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ការវាយតម្លៃបឋលលលើផលប ៉ះពាល ់
សលំ ើ បញ្ញតតកិលមពាក់ពន័្ធន្ឹងការផតលព់័តម៌ាន្អប់រ ំ

 ក្កសងួអប់រ ំយវុជន្ ន្ិងកឡីា 

លេខលោងៈ ០៦/១៨ អយក.ក.វ.ផ.េ    
កាេបរលិឆេទចាប់លផដើមៈ ថ្ងៃទី០៦ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨  
កាេបរលិឆេទបញ្ច ប់ៈ ថ្ងៃទី០៧ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨  
អត្ថា ធបិាយសលងេបអំពសីលំ ើ បញ្ញតតកិលម 

បញ្ញត្តិកមមល េះត្តូ្វបា លរៀបឆាំល ើងកនុងលោេបាំណងធានាឱ្យសាធារណជ ត្រប់រូប  ូវសិទធិ  ិង
លសរភីាពកនុងការទទួេបា  ូវព័ត៌្មា អប់រ ាំ  ិងកាត្ពវកិឆចរបស់អនកផតេ់ព័ត៌្មា អប់រ ាំ។ 

បញ្ញត្តិកមមល េះមា លោេលៅ ៖ 
 ជាំរញុ  ិងធានាឱ្យសាា ប័ អប់រ ាំ ត្ររេះសាា  សិកា បាំលពញកាត្ពវកិឆច ផសពវផាយ  ិងផដេ់
ព័ត៌្មា ជូ សាធាណៈជ ឱ្យបា ទូេាំទូលាយ 

 កាំណត់្អាំពីខបបបទ  ិង ីតិ្វធីិ្ថ្ ការលសនើសុាំ ិងផតេ់ព័ត៌្មា  
 ធានាឱ្យមា ការឆូេរមួពីសាធារណៈជ  កនុងវស័ិយអប់រ ាំ ដូឆមា ខឆងកនុងមាត្ា៤៣ ថ្ 
ឆាប់សដីពីការអប់រ ាំ។ 

បញ្ញត្តិកមមល េះមា វសិាេភាពអ ុវត្តឆាំល េះព័ត៌្មា ត្រប់ត្បលេទ ខដេត្ត្វូផតេ់លោយសាា ប័ អប់រ ាំ 
 ិងត្ររេះសាា  សិកា សាិត្លត្កាមឱ្វាទត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា លេើកខេងខត្ព័ត៌្មា សមាៃ ត់្មួយឆាំ ួ  
ខដេកាំណត់្កនុងសាំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ។ 

បុរគេត្រប់របូទាំងរបូវ ័តបុរគេ  ិង ីតិ្បុរគេ មា សិទធិ  ិងលសរភីាពកនុងការទទួេបា ព័ត៌្មា អប់រ ាំ 
ពីបណ្តត សាា ប័ អប់រ ាំ  ិងត្ររេះសាា  សិកាត្រប់កត្មិត្ទាំងសាធារណៈ  ិងឯកជ  ខដេសាិត្លត្កាមឱ្វាទ
ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា។ ត្ត្ូវបា ចាត់្ទុកជាព័ត៌្មា អប់រ ាំរមួមា  ៖ លោេ លោបាយអប់រ ាំ ខផ ការ
យុទធសាស្រសដវស័ិយអប់រ ាំ សដង់ោអប់រ ាំ េទធផេថ្ ការាមោ  ិងវាយត្ថ្មៃការងារអប់រ ាំ សាិតិ្អប់រ ាំ ងវកិា ិង
ហិរញ្ញវត្ាុសាធារណៈវស័ិយអប់រ ាំ េទធផេសិការបស់សិសស ខផ ការអេិវឌ្ឍអងគភាពឬត្ររេះសាា  សិកា 
កមមវធីិ្សិកា  ិងេិខិត្បទោឋ  រតិ្យុត្តបលត្មើឱ្យវស័ិយអប់រ ាំ។  

