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មាព្ា ១. 
 ច្បាប់ននេះមាននោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបនូវសិទ្ធិ និងនសរភីាពក្នុងការទ្ទ្លួព័ត៌មាន។           
 ច្បាប់ននេះចច្បងពីភារកិ្ច្បចចែលសាា ប័នសាធារណៈនានាគ្តូវផ្តល់ និងន វ្ីការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានជា

សាធារណៈ នោយអនុនោមតាមរែឋ្មមនុញ្ញននគ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា និងមាគ្តា១៩ នននសច្បក្តីគ្បកាស 
ជាសក្លសតីពីសិទ្ធិមនុសស។ 
មាព្ា ២. 

 ច្បាប់ននេះមាននោលនៅែូច្បតនៅ៖ 
  ក្- ជគ្មុញ និងធានាឲ្យសាា ប័នសាធារណៈបំនពញកាតពវកិ្ច្បចផ្សពវផ្ាយ និងផ្តល់ព័ត៌មានជូន 
សាធារណជន  ឲ្យបានទូ្លំទូ្ោយ។ 

 ខ- ធានាឲ្យមានការចូ្បលរមួពី សាធារណជន ក្នុងវស័ិយននោបាយ នសែឋកិ្ច្បច សងគមកិ្ច្បច និងកិ្ច្បចការ 
វបប្ម៌របស់ជាតិែូច្បមានចច្បងក្នុងមាគ្តា៣៥ រែឋ្មមនុញ្ញននគ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា។  

 រ- ផ្តល់ព័ត៌មានជូនែល់សាធារណជនឲ្យមានការយល់ែឹងអំពីតួនាទី្ សក្មមភាពគ្បតិបតតិការនិង 
នសច្បក្តីសនគ្មច្បទងំឡាយរបស់រាជរោឋ ភិបាលននគ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា   នែីមបបីនងកីនទំ្នុក្ចិ្បតត និងការ 
នជឿជាក់្ពីសាធារណជន។ 

ក្រសងួព័ត៌មាន 
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 ឃ- ជយួសាធារណជនក្នុងការតាមោនសក្មមភាពការងាររបស់សាា ប័នសាធារណៈ នែីមបធីានាថា 
មូលនិ្ិសាធារណៈគ្តូវបានចំ្បណាយតាមចផ្នការចែលបាននគ្ោងទុ្ក្។ 

 ង- ជគ្មុញការគ្រប់គ្រងឯក្សារនិងទិ្ននន័យនផ្សងៗរបស់សាា ប័នសាធារណៈឲ្យបានលអគ្បនសីរ នែីមប ី
ក្សាងនោលននោបាយក្នុងការផ្តល់នសវាជូន សាធារណជន ។ 
 ច្ប- ជយួជគ្មុញឲ្យសាា ប័នសាធារណៈបំនពញភារកិ្ច្បចគ្បក្បនោយរុណភាព គ្បសិទ្ធភាព តមាលាភ ភាព 
និងរណននយយភាព។ 
 ឆ- កាត់បនាយព័ត៌មានសមាា ត់ឲ្យមានក្គ្មិតទបបំផុ្ត។ 

មាព្ា ៣.  
 ច្បាប់ននេះ មានវសិាលភាពអនុវតតចំ្បន េះព័ត៌មានគ្រប់គ្បនភទ្ ចែលគ្តូវផ្តល់នោយសាា ប័នសា- 
ធារណៈទងំរែឋបាលថាន ក់្ជាតិនិងរែឋបាលថាន ក់្នគ្កាមជាតិនៅទូ្ទងំគ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា នលីក្ចលង
ចតព័ត៌មានសមាា ត់មយួចំ្បនួន ចែលកំ្ណត់ក្នុងច្បាប់ននេះ ។ 
មាព្ា ៤. 

 វាក្យសពទចែលនគ្បីគ្បាស់នៅក្នុងច្បាប់ននេះមាននិយមន័យែូច្បតនៅ៖ 
-ព័ត៌មាន សនំៅែល់ ឯក្សារផ្លាភូវការគ្រប់គ្បនភទ្ចែលកានក់ាប់នោយសាា ប័ន សាធារណៈ។ 
-ព័ត៌មានសាធារណៈ សនំៅែល់ ព័ត៌មានចែលសាា ប័នសាធារណៈគ្តូវចតន វ្ីការផ្សពវផ្ាយឲ្យ 

សាធារណជនបានែឹងឮោ៉ា ងទូ្លំទូ្ោយនោយមិនចបំាច់្បមានការនសនីសុ។ំ 
-ព័ត៌មានសមាា ត់ឯក្ជនបុរគល 

-ព័ត៌មានសមាា ត់វជិាា ជីវៈ 
-ព័ត៌មានបុរគល សនំៅែល់ ព័ត៌មានអំពីបុរគលណាមាន ក់្ (រមួមានព័ត៌មានចែលបនងកីតជាបញ្ា ី 

ទិ្ននន័យ) នទេះបីជាពិត ឬមិនពិតនិងនទេះបីជាបានក្ត់គ្តា ឬមិនក្ត់គ្តាទុ្ក្នៅក្នុងឯក្សារ ជាទ្គ្មង់នែីម 
ក៏្នោយ។ 

