនកសរព័ត៌មនទំងេនះគួរែតពិចរណនូវករទទួល
ខុសរតូវរបស់ពួកេគ េដមបីេបះពុមពផសយព័ត៌មនរេសប    ។ មនរបយករណ៍េកនេឡងជេរចន
ែដលបងហ ញថអនកសរព័ត៌មនទទួល ឬសូមបីែតេសនថវកិេដមបីជថនូរនឹងករមិនផសពវផសយព័ត៌មន 

                                                           

68
 ដូចខងេល ។  

69
 សរបុមក មនបទបញញតតិចំនួន៩ កនុងរកមរពហមទណឌ  ែដលប៉ះពល់ដល់សិទធិៃនេសរភីពកនុងករបេញច ញមតិ ដូចជ៖ បទ

បរហិរេករ ត¥ជសធរណៈ (មរត៣០៥ កនុងរកមរពហមទណឌ ឆន ំ២០០៩) បទេជររបមថជសធរណៈ (មរត៣០៧) បទបដឹង
បរហិរបងក ច់េករ ត¥ (មរត៣១១) ករញុះញង់ ែដលនំឲយមនកររបរពឹតត ឬមិននំឲយមនកររបរពឹតតបទេលមសក៏េដយ 
(មរត៤៩៥) ករញុះញង់ឲយមនករេរ សេអង (មរត៤៩៦) បទរបមថ (មរត៥០២) បទផសពវផសយនូវករអតថ ធិបបយ 
េដមបីដក់សមព ធេលយុតត ធិករ (មរត៥២២) បទេធវឲយបត់ជំេនឿទុកចិតតេលេសចកតីសេរមចរបស់តុលករ (មរត៥២៣) 
និងបទបតឹងបរហិរេដយភូតកុហកដល់អជញ ធរតុលករ (មរត៥២៤) ។  
70

 កលពីមុន មនករណីែដលអនកសរព័ត៌មនរតូវបនគំរមកំែហង ឬសូមបីែតរតូវសមល ប់កនុងកលៈេទសៈែដលមិនចបស់
លស់ ។ សូមអន ម.ស.ម.ក និងអនកទំងអស់ កំណត់សមគ ល់បែនថមេលខ៦០ ទំព័រ១០។  
71

 សរព័ត៌មន ឌឹ ភនំេពញ បុ៉សត¥ ៃថងទី០៦ ែខមករ ឆន ំ២០១០ ដករសង់សមតីរបស់ េលក េមឿន ចន់ណរទិធ នយកវទិយសថ ន
កមពុជេដមបីករសិកសែផនកព័ត៌មន កនុងអតថបទរបស់ បុ៊ន ថរមយ “ទហនេដមបីករបេញច ញមតិេដយេសរ”ី ។  
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ជពិេសសពក់ព័នធនឹងករណីកប់ៃរពេឈខុសចបប់    ។72 អនកសេងកតករណ៍បនែចកជរកុម មិនដឹង
ថេតចំណុចេនះឆលុះបញច ំងពីករគំរមកំែហងរបស់អនករបរពឹតតបទេលមសេដមបីគំរមអនកសរព័ត៌មន 
ឬ ក៏ឆលុះបញច ំងពីកំហុសរបស់អនកសរព័ត៌មនែដលបុ៉នប៉ងទញយករបេយជន៍ពីករបរងក បរបស់     
រដឋ ភិបល    ។ េលក សំរទិធ ដួងហក់ អតីតអនុរបធនរបស់ សមគមករពរអនកសរព័ត៌មនកមពុជ 

បននិយយថេលកសងស័យអនកសរព័ត៌មនមួយចំនួនមនេទសកំហុសេដយសរករជំរតិទរ
របក់ពិតែមន    ។73 ករអនុវតតតមវជិជ ជីវៈរបស់សរព័ត៌មនែដលទន់េខសយ និងៃថលឈនួលែដលតិច
តួច អចជកតត ចូលរមួេធវឲយអនកសរព័ត៌មនទទួល ឬេសនសំុថវកិែបបេនះ    ។ មិនថករពិតែបប
ណេនះេទ េរឿងែបបេនះបនេលកជសំណួរចំេពះបូរណភព និងឯករជយភពរបស់អនកសរព័ត៌----
មនមួយចំនួនែដលេធវករេនកមពុជ    ។ ចំណុចេនះក៏ប៉ះពល់ដល់លទធភពទទួលបនព័ត៌មនរតឹម
រតូវ និងមិនលេមអៀងរបស់សធរណជនផងែដរ    ។  

៥៥៥៥....៣៣៣៣    េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីពខងខងខងខងព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មន     

និតិកមមែផនកេសរភីពខងព័ត៌មន គួរែតរសបជមួយនឹងចបប់សតីពីរបបសរព័ត៌មន និង
អចផតល់ជយនតករបែនថមសរមប់អនកសរព័ត៌មន េដមបីទទួលបនព័ត៌មនដ៏រតឹមរតូវេដយរសប
ចបប់    ។ ចបប់េនះ ក៏គួរែតអចធនឲយមនេសរភីព    និងសុវតថិភពចំេពះអនកសរព័ត៌មន និងផតល់
ករករពរពីបញញតតិកនុងរកមរពហមទណឌ ។ ចបប់ទំងេនះ គួរែតរកសនូវេគលករណ៍ ករេបកចំហជ
អតិបរម សរមបឲយមនករេបកចំហរបស់រដឋ ភិបល និងធនឲយមនេហតុផលែដលទទួលយក
បនសរមប់ករបដិេសធមិនផតល់ព័ត៌មន េហយបេងកតសថ ប័នតមដនេដមបីរតួតពិនិតយេមលរល់

ករបដិេសធនូវលទធភពទទួលបនព័ត៌មន    ។  

ជថមីមតងេទៀត ចបប់សតីពីេសរភីពខងព័ត៌មនគួរែតរមួជមួយករផល ស់បតូរអកបបកិរយិ
របស់មរនតីរដឋ ភិបលកនុងករេមលេឃញពីសរៈសំខន់របស់េសរភីពខងព័ត៌មន និងឆនទៈកនុងករ
អនុេលមតមសំេណ របស់អនកសរព័ត៌មន។ រសបេពលែដលករែតងតំងអនកនំពកយៃនរកសួង
នីមួយៗគឺជជំហនដ៏វជិជមនេឆព ះេទកន់កររពមទទួលសគ ល់នូវេសរភីពខងព័ត៌មន ករផល ស់    

បតូរវបបធម៌គឺេនែតតរមូវឲយមន េដមបីឲយអនកសរព័ត៌មនអចអនុវតតតមតួនទីដ៏សំខន់របស់ខលួន
កនុងលទធិរបជធិបេតយយ    ។ េយងតមេសរភីពខងព័ត៌មន និងសរព័ត៌មន េយងសូមផតល់អនុ----
សសន៍មួយចំនួនដូចខងេរកម ៖   

                                                           

72
 ឧទហរណ៍ អនកសរព័ត៌មនរបស់សរព័ត៌មនេកះសនតិភព េលក សីុម សំណង រតូវបនចប់ឃំុកនុងតុលករេខតត

េសៀមរប អស់រយៈេពលរប់ែខបនទ ប់ពីមច ស់ឃល ងំមន ក់េចទរបកន់របូគត់ពីបទបុ៉នប៉ងជំរតិទររបក់ បនទ ប់ពីគត់បន
គំរមបេញច ញព័ត៌មនពីរបតិបតតិកររបស់មច ស់ឃល ងំ របសិនេបមច ស់ឃល ងំមិនរពមរបគល់របក់ឲយគត់េទេនះ។ កនុងែខឧស
ភ ឆន ំ២០១០ អនកសរព័ត៌មនបីនក់ មកពីេខតតកំពង់ចម រតូវបនេចទរបកន់ពីបទជំរតិទររបក់ពីអនកលក់េឈ មីុ គីមហួន
។ មនករេចទរបកន់ថ អនកសរព័ត៌មនទំងេនះ នឹងផសពវផសយព័ត៌មនែដលេលករសីបនលក់េឈខុសចបប់ របសិន
េបេលករសីមិនរពមរបគល់របក់ចំនួន ៣.០០០ដុលល រមកឲយពួកេគេទេនះ។ សូមអនសរព័ត៌មន ឌឹ ភនំេពញ បុ៉សត¥ ៃថងទី០១ 
ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ “បណតឹ ងសតីពីករជំរតិទររបក់េកនេឡង” ។  
73

 ដូចខងេល ។  
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អនុសសន៍អនុសសន៍អនុសសន៍អនុសសន៍ 

• រគប់ទរមង់សរព័ត៌មនទំងអស់ គួរែតមនលទធភពទទួលបនព័ត៌មន និងគួរែតរតូវ
បនអនុញញ តឲយែចកចយព័ត៌មន ។  

• រតូវបេងកតអជញ ធរែផនកផសពវផសយដ៏ឯករជយមួយ េដមបីធនឲយមនពហុភពៃនសរព័ត៌
មន    ។  

• រកមរពហមទណឌ  ជពិេសសបញញតតិែដលបនគំរមកំែហងដល់សិទធិេសរភីពបេញច ញមតិ 
គួរែតរតូវែកែរបេដមបីធនដល់េសរភីពបេញច ញមតិ    ។ 

• រដឋ ភិបល គួរបញឈប់ករេរបរបស់រកមរពហមទណឌ កនុងករដក់េទសដល់អនកសរព័ត៌----
មន    ។ ចំេពះេទសកំហុសេផសងៗគួរែតរតូវបនវនិិចឆយកនុងរកមរដឋបបេវណី ដូចមន
ែចងកនុងចបប់សតីពីរបបសរព័ត៌មនជេដម    ។   

• បទបរហិរេករ ត¥គួរែតដក់េទកនុងរកមរដឋបបេវណី    ។  

• រកសួងមនទីរ និងសថ ប័នសធរណៈទំងអស់ គួរែតេរតៀមខលួនជេរសចេដមបីផតល់នូវលទធ
ភពទទួលបនព័ត៌មនែដលរដឋ ភិបលកន់កប់ េទដល់អនកសរព័ត៌មនទំងអស់ដូច
មនែចងកនុងចបប់    ។  

• រដឋ ភិបល គួរែតធនថរគប់រកសួងទំងអស់មនអនកនំពកយែដលរតូវបនែតងតំង 
េដមបីេឆលយតបចំេពះសំណួររបស់សធរណជន និងបណត ញសរព័ត៌មន រមួទំងអនក
នំពកយមួយចំនួនែដលមនឯកេទសេដមបីនិយយពីបញហ ជក់លក់ផងែដរ    ។ រកសួង
នីមួយៗគួរែតធនថអនកនំពកយទំងេនះ ទទួលបនករបណតុ ះបណត ល និងមន

ព័ត៌មនផតល់ឲយេទអនកនំពកយទំងេនះបនរគប់រគន់តមតរមូវករ    ។  

• រកសួងព័ត៌មន គួរែតផតល់ករែណនំេនេពលែដលលទធភពទទួលបនព័ត៌មនរតូវបន
បដិេសធេចល ដូចមនែចងកនុងមរត៥ ៃនចបប់សតីពីរបបសរព័ត៌មន។ េសចកតីែណ----
នំែបបេនះ គួរែតរពងេឡងេដមបីឲយរសបេទនឹងេគលករណ៍េបកចំហជអតិបរម    ។   

• រតូវែតមនវេិសធនកមមចបប់សតីពីរបបសរព័ត៌មនេដមបី ៖  

- ផតល់ឲយមនបណតឹ ងសរទុកខសរមប់កររតួតពិនិតយេដយឯករជយ និងដំេណ រករបតឹង
ឧទធរណ៍ចំេពះករបដិេសធមិនផតល់នូវព័ត៌មន។   

- បេងកតនូវភន ក់ងរតមដនឯករជយ ឬសថ ប័នេដមបីតមដនលទធភពទទួលបនព័ត៌មន 
និងរតួតពិនិតយេលករបដិេសធមិនរពមបេញច ញព័ត៌មន។   

• អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ែដលេធវករជមួយអនកសរព័ត៌មន គួរែតផតល់វគគបណតុ ះ    
បណត លេដមបីធនថអនកសរព័ត៌មនទំងអស់ មនបំពក់ជមួយនឹងជំនញអនកសរ
ព័ត៌មនេសុបអេងកតែដលចំបច់ និងអចែចកចយព័ត៌មនទំងេនះឲយបនរតឹមរតូវ។   
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៦. េសរភីពខងពត័៌មន នងិនីតិរដឋ 

 

ខណៈែដលសងគមមួយកំពុងែតេងបពីសរងគ មេនះ ជករចំបច់ែដលកមពុជរតូវបនសត រ
េឡងវញិនូវនិតិរដឋ ។ េនះគឺជេគលេដចមបងមួយកនុងចំេណមេគលេដននរបស់រដឋ ភិបល 
េហយអចឆលុះបញជ ំងតមរយៈយុទធសរសតចតុេកណេដមបីកំេណ ន ករងរ សមធម៌ និងរបសិទធ-
ភពេនកមពុជ ែដលបនែចងថ ករអភិវឌឈន៍និតិរដឋជចំណុចគនលឹះមួយៃនកិចចរបឹងែរបងរបស់រដឋ -
ភិបលកនុងករេលកកមពស់អភិបលកិចចលអ ។74 មូលដឋ នរគឹះកនុងករសត រេឡងវញិនូវនិតិរដឋ េហយ

ែដលផទុយរសឡះពីកររគប់រគងេដយចបប់េនះ គឺតមល ភពកនុងករវវិតតែផនកចបប់ ករទទួល បន 
និងយល់ដឹងអំពីចបប់ និងតមល ភពកនុងករអនុវតតន៍ចបប់េនះផងែដរ ។  

៦៦៦៦.១១១១    តមល ភពតមល ភពតមល ភពតមល ភពកនុងដំេណ រករកនុងដំេណ រករកនុងដំេណ រករកនុងដំេណ រករនីនីនីនីតិតិតិតិបញញបញញបញញបញញតតតិតតិតតិតិ 
លទធភពែដលភគីពក់ព័នធ មនដូចជេមធវ ី អនកសិកសអប់រ ំ អនកតក់ែតងចបប់ អងគករ

សងគមសីុវលិ និងពលរដឋពក់ព័នធដៃទេទៀត អចទទួលបនេសចកតីរពងចបប់ននេនះ គឺ ជ
ចំណុចគនលឹះ កនុងករធនថចបប់ែដលនឹងរតូវបនអនុម័តេដយរដឋ ភិបលេនះ េឆលយតបរគប់ 

រគន់ដល់តរមូវករ និងផលរបេយជន៍របស់សងគម េហយចបប់ទំងេនះនឹងមិនបំពនដល់សិទធិ 
ពលរដឋ ។ រដឋ ភិបលែដលេបកចំហមួយ ដូចបនេលកេឡងកនុងេគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មន 
ទមទរឲយដក់េសចកតីរពងចបប់ននឲយសធរណជនអចរកេមលបន ែដលេគលបំណង និង
ខលឹមសរននៃនចបប់ទំងេនះ អចរតូវបនជែជកែវកែញក ក៏ដូចគន នឹងផលប៉ះពល់ននរបស់ 
ចបប់ទំងេនះក៏រតូវបនពិភកសយ៉ងយកចិតតទុកដក់ផងែដរ ។ 

វបបធម៌ៃនករលក់បំង ហក់ដូចជចក់េរសះកនុងដំេណ រករនីតិបញញតតិេនរបេទសកមពុជ 
េដយេហតុថ លទធភពទទួលបនព័ត៌មន មុនេពលែដលចបប់ននរតូវបនអនុម័តេនះ រតូវបន
រតឹបនតឹងយ៉ងខល ំង េហយកនុងករណីខលះ រតូវបនរតឹបនតឹងពីបីៃថងមុនែដលចបប់េនះ រតូវបនេលក
យកមកពិភកសែថមេទៀតផង ។ ករណីេនះេកតេឡង េនេពលែដលេសចកតីរពងចបប់ែដលេចទ
ជសំណួរេនះ រតូវបនេគយល់ថមនចំណុចរេសបែផនកនេយបយ ។ ជឧទហរណ៍ ខណៈ 
ែដលរកសួងមហៃផទេបកចំហ ចំេពះេសចកតីរពងចបប់សតីពីករេរបរបស់ទឹកអសីុដកនុងដំេណ រករ
េធវេសចកតីរពង75 និងមនកិចចពិភកសដ៏គួរឲយកត់សមគ ល់ពក់ព័នធនឹងចបប់សដីពី ករេធវបតុកមម
                                                           

