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ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
សសចរតីព្ាងបឋម្ 

 
ចាប់ 
សតរីី 

សទិ្ធិទ្ទ្ួលរ័ត៌មាន 
 
 

ជំរូរទ្ី១ 
បទ្បបញ្ញតតិទ្ូសៅ 

មាព្ា ១. 
 ច្បាប់ន េះ មា នោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជ គ្រប់រូប ូវសិទ្ធ ិ ិងនសរភីាពក្នុងការទ្ទ្លួព័ត៌មា ។           
 ច្បាប់ន េះ ចច្បងពីភារកិ្ច្បចចែលសាា ប័ សាធារណៈនានាគ្តូវផ្តល់  ិងន វ្ីការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មា ជាសាធារណៈ 
នោយអ ុនោមតាមរែឋ្មម ុញ្ញន គ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា  ិងមាគ្តា១៩ ន នសច្បក្តីគ្បកាសជាសក្លសតីពី 
សិទ្ធិម ុសស។ 
មាព្ា ២. 
 ច្បាប់ន េះមា នោលនៅែូច្បតនៅ៖ 
  ក្- ជគ្មុញ  ិងធានាឲ្យសាា ប័ សាធារណៈបំនពញកាតពវកិ្ច្បចផ្សពវផ្ាយ  ិងផ្តល់ព័ត៌មា ជូ  
សាធារណជ ឲ្យបា ទូ្លំទូ្ោយ។ 

 ខ- ធានាឲ្យមា ការចូ្បលរមួពី សាធារណជ ក្នុងវស័ិយ នោបាយ នសែឋកិ្ច្បច សងគមកិ្ច្បច  ិងកិ្ច្បចការ
វបប្ម៌របស់ជាតិ ែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា៣៥ រែឋ្មម ុញ្ញន គ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា។  

 រ- ផ្តល់ព័ត៌មា ជូ ែល់សាធារណជ ឲ្យមា ការយល់ែឹងអំពីតនួាទី្ សក្មមភាពគ្បតិបតតិការ  ិង
នសច្បក្តីសនគ្មច្បទងំឡាយរបស់រាជរោឋ ភិបាលន គ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា  នែីមបបីនងកី ទំ្ ុក្ចិ្បតត  ិងការនជឿជាក់្
ពីសាធារណជ ។ 

 ឃ- ជយួសាធារណជ  ក្នុងការតាមោ សក្មមភាពការងាររបស់សាា ប័ សាធារណៈ នែីមបធីានាថា
មូល ិ្ិសាធារណៈគ្តូវបា ចំ្បណាយ តាមចផ្ ការចែលបា នគ្ោងទុ្ក្។ 

 ង- ជគ្មុញការគ្រប់គ្រងឯក្សារ  ិងទិ្ ន ័យនផ្សងៗរបស់សាា ប័ សាធារណៈឲ្យបា លអគ្បនសីរ នែីមបី
ក្សាងនោល នោបាយក្នុងការផ្តល់នសវាជូ សាធារណជ ។ 

ក្រសងួព័ត៌មាន 
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ច្ប- ជយួជគ្មុញឲ្យសាា ប័ សាធារណៈបំនពញភារកិ្ច្បចគ្បក្បនោយរុណភាព គ្បសិទ្ធភាព តមាា ភាព 
 ិងរណន យយភាព។ 
 ឆ- កាត់ប ាយព័ត៌មា សមាា ត់ឲ្យមា ក្គ្មិតទបបំផុ្ត។ 
មាព្ា ៣.  
 ច្បាប់ន េះ មា វសិាលភាពអ ុវតតចំ្បន េះព័ត៌មា គ្រប់គ្បនភទ្ ចែលគ្តូវផ្តល់នោយសាា ប័ សាធារណៈ 
ទងំរែឋបាលថាន ក់្ជាតិ  ិងរែឋបាលថាន ក់្នគ្កាមជាតិនៅទូ្ទងំគ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា នលីក្ចលងចតព័ត៌មា 
សមាា ត់មយួចំ្ប  ួចែលកំ្ណត់ក្នុងច្បាប់ន េះ។ 
មាព្ា ៤. 
 វាក្យសពទចែលនគ្បីគ្បាស់នៅក្នុងច្បាប់ន េះមា  ិយម ័យែូច្បតនៅ៖ 

- ព័ត៌មា  សំនៅែល់ ឯក្សារផ្ាូវការគ្រប់គ្បនភទ្ចែលកា ក់ាប់នោយសាា ប័ សាធារណៈ។ 
- ព័ត៌មា សាធារណៈ សំនៅែល់ ព័ត៌មា ចែលសាា ប័ សាធារណៈគ្តូវចតន វ្ីការផ្សពវផ្ាយឲ្យ

សាធារណជ បា ែឹងឮោ៉ា ងទូ្លំទូ្ោយ។ 
- ព័ត៌មា សមាា ត់ សំនៅែល់ ព័ត៌មា ចែលសាា ប័ សាធារណៈមិ អាច្បផ្តល់ជូ សាធារណជ បា ។ 
- មន្ត តី សំនៅែល់ បុរគលចែលមា បំនពញតនួាទី្ក្នុងសាា ប័ សាធារណៈ។ 
- មន្ត តទី្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា  សំនៅែល់ មន្ត តីចែលគ្តូវបា ចតងតាងំនោយសាា ប័ សាធារណៈ មា ភា

កិ្ច្បចគ្រប់គ្រង  ិងផ្តល់ព័ត៌មា ជូ សាធារណជន។ 
- ការោិល័យព័ត៌មា  សនំៅែល់ ក្ច ាងគ្រប់គ្រង  ិងផ្តល់ព័ត៌មា ែល់សាធារណជ ន យីគ្តូវ

បា បនងកីតន ងីនោយសាា ប័ សាធារណៈ។ 
- សាា ប័ សាធារណៈ សំនៅែល់ គ្ក្សួង សាា ប័ រែឋ ឬអងគភាពែនទ្នទ្ៀតចែលអ ុវតត ូវមុខងារ

សាធារណៈ រមួទងំរែឋបាលថាន ក់្ជាតិ  ិងថាន ក់្នគ្កាមជាតិ ចែលបនងកីតន ងីនោយបទ្បបញ្ញតតិច្បាប់ ឬ/ ិង
លិខិតបទ្ោឋ  រតិយុតតិែនទ្នទ្ៀត។ 

- អនក្នសនសុីព័ំត៌មា  សំនៅែល់ រូបវ តបុរគល ឬ ីតិបុរគល ចែលបា ន វ្ីសំនណីសុំព័ត៌មា ។ 
- រដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ សំដៅដ្ល់ ក្កសួង សាា ប័ន ឬអងគភាពសាធារណៈក្បហាក់ក្បហែល និងមនទីរ

ជំនាញដក្ោមឱវាទ។ 
- រដ្ឋបាលថ្នា ក់ដក្ោមជាតិ សំដៅដ្ល់ រាជធានី-នខតត-គ្កុ្ង-ក្សុក-ខណឌ -ឃ -ំសង្កា ត់ ហដ្លសាិតដៅ 

ដក្ោមហដ្នសមតាកិច្ចរបស់ក្កុមក្បឹកានីមួយៗ។ 
- ប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការងារសាធារណៈ សាំដៅដល់អាំដ ើប្រឆាំងដោយហិងាដៅដលើការអនុវត្ត

ការងារសាធារណៈ ឬការងារដដលមានប្រដោជនជ៍ាសាធារណៈ។ 
- អញ្ញ ប្ត្កម្ម សាំដៅដល់ ការដលើកដលង ត័្ម៌ានម្យួដនែក ឬដនែកណាម្យួដៅកែុងសាំដៅឯកសារ

សមាា ត្ ់ដដលសថិត្កែុងរទរបញ្ញត្តិហាម្ឃាត្។់ 
- សនតតិ្កម្ម  
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 ១. ការដនេរសិទិធ និងករណីយកិច្ចររស់ម្ត្កជនដៅឱ្យសនតតិ្ជនមាែ ក ់ឬដប្ច្ើននាកត់ាម្ឆនេៈ ឬតាម្ច្ារ ់ 
 ២. ការដនេរនូវដរតិ្កភណ័ឌ ររស់ម្ត្កជនឱ្យដៅអែករស់មាែ ក ់ឬដប្ច្ើននាកត់ាម្ឆនេៈ ឬតាម្ច្ារ។់ 

 
 
ជំរូរទ្ី២ 

សទិ្ធិនិងកាតរវរិចចននការផ្តលរ់័ត៌មាន 
មាព្ា ៥.    
 បុរគលគ្រប់រូបមា សិទិ្ធ  ិងនសរភីាពក្នុងការទ្ទ្លួបា ព័ត៌មា ពីសាា ប័ សាធារណៈ ចែលសាិតនៅ
នគ្កាមបទ្បបញ្ញតតិន ច្បាប់ន េះ។ 
មាព្ា ៦.  