-ព័ត៌មានសមាា ត់ សំនៅែល់ ព័ត៌មានចែលសាា ប័នសាធារណៈមិនអាច្បផ្តល់ជូនអនក្នសនីសុំបាន។ 
-មន្តនតី សំនៅែល់ បុរគលចែលបំនពញតនួាទី្ក្នុងសាា ប័នសាធារណៈមិនថាអចិ្បនន្តនតយ ៍ឬបនណាត េះ 

អាសនន និងន វ្ីការនពញនមា៉ា ង ឬមិននពញនមា៉ា ងក៏្នោយ។ 
-មន្តនតទី្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មាន សនំៅែល់ មន្តនតីចែលគ្តូវបានចតងតាងំនោយសាា ប័នសាធារណៈ 

មានភារកិ្ច្បចគ្រប់គ្រងឯក្សារនិងផ្តល់នសវាព័ត៌មានជូនសាធារណជន។ 
-ការោិល័យព័ត៌មាន សនំៅែល់  ក្ចនលាភងផ្តល់ព័ត៌មានែល់អនក្នសនីសុំន យីគ្តូវបានបនងកីត 

ន ងីនោយសាា ប័នសាធារណៈ។ 
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-សាា ប័នសាធារណៈ សំនៅែល់ គ្ក្សួង រែឋនលខា្ិការោឋ ន ឬអងគភាពរែឋែនទ្នទ្ៀតរមួទងំ 
រែឋបាលមូលោឋ ននគ្កាមឱវាទ្និងរែឋបាលរាជធានី-នខតត-ក្រុង-គ្សុក្-ខណឌ -ឃុ-ំសងាក ត់ ចែលបនងកីតន ងីនោយ 
ច្បាប់ គ្ពេះរាជគ្កឹ្តយ  អនុគ្កឹ្តយ គ្បកាស ឬលិខិតបទ្ោឋ នែនទ្នទ្ៀតគ្សបតាមរែឋ្មមនុញ្ញននគ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ 
ក្មពុជា។ 

-អនក្នសនសុីំ សំនៅែល់  បុរគលចែលបានន វ្ីសំនណីសុំព័ត៌មាន។ 
-រដ្ឋបាលថ្នា រ់ជាតិ សំដៅដ្ល់ ក្រសួង សាា ប័ន ឬអងគភាពសាធារណៈក្បហារ់ក្បហែល និង 

មនទីរជំនាញដក្ោមឱវាទ។ 
-រដ្ឋបាលថ្នា រ់ដក្ោមជាតិ សំដៅដ្ល់ រាជធានី -នខតត-គ្កុ្ង-ក្សុរ-ខណឌ -ឃ -ំ សង្កា ត់ហដ្លសាិត 

ដៅដក្ោមហដ្នសមតារិច្ចរបស់ក្រុមក្បឹរានីមយួៗ។ 
-ព័ត៌មានប ៉ះពាល់សនតសិ ខជាតិ 

    រ- សំដៅដ្ល់ព័ត៌មានសមាា ត់ទងំឡាយណា ហដ្លអាច្នាឲំ្យមានដក្រ៉ះថ្នា រ់ដ្ល់បូរណ- 
ភាពទឹរដី្ និងនិរនតរភាពហដ្លជាអាយ ជីវតិរបស់ក្ព៉ះរាជាណាច្ក្ររមព ជា។ 

      ខ- សំដៅដ្ល់ព័ត៌មានសមាា ត់ទងំឡាយរបស់រងដោធពលដខមរភូមិនទ ឬរងរមាល ងំនគរ 
បាលជាតិហដ្លោរហបរធាល យនាឲំ្យមានដក្រ៉ះថ្នា រ់ដ្ល់ោរបំដពញដបសររមម ឬក្បតិបតតិោរសឹរដៅរា ង 
ក្ព៉ះរាជាណាច្ក្ររមព ជា។ 

-មន្រនតសីាធារណៈ     សំដៅដ្ល់ប គគលទងំឡាយហដ្លបំដរោីរង្ករដៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់ជាតិ និងរដ្ឋ 
បាលថ្នា រ់ដក្ោមជាតិ។ 

-សណាត ប់ធាា ប់សាធារណៈ សំដៅដ្ល់ព័ត៌មានសមាា ត់ទងំឡាយហដ្លោរហបរធាល យ បងាឲ្យដរីត 
មានភាពក្ច្បូរក្ច្បល់ ច្លាច្ល អំដពីែងឹាដធវីឲ្យបាត់បង់ដសារភាពរដបៀបដរៀបរយសងគម។ 
 

ជំរូរទ្ី២ 
សទិ្ធិនិងកាតរវរិចចននការផ្តលរ់័ត៌មាន 

មាព្ា ៥.    
បុរគល  គ្រប់រូប  មានសិទិ្ធនិងនសរភីាពក្នុងការទ្ទ្លួបានព័ត៌មានពីសាា ប័នសាធារណៈ ចែលសាិតនៅ

នគ្កាមបទ្បញ្ញតតិននច្បាប់ននេះ។ 
មាព្ា ៦.  

