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េិទ្ិក្ននុងការ�ឹងរបេ់្បជ្ជេទូនៅ៖ នោលការណ៍ចបាប់េ្តីពីេិទ្ិទទួលបាេព័ត៌
មាេ
នោលការណ៍ទំាងនេះ្តរូេបាេបនងកើត�ំបូងនៅក្ននុងឆ្្ន ំ1999 េិងបាេចកេ្មរួលថ្មីនៅ
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មថងៃទី04 ចខេចិ្ិកា ឆ្្ន ំ2013 )។

The Public’s Right to Know: Principles on Right to Information 
Legislation
These Principles were originally developed in 1999 and updated in 2015. They have 
been endorsed by Abid Hussain, the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and 
Expression, in his report to the 2000 Session of the United Nations Commission on Human 
Rights (E/CN.4/2000/63), and referred to by the Commission in its 2000 Resolution on 
freedom of expression, as well as by Hussain’s successor Frank LaRue in 2013 in his report 
to the UN General Assembly in 2013 (A/68/362, 4 September 2013).
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Principle 1: Maximum disclosure
Right to information legislation should be guided by the principle of maximum disclosure

The principle of maximum disclosure establishes a presumption that all information held by 
public bodies should be subject to disclosure and that this presumption may be overcome 
only in very limited circumstances (see Principle 4). This principle encapsulates the basic 
rationale underlying the very concept of the right to information in international law and 
ideally should be provided for in the Constitution to make it clear that access to official 
information is a basic right. The overriding goal of legislation should be to implement 
maximum disclosure in practice.

Public bodies have an obligation to disclose information and every member of the public 
has a corresponding right to receive information. The right should be available to all 
persons and informal and formal organisations, regardless of citizenship or residence. The 
exercise of this right should not require individuals to demonstrate a specific interest in the 
information or to explain why they wish to obtain it. Where a public authority seeks to deny 
access to information, it should bear the onus of justifying the refusal at each stage of the 
proceedings. In other words, the public authority must show that the information which it 
wishes to withhold comes within the scope of the limited regime of exceptions, as detailed 
below.

Definitions
Both ‘information’ and ‘public bodies’ should be defined broadly.

‘Information’ includes all materials held by a public body, regardless of the form in which 
the information is stored (document, computer file or database, audio or video tape, 
electronic recording and so on), its source (whether it was produced by the public body or 
some other entity or person) and the date of production. The legislation should also apply to 
information which has been classified as secret or some other designation, subjecting them 
to the same test as all other information. In some jurisdictions, this extends to samples of 
physical materials used by public bodies in public works  The law should also include, the 
obligation to disclose should apply to records themselves and not just the information they 
contain, as the context in which it is held is information also.

For purposes of disclosure of information, the definition of ‘public body’ should include all 
branches and levels of government including local government, elected bodies (including 
national parliaments), bodies which operate under a statutory mandate, nationalised 
industries and public corporations, non-departmental bodies or quangos (quasi non-
governmental organisations), judicial bodies, and private bodies which carry out public 
functions (such as maintaining roads or operating rail lines) or hold decision-making 
authority or expend public money. No bodies, including defence and security bodies, should 
be exempt.  Private bodies themselves should also be included if they hold information 
whose disclosure is likely to diminish the risk of harm to key public interests, such as 
the environment and health or affect individuals’ human rights. Inter-governmental 
organisations should also be subject to right to information regimes based on the principles 
set down in this document.
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ទោលការណ៍ទតី 1. វិសាលភាពធំបំផនុតននការបង្ហា ញ
ចបាប់េ្តីពីេិទ្ិទទួលបាេព័ត៌មាេគួរអមនដ្យនោលការណ៍េ្តីពីេសិាលភាព្ំបំផនុតមេការបង្
ហាញ

នោលការណ៍េ្តីពីេសិាលភាព្ំបំផនុតមេការបង្ហា ញបនងហាើតេូេការេេ្មត់ថា 
រាល់ព័ត៌មាេទំាងអេ់ច�ល អង្គភាពសាធារណៈមាេគួរន្វើការបង្ហា ញ នហើយការេេ្មត់នេះអាចជ
ម្នះបាេចតក្ននុងកាលៈនទេៈមួយចំេួេ តូចប៉នុនណា្ណ ះ (េូមនមើលនោលការណ៍ទី 4)។ នោលការណ៍
នេះនលើកន�ើង្តរួេៗអំពីនហតនុផលជ្មូលដ្ឋា េ ច�លោំ្ទ�ល់ទេ្សនាទាេមេេិទ្ិទទួលបាេព័
ត៌មាេនៅក្ននុងចបាប់អេ្តរជ្តិ នហើយ្បនេើរបំផនុតគួរចតមាេ ចចងនៅក្ននុងរ�ឋា្ម្មេនុញ្ញន�ើម្ីន្វើឲ្យ្បា
ក�ថា េិទ្ិទទួលបាេព័ត៌មាេផ្លូេការគឺជ្េិទ្ិមូលដ្ឋា េ។ នោលនៅ េំខាេ់បំផនុតរបេ់ចបាប់គួរ
ចតជ្ការអេនុេត្តជ្ក់ចេ្តងេូេនោលការណ៍េសិាលភាព្ំបំផនុតមេការបង្ហា ញ។

អង្គភាពសាធារណៈមាេកាតពវកិច្ចក្ននុងការបង្ហា ញព័ត៌មាេ នហើយ្គប់េមាជិកទំាងអេ់មេអង្គ
ការសាធារណៈ មាេេិទ្ិ�ូចោ្ន នៅក្ននុងការទទួលបាេព័ត៌មាេ។ េិទ្ិទំាងនេះគួរផ្តល់ជូេបនុគ្គល 
្ពមទំាងអង្គការក្ននុង្បព័េ្ េិងន្រៅ្បព័េ្ទំាងអេ់ នដ្យពនុំគិតអំពីសា្ថ េភាពជ្ពលរ�ឋា 
ឬេិវាេេជេន�ើយ។ ការន្បើ្បាេ់េិទ្ិនេះ ពនុំគួរត្មរូេឲ្យបនុគ្គលន្វើការបង្ហា ញចំណាប់អារម្មណ៍
ចបាេ់ោេ់ចំនោះព័ត៌មាេ ឬពេ្យល់អំពីមូលនហតនុច�លខ្លួេចង់ ទទួលបាេព័ត៌មាេននាះន�ើយ។ 
ក្ននុងករណីច�លអាជ្ញា ្រសា្រណៈពយាយាមប�ិនេ្ការទទួលបាេព័ត៌មាេ អាជ្ញា ននាះ្តរូេមាេទំ
េួលខនុេ្តរូេក្ននុងការផ្តល់នហតនុផលចំនោះ ការប�ិនេ្នៅ�ំណាក់កាលេីមួយៗមេ�ំនណើ រការ។ 
ឬអាចេិយាយបាេថា អាជ្ញា ្រសាធារណៈ្តរូេបង្ហា ញថា ព័ត៌មាេច�លខ្លួេចង់រកសាទនុក េ្ថិតនៅ
ក្ននុងេសិាលភាពមេរបបនលើកចលងមាេច�េកំណត់ �ូចមាេនរៀបរាប់លម្ិតនៅខាងន្កាម៖

េិយមេ័យ
ទំាង “ព័ត៌មាេ” េិង “អង្គភាពសាធារណៈ” គួរកំណត់េិយមេ័យឲ្យបាេទូលំទូោយ។

“ព័ត៌មាេ” េំនៅនលើឯកសារទំាងអេ់ច�លរកសាទនុកនដ្យអង្គភាពសាធារណៈ 
នដ្យពនុំគិតអំពីទ្មង់មេការ រកសាទនុកព័ត៌មាេ (ឯកសារ ហាវ ល់ ឬមូលដ្ឋា េទិេ្នេ័យកនុំព្ូយទ័រ 
កាចេតេំន�ង ឬេនី�អូ ការថតជ្្បព័េ្ នអ�ិច្តរូេិក េិងទ្មង់នផ្សងៗនទៀត) 
្បភពមេព័ត៌មាេ (នទាះជ្ផលិតនដ្យអង្គការសាធារណៈ អង្គភាព 
ឬបនុគ្គលមួយចំេួេនផ្សងនទៀត) េិងកាលបរនិច្ទមេការផលិតន�ើយ។ ចបាប់នេះក៏គួរអេនុ
េត្តចំនោះព័ត៌មាេ ច�ល្តរូេបាេចាត់ថា្ន ក់ជ្ព័ត៌មាេេមាងៃ ត់ ឬការកំណត់នផ្សងៗនទៀត 
នដ្យកំណត់ឲ្យព័ត៌មាេទំាងននាះេ្ថិត នៅន្កាមនតេ្ត�ូចោ្ន នៅេឹងព័ត៌មាេនផ្សងនទៀតច�រ។ 
នៅក្ននុងច�េយនុរា្ត ្ិការមួយចំេួេ ព័ត៌មាេមាេ េសិាលភាពរហូតនៅ�ល់េំណាកឯកសាររបូេេ័្ត
ច�លន្បើ្បាេ់នដ្យអង្គភាពសាធារណៈនៅក្ននុងកិច្ចការ សាធារណៈ។ ចបាប់នេះក៏គួរដ្ក់បញ្ចូ
លេូេកាតពវកិច្ចក្ននុងការបង្ហា ញគួរអេនុេត្តចំនោះឯកសារផ្្ត ល់ចតម្តង េិងមិេ ្តឹមចតព័ត៌មាេច�ល
មាេនៅក្ននុងឯកសារទំាងននាះ ជ្បរបិទមេការរកសាទនុកព័ត៌មាេផងច�រ។  

េ្មាប់នោលបំណងមេការបង្ហា ញព័ត៌មាេ េិយមេ័យ “អង្គភាពសាធារណៈ” 
គួរេំនៅនលើ្គប់សាខា េិង ្គប់ក្មិតមេរដ្ឋា ភិបាល ច�លរមួមាេ រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា េ 
អង្គភាពជ្ប់នឆ្្ន ត (រមួទំាងេភាជ្តិ) អង្គភាព ច�ល�ំនណើ រការនៅន្កាមអាណត្តិមេចបា
ប់ េេ័ិយច�លបាេន្វើជ្តូបេីយកម្ម េិងសាជីេកម្មសាធារណៈ អង្គភាពមិេចមេនាយកដ្ឋា េ 
ឬអង្គការមិេចមេរដ្ឋា ភិបាល (នេ្ើរចត�ូចអង្គការមិេចមេរដ្ឋា ភិបាល) អង្គភាព តនុោការ េិងអ
ង្គភាពឯកជេច�លអេនុេត្តមនុខង្រសាធារណៈ (�ូចជ្ចថទំាផ្លូេថ្នល់ េិង�ំនណើ រការចខ្សរថនភ្លើង) 
ឬមាេេិទ្ិក្ននុងការន្វើនេចក្តីេន្មចចិត្ត ឬចំណាយថេកិាសាធារណៈ។ ពនុំមាេអង្គភាពណាមួយ 
រមួទំាង អង្គភាព ការោរ េិងេេ្តិេនុខគួរ្តរូេបាេនលើកចលងន�ើយ។ អង្គភាពសាធារណៈផ្្ល់
ក៏គួរ្តរូេបាេដ្ក់បញ្ចូ ល ផងច�រ្បេិេនបើអង្គភាពទំាងននាះមាេេូេព័ត៌មាេច�លនៅនពលន្វើកា
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Retention and Destruction of Information
To protect the integrity and availability of information, the law should establish minimum 
standards regarding the maintenance and preservation of information by public bodies. 
Such bodies should be required to allocate sufficient resources and attention to ensuring 
that public record-keeping is adequate. It should provide that obstruction of access to, or 
the willful destruction of information is a criminal offence. ]

Principle 2: Obligation to publish
Public bodies should be under an obligation to publish key information

The right to information implies not only that public bodies respond to requests for 
information but also that they proactively publish and disseminate widely information 
of significant public interest, subject only to reasonable limits based on resources and 
capacity. Which information should be published will depend on the public body concerned. 
The law should establish both a general obligation to publish and key categories of 
information that must be published.