សាា ប័ អប់រ ាំ  ិងត្ររេះសាា  សិកា ត្ត្ូវបងកេកខណៈងាយស្សួេ ត្ពមទាំងលបើកទូលាយកនុងការផតេ់
ព័ត៌្មា  ត្រប់ត្បលេទដេ់សាធារណជ  ាមការលសនើសុាំលោយោម  ការលរ ើសលអើង ាមខបបបទខដេងាយ
យេ់កនុងលពេលវលា  ិងត្ថ្មៃសមស្សប លេើកខេងខត្ព័ត៌្មា សមាៃ ត់្។ ករណី ផេត្បលោជ ៍សាធារណៈ
ធ្ាំជាងការរកាទុកព័ត៌្មា សមាៃ ត់្ ព័ត៌្មា លនាេះត្ត្ូវផតេ់ជូ សាធារណជ ាមការលសនើសុាំ។ ត្ត្ូវបា ចាត់្ទុក
ជាព័ត៌្មា សមាៃ ត់្រមួមា  ៖ ព័ត៌្មា  ក់ព័ ធ រងកិឆចត្បជុាំថ្ផៃកនុងរបស់អងគភាព ព័ត៌្មា  ក់ព័ ធ រងដាំលណើ រ
ការថ្ ការខត្ងាាំង ិងការត្ប ងលត្ជើសលរ ើសលផសងៗ ព័ត៌្មា អាំពីសុខភាពរបស់បុរគេិកអប់រ ាំ ព័ត៌្មា អាំពី
សុខភាពរបស់សិសស ព័ត៌្មា អាំពីការពិ ័យ ឬទណឌ កមមបុរគេិកអប់រ ាំ ព័ត៌្មា អាំពីការពិ ័យ ឬទណឌ កមម
សិសស...។ 
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ការលសនើសុាំព័ត៌្មា អប់រ ាំ ត្ត្ូវលធ្វើល ើងជាលាយេកខណ៍អកសរ លោយបញ្ជា ក់េមអិត្ឱ្យបា ឆាស់លាស់
អាំពីព័ត៌្មា   ិងទត្មង់ព័ត៌្មា ខដេត្ត្វូលសនើសុាំលៅអងគភាពលសនើសុាំ។ សាា ប័ អប់រ ាំ  ិងត្ររេះសាា  សិកា ត្ត្វូ
ពិ ិត្យ កយលសនើសុាំ លោយបញ្ជា ក់ថាមា ឬោម  ព័ត៌្មា កនុងកាំ ុងលពេោ៉ាងយូរ ០៥ ថ្ងៃថ្ ថ្ងៃលធ្វើការ រិត្
ចាប់ពីថ្ងៃទទួេបា សាំលណើ សុាំ  ិងត្ត្ូវផតេ់ព័ត៌្មា ជូ អនកលសនើសុាំកនុងរយៈលពេោ៉ាងយូរ ១៤ ថ្ងៃថ្ ថ្ងៃលធ្វើ
ការ រិត្ពីថ្ងៃទទួេបា ការល្ៃើយត្បជាផៃូវការ ពីអនកលសនើសុាំថាឯកភាពទទួេយកត្ថ្មៃលសវា។ សាា ប័ អប់រ ាំ 
 ិងត្ររេះសាា  សិកា មា សិទធិបដិលសធ្ផតេ់ព័ត៌្មា អប់រ ាំ កនុងករណី ព័ត៌្មា លនាេះជាព័ត៌្មា សមាៃ ត់្        
អនកលសនើសុាំពុាំលោរពាមខបបបទ  ិង ីតិ្វធីិ្លសនើសុាំ អនកលសនើសុាំត្បឆ្ាំង រងការអ ុវត្តការងាររបស់អងគភាព  ិង/
ឬមន្រ តីអងគភាព ឬមន្រ តីទទួេប ៃុកព័ត៌្មា   ិងសាា ប័ អប់រ ាំ ឬត្ររេះសាា  សិកា លទើបបា ផតេ់ព័ត៌្មា លៅឱ្យ
អនកលសនើសុាំរឆួលហើយ កនុងរយៈលពេ ៣០ ថ្ងៃ។ 

សាា ប័ អប់រ ាំ  ិងត្ររេះសាា  សិកា ត្ត្វូបលងកើត្កខ ៃងផតេ់ព័ត៌្មា   ិងមន្រ តីទទួេប ៃុក លដើមបីសត្មួេ
ដេ់ការផតេ់ព័ត៌្មា ជូ ដេ់សាធារណជ ។  
ក្បលេទបញ្ញតតកិលម 