គ្រប់សាា ប័នសាធារណៈ ទងំអស់គ្តូវនោរពនោលការណ៍ននការោតគ្តោងព័ត៌មានជាអតិបរមា។ 
នែីមបសីនគ្មច្បនោលនៅននេះសាា ប័នទងំននាេះគ្តូវន វ្ីបច្បចុបបននភាពជាគ្បចនិំង  ផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានឲ្យបានទូ្ល ំ
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ទូ្ោយ  អំពីចផ្នការសក្មមភាពការងារ ចផ្នការថវកិា ការបំនពញភារកិ្ច្បច ការទ្ទ្លួខុសគ្តូវ និងនសច្បក្តី
សនគ្មច្បនានាចែល ក់្ព័នធនឹងផ្លគ្បនោជន៍ជាតិ ផ្លគ្បនោជន៍របស់សាធារណជនែូច្បជា៖ 

រ- ការនរៀបចំ្ប និងការគ្បគ្ពឹតតនៅរបស់សាា ប័នសាធារណៈនានា រមួទងំសក្មមភាពការងារគ្ពម 
ទងំសមិទធផលទងំឡាយចែលសនគ្មច្បបាន។ 

ខ- ចផ្នការអភិវឌ្ឍន ោឋ រច្បនាសមព័នធ និងចផ្នការអភិវឌ្ឍនលីគ្រប់វស័ិយរបស់សាា ប័នសា- 
ធារណៈ។ 

គ- ព័ត៌មានលមអិតអំពីយនតការនសវា រមួទងំតារាងតនមលាភនសវាសាធារណៈនានា ចែលសាា ប័ន 
សាធារណៈគ្តូវផ្តល់ជូនសាធារណជន។ 

ឃ- ច្បាប់ បទ្ោឋ នរតិយុតត នោលននោបាយ នសច្បក្តីសនគ្មច្បនានា និងភារកិ្ច្បចរបស់សាា ប័ន 
សាធារណៈចែលទក់្ទ្ងនឹងសិទ្ធិ នសរភីាព កាតពវកិ្ច្បច និងផ្លគ្បនោជន៍របស់សាធារណជន។ 
                   ង- គ្រប់ទិ្ែឋភាពននែំនណីរការ និងនីតិវ ិ្ ីទងំឡាយរបស់តុោការ រមួទងំកិ្ច្បចការរែឋបាល 
ចែលមានផ្លគ្បនោជន៍និងទំ្នាក់្ទំ្នងផ្ទទ ល់ជាមយួសាធារណជន    នលីក្ចលងចតបទ្បញ្ញតតិមយួចំ្បននួ
ចែលហាមឃាត់។ 
 ច្ប- រនគ្មាងថវកិាគ្បចឆំ្ន រំបស់ខលាភួន ចែលភាា ប់ជាមយួនឹងនសច្បក្តីលមអិតព័ត៌មានអំពីថវកិាចែល 
គ្តូវចំ្បណាយក្នុងឆ្ន  ំរិញ្ញវតាុនានពលបច្បចុបបនន និងរណនីសវនក្មមនន រិញ្ញវតាុឆ្ន មុំន។ 
  ឆ- សំនណីផ្លាភូវការ ឬយនតការបណតឹ ងសគ្មាប់សាធារណជនចែលមានទំ្នាក់្ទំ្នងជា 
មយួសក្មមភាព ឬខក្ខានមិនន វ្ីសក្មមភាពនោយសាា ប័នសាធារណៈននាេះរមួជាមយួនឹងនសច្បក្តីសនងេបនន 
សំនណី ក្យបណតឹ ង ឬសក្មមភាពផ្ទទ ល់ែនទ្នទ្ៀតរបស់សមាជិក្ននសាា ប័នសាធារណៈ និងការនឆលាភីយតប 
របស់សាា ប័នននាេះ។ 

មាព្ា ៧.  

 គ្រប់សាា ប័នសាធារណៈគ្តូវបងកលក្េណៈងាយគ្សួល គ្ពមទងំនបីក្ទូ្ោយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន 
គ្រប់គ្បនភទ្ែល់សាធារណជនតាមការនសនីសុំនោយោម នការនរសីនអីងតាមចបបបទ្ ចែលងាយយល់ក្នុង 
នពលនវោ និងតនមលាភសមគ្សប  នលីក្ចលងចតព័ត៌មានសមាា ត់ ចែលសាិត ក្នុងបទ្បញ្ញតតិ ហាមឃាត់។ 
មាព្ា ៨.  