Public bodies should, as a minimum, be under an obligation to routinely publish and 
update the following categories of information:

• operational information about how the public body functions, including objectives, 
organizational structures, standards, achievements, manuals, policies, procedures, rules, 
and key personnel;

• information on audited accounts, licenses, budgets, revenue, spending, subsidy pro-
grammes public procurement, and contracts; 

• information on any requests, complaints or other direct actions which members of the 
public may take in relation to the public body;

• guidance on processes by which members of the public may provide input into major 
policy or legislative proposals;

• the types of information which the body holds and the form in which this information is 
held, including any registers of documents and databases; and

• the content of any decision or policy affecting the public, along with reasons for the 
decision and background material of importance in framing the decision, including all 
environmental, social, or human rights impact assessments.

Open data and reuse
Information proactively published, as well as that released in response to requests, should 
be made available in open and machine readable formats when applicable, and without 
restrictions on its further use and publication. 
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របង្ហា ញអាចេឹងកាត់បេ្ថយហាេិភ័យ មេការខូចខាតចំនោះផល្បនយាជេ៍សាធារណៈ �ូចជ្ 
បរសិា្ថ េ េិងេនុខភាព ឬន្វើឲ្យប៉ះោល់�ល់េិទ្ិមេនុេ្ស របេ់បនុគ្គល។ អង្គភាពអេ្តររដ្ឋា ភិបាលក៏
គួរេ្ថិតនៅន្កាមរបបេិទ្ិទទួលបាេព័ត៌មាេនដ្យចផ្កនៅរាម នោលការណ៍ច�លមាេចចង
នៅក្ននុងឯកសារនេះផងច�រ។

ការរកសាទនុក េិងការបំផ្្ល ញព័ត៌មាេ
ន�ើម្ីការោរេនុចរតិភាព េិងភាពអាចទទួលបាេមេព័ត៌មាេ ចបាប់គួរបនងកើតេ្តង់ដ្រអ
ប្បរមាោក់ព័េ្េឹង ការរកសាទនុក េិងការោរព័ត៌មាេនដ្យអង្គភាពសារធារណៈ។ អង្គ
ភាពទំាងនេះគួរ្តរូេបាេត្មរូេឲ្យចបងចចក ្េធាេឲ្យបាេ្គប់្ោេ់ េិងយកចិត្តទនុក
ដ្ក់នៅក្ននុងការធានាថា ការរកសាទនុកឯកសារសាធារណៈមាេ លក្ខណៈ្គប់្ោេ់។ 
ចបាប់គួរចចងថា ការរារាងំចំនោះការទទួលបាេ ឬការបំផ្្ល ញនដ្យនចតនាេូេព័ត៌មាេ 
គឺជ្បទនល្មើេ្ពហ្មទណ្ឌ ។]

ទោលការណ៍ទតី 2. ការតព្វកិច្្ចក្នុងការទបាះផសាយ 
អង្គភាពសាធារណៈគួរមាេកាតពវកិច្ចនៅក្ននុងការនបាះផសាយេូេព័ត៌មាេេំខាេ់ៗ

េិទ្ិក្ននុងការទទួលបាេព័ត៌មាេមិេ្តឹមចតកំណត់ថា អង្គភាពសាធារណៈ្តរូេន្្លើយតបចំ
នោះេំនណើ េនុំ ព័ត៌មាេន�ើយ ប៉នុចេ្តក៏បាេកំណត់ថា អង្គភាពសាធារណៈ្តរូេនបាះផសាយ 
េិងផ្សពវផសាយឲ្យបាេទូលំទូោយ ្បកបនដ្យលក្ខណៈបនុនរេកម្មេូេព័ត៌មាេច�លផ្តល់ផល្ប
នយាជេ៍�ល់សាធារណជេ នដ្យ្ោេ់ចតេ្ថិត ន្កាមច�េកំណត់េមនហតនុផលនដ្យចផ្កនលើ
្េធាេ េិងេមត្ថភាពចតប៉នុនណា្ណ ះ។ ថានតើព័ត៌មាេមួយណា គួរនបាះផសាយគឺអាសេ័យនលើអង្គភា
ពសាធារណៈច�លោក់ព័េ្។ ចបាប់គួរបនងកើតទំាងកាតពវកិច្ចទូនៅនៅក្ននុង ការនបាះផសាយ េិង្ប
នភទេំខាេ់ៗមេព័ត៌មាេច�លគួរនបាះផសាយ។

យ៉ាងនហាចណាេ់ អង្គភាពសាធារណៈគួរេ្ថិតនៅន្កាមកាតពវកិច្ចនៅក្ននុងការនបាះផសាយ 
េិងន្វើបច្ចនុប្េ្នកម្ម ជ្្បចំាេូេ្បនភទព័ត៌មាេ�ូចខាងន្កាម៖

• ព័ត៌មាេ្បតិបត្តិការអំពីលក្ខណៈ�ំនណើ រការមេអង្គភាពសាធារណៈ ច�លរមួមាេ�ូចជ្ 
នោលបំណង រចនាេម្ព័េ្ អង្គភាព េ្តង់ដ្រ េមិទ្ផល នេៀេនៅចណនំា នោលេនយាបាយ េីតិេ ិ្ ី 
េធិាេ េិងបនុគ្គល េំខាេ់ៗ។

• ព័ត៌មាេអំពីគណេីច�លបាេន្វើេេេកម្ម អាជ្ញា ប័ណ្ណ ថេកិា ្បាក់ចំណូល ការចំណាយ 
កម្មេ ិ្ ីឧត្ថម្ភ្េ លទ្កម្មសាធារណៈ េិងកិច្ចេេយានផ្សងៗ។ 

• ព័ត៌មាេអំពីេំនណើ  ោក្យបណ្តឹ ង េិងេកម្មភាពនដ្យផ្្ល់នផ្សងៗនទៀតច�លេមាជិកអង្គភាពសា
ធារណៈ អាចអេនុេត្តោក់ព័េ្េឹងអង្គភាពសាធារណៈ។

• នោលការណ៍ចណនំាអំពី�ំនណើ រការច�លេមាជិកអង្គភាពសាធារណៈអាចផ្តល់ធាតនុចូលនៅក្ននុង 
នោលេនយាបាយ្ំៗ ឬេំនណើ ផ្លូេចបាប់នផ្សងៗ។

• ្បនភទមេព័ត៌មាេច�លអង្គភាពរកសាទនុក េិងទ្មង់មេការរកសាទនុកព័ត៌មាេនេះ រមួទំាងបញ្ជ ីឯកសារ 
េិង មូលដ្ឋា េទិេ្នេ័យ េិង

• ខ្លឹមសារមេនេចក្តីេន្មចចិត្ត ឬនោលេនយាបាយច�លោក់ព័េ្េឹងសាធារណជេ 
្ពមទំាងនហតនុផល មេការេន្មចចិត្ត ច�លរមួមាេការវាយតមម្លផលប៉ះោល់បរសិា្ថ េ េង្គម 
ឬេិទ្ិមេនុេ្ស។

ទិេ្នេ័យនបើកចំហ េិងការន្បើ្បាេ់ន�ើងេញិ
ព័ត៌មាេច�លបាេនបាះផសាយលក្ខណៈបនុនរេកម្ម ្ពមទំាងព័ត៌មាេច�លបាេបនញ្ច ញនៅរាមេំ
នណើ  គួរចតផ្តល់ជូេនៅក្ននុងទ្មង់នបើកចំហ េិងច�លអាចនបើកនមើលក្ននុងម៉ាេនុីេនៅនពលច�លមាេ 
េិងនដ្យោ្ម េការ ដ្ក់កំហិតនៅនលើការន្បើ្បាេ់ េិងការផ្សពវផសាយបេ្តន�ើយ។
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Principle 3: Promotion of open government
Public bodies must actively promote open government

Informing the public of their rights and promoting a culture of openness within government 
are essential if the goals of right to information legislation are to be realised. Indeed, 
experience in various countries shows that a recalcitrant civil service can undermine 
even the most progressive legislation. Promotional activities are, therefore, an essential 
component of a right to information regime. This is an area where the particular activities 
will vary from country to country, depending on factors such as the way the civil service 
is organised, key constraints to the free disclosure of information, literacy levels and the 
degree of awareness of the general public. The law should require that adequate resources 
and attention are devoted to the question of promoting the goals of the legislation.

Public Education
As a minimum, the law should make provision for public education and the dissemination 
of information regarding the right to access information, the scope of information which 
is available and the manner in which such rights may be exercised. In countries where 
newspaper distribution or literacy levels are low, the broadcast media are a particularly 
important vehicle for such dissemination and education. Information and communications 
technologies can also be effective. Local public information boards and other community-
based information systems should also be used. Creative alternatives, such as town 
meetings or mobile film units, should also be explored. Such activities should be 
undertaken both by individual public bodies and a specially designated and adequately 
funded official body – either the one which reviews requests for information, or another 
body established specifically for this purpose.

Tackling the culture of official secrecy
The law should provide for a number of mechanisms to address the problem of a culture 
of secrecy within government. These should include a requirement that public bodies 
provide comprehensive right to information training for their employees. Such training 
should address the importance and scope of right to information, procedural mechanisms 
for accessing information, how to maintain and access records efficiently, the scope of 
whistleblower protection, and what sort of information a body is required to publish. 
Officials at all levels should receive some training, depending on their role. 