 គ្រប់សាា ប័ សាធារណៈទងំអស់ គ្តូវនោរពនោលការណ៍ន ការោតគ្តោងព័ត៌មា ជាអតិបរមា។ 
នែីមបសីនគ្មច្បនោលនៅន េះ សាា ប័ ទងំននាេះគ្តូវន វ្ីបច្បចុបប នភាពជាគ្បច ំ  ិងផ្សពវផ្ាយព័ត៌មា ឲ្យបា ទូ្លំ 
ទូ្ោយអំពីចផ្ ការសក្មមភាពការងារ ចផ្ ការថវកិា ការបំនពញភារកិ្ច្បច ការទ្ទ្លួខុសគ្តូវ  ិងនសច្បក្តី
សនគ្មច្បនានាចែល ក់្ព័ ធ ឹងផ្លគ្បនោជ ៍ជាតិ ផ្លគ្បនោជ ៍របស់សាធារណជ ែូច្បជា៖ 

ក- ការនរៀបចំ្ប  ិងការគ្បគ្ពឹតតិនៅរបស់សាា ប័ សាធារណៈនានា រមួទងំសក្មមភាពការងារគ្ពមទងំ
សមិទ្ធផលទងំឡាយចែលសនគ្មច្បបា ។ 

ខ- ចផ្ ការអភិវឌ្ឍន ោឋ រច្បនាសមព័ ធ  ិងចផ្ ការអភិវឌ្ឍនលគី្រប់វស័ិយរបស់សាា ប័ សាធារណៈ។ 
គ- ព័ត៌មា លមអិតអំពីយ តការនសវា រមួទងំតារាងតនមានសវាសាធារណៈនានា ចែលសាា ប័ សាធារណៈ

គ្តូវផ្តល់ជូ សាធារណជ ។ 
ឃ- ច្បាប់ បទ្ោឋ  រតិយុតត នោល នោបាយ នសច្បក្តីសនគ្មច្បនានា  ិងភារកិ្ច្បចរបស់សាា ប័ សាធារណៈ

ចែលទក់្ទ្ង ឹងសិទ្ធនិសរភីាព កាតពវកិ្ច្បច  ិងផ្លគ្បនោជ ៍របស់សាធារណជ ។ 
ង- គ្រប់ទិ្ែឋភាពន ែំនណីរការ  ិង ីតិវ ិ្ ីទងំឡាយរបស់តុោការ រមួទងំកិ្ច្បចការរែឋបាល ចែលមា 

ផ្លគ្បនោជ ៍  ិងទំ្នាក់្ទំ្ ងផ្ទទ ល់ជាមយួសាធារណជ  នលីក្ចលងចតបទ្បបញ្ញតតិមយួចំ្ប ួ ចែលហាមឃាត់។ 
 ច្ប- រនគ្មាងថវកិាគ្បចឆំ្ន រំបស់ខាួ  ចែលភាា ប់ជាមយួ ឹងនសច្បក្តីលមអិតព័ត៌មា អំពីថវកិា ចែលគ្តូវ
ចំ្បណាយក្នុងឆ្ន  ំរិញ្ញវតាុនានពលបច្បចុបប ន  ិងរណ ីសវ ក្មមន  រិញ្ញវតាុឆ្ន មុំ ។ 

ឆ- សំនណីផ្ាូវការ ឬយ តការបណតឹ ងសគ្មាប់សាធារណជ  ចែលមា ទំ្នាក់្ទំ្ ងជាមយួសក្មមភាព 
ឬខក្ខា មិ ន វ្ីសក្មមភាពនោយសាា ប័ សាធារណៈននាេះ រមួជាមយួ ឹងនសច្បក្តីសនងេបន សំនណី ក្យបណតឹ ង 
ឬសក្មមភាពផ្ទទ ល់ែនទ្នទ្ៀតរបស់សមាជិក្ន សាា ប័ សាធារណៈ  ិងការនឆាីយតបរបស់សាា ប័ ននាេះ។ 
មាព្ា ៧.  
 គ្រប់សាា ប័ សាធារណៈគ្តូវបងកលក្េណៈងាយគ្សួល គ្ពមទងំនបីក្ទូ្ោយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មា គ្រប់
គ្បនភទ្ែល់សាធារណជ តាមការនសនីសុនំោយោម  ការនរសីនអីងតាមចបបបទ្ ចែលងាយយល់ក្នុងនពលនវោ 
 ិងតនមាសមគ្សប  នលីក្ចលងចតព័ត៌មា សមាា ត់ ចែលសាិតក្នុងបទ្បបញ្ញតតិហាមឃាត់។ 
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 ក្នុងក្រណីផ្លគ្បនោជ ៍សាធារណៈ្ំជាងការរក្ាទុ្ក្ព័ត៌មា សមាា ត់ ែូច្បមា ចច្បងក្នុងបទ្បបញ្ញតតិ
ហាមឃាត ់ព័ត៌មា សមាា ត់ននាេះគ្តូវចតផ្តល់ជូ សាធារណជ នគ្បីគ្បាស់តាមការនសនីសុំ។ 
មាព្ា ៨.  

 សាា ប័នសាធារណៈក្តូវបំដពញោតពវកិច្ចដូ្ច្តដៅ៖ 
 ក្- បដងាីតការោិល័យព័ត៌មា នៅតាមសាា ប័  ីមយួៗទងំដៅថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់ដក្ោមជាតិ នោយ
ោគំ្ទ្ចផ្នក្ រិញ្ញវតាុ សមាា រ  ិងមន្ោបាយសមគ្សបែល់មន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា  នែីមបសីគ្មួលែល់ការផ្តល់
ព័ត៌មា ជូ សាធារណជ នោយគ្បសិទ្ធភាព។ 
 ខ- ការោិល័យព័ត៌មា  ីមយួៗ គ្តូវែឹក្នានំោយអ ុគ្បធា សាា ប័ មយួរូប ចែលមា ជំនាញ  ិងបទ្
ពិនសា្ ៍នលីវស័ិយព័ត៌មា  ចែលសាា ប័ ខាួ ទ្ទ្ួលខុសគ្តូវគ្ពមទងំមន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា នគ្កាមឱវាទ្
តាមតគ្មូវការជាក់្ចសតង។ 

រ- ោរហតងតងំមន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា  ក្តូវកំណត់ដោយដសច្កតីសដក្មច្របស់សាា ប័នសាធារណៈ។ 
ឃ- បណតុ េះបណាត លមន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា ឲ្យមា សមតាភាពជំនាញ អំពីសិទិ្ធទ្ទ្លួព័ត៌មា  នែីមបី

អ ុវតតច្បាប់ន េះឲ្យមា គ្បសិទ្ធភាព។ 
ង- ជគ្មុញអងគភាពជំនាញចំ្បណុេះឲ្យសាា ប័ សាមី គ្តូវស ការទ្ទ្លួខុសគ្តូវក្នុងការគ្សាវគ្ជាវរក្

ព័ត៌មា  ចែលជាក្មមវតាុសំនណីសុំរបស់គ្បធា ការោិល័យទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា  នែីមបផី្តល់ជូ សាធារណជ ។ 
មាព្ា ៩.  
 មន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា  មា ភារកិ្ច្បចែូច្បតនៅ៖ 

ក្- អាច្បជាអនក្នា ំក្យឲ្យសាា ប័  ចែលសាមីខាួ កំ្ពុងបំនពញភារកិ្ច្បច នែីមបនីឆាីយតបនៅសាធារណជ ។  
ខ- ជាអនក្ទ្ទ្ួលខុសគ្តូវចំ្ដ ោះម ខក្បធានសាា ប័ន ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មា គ្រប់គ្បនភទ្ជូ សាធារណជ ។ 
រ- ជាអនក្សគ្មបសគ្មួលក្ណាត លនៅក្នុងសាា ប័ របស់ខាួ   ិងទំនាក់ទំនងជាមយួសាធារណជន