 សាា ប័នសាធារណៈក្តូវបំដពញោតពវរិច្ចដូ្ច្តដៅ៖ 
ក្- បដងាីតការោិល័យព័ត៌មាននៅតាមសាា ប័ននីមយួៗទងំដៅថ្នា រ់ជាតិ និងថ្នា រ់ដក្ោមជាតិ 

នោយោគំ្ទ្ចផ្នក្ រិញ្ញវតាុ សមាា រៈ និងមន្ោបាយសមគ្សបែល់មន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មាននែីមប ីសគ្មួលែល់ 
ការផ្តល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជននោយគ្បសិទ្ធភាព។ 
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                  ខ- ការោិល័យព័ត៌មាននីមយួៗ គ្តូវែឹក្នានំោយអនុគ្បធានសាា ប័នមយួរូប ចែលមានជំនាញ និង 
បទ្ពិនសា្ន៍នលីវស័ិយព័ត៌មានចែលសាា ប័នខលាភួនទ្ទ្លួខុសគ្តូវគ្ពមទងំមន្តនតីទ្ទ្ួលបនទុក្ព័ត៌មាននគ្កាមឱវាទ្
តាមតគ្មូវការជាក់្ចសតង។ 

រ- ោរហតងតងំមន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មានក្តូវរំណត់ដោយ ដសច្រតីសដក្មច្របស់សាា ប័ន 
សាធារណៈ ។ 

ឃ- បណតុ េះបណាត លមន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មានឲ្យមានសមតាភាពជំនាញ អំពីសិទិ្ធទ្ទ្លួព័ត៌មាន
នែីមបអីនុវតតច្បាប់ននេះឲ្យមានគ្បសិទ្ធភាព។ 
                ង- ជំរុញអងគភាពជំនាញចំ្បណុេះឲ្យសាា ប័នសាមី គ្តូវស ការទ្ទ្លួខុសគ្តូវក្នុងការគ្សាវ 
គ្ជាវរក្ព័ត៌មានចែលជាក្មមវតាុសំនណីសុំរបស់គ្បធានការោិល័យទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មាន នែីមបផី្តល់ជូន 
សាធារណជន។ 
មាព្ា ៩.  

មន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មាន មានភារកិ្ច្បចែូច្បតនៅ៖ 
ក្-  ជាអនក្នា ំក្យឲ្យសាា ប័នចែលសាមីខលាភួនកំ្ពុងបំនពញភារកិ្ច្បច នែីមបនីឆលាភីយតបនៅសាធារណជន។  
ខ-  ជាអនក្ទ្ទ្ួលខុសគ្តូវចំ្ដពា៉ះម ខក្បធានសាា ប័ន ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្បនភទ្ជូនសាធារណជន។ 
រ-ជាអនក្សគ្មបសគ្មួលក្ណាត លនៅក្នុងសាា ប័នរបស់ខលាភួន និងទំនារ់ទំនងជាមួយសាធារណ 

ជនសគ្មាប់ទ្ទ្លួសំនណីសុំព័ត៌មានពីសាធារណជន។ 
ឃ-ស ការោ៉ា ងជិតសនិទ្ធជាមយួគ្រប់អងគភាពជំនាញចំ្បណុេះឲ្យសាា ប័នរបស់ខលាភួន នែីមបគី្សាវគ្ជាវ 

គ្បមូលច្បងគ្ក្ងឯក្សាររក្ាទុ្ក្និងជយួរក្ឯក្សារកំ្ណត់គ្តាចែលជាក្មមវតាុរបស់អនក្នសនីសុំ។ 
ង-ជយួសគ្មួលែល់បុរគលគ្រប់រូប ចែលនសនីសុំព័ត៌មានរាប់បញ្ចូ ល ទងំជំនយួក្នុងការនរៀបចំ្ប 

ចបបបទ្នសនីសុព័ំត៌មានគ្ពមទងំនីតិវ ិ្ ីនផ្សងនទ្ៀតចែលកំ្ណត់ក្នុងច្បាប់ននេះ។ 
ច្ប-ស ការជាមួយអងគភាពជំនាញ ក់្ព័នធនផ្សងនទ្ៀតនៅក្នុងសាា ប័នរបស់ខលាភួន នែីមបកំី្ណត់ថា 

ព័ត៌មានណាសាិតក្នុងគ្ក្បខណឌ ព័ត៌មានសមាា ត់ឬសំនៅឯក្សារណាទ្ទ្លួឬមិនទ្ទ្លួអញ្ញគ្តក្មម។ 
ឆ-ជាអារដរៀបចំ្ហផនោរទំនារ់ទំនងព័ត៌មាននិងផសពវផាយជាសាធារណៈអំពីោរអន វតត តនួាទី 

ភាររិច្ច និងលទធផលោរង្ករហដ្លសាា ប័នសាធារណៈសដក្មច្បាន។ 
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                                                        ជំរូរទ្ី៣ 
នីតិវិធីសសនើសុនំិងផ្តលរ់័ត៌មាន 

មាព្ា ១០.    

          បុរគលគ្រប់រូបនទេះជារូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលមានសិទ្ធិនសនីសុំព័ត៌មានគ្រប់គ្បនភទ្ពីសាា ប័នសាធារណៈ 
នោយោម នការនរសីនអីង។ 
មាព្ា ១១.  

