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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 

“ចាប់េទិ្ធិទ្ទ្លួពត័៌មានសលើក្ក្មពេស់េវាសាធារណៈ នងិការអភិវឌ្ឍប្បក្បសោយចីរភាព” 

ពន្លឿ្ការអ្ុម័តច្បាប់សទិ្ធិទ្ទ្ួលព័ត៌មា្ន ើមបនីលើកកមពសន់សវាសាធារណៈ 
្ិងការអភិវឌ្ឍប្បកបនោយច្បីរភាព 

សង្គមស ៊ីវិល ស្នើស ោយរាជរដ្ឋាភិបាល និង្ស្ថាប័នសភាជាតិអន ម័តច្បាប់្ិទ្ធិទ្ទួ្លព័ត៌មោនឱ្យ     
បានឆាប់ស្សបតាមបទដ្ឋានអនតរជាតិ និង្ធានាបាននូវសិទធិសសរីភាពក្នុង្ការទទួលបានព័ត៌មានស ើមប៊ីសលើក្ 
ក្មពស់សសវាស្ាធារណៈ និង្ ំស ាោះស្ស្ាយបញ្ហាស្បឈមនានាសលើស្រប់វិស័យ ។ 

បច្បចុបបននសនោះស្បជាជនក្មពុជា ស ាមានក្ង្វល់អំព៊ីការទទួលបានព័ត៌មានស្ាធារណៈស ាស ើយ សស្្ាោះ
ទាំង្រ ឋបាលថាានក់្ជាតិ ថានាក់្សស្កាមជាតិ ស ាមានភាពស្ទាក់្សសទើរក្នុង្ការសបើក្ចំ្បហ ឬ ផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន
មួយចំ្បនួនសដ្ាយស្ារ ខ្វោះខាតធនធាន សមតថភាពមានក្ស្មិត សបើសទាោះជាមានបញ្ញតតិខ្លោះបានកំ្ណត់ព៊ីតួនាទ៊ី 
និង្ ការទទួលខ្ សស្តូវរបស់រ ឋបាលស្ាធារណៈក្នុង្ការសបើក្ចំ្បហ ឬផ្សពវ ផ្ាយព័ត៌មានក៏្សដ្ាយ។  

ការរីក្រាលដ្ាលននកូ្វី      ១៩     នាសពលបច្បចុបបននបានបង្ហាញឱ្យស ើញព៊ីស្ារៈសំខាន់ និង្ការអន វតត 
សិទធិទទួលព័ត៌មាន ក្នុង្វិស័យស ខាភិបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានភាពសក្មម និង្ចូ្បលរួមចំ្បណណក្ក្នុង្ការ 
សលើក្ក្មពស់សិទធិទទួលព័ត៌ មានស ាក្មពុជា។  សទាោះជាយ ាង្ ាក៏្សដ្ាយ  ំសណើរការននការផ្តល់ និង្ទទួល 
ព័ត៌មានសសវាស្ាធារណៈសផ្សង្ៗសទៀត មាន ការធលាក់្ច្ប ោះរួរឱ្យក្ត់សមគាល់ ណ លប ោះ្ាល់ជាយថាាសហត  ល់ 
សិទធិ និង្ផ្លស្បសយាជន៍នានា  ូច្បជាកិ្ច្បចសនាដី្ម្បទោន សស ឋកិ្ច្បច រសស្មាង្អភិវឌ្ឍធំៗ រសស្មាង្លទធក្មម 
ស្ាធារណៈថានាក់្ជាតិ បញ្ហា ៊ីធល៊ី ការបសណេញសច្បញសដ្ាយបង្ខំ និង្វិវាទ  នទសទៀត។ 