The official body responsible for public education should also play a role in promoting 
openness within government. Initiatives might include incentives for public bodies that 
perform well, campaigns to address secrecy problems and communications campaigns 
encouraging bodies that are improving and criticising those which remain excessively 
secret. Bodies should provide annual reports to Parliament and/or Parliamentary bodies 
on their activities, highlighting problems and achievements, which might also include 
measures taken to improve public access to information, any remaining constraints to the 
free flow of information which have been identified, and measures to be taken in the year 
ahead.
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ទោលការណ៍ទតី 3. 
ការទលើកកម្ពសរ់ដ្ឋា ភិបាលទបើកច្ំហ
អង្គភាពសាធារណៈ្តរូេនលើកកម្ពេ់យ៉ាងេកម្មចំនោះរដ្ឋា ភិបាលនបើកចំហ

ការជូេ�ំណឹង�ល់សាធារណជេអំពីេិទ្ិរបេ់ពួកនគ េិងការនលើកកម្ពេ់េប្្ម៌មេការនបើកចំហ
នៅក្ននុងជួរ រដ្ឋា ភិបាលមាេសារេំខាេ់្បេិេនបើចង់េន្មចនោលនៅមេចបាប់េ្តីពីេិទ្ិទទួល
បាេព័ត៌មាេ។ ជ្ងនេះ នៅនទៀត បទពិនសា្េ៍នៅក្ននុងបណា្ត ្បនទេនផ្សងៗបង្ហា ញថា នេវាេ
ង្គមច�លោ្ម េការចកច្បអាចន្វើឲ្យ ប៉ះោល់េូម្ីចតចបាប់ច�លមាេភាពរកីចន្មើេបំផនុត។ �ូនច្នះ 
េកម្មភាពនលើកម្ពេ់មាេ�ូចជ្ េមាេធាតនុ េំខាេ់មេរបបេិទ្ិទទួលបាេព័ត៌មាេ។ នេះគឺ
ជ្ចផ្នកច�លេកម្មភាពពិនេេៗេឹងមាេលក្ខណៈខនុេៗោ្ន  នៅរាមបណា្ត ្បនទេេីមួយៗ 
នដ្យអាសេ័យនលើករា្ត នផ្សងៗ�ូចជ្ រនបៀបចាត់ចចងនេវាេង្គម ឧបេគ្គ ចម្ងៗចំនោះការប
ង្ហា ញព័ត៌មាេនដ្យនេរ ីក្មិតអក្ខរភាព េិងក្មិតមេការយល់�ឹងរបេ់សាធារណជេ ទូនៅ។ 
ចបាប់គួរកំណត់ឲ្យន្បើ្បាេ់្េធាេ េិងការយកចិត្តទនុកដ្ក់ឲ្យបាេ្គប់្ោេ់ចំនោះចំនណាទមេ 
ការនលើកកម្ពេ់នោលនៅរបេ់ចបាប់។ 

ការអប់រសំាធារណជេ
យ៉ាងនហាចណាេ់ចបាប់គួរមាេចចងអំពីការអប់រសំាធារណជេ េិងការផ្សពវផសាយព័ត៌មាេោក់ព័
េ្េឹងេិទ្ិ ទទួលបាេព័ត៌មាេ េសិាលភាពការផ្តល់ជូេព័ត៌មាេ េិងលក្ខណៈមេការន្បើ្បាេ់េិទ្ិ
ទំាងនេះ។ នៅក្ននុង បណា្ត ្បនទេច�លការចចកផសាយសារព័ត៌មាេ េិងអក្ខរភាពមាេក្មិតទាប 
្បព័េ្ផ្សពវផសាយគឺជ្ឧបករណ៍ ច�លមាេសារេំខាេ់េ្មាប់ការផ្សពវផសាយ េិងអប់រ។ំ 
បនច្ចកេទិយាព័ត៌មាេ េិងគមនាគមេ៍ក៏អាចមាេ ្បេិទ្ភាពផងច�រ។ អង្គភាពព័ត៌មាេសាធា
រណៈរាមមូលដ្ឋា េ េិង្បព័េ្ព័ត៌មាេរាមេហគមេ៍នផ្សងៗ នទៀតក៏គួរន្បើ្បាេ់ផងច�រ។ 
ជន្មើេ្បកបនដ្យភាពមច្ន្បឌិត �ូចជ្ ការ្បជនុំរាមទី្ករុង េិងអង្គភាព ភាពយេ្តចល័តក៏គួ
រចេវងរកនមើលផងច�រ។ េកម្មភាពទំាងនេះគួរអេនុេត្តទំាងនដ្យអង្គភាពសាធារណៈ េីមួយៗ 
េិងអង្គភាពផ្លូេការច�លបាេចាត់រំាងជ្ពិនេេ េិងផ្តល់មូលេិ្ិបាេ្គប់្ោេ់ ទំាងអង្គភាព 
ពិេិត្យនមើលេំនណើ េនុំព័ត៌មាេ ឬអង្គភាពនផ្សងនទៀតច�លបាេបនងកើតន�ើងជ្ពិនេេេ្មាប់នោ
លបំណង ្តរួតពិេិត្យនេះ។

ការនដ្ះសសាយេប្្ម៌មេភាពេមាងៃ ត់ផ្លូេការ
ចបាប់គួរចចងអំពីចំេួេយេ្តការេ្មាប់នដ្ះសសាយបញ្ហា មេេប្្ម៌ភាពេមាងៃ ត់នៅក្ននុងរដ្ឋា ភិ
បាល។ យេ្តការ ទំាងនេះគួរដ្ក់បញ្ចូ លលក្ខខណ្ឌ ច�លអង្គភាពសាធារណៈ្តរូេផ្តល់ការបណ្តនុ ះប
ណា្ត លអំពីេិទ្ិទទួលបាេ ព័ត៌មាេ្គប់្ជរុងន្ជ្យេ្មាប់បនុគ្គលិករបេ់ខ្លួេ។ ការបណ្តនុ ះបណា្ត
លទំាងនេះគួរនលើកន�ើងអំពីសារេំខាេ់ េិងេសិាលភាពមេេិទ្ិទទួលបាេព័ត៌មាេ យេ្តការេីតិេ ិ
្ីេ្មាប់ទទួលបាេព័ត៌មាេ េ ិ្ ីសាសេ្តចថរកសា េិង ចូលនមើលឯកសារ្បកបនដ្យ្បេិទ្ិភាព េ ិ
សាលភាពមេការការោរអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាេ េិង្បនភទព័ត៌មាេ ច�លអង្គភាព្តរូេនបាះផសាយ។ មេ្
រ ្តនីៅ្គប់ក្មិតទំាងអេ់គួរទទួលបាេការបណ្តនុ ះបណា្ត លនៅរាមមនុខនាទី របេ់ខ្លួេ។

អង្គភាពផ្លូេការច�លទទួលខនុេ្តរូេចំនោះការអប់រសំាធារណៈគួរចតន�ើរតួនាទីនៅក្ននុងការនលើក
កម្ពេ់លក្ខណៈ នបើកចំហនៅក្ននុងរដ្ឋា ភិបាល។ គំេិតផ្តួចនផ្តើមអាចរមួមាេន្គឿងនលើកទឹកចិត្តេម្
រាប់អង្គភាពសាធារណៈច�ល អេនុេត្តការង្របាេល្្ បនេើរ យនុទ្នាការនដ្ះសសាយបញ្ហា ភាពេ
មាងៃ ត់ េិងយនុទ្នាការ្បាសេ័យទាក់ទងច�ល នលើកទឹកចិត្តអង្គភាពច�លចកលម្ េិងរះិគេ់អំពីព័ត៌
មាេច�ល្តរូេបាេរកសាការេមាងៃ ត់ហួេនហតនុ។ អង្គភាព គួរផ្តល់របាយការណ៍្បចំាឆ្្ន ំ�ល់េភា 
េិង/ឬអង្គភាពេភាអំពីគំេិតផ្តួចនផ្តើមរបេ់ខ្លួេ នដ្យគូេបញ្្ជ ក់អំពី បញ្ហា  េិងេមិទ្ផល ច�ល
ក៏េឹងអាចដ្ក់បញ្ចូ លេធិាេការេ្មាប់ចកលម្ការទទួលបាេព័ត៌មាេរបេ់ សាធារណជេ បញ្ហា
រាងំេះ្ច�លនៅនេេេល់ចំនោះលំហូរនដ្យនេរេូីេព័ត៌មាេច�លត្មរូេបាេកំណត់ ្ពមទំាង
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Principle 4: Limited scope of exceptions
Exceptions should be clearly and narrowly drawn and subject to strict “harm” and “public 
interest” tests

All individual requests for information from public bodies should be met unless the 
public body can show that the information falls within the scope of the limited regime of 
exceptions. A refusal to disclose information is not justified unless the public authority can 
show that the information meets a strict three-part test.

Bodies should only withhold the specific information that is exempted in documents or 
records and provide redacted versions of the remainder of the material. 

The three-part test
• the information must relate to a legitimate aim as provided for in international law;

• disclosure must threaten to cause substantial harm to that aim; and

• the harm to the aim must be greater than the public interest in having the information.

No public bodies should be completely excluded from the ambit of the law, even if the 
majority of their functions fall within the zone of exceptions. This applies to all branches 
of government (that is, the executive, legislative and judicial branches) as well as to all 
functions of government (including, for example, functions of security and defence bodies). 
Non-disclosure of information must be justified on a case-by-case basis.

Restrictions whose aim is to protect governments from embarrassment or the exposure of 
wrongdoing including human rights violations and corruption can never be justified.

Legitimate aims justifying exceptions
A complete list of the legitimate aims which may justify non-disclosure should be provided 
in the law. This list should include only interests which constitute legitimate grounds 
for refusing to disclose documents and should be limited to matters recognized under 
international law such as law enforcement, privacy, national security, commercial and other 
confidentiality, public or individual safety, and the effectiveness and integrity of government 
decision-making processes.

Exceptions should be narrowly drawn so as to avoid limiting the disclosure  which does not 
harm the legitimate interest. They should be based on the content, rather than the type, of 
the information. Information that is withheld should be routinely reviewed to ensure that 
the exemption still applies. For example, the justification for classifying information on 
the basis of national security may well disappear after a specific national security threat 
subsides. Exceptions should be limited to no more than 15 years, except in extraordinary 
circumstances.  