ការនសនីសុំព័ត៌មាន គ្តូវន វ្ីន ងីជាោយលក្េណ៍អក្សរ នោយបញ្ជា ក់្លមអិតឲ្យបានច្បាស់ោស់អំពី 
ព័ត៌មាន និងទ្គ្មង់ព័ត៌មានចែលគ្តូវនសនីសុនំៅសាា ប័នសាធារណៈ។ 

 នីតិវ ិ្ ីនិងទ្គ្មង់ចបបបទ្ននការនសនីសុំព័ត៌មានគ្តូវបានកំ្ណត់ែូច្បតនៅ៖ 
    ១- ទក្មង់ហបបបទដសាីស ំព័ត៌មាន៖ 

 - ន ម្ េះ នភទ្ អាយុ សញ្ជា តិ មុខរបរ 
  - អាសយោឋ នសាន ក់្នៅបច្បចុបបនន និងអាសយោឋ ននអ ចិ្បគ្តូនិក្ (ក្បសិនដបីមាន)  
  - បញ្ា ីន ម្ េះព័ត៌មានលមអិតចែលគ្តូវនសនីសុំ។ 
២- អនក្នសនីសុំចែលោម នលទ្ធភាពបំនពញទ្គ្មង់ចបបបទ្ខលាភួនឯងនោយសារអនក្េរភាព ឬពិការភាព 

សាមីខលាភួនអាច្បន វ្ីការនសនីសុំព័ត៌មាននោយផ្ទទ ល់មាត់។ មន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មាន ចែលបានទ្ទ្លួសំនណីសុំ 
ន យី គ្តូវជយួបំនពញចបបបទ្ព័ត៌មានជាោយលក្េណ៍អក្សរឲ្យបានគ្តឹមគ្តូវតាម ការនសនីសុំដោយឥតគិតថ្លល 
ន យីគ្តូវោក់្ន ម្ េះមន្តនតីចែលបានបំនពញកាតពវកិ្ច្បចននេះនៅក្នុងនសច្បក្តីថតច្បមលាភងនិងបងាក ន់នែរបស់អនក្នសនីសុំ។  

    ៣- អនក្នសនីសុំអាច្បគ្បរល់សំនណីសុំព័ត៌មានជាោយលក្េណ៍អក្សរនោយផ្ទទ ល់នែ ឬតាមរយៈ 
តំណាងគ្សបច្បាប់នៅមន្តនតីសាា ប័នសាធារណៈ ឬមន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មាន ឬអាច្បនផ្ញីតាមរយៈ នគ្បសណីយ ៍
ឬសារនអ ចិ្បគ្តូនិច្បនៅកាន់សាា ប័នសាធារណៈចែលោន់ោប់ព័ត៌មានដនា៉ះ។ 

    ៤- មន្រនតីថ្នសាា ប័នសាធារណៈ ឬមន្រនតីទទលួបនទ រព័ត៌មាន ហដ្លបានទទួលោរដសាសី ំព័ត៌មាន
ក្តូវច្ ៉ះបញ្ជ ី និងដច្ញនូវបង្កា ន់ថ្ដ្បញ្ជជ រ់ឱយអារហដ្លបានដសាសី ំដនា៉ះ។   

    ៥- អនក្នសនីសុំគ្តូវទ្ទ្ួលយក្បងាក ន់នែសំអាងពីមន្តនតីសាា ប័នសាធារណៈ ឬមន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ 
ព័ត៌មានបនាទ ប់ពីបានគ្បរល់សំនណីរចួ្ប។ ចំ្បន េះអនក្នសនីសុំតាមរយៈនគ្បសណីយ ៍ឬសារនអ ចិ្បគ្តូនិច្ប បងាក ន់ 
នែសំអាងគ្តូវផ្តល់ជូនតាមគ្បនភទ្មន្ោបាយចែលនសនីសុំ។  

    ៦- មន្តនតីសាា ប័នសាធារណៈចែលទ្ទ្លួបានសំនណីសុំព័ត៌មានន យី គ្តូវបញ្ាូ នសំនណីននាេះនៅ
កាន់មន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មានក្នុងរយៈនពល ២៤(ថ្មៃបួន)នមា៉ា ងនននថាន វ្ីការ។  
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    ៧- គ្បសិននបីសំនណីសុំព័ត៌មានមិនចំ្បសាា ប័នមានសមតាកិ្ច្បចោន់ោប់ព័ត៌មាន មន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្
ព័ត៌មានគ្តូវបញ្ាូ នសំនណីននាេះគ្ត ប់នៅអនក្នសនីសុំវញិឱយបានឆ្ប់រ ័សបំផុ្ត និងក្តូវផតល់ព័ត៌មានឱយបាន
ដក្ចី្នតមហដ្លអាច្ដធវីបានអំពីសាា ប័នហដ្លរំព ងោន់ោប់ព័ត៌មានហដ្លពារ់ព័នធដៅនឹងសំដណីដនា៉ះ ។ 
មាព្ា ១២.    

សាា ប័នសាធារណៈគ្តូវផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់ោស់នៅតាមគ្បនភទ្ និងទ្គ្មង់ព័ត៌មានរបស់អនក្នសនសុីំជាអាទ្ិ៍៖ 
១- ច្បាប់ថតច្បមលាភងសំដៅព័ត៌មានគ្តឹមគ្តូវតាមច្បាប់នែីម។  
២- ការថតច្បមលាភងសំដៅព័ត៌មានអាច្ជាអក្សរ សំន ង រូបភាព ោហសសតវដីដ្អូ ថ្នស ឬជា

ទ្គ្មង់នផ្សងៗនទ្ៀត។ 
៣- សំដៅជាទ្គ្មង់នលខកូ្ែ អក្សរកាត់ អក្សរសាទ ប ឬទ្គ្មង់ជាសញ្ជញ នផ្សងៗនទ្ៀត។ 
៤- ក្នុងក្រណីការនសនីសុំព័ត៌មាននគ្ចី្បនភាសា សាា ប័នសាធារណៈអាច្បផ្តល់ជូនអនក្នសនីសុំជាភាសា

ចខមរ ឬភាសាតាមទ្គ្មង់នែីមននព័ត៌មានននាេះ។  
មាព្ា ១៣.    