ឆាប់ 
 

 

ត្ពេះរាជ
ត្ករត្យ 
 

អ ុត្ករត្យ 
 

 

ត្បកាស 
 

 

លសឆកដី
សលត្មឆ 
 

សារាឆរ 
 

 

លផសងៗលទៀត្ 
 
 

ផលប ៉ះពាលស់ខំាន្់ម្ន្សលំ ើ បញ្ញតតកិលមលលើវសិយ័ 

លសដឋកិឆច  សងគមកិឆច បរសិាា   អប់រ ាំ 
១. ការកំ ត់បញ្ហា  

១.ក បញ្ជា ឆមបងខដេបញ្ញត្តិកមមមា បាំណងលោេះស្សាយ លោយផដេ់អាំណេះអាំណ្តង (េសតុាង/ភាពជាក់
ខសដង ត្បសិ លបើចាាំបាឆ់) 

១.អនកមា ផេត្បលោជ ៍កនងុការអប់រ ាំ មា ផេេាំបាកកនុងការលធ្វើលសឆកតីសលត្មឆឆិត្ត ក់ព័ ធ រងការ
អប់រ ាំ 

លោយសារកងវេះព័ត៌្មា  លធ្វើឱ្យអនកខដេមា ផេត្បលោជ ៍កនុងការអប់រ ាំ ពុាំមា មូេោឋ  ឆាស់លាស់
កនុងការលធ្វើលសឆកតីសលត្មឆឆិត្តកនុងវស័ិយអប់រ ាំ រហូត្លធ្វើឱ្យបាត់្បង់ ូវផេត្បលោជ ៍នានា។ ឧទហរណ៍ ៖ 
មាាបិា ឬអនកអាណ្តពាបាេសិសស បា បញ្ាូ  កូ លៅលរៀ លៅសាលាឯកជ មួយ ប៉ាុខ ត ពួកោត់្ពុាំបា 
ដរងជាមុ ថា សាលាឯកជ លនាេះ មា  ឬោម  អាជាា បណណទទួេសាគ េ់ពីត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា 
ល ើយ។ លត្កាយមក លទើបោត់្ដរងថាសាលាឯកជ លនាេះ ដាំលណើ រការលោយពុាំទ ់មា អាជាា បណណទទួេ 
សាគ េ់ពីត្កសួង។ បនាៃ ប់ពីបា ដរងអាំពីព័ត៌្មា ល េះ មាាបិា ឬអនកអាណ្តពាបាេសិសស ត្ត្ូវបងខាំឆិត្ត លផៃរ
កូ លៅលរៀ លៅសាលាឯកជ លផសង ខដេការលធ្វើខបបល េះ បា លធ្វើឱ្យប៉ាេះ េ់ទាំងលពេលវលា ងវកិា  ិងការ
សិការបស់សិសស។ ករណីល េះ លកើត្ល ើងលោយសារខត្កងវេះ ូវព័ត៌្មា  ខដេលធ្វើឱ្យអនកលធ្វើលសឆកតី សលត្មឆ
ឆិត្តោម  មូេោឋ  ឆាស់លាស់កនុងការលធ្វើលសឆកតីសលត្មឆឆិត្ត។ 

២.ពុាំទ ់មា កខ ៃង  ិងអនកទទួេខុសត្ត្វូកនុងការផតេ់ព័ត៌្មា ឆាស់លាស់ 
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បឆចុបប ន លៅថាន ក់កណ្តត េ ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា មា អនកនាាំ កយរបស់ត្កសួង ខដេ 
ត្ាំណ្តងត្កសួងកនុងការល្ៃើយបាំេៃឺ បកស្សាយ  ិងផតេ់ ូវព័ត៌្មា លផសងៗជូ ដេ់សាធារណជ ។ លោយ 
ខ ក រដឋបាេអប់រ ាំថាន ក់លត្កាមជាតិ្ ពុាំមា ការខត្ងាាំងអនកនាាំ កយល ើយ។ បខ ាមពីល េះ លៅាមថាន ក់ 
 ីមួយៗ ក៏ពុាំទ ់មា កខ ៃង  ិងអនកទទួេខុសត្ត្ូវ កនុងការផតេ់ព័ត៌្មា ជូ ដេ់សាធារណជ  ឱ្យបា  
ឆាស់លាស់លនាេះលទ ខដេភារលត្ឆើ  លៅលពេមា ការលសនើសុាំព័ត៌្មា  អងគភាពទាំងលនាេះ ខត្ងខត្ល្ៃើយថា 
សូមទក់ទងលៅខាងរដឋបាេ។ ករណីល េះ លធ្វើឱ្យអនកលសនើសុាំមា ផេេាំបាកកនុងការទទួេបា  ូវព័ត៌្មា  
លោយសារខត្រដឋបាេ ពុាំខម ជាអងគភាពជាំនាញ ។ លេើសពីល េះ លៅលពេមា ការខកៃងប ៃាំ  ិងផសពវផាយ 
ព័ត៌្មា មិ ពិត្ រឺមា ផេេាំបាកកនុងការខសវងរកអនកទទួេខុសត្ត្ូវ។ 