សគ្មាប់ទ្ទ្លួសំនណីសុំព័ត៌មា ពីសាធារណជ ។ 
ឃ- ស ការោ៉ា ងជិតសនិទ្ធ ជាមយួគ្រប់អងគភាពជំនាញចំ្បណុេះឲ្យសាា ប័ របស់ខាួ  នែីមបគី្សាវគ្ជាវ

គ្បមូលច្បងគ្ក្ងឯក្សាររក្ាទុ្ក្  ិងជយួរក្ឯក្សារកំ្ណត់គ្តាចែលជាក្មមវតាុរបស់អនក្នសនីសុំ។ 
ង- ជយួសគ្មួលែល់បុរគលគ្រប់រូប ចែលនសនីសុំព័ត៌មា រាប់បញ្ចូ លទងំជំ យួក្នុងការនរៀបចំ្បចបបបទ្

នសនសុីំព័ត៌មា គ្ពមទងំ ីតិវ ិ្ ីនផ្សងនទ្ៀតចែលកំ្ណត់ក្នុងច្បាប់ន េះ។ 
ច្ប- ស ការជាមយួអងគភាពជំនាញ ក់្ព័ ធនផ្សងនទ្ៀតនៅក្នុងសាា ប័ របស់ខាួ  នែីមបកំី្ណត់ថាព័ត៌មា 

ណាសាិតក្នុងគ្ក្បខណឌ ព័ត៌មា សមាា ត់ ឬសំនៅឯក្សារណាទ្ទ្លួ ឬមិ ទ្ទ្លួអញ្ញគ្តក្មម។ 
ឆ- ជាអាកដរៀបចំ្ហផនោរទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និងផសពវផាយជាសាធារណៈអំពីោរអន វតតតួនាទី

ភារកិច្ច និងលទធផលោរង្ករហដ្លសាា ប័នសាធារណៈសដក្មច្បាន។ 
 
 

ជំរូរទ្ី៣ 
នីតិវិធីសសនើសុ ំនិងផ្តលរ់័ត៌មាន 
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មាព្ា ១០.    

 បុរគលគ្រប់រូបនទេះជារូបវ តបុរគល ឬ ីតិបុរគលមា សិទ្ធិនសនីសុំព័ត៌មា គ្រប់គ្បនភទ្ពីសាា ប័ សាធារណៈ
នោយោម  ការនរសីនអីង។ 
មាព្ា ១១.  

ការនសនីសុំព័ត៌មា  គ្តូវន វ្ីន ងីជាោយលក្េណ៍អក្សរ នោយបញ្ជា ក់្លមអិតឲ្យបា ច្បាស់ោស់អំពី
ព័ត៌មា   ិងទ្គ្មង់ព័ត៌មា ចែលគ្តូវនសនីសុនំៅសាា ប័ សាធារណៈ។ 

 ីតិវ ិ្ ី  ិងទ្គ្មង់ចបបបទ្ន ការនសនីសុំព័ត៌មា គ្តូវបា កំ្ណត់ែូច្បតនៅ៖ 
 ១- ទក្មង់ហបបបទដសាីស ំព័ត៌មាន៖ 

 - ន ម្ េះ នភទ្ អាយុ សញ្ជា តិ មុខរបរ 
  - អាសយោឋ  សាន ក់្នៅបច្បចុបប ន  ិងអាសយោឋ  នអ ចិ្បគ្តូ ិក្ (ក្បសិនដបីមាន)  
  - បញ្ា ីន ម្ េះព័ត៌មា លមអិតចែលគ្តូវនសនីសុំ។ 
២- អនក្នសនីសុំចែលោម  លទ្ធភាពបំនពញទ្គ្មង់ចបបបទ្ខាួ ឯង នោយសារអ ក្េរភាព ឬពិការភាព 

សាមីខាួ អាច្បន វ្ីការនសនីសុំព័ត៌មា នោយផ្ទទ ល់មាត់។ មន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា  ចែលបា ទ្ទ្លួសំនណីសុ ំ
ន យីគ្តូវជយួបំនពញចបបបទ្ព័ត៌មា  ជាោយលក្េណ៍អក្សរឲ្យបា គ្តឹមគ្តូវតាមការនសនីសុំដោយឥតគិតថ្លៃ 
ន យីគ្តូវោក់្ន ម្ េះមន្ត តីចែលបា បំនពញកាតពវកិ្ច្បចន េះ នៅក្នុងនសច្បក្តីថតច្បមាង ិងបងាក  ់នែរបស់អនក្នសនីសុំ។  
 ៣- អនក្នសនីសុំអាច្បគ្បរល់សំនណីសុំព័ត៌មា ជាោយលក្េណ៍អក្សរ នោយផ្ទទ ល់នែ ឬតាមរយៈ
តំណាងគ្សបច្បាប់នៅមន្ត តីសាា ប័ សាធារណៈ ឬមន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា  ឬអាច្បនផ្ញីតាមរយៈនគ្បសណីយ ៍ឬ 
សារនអ ចិ្បគ្តូ ិច្បនៅកា ់សាា ប័ សាធារណៈចែលោន់ោប់ ព័ត៌មា ដនាោះ។ 
 ៤- មន្តនតីសាា ប័នសាធារណៈ ឬមន្តនតីទទលួបនទ កព័ត៌មាន ហដ្លបានទទលួោរដសាីស ំព័ត៌មានក្តូវច្ ោះ
បញ្ជ ី និងដច្ញនូវបង្កា ន់ថ្ដ្បញ្ជជ ក់ឱយអាកហដ្លបានដសាសី ំដនាោះ។ 
 ៥- អនក្នសនីសុំ គ្តូវទ្ទ្លួយក្បងាក  ់នែសំអាងពីមន្ត តីសាា ប័ សាធារណៈ ឬមន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា 
បនាទ ប់ពីបា គ្បរល់សំនណីរួច្ប។ ចំ្បន េះអនក្នសនីសុំតាមរយៈនគ្បសណីយ ៍ ឬសារនអ ចិ្បគ្តូ ិច្ប បងាក  ់នែ 
សំអាងគ្តូវផ្តល់ជូ តាមគ្បនភទ្មន្ោបាយចែលនសនីសុំ។  
 ៦- មន្ត តីសាា ប័ សាធារណៈ ចែលទ្ទ្លួបា សំនណីសុំព័ត៌មា  ន យីគ្តូវបញ្ាូ  សំនណីននាេះនៅ
កា ់មន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា ក្នុងរយៈ នពល ២៤(ថ្មៃបនួ) នមា៉ា ងន នថាន វ្ីការ។ 
 ៧- គ្បសិ នបី សំនណីសុំព័ត៌មា មិ ចំ្បសាា ប័ មា សមតាកិ្ច្បចោន់ោប់ព័ត៌មា  មន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្
ព័ត៌មា គ្តូវបញ្ាូ  សំនណីននាេះគ្ត ប់នៅអនក្នសនីសុំវញិឱយបា ឆ្ប់រ ័សបំផុ្ត និងក្តូវផតល់ព័ត៌មានឱយបាន
ដក្ចី្នតមហដ្លអាច្ដ វ្ីបានអំពីសាា ប័នហដ្លកំព ងោន់ោប់ព័ត៌មានហដ្ល ក់ព័នធដៅនឹងសំដណីដនាោះ។ 
មាព្ា ១២.    