មន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មាន គ្តូវពិនិតយសំនណីសុំព័ត៌មានឲ្យបានឆ្ប់បំផុ្ត ន យីគ្តូវន វ្ីការនឆលាភីយ 
តបជាោយលក្េណ៍អក្សរនៅអនក្នសនីសុំថាមានឬោម នព័ត៌មានននាេះ ឬជាគ្បនភទ្ព័ត៌មានសមាា ត់ចែលគ្តូវបាន
ហាមឃាត់ការោតគ្តោងជាសាធារណៈនោយបញ្ញតិតច្បាប់។ ការនឆលាភីយតបននេះគ្តូវន វ្ីន ងីក្នុងរយៈនពលមិន
ឲ្យនលីសពី ៥ (ក្បា)ំ នថា នននថាន វ្ីការរិតចប់ពីនថាទ្ទ្ួលបានសំនណីសុំ។  
 ការនឆលាភីយតបជាវជិាមាន គ្តូវបញ្ជា ក់្អំពីតនមលាភនសវាចែលគ្តូវចំ្បណាយ សគ្មាប់ទ្ទ្លួបានព័ត៌មាន
នៅក្នុងលិខិតននាេះ។ 
មាព្ា ១៤.    

  សាា ប័នសាធារណៈគ្តូវផ្តល់ព័ត៌មានែល់អនក្នសនីសុំែូច្បតនៅ៖ 
     ១- ផ្តល់ព័ត៌មានជូនអនក្នសនីសុំក្នុងរយៈនពល ១៥ (ដ្ប់ក្បា)ំ នថានននថាន វ្ីការគិតពីថ្លាទទលួបាន

ោរដ ល្ីយតបជាផលូវោរពីអារដសាីស ំថ្នឯរភាពទទួលយរតថ្មលដសវាដូ្ច្បានបញ្ជជ រ់រា ងមាក្ត១៣ ថ្នច្ាប់ដន៉ះ ។ 
     ២- គ្បសិននបីការផ្តល់ព័ត៌មាន មិនអាច្បន វ្ីនៅបានក្នុងអំ ុងនពលចែលបានកំ្ណត់នៅចំ្ណ ច្ទី១ 

សាា ប័នសាធារណៈអាច្បន វ្ីការពនោរនពលបនតនទ្ៀតមិនឲ្យនលីសពីរយៈនពល ៤០ (ចសសិប) នថា នននថាន វ្ី
ការរិតចប់ពីនថាទ្ទ្លួបានសំនណីសុដំោយបញ្ជជ រ់ពីមូលដែត ថ្នោរពនារដពលដន៉ះជាលាយលរខណ៍អរសរ
ដៅអារដសាសី ំព័ត៌មានវញិ។ 
មាព្ា ១៥.    
 សាា ប័នសាធារណៈ អាច្បដិ្ដសធផតល់ព័ត៌មានជូនអារដសាីស ំរា ងលរខខណឌ ហដ្លបានកំ្ណត់ែូច្បតនៅ៖ 
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១- ព័ត៌មានចែលនសនីសុជំាព័ត៌មានសមាា ត់សាិតក្នុងបទ្បញ្ញតតិហាមឃាត់ែូច្បមានចច្បងក្នុងមាគ្តា
២០ ននច្បាប់ននេះ។ 

    ២- អនក្នសនសុីំមិនគ្ពមបំនពញចបបបទ្នសនីសុំឲ្យបាននពញនលញ ែូច្បមានចច្បងក្នុងមាគ្តា១១ 
ជំពូក្ទី្៣ននច្បាប់ននេះ។ 

    ៣- អនក្នសនសុីំឆ្នៅរខំានែល់គ្បតិបតតិការរបស់សាា ប័នសាធារណៈ។ 
(សុំផ្ទអ ក្សិន នែីមបគី្បមូលធាតុចូ្បលទក់្ទ្ងចំ្បណុច្បទី្២ និងទី្៣) 
    ៤- សាា ប័នសាធារណៈនទី្បបានផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យអនក្នសនីសុំរចួ្បន យីក្នុងរយៈនពល តិច្បជាង 

១២០ នថា ដក្ោមបនួហខឬព័ត៌មាននសនីសុំននាេះមានលក្េណៈគ្សនែៀងោន នៅនឹងព័ត៌មានចែលសាា ប័នសាធារ
ណៈនទី្ប ផ្តល់ឲ្យ។  

    ៥-ឯក្សារចែលនសនីសុំមានការ ក់្ព័នធនគ្ចី្បនសាា ប័ននពក្ ចែលមិនអាច្បផ្តល់ឲ្យទន់នពលកំ្ណត់
ែូច្បមានចច្បងក្នុងមាគ្តា ១៤ ជំពូក្ទី្ ៣ ននច្បាប់ននេះ។  

    ៦- ន វ្ីឲ្យខូច្បរុណភាពខលាភឹមសារសំនៅកំ្ណត់គ្តា ឬខូច្បខាតែល់ការរក្ាទុ្ក្សំនៅកំ្ណត់
គ្តាព័ត៌មានរបស់សាា ប័នសាធារណៈ។ 
មាព្ា ១៦.    