៣.ភាពមិ ឆាស់លាស់ពីព័ត៌្មា ខដេត្ត្វូផសពវផាយ  ិងព័ត៌្មា ខដេមិ ត្ត្វូផសពវផាយ 
បឆចុបប ន ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ពុាំទ ់បា កាំណត់្ អវីលៅជាព័ត៌្មា អប់រ ាំ អវីលៅជាព័ត៌្មា  

សមាៃ ត់្ឱ្យបា ឆាស់លាស់លៅល ើយលទ។ លហតុ្ដូឆល េះ លធ្វើឱ្យត្កសួង មា ផេពិបាកកនុងការកាំណត់្ថាលត្ើ 
ព័ត៌្មា ណ្តខៃេះខដេត្ត្ូវផសពវផាយ ឬផតេ់ជូ   ិងព័ត៌្មា ណ្តខៃេះខដេពុាំត្ត្ូវផសពវផាយ ឬពុាំផតេ់ជូ  
ដេ់សាធារណជ ។ 
 ៤.ការផសពវផាយអាំពីព័ត៌្មា អប់រ ាំដេ់សាធារណជ ពុាំសូវទូេាំទូលាយ ឬលៅមា កត្មិត្ 
 បឆចុបប ន ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ  កីឡា  ិងអងគភាពលត្កាមឱ្វាទត្កសួង បា ផសពវផាយព័ត៌្មា អប់រ ាំ 
ជូ ដេ់សាធារណៈជ  ាមរយៈលវបសាយផៃូវការរបស់ត្កសួង បណ្តដ ញសងគមលហវសបកុក បញ្ា រព័ត៌្មា  
ការោិេ័យត្ឆកលឆញឆូេខត្មួយ ិងត្ពរត្តិបត្ត្ព័ត៌្មា នានា ។ លោយខ ក ឆាំល េះអងគភាពលត្កាមឱ្វាទ 
ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា រមួមា  ម ៃីរអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា រាជធា ី លខត្ត  ការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ  
 ិងកីឡា ត្កងុ ស្សកុ ខណឌ   ិងត្ររេះសាា  សិកា រឺជាអនកទទួេ ិងផសពវផាយប ដពីត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិង
កីឡា ជូ ដេ់សាធារណៈជ  បុរគេិកអប់រ ាំ សិសស  ិសសិត្ ាមរយៈការបិទផាយ លៅាម បញ្ា រព័ត៌្មា  
កិឆចត្បជុាំផសពវផាយថ្ផៃកនុង ឬាមបណ្តដ ញសងគមលផសងៗ បខ ាមលេើព័ត៌្មា ខដេបា  ផសពវផាយរបស់សា
មីអងគភាព។ ប៉ាុខ ដការផសពវផាយព័ត៌្មា ទាំងល េះ ពុាំសូវមា ភាពទូេាំទូលាយល ើយ លោយលហតុ្ថា
ព័ត៌្មា មួយឆាំ ួ ពុាំបា លធ្វើការផសពវផាយ លហើយអងគភាពខៃេះលទៀត្ពុាំបា ផសពវផាយប ដ។  