74
 រជរដឋ ភិបលកមពុជ យុទធសរសតចតុេកណេដមបីកំេណ ន ករងរ សមធម៌ និងរបសិទធភពេនកមពុជ ឆន ំ២០០៤ មន

ចំណងេជងថ ““““ករទទួលបនព័ត៌មនចបប់េនកមពុជ” ” ” ” ទំព័រ៦ ។ 

75 េសចកដីរពងចបប់អសីុដរតូវបនេបកចំហេទកន់សរព័ត៌មន និងអងគករសងគមសីុវលិជក់លក់មួយចំនួន ។ សូមអន
សរព័ត៌មន ឌឹ េខមបូឌ េដលី ៃថងទី ១០ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ “េសចកដីរពងចបប់អសីុដជិតរចួរល់េហយ មរនតីមន ក់បន
និយយ”  និងសរព័ត៌មន ឌឹ េខមបូឌ េដលី ៃថងទី ១៣ ែខតុល ឆន ំ២០១១ “េសចកដីរពងចបប់អសីុដថមីកត់បនថយេទស
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េដយសនតិវធីិ ចំែណកឯកិចចពិភកស
ចំេពះចបប់ ែដលមនលកខណៈរេសប 
ែផនកនេយបយ ដូចជចបប់របឆំង
អំេពពុករលួយ ចបប់សហជីព និង ចបប់

សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល 
រតូវបនរតឹបនតឹង និងមិនសូវេបកចំហ
ែដលអងគករសងគមសីុវលិជេរចនគិតថ 
កិចចពិភកស បនទ ប់ពីករផសពវផសយ
េសចកដីរពងចបប់េហយគឺ “គម នអតថ-
ន័យ” ។76 

សរមប់ករណីេសចកតីរពងចបប់ 
សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល
វញិ រដឋ ភិបលមិនមនបំណងផសរភជ ប់
ទំនក់ទំនងជមួយសធរណជន និង
អងគករេរករដឋ ភិបលេទ ។ េសចកតី-
រពងចបប់េលកទីមួយ ៃនចបប់អងគករ 

រតូវបនផសពវផសយ រយៈេពលពីរបី 
សបត ហ៏មុនកិចចពិេរគះេយបល់ ជមួយ 
អងគករសងគមសីុវលិ េហយសរមប់ 
េសចកតីរពងចបប់េលកទីពីរវញិ រតូវ
បនផសពវផសយ ពីរៃថងៃនៃថងេធវករ មុន
កិចចពិេរគះេយបល់ ជមួយតំណង 
អងគករសងគមសីុវលិមួយចំនួន។77 បនទ ប់
ពីមនករផសពវផសយ េសចកដីរពងេលក

                                                                                                                                                                      

ទណឌ ” ។ សូមបញជ ក់ផងែដរថករពិភកសពក់ព័នធនឹងចបប់េនះរតូវបនផសយផទ ល់េចញពីរដឋសភេលបណដ ញអីុនេធែណ
ត អចេមលបន ៖ : www.ustream.tv/channel/debate-from-cambodian-national-assembly ។  

76 ម.ស.ម.ក ៃថងទី០៤ ែខសីហ ឆន ំ២០១១ “ឯកសរេគលនេយបយេចញផសយេដយ មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ សដី
ពីសថ នភពបចចុបបននរបស់ចបប់សដីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល” អចអនបន ៖ 
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=15&id=5&lan

g=khm ។ 

77    របយករណ៍របស់មជឈមណឌ លអនតរជតិេដមបីចបប់មិនយកកៃរម មនចំណងេជងថ ““““អនកឃល េំមលចបប់ ៖ េនកមពុជ” ” ” ” ចុះ
ផសយៃថងទី១៨ ែខតុល ឆន ំ២០១១ អចរកេមលបន៖ www.incl.org/knowledge/ngolawmonitor/cambida.html. សូម
េមលកនុង ម.ស.ម.ក ដូចខងេល ទំព័រ ២ និង៣ ។  

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យឯកសរចបប់ឯកសរចបប់ឯកសរចបប់ឯកសរចបប់ 

- អងគករយូអិុនឌីភី ចងរកងករមងឯកសរចបប់ជតិជបី
ភសរថតចមលងេលថសចមលងឯកសរ បុ៉ែនតេនេពល
ែដលថវកិជំនួយរតូវបនបញច ប់ ករមងឯកសរេនះមិន
រតូវបនេគេធវបចចុបបននភពេនះេទ តំងពីឆន ំ១៩៩៤មក
េមលះ ។ 

- ធនគរពិភពេលក បនឧបតថមភ ទសសនវដតី និងរកុម
របឹកសអមេចរកម កនុងករផសពវផសយករមងចបប់រទង់- 
រទយតូចមួយ កនុងអំឡុងឆន ំ១៩៩៩ដល់ ឆន ំ២០០១ ។ 

- វល៉អិល២/ករវវិឌឍន៍ៃនអិុនេធេណតសរមប់ចបប់អ
ស៊ន ផសពវផសយករមងចបប់ជតិមួយ ែតករមងេនះ
មិនមនលកខណៈរគប់រគន់េនេឡយ ។ 

- ឧតតមសនងករជន់ខពស់របស់អងគករសហរបជជតិ សត 
ពីសិទធិមនុសសេនកមពុជ មនបណតុំ ករមងឯកសរចបប់
ែខមរមួយ បុ៉ែនតបណតុំ េនះមនរតឹមឆន ំ២០០៦ បុ៉េណណ ះ ។ 

- េគហទំព័រសិទធិមនុសសកមពុជ (www.sithi.org) ែដល
សរមបសរមួលេដយម.ស.ម.ក មនេគលេដផតល់ជ
អសយដឋ នរវរកចបប់ជតិមួយ ។ កនុងេពលសរេសរ
របយករណ៍េនះ ែផនកចបប់ជតិែដលបេងហ ះេនេលេគ
ហទំព័រេនះ ផទុកចបប់ចំនួន៨០ េសចកតីរពងចបប់៣ និង
អនុរកិតចំនួន២០ និងរបកសមួយចំនួនេទៀត ។ 

- នយកដឋ នរដឋ ភិបលខលះ បនផសពវផសយចបប់ពក់ព័នធ
នឹងជំនញករងររបស់ខលួន ។ ជឧទហរណ៍ គណៈក
មម ធិករជតិសរមប់ករអភិវឌឈន៍តមែបបរបជធិបេត
យយេនថន ក់េរកមជតិ(www.ncdd.gov.kh/) បន
បញចូ លព័ត៌មនលំអិតៃនចបប់ពក់ព័នធ និងមគគុេទទសក៏
នន េនេលែវបសយរបស់ខលួន ។    
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ទីបី ជថមីមដងេទៀត គឺេនែតមិនេឃញមនវតតមនៃនកិចចពិភកសដ៏មនអតថន័យ មុនេពលែដល
េសចកដីរពងេលកទីបួនរតូវបនផសពវផសយ រដឋ ភិបលបន របកស ថករពិភកសេនះនឹងរតូវ
ពនយររហូតដល់ ឆន ំ២០១៣ ។  

កនុងអំឡុងេពលេធវេសចកដីរពងចបប់ សដីពីកររបឆំងអំេពពុករលួយ ម.ស.ម.ក បន  
សរេសរលិខិតេទកន់របធនរដឋសភ រះិគន់អំពីឥរយិបទលក់បំងកនុងករតក់ែតងចបប់េនះ និង
អំពីកងវះកិចចពិេរគះេយបល់ជមួយសងគមសីុវលិ ។ េសចកដីរពងចបប់រតូវបនផសពវផសយ ដល់
គណបកសរបឆំងេនៃថងទី០៤ ែខមិន និងរតូវេលកយកមកពិភកសកនុងៃថងទី២០ ែខមិន ឆន ំ២០១០ 
ែដលមិនបនផដល់េពលេវលរគប់រគន់សរមប់គណបកសរបឆំងកនុងករពិចរណ និងពិភកសេល
េសចកតីរពងចបប់េនះ មុនេពលសម័យរបជំុកនុងរដឋសភេទៀតេសត គឺ”ផទុយរសឡះនឹងេគលជំហ
អភិបលកិចចមនតមល ភព ែដលចបប់របឆំងអំេពពុករលួយេនះគួររតូវបនតក់ែតងេឡង” ។78 

រល់ចបប់ និងបទបញញតិតនន គួររតូវបនផសពវផសយកនុងទរមង់ករមងឯកសរផលូវករ ដូច
មនែចងកនុងមរត១៣ ៃនចបប់សតីពីករេរៀបចំនិងកររបរពឹតតេទៃនទីសតីករគណៈរដឋមរនតី ។ 
េទះជយ៉ងេនះកតី ករផសពវផសយននគឺមិនរតឹមែតមិនរគប់រគន់េនះេទ ែថមទំងមិនេទៀងទត់
ផងែដរ ។79 មនកិចចរបឹងែរបងជេរចនបនពយយមចងរកងជទិននន័យលិខិតូបករណ៍នីតិបញញតតិ

នន (សូមេមលអតថបទកនុងរបអប់) បុ៉ែនតគម នរបភពណមួយ មនចបប់ពក់ព័នធទំងអស់េនះេទ ។ 
េលសពីេនះេនះគឺថ ចបប់ជតិពឹងែផអកជេរចនេលអនុរកិត និង”របកស” កនុងករ បំេពញចេនល ះ
របេហងននរបស់ចបប់ែដលបនអនុម័តេហយ ែដលឯកសរទំងេនះករមរតូវបនផសពវផសយ
ណស់ ។ អវតតមនៃនករមងលិខិតូបករណ៍ពក់ព័នធ ែដលអចទុកចិតតបនេធវឲយមនផលលំបកកនុង
ករកំណត់លកខខណឌ ចបប់ និងដំេណ រករែដលចបប់េដះរសយបញហ ទំងឡយកនុងេពលជក់
លក់ណមួយ ។80  

កងវះៃនលទធភពទទួលបនករសរមបសរមួល ឬព័ត៌មនែដលសីុសងវ ក់អំពីចបប់នន
ែដលកំពុងរង់ចំករអនុម័ត ឬចបប់ែដលមនរសប់ បនប៉ះពល់េដយផទ ល់ដល់លទធភព
សធរណជន កនុងករចូលរួមេដយេពញេលញ កនុងដំេណ រករនីតិបញញតតិ ។ េនះក៏ផទុយពីេគល
ករណ៍រសបចបប់ ែដលទមទរឲយពលរដឋចំបច់រតូវមនេគលជំហមួយ ចំេពះចបប់ជក់លក់
ណមួយ េដមបីឲយពលរដឋទទួលខុសរតូវចំេពះកររេំលភបំពនចបប់ េនេពលមនកររេំលភ

                                                           

78
 លិខិតរបស់ម.ស.ម.ក ចុះផសយេនៃថងទី១០ ែខមិន ឆន ំ២០១០ ជូនេទរបធនរដឋសភពក់ព័នធនឹងេសចកតីរពងចបប់

របឆំងអំេពពុករលួយ អចរកេមលបន ៖ 

www.cchrcambodia.org/English/add_press_release/press_release/cchr%20letter%20to%20the%20president%20

of%20the%20national%20assembly%20concerning%20the%20draft%20anti-

corruption%20law%20(english%20translation)(031010_1268279956).pdf 
79

 ទសសនវតតីសតីអំពីព័ត៌មន ចបប់ និងបេចចកវទិយ (ដែញ៉ល េអដឡឺ) មនចំណងេជងថ "ករទទួលបនព័ត៌មនចបប់េន
កមពុជ ៖ ជំហនចប់េផតម និងឱកសនេពលអនគត” ចុះផសយៃថងទី៣០ ែខមករ ឆន ំ២០០៦ ទំព័រ២ ។  

80
 ដូចេលខេយងខងេល ទំព័រ៣ ។   
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បំពនេកតេឡង ។ ធនគរពិភពេលកបនេធវេសចកតីរយករណ៍ថ េនរបេទសកមពុជ ខណៈ
ែដលពលរដឋរបមណជ៩៤% គិតថជករចំបច់ែដលពួកគត់រតូវបនជរមបអំពីចបប់ជតិេនះ 
ពលរដឋរបមណជ៧២% ដឹងឮតិចតួច ឬមិនដឹងទល់ែតេសះអំពីចបប់ននេនះ ។81 តមរយៈបទ
ពិេសធន៍របស់ ម.ស.ម.ក ែដលធល ប់ផដល់វគគបណដុ ះបណដ លែផនកសិទធិមនុសស និងចបប់ែដលជែផនក

មួយកនុងកមមវធីិផដល់អំណចសហគមន៍ និងវគគបណដុ ះបណដ ល េឃញថព័ត៌មនទំងេនះមិនអច
ែសវងរកបនេនះេទ ឬក៏មិនែមនសថិតកនុងទរមង់ែដលរបជពលរដឋភគេរចនអចែសវងរក និងអច
យល់បនេឡយ ។  

៦៦៦៦.២២២២    សិទធិទទួលបនសិទធិទទួលបនសិទធិទទួលបនសិទធិទទួលបនឯកសរឯកសរឯកសរឯកសរេសចកតីវនិិចឆ័យែផនកចបប់េសចកតីវនិិចឆ័យែផនកចបប់េសចកតីវនិិចឆ័យែផនកចបប់េសចកតីវនិិចឆ័យែផនកចបប់  

េនកមពុជ មិនមនចបប់ណមួយរតឹបនតឹងសិទធិកនុងករទទួលបនព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងករ

វនិិចឆ័យរបស់តុលករេនះេទ ។82 ផទុយេទវញិ មរត១៤ ៃនក.អ.ស.ព.ន បនែចងថ ៖ “ករេចញ
សលរកមទំងអស់ អំពីេរឿងរពហមទណឌ  ឬរដឋបបេវណី រតូវរបកសជសធរណៈ” េហយេយងតម
េគលករណ៍ែកទរមង់ចបប់ និងតុលកររបស់រជរដឋ ភិបល ឆន ំ២០០៣ ក៏បនែថលងយ៉ងចបស់ថ 
“ករផសពវផសយសលរកមែដលមនរសប់ និងបេងកតចបប់ពិេសសមួយ សរមប់ទទួលបនករេបះ
ពុមភ និងករផសពវផសយដីក េសចកតីសេរមចចិតត និងករបញជ សេរមចរបស់តុលករ េដមបីធន ថ
ករវនិិចឆ័យរបស់តុលករ អចរតូវបនេគងយែសវងរកតមេសចកតីរតូវករ” គឺជវតថុបំណងមួយកនុង
ចំេណមវតថុបំណងជក់លក់នន ។83

  

អងគជំនំុជរមះវសិមញញកនុងតុលករកមពុជ (អ.វ.ត.ក) ផសពវផសយរល់សលរកម និងេសចកតី
សេរមចននរបស់ខលួនតមរបព័នធអីុនធឺេណត ។ រសេដៀងគន ែដរ រកុមរបឹកសរដឋធមមនុញញៃនរពះរជ- 
ណចរកកមពុជ ផសពវផសយេសចកតីសេរមចរបស់ខលួន េនេលែវបសយ (www.ccc.gov.kh /english/ 

index.php) េហយរល់សលរកមតុលករកំពូលរតូវបនផសពវផសយតមរបព័នធអីុនធឺេណតផងែដរ 
បុ៉ែនតមនរតឹមឆន ំ២០០៦ បុ៉េណណ ះ (www.supremecourt.gov.kh/) ។ រកុមរបឹកសអជញ កណត ល ែដល
ជសថ ប័នរសេដៀងនឹងតុលករ េហយឯករជយ ែដលទទួលបនទុកេដះរសយជេមល ះខង ពលកមម 

សមូហភពេនះ ផសពវផសយរល់េសចកតីសេរមចរបស់ខលួនតមរបព័នធអីុនធឺេណត កនុងទរមង់ជ 
ភសែខមរ និងភសអង់េគលស (ថវីេបរល់ករជំនំុជរមះគឺេធវេឡងជឯកជនក៏េដយ) ។ អធិបបយ ជំុ
វញិសរៈសំខន់ៃនករផសពវផសយសលរកម េលក ទួន សីុផន អជញ កណត លមួយរបូ េនរកុម 
របឹកសអជញ កណត ល បនកត់សមគ ល់ថ “ករទទួលបនព័ត៌មន គឺជសនូលៃនគណេនយយភព និង
ករសេរមចចិតតរបកបេដយទំនួលខុសរតូវ ។ កនុងនមជអជញ កណត ល េយងផសពវផសយេសចកតី- 
សេរមចរបស់េយងសរមប់ជនរគប់របូដឹងឮ ។ េពលខលះពលរដឋរះិគន់ពួកេយង បុ៉ែនតទំងេនះគឺមិនថវី