Refusals must meet a substantial harm test
It is not sufficient that information simply fall within the scope of a legitimate aim listed in 
the law. The public body must also show that the disclosure of the information would cause 
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េធិាេការនផ្សងៗច�ល្តរូេអេនុេត្តនៅក្ននុងឆ្្ន ំខាងមនុខ។ 

ទោលការណ៍ទតី 4. 
វិសាលភាពមានដដនកំណត់ននករណតី ទលើកដលង
ករណីនលើកចលងគួរកំណត់ឲ្យបាេចបាេ់ េិងមាេ្ពំច�េ នហើយ្តរូេេ្ថិតនៅន្កាមនតេ្ត 
“ន្ោះថា្ន ក់” េិង “ផល្បនយាជេ៍សាធារណៈ” យ៉ាងតឹងរងឹ

េំនណើ េនុំព័ត៌មាេទំាងអេ់ពីអង្គភាពសាធារណៈគួរេន្មចផ្តល់ជូេ្បេិេនបើអង្គភាពសាធារ
ណៈមិេអាច បង្ហា ញថា ព័ត៌មាេទំាងននាះេ្ថិតនៅក្ននុងច�េរបបមាេកំណត់មេករណីនលើកចលង។ 
ការប�ិនេ្មិេបង្ហា ញ ព័ត៌មាេគឺមិេេមនហតនុផលន�ើយ្បេិេនបើអាជ្ញា ្រសាធារណៈមិេអា
ចបង្ហា ញថា ព័ត៌មាេសេបនៅរាម នតេ្តបីចផ្នកតឹងរងឹ។

អង្គភាពគួរ�កនចញចតព័ត៌មាេជ្ក់ោក់ច�ល្តរូេបាេនលើកចលងនៅក្ននុងឯកសារ ឬកំណត់្រា 
េិងផ្តល់េូេ ចបាប់រាក់ចតងមេឯកសារច�លនៅេល់នផ្សងនទៀត។

ការន្វើនតេ្តបីចផ្នក
• ព័ត៌មាេ្តរូេជ្ប់ោក់ព័េ្នៅេឹងនោលបំណងសេបចបាប់�ូចមាេចចងនៅក្ននុងចបាប់អេ្តរជ្តិ។

• ការបង្ហា ញព័ត៌មាេ្តរូេបង្ហា ញថាេឹងបងកជ្ការខូចខាត្ងៃេ់្ងៃរចំនោះនោលបំណងននាះ េិង

• ការខូចខាតចំនោះនោលបំណង្តរូេ្ំជ្ងផល្បនយាជេ៍សាធារណៈនៅក្ននុងការទទួលបាេព័ត៌
មាេ

អង្គភាពសាធារណៈមិេគួរ�កនចញទំាងសេរុងពីគេ្លងចបាប់ន�ើយ នបើនទាះជ្តួនាទីរបេ់អង្គភាព
ទំាងនេះភាគ ន្ចើេេ្ថិតនៅក្ននុងចផ្នកមេករណីនលើកចលងក៏នដ្យ។ ករណីនេះអេនុេត្តចំនោះ្គប់
សាខារដ្ឋា ភិបាល (នោលគឺ សាខាអង្គការ្បតិបត្តិ េីតិបញ្ញត្តិ េិងតនុោការ) ្ពមទំាងចំនោះ្គប់
មនុខង្រទំាងអេ់របេ់រដ្ឋា ភិបាល (ឧទាហរណ៍ មនុខង្ររបេ់អង្គភាពេេ្តិេនុខ េិងការោរជ្តិ)។ 
ការមិេបង្ហា ញព័ត៌មាេ្តរូេចតមាេនហតនុផល នដ្យចផ្កនលើករណីេីមួយៗ។

ការដ្ក់កំហិតច�លមាេនោលបំណងការោររដ្ឋា ភិបាលពីការនបៀតនបៀេ 
ឬការន្វើអំនពើមិេ្តឹម្តរូេ រមួទំាង ការរនំោភេិទ្ិមេនុេ្ស េិងអំនពើពនុករលួយមិេអាចន្វើជ្នហតនុផ
លបាេន�ើយ។

នោលបំណងសេបចបាប់េ្មាប់ជ្នហតនុផលមេករណីនលើកចលង
បញ្ជ ីនពញនលញមេនោលបំណងសេបចបាប់ច�លអាចន្វើជ្នហតនុផលមេការមិេបង្ហា ញព័ត៌
មាេគួរមាេចចង នៅក្ននុងចបាប់។ បញ្ជ ីនេះគួរដ្ក់បញ្ចូ លចតអត្ថ្បនយាជេ៍ច�លជ្មូលដ្ឋា េ
សេបចបាប់េ្មាប់ប�ិនេ្មិេ បង្ហា ញឯកសារ េិងគួរកំណត់្តឹមចតបញ្ហា ច�ល្តរូេបាេ
ទទួលសា្គ ល់នៅន្កាមចបាប់អេ្តរជ្តិ �ូចជ្ ការអេនុេត្តចបាប់ ភាពជ្ឯកជេ េេ្តិេនុខជ្តិ 
ព័ត៌មាេេមាងៃ ត់ចផ្នកោណិជ្ជកម្ម េិងព័ត៌មាេេមាងៃ ត់នផ្សងៗ នទៀត េនុេត្ថិភាពសាធារណៈ 
ឬេនុេត្ថិភាពបនុគ្គល េិង្បេិទ្ភាព េិងេនុចរតិភាពមេ�ំនណើ រន្វើនេចក្តីេន្មច 
ចិត្តរបេ់រដ្ឋា ភិបាល។

ករណីនលើកចលងគួរកំណត់នៅក្ននុង្ពំច�េន�ើម្ីកនុំឲ្យកា្ល យជ្ការដ្ក់កំហិតនៅ
នលើការបង្ហា ញព័ត៌មាេច�ល មិេប៉ះោល់នៅ�ល់ផល្បនយាជេ៍សេបចបាប់។ 
ករណីនលើកចលងគួរចផ្កនៅនលើខ្លឹមសារ ជ្ជ្ង្បនភទមេ ព័ត៌មាេ។ ព័ត៌មាេច�ល្តរូេបាេ�ក
នចញគួរពិេិត្យនមើលឲ្យបាេនទៀងទាត់ន�ើម្ីធានាថា ករណីនលើកចលង នៅចតអេនុេត្ត។ ឧទាហរ
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substantial harm to that legitimate aim. In some cases, disclosure may benefit as well as 
harm the aim. For example, the exposure of corruption in the military may at first sight 
appear to weaken national defence but actually, over time, help to eliminate the corruption 
and strengthen the armed forces. For non-disclosure to be legitimate in such cases, the net 
effect of disclosure must be to cause substantial harm to the aim.

Overriding public interest
Even if it can be shown that disclosure of the information would cause substantial harm 
to a legitimate aim, the information should still be disclosed if the benefits of disclosure 
outweigh the harm. For example, certain information may be private in nature but at the 
same time expose high-level corruption within government. The harm to the legitimate aim 
must be weighed against the public interest in having the information made public. Where 
the latter is greater, the law should provide for disclosure of the information.  Other public 
interests include making an important contribution to an ongoing public debate, promote 
public participation in political debate, improving accountability for the running of public 
affairs in general and the use of public funds in particular; expose serious wrongdoings, 
including human rights violations, other criminal offences, abuse of public office and 
deliberate concealment of serious wrongdoing; and benefit public health or safety. 

Principle 5: Processes to facilitate access
Requests for information should be processed rapidly and fairly and an independent review 
of any refusals should be available

All public bodies should be required to establish open, accessible internal systems for 
ensuring the public’s right to request and receive information. Bodies should designate an 
individual who is responsible for processing such requests and for ensuring compliance with 
the law. 

Public bodies should also be required to assist applicants whose requests relate 
to published information, or are unclear, excessively broad or otherwise in need of 
reformulation. On the other hand, public bodies may be able to refuse clearly frivolous 
or vexatious requests that are only intended to disrupt the activities of the public body. 
Public bodies should not have to provide individuals with information that is contained in a 
publication that is freely available to the public, but in such cases the body must direct the 
applicant to the published source.

Provision should be made to ensure full access to information for disadvantaged groups, for 
example those who cannot read or write, those who do not speak the language of the record, 
or those who suffer from disabilities such as blindness.

The law should provide for strict time limits for the processing of requests on no more than 
one month.

The law should require that any refusals be accompanied by substantive written reasons, 
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ណ៍យនុរា្ត ្ិការេ្មាប់ចាត់ថា្ន ក់ព័ត៌មាេនដ្យចផ្កនលើេេ្តិេនុខជ្តិអាចរលត់នៅេញិ បន្ាប់ពី
ការគំរាមកំចហងចំនោះេេ្តិេនុខជ្តិបាេថយចនុះ។ ករណីនលើកចលងគួរកំណត់្តឹមរយៈនពលមិ
េ នលើេពី 15 ឆ្្ន ំ នលើកចលងចតកាលៈនទេៈពិនេេណាមួយ។  

ការប�ិនេ្្តរូេសេបរាមការន្វើនតេ្តន្ោះថា្ន ក់េំខាេ់
មិេ្គប់្ោេ់ន�ើយច�លព័ត៌មាេ្ោេ់ចតេ្ថិតនៅក្ននុងេសិាលភាពមេនោលបំណងសេបច្
បាប់ច�លមាេចចង នៅក្ននុងចបាប់។ នៅក្ននុងករណីមួយចំេួេ ការបង្ហា ញព័ត៌មាេអាចផ្តល់្ប
នយាជេ៍ចំនោះនោលបំណងផង េិង បងកការខូចខាតចំនោះនោលបំណងផង។ ឧទាហរណ៍ 
ការរកន�ើញករណីអំនពើពនុករលួយនៅក្ននុងជួរកងទ័ព ជ្�ំបូងទំេងជ្ន្វើឲ្យេេ័ិយការោរ
ជ្តិចនុះនខសាយ ប៉នុចេ្តជ្ក់ចេ្តងមួយរយៈន្កាយមកនទៀត ជួយលនុបបំបាត់ អំនពើពនុករលួយ 
េិងព្ងឹងកងកមា្ល ំង្បដ្ប់អាេន្ុ ។ េ្មាប់ការមិេបង្ហា ញព័ត៌មាេច�លសេបចបាប់នៅក្ននុង 
ករណីទំាងនេះ ្បេិទ្ភាពពិតមេការបង្ហា ញព័ត៌មាេ្តរូេចតជ្ករណីបងកការខូចខាត្ងៃេ់្ងៃរចំ
នោះ នោលបំណង។ 

ផល្បនយាជេ៍សាធារណៈេំខាេ់
នទាះបីជ្អាចបង្ហា ញថា ការបង្ហា ញព័ត៌មាេេឹងន្វើឲ្យមាេការខូចខាត្ងៃេ់្ងៃរចំនោះនោ
លបំណងសេបចបាប់ ក៏នដ្យ ក៏នគគួរនៅចតបង្ហា ញព័ត៌មាេនេះ្បេិេនបើអត្ថ្បនយាជេ៍
មេការបង្ហា ញព័ត៌មាេ្ំជ្ងការខូចខាតច�លបងកន�ើង។ ឧទាហរណ៍ ព័ត៌មាេជ្ក់ោក់
អាចមាេលក្ខណៈជ្ព័ត៌មាេបនុគ្គល ប៉នុចេ្តក៏បង្ហា ញអំពីអំនពើ ពនុករលួយ្ងៃេ់្ងៃរនៅក្ននុងរដ្ឋា ភិ
បាល។ ការខូចខាតចំនោះនោលបំណងសេបចបាប់្តរូេថ្លឹងចថ្លងន្ៀបេឹង ផល្បនយាជេ៍សា
ធារណៈនៅក្ននុងការផ្សពវផសាយព័ត៌មាេនៅ�ល់សាធារណជេ។ ្បេិេនបើផល្បនយាជេ៍ 
មាេទំហំ្ំជ្ង ចបាប់គួរចតចចងអំពីការបង្ហា ញព័ត៌មាេ។ ផល្បនយាជេ៍សាធារណៈនផ្ស
ងៗនទៀតរមួមាេ ការ ចូលរមួចំចណកយ៉ាងេំខាេ់នៅក្ននុងការពិភាកសាសាធារណៈជ្្បចំា 
ជំរនុញការចូលរមួរបេ់សាធារណជេ នៅក្ននុងការពិភាកសាេនយាបាយ ចកលម្គណនេយ្យភា
ពចំនោះ�ំនណើ រការកិច្ចការសាធារណៈទូនៅ េិងជ្ ពិនេេការន្បើ្បាេ់មូលេិ្ិសាធារ
ណៈ ការរកន�ើញកំហនុេ្ងៃេ់្ងៃរ ច�លរមួមាេការរនំោភេិទ្ិមេនុេ្ស បទនល្មើេ្ពហ្មទ័ណ្ឌ  
ការរនំោភបំោេនលើការយិាល័យសាធារណៈ េិងការបិទបំាងចំនោះការ្ប្ពឹត្តកំហនុេ ្ងៃេ់្ងៃរ 
េិងផ្តល់ផល្បនយាជេ៍ចំនោះេនុខភាព េិងេនុេត្ថិភាពសាធារណៈ។   