៥.ត្បសិទធភាពថ្ ការផសពវផាយព័ត៌្មា អប់រ ាំខត្បត្បេួាមកាត ត្បជាសាស្រសត  ិងកាត េូមិសាស្រសត 
បខ ាមលេើភាពទូេាំទូលាយថ្ ការទទួេបា  ូវព័ត៌្មា  បឆចុបប ន សាធារណជ មួយឆាំ ួ  ក៏ កាំពុង

ជួបត្បទេះផងខដរ អាំពីត្បសិទធភាពកនុងការទទួេបា  ូវព័ត៌្មា អប់រ ាំ។ ការទទួេបា  ូវព័ត៌្មា អប់រ ាំ រឺ
ហាក់ពុាំសូវមា ភាពលសមើោន លនាេះលទ លោយត្ាំប ់ខៃេះទទួេបា លត្ឆើ  ត្ាំប ់ខៃេះទទួេបា តិ្ឆ ខដេមា ភាព
ខត្បត្បួេលៅាមកាត ត្បជាសាស្រសត  ិងកាត េូមិសាស្រសត។ ជាក់ខសតង លៅត្ាំប ់ទីត្បជុាំជ ខដេមា ត្បជាជ 
រស់លៅលត្ឆើ  ត្បជាជ មា កត្មិត្លឆេះដរងខាងព័ត៌្មា វទិាខពស់ ត្បសិទធភាពកនុងការទទួេ បា  ូវព័ត៌្មា  
រឺមា ភាពេអត្បលសើរជាងអនកខដេរស់លៅាមត្ាំប ់ជ បទ ត្ាំប ់ោឆ់ស្សោេ ឬត្ាំប ់ជួបការេាំបាក។ 
លេើសពីល េះ លសវាទូរស័ពៃ  ិងអីុ ធឺ្លណត្ ក៏ជាខផនកមួយោ៉ាងសាំខា ់ផងខដរ កនុងការលេើកកមពស់សិទធិទទួេ
បា ព័ត៌្មា អប់រ ាំ។ 
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៦.ការឆូេរមួរបស់មាាបិាសិសស ជាមួយសាលាលៅមា កត្មិត្ 
បឆចុបប ន ត្ររេះសាា  សិកាភារលត្ឆើ  បា ខិត្ខាំ  ិងយកឆិត្តទុកោក់ខាៃ ាំង កនុងការផតេ់ព័ត៌្មា អាំពីការ

សិការបស់សិសសលៅអាណ្តពាបាេសិសស ខដេលត្បើត្បាស់មលធ្ាបាយត្រប់របូភាព រមួមា  ៖ការលត្បើត្បាស់
លសៀវលៅាមោ ការសិកាសិសស លសៀវលៅទាំនាក់ទាំ ងអាណ្តពាបាេសិសស លសៀវលៅសិកាខ ោរកិ ទាំនាក់
ទាំ ងាមទូរស័ពៃ េិខិត្អលញ្ា ើញឆូេរមួត្បជុាំ  ិងសហការជាមួយអាជាា ធ្រមូេោឋ   ជាលដើម។ ប៉ាុខ ត ាមរយៈ
ការសលងកត្ក ៃងមក មាាបិាសិសសលៅត្ាំប ់ទីត្បជុាំជ  ឬទីត្កងុ ខដេមា ជីវភាពធូ្រធារ ហាក់មា ការ
ឆូេរមួ ិងសហការេអជាមួយសាលា លេើកខេង មាាបិាលៅាមត្ាំប ់ជ បទមួយឆាំ ួ  ហាក់ពុាំសូវមា 
ការយកឆិត្តទុកោក់ រងការសិការបស់កូ ោត់្លទ ល េរឺពុាំបា ឆូេរមួត្បជុាំាមការអលញ្ា ើញរបស់សាលា 
ពុាំផតេ់ព័ត៌្មា ត្ត្េប់អាំពីកូ ោត់្មកកា ់សាលាវញិ។ បខ ាមពីល េះ  ក់ព័ ធ រងការលធ្វើទាំនាក់ទាំ ង  ិងផតេ់
ព័ត៌្មា អាំពីការសិការបស់សិសសជាមួយអាណ្តពាបាេសិសស លយើងសលងកត្ល ើញត្ររេះសាា  សិកាឯកជ  
ហាក់លធ្វើបា េអត្បលសើរជាងត្ររេះសាា  សិកាសាធារណៈ។ 