                                                           

81
 ធនគរពិភពេលក ដូចេលខេយងេលខ៣៧ ទំព័រ២១  

82
 ទសសនវតតីសតីអំពីព័ត៌មន ចបប់ និងបេចចកវទិយ ដូចេលខេយងេលខ៧៤ ទំព័រ៣ដល់៤  

83
 រជរដឋ ភិបលកមពុជ យុទធសរសតចតុេកណេដមបីកំេណ ន ករងរ សមធម៌ និងរបសិទធិភពកនុងរបេទសកមពុជ ដូចេលខ

េយងេលខ៧៣ ទំព័រ៥ ។  
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េនះេទ ។ េនះបនជរមុញឲយេយងេធវករែកលំអរករងររបស់េយងេទវញិ ។ េយងពយយមដក់
េចញជគំរដូល់របព័នធយុតតិធម៌មួយ ែដលេមលេទហក់ដូចជមនករភ័យខល ចកលែដលពលរដឋ
នឹងដឹងឮអំពីករសេរមចចិតតរបស់ពួកេគ” ។84 

េនកមពុជ សលរកមតុលករជទូេទមិនរតូវបនដក់ជសធរណៈេទ េហយេនេពល
ែដលករេចញសលរកមេនះមិនបនអនជសធរណៈ េដយមនែតសលរកមសរេសរជលយ 
លកខណ៍អកសរេនះ ឯកសរេនះរតូបនែចករែំលកែតជមួយភគីពក់ព័នធេរឿងកតីបុ៉េណណ ះ ។ 

បែនថមេលសេនះេទៀតេនះ កនុងករណីែដលមនរបេយជន៍ដល់រដឋ ភិបល តុលករហក់

ទំនងេធវករជំនំុជរមះកតីេដយបិទទវ រ េដមបីធនថព័ត៌មនតិចតួចបំផុតនឹងរតូវបនេលចឮដល់
សធរណជន ។ ជឧទហរណ៍ ករណីសវនករេមដឹកនំគណបកសរបឆំងេលក សម រងសីុ និងអនក
ភូមពីររបូ មកពីេខតតសវ យេរៀង កលពីៃថងទី២៧ ែខមករ ឆន ំ២០១០ ជប់ពីបទញុះញង់ជតិសសន៍ 
និងបំផល ញរទពយសមបតតិ រតូវបនបិទមិនឲយអនកសរព័ត៌មន អងគករសិទធិមនុសស និងសធរណជន
ទូេទចូលរួមេឡយ ។85 េដយយល់េឃញនូវភពរេសប ៃនករកត់កតីែផនករពហមទណឌ េលសមជិក
គណបកសរបឆំង និងេដយេហតុថេលក សម រងសីុ រតូវបនកត់កតីេដយកំបំងមុខេនះ រតឹែត
ចំបច់ែដលទមទរនូវករតមដនពីសធរណជនេលករកត់កតីេនះែថមេទៀត ។ 

តុលករទំងអស់េនកមពុជ គួរយកគំរូតមតុលករកំពូល រកុមរបឹកសរដឋធមមនុញញ រកុម-
របឹកសអជញ កណត ល និងករអនុវតតន៍របស់ អ.វ.ត.ក ែដលអចរតូវបនេគចត់ទុក ថជតុលករគំរូ
សរមប់តុលករទំងអស់េនកមពុជកនុងករណីេនះ ។ ករផសពវផសយសលរកមនន នឹងជរមុញឲយ
មនអំណះអំណងែផនកចបប់កន់ែតរបេសរេឡងពីសំណក់េចរកម និងសរមួលដល់ករតមដន
ពីសធរណជនេទេលរល់ករសេរមចទំងេនះែថមេទៀត ។  

សរមប់របព័នធតុលករកមពុជ ែដលជរបព័នធមួយបនតរងកររះិគន់ពីបទពុករលួយ លំេអៀង
ខងនេយបយ និងរគប់រគងេដយអងគនិតិរបតិបតតិេនះ ករផសពវផសយសលរកមនឹងជួយបេងកន
នូវទំនុកចិតតពីសធរណជន និងជូយឲយសេរមចបននូវករេបតជញ ខងធមមនុញញភពកនុងករែបងែចក
អំណចរវងអងគនីតិរបតិបតតិ នីតិបញញតតិ និងតុលករ ។   

៦៦៦៦.៣៣៣៣    េសរភីពខងព័ត៌មនេសរភីពខងព័ត៌មនេសរភីពខងព័ត៌មនេសរភីពខងព័ត៌មន  

ករេដះរសយកងវះខតកនុងករទទួលបនព័ត៌មនែផនកចបប់ គឺជមូលដឋ នរគឹះមួយកនុង
ករជរមុញឲយមនតមល ភព និងទំនុកចិតត កនុងសថ ប័នតុលករ និងនិតិរបតិបតតិ េហយនឹងធនបន
នូវករអនុេលមតមនិតិរដឋ ។ េគលករណ៍កំែណរទរមង់ចបប់ និងតុលកររបស់រដឋ ភិបលកមពុជ 

                                                           

84
 ទសសនវដតីព័ត៌មន ចបប់ និងបេចចកវជិជ  ។ដូចេលខេយងេលខ៧៨ ទំព័រ៤។ 

85
 របយករណ៍របស់អងគករឃល េំមលសិទធិមនុសស មនចំណងេជងថ “សវនករេលេមដឹកនំគណបកសរបឆំងេលក សម 

រងសី គឺជឆកេលខ ន” ចុះផសយៃថងទី២៨ ែខមករ ឆន ំ២០១០ អចរកេមលបន ៖  
www.hrw.org/en/news/2010/01/28/cambodia-opposition-leader-sam-rainsy-s-trial-farce.  
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បនបញចូ លវតថុបំណងយុទធសរសតមួយ នូវបញញតតិែដលទមទរឲយមនភពរបេសរេឡងនូវលទធភព
ទទួលបនព័ត៌មនចបប់ និងតុលករ េហយក៏បនេធវករកត់សមគ ល់នូវសរសំខន់ៃនលំហូព័ត៌-
មន ថជែផនកមួយៃនរបព័នធអភិបលកិចចរបកបេដយតមល ភព ។86 

សូមចងចំនូវបញហ អនកខរកមមេនកមពុជដូចែដលបនពិភកសកនុង ជំពូក៣ ែដលជ 
មេធយបយមួយ េដមបីធនលទធភពទទួលបនព័ត៌មនេនះ េពលគឺករផសពវផសយចបប់ និង
េគលករណ៍តមរយៈវទិយុ ។ ឧទហរណ៍ ម.ស.ម.ក បនផលិតឯកសរជសេមលងអំពីធមមនុញញ 
ចបប់ដីធលី និងេគលករណ៍យូ៉យ៉កត ែដលជេគលករណ៍អនតរជតិពក់ព័នធនឹងនិនន ករេភទ និង
អតតសញញ ណេយឌ័រ េហយឯកសរសេមលងេនះរតូវបនចក់ផសយតមរបព័នធរលកធតុអកសផង
ែដរ ។ យុទធសរសតផសពវផសយេនះ ក៏អចេដះរសយបញហ ែដលព័ត៌មនតមរបព័នធអីុនធឺេណត មិន

អចទទួលបនេដយពលរដឋភគេរចន េដយសរថអរតអីុនធឺេណតេនទបេនេឡយសរមប់
របេទសេនះ ។87 បែនថមេលលេនះ ដូចបនពិភកសកនុងជំពូក ទីពីរខងេដម ចបប់សតីពីកររគប់រគង
រដឋបលឃំុសងក ត់ ឆន ំ២០០១ និងចបប់អងគករ បនែចងអំពីកត រព័ត៌មនជមេធយបយមួយ សរមប់
ធនថសធរណជនទូេទរតូវបនជរមបព័ត៌មននន ។ 

មេធយបយមួយេផសងេទៀតេដមបីបំេពញចេនល ះរបេហងខងព័ត៌មនេនះ គឺតមរយៈ

សងគមសីុវលិ ។ ជឧទហរណ៍ ពក់ព័នធនឹងសិទធិកមមករ សហជីព និងអងគករពក់ព័នធ រពមទំងគំនិត
ផតួចេផតមរបស់អងគករសហរបជជតិ/អងគករពលកមមអនតរជតិដូចជ េរងចរកកន់ែតរបេសរេនកមពុ
ជ ែដលគំរទដល់កិចចរបឹងែរបងរបស់សហជីព េដមបីបរញជ បអំពីសិទធិកមមករ បនទទួលេជគជ័យ
គួរឲយកត់សមគ ល់កនុងបុ៉នម នឆន ំេនះ កនុងករេលកកមពស់ករេគរពសិទធិកមមករេនកមពុជ តមរយៈករ
ផតល់ព័ត៌មនកនុងរទង់រទយជសិកខ សល និងវគគបណតុ ះបណត ល ។88 រសេដៀងគន េនះែដរ  
ម.ស.ម.ក ក៏បនេរៀបចំេវទិកសធរណៈ និងវគគបណតុ ះបណត លជេរចនេនពស- េពញរបេទស 
េដមបីផតល់ព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងចបប់សំខន់ៗ ដល់សមជិកសហគមន៍ែដលរងផល ប៉ះពល់េដយ

សរជេមល ះដីធលី និងបញហ សិទធិមនុសសដៃទេទៀត េធវយ៉ងណេដមបីអចអភិវឌឍសមតថភព របស់ 
សហគមន៍ ដច់រសយល និងងយរងេរគះ កនុងករករពរ និងតសូ៊មតិសិទធិរបស់ពួកគត់ ។ 

យុទធសរសតទំងេនះ ជមេធយបយដ៏មនសរៈសំខន់ េដមបីបំេពញចេនល ះរបេហងខង
ព័ត៌មន និងេដមបីជរមបព័ត៌មន ដល់សធរណជនអំពីសិទធិរបស់ពួកគត់ ។ រដឋ ភិបល គួរគំរទ 
និងសរមបសរមួលយុទធសរសតទំងអស់េនះ េហយនិងេធវករេលកកមពស់តមល ភព តមរយៈករ 

ដក់ឲយចបប់នន និងព័ត៌មនសំខន់ៗដៃទេទៀត អចងយរកេមលបន និងងយយល់ ។ េទះជ 

                                                           

86
 សូមេមលេគលករណ៍កំែណរទរមង់ចបប់និងតុលករ ែដលបនអនុម័តេដយទីសតីករគណៈរដឋមរនតី កលពីៃថងទី២០ ែខ

មិថុន ឆន ំ២០០៣ មនែចងកនុងវតថុបំណងយុទធសរសតពិេសសទី៣ និងទំព័រ៧ ។  
87

 របយករណ៍របស់អងគករយូអិុនឌីភី ចុះផសយឆន ំ២០០៩ មនចំណងេជងថ “កររបកួតរបែជងរបស់កមពុជ ៖ ជំហនេដមបី
អភិវឌឈ និងកត់បនថយភពរកីរក” ទំព័រ៤៧ ។ 

88
 េរងចរកកន់ែតរបេសរេនកមពុជ៖  www.betterfactories.org/ILO/aboutBFC.aspx?z=2&c=1. 
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យ៉ងេនះកតី មនេសចកតីរពួយបរមភចំេពះេសចកតីរពងចបប់ចំនួនពីរថមីៗេនះ គឺចបប់សហជីព និង
ចបប់សមគមនិងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ថអចនឹងរងំសទះដល់ករងរសហជីព និងសងគម  
សីុវលិ ។ េសចកតីរពងចបប់ទំងេនះរតូវបនរងកររះិគន់ ថបនដក់បនទុកតរមូវករយ៉ងធងន់ធងរ 
ដល់សហជីព និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ជពិេសសចំេពះករចុះបញជ ី ព័ត៌មនលមអិតអំពី

សមជិក និងតរមូវឲយមនរបយករណ៍ ។89 េទះបីជេសចកតីរពងចបប់ទំងពីរេនះ រតូវបនែកែរប
ខលះៗនេពលថមីៗេនះ េដមបីកត់បនថយបនទុកកររយករណ៍របស់សងគមសីុវលិក៏េដយ90 េហយែដល
ករអនុម័តចបប់អងគកររតូវបនពយួររហូតដល់ឆន ំេរកយ បនទ ប់ពីករេបះេឆន តថន ក់ជតិ គឺជករ
ចំបច់ណស់សរមប់បុពវេហតុេសរភីពខងព័ត៌មន េនេពលែដលលទធភពេធវករងរ និង
ផសពវផសយព័ត៌មនរបស់សហជីព និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល រតូវបនេគេគរព ។ 

េដមបីចូលរួមចំែណកេលកកមពស់េសរភីពខងព័ត៌មន និងនីតិរដឋ ម.ស.ម.ក ដក់េចញនូវ
អនុសសន៍ដូចខងេរកម ៖ 

អនុសសអនុសសអនុសសអនុសសន៍ន៍ន៍ន៍ 

• រដឋ ភិបលគួរែតជំរញុឲយមនកិចចពិភកសឲយបនទូលំទូលយ កនុងករបេងកតនូវេគល

នេយបយ ចបប់ និងវធិន ។  

• ករមងឯកសរផលូវករ “កែសត” របស់រដឋ ភិបល គួររតូវបនផសពវផសយជេទៀតទត់ 
េហយទិននន័យចបប់ អនុរកិត និងរបកសនន គួរដក់ផសយតមរបព័នធអីុនធឺេណត និង
េធវបចចុបបននភពឲយបនេទៀងទត់ ។ 

• រដឋ ភិបល រកសួងនិងភគីពក់ព័នធគួរពិចរណេរបរបស់របព័នធសរព័ត៌មន ដូចជវទិយុ
ជេដម សរមប់ផសពវផសយព័ត៌មន ។ 

• រដឋ ភិបល រកសួងមហៃផទ និងនយកដឋ នរដឋ ភិបលដៃទេទៀត គួរេរៀបចំេវទិកសធរ

ណៈេដមបីពិភកសេលចបប់ េគលនេយបយ និងវធិននន េដមបីផសពវផសយព័ត៌មន
ទំងេនះដល់ថន ក់មូលដឋ ន ។ 

                                                           

89
 អតថបទវទិយុសេមលងសហរដឋអេមរកិ ចុះផសយៃថងទី១៥ ែខមិន ឆន ំ២០១១ “សហជីពជួបរបជំុគន ពិភកសេលចំណុចរពួយ

បរមភចំេពះេសចកតីរពងចបប់” អចរកេមលបន ៖ www.voanews.com/khmer-english/news/Unions-Meet-Over-Worries-in-

Draft-Law-118006569.html; ម.ស.ម.ក ចុះផសយៃថងទី០៦ ែខតុល ឆន ំ២០១០ សតីអំពី “េសៀវេភសេងខបសរមប់មច ស់ជំនួយ 
និងអនកពក់ព័នធននសតីអំពីចបប់សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងលំហែដលរមួតូចសរមប់សងគមសីុវលិេនកមពុ
ជ” ។ 

90 សរព័ត៌មន ឌឹ ភនំេពញ បុ៉សត¥ ចុះៃថងទី ១៨ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ “ករផល ស់បដូរដ៏ធំកនុងេសចកដីរពងចបប់សដីពីសហជីព” និង 
សរព័ត៌មន ឌឹ េខមបូឌ េដលី ចុះៃថងទី២៨ ែខតុល ឆន ំ២០១១ “រដឋ ភិបលនឹងេលកែលងតរមូវករចុះបញជ ីេចញពី ចបប់អងគ
ករ” ។  
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• រកសួងយុតតិធម៌គួរេធវករជមួយតុលករកមពុជទំងអស់េដមបីបេងកតនូវរបព័នធមួយសរមប់
ផសពវផសយរល់សលរកមននរបស់តុលករេនរបេទសេនះ ។ 

• រល់កិចចជំនំុជរមះតុលករគួរេបកជសធរណៈ (េលកែលងករណីមនករមិតមួយចំនួន 

ដូចជករពក់ព័នធនឹងផលរបេយជន៍អនិតិជនែដលតរមូវឲយករណីកត់កតីេនះរតូវេធវេឡង
តមរយៈកេមរ៉) ។   
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៧. េសរភីពខងពត័៌មន ធនធន នងិដីធលី     
 