សាា ប័ សាធារណៈគ្តូវផ្តល់ព័ត៌មា ច្បាស់ោស់នៅតាមគ្បនភទ្  ិងទ្គ្មង់ព័ត៌មានរបស់អនក្នសនសុីំជាអាទ្ិ៍៖ 
១- ច្បាប់ថតច្បមាងសំដៅព័ត៌មា គ្តឹមគ្តូវតាមច្បាប់នែីម។  
២- ការថតច្បមាងសំដៅព័ត៌មា អាច្ជាអក្សរ សំន ង រូបភាព ោហសសតវដីដ្អូ ថ្នស ឬជាទ្គ្មង់នផ្សង នៗទ្ៀត។ 
៣- សំដៅជាទ្គ្មង់កូ្ែ អក្សរកាត់ អក្សរសាទ ប ឬទ្គ្មង់ជាសញ្ជញ នផ្សងៗនទ្ៀត។ 
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៤- ក្នុងក្រណីការនសនីសុំព័ត៌មា នគ្ចី្ប ភាសា សាា ប័ សាធារណៈអាច្បផ្តល់ជូ អនក្នសនីសុំជាភាសាចខមរ 
ឬភាសាតាមទ្គ្មង់នែីមន ព័ត៌មា ននាេះ។ 

៥- ក្នុងក្រណីព័ត៌មា ចែលគ្តូវផ្តល់ជូ សាិតក្នុងទ្គ្មង់ផុ្យគ្សួយ ការទ្ទ្លួបា ព័ត៌មា គ្បនភទ្ន េះ
គ្តូវសាិតនគ្កាមលក្េខណឌ មយួចំ្ប  ួ។ 
មាព្ា ១៣.    

មន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា  គ្តូវពិ ិតយសំនណីសុំព័ត៌មា ឲ្យបា ឆ្ប់បំផុ្ត ន យីគ្តូវន វ្ីការនឆាីយតបជា
ោយលក្េណ៍អក្សរនៅអនក្នសនីសុំថាមា ឬោម  ព័ត៌មា ននាេះ ឬជាគ្បនភទ្ព័ត៌មា សមាា ត់ចែលគ្តូវបា ហាម 
ឃាត់ការោតគ្តោងជាសាធារណៈនោយបញ្ញតិតច្បាប់។ ការនឆាីយតបន េះ គ្តូវន វ្ីន ងីក្នុងរយៈនពលមិ ឲ្យ
នលីសពី ៥ (ក្បា)ំ នថាន នថាន វ្ីការ រិតចប់ពីនថាទ្ទ្លួបា សំនណីសុំ។  
 ការនឆាីយតបជាវជិាមា គ្តូវបញ្ជា ក់្អំពីតនមានសវាចែលគ្តូវចំ្បណាយ សគ្មាប់ទ្ទ្ួលបា ព័ត៌មា នៅក្នុង
លិខិតននាេះ។ 
មាព្ា ១៤.    

  សាា ប័ សាធារណៈគ្តូវផ្តល់ព័ត៌មា ែល់អនក្នសនីសុំែូច្បតនៅ៖ 
 ១- ផ្តល់ព័ត៌មា ជូ អនក្នសនីសុំក្នុងរយៈនពល ១៥ (ដ្ប់ក្បា)ំ នថាន នថាន វ្ីការគិតពីថ្លៃទទួលបានោរដ ៃ្ីយ
តបជាផៃូវោរ ពីអាកដសាីស ថំ្នឯកភាពទទួលយកតថ្មៃដសវាដូ្ច្បានបញ្ជជ ក់កា ងមាក្ត១៣ ថ្នច្ាប់ដនោះ។ 
 ២- គ្បសិ នបីការផ្តល់ព័ត៌មា  មិ អាច្បន វ្ីនៅបា ក្នុងអំ ុងនពលចែលបា កំ្ណត់នៅចំ្ណ ច្ទី១ 
សាា ប័ សាធារណៈអាច្បន វ្ីការព ោរនពលប តនទ្ៀតមិ ឲ្យនលីសពីរយៈនពល ៤០ (ចសសិប) នថាន នថាន វ្ីការ
រិតចប់ពីនថាទ្ទ្លួបា សំនណីសុំ ដោយបញ្ជជ ក់ពីមូលដែត ថ្នោរពនារដពលដនោះជាលាយលកខណ៍អកសរដៅអាក
ដសាសី ព័ំត៌មានវញិ។ 
មាព្ា ១៥.    
 សាា ប័ សាធារណៈ អាច្បដិ្ដស្ផតល់ព័ត៌មានជូនអាកដសាីស  ំកា ងលកខខណឌ ហដ្លបានកំ្ណត់ែូច្បតនៅ៖ 

១- ព័ត៌មា ចែលសាិតក្នុងបទ្បបញ្ញតតិហាមឃាត់ែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា២០ ន ច្បាប់ន េះ។ 
 ២- អនក្នសនសុីំមិ គ្ពមបំនពញចបបបទ្នសនីសុំឲ្យបា នពញនលញ ែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា១១ន  ច្បាប់ន េះ។ 
 ៣- អនក្នសនីសុ ំគ្បឆ្ងំ ឹងការអ ុវតតការងាររបស់សាា ប័ សាធារណៈ  ិង/ឬ មន្ត តីសាា ប័ សាធារណៈ 
ឬមន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា ។ 
 ៤- សាា ប័ សាធារណៈ នទី្បបា ផ្តល់ព័ត៌មា ឲ្យអនក្នសនីសុំរចួ្បន យី ក្នុងរយៈនពល៤០(ចសសិប)នថា។ 
(ព័ត៌មា ែចែលពីសាា ប័ សាធារណៈែចែល) 
មាព្ា ១៦.    

 អនក្នសនីសុ ំចែលគ្តូវបា សាា ប័ សាធារណៈបែិនស្ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មា  នោយមូលន តុច្បាស់ោស់
ែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា១១  ិងមាគ្តា១៥ ន ច្បាប់ន េះ អាច្បោក់្ ក្យនសនីសុំន ងីវញិ។ 

គ្បសិ នបីសាា ប័ សាធារណៈមិ បា ផ្តល់ព័ត៌មា  ក្នុងរយៈនពលកំ្ណត់ែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា១៤ 
ន ច្បាប់ន េះនោយពំុបា បញ្ជា ក់្មូលន តុច្បាស់ោស់ អនក្នសនីសុំអាច្បបតឹងតវា៉ា នៅសាា ប័ មា សមតាកិ្ច្បចែូច្ប
មា ចច្បងក្នុងមាគ្តា២៦ ន ច្បាប់ន េះ។       
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មាព្ា ១៧.    

មន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា  គ្តូវពិ ិតយសំនណីសុំព័ត៌មា  ចែលសាិតក្នុងអញ្ញគ្តក្មម រចួ្បន វ្ីការចបងចច្បក្
ចផ្នក្ព័ត៌មា ចែលមិ សាិតក្នុងបទ្បបញ្ញតិហាមឃាត់ នែីមបផី្ដល់ជូ អនក្នសនីសុំែូច្បខាងនគ្កាម៖ 
 ១- ចផ្នក្ណាមួយន សំនៅឯក្សារព័ត៌មា សមាា ត់ ចែលមិ សាិតក្នុងបទ្បបញ្ញតិហាមឃាត់នោយ
គ្តូវបញ្ជា ក់្អំពីបទ្បបញ្ញតិតច្បាប់ជាក់្ោក់្ចែលបា តគ្មូវឱយកាត់នច្បញ  ិងគ្តូវជូ ែំណឹងអំពីសិទិ្ធបតឹងជំទស់
ែល់អនក្នសនសុីំែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា២៦ ន ច្បាប់ន េះ។ 
 ២- សំនៅឯក្សារមុ អស់សុពលភាពគ្សបតាមច្បាប់កំ្ណត់ ចែលសាមីខាួ  ឬគ្ក្សួង សាា ប័ 
សាធារណៈយល់គ្ពមផ្ដល់ឲ្យនែីមបបំីនរផី្លគ្បនោជ ៍សាធារណៈ។ 
មាព្ា ១៨.   
 មន្ត តទី្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា ន សាា ប័ សាធារណៈ គ្តូវទ្ទ្លួខុសគ្តូវក្នុងការបំនពញកាតពវកិ្ច្បច ែូច្បមា 
ចច្បងក្នុងបទ្បបញ្ញតតិន ច្បាប់ន េះ  ិងមិ គ្តូវបងកឧបសរគក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មា ជូ សាធារណជ  នោយសំអាង
នលនី តុផ្លអញ្ញគ្តក្មមែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា១៥ មាគ្តា១៧  ិងមាគ្តា២០ ន ច្បាប់ន េះ។ 
មាព្ា ១៩. 