ទោលការណ៍ទតី 5. ដំទណើ រការសបមបសបមរួលការទទួ
លបានព័ត៌មាន 
េំនណើ េនុំព័ត៌មាេគួរ�ំនណើ រការភា្ល មៗ េិងនដ្យនេ្មើភាព នហើយគួរន្វើការពិេិត្យនដ្យឯករាជ្យចំ
នោះការ ប�ិនេ្

អង្គភាពសាធារណៈទំាងអេ់គួរ្តរូេបាេត្មរូេឲ្យបនងកើត្បព័េ្មផ្ក្ននុងលក្ខណៈនបើកចំហ 
េិងង្យទទួលបាេ ន�ើម្ីធានាេិទ្ិរបេ់សាធារណជេនៅក្ននុងនេ្នើេនុំ េិងទទួលព័ត៌មាេ។ 
អង្គភាពគួរចាត់រំាងបនុគ្គលមា្ន ក់ច�ល ទទួលខនុេ្តរូេក្ននុងការ�ំនណើ រការេំនណើ រេនុំទំាងនេះ 
េិងធានាឲ្យមាេការនោរពចបាប់។ 

អង្គភាពសាធារណៈក៏គួរ្តរូេបាេត្មរូេឲ្យជួយ�ល់អ្នកដ្ក់ោក្យនេ្នើេនុំោក់ព័េ្េឹងព័ត៌មាេ
ច�លបាេ នបាះផសាយ ឬមិេចបាេ់ោេ់ ទូលំទូោយនពក ឬក៏្តរូេការការបញ្្ជ ក់ន�ើងេញិ។ 
ម៉យាងនទៀត អង្គភាព សាធារណៈអាចប�ិនេ្េំនណើ ច�លមិេេំខាេ់ ឬមាេលក្ខណៈអនុចអាល
ច�ល្ោេ់ចតន�ើម្ីរខំាេ�ល់ េកម្មភាពរបេ់អង្គភាពសាធារណៈ។ អង្គភាពសាធារណៈមិេគួ
រផ្តល់�ល់បនុគ្គលេូេព័ត៌មាេច�លមាេនៅក្ននុង ចបាប់នចញផសាយច�លផ្សពវផសាយនៅ�ល់សាធារ
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based on the exemptions set out in the law and provide the applicant information on their 
appeal rights. 

Appeals
A process for deciding upon requests for information should be specified at three different 
levels: within the public body; appeals to an independent administrative body; and appeals 
to the courts.

Provision should be made for an internal appeal to a designated higher authority within the 
public authority who can review the original decision.

In all cases, the law should provide for an individual right of appeal to an independent 
body from a refusal by a public body to disclose information. This may be either an existing 
body, such as an Ombudsman or a specialised administrative body established for this 
purpose. In either case, the body must meet certain standards and have certain powers. 
Its independence should be guaranteed, both formally and through the process by which 
the head and/or board is/are appointed. The best practice is the create an independent 
information commission. 

Appointments should be made by representative bodies, such as an all-party parliamentary 
committee, and the process should be open and allow for public input, for  example 
regarding nominations. Individuals appointed to such a body should be required to meet 
strict standards of professionalism, independence and competence, and be subject to strict 
conflict of interest rules.

The procedure by which the administrative body processes appeals over requests for 
information which have been refused should be designed to operate rapidly and cost as 
little as is reasonably possible. This ensures that all members of the public can access this 
procedure and that excessive delays do not undermine the whole purpose of requesting 
information in the first place.

The administrative body should be granted full powers to investigate any appeal, including 
the ability to compel witnesses and, importantly, to require the public body to provide 
it with any information or record for its consideration, in camera where necessary and 
justified.

Upon the conclusion of an investigation, the administrative body should have the power to 
dismiss the appeal, to require the public body to disclose the information, to adjust any 
charges levied by the public body, to sanction public bodies for obstructive behaviour where 
warranted and/or to impose costs on public bodies in relation to the appeal.

The administrative body should also have the power to refer to the courts cases which 
disclose evidence of criminal obstruction of access to or willful destruction of records.

The applicant should be able to appeal to the courts against decisions of the body. The 
court should have the full power to review the case on its merits and not be limited to the 
question of whether the body has acted reasonably. This will ensure that due attention is 
given to resolving difficult questions and that a consistent approach to right to information 
issues is promoted.
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ណជេន�ើយ ប៉នុចេ្តនៅក្ននុងករណីទំាងនេះ អង្គភាព្តរូេ បង្ហា ញ្បភពព័ត៌មាេច�លបាេនបាះផសា
យ�ល់សាធារណជេ។

គួររាក់ចតងបទប្ញ្ញតិ្តន�ើម្ីធានាថា្បជ្ជេច�លបាត់បង់អត្ថ្បនយាជេ៍បាេទទួលព័ត៌មាេនព
ញនលញ ឧទាហរណ៍ ្បជ្ជេច�លមិេនចះអាេ ឬេរនេរ ្បជ្ជេច�លមិេនចះភាសានៅក្ននុង
ឯកសារ ឬ្បជ្ជេ ច�លមាេពិការភាព �ូចជ្ពិការចភ្នកជ្ន�ើម។

ចបាប់គួរចចងអំពីច�េកំណត់នពលនេោតឹងរងឹេ្មាប់�ំនណើ រការនេ្នើេនុំនដ្យមិេឲ្យនលើេពីមួយ
ចខ។

ចបាប់គួរកំណត់ថា ការប�ិនេ្ច�លអមនដ្យនហតនុផលោយលក្ខណ៍អក្សរ 
នដ្យចផ្កនលើការនលើកចលង ច�លមាេចចងនៅក្ននុងចបាប់ េិងផ្តល់�ល់នបក្ខជេេូេព័ត៌មាេេិទ្ិបឹ្ត
ទាេ់របេ់ខ្លួេ 

ការប្តឹងទាេ់
�ំនណើ រការន្វើការេន្មចចិត្តនៅនលើេំនណើ េនុំព័ត៌មាេគួរបញ្្ជ ក់នៅក្មិតបីខនុ
េៗោ្ន ៖ នៅក្ននុងអង្គភាពសាធារណៈ ការប្តឹងទាេ់នៅអង្គភាពរ�ឋាបាលឯករាជ្យ 
េិងការប្តឹងទាេ់នៅតនុោការ។ 

គួរនរៀបចំបទបញ្ញត្តិេ្មាប់ការប្តឹងទាេ់មផ្ក្ននុងនៅអាជ្ញា ្រក្មិតខ្ពេ់ជ្ងនៅក្ននុងអាជ្ញា ្រសាធារ
ណៈច�ល អាចពិេិត្យនមើលនេចក្តីេន្មចចិត្តន�ើម។ 

នៅ្គប់ករណីទំាងអេ់ចបាប់គួរចចងអំពីេិទ្ិបនុគ្គលនៅក្ននុងការប្តឹងទាេ់នៅអង្គភាពឯករាជ្យ
ពីការប�ិនេ្ របេ់អង្គភាពសាធារណៈក្ននុងការបង្ហា ញព័ត៌មាេ។ ការប្តឹងនេះអាចជ្អង្គភា
ពមាេសសាប់ �ូចជ្អ្នកនេ៊ើប អនងកតបណ្តឹ ងរបេ់អង្គការមិេចមេរដ្ឋា ភិបាល ឬអង្គភាពរ�ឋាបា
លឯករាជ្យជំនាញច�លបនងកើតន�ើងេ្មាប់ �ំនណើ រការប្តឹងទាេ់នេះ។ នៅក្ននុងករណីទំាងពីរ 
អង្គភាព្តរូេបំនពញរាមេ្តង់ដ្រជ្ក់ោក់ េិងមាេេិទ្ិ អំណាចចបាេ់ោេ់។ ឯករាជ្យភា
ពមេអង្គភាពនេះគួរ្តរូេបាេធានា ទំាងផ្លូេការ េិងទំារាមរយៈ�ំនណើ រការ ច�ល្បធាេ េិង/
ឬគណៈកម្មការ្តរូេបាេចតងរំាង។ ទមា្ល ប់អេនុេត្តលបំ្ផនុតគឺ្តរូេបនងកើតគណៈកម្មការព័ត៌មាេ 
ឯករាជ្យ។

ការចតងរំាងគួរន្វើន�ើងនដ្យអង្គភាពតំណាង �ូចជ្គណកមា្ម ្ិការេភា្គប់ភាគី 
នហើយ�ំនណើ រការគួរ នបើកចំហ េិងអេនុញ្្ញ តឲ្យសាធារណជេផ្តល់ជ្តិចូល ឧទាហរណ៍ 
ោក់ព័េ្េឹងការចតងរំាងជ្ន�ើម។ បនុគ្គល ច�ល្តរូេបាេចតងរំាងនៅក្ននុងអង្គភាពនេះគួរ្តរូេបាេត
្មរូេឲ្យបំនពញរាមេ្តង់ដ្រេជិ្្ជ ជីេៈ ឯករាជ្យភាព េិង េមត្ថភាពយ៉ាងតឹងរងឹ េិង្តរូេ្គប់្គងនដ្
យេធិាេទំនាេ់ផល្បនយាជេ៍យ៉ាងតឹងរងឹផងច�រ។

គួរនរៀបចំឲ្យមាេេីតិេ ិ្ ីច�លអង្គភាពរ�ឋាបាល�ំនណើ រការការប្តឹងទាេ់នៅនលើេំនណើ េនុំព័ត៌មាេច�
ល្តរូេបាេប�ិនេ្ន�ើម្ី�ំនណើ រការឲ្យបាេរហ័េ េិងចំណាយអេ់តិចរាមច�លអាចន្វើបាេ។ 
េីតិេ ិ្ ីនេះធានាថា េមាជិកអង្គភាពសាធារណៈអាចទទួលបាេេីតិេ ិ្ ីនេះ នហើយការយឺតយ៉ាេមិ
េន្វើឲ្យប៉ះោល់�ល់ នោលបំណងទំាងមូលមេការនេ្នើេនុំព័ត៌មាេនៅទីកចេ្លង�ំបូង។

អង្គភាពរ�ឋាបាលគួរទទួលបាេេិទ្ិអំណាចនពញនលញនៅក្ននុងការនេ៊ើបអនងកតការប្តឹងទាេ់ណា
មួយ រមួទំាង េមត្ថភាពក្ននុងការបង្ខំសាក្សី នហើយជ្ពិនេេនៅក្ននុងការទាមទារឲ្យអង្គភាពសាធា
រណៈផ្តល់េូេព័ត៌មាេ ឬ ឯកសារេ្មាប់ន្វើការពិចារណា ជ្លក្ខណៈេមាងៃ ត់ ្បេិេនបើចំាបាច់ 
េិងេមនហតនុផល។

នៅនពលបញ្ច ប់ការនេ៊ើបអនងកត អង្គភាពរ�ឋាបាលគួរមាេេិទ្ិអំណាចក្ននុងការ�ំកល់បណ្តឹ ងទនុកឥ
តចាត់ការ ត្មរូេឲ្យអង្គភាពសាធារណៈបង្ហា ញព័ត៌មាេ ន�ើម្ីចកេ្មរួលមថ្លនេវាទាមទារនដ្យអ
ង្គភាពសាធារណៈ ដ្ក់ទណ្ឌ កម្មអង្គភាពសាធារណៈឲ្យមាេឥរយិាបថសា្ថ បនា្បេិេនបើចំាបាច់ 
េិង/ឬកំណត់មថ្លចំណាយ នៅនលើអង្គភាពសាធារណៈោក់ព័េ្េឹងការប្តឹងទាេ់។
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Principle 6: Costs
Individuals should not be deterred from obtaining public information by costs

The cost of gaining access to information held by public bodies should not prevent people 
from demanding information of public interest, given that the whole rationale behind right 
to information laws is to promote open access to information. It is well established that the 
long-term benefits of openness far exceed the costs. In any case, experience in a number of 
countries suggests that access costs are not an effective means of offsetting the costs of a 
right to information regime.