 ដូចអនករយករណ៍ពិេសស សតីពីសថ នភពសិទធិមនុសសេនរបេទសកមពុជ បនេធវករកត់
សមគ ល់ថ “លកខណៈៃនកររគប់រគង និងេរបរបស់ដីធលីរបស់រដឋ ភិបលសរមប់េគលបំណងេផស
ងៗបនតេនជបញហ ដ៏ចមបងមួយ” ។91 គិតមករតឹមែខឧសភ ឆន ំ២០១០ េយងតមព័ត៌មនសធ- 
រណៈរបស់រកសួងកសិកមម សមបទនដីេសដឋកិចចរតូវបនផតល់ឲយរកុមហុ៊នចំនួន៨៥ ែដលរគប  
ដណត ប់ដីធលីសរបុទំហំ ៩៥៦.៦៩០ហិចត ផតល់ជូនរកុមហុ៊នចំនួន៨៥ ។92 េនះគឺខទ ស់នឹងព័ត៌មន

ែដលដក់ផសយ េដយរដឋបលៃរពេឈៃនកមពុជ ែដលបនអះអងថ េយងតមរបយករណ៍
របចំឆន ំ២០១០របស់ខលួន ដីសមបទនេសដឋកិចច ទំហំ១,៣លនហិចត រតូវបនផតល់ជូន ។93 របយ-
ករណ៍ថមីៗរបស់ សមគមអដហុក បនបញជ ក់ថមនដីចំនួន ២,៣លនហិចតជដីសមបទន 
ែដលមនចំនួនេសមនឹង ១៤,៧% ៃនៃផទដីសរបុរបស់កមពុជ និងបនផដល់េទកន់រកុមហុ៊នជតិ និង
អនតរជតិចំនួន ២២៥រកុមហុ៊ន ។94 េដយយល់ថភពខុសគន ៃនតួេលខេនះ អចបណត លមកពី
េពលេវលខុសគន  កនុងករេចញផសយរបយករណ៍េនះ េនះជឧទហរណ៍មួយ បងហ ញពីភព
ខទ ស់គន ខងព័ត៌មនែដលសធរណជន គួរដឹងឮពក់ព័នធនឹងដីសមបទន ។ 

 េដយសរថ កររេំលភបំពនេលសិទធិដីធលីេកតេឡងជបនតបនទ ប់ និងករអនុវតតមិនចបស់
លស់ ជំុវញិឧសសហកមមនិសសរណកមមេនកមពុជេនះ រតឹែតទមទរឲយមនសិទធិទទួលបនព័ត៌- 
មនជចំបច់ ។ ដំេណ ររគប់រគង និងេរបរបស់ដីធលី និងធនធនធមមជតិរបស់របេទសេនះ គួររតូវ 
បនេគសេរមច េដយឈរេលផលរបេយជន៍ពលរដឋជធំ េដយគម នអំេពពុករលួយ និងេដរតម 
និយមចបប់ ។ វធីិែតមួយគត់េដមបីធននូវដំេណ រករេនះ គឺមនែតករផតល់លទធភពទទួលបន
ព័ត៌មន ដល់សធរណជន ជំុវញិដំេណ រករេនះេនះេទ ។ អវតតមនៃនព័ត៌មន មនន័យថ 

ធនធនសំខន់ៗ នឹងអច”រតូវបនរសូបយកជផលចំេណញបុគគល ជជងជរបេយជន៍ជតិ
ទំងមូល”95 េហយេនះអចបណត លឲយមនកររគប់រគងមិនចបស់លល់េលថវកិ ែដលអចនឹង
យកមកបំេពញចេនល ះខវះខតរវងអនកែដលទទួលផលចំេណញពីដីសមបទន និងអនកែដលសិទធិ
                                                           

91
 របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសថ នភពសិទធិមនុសសេនកមពុជ ចុះផសយែខកញញ  ឆន ំ ២០១០ មនចំណង

េជងថ “របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសថ នភពសិទធិមនុសសេនកមពុជ” េលខ A/HRC/15/46, ទំព័រ៨ អចរក
េមលបន ៖ http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/Reports/SR-SRSG-Reports.htm  
92

 ដូចខងេល 
93

 កែសតឌឹភនំេពញបុសត¥ ចុះផសយៃថងទី១៧ ែខមករ ឆន ំ២០១១ មនចំណងេជងថ "កមពុជ៖ ៃរពេឈឋិតេរកមករគំរម
កំែហង” ។ 

94 វទិយុវអូីេអែខមរ ៃថងទី២៣ ែខមីន ឆន ំ២០១២ “ៃផទដីរបេទសកមពុជជង ១៥% ជដីសមបទន េយងតមរបយករណ៍” អច
អនបន ៖  http://www.voanews.com/khmer-english/news/Nearly-15-Percent-of-Cambodia-Under-Land-

Concession-Report-143992206.html ។  

95
 អងគករឃល េំមលពិភពេលក ចុះផសយែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩ មនចំណងេជងថ “កមពុជ ៖ របេទសសរមប់លក់" ទំព័រ៥២ ។  
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របស់ពួកគត់រតូវបនេគេមលរលំង ។96
    

៧៧៧៧.១១១១    ឧសសហកមមនិសសរណកមមឧសសហកមមនិសសរណកមមឧសសហកមមនិសសរណកមមឧសសហកមមនិសសរណកមម 
 វស័ិយឧសសហកមមនិសសរណកមមេនកមពុជ កំពុងែតពរងីកយ៉ងសេមបមកនុងេលបឿនមួយគួរ
ឲយកត់សមគ ល់ េហយកំពុងែតបេងកតជចំណូលយ៉ងខល ំងែដរ ។ េនះអចជសកត នុពលសរមប់
ជំរញុកមពុជឲយេងបេចញពីភពរកីរកបន ។ ថវីេបជយ៉ងេនះកតី ពលរដឋកមពុជែដលដីធលីរបស់ខលួនរតូវ
បនរងប៉ះពល់ពីសកមមភពៃនឧសសហកមមេនះ បនអះអងថ ពួកគត់បនដឹងព័ត៌មនតិចតួច ឬ
មិនបនទទួលព័ត៌មនអវីទល់ែតេសះ អំពីសកមមភពននេនះ េហយថជីវភពរស់េនរបស់ពួក
គត់កំពុងែតរបឈមនឹងហនិភ័យ េដយសរែតកិចចេរៀបចំែបបសមង ត់រវងរដឋ ភិបល និងរកុមហុ៊ន
ឯកជន ។ 

 មរត៩ ៃនអនុសញញ របឆំងអំេពពុករលួយអងគករសហរបជជតិ បនអំពវនវឲយមន
ករផសពវផសយព័ត៌មនជំុវញិកិចចរពមេរពៀងពណិជជកមមែដលពក់ព័នធជមួយនឹងរដឋ ភិបល េដយ
រប់បញចូ លទំងករដក់អេញជ ញឲយមនករេដញៃថល និងលកខ័ណខ័ណឌ  ែដលរដឋ ភិបលនឹងផតល់កិចច
សនយេធវករជមួយផងែដរ ។ ថវីេបកមពុជបនចុះសចច ប័នេលអនុសញញ របឆំងអំេពពុករលួយរបស់
អងគករសហរបជជតិេហយក៏េដយ ចបប់ជតិមួយចំនួន មនលកខណៈខទ ស់នឹងតរមូវករផសពវ- 

ផសយព័ត៌មនទំងេនះ ។ 

 ជឧទហរណ៍ ចបប់សតីអំពីបរសិថ ន បនែចងថ រកសួងបរសិថ នរតូវែចកចយព័ត៌មនសតី
អំពីសកមមភពរបស់រកុមហុ៊នេនេពលមនករេសនសូម េហយជរមុញឲយមនករចូលរួម ពីសធ-
រណជនកនុងកិចចករពរបរសិថ ន និងរគប់រគងធនធនធមមជតិ ។97 បុ៉ែនត ចបប់សតីពីកររគប់រគងករ
រវរកធនធនែរ ៉ ឆន ំ២០០១ បនែចងជពិេសសថ រល់ករអនុវតត របយករណ៍ ែផនករ និងករ

កត់ សមគ ល់នន ពក់ព័នធនឹងកររវរក និងជីករក រតូវចត់ទុកជករសមង ត់ ។98 េនះបងហ ញនូវករ
បដិេសធដល់សិទធិទទួលបនព័ត៌មន េហយេនះបញជ ក់យ៉ងចបស់ ពីកងវះតមល ភពកនុងរកបខណឌ
ចបប់ទំងរសុង ។99 ឧទហរណ៍ របយករណ៍ជេរចនបនបងហ ញ ថអំឡុងេពលផអ កសកមមភព
បូមខសច់100 មនអជញ ប័ណណអនុញតិបូមខសច់មួយចំនួន រតូវបនផតល់ជូនរកុមហុ៊នែដលមន 
បណត ញជសមជិករដឋ ភិបល ឬគណបកសរបជជន ែដលករអនុញញ តទំងេនះមនភសតុតងតិច

                                                           

96
 ដូចខងេល ទំព័រ៥ ។ 

97
 មរត១៦ ៃនចបប់សតីពីករករពរបរសិថ ន និងកររគប់រគងធនធនធមមជតិ ឆន ំ១៩៩៦ ។ 

98
 មរត២០ ៃនចបប់រគប់រគង និងករទញផលពីធនធនែរ ៉ឆន ំ២០០១ ។. 

99
 អងគករឃល េំមលពិភពេលក ដូចេលខេយងេលខ៩២ ទំព័រ១៨ ។   

100
 អតថបទកែសតហូ៊ហវីងតុនបុសត¥ មនចំណងេជងថ “ករបូមខសច់េនកមពុជ គំរមកំែហងដល់បរសិថ ន និងឧសសហកមម

េទសចរណ៍េសដឋកិចច” ចុះផសយៃថងទី២២ ែខសីហ ឆន ំ២០១១ អចរកេមលបន ៖ www.dredgingtoday.com, និងអតថបទមន
ចំណងេជងថ “កមពុជ៖ ករបូមខសច់ែដលមនភពចរមូងចរមស់េនទេនលតៃតេនែតបនត” ចុះផសយៃថងទី១០ ែខសីហ ឆន ំ
២០១១ ។ 



 

 44 

តួចបំផុតថ នឹងមនផលចំេណញដល់ជតិ ឬចំេណញដល់ពលរដឋ ។101 កនុងតំបន់ដូចជេកះកុង 
សកមមភពបូមខសច់ កំពុងែតប៉ះពល់ដល់ជីវតិពលរដឋថន ក់មូលដឋ ន េដយកនុងេនះមនជង២០០
រគួសរ ែដលរស់េនអរស័យផលេនសទរទង់រទយតូច រតូវបនប៉ះពល់េដយផទ ល់ ។102 

 ពក់ព័នធនឹងករជីកែរ ៉មរត២០ ៃនចបប់រគប់រគងធនធនែរឆ៉ន ំ២០១១ បនែចងថព័ត៌មន
ែដលពក់ព័នធនឹងបញហ បរសិថ ន និងសងគម នឹងអចរតូវបនផសពវផសយេទសធរណៈបន បុ៉ែនតលុះ 
រតែតមនករអនុញញ តពីរដឋមរនតីែដលទទួលបនទុកែផនកធនធនែរ ៉ ។ ចបប់ននពក់ព័នធនឹងវស័ិយែរ ៉
មនលកខណៈកន់ែតរសពិចរសពិល េនេពលែដលយកមកអនុវតតចំេពះតំបន់ដីធលី ែដលរតូវបន 
ចត់ចំណត់ថន ក់ជតំបន់ “រតូវបនករពរ”  េដយសរែតគុណតៃមលៃនកររតូវបនអភិរកស និងជីវៈ- 
ចរមុះរបស់តំបន់ទំងេនះ ។ របកសសតីពីតំបន់អភិរកស កលពីឆន ំ១៩៩៤ បនអះអងថ ករជីករក

ែរែ៉ដលមនេនកនុងតំបន់អភិរកសរតូវបនហមឃត់ ។ បុ៉ែនត េនែខសីហ ឆន ំ២០០៦ របកសេនះរតូវ 
បនផុតសុពលភព ។ េនះបនប៉ះពល់យ៉ងខល ំងដល់ ៖ គេរមងរគប់រគង់តំបន់អភិរកស និងជីវៈ- 
ចរមុះរបស់ធនគរពិភពេលក ែដលពយយមករពរសហគមន៍ែដលរស់េនឧទយនជតិវរីជ័យ 
ែដលជតំបន់អភិរកសមួយ លតសនធឹងពីេខតតរតនគិរ ី ដល់េខតតសទឹងែរតង ។ បុ៉ែនត េនឆន ំ២០០៧ 
សមបទនមួយរតូវបនផតល់ជូនរកុមហុ៊នអូរសត លី ែដលទទួលបនសិទធិរវរកេលតំបន់ទំហំជង
៥៤% ។103 ករេធវវេិសធនកមម ឬចត់ទុកជនិរករណ៍ៃនចបប់ទំងេនះ មិនគួររតូវបនេធវេឡង
េដយសមង ត់េនះេទ ។ ជងេនះេទេទៀត ភពសមុគសម ញរវងចបប់ អនុរកិត និងរបកស ដូចបន

េលកេឡងកនុងជំពូក៥ បនផតល់នូវចេនល ះរបេហងសរមប់ករបករសយេផសងៗ េទតមតរមូវករ
ៃនករអនុវតតសកមមភពទំងេនះ ។ 

 ព័ត៌មនែដលហមឃត់មួយចំនួនពក់ព័នធនឹងធនធនែរគឺ៉អចរកបន ។ ែវបសយរបស់
រកសួងឧសសហកមម ែរ ៉ និងថមពល104 បនរមួបញចូ លនូវេគលនេយបយ និងវធិនមួយចំនួន
ែដលរគប់រគងេលវស័ិយធនធនែរ ៉ក៏ដូចជបញជ ីេឈម ះរកុមហុ៊ន និងសកមមភពរកុរករបស់ពួកេគ ។  

 ឧសសហកមមេរបង ក៏ផតល់ព័ត៌មនតិចតួចបំផុតដល់សធរណជនផងែដរ ។ អជញ ធរេរបង
កតជតិកមពុជ ែដលរបធនអជញ ធរេនះមនកតពវកិចចរយករណ៍ផទ ល់ ដល់នយករដឋមរនតី 
េនះ105 បនរគប់រគងរល់ករអនុញតិតនន ដល់ករផតល់ជូនដីសមបទន និងកិចចសនយរវរក េរបង
េឆ ។ ថវីេបអជញ ធរេនះមនែវបសយ (www.cnpa-cambodia.com) ជសធរណៈក៏េដយ ក៏

                                                           

101
 អងគករឃល េំមលពិភពេលក មនចំណងេជងថ “ករេផទរខសច់ ៖ េតតរមវូករខសច់កមពុជរបស់របេទសសឹងហបុរគំីរម

កំែហងដល់របព័នធជីវសរសត និងអភិបលកិចចលអយ៉ងណែដរ” ចុះផសយែខឧសភឆន ំ២០១០ ។ 

102
 កែសតឌឹភនំេពញបុសត¥ មនចំណងេជងថ “ករបូមខសច់េនេខតតេកះកុងបនបនតសរជថមី” ចុះផសយៃថងទី១១ ែខមករ ឆន ំ

២០១១ ។   

103
 អងគករឃល េំមលពិភពេលក ដូចេលខេយងេលខ៩២ ទំព័រ២០ ។  

104 សូមអន ៖ http://www.gdmar.gov.kh 

105សូមេមលែផនក “រចនសមព័នធ” េនេលែវបសយរបស់អជញ ធរេរបងកតជតិកមពុជ អចរកេមលបន ៖ 

cnpa.gov.kh/index.php?option=com _content&view=article&id=45&Itemid=119. 
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ព័ត៌មនតិចតួចបំផុតែដលបនដក់ផសយដល់សធរណជន ។ ផទុយេទវញិ ព័ត៌មនអំពីរបតិបតតិ- 
ករ និងសកមមភពននរបស់អជញ ធរេនះ រតូវបនផសពវផសយជសធរណៈ តមរយៈសរព័ត៌មន 
ឬករធល យព័ត៌មនមិនផលូវករេទវញិ ។ ឧទហរណ៍ កលពីៃថងទី២៨ ែខេមស ឆន ំ២០១០ នយករដឋ-
មរនតីបនរបកសថ រកុមហុ៊នតូតល់ ែដលជរកុមហុ៊នេរបងឥនធនៈរបស់របេទសបរងំ បនបង់