សាា ប័ សាធារណៈគ្តូវផ្តល់ព័ត៌មា ជូ អនក្នសនសុីំព័ត៌មា ែូច្បតនៅ៖ 
១- ការផ្តល់ព័ត៌មា   ិងនសវាក្នុងការនរៀបចំ្បទ្គ្មង់ចបបបទ្នសនសុីំព័ត៌មា នោយពំុរិតនថា។ 
២- ផ្តល់សំនៅឯក្សារថតច្បមាងជាោយលក្េណ៍អក្សរ សំន ង រូបភាពតាមទ្គ្មង់នផ្សងៗ គ្តូវ

កំ្ណត់យក្នថានសវានោយគ្បកាសរមួរវាងគ្ក្សួងនសែឋកិ្ច្បច  ិង រិញ្ញវតាុ ជាមយួគ្ក្សួង សាា ប័  ក់្ព័ ធ។ 
 

 
ជំរូរទ្ី ៤ 

រ័ត៌មានសមាា ត ់
មាព្ា២០._ 
 សាា ប័ សាធារណៈ អាច្បបែិនស្ផ្ដល់ព័ត៌មា ជូ សាធារណជ  គ្បសិ នបីការបនញ្ចញព័ត៌មា ននាេះ
បណាត លឲ្យអ តរាយែល់វស័ិយការ រជាតិ ស តិសុខជាតិ ទំ្នាក់្ទំ្ ងជាមួយគ្បនទ្សែនទ្ នសែឋកិ្ច្បចជាតិ 
 រិញ្ញវតាុជាតិ  កិ្ច្បចគ្បជំុនផ្ទក្នុងរបស់សាា ប័ សាធារណៈ ែំនណីរការន ការចតងតាងំ  ិងការគ្ប ង ប៉ាេះ ល់
ែល់ជីវភាពឯក្ជ  ឬរាងំសទេះែល់ែំនណីរការអ ុវតតច្បាប់របស់មន្ត តីមា សមតាកិ្ច្បចែូច្បតនៅ៖ 
 ១- ព័ត៌មា បណាដ លឲ្យអ តរាយែល់វស័ិយការ រជាតិ  ិងស តិសុខជាតិ៖ 
  ក្- ចផ្ ការយុទ្ធសាន្តសតជាតិចែលទក់្ទ្ង ឹងវស័ិយស តិសុខជាតិ  វស័ិយការ រជាតិ  ចផ្ ការ
ទ្ប់ទ្ល់ការ ា្    ទឹ្ក្ែីពីរែឋបរនទ្ស ការនាចូំ្បល ការផ្លិត ការរក្ាទុ្ក្  ិងការនគ្បីគ្បាស់នគ្រឿងស វ វុ្
គ្រប់គ្បនភទ្។                                                                                               
  ខ- ទក់្ទ្ង ឹងយុទ្ធសាន្តសត ការនសុីបការណ៍ គ្បតិបតតិការ យុទ្ធវ ិ្ ី ក្បួ គ្បយុទ្ធ ចែល ក់្ព័ ធ
 ឹងការការ រជាតិ។ 
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  រ- តនួលខ យុទ្ធសាន្តសតនរៀបចំ្បពគ្ងាយក្មាា ងំ  ិងសមតាភាពការ រជាតិ  ិងការគ្បគ្ពឹតតនៅ
ន គ្បព័ ធការ រជាតិ រនគ្មាងការអភិវឌ្ឍ យុនទធ បក្រណ៍  ិងនោ្បរកិាេ រវស័ិយការ រជាតិ។ 
  ឃ- រូបភាព ទិ្ ន ័យ  ិងចផ្ ទី្ ចែលទក់្ទ្ង ឹងមូលោឋ   នោធា  ិង/ឬ សាា  ភាពលក្េណៈ
ទី្តាងំយុទ្ធសាន្តសតនោធា ទី្តាងំមូលោឋ  រក្ាទុ្ក្ ឬទី្តាងំផ្លិតអាវុ្យុទ្ធភ័ណឌ  សំណង់អោរសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ
វទិ្ោសាន្តសតនោធា។ 
  ង- ទិ្ ឋ ័យសមាា ត់នោធា  ឬព័ត៌មា អំពីសមតាភាពការ រជាតិ របស់រែឋបរនទ្សចែលបងាា ញ
ថា រែឋបរនទ្សននាេះអាច្បបងកនគ្ោេះថាន ក់្ែល់អ្ិបនតយយភាពគ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា។ 
  ច្ប- ទិ្ ន ័យព័ត៌មា ចែលទក់្ទ្ង ឹងក្ិច្បចគ្ពមនគ្ពៀង ស គ្បតិបតតិការនោធាជាមយួ ឹងរែឋ
បរនទ្សចែលបា គ្ពមនគ្ពៀងោន ថាជាការសមាា ត់រែឋ។ 
  ឆ- គ្បព័ ធកូ្ែសមាា ត់របស់រែឋ  ិង/ឬ គ្បព័ ធនសុីបការណ៍សមាា ត់របស់រែឋ។ 
 ២- ព័ត៌មា ចែលបណាត លឲ្យអ តរាយែល់ទំ្នាក់្ទំ្ ង ជាមយួរែឋបរនទ្ស ឬអ តរជាតិ៖ 
  ក្- ជំ រ សមតាភាពច្បរច  ិងចផ្ ការយុទ្ធសាន្តសតសមាា ត់ចែលរែឋ ឹងយក្នៅច្បរច ឬទ្ទ្ួល
យក្លទ្ធផ្លន ការច្បរចជាមយួរែឋបរនទ្ស ឬអ តរជាតិ ។ 
  ខ- ការទំ្នាក់្ទំ្ ង ឬការនឆាីយឆាងជាការសមាា ត់ខាងការទូ្ត  ជាមយួរែឋបរនទ្ស ឬអ តរជាតិ។ 
  រ- រាល់គ្បព័ ធរមនារម ៍ោក់្កូ្ែសមាា ត់ សគ្មាប់នគ្បីគ្បាស់ភាា ប់ទំ្នាក់្ទំ្ ងជាមយួរែឋបរនទ្ស 
ឬអ តរជាតិ។ 
  ឃ- ការការ រស តិសុខ ទី្តាងំនោធា ន ោឋ រច្បនាសម័ព ធជាយុទ្ធសាន្តសតនៅបរនទ្សរបស់គ្ពេះ-
រាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា។ 
    ៣- ព័ត៌មា ចែលន វ្ីឲ្យអ តរាយែល់នសែឋកិ្ច្បច  ិង រិញ្ញវតាុជាតិ៖  
  ក្- រនគ្មាងចផ្ ការោក់្លក់្ ឬទិ្ញរូបិយប័ណណបរនទ្ស ឬរូបិយវតាុជាតិភារ  ុ   ិងគ្ទ្ពយ
សមបតតិជាសារវ ័តរបស់រែឋ។ 
  ខ- រនគ្មាងចផ្ ការចក្សគ្មួលអគ្តាបតូររូបិយប័ណណបរនទ្ស ក្មចីរោឋ ភិបាល កំ្ចណទ្គ្មង់ព ធ 
អគ្តាព ធ ឬចំ្បណូលរបស់រែឋ។ 
  រ- រនគ្មាងចផ្ ការទិ្ញ-លក្ ់គ្ទ្ពយសមបតតិរែឋ ឬរនគ្មាងចផ្ ការវ ិិនោរបរនទ្ស។  
               ឃ-ការសមាា ត់នលនីសច្បក្តីគ្បកាស ន តុការណ៍ សារលិខិត តួនលខ ឬអតា ័យន ឯក្សារ
រណន យយ ឬរែឋបាលែូច្បមា ចច្បងក្នុងច្បាប់សតីពី គ្រឹេះសាា  ្នាោរ  ិង រិញ្ញវតាុ។  
 ៤- ព័ត៌មា  ចែលការបនញ្ចញន េះបណាត លឱយរាងំសទេះែល់ែំនណីរការនសុីបអនងកតបទ្នលមីសគ្ព ម