Generally the principle should be that the information is provided at no or low cost 
and limited to the actual cost of reproduction and delivery. Costs should be waived or 
significantly reduced for requests for personal information or for requests in the public 
interest (which should be presumed where the purpose of the request is connected with 
publication) and for requests from those with incomes below the national poverty line. In 
some jurisdictions, higher fees are levied on commercial requests as a means of subsidising 
public interest requests but this is generally not considered to be fully effective.

Principle 7: Open meetings
Meetings of public bodies should be open to the public

The right to information includes the public’s right to know what the government is doing on 
its behalf and to participate in decision-making processes. Right to information legislation 
should therefore establish a presumption that all meetings of governing bodies are open to 
the public.

“Governing” in this context refers primarily to the exercise of decision-making powers, but 
bodies which merely proffer advice may also be covered when the advice is expected to 
be used to influence decisions. Political committees – meetings of members of the same 
political party – are not considered to be governing bodies. 

On the other hand, meetings of elected bodies and their committees, planning and zoning 
boards, boards of public and educational authorities and public industrial development 
agencies would be included.

A “meeting” in this context refers primarily to a formal meeting, namely the official 
convening of a public body for the purpose of conducting public business. Factors that 
indicate that a meeting is formal are the requirement for a quorum and the applicability of 
formal procedural rules.

Notice of meetings is necessary if the public is to have a real opportunity to participate and 
the law should require that adequate notice of meetings and the substantive materials to 
be discussed at the meeting are given sufficiently in advance to allow for attendance and 
engagement. This is especially important in the case of projects relating to development as 
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អង្គភាពរ�ឋាបាលក៏គួរមាេេិទ្ិអំណាចនៅក្ននុងការបញ្ជូ េនៅតនុោការេូេេំណនុំ នរឿងច�លបង្ហា ញភ័
េ្តនុរាងអំពី បទនល្មើេរារាងំការទទួលបាេ ឬការបំផ្្ល ញនដ្យនចតនាេូេរបាយការណ៍។ 

អ្នកដ្ក់ោក្យេនុំគួរមាេលទ្ភាពក្ននុងការដ្ក់ោក្យប្តឹងទាេ់នៅតនុោការ្បឆំ្ងេឹងនេចក្តីេន្ម
ចចិត្តរបេ់ អង្គភាព។តនុោការគួរមាេេិទ្ិអំណាចនពញនលញក្ននុងការពិេិត្យនមើលេំណនុំ នរឿងនៅ
រាម្ន្ាេនុេិទ្ិរបេ់ ខ្លួេ េិងមិេក្មិត្តឹមេំណួរថានតើអង្គភាពបាេអេនុេត្តេកម្មភាពនដ្យេ
មនហតនុផល ឬ�ូចនម្តចន�ើយ។ ការន្វើចបបនេះន�ើម្ីធានាថា មាេការយកចិត្តទនុកដ្ក់្តឹម្តរូេចំ
នោះការនដ្ះសសាយេំណួរពិបាក នហើយ េ ិ្ ីសាសេ្្ត តឹម្តរូេចំនោះបញ្ហា េិទ្ិទទួលបាេព័ត៌មាេ
្តរូេបាេនលើកកម្ពេ់។

ទោលការណ៍ទតី 6. ន្លៃច្ំណាយទផសេងៗ
បនុគ្គលមិេគួរ្តរូេបាេរារាងំមិេឲ្យទទួលបាេព័ត៌មាេសាធារណៈនដ្យសារបញ្ហា ការចំណាយនផ្ស
ងៗន�ើយ

មថ្លចំណាយេ្មាប់ការទទួលបាេព័ត៌មាេច�លរកសាទនុកនដ្យអង្គភាពសាធារណៈមិេគួររារាងំ�
ល់ការ ទាមទារព័ត៌មាេច�លជ្ផល្បនយាជេ៍សាធារណន�ើយ លនុះ្រាចតនហតនុផលនៅពីន្កា
យចបាប់េ្តីពីេិទ្ិ ទទួលបាេព័ត៌មាេមាេនោលបំណងនលើកកម្ពេ់�ល់ការទទួលបាេព័ត៌មាេ
នដ្យនបើកចំហ។ មាេការ កំណត់យ៉ាងចបាេ់ថា អត្ថ្បនយាជេ៍រយៈនពលចេងមេភាពនបើកចំហ
មាេក្មិតនលើេលប់នលើមថ្លចំណាយ។ នៅក្ននុងករណីខ្លះ បទពិនសា្េ៍នៅ្បនទេជ្ន្ចើេបង្ហា
ញថា មថ្លចំណាយនលើការទទួលបាេព័ត៌មាេមិេចមេ ជ្មន្យាបាយ្បេិទ្ភាពក្ននុងការកាត់កងថ្
មលចំណាយមេរបបេិទ្ិទទួលបាេព័ត៌មាេន�ើយ។

ជ្ទូនៅ នោលការណ៍ការណ៍នេះគួរចចងថា ព័ត៌មាេ្តរូេផ្តល់ជូេនដ្យឥតគិតមថ្ល 
ឬអេ់មថ្លចំណាយតិច េិង ្តរូេកំណត់្តឹមមថ្លចំណាយជ្ក់ចេ្តងមេការចម្លង េិងបញ្ជូ េ។ 
មថ្លចំណាយគួរលនុបនចាល ឬកាត់បេ្ថយឲ្យបាេ ន្ចើេេ្មាប់េំនណើ េនុំព័ត៌មាេផ្្ល់ខ្លួេ ឬេម្
រាប់េំនណើ រច�លមាេផល្បនយាជេ៍សាធារណៈ (ច�លគួរ េេ្មតនៅនពលនោលបំណងមេេំ
នណើ មាេជ្ប់ោក់ព័េ្េឹងការនបាះផសាយ) េិងេំនណើ ពីបនុគ្គលច�លមាេ ្បាក់ចំណូលន្កាមបន្ា
ត់ភាព្កី្ករបេ់ជ្តិ។ នៅក្ននុងច�េយនុរា្ត ្ិការមួយចំេួេ មថ្លចំណាយខ្ពេ់្តរូេបាេ ដ្ក់នៅនលើ
េំនណើ លក្ខណៈោណិជ្ជកម្មជ្មន្យាបាយមេការឧបត្ថម្ភ្េ�ល់ផល្បនយាជេ៍សាធារណៈ ប៉នុេ្
ចតការអេនុេត្តនេះជ្ទូនៅមិេ្តរូេបាេចាត់ថាទនុកថាមាេ្បេិទ្ភាពនពញនលញន�ើយ។

ទោលការណ៍ទតី 7. កិច្្ចបបជនុំទបើកច្ំហ
កិច្ច្បជនុំរបេ់អង្គការសាធារណៈគួរនបើកចំហចំនោះសាធារណជេ

េិទ្ិក្ននុងការទទួលបាេព័ត៌មាេរមួមាេេិទ្ិរបេ់សាធារណជេក្ននុង�ឹងអំពីកិច្ចការច�លរដ្ឋា ភិបា
លកំពនុងអេនុេត្ត រាងនាមឲ្យខ្លួេ េិងេិទ្ិនៅក្ននុងការចូលរមួនៅក្ននុង�ំនណើ រការន្វើនេចក្តីេន្មចចិ
ត្ត។ �ូនច្នះចបាប់េ្តីពីេិទ្ិ ទទួលបាេព័ត៌មាេគួរកំណត់ថា រាល់កិច្ច្បជនុំរបេ់អង្គភាពអភិបាល្តរូ
េនបើកចំហចំនោះសាធារណជេ។

“អភិបាល” នៅក្ននុងបរបិទនេះេំនៅនលើការន្បើ្បាេ់េិទ្ិក្ននុងការន្វើនេចក្តីេន្មចចិត្ត 
ប៉នុចេ្តអង្គភាពច�ល ្ោេ់ចតនេ្នើេនុំមតិនយាបល់ក៏អាច្តរូេបាេនកាះ្បជនុំផងច�រនៅនពលច�លរពឹំង
ថាមតិនយាបល់េឹង្តរូេ

ន្បើ្បាេ់ន�ើម្ីមាេឥទ្ិពលនៅនលើការេន្មចចិត្ត។ គណកម្មការេនយាបាយ - 



16

part of environmental or social impact procedures. 

Meetings may be closed, but only in accordance with established procedures and where 
adequate reasons for closure exist. Any decision to close a meeting should itself be open 
to the public. The grounds for closure are broader than the list of exceptions to the rule of 
disclosure but are not unlimited. Reasons for closure might, in appropriate circumstances, 
include public health and safety, law enforcement or investigation, employee or personnel 
matters, privacy, commercial matters and national security. Decisions made at unlawfully 
closed meetings should be subject to review and presumed to be void.

Principle 8: Disclosure takes precedence
Laws which are inconsistent with the principle of maximum disclosure should be amended 
or repealed

The law on the right to information should require that other legislation be interpreted in a 
manner consistent with its provisions and repealed when necessary.

The regime of exceptions provided for in the right to information law should be 
comprehensive and other laws should not be permitted to extend it. In particular, secrecy 
laws should not make it illegal for officials to divulge information which they are required to 
disclose under the right to information law.

In addition, officials should be protected from sanctions where they have, reasonably and 
in good faith, disclosed information pursuant to a right to information request, even if it 
subsequently transpires that the information is not subject to disclosure or contains libelous 
materials. Otherwise, the culture of secrecy which envelopes many governing bodies will be 
maintained as officials may be excessively cautious about requests for information, to avoid 
any personal risk. 

Principle 9: Protection for whistleblowers
Individuals who release information on wrongdoing – whistleblowers – must be protected

Individuals should be protected from any legal, administrative or employment-related 
sanctions or harms for releasing information on wrongdoing by public or private bodies. 
This should be established clearly in law. The best practice is for countries to adopt 
comprehensive laws that apply to all related aspects of criminal, civil, administrative and 
labour law. 