ថវកិចំនួន៨លនដុលល សហរដឋអេមរកិ សរមប់មូលនិធិអភិវឌឈន៍សងគម ជែផនកមួយៃនកិចចរពម
េរពៀងកនុងកររវរកេរបងេឆ ែដលមនសតុកេនកនុង តំបន់ទឹកេនកមពុជ រពមទំងបែនថមចំនួន២០
លនដុលល សហរដឋអេមរកិែថមេទៀត សរមប់ជលុយេលកទឹកចិតតកនុងករចុះហតថេលខ ។106 ករ
េបកចំហែបបេនះជកិចចមួយគួរឲយសវ គមន៍ និងេលក ទឹកចិតត េហយសងឃឹមថេនះជគំរមួូយដល់
អជញ ធរ (និងរកសួងពក់ព័នធេផសងេទៀតរបស់រដឋ ភិបល) កនុងករផសពវផសយព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងកិចច
រពមេរពៀងននជសធរណៈ ។ េទះជយ៉ងេនះកតី សំណួរេនែតមន ថេតមូលនិធិេនះរតូវបន
ដក់បញចូ លេទកនុងគណនីជតិ ែដរឬយ៉ងណ េហយក៏មិនមនព័ត៌មនណេផសងេទៀត រតូវបន 

ផតល់ជូនអំពីករេរបរបស់ថវកិទំងេនះផងែដរ ។ 

 េនែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ មនកររយករណ៍ថ េសចកតីរពងចបប់ថមីេនះសតីពីេរបងកត េន 
មនចំណុចខវះខតែផនកសំខន់ កនុងករធនថ រដឋ ភិបលនឹងផសពវផសយរល់ដំេណ រករហិរញញវតថុ 
ជមួយរកុមហុ៊នេរបង និងសំង ។ មនករអះអងថ លកខណៈែដលគួរឲយបរមភបំផុតពក់ព័នធនឹង
េសចកតីរពងចបប់េនះ គឺកងវះេសចកតីេយងដល់តមល ភពខងព័ត៌មន ជំុវញិវស័ិយេរបងកត ឬ 

តរមូវករឲយមនកិចចពិេរគះេយបល់ ជមួយសធរណជន ។ េនះក៏អចបងហ ញថរល់ករ 
ចំណយននពីសំណក់រកុមហុ៊នេរបងសំង ដល់រដឋ ភិបល នឹងអចរតូវបនលុបេចញពីេសៀវេភ
បញជ ីរបស់រដឋ ភិបល ។107 ម.ស.ម.ក េជឿជក់ថ េសចកតីរពងចបប់េនះគួររតូវបនេគែកតរមូវេដមបី 
ធនថរល់ព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងឧសសហកមមេរបងសំង នឹងរតូវបនផសពវផសយជសធរណៈ ។ 

៧៧៧៧.២២២២    ករបេណត ញេចញពីករបេណត ញេចញពីករបេណត ញេចញពីករបេណត ញេចញពីដីធលីដីធលីដីធលីដីធលី 
របវតិតសរសតថមីបំផុតរបស់របេទសកមពុជ ែដលរមួទំងករបំផលិចបំផល ញកមមសិទធិដីធលី និងករ 

បេណត ញេចញពីទីរកុងកនុងសម័យែខមររកហមេនះ បនបងកជភពមិនចបស់លស់ដល់ភពជមច ស់
កមមសិទធិេលដីធលីេនពសេពញរបេទសេនះ ។ េនបុ៉នម នឆន ំចុងេរកយេនះ ដីសមបទនេសដឋកិចច និង
ករេរបរបស់ដីននេផសងេទៀត ពក់ព័នធនឹងដីែដលរតូវបនបំែលងជដីពណិជជកមមេរកមភពមិន 
ចបស់លស់េនះ ែដលជលទធផលបនប៉ះពល់ដល់ពលរដឋរប់រយនក់ ជពិេសសពលរដឋរកីរកេន 
ជនបទនិងទីរកុង រកុមជនែដលងយរងេរគះ និងដច់រសយល ។ 

                                                           

106
 កែសតឌឹភនំេពញបុសត¥ មនចំណងេជងថ “រកុមហុ៊នតូតល់អះអងទឹករបក់ចំនួន៨លនដុលល សហរដឋអេមរកិ សរមប់

មូលនិធិសងគម” ចុះផសយៃថងទី៣០ ែខេមស ឆន ំ២០១០ ។  

107
 កែសតឌឹេខមបូឌេដលី មនចំណងេជងថ “គម នបញញតតិតមល ភពកនុងេសចកតីរពងចបប់សតីពីេរបងកត" ចុះផសយៃថងទី៤ 

ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ ។ 
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ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ និងអនុរកិតពក់ព័នធនន មនផទុកនូវបញញតតិជេរចន ែដលគំពរ
ដល់ករផសពវផសយព័ត៌មន ។ ឧទហរណ៍ មរត៥៣ៃនចបប់ភូមិបល ែចងថសមបទនដី េសដឋ-
កិចច “រតូវសំអងេលលិខិតគតិយុគគជក់លក់ ែដលបនេចញមុនករកន់កប់ដីេដយអជញ ធរមន
សមតថកិចច” ។ អនុរកិតសតីពីសមបទនដីេសដឋកិចច េចញេនៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ំ២០០៥ បនែចងថ 

សមបទនដីេសដឋកិចចនឹងរតូវបនផតល់ជូន កនុងករណីែដលបនបំេពញតមលកខណៈវនិិចឆ័យមួយ 
ចំនួន រមួដូចជកិចចពិេរគះេយបល់ជសធរណៈ រវងអជញ ធរមនសមតថកិចច ជមួយនិងពលរដឋ 
េនមូលដឋ ន ។108 េគលនេយបយ “ែសបកេត” របស់រដឋ ភិបល បនែចងបែនថមេទៀតពីដី
សមបទនសងគមកិចចែដលនឹងរតូវផដល់ជូន រមួជមួយដីសមបទនេសដឋកិចច ែដលអចករពរបន
យ៉ងមនរបសិទធភពនូវ “ចំណុចេខម ” ែដលមនដូចជ សលេរៀន តំបន់អភិរកស មនទីរេពទយជេដម 
ពីករអភិវឌឍន៍ ។109  

អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិលំេនដឋ ន បនែថលងថ “រល់រកុមមនុសសែដលនឹងអចរង
ប៉ះពល់…មនសិទធិទទួលបនព័ត៌មន កិចចពិេរគះេយបល់េពញេលញ និងករចូលរួមរគប់ដំេណ រ 
ករ (ៃនករបេណត ញេចញ) ទំងរសុង” ។110 រកសួងកសិកមម រកុខ របមញ់ និងេនសទ មនេគហទំព័រ
សតីអំពីសមបទនដីេសដឋកិចច េនេលែវបសយរបស់ខលួន ែដលមនបញចូ លនូវព័ត៌មនរបវតតិសមបទន 
និងរកុមហុ៊នែដលបនទទួលសមបទន ។111 ខណៈែដលព័ត៌មនទំងេនះ មនសមល ក់សំខន់បំផុត 
និងេនះជជំហនមួយគួរឲយសវ គមន៍ចំេពះករផសពវផសយព័ត៌មនអំពីសមបទនេនះ ែវបសយ

េនះមនករមិតព័ត៌មន អំពីមច ស់រកុមហុ៊នែដលពក់ព័នធ និងគម នព័ត៌មនអំពីសមបទនែដលកំពុង
រតូវបនេគរតួតពិនិតយេនះេទ ។ បញញតិតមួយចំនួនកនុងចបប់ភូមិបល មនែចងអំពីរដឋបលសុរេិយដី 
ែដលមនបនទុកករងរពក់ព័នធនឹងករបញជ ក់អះអងកមមសិទធិដីធលី ។ ទក់ទងនឹងតួនទីេនះ រដឋបល
សុរេិយដីេនះ រតូវ “កសងេសៀវេភេគលបញជ ីដី េហយ[េធវេលខចរកិ]េឈម ះកមមសិទធិករ និងរល់
ទិននន័យ ែដលរបមូលបនទក់ទងេទនឹងលកខណៈរបូ ទំហំ និងអតតសញញ ណ” ៃនអចលនវតថុទំង 
េនះ និងរតូវ “របគល់ជូនជនែដលបនដក់ពកយេសនសូមបលង់ថតចមលង និងឯកសរព័ត៌មនទក់ទង
នឹងសថ នភពកមមសិទធិេនះ” (មរត២២៩) ។ ករយិល័យសុរេិយដីថន ក់មូលដឋ ន រតូវជួយកងរ 
ដល់រដឋបលសុរេិយដីថន ក់កណត លកនុងករ “រកសទុកឯកសរ និងផតល់ព័ត៌មនដល់អនកេសនសំុ” 
(មរត២៣២) ។ “ករសកសួរព័ត៌មនសុរេិយដី មិនអចរតូវបនរបែកក ចំេពះជនែដលមនករ
ទក់ទងេឡយ (មរត២៤០) ។ 

                                                           

108
 ករយិល័យឧតតមសនងករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសស តំណងពិេសសៃនអគគេលខធិករសតីពីសថ ន

ភពសិទធិមនុសសេនកមពុជ មនចំណងេជងថ “សមបទនដីេសដឋកិចចេនកមពុជ ៖ ទសសនទនខងសិទធិមនុសស” ។ 

109
 គណៈអភិវឌឍន៍ និងសត ររបេទសកមពុជ និងរកមុរបឹកសអភិវឌឍន៍កមពុជ ៃថងទី២ មិថុន ២០១០ អចរកបន៖ 

http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/third_cdcf/opening/shs_third_cdcf_en.htm 

110
 របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពីទីលំេនរគប់រគន់ ជែផនកមួយៃនសិទធិទទួល

បនជីវភពរស់េនសមរមយ េលក មីលូន កូថរ ីចុះផសយៃថងទី០៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៧ A/HRC/4/18 កថខ័ណឌ ៣៨ ។   

111
 េមលេវបសយ ៖ http:www.elc.maff.gov.kh/en/   
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ចបប់សតីពីអសសមិករណ៍ឆន ំ២០០៩ ក៏បនែចងរសេដៀងគន នូវនិតិវធីិជក់លក់ឲយមនកិចច
ពិេរគះេយបល់ជសធរណៈចំេពះរល់សកមមភពនន និងករផសពវផសយព័ត៌មនអំពីគេរមង
នន ។ ចបប់សតីពីអសសមិករណ៍េនះែចងថ មុននឹងេធវសំេណ សតីពីគេរមងអសសមិករណ៍ គណៈ- 
កមម ធិករអសសមិករណ៍រតូវេធវករអេងកតជសធរណៈេល រទពយសមបតតិនន (មរត១៦) ។ កនុង

ករេរៀបចំករអេងកតេនះ គណៈកមម ធិករអសសមិករណ៍ “រតូវេរៀបចំចត់ែចងេធវករពិេរគះេយបល់
ជសធរណៈ  េនកនុងករមិតអជញ ធរ រជធនី េខតត រកុង រសុក ខណឌ  ជមួយរកុមរបឹកសឃំុសងក ត់ 
និងតំណងភូមិ ឬសហគមន៍ ែដលរងនូវអសសមិករណ៍ េដមបីផតល់ព័ត៌មនជក់លក់ ចបស់លស់ 
និងទទួលបននូវមតិេយបល់ ពីរគប់ភគីពក់ព័នធ អំពីសំេណ រៃនគេរមងេហដឋ រចនសមព័នធរបូវនត
សធរណៈ” (មរត១៦)។ 

បញញតតិននកនុងចបប់ភូមិបល និងចបប់អសសមិករណ៍ គួរឲយសវ គមន៍ និងហក់ដូចជបន
ទទួលសគ ល់ នូវសមល ក់សំខន់កនុងករែចករែំលកព័ត៌មន អំពីដីធលីែដលរតូវបនពិចរណសរមប់
សមបទន ឬអសសមិករណ៍ ។ េទះជយ៉ងេនះកតី សល ក់សន មទូេទៃន ជេមល ះដីធលី និងករបេណត ញ
េចញជេរចនេនកមពុជ បងហ ញឲយេឃញថករពិតែដលចបប់ និងេគលនេយបយទំងអស់មិន
រតូវបនយកមកអនុវតតឲយបនសមរសបេនះេទ េហយនឹងែតងែតមនករខវះខតករទទួលបន
ព័ត៌មន ែដលរគួសររងករប៉ះពល់ជេរចន មិនរតូវបនជរមបអំពីែផនកររបស់រកុមហុ៊ន និងមិន
បនរប់បញចូ លកនុងករពិេរគះេយបល់ទល់ែតេសះ ។ ព័ត៌មនែដលបនផតល់ជូន ភគេរចនគឺមិន

រគប់រគន់ និង/ឬមិនរតឹមរតូវ ។112 េនេពលែដលករពិេរគះេយបល់ជមួយសហគមន៍ រតូវបន
េរៀបចំេឡងែមនេនះ ពួគគត់ែតងរតូវបនេគេកងចំេណញ ឬបងខំ ៖ ករណីពលរដឋេនតំបន់បឹងកក់ 
ជតំបន់មួយេនទីរកុងភនំេពញែដលជដីសមបទនេសដឋកិចច បណដ លឲយមនករបេណត ញេចញ និង
ករជេមលៀសរបជពលរដឋជិត ៤.០០០រគួសរបនេលកជមតិ កនុងេវទិកសធរណៈមួយ ែដល
េរៀបចំេដយ ម.ស.ម.ក កលពីែខធនូ ឆន ំ២០១០ បនអះអង ថថវីេបពួកគត់បនពយយមេលក
កងវល់ និងបណតឹ ងរបស់ខលួនឲយបនដឹងឮដល់អជញ ធរថន ក់មូលដឋ ន និងនយករដឋមរនតីេហយក៏េដយ 
ពួកគត់រតូវបនគំរមកំែហង និងេធវមិនដឹងមិនឮ េហយផទុយេទវញិ ពួកគត់ រតូវបនេគរះិគន់ ពី
មេធយបយែដលខលួនពយយមដក់បណតឹ ងែថមេទៀតផង ។  

៧៧៧៧.៣៣៣៣    េសរភីពេសរភីពេសរភីពេសរភីពខងព័ត៌មនខងព័ត៌មនខងព័ត៌មនខងព័ត៌មន     

  ភពផទុយគន រសឡះរវងចបប់ពក់ព័នធ និងករអនុវតតន៍ជក់ែសតងរបស់អនកពក់ព័នធ កនុង 
វស័ិយឧសសហកមមធនធនេផសងៗគន  កនុងករដក់បងហ ញព័ត៌មនជសធរណៈេនះសរឲយេឃញ 
នូវតរមូវករចបប់េសរភីពខងព័ត៌មនជចំបច់ ។ ចបប់េនះគួររតូវកំណត់ឲយចបស់ ពីតរមូវករ
ផសពវផសយព័ត៌មនរបស់សថ ប័នពក់ព័នធ ែដលមនសមតថកិចចចំេពះធនធនធមមជតិេនកមពុជ ។113 
                                                           

112
 ម.ស.ម.ក ចុះផសយៃថងទីធនូ ឆន ំ២០១០ “របយសេងខបសតីពីអជីវកមម និងសិទធិមនុសសេនកមពុជ ៖សរសរសតមភបី” ទំព័រ២ អច

រកេមលបន ៖ www.cchrcambodia.org/English/add_report/reports/2010_11-30_bhr_report_eng.pdf. 