អង្គការសង្គមស ៊ីវិល និង្យ វជនទទួលស្គាល់ការខិ្តខំ្ស្បឹង្ណស្បង្មួយចំ្បនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុង្ 
ការសលើក្ក្មពស់សិទធិទទួលព័ត៌មាន ជាពិសសសស ាថានាក់្សស្កាមជាតិ តាមរយៈក្មមវិធ៊ីមួយចំ្បនួន ូច្បជា អភិបាល
កិ្ច្បចលអមូលដ្ឋាន ស្ក្បខ័្ណឌរណសនយយភាពសង្គម កោរអភិវឌ្ឍតាមណបបស្បជាធិបសតយយ និង្ ស្ច្បក្សច្បញចូ្បល
ណតមួយជាស ើម។ ការសបតជញាចិ្បតតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុង្ការចាប់សផ្តើម ំសណើរការសធវើសសច្បក្ត៊ីស្្ាង្ ច្បាប់សត៊ីព៊ីសិទធិ
ទទួលព័ត៌មាន ទទួលបានការសកាតសរសសើរ សហើយស្ក្ មការង្ារអង្គការសង្គមស ៊ីវិល ក៏្គាំស្ទយ ាង្សក្លៀវកលា 
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ចំ្បស្ាោះស្បស្ាសន៍របស់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ ា ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្តនេីននព្រះរា ាណាចព្ក
កតពុ ា កាលព៊ីនងៃទ៊ី១១ ណខ្មក្រា ឆនាំ២០១៩ ក្នុង្ជំនួបជាមួយអនក្ស្ារព័ត៌មានក្នុង្ស្ស ក្សលើក្ទ៊ី៣ និង្ 
ស ានងៃទ៊ី១៤ ណខ្មក្រា ឆនាំ២០២១ នោជំនួបជាមួយអនក្ស្ារព័ត៌មានក្នុង្ស្ស ក្សលើក្ទ៊ី៤ ចំ្បស្ាោះការធានាឱ្យ     
មានច្បាប់សិទធិទទួលព័ត៌មានក្នុង្ន៊ីតិកាលទ៊ី៦សនោះ។ បច្បចុបបននសនោះសសច្បក្ត៊ីស្្ាង្ច្បាប់សិទធិទទួលព័ត៌មានបាន 
បញ្ចប់ការស្តួតពិនិតយសលើមាស្តា្តីព៊ីសទាសបទ្បបញ្ញតតិព៊ីស្ក្សួង្យ តតិធម៌ និង្បានបញ្ចូនស ាទ៊ីសត៊ីការរណៈ 
រ ឋមន្រនត៊ី វិញសហើយ។ 

ក្នុង្ជំនួបរវាង្ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ ា ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្តនេីននព្រះរា ាណាចព្កកតពុ ា
ជាមួយអនក្ស្ារព័ត៌មានក្នុង្ស្ស ក្សលើក្ទ៊ី ៥ ស ានងៃទ៊ី១៤ ណខ្មក្រា ឆនាំ២០២៣ សនោះ ស្ក្ មយ វជន ក្រុម្ម្នុ្ស
ចោ្់ អង្គការសង្គមស ៊ីវិលស្ក្ មការង្ារសលើក្ក្មពស់សិទឋិទទួលព័ត៌មានននអង្គការមិនណមនរដ្ឋាភិបាល សូមសសនើ
ជូន សម្តេច និង្ រាជរដ្ឋាភិបាល៖ 

⮚ ពសនលឿនការអន ម័តច្បាប់សត៊ីព៊ីសិទធិទទួលបានព័ត៌មាន ណ លស្សបតាមបទដ្ឋានអនតរជាតិ។ 
⮚ ្ូម្បញ្ជាក់្ឱ្យបានច្បាស់អំព៊ីព័ត៌មាន ាខ្លោះជាស្បសភទព័ត៌មានសមៃាត់ រនុងច្បាប់សត៊ីព៊ីសិទធិទទួល

បានព័ត៌មាន ។ 
⮚ ស្ក្សួង្ មនទ៊ីរ និង្អង្គភាពនានារបស់រ ឋ ស្តូវសបើក្ចំ្បហព័ត៌មានស្ាធារណៈឱ្យបានទូលំទូលាយ ជា