៧.ត្បេពព័ត៌្មា  អនកផតេ់ព័ត៌្មា  អនកទទួេព័ត៌្មា   ិងបណ្តត ញព័ត៌្មា  
ខផអកាមសាា  ភាពបឆចុបប ន លយើងសលងកត្ល ើញមា ផេេាំបាក  ិងភាពមិ ត្បាកដត្បជា ជាលត្ឆើ 

 ក់ព័ ធ រងត្បេពព័ត៌្មា  អនកផតេ់ព័ត៌្មា  អនកទទួេព័ត៌្មា   ិងបណ្តត ញព័ត៌្មា  ខដេលយើងមិ ដរងថា
លត្ើត្បលេទព័ត៌្មា អវីខៃេះខដេចាត់្ទុកជាព័ត៌្មា ខដេអាឆលត្បើត្បាស់បា  លត្ើ រណ្តខដេមា សមត្ាកិឆចកនុង
ការផតេ់ព័ត៌្មា ផៃូវការ? លត្ើការផសពវផាយព័ត៌្មា ាមបណ្តត ញណ្តខៃេះខដេចាត់្ទុកថាត្ត្រមត្ត្ូវ ិងផៃូវ
ការ? ករណី អនកទទួេព័ត៌្មា  ខកៃងប ៃាំ ឬផសពវផាយព័ត៌្មា  ខដេោម  ការអ ុញ្ជញ ត្ ឬផសពវផាយព័ត៌្មា 
មិ ពិត្ លត្ើលយើងរួរមា ឆាំណ្តត់្ការដូឆលមតឆ? ករណីល េះ ទមទរឱ្យមា ការកាំណត់្ឱ្យបា ឆាស់អាំពី
ត្បលេទព័ត៌្មា  ត្បេពព័ត៌្មា  បណ្តត ញព័ត៌្មា  បុរគេមា សមត្ាកិឆចកនុងការផតេ់ព័ត៌្មា  ត្ពមទាំង
កាំណត់្អាំពីលទសបញ្ញត្តិករណីមា ការខកៃងប ៃាំ  ិងផសពវផាយព័ត៌្មា ខដេោម  ការអ ុញ្ជញ ត្។ 

១.ខ បញ្ជា  ក់ព័ ធលផសងលទៀត្ខដេបញ្ញត្តិកមមអាឆជួយលោេះស្សាយផងខដរ លោយផដេ់អាំណេះអាំណ្តង(េសដុ
ាង/ភាពជាក់ខសដង ត្បសិ លបើចាាំបាឆ់) 
១.រ សូមរាយបញ្ា ីេិខិត្បទោឋ  រតិ្យុត្តមា ស្សាប់ ខដេ ក់ព័ ធឬត្បហាក់ត្បខហេ។ 
ឆូរបញ្ជា ក់ថា លត្ើលហតុ្អវីបា ជាេិខិត្បទោឋ  រតិ្យុត្តទាំងល េះ មិ ទ ់ត្រប់ត្ោ ់? 

- ឆាប់សដីពីការអប់រ ាំឆ្ន ាំ២០០៧ ត្ត្ង់មាត្ា៤៣ បា ខឆងថា “ព័ត៌្មា អប់រ ាំថ្ ត្រប់សាា ប័ អប់រ ាំ 
ត្ររេះសាា  សិកាជាព័ត៌្មា សាធារណៈ លេើកខេងខត្ព័ត៌្មា លនាេះទក់ទង រងរបូវ តបុរគេ។ 
សាា ប័ អប់រ ាំ ត្ររេះសាា  សិកា ត្ត្វូផតេ់ព័ត៌្មា អប់រ ាំខដេមា ឱ្យលៅអនកខដេមា ផេត្បលោជ ៍
ាមការលសនើសុាំ។ ខបបបទសតីពីការផតេ់ព័ត៌្មា អប់រ ាំ ត្ត្ូវកាំណត់្លោយត្បកាសត្កសួងទទួេ
ប ៃុកវស័ិយអប់រ ាំ”។ 