113
 អងគករឃល េំមលពិភពេលក ដូចេលខេយងេលខ១១០ ទំព័រ១៩ ។ 
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េគលនេយបយ “វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ” ដូចបនពិភកសកនុងជំពូក២ ៃនរបយករណ៍េនះ 
ជឧទហរណ៍វជិជមនមួយកនុងករទទួលបននូវព័ត៌មន ។ ថវីតបិតថេគលនេយបយេនះេផត តែត
េលេហដឋ រចនសមព័នធករងរ ជជងធនធន និងដីធលី េគលនេយបយេនះ ែដលបងហ ញនិតិវធីិកនុង
ករផសរភជ ប់ ទំនក់ទំនងជមួយជនរងផលប៉ះពល់ អចជជំហនវជិជមនមួយ សរមប់រដឋ ភិបល

គួរអនុវតតតម ។ 

  េទះជយ៉ងេនះកតី កនុងបរបិទរបេទសកមពុជ ហក់ដូចជមនករសនមតកនុងចំេណមអនក
ដឹកនំ ថកិចចពិេរគះេយបល់ និងករែចករែំលកព័ត៌មនេលវស័ិយទំងេនះ អចនឹងេធវឲយកំេណ ន
េសដឋកិចចមនករយឺតយ៉វ ។ បុ៉ែនត ចំណូលែដលរគប់រគងយ៉ងលអ ែដលទទួលបនពីធនធនទំង
េនះ ជករពិតគួរែតអចជួយអភិវឌឍរបេទសេនះ ។ តមល ភព និងេសរភីពខងព័ត៌មន អចធន

ថរបក់ចំណូលនន មិនរតូវបនរគប់រគងមិនបនលអ េហយអនកទំងឡយែដលរងផលប៉ះពល់ពី
ឧសសហកមមទំងេនះ រតូវបនករពរយ៉ងលអ េហយរដឋ ភិបលក៏អចសេរមចែផនករអភិវឌឍន៍
របស់ខលួនផងែដរ ។ 

 ករេដះរសយករណីសហគមន៍អភិវឌឈន៍មនជ័យ គឺឆលុះបញច ំងពីចំណុចេនះ ។ កលពីឆន ំ 
១៩៩៧ សលរកុងភនំេពញ ពលរដឋ និងអងគករជតិនិងអនតរជតិ បនជួបពិភកសគន េលដំេណះ

រសយសរមប់របជពលរដឋ១២៩រគួសរ ែដលរស់េនេលដងផលូវជិតសថ នទូតចិន របចំេនទីរកុង
ភនំេពញ ។ រដឋ ភិបលចង់ផល ស់បតូរទីលំេនរគួសរទំងេនះ េទទីតំងថមីជែផនកមួយៃនករអភិវឌឈន៍ទី
រកុង ។ កនុងករេដះរសយេនះ ពលរដឋរតូវបនផតល់ឱកសឲយេរជសេរ សទីតំងដី និងេដរតួយ៉ង
សំខន់ កនុងដំេណ រករេដះរសយេនះ ។ មកដល់ឆន ំ២០០៦ សហគមន៍េនះបនរស់េន និង
អរស័យេនទីតំងថមីេនះចំនួនរបែហលជ៧៥% ។114 តមល ភពជំុវញិគេរមង និងតរមូវករអភិវឌឍន៍ 
ទំនក់ទំនងសកមមជមួយពលរដឋ និងយុទធសរសតចបស់លស់ និងដក់ជសធរណៈ េដរតួនទី
សំខន់កនុងករផតល់សុវតថិភពដីធលី សរមប់ពលរដឋែដលរតូវបនេគបេណត ញេចញ េហយក៏អនុញញ ត

ឲយែផនករអភិវឌឍន៍របស់រដឋ ភិបល អចេដរេឆព ះេទមុខ ។ គួរកត់សមគ ល់ថ ករចំណយសរមប់
គេរមងជក់លក់េនះរតូវបនេគយល់ថចំណយខពស់ (៧៨៤ដុលល សហរដឋអេមរកិ សរមប់កនុង
មួយរគួសរ) បុ៉ែនតដំេណ រករេនះរតូវបនេគេជឿជក់ថជដំេណ រករវជិជមនមួយ េហយគួររតូវបន
េរជសជគំរូសរមប់គេរមងរសេដៀងគន  នេពលអនគត ។ 

 ពក់ព័នធនឹងឧសសហកមមនិសសរណកមមវញិ មនគំនិតផតួចេផតមអនតរជតិជេរចនេផត តេល

ករេរបរបស់េគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មន កនុងករធនថធនធនធមមជតិរតូវបនេគេរប
របស់េដមបីជរបេយជន៍ទំងអស់គន  ។ កនុងេនះមនគំនិតផតួចេផតមតមល ភពឧសសហកមមនិសស- 
រណកមម ជួយគំរទដល់របេទសមនធនធនសមបួរែបបកនុងករេលកកមពស់អភិបលកិចចេលធនធន 
ធមមជតិ ជពិេសសតមរយៈករបញជ ក់ និងផសពវផសយរល់ចំណយរបស់រកុមហុ៊ន និងរបក់

                                                           

114
 សមគមធងេតន ត ចុះផសយែខធនូ ឆន ំ២០០៦ “អងគេហតុ និងតួេលខ៖ ករផល ស់ទីតំង ឬករបេណត ញេចញ?” ទំព័រ២ ។ 
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ចំណូលរដឋែដលទទួលបនពីផលេរបង ឧសម័ន និងែរ ៉ ។ គំនិតផតួចេផតមតមល ភពឧសសហកមម- 
និសសរណកមម េនះ ទទួលសគ ល់ថ ករែដលសធរណជនអចទទួលបនព័ត៌មន អចជួយឲយ 
របេទសេនះេជៀសផុតពី “បណត សរធនធន” ែដលេនះជរបតិមតិមួយ ថរបេទស និងតំបន់ែដល
មនធនធនសមបូរែបបអចរបឈមនឹងផលលំបកពីកំេណ នេសដឋកិចចទប និងកំេសយខងករ

អភិវឌឍន៍ េដយសរែតកតត េផសងៗគន  រមួទំងកររគប់រគងមិនរតឹមរតូវេលធនធនែដលមន និង
អំេពពុករលួយផងែដរ  េហយេនះនឹងជួយជរមុញមជឈដឋ នវនិិេយគទុន និងបេងកនកំេណ នេសដឋកិចច 
និងេសថរភពសងគមែថមេទៀត ។115 កមពុជមិនទន់ចូលជសមជិករបស់ គំនិតផតួចេផតមតមល ភព
ឧសសហកមមនិសសរណកមម េនេឡយ បុ៉ែនតម.ស.ម.ក េជឿជក់ថករែដលចូលជសមជិកេនះ នឹង
អចផតល់ជែខលករពរដ៏មនរបេយជន៍មួយ កនុងករឃល ំេមលករេរបរបស់ធនធនេនកមពុជ ។ 

 សមព័នធភពផសពវផសយពីអវីែដលអនកបនចំណយ ជបណត ញសកលមួយៃនអងគករសងគម
សីុវលិ េផត តេលតមល ភពកនុងវស័ិយឧសសហកមមេរបង ឧសម័ន និងែរ ៉ ។ នេពលថមីៗេនះអងគករេនះ 
បនសវ គមន៍ ចំេពះករដក់េចញនូវវេិសធនកមមេលចបប់កំែណទរមង់  the Dodd-Frank Wall 

Street និងករពរអតិថិជនរបស់សហរដឋអេមរកិ ។ វេិសធនកមមេនះទមទរឲយរកុមហុ៊នេរបង 
ឧសម័ន និងែរទំ៉ងអស់េធវករផសពវផសយពីចំណយរបស់ខលួន ដល់រដឋ ភិបលសហរដឋអេមរកិ និង 
រដឋ ភិបលបរេទស ជែផនកមួយកនុងករបំេពញភរកិចចរបចំឆន ំ ចំេពះគណៈកមមករភគហុ៊ននិងបតូរ
របក់របស់សហរដឋអេមរកិ ែដលជសថ ប័នមួយរគប់រគងេលវស័ិយហិរញញវតថុសហរដឋអេមរកិ ។ 

អរស័យេហតុេនះ រកុមហុ៊នរតូវែតផសពវផសយ នូវរល់ចំណយរបស់ខលួន ដល់រដឋ ភិបលនន រមួ
ទំងរដឋ ភិបលកមពុជផងែដរ ។ ព័ត៌មនេនះក៏រតូវែតផសពវផសយជសធរណៈផងែដរ េហយេនះ
រតូវអនុវតតចំេពះរកុមហុ៊នេរបង ឧសម័ន និងែរទំ៉ងអស់ែដលមនភគហុ៊នចុះបញជ ី ជមួយរកុមហុ៊ន
ភគហុ៊នសហរដឋអេមរកិ េហយេដយរប់បញចូ លទំងរកុមហុ៊នអនតរជតិធំៗ េនេលពិភពេលក
ែដលរបតិបតតិកររកសីុខងេរបង និងឧសម័ន និងរកុមហុ៊នែរែ៉ដលធំជងេគចំនួនរបំបីកនុងចំេណម
រកុមហុ៊នធំជងេគចំនួនដប់េនេលពិភពេលកេនះ ។116 ព័ត៌មនទំងឡយរតូវផសពវផសយឲយ
សធរណជនបនដឹងឮ ។ អរស័យេហតុេនះេហយ េបេទះបីជរដឋ ភិបលកមពុជមិនបនអនុវតត
តមនិយមចបប់ពក់ព័នធនឹងសិទធិទទួលបនព័ត៌មន ជំុវញិវស័ិយឧសសហកមមនិសសរណកមមយ៉ង

ណក៏េដយ ក៏ព័ត៌មនទំងេនះ នេពលអនគត នឹងអចរកេមលបនតមមេធយបយេផសងឯេទៀត
បន ។ 

                                                           

115
 អតថបទវទិយុសេមលងអេមរកិ ចុះផសយៃថងទី០៦ ែខេមស ឆន ំ២០១០ មនចំណងេជងថ “កមពុជជរមុញឲយចូលរមួជ

សមជិកៃនគំនិតផតួចេផតមតមល ភពឧសសហកមមនិសសរណកមម” អចរកេមលបន ៖ www.voanews.com/khmer-

english/news/economy-business/a-40-2010-04-06-voa8-90235222.html. 
116

 សមព័នធភពផសពវផសយពីអវីែដលអនកបនចំណយ ចុះផសយែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ មនចំណងេជងថ “បញញតតិេបកបងហ ញ
ព័ត៌មនអំពីឧសសហកមមនិសសរណកមមកនុងចបប់កំែណទរមង់ Dodd-Frank Wall Street និងករករពរអតិថិជន “ អចរកេមល
បន ៖ 

http://www.cgdev.org/doc/blog/globaldevelopment/PWYP%20Fact%20Sheet%20on%20Extractive%20Industries%20Transpare

ncy%20Provision.pdf.  
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 ផសរភជ ប់នឹងេសរភីពខងព័ត៌មន នឹងដីធលីនិងធនធនេនកមពុជ ម.ស.ម.ក េសននូវអនុ-
សសន៍ដូចខងេរកម ៖   

អនុសសន៍ អនុសសន៍ អនុសសន៍ អនុសសន៍  

• រដឋ ភិបលគួរចូលជសមជិក និងអនុវតតនូវ គំនិតផតួចេផតមតមល ភពឧសសហកមមនិសសរ-
ណកមម ។ 

• រដឋ ភិបលគួរែកតរមូវចបប់ពក់ព័នធនឹងដីធលី និងឧសសហកមមនិសសរណកមម ែដលខទ ស់
នឹងេគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មន ។ ឧទហរណ៍ វេិសធនកមមគួរេធវេឡងចំេពះ
ចបប់រគប់រគងែរ ៉ េដមបីធនថ ព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងកិចចសនយននរតូវបនដក់ផសយ
ជសធរណៈ ។ 

• រដឋ ភិបលគួរបេងកនករផសពវផសយរល់កិចចសនយននជសធរណៈ េហយផតល់នូវ

ព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងកររគប់រគងរទពយសមបតតិសធរណៈ រមួទំងធនធនេរបង ឧសម័ន 
និងែរផ៉ងែដរ ។ ព័ត៌មនទំងេនះ គួររតូវបនរកសួងពក់ព័នធដក់ផសពវផសយតមរបព័នធ 
អីុនធឺេណត ។ 

• េសចកតីរពងចបប់សតីពីេរបងកតគួររតូវបនែកតរមូវេដយបញចូ លនូវបញញតតិអំពីតមល ភព 
និងកិចចពិេរគះេយបល់ជសធរណៈ ។ 

• រដឋ ភិបលកមពុជ គួរផសពវផសយឲយបនេទៀងទត់ និងែចកចយកនុងទរមង់ឯកសរេបះ
ពុមភ និងតមែវបសយរដឋ ភិបល នូវព័ត៌មនទក់ទងនឹងសមបទនដីេសដឋកិចច និង
សងគមកិចច ។ ពក់ព័នធនឹងសមបទនដីនន រដឋ ភិបលគួរធនថ កិចចពិេរគះេយបល់
ជសធរណៈរតូវបនរបរពឹតតេធវេឡងដូចមនែចងកនុងចបប់ភូមិបល ។ 
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៨. េសចកតីសននិដឋ ន និងអនុសសន៍     

 

លទធិរបជធិបេតយយ តរមូវឲយមនពលរដឋែដលដឹងឮ និងករដឹកនំរបកបេដយគណេនយយ
ភព ។ េដមបីសេរមចបននូវេគលេដេនះ សិទធិរបស់សធរណជន កនុងករដឹងឮរតូវែតបនករពរ 
និងរតូវបនពរងឹង របកបេដយវជិជមន តមរយៈចបប់េសរភីពខងព័ត៌មន និងតមរយៈករ អនុ-
វតតន៍យ៉ងសកមម េលេគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មន ។ របយករណ៍េនះ បនបងហ ញថ មន
ករេជឿនេលឿនមួយចំនួន កនុងករធនដល់លទធភព របស់សធរណជនទទួលបនព័ត៌មនេន 

កមពុជ ។ ជឧទហរណ៍ ករែតងតំងអនកនំពកយរបស់រកសួងនីមួយៗ កនុងករេឆលយតបសំណួរ
របស់អនកសរព័ត៌មន និងផសពវផសយសលរកមតុលករ និងសលកត់កតីនន ជករវវិតតន៍គួរឲយ
សវ គមន៍ កនុងករេឆព ះេទរកករទទួលបនព័ត៌មនដ៏របេសរមួយ ។ 

ជំហនែដលបនេធវដំេណ រេឆព ះេទរកករអនុម័តចបប់ និងេគលករណ៍េសរភីពខង
ព័ត៌មន ក៏ជអវីែដលគួរឲយេលកទឹកចិតតផងែដរ ។ េទះជយ៉ងេនះកតី ម.ស.ម.ក រពួយបរមភចំេពះ 

កងវះឆនទៈនេយបយកនុងករអនុម័តចបប់មួយ និងកនុងករធនរចនសមព័នធ និងករអនុវតតន៍ចំបច់ 
េដមបីគំរទដល់ករអនុវតតន៍ចបប់េនះ ។ 

េដយសរែតធនធនមនករមិត រសបេពលែដលកររគប់រគងេលធនធនទំងេនះ មិន
ទន់បនរតឹមរតូវផងេនះ ករផសពវផសយព័ត៌មនជកិចចកររបឈមសរមប់កមពុជ ។ េទះជយ៉ង
េនះកតី េនះមិនគួរជេលសសរមប់អូសបនល យេពលេវល កនុងករអនុវតតន៍ចបប់េសរភីពខង 

ព័ត៌មនេនះេទ ។ ម.ស.ម.ក ទទួលសគ ល់ថ ចបប់េសរភីពខងព័ត៌មនែតមួយមុខ នឹងមិនរគប់
រគន់ កនុងករធននូវលទធភពទទួលបនព័ត៌មន សរមប់ពលរដឋកមពុជេនះេឡយ ។ វបបធម៌ែដល
រេបៀបព័ត៌មនទំងេនះរតូវបនេគេរបរបស់ និងែចករែំលក ក៏រតូវករឲយមនករផល ស់បតូរផងែដរ ។ 
ទំងេនះ ទមទរនូវករផល ស់បតូរអតតចរតិសធរណជន រពមទំងរដឋ ភិបល រសបនឹងករយល់ដឹង
របស់ពលរដឋសមញញ អំពីតួនទីរបស់ខលួនកនុងសងគមរបជធិបេតយយមួយ និងសិទធិរបស់ខលួន កនុងករ
ទមទរព័ត៌មន ពីអនកែដលមនសមតថកិចចទំងអស់ េហយរដឋ ភិបលក៏រតូវែតទទួលសគ ល់ពីតួនទី
របស់ខលួនជតំណងឲយពលរដឋ ែដលតួនទីេនះទមទរឲយមនគណេនយយភព ចំេពះពលរដឋ ។ 

ដូចបនេរៀបរប់ខងេល និងបែនថមេលអនុសសន៍ននែដលបនេលកេឡងកនុងជំពូក
នីមួយៗ ម.ស.ម.ក េសននូវអនុសសន៍ទូេទដូចខងេរកម េដមបីេលកកមពស់េសរភីពខងព័ត៌មន
េនកមពុជ ៖  