“Wrongdoing” in this context includes the commission of a criminal offence, failure to 
comply with a legal obligation, a miscarriage of justice, corruption or dishonesty, or serious 
maladministration regarding a public body. It also includes a serious threat to health, safety 
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នោលគឺកិច្ច្បជនុំរបេ់ គណបក្សេនយាបាយចតមួយ មិេ្តរូេបាេចាត់ទនុកថាជ្អង្គភាពអភិបាល
ន�ើយ។ 

ម៉យាងនទៀត កិច្ច្បជនុំរបេ់អង្គភាពជ្ប់នឆ្្ន ត េិងគណៈកមា្ម ្ិការរបេ់អង្គភាពទំាងនេះ 
គណៈកម្មការនរៀបចំ ចផេការ េិងកំណត់តំបេ់ ្ករុម្បឹកសាអាជ្ញា ្រសាធារណៈ េិងអប់រ ំ្ពមទំាង
ទីភា្ន ក់ង្រអភិេឌ្ឍឧេសាហកម្ម សាធារណៈក៏េឹង្តរូេដ្ក់បញ្ចូ លផងច�រ។

“កិច្ច្បជនុំ” នៅក្ននុងបរបិទនេះេំនៅជ្ចម្ងចំនោះកិច្ច្បជនុំផ្លូេការ 
ច�លនៅថាការនកាះ្បជនុំអង្គភាព សាធារណៈជ្ផ្លូេការន�ើម្ីនោលបំណងអេនុេត្តកិច្ចការសាធារ
ណៈ។ ករា្ត នផ្សងៗច�លបង្ហា ញថា កិច្ច្បជនុំមាេ លក្ខណៈផ្លូេការគឺជ្លក្ខខណ្ឌ េ្មាប់កូរ ៉នុម េិង
ភាពអាចអេនុេត្តបាេមេេធិាេេីតិេ ិ្ ី។

លិខិតជូេ�ំណឹងអំពីកិច្ច្បជនុំមាេភាពចំាបាច់្បេិេនបើអង្គភាពសាធារណៈ្តរូេមាេឱកាេពិតប្
រាក� នៅក្ននុងការចូលរមួ នហើយចបាប់គួរកំណត់ថា លិខិតជូេ�ំណឹង្គប់្ោេ់អំពីកិច្ច្បជនុំ េិង 
ឯកសារេំខាេ់ៗ ច�ល្តរូេពិភាកសានៅក្ននុងកិច្ច្បជនុំ្តរូេបាេផ្តល់ជូេឲ្យបាេ្គប់្ោេ់ជ្មនុេន�ើម្ី
ឲ្យការចូលរមួពីភាគីនផ្សងៗ។ ចំណនុ ចនេះមាេសារេំខាេ់ជ្ពិនេេនៅក្ននុងករណីគន្មាងោក់ព័
េ្េឹងការអភិេឌ្ឍជ្ ចផ្នកមួយមេេីតិេ ិ្ ី ផលប៉ះោល់បរសិា្ថ េ ឬេង្គម។ 

កិច្ច្បជនុំអាច្តរូេបាេបិទទាវ រ ប៉នុចេ្ត្តរូេសេបនៅរាមេីតិេ ិ្ ីច�លបាេកំណត់ 
េិងមាេនហតនុផល្គប់្ោេ់ េ្មាប់ការបិទទាវ រ។ ការេន្មចនៅក្ននុងការបិទកិច្ច្បជនុំគួរនបើកចំ
ហឲ្យមាេការចូលរមួពីសាធារណជេ។ មូលដ្ឋា េនៅក្ននុងការបិទទាវ រមាេលក្ខណៈទូលំទូោយជ្
ងបញ្ជ ីករណីនលើកចលងចំនោះេធិាេមេការបង្ហា ញ

ព័ត៌មាេ ប៉នុចេ្តមិេចមេោ្ម េច�េកំណត់ន�ើយ។ ក្ននុងកាលៈនទេៈេមសេប 
នហតនុផលក្ននុងការបិទអាចរមួ មាេនហតនុផល េនុខភាព េិងេនុេត្ថិភាពសាធារណៈ ការអេនុេត្តចបាប់ 
ឬការនេ៊ើបអនងកត បញ្ហា បនុគ្គលិក ភាពជ្ឯកជេ បញ្ហា ោណិជ្ជកម្ម េិងេេ្តិេនុខជ្តិ។ ការេន្ម
ចចិត្តច�លបាេន្វើន�ើងនៅក្ននុងកិច្ច្បជនុំបិទទាវ រ មិេសេបចបាប់គួរន្វើការ្តរួតពិេិត្យ េិងកំណត់ថា 
ោ្ម េេនុពលភាព។

ទោលការណ៍ទតី 8. ការបង្ហា ញព័ត៌មាន មានអាទិភាព 
ចបាប់ច�លមិេសេបនៅេឹងនោលការណ៍មេការបង្ហា ញអតិបរមាគួរន្វើការចកេ្មរួល េិងផ្្ល េ់ប្តូរ

ចបាប់េ្តីពីេិទ្ិទទួលបាេព័ត៌មាេគួរកំណត់ឲ្យន្វើការបកសសាយចបាប់នផ្សងនទៀតនៅក្ននុងលក្ខណៈ
ច�ល េនុីេង្វ ក់នៅេឹងបទប្ញ្ញតិ្តមេចបាប់ននាះ េិង្តរូេន្វើការផ្្ល េ់ប្តូរនៅនពលចំាបាច់។ 

របបនលើកចលងច�លបាេចចងនៅក្ននុងចបាប់េ្តីពីេិទ្ិទទួលបាេព័ត៌មាេគួរមាេលក្ខណៈ្គប់្ជរុ
ងន្ជ្យ នហើយចបាប់នផ្សងៗនទៀតពនុំអេនុញ្្ញ តឲ្យន្វើការព្ងីកេសិាលភាពមេចបាប់នេះន�ើយ។ 
ជ្ពិនេេ ចបាប់េ្តីពី ការរកសាការេមាងៃ ត់មិេគួរន្វើឲ្យមាេលក្ខណៈមិេសេបចបាប់េ្មាប់មនេ្តី
នៅក្ននុងការបង្ហា ញព័ត៌មាេច�ល មនេ្តី្តរូេបាេត្មរូេឲ្យបង្ហា ញនៅន្កាមចបាប់េ្តីពីេិទ្ិទទួលបាេ
ព័ត៌មាេ។ 

ជ្ងនេះនៅនទៀត មនេ្តីគួរ្តរូេបាេការោរពីទណ្ឌ កម្មច�លខ្លួេបាេបង្ហា ញនដ្យេម
នហតនុផល េិងនដ្យ នចតនាលេូ្េព័ត៌មាេសេបនៅរាមេំនណើ េិទ្ិទទួលបាេព័ត៌មាេ 
នទាះបីបន្ាប់មកនកើតន�ើងថា ព័ត៌មាេ មិេ្តរូេន្វើការបង្ហា ញ ឬមាេខ្លឹមសារមិេពិត។ 
នបើមិេ�ូនចា្ន ះនទ េប្្ម៌មេភាពេមាងៃ ត់ច�ល្គប�ណ្ត ប់នលើ អង្គភាពអភិបាលជ្ន្ចើេេឹ
ង្តរូេរកសាទនុកនដ្យសារមនេ្តីអាចមាេការ្បយ័ត្ន្បចយង្ជរុលចំនោះេំនណើ េនុំ ព័ត៌មាេ 
ន�ើម្ីបនញ្ច ៀេហាេិភ័យផ្្ល់ខ្លួេ។
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or the environment, whether linked to individual wrongdoing or not.

Whistleblowers should benefit from protection as long as they acted with the reasonable 
belief that the information was substantially true and disclosed evidence of wrongdoing. 
Such protection should apply even where disclosure would otherwise be in breach of a legal 
or employment requirement. Those that sanction, harm or harass whistleblowers should 
themselves face administrative or legal sanctions or criminal penalties in the most serious 
cases. 

In some countries, protection for whistleblowers is conditional upon a requirement to 
release the information to certain individuals or oversight bodies. Protection for disclosure 
to other individuals including to the media should be available where the persons 
reasonably believed that disclosure to those bodies would not result in an adequate remedy 
for the wrongdoing that is exposed. Anonymous disclosure should also be allowed and 
protected.

The “public interest” for disclosure to other parties include the media in this context 
would include situations where the benefits of disclosure outweigh the harm, or where 
an alternative means of releasing the information is necessary to protect a key interest. 
This would apply, for example, in situations where whistleblowers need protection from 
retaliation, where the problem is unlikely to be resolved through formal mechanisms, where 
there is an exceptionally serious reason for releasing the information, such as an imminent 
threat to public health or safety, or where there is a risk that evidence of wrongdoing will 
otherwise be concealed or destroyed. 
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ទោលការណ៍ទតី 9. ការការពារសបមាប់អ្កផ្លព់័ត៌មា
ន
បនុគ្គលច�លបនញ្ច ញព័ត៌មាេអំពីការ្ប្ពឹត្តកំហនុេ -  អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាេទំាងនេះ - 
្តរូេទទួលបាេការការោរ

បនុគ្គលគួរ្តរូេបាេការោរពីទណ្ឌ កម្ម ឬការផ្លូេចបាប់ រ�ឋាបាល ឬោក់ព័េ្េឹងការង្រនដ្យសារ
បាេបនញ្ច ញ ព័ត៌មាេអំពីការ្ប្ពឹត្តខនុេរបេ់អង្គភាពសារធារណៈ ឬឯកជេ។ ចំណនុ ចនេះគួ
រមាេចចងចបាេ់ោេ់នៅក្ននុង ចបាប់។ ការអេនុេត្តល្្ បនេើរគឺន�ើម្ីឲ្យ្បនទេអេនុេត្តចបាប់្គប់
្ជរុងន្ជ្យច�លអេនុេត្តចំនោះ្គប់ទិ�ឋាភាព ោក់ព័េ្េឹងចបាប់្ពហ្មទណ្ឌ  រ�ឋាប្នេណី រ�ឋាបាល 
េិងចបាប់ការង្រ។

“ការ្ប្ពឹត្តកំហនុេ” នៅក្ននុងបរបិទនេះរមួមាេការ្ប្ពឹត្តបទនល្មើេ្ពហ្មទណ្ឌ  
ការមិេបាេអេនុេត្តរាម កាតពវកិច្ចផ្លូេចបាប់ ការមិេបាេនោរពនោលការណ៍យនុត្តិ្ម៌ 
អំនពើពនុករលួយ ឬទនុច្ចរតិ ឬការ្គប់្គងមិេបាេ ល្្ ងៃេ់្ងៃរោក់ព័េ្េឹងអង្គភាពសាធារណៈ។ ចំ
ណនុ ចនេះក៏រមួបញ្ចូ លផងច�រេូេការគំរាមកំចហង្ងៃេ់្ងៃរចំនោះ េនុខភាព េនុេត្ថិភាព ឬបរសិា្ថ េ 
នទាះជ្ជ្ប់ ឬមិេជ្ប់ោក់ព័េ្េឹងការ្ប្ពឹត្តកំហនុេរបេ់បនុគ្គលក៏នដ្យ។ 