ទ្ណឌ  ការអ ុវតតច្បាប់  ិងការសមាា ត់របស់តុោការចែលគ្តូវយក្មក្អ ុវតត៖ 
  ក្- រាងំសទេះែល់ែំនណីរការនសុីបអនងកតរបស់មន្ត តីមា សមតាកិ្ច្បច នលីក្រណីបទ្នលមីសគ្ព មទ្ណឌ ។  
  ខ- បងាា ញអតតសញ្ជញ ណរបស់អនក្រាយការណ៍ សាក្ស ី  ិង/ឬ ជ រងនគ្ោេះចែលសាិតក្នុងវធិា 
ការការ រ ចែលបា ែឹងពីសក្មមភាពន ការគ្បគ្ពឹតតបទ្នលមីស។ 
  រ- ខូច្បខាតែល់ឧបក្រណ៍ សំភារ បរកិាេ រ  ិង /ឬ ន ោឋ រច្បនាសមព័ ធន សាា ប័ អ ុវតតច្បាប់។ 
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  ឃ- បងកនគ្ោេះថាន ក់្ែល់សុវតាិភាព  ិង/ឬ អាយុជីវតិរបស់មន្ត តីអ ុវតតច្បាប់ ឬសមាជិក្គ្កុ្ម
គ្រួសាររបស់ពកួ្នរ។ 
  ង- ខូច្បខាតែល់ការនសុីបអនងកតខាងចផ្នក្គ្ព មទ្ណឌ  ចែល ក់្ព័ ធ ឹងការទ្ប់សាក ត់ន ការ
គ្បគ្ពឹតតបទ្ឧគ្កិ្ែឋឆាងចែ អ តរជាតិ ។ 
 ៥- ព័ត៌មា ចែលបណាត លឱយប៉ាេះ ល់ែល់ជីវភាពឯក្ជ ៖ 
  ក្- ព័ត៌មា អំពីគ្បវតតិសាា  ភាពខាងនវជាសាន្តសត  ិងវ ិ្ ីសាន្តសតពោបាលសុខភាពផ្ាូវកាយ ិង
ផ្ាូវចិ្បតត របស់បុរគលឯក្ជ ។ 
  ខ- ព័ត៌មា ចែលបងាា ញពីការវាយតនមាចផ្នក្កាយសមបទ បញ្ជញ  កំ្ណត់គ្តាអប់រផំ្ាូវចិ្បតតរបស់
បុរគលឯក្ជ ។ 
  រ- ព័ត៌មា ចែលទក់្ទ្ង ឹងស តតិក្មមមា បណាត  ំឬ ស តតិក្មមតាមច្បាប់។ 
  ឃ- ព័ត៌មា ចែលបងាា ញឲ្យសាគ ល់អតតសញ្ជញ ណ ឬ ន ម្ េះរបស់ភារីណាមយួក្នុងនរឿងក្ដីរែឋបប
នវណី ក់្ ព័ ធ ឹងបិតុភាព/មាតុភាព អា  ៍ពិ  ៍ ការចលងលេះ ឬសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូ្ ។ 
  ង- ព័ត៌មា ចែលបងាា ញឲ្យសាគ ល់អតតសញ្ជញ ណអ ីតិជ  ក្នុងនរឿងក្ដីរែឋបបនវណី ឬនគ្ោេះថាន ក់្
ជាយថាន តុ  ិងសំណំុនរឿងគ្ព មទ្ណឌ នផ្សងនទ្ៀត។  
  ច្ប- ព័ត៌មា ចែលបងាា ញឲ្យសាគ ល់អតតសញ្ជញ ណជ រងនគ្ោេះក្នុងនរឿងក្ដីរនំោភនសពស ាវៈ។ 
  ឆ- ព័ត៌មា ចែលបងាា ញពីសាា  ភាព រិញ្ញវតាុ គ្ទ្ពយសមបតតិ គ្បាក់្ចំ្បណូល  ិងរណ ី
្នាោររបស់បុរគលឯក្ជ  នលីក្ចលងចតមា បទ្បបញ្ញតតិចច្បងនផ្សងពីន េះ។ 
  ជ- ព័ត៌មា ចែលបងាា ញអំពីការសមាា ត់ចផ្នក្ក្មមសិទ្ធិបញ្ជញ   ិងការសមាា ត់ ណិជាក្មម។ 
  ឈ- ការនឆាីយឆាងជាឯក្ជ របស់បុរគល។ 
 ៦- ព័ត៌មា សមាា ត់ ចែលទក់្ទ្ងនៅ ឹងកិ្ច្បចគ្បជំុនផ្ទក្នុងរបស់សាា ប័ សាធារណៈ ែំនណីរការន  
ការចតងតាងំ  ិងការគ្ប ងចែលនរៀបចំ្បន ងីនោយសាា ប័ សាធារណៈ។ 
មាព្ា២១._    
 នែីមបធីានាការ រអ្ិបនតយយជាតិ ស តិសុខជាតិ ែំនណីរការអភិបាលកិ្ច្បច  ិងសិទ្ធិន ការរស់នៅរបស់
បុរគលមាន ក់្ៗគ្សបតាមរែឋ្មម ុញ្ញន គ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា សាា ប័ សាធារណៈគ្តូវអ ុញ្ជញ តឲ្យផ្តល់ព័ត៌មា 
សមាា ត់ជូ សាធារណជ នគ្បីគ្បាស់នគ្កាយរយៈនពលកំ្ណត់ែូច្បខាងនគ្កាម៖ 
 ១- រ ូតែល់ ៩០ (នៅសិប)នថា រិតចប់ពីកាលបរនិច្បេទ្ន ឯក្សារ ចែលទក់្ទ្ង ឹងការគ្បជំុនផ្ទក្នុង
របស់សាា ប័ សាធារណៈ ែំនណីរការន ការចតងតាងំ  ិងការគ្ប ងចែលនរៀបចំ្បនោយសាា ប័ សាធារណៈែូច្ប
មា ចច្បងក្នុងមាគ្តា២០ ខាងនលី។ 
 ២- រ ូតែល់ ៣០ (សាមសិប) ឆ្ន  ំរិតចប់ពីកាលបរនិច្បេទ្ន ឯក្សារ ចែលទក់្ទ្ង ឹងស តិ សុខជាតិ 
វស័ិយការ រជាតិ ទំ្នាក់្ទំ្ ងការទូ្ត នសែឋកិ្ច្បច  ិង រិញ្ញវតាុជាតិែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា២០ ខាងនល។ី 
 ៣- រ ូតែល់ ៦០ ( ុក្សិប) ឆ្ន  ំ រិតចប់ពីកាលបរនិច្បេទ្ន ឯក្សារចែលទក់្ទ្ង ឹងគ្បព័ ធ
យុតតិ្ម៌គ្ព មទ្ណឌ  ឬព័ត៌មា ចែលរនំោភនលីសិទ្ធិបុរគលឯក្ជ ែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា២០ ខាងនលី។ 
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 នលីក្ចលងចតក្រណី ចែលទក់្ទ្ងនៅ ឹងឧគ្កិ្ែឋក្មមគ្បល័យពូជសាស ៍ ឧគ្កិ្ែឋក្មមគ្បឆ្ងំ ឹង
ម ុសសជាតិ ឬឧគ្កិ្ែឋក្មមសន្តងាគ ម ឬការរនំោភបំ  សិទ្ធិម ុសសោ៉ា ង ា្ ់ ា្រ ចែលសាា ប័ សាធារណៈគ្តូវ
បនញ្ចញព័ត៌មា ជូ សាធារណជ ឱយបា ឆ្ប់រ ័ស នៅនពលចែលតុោការបា បញ្ច ប់ទងំគ្សុងន យី។ 
មាព្ា២២._ 
 រាល់ព័ត៌មា សមាា ត់ មន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា គ្តូវអ ុវតដែូច្បខាងនគ្កាម៖ 