• េសចកតីរពងចបប់សតីពីេសរភីពខងព័ត៌មនែដលបនែកែរបថមី ែដលបនេសនេដយគណបកស
របឆំង កលពីែខមិន ឆន ំ២០១២ គួររតូវបនយកមកពិភកសេដយយកចិតតទុកដក់ កនុង
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សម័យរបជំុរបស់រដឋសភ េដយមនករែកតរមូវសមរសបមួយ េដមបីធនថចបប់េនះេគរព
តមេគលករណ៍សរភីពខងព័ត៌មន និងគួររតូវបនអនុម័តេដយរដឋសភ និងរពឹទធសភមុន
នឹងចបប់េនះរតូវបនរបកសឲយេរបរបស់ ។ ជេរមសេផសងេទៀត គឺថ ក.ទ.រ.ព.អ គួរសេរមច
េលេគលករណ៍េសរភីពខងព័ត៌មន ែដលខលួនបនេធវេសចកដីរពងតំងពីឆន ំ២០០៧ េហយ

េនះគួរែតរតូវបនេរបរបស់ជមូលដឋ ន កនុងករពរងងចបប់េសរភីពខងព័ត៌មនេនកមពុជ ។ 

• ចបប់េសរភីពខងព័ត៌មនណមួយ ែដលនឹងរតូវបនអនុម័ត ឲយេរបរបស់េនះ គួរមនបញចូ ល
នូវសិទធិរបស់ពលរដឋរគប់របូ កនុងករទទួលបន និងអចេសនសូមព័ត៌មន ។ 

• រដឋ ភិបល គួរេធវវេិសធនកមមេលចបប់បណណសរ េដមបីកំណត់និយមន័យ “ឯកសរផសពវផសយ” 
និងអនុញញ តឲយមនលទធភពទទួលបនព័ត៌មនកន់ែតរបេសរេឡង ។ 

• សថ ប័នសធរណៈគួរធនថ ខលួនមនែវបសយ និងដក់េចញនូវេគលករណ៍ៃផទកនុងពក់ព័នធ
នឹងករេធវបចចុបបននភព និងផសពវផសយព័ត៌មនេលេវបសយេនះ ។ 

• សថ ប័នសធរណៈទំងអស់ គួររតូវបនរជរដឋ ភិបលេលកទឹកចិតត កនុងករអនុម័ត និងអនុវតត
រកមៃផទកនុងសតីពីករទទួលបនព័ត៌មនដូចមនែចងកនុងចបប់នន ។ 
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ឯកសរេយង  

 

ចបប់ និងចបប់ និងចបប់ និងចបប់ និងកតិកកតិកកតិកកតិកសញញ អនតសញញ អនតសញញ អនតសញញ អនតរជតិរជតិរជតិរជតិ 

េសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស ៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ំ១៩៤៨ 

កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងនេយបយ ៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ំ១៩៦៦ 

កតិកសញញ អងគករសហរបជជតិរបឆំងអំេពពុករលួយ ៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ២០០៥  

ចបប់ជតិចបប់ជតិចបប់ជតិចបប់ជតិ 

ចបប់បណណសរ ឆន ំ២០០៥  
រកមរដឋបបេវណី ឆន ំ២០០៥ 

រដឋធមមនុញញ ឆន ំ១៩៩៣  
េសចកតីរពងចបប់សតីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល 

េសចកតីរពងចបប់រគប់រគងេលករេរបរបស់អសីុដ 

េសចកតីរពងចបប់សតីពីសហជីព 

ចបប់ករងរ ឆន ំ១៩៩២  
ចបប់ភូមិបល ឆន ំ២០០១ 

ចបប់សតីពីករករពរបរសិថ ន និងរគប់រគងធនធនធមមជតិ ឆន ំ១៩៩៦ 

ចបប់សតីពីករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទរបស់ទីសតីករគណៈរដឋមរនតី ឆន ំ១៩៩៤ 

ចបប់សតីពីកររគប់រគងរដឋបលឃំុសងក ត់ ឆន ំ២០០១  
ចបប់សតីពីកររគប់រគង និងករទញផលធនធនែរ ៉ឆន ំ២០០១  
រកមរពហមទណឌ  ឆន ំ២០០៩  
ចបប់របបសរព័ត៌មន ឆន ំ១៩៩៥ 

ចបប់របឆំងអំេពពុករលួយ ឆន ំ២០១០  

ចបប់សតីពីកររគប់រគងរដឋបល រជធនី េខតត រកុង រសុក ខណឌ  ឆន ំ២០០៨ 

អនុរកិតសតីពីសមបទនដីេសដឋកិចច ៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ំ២០០៥  

លិខិលិខិលិខិលិខិតតតតគតិយុគគគតិយុគគគតិយុគគគតិយុគគ 
េសចកតីសេរមចរបស់រកុមរបឹកសធមមនុញញកមពុជ ចុះេនៃថងទី១០ ែខកកកដ ឆន ំ២០០៧ េលខ ០៩២/
០០៣/២០០៧ ។   

របយករណ៍ និងរបយករណ៍ និងរបយករណ៍ និងរបយករណ៍ និងករផសពវផសយេផសងៗ ករផសពវផសយេផសងៗ ករផសពវផសយេផសងៗ ករផសពវផសយេផសងៗ  
សថ ប័នេគលនេយបយ និងករតសូ៊មតិ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ “លទធភពទទួលបនព័ត៌មន និងសភ” 

អនរឌួ អីុេលសលូន ែខកញញ ឆន ំ២០០៨ “សំេណ យុទធសរសតេដមបីេសរភីពខងព័ត៌មនេនកមពុជ” 
អងគករមរត១៩ )ថុមបី៊  េមនែឌល (   ”េសរភីពខងព័ត៌មនជសិទធិមនុសសែដលរតូវករពរជអនតរ

ជតិ  “  
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អងគករមរត១៩ ចុះផសយែខធនូ ឆន ំ២០០៥ “េសរភីពខងបេញច ញមតិ និងសរព័ត៌មន”  

អងគករមរត១៩ ចុះផសយែខកកកដ ឆន ំ១៩៩៩ មនចំណងេជងថ “សិទធិរបស់សធរណជន  

កនុងករដឹងឭ ៖ េគលករណ៍បញញតតិេសរភីពខងព័ត៌មន” ែដលអចរកេមលេលេគហទំព័រែដល
មនអសយដឋ ន ៖ www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf. 

អងគករមរត១៩ ចុះផសយែខកញញ  ឆន ំ២០១១ “កមពុជ៖ េសចកតីរពងចបប់សតីពីករទទួលបន
ព័ត៌មន”  

ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ (តរដី េហដ ៃណស¿សី) ចុះផសយេនឆន ំ២០១១ មនចំណងេជងថ "កំែណ
រទរមង់វមិជឈកល និងវសិមជឈកលេនកមពុជ ៖ អនុសសន៍សរមប់ែបបែផនករងរសថ ប័ន”  

BNG Hemoregon, កុមភៈ ២០០៩ ”ដីធលី និងករសងសង់េនកមពុជ“ 

ឯកសរវបបធម៌ែខមរ ឆន ំ២០១១ ”ទិដឋភពទូេទកមពុជ ៖ របវតតិសវត “អចរកបនេន
www.culturalprofiles.net/cambodia/Directories/Cambodia_Cultural_Profile/-1727.html 

គណៈកមម ធិកររពឹតតកមមសិទធិមនុសសកមពុជ ឆន ំ២០១០ “េនែតគម នេហតុផល ៖ ករបេណត ញេចញ
េដយបងខំ និងករគំរមកំែហងេនកមពុជ”  

កបូហគ យ ឆន ំ២០១១ “រពះរជណចរកឋិតេនបតេរកមចំេពះតមល ភពថវកិ" អចរកេមលបន 
៖ www.camboguide.com/country-profile/latest-news/5233-kingdom-near-bottom-in-budget-

transparency 

ម.ស.ម.ក ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ “កមពុជរតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិរបជធិបេតយយសថិតកនុងភពេរគះ
ថន ក់? “ 

ម.ស.ម.ក ែខមិន ឆន ំ២០១០ “លិខិតរបស់ ម.ស.ម.ក េទកន់របធនរដឋសភពីេសចកតីរពងចបប់
របឆំងអំេពពុករលួយ” អចអនបន ៖  
www.cchrcambodia.org/English/add_press_release/press_release/cchr%20letter%20to%20the

%20president%20of%20the%20national%20assembly%20concerning%20the%20draft%20anti-

corruption%20law%20(english%20translation)(031010_1268279956).pdf.  

ម.ស.ម.ក ចុះផសយៃថងទី០៦ ែខតុល ឆន ំ២០១០ សតីអំពី “េសៀវេភសេងខបសរមប់មច ស់ជំនួយ និង
អនកពក់ព័នធននសតីអំពីចបប់សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងលំហែដលរមួតូចសរមប់
សងគមសីុវលិេនកមពុជ” ។ 

ម.ស.ម.ក ចុះផសយៃថងទីធនូ ឆន ំ២០១០ “របយសេងខបសតីពីអជីវកមម និងសិទធិមនុសសេនកមពុជ ៖សរ
សរសតមភបី” ទំព័រ២ អចរកេមលបន ៖ 
www.cchrcambodia.org/English/add_report/reports/2010_11-30_bhr_report_eng.pdf. 

ម .ស.ម.ក “ពរងឹងករេបះេឆន ត និងករអនុវតតន៍លទធិរបជធិបេតយយេនកមពុជ ៖ របយករណ៍
របស់េវទិកសតីពីលំហលទធិរបជធិបេតយយ និងករេបះេឆន ត” ែខកកកដ ឆន ំ២០១១ ។   ខ  

ម.ស.ម.ក ៃថងទី៤ ែខសីហ ឆន ំ២០១១ “អតថបទេគលនេយបយរបស់មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុ
ជសតីពីសថ នភពបចចុបបននៃនចបប់សតីពីករបេងកតសមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល”    អចរក
េមលបន ៖ 
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http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php 
&anid=15&id=5        

ម.ស.ម.ក ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ “េសកនដកមមេកះេពរជ ៖ មួយឆន ំកនលងផុត ចមងល់េនែតបនត”    

ម.ស.ម.ក ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ “សលកបរតព័ត៌មនសិទធិមូលដឋ ន ៖ ករបិទសរព័ត៌មន” 

ខុមែរហវល ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ “លទធិរបជធិបេតយយ ករេបះេឆន ត និងកំែណទរមង់េនកមពុជ” ទីព័រ
១២ អចអនបន ៖   www.comfrel.org/images/others/1265785063Comfrel-

Cambodia%20Democratic %20Reform%202009-En-Final.pdf.  

គណៈកមមករសិទធិមនុសស សម័យរបជំុេលកទី៥១ េដយេលក អបី៊ដ ហូ៊េសន សតីពី “របយករណ៍
របស់អនករយករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពីករេលកកមពស់ និងករករពរេសរ ី
ភពខងគំនិត និងខងករបេញច ញមតិ” ឯកសររបស់អងគករសហរបជជតិ E/CN.4/1995/32, កថ
ខ័ណឌ ទី៣៥ ចុះផសយៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ១៩៩៤ ។  

គណៈកមមករសិទធិមនុសស សម័យរបជំុេលកទី៥៤ មនចំណងេជងថ “របយករណ៍របស់អនករយ
ករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពីករេលកកមពស់ និងករករពរេសរភីពខងគំនិត 
និងខងករបេញច ញមតិ” ឯកសររបស់អងគករសហរបជជតិ E/CN.4/1999/64/32, កថខ័ណឌ ទី១២ 
ចុះផសយៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ១៩៩៤ ។ 

រកុមរបឹកសែកទរមង់របព័នធយុតតិធម៌ ចុះផសយែខមិថុន ឆន ំ២០០៣ “កំែណទរមង់ចបប់ និងយុតតិធម៌” 
អចរកេមលបន ៖ www.cljr.gov.kh/eng/library/doc/o6-Legal.and.Judiciary.Reform.Strategy.pdf. 

អងគករឃល ំេមលពិភពេលក ចុះផសយែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩ មនចំណងេជងថ “កមពុជ ៖ របេទស
សរមប់លក់" ។  

អងគករឃល ំេមលពិភពេលក មនចំណងេជងថ “ករេផទរខសច់ ៖ េតតរមូវករខសច់កមពុជរបស់
របេទសសឹងហបុរគំីរមកំែហងដល់របព័នធជីវសរសត និងអភិបលកិចចលអយ៉ងណែដរ” ចុះផសយែខ
ឧសភឆន ំ២០១០ ។ 

របយករណ៍របស់មជឈមណឌ លអនតរជតិេដមបីចបប់មិនយកកៃរម មនចំណងេជងថ “អនកឃល ំេមល
ចបប់ ៖ េនកមពុជ” ចុះផសយៃថងទី១៨ ែខតុល ឆន ំ២០១១ អចរកេមលបន៖ 
www.incl.org/knowledge/ngolawmonitor/cambida.html 

ទសសនវតតីសតីអំពីព័ត៌មន ចបប់ និងបេចចកវទិយ (ដែញ៉ល េអដឡឺ) មនចំណងេជងថ "ករទទួល
បនព័ត៌មនចបប់េនកមពុជ ៖ ជំហនចប់េផតម និងឱកសនេពលអនគត” ចុះផសយៃថងទី៣០ ែខ
មករ ឆន ំ២០០៦ ទំព័រ២ ។ 

 របយករណ៍របស់ក.ទ.រ.ព.អ មនចំណងេជងថ “ករទទួលបនព័ត៌មន៖ ែបបែផនករងរេគល
ករណ៍ចបស់លស់សរមប់កមពុជ” ចុះផសយៃថងទី២២ ែខកកកដ ឆន ំ២០០៧ 

ករផតួចេផតមថវកិេបកចំហ របយករណ៍ថវកិេបកចំហឆន ំ២០១០ អចអនបន ៖  
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/06/2010_Full_Report-English.pdf.  

ករផតួចេផតមថវកិេបកចំហ ែខមករ ឆន ំ២០១១, សនទសសន៍ៃនថវកិេបកចំហ ឆន ំ២០១០, េសចកតី
សេងខបតមល ភពថវកិ ៖ កមពុជ វគគ៣ អចអនបន ៖ 
http://www.ngoforum.org.kh/eng/dip/dipdocs/NBP_OBI_Brief_2010-English.pdf ។ 
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ករយិល័យថន ក់តំបន់អសីុ ២០០៥  “រប់បញចូ លខញុំផង! របយករណ៍របវតតិ យុទធនករUBR ប
េណត ះអសនន” ទំព័រ៨ អចរកបនេន ssl.brookes.ac.uk/ubr/files/4/11-Count_me_in!_Report_

Background_ARO.pdf. 

សមព័នធភពផសពវផសយពីអវីែដលអនកបនចំណយ ចុះផសយែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ មនចំណងេជងថ 
“បញញតតិេបកបងហ ញព័ត៌មនអំពីឧសសហកមមនិសសរណកមមកនុងចបប់កំែណទរមង់ Dodd-Frank Wall 

Street និងករករពរអតិថិជន “ អចរកេមលបន ៖ 

http://www.cgdev.org/doc/blog/globaldevelopment/PWYP%20Fact%20Sheet%20on%20Extractive%2

0Industries%20Transparency%20Provision.pdf.  