           អនក្នសនីសុំចែលមានបំណងច្បង់បានព័ត៌មានពិតគ្បាក្ែ   ន យីគ្តូវបានសាា ប័នសាធារណៈបែិនស្
នោយមូលន តុច្ាស់លាស់ែូច្បមានចច្បងក្នុងមាគ្តា១១ និងមាគ្តា១៥  ជំពូក្ទី្៣ ននច្បាប់ននេះអាច្បនសនីសុំ
ន ងីវញិ  នោយនគ្ជីសនរសីព័ត៌មានចែលគ្តូវការចបំាច់្បពិតគ្បាក្ែឲ្យមានចំ្បននួសមគ្សបងាយគ្សួលដ្ល់មន្តនតី
ទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មានបំនពញភារកិ្ច្បចតាមនពលកំ្ណត់ែូច្បមានចច្បងក្នុងមាគ្តា១៤ ជំពូក្ទី្៣ ននច្បាប់ននេះ។ 

គ្បសិននបីសាា ប័នសាធារណៈមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានក្នុងរយៈនពល ៤០ (ចសសិប)នថា នននថាន វ្ីការ
ដោយព ំបានបញ្ជជ រ់មូលដែត ច្ាស់លាស់  អារដសាីស ំអាច្បដឹងតវា ដៅសាា ប័នមានសមតារិច្ចែូច្បមានចច្បងក្នុង
មាគ្តា២២ ជំពូក្ទី្៦ ននច្បាប់ននេះ។ 
មាព្ា ១៧.    

 មន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មានគ្តូវពិនិតយសំនណីសុំព័ត៌មានហដ្លសាិតក្នុងចែនអញ្ញគ្តក្មម រចួ្ន វ្ីការចបង
ចច្បក្ចផ្នក្ព័ត៌មានចែលសាិតក្នុងបទ្បញ្ញតតិហាមឃាត់និងចផ្នក្ចែលមិនសាិតក្នុងបទ្បញ្ញតិតហាមឃាត់។ 
          មន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មានគ្តូវសនគ្មច្បផ្ដល់ជូនអនក្នសនីសុំែូច្បខាងនគ្កាម៖  

១- ព័ត៌មានចែលបានផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈរចួ្បន យីែូច្បមានចច្បងក្នុងមាគ្តា៦ ជំពូក្ទី្២ 
ននច្បាប់ននេះ  ឬថតច្បមលាភងចផ្នក្ព័ត៌មានចែលមិនចមនជាព័ត៌មានសមាា ត់។  

២- ព័ត៌មានអំពីការកាត់នចលកំ្ណត់គ្តាមួយចផ្នក្ចែលជាព័ត៌មានសមាា ត់ ដោយបញ្ជា ក់្ន តុ
ផ្លននការកាត់នចលចផ្នក្ព័ត៌មានសមាា ត់ និងបទ្បញ្ញតតិហាមឃាត់។ 
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       ៣- ព័ត៌មានរបស់មន្រនតីនដោបាយននសាា ប័នសាធារណៈ និងមន្រនតីក្របខណ្ឌរដ្ឋបាលសាធា
រណៈទរ់ទងដៅនឹងតនួាទី ភាររិច្ច។ 
         ៤- ព័ត៌មានពារ់ព័នធហផារពាណិជជរមមហដ្លមាច ស់រមមសិទធិបានដបា៉ះបង់ដោល ឬបានយល់ក្ពម
ផតល់ឲ្យសាា ប័នសាធារណៈដក្បីក្បាស់ជាក្បដោជន៍សាធារណៈ ។ 
 
មាព្ា ១៨.   

 មន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មាននៅគ្រប់សាា ប័នសាធារណៈ មិនគ្តូវនរច្បដវ៉ះពីការទ្ទ្លួខុសគ្តូវក្នុងការ
បំនពញកាតពវកិ្ច្បចផ្តល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជននោយមូលន តុព័ត៌មានសាិតក្នុងចែនអញ្ញគ្តរមម ែូច្បមាន
ចច្បងក្នុងមាគ្តា ៦ ជំពូក្ទី្២ និងមាគ្តា១៧ ជំពូក្ទី្៣ ននច្បាប់ននេះ ។ 

គ្បសិននបីសំនណីសុំព័ត៌មានសាិតក្នុងចែនអញ្ញគ្តក្មម គ្តូវអនុវតតតាមមាគ្តា១៧ ជំពូក្ទី្៣ ននច្បាប់ននេះ។ 
មាព្ា ១៩. 