- អ ុត្ករត្យលេខ ១២៦ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០០៨ សតីពីត្កមសីេធ្ម៌វជិាា ជីវៈត្រូ
បលត្ងៀ  
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េិខិត្បទោឋ  ទខាងលេើល េះ កាំណត់្អាំពីសិទធិរបស់បុរគេិកអប់រ ាំ  ិងអនកសិកា កនុងការទទួេ
បា  ូវព័ត៌្មា អប់រ ាំ ប៉ាុខ តពុាំទ ់បា កាំណត់្អាំពីខបបបទ ិង ីតិ្វធីិ្កនុងការលសនើសុាំ ិងទទួេព័ត៌្មា លៅ
ល ើយ។ 

១.  លត្ើសាំលណើ បញ្ញត្តិកមមមា ផេប៉ាេះ េ់អវជិាមា ដេ់ការត្បកួត្ត្បខជងខដរឬលទ? (ត្បសិ លបើមា សូម
ព យេ់) 

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ ពុាំមា ផេប៉ាេះ េ់អវជិាមា ដេ់ការត្បកួត្ត្បខជងជាមួយត្ររេះសាា  សិកា
ឆាំលណេះទូលៅឯកជ ល ើយ។ 

២. លោលប ំង លត្ើលយើងឆង់សលត្មឆបា អវី? 

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ ត្ត្ូវបា លរៀបឆាំល ើងកនុងលោេបាំណងលេើកកមពស់ការផសពវផាយព័ត៌្មា អប់រ ាំ
ឱ្យបា ទូេាំទូលាយ សាំលៅបលងកើ ត្មាៃ ភាពដេ់សាធារណៈជ  កនុងការលធ្វើលសឆកតីសលត្មឆឆិត្ត ក់ព័ ធ រង
ការអប់រ ាំ។ 
៣. ជលក្លើស 

ជលត្មើសលផសងៗរមួទាំងសាំលណើ បញ្ញត្តិកមម (សត្មាប់ការវភិារលេើផេប៉ាេះ េ់) 
១.រកាសាា  ភាពលដើម 
២.សាំលណើ ត្បកាសងមី។ 

៤. ការប ន្ស់្មម ន្បឋលលលើក្បលេទបន្ទុកចណំាយកាតពវកចិច ន្ងិផលចលំ ញ 

៤.១ ការកាំណត់្ភារកិឆច  ិងត្បលេទប ៃុកឆាំណ្តយ 

 

ជលត្មើស រាជរោឋ េិបាេ ធុ្រកិឆច 
ជលត្មើសទី១៖ រកាសាា  ភាព
លដើម 

- ោម   - ោម   

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតីត្ ង
ត្បកាសងមី  
 

- ប ៃុកឆាំណ្តយលេើការលរៀបឆាំ  
- ប ៃុកឆាំណ្តយលេើការពិលត្ោេះ
លោបេ់  

- ប ៃុកឆាំណ្តយកនុងការលរៀបឆាំ 
លហោឋ រឆនាសមព័ ធ  

- ប ៃុកឆាំណ្តយកនុងការលបាេះពុមព 
- ប ៃុកឆាំណ្តយកនុងការផសពវផាយ 

 

៤.២ ការកាំណត់្ត្បលេទថ្ ផេឆាំលណញ 
 



 

6/7 

 

ជលត្មើស រាជរោឋ េិបាេ ធុ្រកិឆច 
ជលត្មើសទី១៖ រកាសាា  ភាព
លដើម 

- រកាសាា  ភាពលដើម 
- ពុាំបលងកើ ប ៃុកឆាំណ្តយកនុង
ការលរៀបឆាំបញ្ញតិ្តកមមងមី 

- ោម   

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតីត្ ង
ត្បកាសងមី  
 

- លេើកកមពស់សិទធិទទួេបា 
ព័ត៌្មា អប់រ ាំ 

- លេើកកមពស់ការឆូេរមួរបស់
សាធារណជ   ិងពត្ងរង
រណល យយភាពរបស់សាា ប័ 
អប់រ ាំ  ិងត្ររេះសាា  សិកា 