ៃរមុ៊៉ន លីអូ ចុះផសយៃថងទី៨ ែខមករ ឆន ំ២០០៩ មនចំណងេជងថ “សិទធិទទួលបនព័ត៌មនេន
តំបន់អសីុអេគនយ៍ និងកមពុជ” ទំព័រ៦ ែដលអចរកេមលបនេលេគហទំព័រមនអសយដឋ ន ៖
www.cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2009-01-08-

%20Access%20to%20Information%20in%20Southeast%20Asia%20and%20Cambodia-%20EN.pdf 

របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពីទីលំេនរគប់រគន់ ជ
ែផនកមួយៃនសិទធិទទួលបនជីវភពរស់េនសមរមយ េលក មីលូន កូថរ ីចុះផសយៃថងទី០៥ ែខកុមភៈ 
ឆន ំ២០០៧ A/HRC/4/18 កថខ័ណឌ ៣៨ ។     

អនកសរព័ត៌មនគម នរពំែដន ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ ”កមពុជ ៖ េលកនយករដឋមរនតី េលកបនសនយថ
នឹងគមនអនកសរព័ត៌មនរបូណនឹងរតូវចូលកនុងពនធនគរេនះេទ“  

េគលករណ៍វមិជឈករ និងវសិហមជឈករបនចប់េផតមេដយមនករអនុម័តចបប់សតីពីករេបះ
េឆន តឃំុសងក ត់២០០១ និងចបប់សតីពីកររគប់រគងរដឋបលឃំុសងក ត់ឆន ំ២០០១ ។ 

សមគមធងេតន ត ចុះផសយែខធនូ ឆន ំ២០០៦ “អងគេហតុ និងតួេលខ៖ ករផល ស់ទីតំង ឬករបេណត
ញេចញ?” ទំព័រ២ ។ 

អនករយករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពីករេលកកមពស់ និងករករពរេសរភីព
ខងគំនិត និងខងករបេញច ញមតិ ចុះផសយៃថងទី២៥ ែខមិន ឆន ំ ២០១០ សតីពី “េសចកតីរបកសរមួ
ខួបេលកទី១០ ៖ កររបឈម១០ចំណុចរបស់េសរភីពខងករបេញច ញមតិនទសវតសខងមុខ” 
A/HRC/14/23/Add.2, ឃល ទី៤ អចរកេមលបនេលេគហទំព័រែដលមនអសយដឋ ន៖ 
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.Add.2_en.pdf 

ធនគរពិភពេលក ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩ “របេទសកមពុជភជ ប់ទំនក់ទំនងរវងរបជពលរដឋ និងរដឋ ៖ 
ករវយតៃមលកររមួចំែណករបស់សងគមសីុវលិចំេពះអភិបលកិចចលអ”  ។   

តមល ភពអនតរជតិ ឆន ំ២០១១ “សនទសសន៍ករយល់េឃញអំេពពុករលួយឆន ំ២០១១” ។  

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសរបស់អងគករសហរបជជតិ ចុះផសយៃថងទី១១ ែខកកកដ ឆន ំ២០១១ 
មនចំណងេជងថ “េសចកតីអធិបបយទូេទ េលខ៣៤ មរត១៩” CCPR/C/GC/34។ 

របយករណ៍របស់អងគករយូអិុនឌីភី ចុះផសយឆន ំ២០០៩ មនចំណងេជងថ “កររបកួតរបែជង
របស់កមពុជ ៖ ជំហនេដមបីអភិវឌឈ និងកត់បនថយភពរកីរក” ។ 

អងគករយូេនសកូ (ជំនួយករអគគនយកទូេទែផនកទំនក់ទំនង និងព័ត៌មន េលក អប់ដុល វហីុត 
ខន់) ចុះផសយឆន ំ២០០៨ មនចំណងេជងថ “េសរភីពខងព័ត៌មន ៖ ករសទ បសទង់មតិចបប់
េរបៀបេធៀប” ។ 
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ករយិល័យឧតតមសនងករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសស តំណងពិេសសៃនអគគ
េលខធិករសតីពីសថ នភពសិទធិមនុសសេនកមពុជ មនចំណងេជងថ “សមបទនដីេសដឋកិចចេនកមពុ
ជ ៖ ទសសនទនខងសិទធិមនុសស” ។ 

www.sithi.org/landissue/source/ELC/OHCHR_ELC%20report_2007.pdf 

របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសថ នភពសិទធិមនុសសេនកមពុជ ចុះផសយែខកញញ  
ឆន ំ ២០១០ មនចំណងេជងថ “របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសថ នភពសិទធិ
មនុសសេនកមពុជ” េលខ A/HRC/15/46, ទំព័រ៨ អចរកេមលបន ៖ 
http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/Reports/SR-SRSG-Reports.htm  

ទីភន ក់ងរផតល់ជំនួយអភិវឌឍសហរដឋអេមរកិ/កមពុជ (ៃម៉េឃល ែអម. ខឡវ៉ន, េសុជីអូ ដយអស 
របី៊ក, េជរល៉ អូេរបៀន) ែខសីហ ឆន ំ២០០៤ “ករវយតៃមលអំេពពុករលួយេនកមពុជ” ។  

សុនទរកថ និងសុនទរកថ និងសុនទរកថ និងសុនទរកថ និងបទសមភ សន៍បទសមភ សន៍បទសមភ សន៍បទសមភ សន៍ 

រគឹសតូប េពសូ ៃថង៤ ឧសភ ២០១០ សនទរកថេនកនុង “ទិវសរព័ត៌មនពិភពេលក េសរភីពខង
ព័ត៌មន៖ សិទធិយល់ដឹង “េរៀបចំេដយ អងគករយូេនសកូ , OHCHR របចំេនកមពុជជមួយនឹងរកសួង

ព័ត៌មន ភនំេពញ កមពុជ។    

េលក សុន ឆ័យ ដូចែដលបនដករសង់សមតីកនុងវទិយុេអបី៊សីុ, វទិយុអូរសត លី កលពីៃថងទី១២ ែខមិន 
ឆន ំ២០១០ អតថបទអចអនបន ៖ 
www.radioaustralia.net.au/connectasia/stories/201003/s2843946.htm ។  

សុនទរកថរបស់េលក េសៀន វសុិទធ របធនករយិល័យរដឋបលអ.វ.ត.ក ែថលងេនសននិសីទអនតរជតិ
េដះរសយនឹងរបបរបល័យពូជសសន៍នេពលអតីតែដលេរៀបចំេធវេឡងេនទីរកុងភនំេពញៃន
របេទសកមពុជ  ផសយៃថងទី២៨/២៩ ែខសីហ ឆន ំ ២០០៦ ែដលមនចំណងេជងថ "យុទធសរសតកមពុ
ជ៖ ករែសវងរកករពិត និងផសះផសរជតិេនកមពុជតមរយៈអ.វ.ត.ក”  អចរកេមលបន៖  
www.eccc.gov.kh/english/cabinet/speeches/2/Finding_the_Truth_and_Reconciliation.pdf. 

កិចចសមភ សន៍ជមួយេលក ឡលណត់ េដ សីុលវ ចុះផសយេនៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ 
មនចំណងេជងថ “ចបប់េសរភីពខងព័ត៌មនរតូវបនរលដលេពញពិភពេលក” ែដលអចរក
េមលេលេគហទំព័រែដលមនអសយដឋ ន ៖www.wri.org/stories/2010/09/freedom-information-

laws-spreading-around-world. 

    
សរព័ត៌មន និងសរព័ត៌មន និងសរព័ត៌មន និងសរព័ត៌មន និងេសចកតីែថលងករណ៍េសចកតីែថលងករណ៍េសចកតីែថលងករណ៍េសចកតីែថលងករណ៍ 

ម.ស.ម.ក “េសចកតីែថលងករណ៍ ៖ ម.ស.ម.ក សវ គមន៍រជរដឋ ភិបលកមពុជចំេពះជំហនេឆព ះេទ
មុខៃនចបប់េសរភីពខងព័ត៌មន” ចុះផសយៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ ែដលអចរកេមលបនតមរយៈ
េគហទំព័រែដលមនអសយដឋ ន ៖ 

www.cchrcambodia.org/English/add_press_release/press_release/ 

2010_12_08_cchr_press_release.pdf 

យុទធនករសេមលៀកបំពក់សអ ត ចុះផសយៃថងទី១៥ ែខមិន ឆន ំ២០១១ “ករតេមលងរបក់ែខេនកមពុជ” 
អចរកេមលបន៖ www.cleanclothes.org/news/wage-increase-for-cambodian-garment-workers  
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1
 របយករណ៍របស់អងគករឃល ំេមលសិទធិមនុសស មនចំណងេជងថ “សវនករេលេមដឹកនំគណ

បកសរបឆំងេលក សម រងសី គឺជឆកេលខ ន” ចុះផសយៃថងទី២៨ ែខមករ ឆន ំ២០១០ អចរកេមល
បន ៖  www.hrw.org/en/news/2010/01/28/cambodia-opposition-leader-sam-rainsy-s-trial-farce. 

កែសតឌឹេខមបូឌេដលី មនចំណងេជងថ “េសចកតីរពងចបប់អសីុដេទបរតូវបនយកមក
ពិភកស" ចុះផសយៃថងទី១០ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ។ 

កែសតឌឹេខមបូឌេដលី មនចំណងេជងថ “ករែកសរមួលថមីេលចបប់ទឹកអសីុដ បនសំរលករ
ដក់ពិន័យ" ចុះផសយៃថងទី១៣ ែខតុល ឆន ំ២០១១ ។ 

កែសតឌឹេខមបូឌេដលី មនចំណងេជងថ “គម នបញញតតិតមល ភពកនុងេសចកតីរពងចបប់សតីពីេរបង
កត" ចុះផសយៃថងទី៤ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ ។ 

កែសតឌឹេខមបូឌេដលី មនចំណងេជងថ “រដឋ ភិបលនឹងលុបេចញនូវករទមទរចុះបញជ ីជដច់
ខតេចញពីចបប់សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល” ចុះផសយៃថងទី២៨ ែខតុល ឆន ំ២០១១ ។ 

កែសតឌឹេខមបូឌេដលី មនចំណងេជងថ “រកសួងផតល់សិទធិថមីដល់កែសតរបឆំងអំេពពុករលួយ” 

អតថបទកែសតហូ៊ហវីងតុនបុសត¥ មនចំណងេជងថ “ករបូមខសច់េនកមពុជ គំរមកំែហងដល់បរសិថ
ន និងឧសសហកមមេទសចរណ៍េសដឋកិចច” ចុះផសយៃថងទី២២ ែខសីហ ឆន ំ២០១១ អចរកេមលបន ៖ 

www.dredgingtoday.com,  

កែសតឌឹភនំេពញបុសត¥ ៃថងទី០៦ ែខមករ ឆន ំ២០១០ “ទហនេដមបីករបេញច ញមតិេដយេសរ”ី ។ 

កែសតឌឹភនំេពញបុសត¥ មនចំណងេជងថ “រកុមហុ៊នតូតល់អះអងទឹករបក់ចំនួន៨ លនដុលល រ
សហរដឋអេមរកិ សរមប់មូលនិធិសងគម” ចុះផសយៃថងទី៣០ ែខេមស ឆន ំ២០១០ ។  

ករករករករែសតែសតែសតែសតភនំេពញបុ៉សត¥ ៃថងទី០១ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ “បណតឹ ងសតីពីករជំរតិទររបក់េកនេឡង” ។ 

កែសតឌឹភនំេពញបុសត¥ ៃថងទី២២ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ “ករបរងក បែខសវេីដអូេនេកះេពរជ” ។  

កែសតឌឹភនំេពញបុសត¥ មនចំណងេជងថ “ករបូមខសច់េនេខតតេកះកុងបនបនតសរជថមី” ចុះ
ផសយៃថងទី១១ ែខមករ ឆន ំ២០១១ ។   

កែសតឌឹភនំេពញបុសត¥ ចុះផសយៃថងទី១៧ ែខមករ ឆន ំ២០១១ មនចំណងេជងថ "កមពុជ៖ ៃរពេឈ
ឋិតេរកមករគំរមកំែហង” ។ 

សរព័ត៌មន ឌឹ ភនំេពញ បុ៉សត¥ ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ “ែវបសយរបស់គណបកសរបឆំងរតូវបន
បិទ” ។    

សរព័ត៌មន ឌឹ ភនំេពញ បុ៉សត¥ ៃថងទី២៥ ែខមិន ឆន ំ២០១១ “នយករដឋជំរញុឲយមនរកុមករងរែផនក
សរព័ត៌មន”    

សរព័ត៌មន ឌឹ ភនំេពញ បុ៉សត¥ ៃថងទី២ ែខមិន ឆន ំ២០១២ “តំណងររសតគណបកស សម រងសីុ ៖យ៉ង
េហចណស់រតូវមនករជែជកែវកែញកេលេសចកតីរពងចបប់អំពីេសរភីពសរព័ត៌មន” 

 

សរព័ត៌មន ឌឹ ភនំេពញ បុ៉សត¥ ៃថងទី១៨ ែខវចិឆិក ឆន ២០១១ ““““ករផល ស់បតូរយ៉ងសំេបម ចំេពះេសចកតី
រពងចបប់សហជីព””””    ។     
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យូេសហវឧបតថមភកិចចរបជំុសតីពីេសរភីពខងព័ត៌មនសរមប់តំណងររសតកមពុជ” ចុះផសយៃថងទី២២ 
ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៨ ែដលអចរកេមលតមេគហទំព័រែដលមនអសយដឋ ន៖ 
www.usaid.gov/kh/documents/USAID_Highlights_Feb22_08.pdf.  

អតថបទវទិយុសេមលងអេមរកិ ចុះផសយៃថងទី០៦ ែខេមស ឆន ំ២០១០ មនចំណងេជងថ “កមពុជជរមុ
ញឲយចូលរួមជសមជិកៃនគំនិតផតួចេផតមតមល ភពឧសសហកមមនិសសរណកមម” អចរកេមលបន ៖ 

www.voanews.com/khmer-english/news/economy-business/a-40-2010-04-06-voa8-90235222.html. 

អតថបទរបស់សរព័ត៌មនវទិយុសេមលងអេមរកិ មនចំណងេជងថ “វធីិរបស់បកសរបឆំងចំេពះចបប់
សមគម និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលែដលទទួលរងកររះិគន់” ចុះផសយៃថងទី១ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១១ អចរកេមលបន ៖ www.voanews.com/khmer-english/news/Opposition-Party-Wary-of-

Revamped-NGO-Law-115011769.html.  

អតថបទវទិយុសេមលងសហរដឋអេមរកិ ចុះផសយៃថងទី១៥ ែខមិន ឆន ំ២០១១ “សហជីពជួបរបជំុគន
ពិភកសេលចំណុចរពួយបរមភចំេពះេសចកតីរពងចបប់” អចរកេមលបន ៖ 

www.voanews.com/khmer-english/news/Unions-Meet-Over-Worries-in-Draft-Law-118006569.html  

www.dredgingtoday.com,  

វទិយុសំេឡងសហរដឋអេមរកិ ៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ “ករេធវសវនកមមកនុងឆន ំ ២០០៧ រកេឃញ
ថមនភពខុសរបរកតី និងភពគម នរបសិទធភព” អចអនបន ៖  www.voanews.com/khmer-

english/news/2007-Audit-Finds-Irregularities-Inefficiencies--130348243.html 

 

វទិយុសំេឡងសហរដឋអេមរកិ ៃថងទី២៣ ែខមិន ឆន ំ២០១២ “របជពលរដឋែខមរជង១៥ភគរយ ជួប
បញហ ដីសមបទន ៖ េយងតមរបយករណ៍” អចរកេមលបន ៖ http://voanews.com/khmer-
english/news/Nearly-15-Percent-of-Cambodia-Under-Land-Concession-Report-
143992206.html 

វទិយុសំេឡងសហរដឋអេមរកិ ៃថងទី១០ ែខេមស ឆន ំ២០១២ “ឥឡូវេនះ អំេពពុករលួយែដលរកីរល
ដល “មនលកខណៈជរបព័នធ ៖ េយងតមអងគករតមល ភពអនតរជតិ” អចរកេមលបន ៖  

http://www.voanews.com/khmer-english/news/Widespread-Corruption-Now-Systemic-
Transparency-International-146868565.html 

អតថបទមនចំណងេជងថ “កមពុជ៖ ករបូមខសច់ែដលមនភពចរមូងចរមស់េនទេនលតៃតេនែត
បនត” ចុះផសយៃថងទី១០ ែខសីហ ឆន ំ២០១១ ។ 

 

ែវបសយែវបសយែវបសយែវបសយ 

េរងចរករបេសរេឡងេនកមពុជ ៖  www.betterfactories.org/ILO/aboutBFC.aspx?z=2&c=1  

េគហទំព័រសិទធិមនុសសេនកមពុជ ៖ www.sithi.org  

អជញ ធរជតិេរបងកតកមពុជ ៖ www.cnpa.gov.kh    

រកុមរបឹកសធមមនុញញកមពុជ ៖ www.ccc.gov.kh/english/index.php 

កិចចពិភកសរបស់រដឋសភ ៖ www.ustream.tv/channel/debate-from-cambodian-national-assembly 
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អងគករពលកមមអនតរជតិ៖ www.ilo.org  

ទីធល ែខមរ ៖ khcampus.wordpress.com/2010/02/14/what-is-freedom-of-information/  

គណៈកមម ធិករជតិសរមប់ករអភិវឌឈន៍តមែបបរបជធិបេតយយេនថន ក់េរកមជតិ៖ 

www.ncdd.gov.kh/ 

សមព័នធភពផសពវផសយពីអវីែដលអនកបនចំណយ៖ www.publishwhatyoupay.org   

សិទធិទទួលព័ត៌មន ៖ right2info.org/laws.   

តុលករកំពូលកមពុជ ៖ www.supremecourt.gov.kh/ 

បណណសរដឋ នជតិកមពុជ ៖ www.nac.gov.kh/english/ 

 