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាេគួរទទួលបាេ្បនយាជេ៍ពីការការោរ�រាបណាពួកនគអេនុេត្តនដ្យមាេជំនេឿេ
មនហតនុផល ថា ព័ត៌មាេគឺជ្ការពិត េិងបាេបង្ហា ញភ័េ្តនុរាងអំពីការ្ពឹត្តកំហនុេ។ ការការោ
រទំាងនេះគួរអេនុេត្តេូម្ីចត នៅនពលច�លការបង្ហា ញនេះជ្ការរនំោភនៅនលើលក្ខខណ្ឌ ចបាប់ 
ឬការង្រក៏នដ្យ។ អ្នកច�លដ្ក់ទណ្ឌ កម្ម បងកន្ោះថា្ន ក់ចំនោះ ឬនបៀតនបៀេអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាេគួ
រ្បឈមនុខេឹងទណ្ឌ កម្មចផ្នករ�ឋាបាល ឬផ្លូេចបាប់ ឬ នទាេ្ពហ្មទណ្ឌ នៅក្ននុងករណីច�ល្ងៃេ់្ងៃរបំ
ផនុត 

នៅក្ននុង្បនទេមួយចំេួេ ការការោរេ្មាប់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាេនេះ្តរូេបាេកំណត់លក្ខខណ្ឌ នៅ
នលើលក្ខខណ្ឌ  ក្ននុងការបនញ្ច ញព័ត៌មាេនៅបនុគ្គលជ្ក់ោក់ ឬអង្គភាព្គប់្គង។ ការការោរេម្
រាប់ការបង្ហា ញព័ត៌មាេនៅ �ល់បនុគ្គលនផ្សងនទៀតរមួទំាងនៅ្បព័េ្ផ្សពវផសាយគួរផ្តល់ជូេនៅនព
លបនុគ្គច�លនជឿនដ្យេមនហតនុផលថា ការផ្តល់ព័ត៌មាេនៅអង្គភាពទំាងននាះេឹងន្វើឲ្យមាេការ
ប៉ះបូ៉េ្គប់្ោេ់ចំនោះការ្ប្ពឹត្តកំហនុេច�លបាេ រកន�ើញ។ គួរអេនុញ្្ញ តឲ្យមាេ េិង្តរូេការោ
រការបង្ហា ញព័ត៌មាេលក្ខណៈអាណាមិកផងច�រ។

“ផល្បនយាជេ៍សាធារណៈ” េ្មាប់ការផ្តល់ព័ត៌មាេ�ល់ភាគីនផ្សងៗនទៀតរមួមាេ្បព័េ្ផ្សពវផ្
សាយនៅក្ននុងបរបិទនេះគឺរមួមាេសា្ថ េភាពច�លអត្ថ្បនយាជេ៍មេការបង្ហា ញព័ត៌មាេក្មិត្ំន្ង
ជ្ងការប៉ះោល់ ឬ ច�លមន្យាបាយជ្ជន្មើេនផ្សងនទៀតនៅក្ននុងការបនញ្ច ញព័ត៌មាេមាេលក្ខ
ណៈមិេចំាបាច់នៅក្ននុងការការោរ

ផល្បនយាជេ៍េំខាេ់។ ឧទាហរណ៍ចំណនុ ចនេះអេនុេត្តនៅក្ននុងសា្ថ ប័េច�លអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាេ
្តរូេការការោរពី ការេងេឹក ច�លបញ្ហា ទំេងជ្េឹងមិេ្តរូេបាេនដ្ះសសាយរាមរយៈយេ្ត
ការផ្លូេការ ច�លមាេនហតនុផល នលើកចលងេ្មាប់ការបនញ្ច ញព័ត៌មាេ �ូចជ្ការគំរាមកំចហ
ងច�លេឹងនកើតន�ើងចំនោះេនុខភាព េិង េនុេត្ថិភាពសាធារណៈ ឬច�លមាេហាេិភ័យថា 
នបើមិេបាេបង្ហា ញព័ត៌មាេនេះនទ ភ័េ្តនុរាងមេការ្ប្ពឹត្ត កំហនុេេឹង្តរូេបិទបំាង ឬបំផ្្ល ញ 
នចាល។
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About ARTICLE 19
ARTICLE 19 envisages a world where people are free to speak their opinions, to participate 
in decision-making and to make informed choices about their lives.

For this to be possible, people everywhere must be able to exercise their rights to 
freedom of expression and freedom of information. Without these rights, democracy, good 
governance and development cannot happen.

We take our name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to 
hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas 
through any media and regardless of frontiers.”

ARTICLE 19 works so that people everywhere can express themselves freely, access 
information and enjoy freedom of the press. We understand freedom of expression as three 
things:

Freedom of expression is the right to speak

• It is the right to voice political, cultural, social and economic opinions

• It is the right to dissent

• It makes electoral democracy meaningful and builds public trust in administration.

Freedom of expression is freedom of the press

• It is the right of a free and independent media to report without fear, interference, perse-
cution or discrimination

• It is the right to provide knowledge, give voice to the marginalised and to highlight cor-
ruption

• It creates an environment where people feel safe to question government action and to 
hold power accountable.

Freedom of expression is the right to know

• It is the right to access all media, internet, art, academic writings, and information held 
by government

• It is the right to use when demanding rights to health, to a clean environment, to truth 
and to justice

• It holds governments accountable for their promises, obligations and actions, preventing 
corruption which thrives on secrecy.

Email: asia@article19.org 
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អំពតីមាបរា 19
មា្រា 19 នលើកន�ើងអំពីពិភពនោកច�លមេនុេ្សមាេនេរភីាពនៅក្ននុងការបនញ្ច ញទេ្សេៈរបេ់
ខ្លួេ នៅក្ននុងការ ចូលរមួនៅក្ននុងការន្វើនេចក្តីេន្មចចិត្ត េិងន្ជើេនរ ើេន្កាយពីទទួលបាេព័ត៌
មាេ្គប់្ោេ់អំពីជីេភាព រេ់នៅរបេ់ខ្លួេ។

ន�ើម្ីន្វើការអេនុេត្តនេះេន្មចនៅបាេ មេនុេ្សនៅ្គប់ទីកចេ្លង្តរូេចតអាចអេនុេត្តេិទ្ិនេរភីា
ពបនញ្ច ញមតិ េិងនេរភីាពទទួលបាេព័ត៌មាេរបេ់ខ្លួេ។ ្បេិេនបើោ្ម េេិទ្ិទំាងអេ់នេះនទ 
អភិបាលកិច្ចល ្េិងការអភិេឌ្ឍ មិេអាចនកើតន�ើងន�ើយ។ 

នយើងយកន ្្ម ះរបេ់នយើងពីមា្រា 19 មេនេចក្តី្បកាេជ្េកលេ្តីពីេិទ្ិមេនុេ្ស៖

“មេនុេ្ស្គប់របូមាេេិទ្ិនេរភីាពមាេមតិ េិងនេរភីាពក្ននុងការេចម្តងមតិ។ 
េិទ្នេះរាប់ទំាងនេរភីាពក្ននុងការ ្បកាេ់មតិ េិងការេចម្តងមតិនដ្យោ្ម េការន្ជៀតច្ជក 
្ពមទំាងនេរភីាពក្ននុងការចេវងរក ការទទួល េិង ការផ្សពវផសាយព័ត៌មាេ េិងគំេិតនានារាមរយៈ
្បព័េ្នោេនាណាមួយក៏នដ្យ េិងនដ្យឥតគិតពី្ពំច�េ អវីន�ើយ”។

មា្រា 19 អេនុេត្តន�ើម្ីឲ្យមេនុេ្សនៅ្គប់ទីកចេ្លងទំាងអេ់បនញ្ច ញមតិផ្្ល់ខ្លួេនដ្យនេរ ី
អាចទទួលបាេ ព័ត៌មាេ េិងន្បើ្បាេ់េិទ្ិនេរភីាពបនញ្ច ញមតិ។ នយើងយល់ថានេរភីាពបនញ្ច
ញមតិមាេបីចំណនុ ច�ូចខាង ន្កាម៖

នេរភីាពបនញ្ច ញមតិគឺជ្េិទ្ិក្ននុងការេិយាយ

• គឺជ្េិទ្ិក្ននុងការបង្ហា ញទេ្សេៈេនយាបាយ េប្្ម៌ េង្គម េិងនេ�ឋាកិច្ច

• គឺជ្េិទ្ិក្ននុងការមិេយល់សេប

• ជ្េិទ្ិច�លន្វើឲ្យ្បជ្្ិបនតយ្យចបបនបាះនឆ្្ន ត្បកបនដ្យអត្ថេ័យ 
េិងកសាងទំេនុកចិត្តសាធារណៈ មកនលើការ្គប់្គង

នេររីភាពបនញ្ច ញមតិគឺជ្នេរភីាពេចម្តងមតិ

• គឺជ្េិទ្ិរបេ់្បព័េ្ផ្សពវផសាយនេរ ីេិងឯករាជ្យនៅក្ននុងការរាយការណ៍នដ្យោ្ម េការភ័យខា្ល ច 
ការន្ជៀត ច្ជក េិងការដ្ក់នទាេ ឬការនរ ើេនអើង

• គឺជ្េិទ្ិនៅក្ននុងការផ្តល់ចំនណះ�ឹង ផ្តល់េំន�ង�ល់ជេច�ល្តរូេផ្ត់នចញពីេង្គម 
េិងនៅក្ននុងការ គូេបញ្្ជ ក់អំពីអំនពើពនុករលួយ

• បនងកើតេូេបរយិាកាេច�ល្បជ្ជេមាេអារម្មណ៍េនុេត្ថិភាពក្ននុងការនចាទេួរអំពីេកម្មភាពរបេ់រដ្ឋា
ភិបាល េិងក្ននុងការកំណត់ទំេួលខនុេ្តរូេេិទ្ិអំណាច

នេរភីាពបនញ្ច ញមតិគឺេិទ្ិនៅក្ននុងការ�ឹង

• ជ្េិទ្ិនៅក្ននុងការទទួលព័ត៌មាេពី្គប់្បព័េ្ផ្សពវផសាយ អនុីេ្ឺណិត េិល្ៈ គំេូរេិកសា 
េិងព័ត៌មាេច�ល េ្ថិតន្កាមការ្គប់្គងរបេ់រដ្ឋា ភិបាល

• ជ្េិទ្ិនៅក្ននុងការន្បើ្បាេ់នៅនពល្តរូេការទាមទារេិទ្ិនមើលចថេនុខភាព 
េិទ្ិទទួលបាេបរសិា្ថ េស្ាត េិទ្ិក្ននុងការ�ឹងការពិត េិទ្ិទទួលបាេយនុត្តិ្ម៌

• េិទ្ិនេះកំណត់ឲ្យរដ្ឋា ភិបាលមាេគណនេយ្យភាពចំនោះកិច្ចេេយា កាតពវកិច្ច 
េិងេកម្មភាពរបេ់ខ្លួេ នដ្យទប់សាក ត់អំនពើពនុករលួយច�លនកើតន�ើងយ៉ាងេមាងៃ ត់។
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