ពិសសស តនមលសសវាក្មមន៊ីតិវិធ៊ីក្នុង្ការទទួលបានសសវា និង្សពលសវលាកំ្ណត់សដ្ាយច្បាប់ស ា 
ក្ស្មិតថានាក់្ជាតិ កិ្ច្បចសនា ៊ីសមបទានសស ឋកិ្ច្បច រសស្មាង្អភិវឌ្ឍធំៗ រសស្មាង្លទធក្មម   
ស្ាធារណៈថានាក់្ជាតិ បញ្ហា ៊ីធល៊ី ការបសណេញសច្បញសដ្ាយបង្ខំ និង្វិវាទ ៏នទសទៀត។  

⮚ ពស្ងឹ្ង្ និង្បសង្កើតនូវយនតការទាំង្ឡាយជាពិសសសយក្ចិ្បតតទ ក្ដ្ាក់្សលើការផ្សពវផ្ាយតាមស្បព័នធ 
បសច្បចក្វិទា ស ើមប៊ីធានាថាាស្បជាពលរ ឋ  ស្ក្ មយ វជន ជនមានពិការភាព និង្ជនជាតិស ើមភារតិច្ប 
ទទួលបាននូវព័ត៌មានសពញសលញ។ 

⮚ ផ្តល់កិ្ច្បចការ្ារចំ្បស្ាោះស្បជាពលរ ឋស្រប់រូបណ លបានបង្ហាញ និង្ណច្បក្ចាយនូវព័ត៌មានពិតស្បាក្  
ឬ ព័ត៌មានទាំង្ឡាយ ាណ លបសស្មើ ល់ស្បសយាជន៍ស្ាធារណៈ។ 

⮚ ផ្សពវផ្ាយឱ្យបានទូលំទូលាយអំព៊ី សិទធិទទួលបានព័ត៌មាន និង្សលើក្ទឹក្ចិ្បតតស្បជាពលរ ឋ 
ជាពិសសស យ វជនឱ្យចូ្បលរួមក្នុង្ការណសវង្រក្ព័ត៌មានស្ាធារណៈទាំង្ឡាយណ ល្ាក់្ព័នធនឹង្ 
ជ៊ីវភាពរស់ស ាស្បចាំនងៃ។ 

⮚ បសង្កើតឱ្យមានបរិយាកាសកាន់ណតស្បសសើរស ើង្ សស្មាប់ការចូ្បលរួមរបស់ស្បជាពលរ ឋជាពិសសស
យ វជនក្នុង្ ំសណើរការអភិវឌ្ឍន៍ស្បសទសក្មពុជា។ 

 

https://www.moj.gov.kh/
https://www.moj.gov.kh/
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នងៃស្ពហសបតិ៍ ៦សរាច្ប ណខ្ប សស ឆនាំខាល ច្បតវាស័ក្ ព.ស ២៥៦៦ 

រាជធាន៊ីភនំសពញ នងៃទ៊ី ១២ ណខ្ មក្រា ឆនាំ២០២៣ 
 

 

ព័ត៌មានបណនថមសូមទនំាក្់ទំនង្៖ 

១ .ម្ ាក ឡាាំ ស៊ុ ាតិ នាយកព្បតិបតេិវិទ្យាស្ថានតស ៊ូតតិ និងម្ ាលនម្ ាបាយ(API) 

តំ ាង្អង្គការសង្គមស ៊ីវិលច្បំនួន ២៥សធវើការសលើក្ក្មពសសិ់ទធិទទួលពត័៌មាន(A2IWG)  

ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៧១៨ ៦១១  

២ .ម្ ាក បិច រិស ីនាយកព្បតិបតេអិងគការតម្លាភារកតពុ ា 

ទូរស័ពទ៖ ០១៦ ២០៥ ៨០៧  

៣ .ស ោរ ណុប វី នោយរក្បតិបតតិ្មោគម្្ម្ព័នធអ្នរសោរព័ត៌មោនរម្ពុជោ (សេម្បូចោ) 

ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៥១៩ ២៦១  

 