- ចុ្បេះបញ្ា ីព័ត៌មា សមាា ត់ជាផ្ាូវការ 
- លុបព័ត៌មា សមាា ត់នច្បញពីបញ្ា ីព័ត៌មា សមាា ត់ចែលផុ្តរយៈនពលកំ្ណត់   
- លុបព័ត៌មា សមាា ត់នច្បញពីបញ្ា ីព័ត៌មា សមាា ត់ នោយមា ការនសនីសុ ំឬយល់គ្ពមពីមាច ស់សិទ្ធិ ។ 
យ តការ  ិង ីតិវ ិ្ ីន ការកំ្ណត់ព័ត៌មា សមាា ត់ ការន វ្ីចំ្បណាត់ថាន ក់្ព័ត៌មា សមាា ត់ ការចុ្បេះបញ្ា ី 

ការលុបនច្បញពីបញ្ា ីព័ត៌មា សមាា ត់ែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា២០  ិងមាគ្តា២១  ន ច្បាប់ន េះគ្តូវកំ្ណត់នោយ
អ ុគ្កឹ្តយ។                                                             
មាព្ា២៣._   
 នែីមបកីារ រ  ិងបនគ្មីផ្លគ្បនោជ ៍សាធារណៈ  ិងនលីក្ក្មពស់សិទ្ធិក្នុងការទ្ទ្លួព័ត៌មា របស់
សាធារណជ គ្សបតាមនោលការណ៍ច្បាប់ គ្បធា សាា ប័ សាធារណៈអាច្បសនគ្មច្បកាត់ប ាយរយៈនពល
កំ្ណត់ន ព័ត៌មា សមាា ត់ ូវចផ្នក្ណាមយួ ឬទងំគ្សុងែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា២១  ន ច្បាប់ន េះ នែីមបី
អ ុញ្ជញ តផ្ដល់ជូ សាធារណជ នគ្បីគ្បាស់។ 
 
 

ជំរូរទ្ី ៥ 
រិចចការារអ្នរផ្តលរ់័ត៌មាន 

មាព្ា ២៤. 
ប គគលក្គប់រូបមិនក្តូវទទលួខ សក្តូវខាងហផាកក្ពែមទណឌ  ឬរដ្ឋបបដវណី ឬវន័ិយរដ្ឋបាលណាមយួពីោរ

បតឹងបរហិារដ្ល់អាជាា ្រត លាោរ ឬអាជាា ្រមានសមតាកិច្ចដផសងដទៀតពីបទឧក្កិដ្ឋ ឬបទមជឈមឹហដ្លខៃួនបាន
ដឹ្ង  ិង/ឬ ដៅកា ងក្កបខណឌ ថ្នម ខង្ករ ឬភារកិ្ច្បចចែលខាួ កំ្ពុងបំនពញ។  
មាព្ា ២៥. 

មន្តនតីទទលួបនទ កព័ត៌មាន មិនក្តូវទទលួខ សក្តូវខាងហផាកក្ពែមទណឌ  ឬរដ្ឋបបដវណី ឬវន័ិយរដ្ឋបាលណា
មយួចំ្ដ ោះោរសនគ្មច្បផតល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជន ហដ្លបានដ វ្ីកា ងក្កបខណឌ សមតាកិច្ច និងម ខង្កររបស់
ខៃួនកា ងឋានៈជាមន្តនតីទទលួបនទ កព័ត៌មាន។  ដោលោរណ៍ដនោះមិនក្តូវបានយកមកអន វតតដ យី កា ងករណី
មន្តនតីទទលួបនទ កព័ត៌មានបំដពញភារកិច្ចរបស់ខៃួន ដោយបំ នកា ងដច្តនាទ ច្ចរតិដលីសមតាកិច្ច និងម ខង្ករ
ហដ្លច្ាប់បានក្បគល់ឲ្យ។ 
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ជំរូរទ្ី ៦ 
ការបតឹងតវ៉ា  និងការអនុវតតសសចរតីសសក្េច 

មាព្ា ២៦.    

អនក្នសនីសុំអាច្បបតឹងតវា៉ា នៅក្បធានសាា ប័នហដ្លខៃួនបានដសាីស ំព័ត៌មាន ក្បសិនដបីសំដណីស ំព័ត៌មានដនាោះ 
ពំុគ្តូវបា ផ្តល់ជូ តាមការនសនីសុែូំច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា១៤  ឬគ្តូវបា បែិនស្ពីសាា ប័នសាធារណៈនោយ
ពំុមា ការបញ្ជា ក់្អំពីមូលន តុឲ្យបា ច្បាស់ោស់ ែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា១៥  ិងមាគ្តា១៧ ន ច្បាប់ន េះ។ 

នៅថាន ក់្នគ្កាមជាតិ គ្បសិ នបីអនក្នសនសុីំមិ យល់គ្សប ឹងនសច្បក្តីសនគ្មច្បរបស់មន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្
ព័ត៌មា  អនក្នសនសុីំអាច្បបតឹងនៅគ្បធា សាា ប័  ឬនៅការោិល័យគ្បជាពលរែឋ ចែលមា នៅក្នុងមូលោឋ  
ចែលខាួ នសនសុីំ។ ការបតឹងតវា៉ា គ្តូវន វ្ីន ងីក្នុងរយៈនពល ៣០ (សាមសិប)នថា រិតចប់ពីនថា ចែលសាមីខាួ 
បា ទ្ទ្លួលិខិតបែិនស្ពីសាា ប័ សាធារណៈ។  

សាា ប័ សាធារណៈគ្តូវនឆាីយតបនៅ ឹងបណតឹ ងក្នុងរយៈនពល ១៥ (ែប់គ្បា)ំ នថាន នថាន វ្ីការរិតចប់ពី
នថាទ្ទ្លួបា  ក្យបណតឹ ង។ 

ក្នុងក្រណីចែលអនក្នសនីសុំ មិ យល់គ្ពមតាមនសច្បក្តីសនគ្មច្បរបស់គ្បធា សាា ប័ សាធារណៈចែលខាួ 
បា បតឹងតវា៉ា នទ្ននាេះ អាកដសាីស គំ្តូវបតឹងបដិ្ដស្ដសច្កតីសនគ្មច្បដនោះ ក្នុងរយៈនពល ៣០ (សាមសិប) នថា ន 
នថាន វ្ីការដៅសាោែំបូងរាជធា ី ឬនខតត  ិងអាច្បបតឹងជំទស់នសច្បក្តីសនគ្មច្របស់សាលាដំ្បូងរាជធានី ឬ
ដខតតដៅតមនីតិវ ិ្ ីច្ាប់។ 
មាព្ា ២៧. 

គ្បសិ ដបីសាោជក្មោះកដីជាន់ទប ឬសាោជក្មោះកដីជាន់ខពស់សនគ្មច្បឲ្យសាា ប័នសាធារណៈផតល់ព័ត៌មាន
តមោរដសាីស  ំ  ីតិវ ិ្ ីន ការផ្ដល់ព័ត៌មា ក្តូវអន វតតតមមាក្ត១៣  ិងមាគ្តា១៤ ន ច្បាប់ន េះ។ 

 
 

ជំរូរទ្ី ៧ 
សោសបញ្ញតតិ 

មាព្ា ២៨.  

 មន្ត តីសាា ប័ សាធារណៈ ឬមន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា  ហដ្លពំុបា បំនពញកាតពវកិ្ច្បចតមបទបបញ្ញតតិ
មាគ្តា៩ មាគ្តា១១ មាគ្តា១២ មាគ្តា១៣ មាគ្តា១៤ មាគ្តា១៧ មាគ្តា១៨  ិងមាគ្តា២២  ន ច្បាប់ន េះ  
គ្តូវទ្ទ្លួទ្ណឌ ក្មមខាងវន័ិយរដ្ឋបាលដោយមិនទន់គិតដ្ល់នទសគ្ព មទ្ណឌ ។ 
មាព្ា ២៩. 
 កា ងករណីក្បក្ពឹតតអំដពីែឹងាក្បឆងំនឹងមន្តនតីសាា ប័នសាធារណៈ ឬមន្តនតីទទួលបនទ កព័ត៌មានហដ្លបំដពញ
ម ខង្ករដូ្ច្មានហច្ងកា ងកថ្នខណឌ ទី១ មាក្ត២៦ ថ្នច្ាប់ដនោះ ក្តូវផតនាទ ដទសតមបទបបញ្ញតតិមាក្ត៥០៦ 
(បទក្បឆងំនឹងោរអន វតតោរង្ករសាធារណៈ) ថ្នក្កមក្ពែមទណឌ ។ 
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មាព្ា ៣០.  