- បលងកើត្ឱ្យមា កខ ៃងផតេ់
ព័ត៌្មា   ិងអនកទទួេខុស
ត្ត្ូវឆាស់លាស់ជាងមុ  

- ត្កសួង  ិងអងគភាពលត្កាមឱ្វាទ
ទទួេបា ឆាំណូេបខ ាម
ាមរយៈកថ្ត្មលសវាផតេ់
ព័ត៌្មា  

- ោម   

៤.៣ វសិាេភាពថ្ ជលត្មើស ីមួយៗ 

ជលត្មើស វស័ិយឬត្បលេទធុ្រកិឆច ឆាំ ួ ធុ្រកិឆច ឯកសារលោង/ 
េសដុាង 

ជលត្មើសទី១៖ រកាសាា  
ភាពលដើម ោម   ោម    

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតីត្ ង
ត្បកាសងមី  ោម   ោម    

៥. កចិចពិលក្ោ៉ះលោបល ់
៦. សន្នដិ្ឋា ន្ 
លត្ើចាាំបាឆ់លធ្វើ RIS ខដរឬលទ? 
ចាាំបាឆ់ 
មិ ចាាំបាឆ់ 

បញ្ញត្តិកមមខដេលសនើល ើងល េះ ពុាំមា ផេប៉ាេះ េ់ដេ់ត្ររេះសាា  សិកាឆាំលណេះទូលៅឯកជ ល ើយ។ 
ដូលឆនេះជលត្មើសទី២ រួរត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើស។ 

៧. ការអន្ុវតតន្ងិការត្ថលដ្ឋន្ក្តួតពិន្តិយ 
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៧.១លត្ើវធិា ការអវីត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើសលដើមបីលេើកកមពស់ត្មាៃ ភាព ិងអេិបាេកិឆចេអកនុងអាំ ុងលពេថ្ ការ
ត្បតិ្បត្តិ? 

លដើមបីលេើកកមពស់ត្មាៃ ភាព  ិងអេិបាេកិឆចេអកនុងអាំ ុងលពេថ្ ការត្បតិ្បត្តិ រឺត្ត្ូវបលងកើត្កខ ៃង
ផតេ់ព័ត៌្មា   ិងមន្រ តីទទួេប ៃុកឆាស់លាស់ លោយមា បិទផាយអាំពីត្បលេទព័ត៌្មា  កថ្ត្មលសវា  ិង
រយេះលពេឱ្យបា ឆាស់លាស់។  

៧.២លត្ើរួរលធ្វើការពិ ិត្យ/ាមោ បញ្ញត្តិកមមល េះល ើងវញិលត្កាយលពេបញ្ញត្តិកមមល េះត្ត្ូវបា ត្បតិ្បត្តិខដរ
ឬលទ? លបើដូលចាន េះ លត្ើបញ្ញត្តិកមមល េះ រួរត្ត្ូវបា ពិ ិត្យល ើងវញិ/ាមោ ោ៉ាងដូឆលមដឆ  ិងលៅលពេ ណ្ត? 

កនុងករណីសាំលណើ ត្បកាសងមីត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើស ត្បកាសងមីល េះរួរត្ត្វូបា ពិ ិត្យល ើងវញិលរៀងរាេ់
០៥ឆ្ន ាំមដង។ 
 
ដាំលណើ រការ ល ម្ េះ មុខងារ ហត្ាលេខា 

លរៀបឆាំលោយត្កសួង
អប់រ ាំ យុវជ   ិង
កីឡា (ត្កមុការងារ
RIA  ិងការ.ិវាយ
ត្ថ្មៃផេប៉ាេះ េ់
េិខិត្បទោឋ  ) 

ឯឧ. សក  លសងហុក ត្បធា RIA  
លលាក ប៉ាូវ វ ី អ ុត្បធា  RIA  
េ.ស ខូវ លសាេ័ណ សមាជិកត្កមុការងារRIA  
លលាក រស់ សីុធា ់ អ ុត្បធា ការ.ិវ.ផ.េ  
លលាក លៅ បូរ ិ បុរគេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  
លលាក សាក   បញ្ជញ  សមាជិក RIA   
លលាក រូ សុផាត្ បុរគេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  

ផតេ់លោបេ់លោយ
ត្កមុត្បតិ្បត្តិេិខិត្ 
បទោឋ  រតិ្យុត្ត 

ឯឧ. បិុឆ សុខា អ ុត្បធា អឆិថ្ន្រ តយ៍ RET  

ឯឧ. លអង រត្នម នី ត្បធា ខផនកបណតុ េះបណ្តត េ  

 
 

 