 បុរគលណាចែលបតឹងបរហិារដោយភូតក ែកដ្ល់សាា ប័នសាធារណៈ ឬអាជាា ្រត លាោរនូវអំដពីជាបទ
ដលមីសោលដបីោរបតឹងបរហិារដនោះនាឲំ្យដ វ្ីោរក្សាវក្ជាវដោយឥតក្បដោជន៍ ក្តូវផតនាទ ដទសោក់ពនធនាោរ
ពី១ (មយួ) ហខ ដៅ ៦ (ក្បាមំយួ) ហខ និង/ឬពិន័យជាក្បាក់ពី ១០០.០០០ (មយួហសន) ដរៀល ដៅ
១.០០០.០០០ (មយួលាន) ដរៀល។    
មាព្ា ៣១. 
 បុរគលណាចែលមា ភារកិ្ច្បចផ្តល់ព័ត៌មា   ឬកា ់កាប់ព័ត៌មា របស់សាា ប័នសាធារណៈដែយី យល់
ក្ពមបង្កា ញព័ត៌មានសមាៃ ត់ដ្ល់ប គគលោម នសមតាកិច្ចឲ្យដឹ្ងដដី្មបទីទលួអំដណាយ ជំនូន ោរសនា ឬផល
ក្បដោជន៍ណាមយួក្តូវផតនាទ ដទសតមបទបញ្ញតតិមាក្ត៣២ (បទដលមីសព ករលួយ) ថ្នច្ាប់សតីពីោរក្បឆងំ
អំដពីព ករលួយ។ 
មាព្ា ៣២. 
 បុរគលណាចែលមានភារកិច្ចផតល់ព័ត៌មាន ឬោន់ោប់ព័ត៌មានសមាៃ ត់ដោយមូលដែត ថ្នសាា នភាព
របស់ខៃួន ម ខរបរ ម ខង្ករ ឬដបសកកមមរបស់ខៃួន ដែយីបានបង្កា ញ ឬដ វ្ីឲ្យហបកធាៃ យព័ត៌មានសមាៃ ត់ដ្ល់
ប គគលោម នសមតាកិច្ចដឹ្ងពីោរសមាៃ ត់របស់សាា ប័នសាធារណៈ ក្តូវផតនាទ ដទសោក់្ព ធ នាោរពី ២ (ពីរ) ឆ្ន ំ
នៅ ៥ (គ្បា)ំ ឆ្ន  ំ ិងពិ ័យជាគ្បាក់្ពី ៤.០០០.០០០ (ប ួោ ) នរៀលនៅ ១០.០០០.០០០ (ែប់ោ ) 
នរៀល និងក្តូវផតនាទ ដទសដោយដទសបហនាមដូ្ច្មានហច្ងកា ងមាក្ត ៤៨៣ (ក្បដភទដទសបហនាម) ថ្នក្កម
ក្ពែមទណឌ ។ 
 កា ងករណីោរហបកធាៃ យព័ត៌មានសមាៃ ត់ដោយអដច្តនា ឬោរមិនដោរពបទបញ្ជជ  ក្តូវផតនាទ ដទសោក់
ពនធនាោរពី ៦ (ក្បាមំយួ) ហខដៅ ដៅ ២(ពីរ) ឆា  ំនិងពិន័យជាក្បាក់ពី ១.០០០.០០០ (មយួលាន) ដរៀល 
ដៅ ៤.០០០.០០០ (បនួលាន) ដរៀល។ 
មាព្ា ៣៣. 
 បុរគលណាចែលមានភារកិច្ចផតល់ព័ត៌មាន ឬោន់ោប់ព័ត៌មានដែយីបានក្បគល់ឬដ វ្ីឲ្យង្កយក្សួល
ធាៃ ក់ដ្ល់ថ្ដ្រដ្ឋបរដទស ឬភាា ក់ង្ករបរដទសនូវព័ត៌មានសមាៃ ត់ហដ្លដ វ្ីឲ្យអនតរាយសនតិស ខជាតិ ដសដ្ឋកិច្ចជាតិ 
គ្តូវផ្តនាទ នទសោក់្ព ធនាោរពី ៧ (ក្បាពីំរ) ឆ្ន  ំនៅ ១៥ (ដ្ប់គ្បា)ំឆ្ន  ំ ិងពិ ័យជា គ្បាក់្ពី ១០.០០០.០០០ 
(ដ្ប់ោ ) នរៀល នៅ ២០.០០០.០០០ (ថ្មៃោ ) នរៀល  ិងគ្តូវផ្តនាទ នទសនោយនទសបច ាមែូច្បមា 
ចច្បងក្នុងមាគ្តា៤៥០ (ក្បដភទដទសបហនាម) ន គ្ក្មគ្ព មទ្ណឌ ។ 
មាព្ា ៣៤. 
 ប គគលណាហដ្លោម នសមតាកិច្ចោន់ោប់ព័ត៌មាន ឬប គគលហដ្លធាៃ ប់បំដពញភារកិច្ចោន់ោប់ព័ត៌មានរបស់
សាា ប័នសាធារណៈដែីយបានរកាទ ក ឬោន់ោប់ព័ត៌មានសមាៃ ត់ជាឯកជនដោយដច្តនា ក្តូវផតនាទ ដទសោក់
ពនធនាោរពី២ (ពីរ)ឆា  ំ ដៅ ៥ (ក្បា)ំឆា  ំ និងពិន័យជាក្បាក់ពី ៤.០០០០០០ (បួនលាន) ដរៀល ដៅ 
១០.០០០.០០០(ដ្ប់លាន) ដរៀល។ 
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មាព្ា ៣៥. 
 ប គគលណាហដ្លមានភារកិច្ចោន់ោប់ព័ត៌មានសាធារណៈ ដែីយបានដ វ្ីឲ្យខូច្ខាត ឬបំផៃិច្បំផ្លៃ ញ
ព័ត៌មាន ក្តូវផតនាទ ដទសោក់ពនធនាោរពី ២(ពីរ) ឆា  ំដៅ ៥ (ក្បា)ំឆា  ំនិងពិន័យជាក្បាក់ពី ៤.០០០ ០០០
(បនួលាន)ដរៀល ដៅ ១០.០០០.០០០(ដ្ប់លាន) ដរៀល និងក្តូវផតនាទ ដទសដោយ ដទសបហនាមដូ្ច្មាន
ហច្ងកា ងមាក្ត ៤៨៣ (ក្បដភទដទសបហនាម) ថ្នក្កមក្ពែមទណឌ  ។ 
 
 

ជំរូរទ្ី ៨ 
អ្នតរបញ្ញតតិ 

មាព្ា ៣៦.  

 ច្បាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មា  ចែលគ្បកាសឲ្យនគ្បីតាមគ្ពេះរាជគ្ក្មនលខ ស/រក្ម/០៨៩៥/០៧ ចុ្បេះនថាទី្
០១ចខក្ញ្ជញ  ឆ្ន ១ំ៩៩៥  ិងបទ្បបញ្ញតតិថ្នច្បាប់ ក់្ព័ ធនផ្សងនទ្ៀត គ្ពមទងំបទោឋ នគតិយ តតទងំឡាយ
ហដ្លោកំ្ទដ្ល់ោរអន វតតច្ាប់ដនោះមា សុពលភាពអ ុវតតរ ូតែល់មា បទ្បញ្ញតតិលមីមក្ជំ សួ។ 

 មន្ត តីទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា រែឋបាលរាជធា ី-នខតត ចែលបា បនងកីតន ងីនោយគ្បកាសអ តរគ្ក្សួងរវាង
គ្ក្សួងមហានផ្ទជាមយួក្កសួងព័ត៌មានតមក្បោសដលខ៣៥២៧  ក្បក ៤៤៣ ពម.ក្បក  ច្ ោះថ្លៃទី២៦ ហខ
កកាោ  ឆា ២ំ០១២    គ្តូវប តអ ុវតតរ ូតែល់ការោិល័យទ្ទ្លួប ទុក្ព័ត៌មា ថមីមក្ជំ សួ គ្សបតាមសាម រតី
ន ច្បាប់ន េះ។ 
 
 

ជំរូរទ្ី ៩ 
អ្វសានបញ្ញតតិ 

មាព្ា ៣៧.  

 ច្បាប់ន េះមា អាទិ្ភាព គ្បសិ នបីមា បទ្បបញ្ញតតិន ច្បាប់នផ្សងនទ្ៀតមិ គ្សបោន  ឹងបទ្បបញ្ញតតិទងំ
ឡាយ ន ច្បាប់ន េះ។  
មាព្ា ៣៨.  

 បទ្បបញ្ញតតិទងំឡាយណាចែលផ្ទុយ ឹងច្បាប់ន េះ គ្តូវចត់ទុ្ក្ជា ិរាក្រណ៍។ 

 