 សាា ប័នសាធារណៈគ្តូវបំនពញកាតពវកិ្ច្បចផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យសាធារណជន នោយកំ្ណត់តនមលាភនសវា សមគ្សប
ែូច្បតនៅកំ្ណត់តនមលាភនសវាក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនឱយបានសមគ្សបែូច្បតនៅ៖ 

       ១- ផ្តល់នសវាក្នុងការនរៀបចំ្បទ្គ្មង់ចបបបទ្នសនីសុំព័ត៌មាននោយពំុរិតនថលាភ។ 
       ២- ផ្តល់កំ្ណត់គ្តាព័ត៌មានថតច្បមលាភងជាោយលក្េណ៍អក្សរ សំន ង រូបភាព ោហសសត វដីដ្អូ  

ថ្នស  ឬជាតាមទ្គ្មង់នផ្សងៗនទ្ៀតគ្តូវកំ្ណត់យក្តនមលាភនសវានោយគ្បកាសអនតរគ្ក្សួងរវាង គ្ក្សួងនសែឋកិ្ច្បច
និង រិញ្ញវតាុជាមយួសាា ប័ន ក់្ព័នធ។ 

 
                                                     ជំរូរទ្ី ៤ 

រ័ត៌មានសមាា ត់ 
មាព្ា ២០. 

សាា ប័នសាធារណៈអាច្បបែិនស្ផ្តល់ជូនព័ត៌មានែល់សាធារណជន គ្បសិននបីការបនញ្ចញព័ត៌មាន
ននាេះបណាត លឲ្យ៖ 

១- អនតរាយែល់សនតសុិខជាតិ និងសណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ។ 
២- អនតរាយែល់ទំ្នាក់្ទំ្នងជាមយួក្បដទសដ្ថ្ទ។ 
៣- អនតរាយែល់នសែឋកិ្ច្បច និង រិញ្ញវតាុសាធារណៈជាតិ។ 
៤- ប៉ាេះ ល់ែល់សំណំុនរឿង ក្តីរបស់តុោការ នសីុបអនងកតឬែនំណីរការជនំុំជគ្មេះក្តី ឬការ

សមាា ត់របស់តុោការ។  
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៥- ប៉ាេះ ល់ែល់អាថ៌កំ្បាងំឯក្ជនបុរគល នោយរមួបញ្ចូ លទងំសំណំុនរឿងរបស់មន្តនតី រាជការ 
សំណំុនរឿង ក់្ព័នធបញ្ជា សុខភាព សំណំុនរឿងវវិាទ្ ណិជាក្មម នីតិឯក្ជន ។ 

៦-  នគ្ោេះថាន ក់្ែល់មន្តនតីចែលអនុវតតច្បាប់ ឬបំនពញនបសក្ក្មម។ 
៧- ប៉ាេះ ល់ែល់លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត និងបទ្បញ្ញតតិហាមឃាត់សតីពី ព័ត៌មានសមាា ត់នន

គ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា។ 
 

ជំរូរទ្ី ៥ 
រិចចការារននការផ្តលរ់័ត៌មាន 

មាព្ា ២១. 
ប គគលក្គប់រូបមិនក្តូវទទលួខ សក្តូវខាងហផារក្ពែមទណឌ  ឬរដ្ឋបបដវណី ឬវន័ិយរដ្ឋបាលណាមយួពីោរ

បតឹងបរហិារដ្ល់អាជាា ធរត លាោរ ឬអាជាា ធរមានសមតារិច្ចដផសងដទៀត ពីបទឧក្រិដ្ឋ ឬបទមជឈមឹហដ្លខលួនបាន
ដឹ្ងដៅរា ងក្របខណឌ ថ្នម ខង្ករ ឬរា ងឱោសថ្នោរបំដពញម ខង្កររបស់ខលួន។ 
មាព្ា ២២. 

មន្រនតីទទលួបនទ រព័ត៌មានមិនក្តូវទទលួខ សក្តូវខាងហផារក្ពែមទណឌ  ឬរដ្ឋបបដវណី ឬ វន័ិយរដ្ឋបាល
ណាមយួចំ្ដពា៉ះោរសំដរច្ផតល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជន ហដ្លបានដធវីរា ងក្របខណឌ សមតារិច្ច និងម ខង្ករ
របស់ខលួនរា ងឋានៈជាមន្រនតីទទលួបនទ រព័ត៌មាន។ ដរលោរណ៍ដន៉ះ មិនក្តូវបានយរមរអន វតតដ យីរា ង
ររណីមន្រនតីទទលួបនទ រព័ត៌មានបំដពញភាររិច្ចរបស់ខលួន ដោយបំពានរា ងដច្តនាទ ច្ចរតិដលីសមតារិច្ច និង
ម ខង្ករហដ្លច្ាប់បានក្បគល់ឲ្យ។ 

 
ជំរូរទ្ី ៦ 

ការបតឹងតវ៉ា និងការអនុវតតសសចរតីសសក្េច 
មាព្ា ២៣.    

អនក្នសនីសុំអាច្បបតឹងតវា៉ា នៅក្បធានសាា ប័នហដ្លខលួនបានដសាីស ំព័ត៌មាន ក្បសិនដបីសំដណីស ំព័ត៌មាន
ដនា៉ះពំុគ្តូវបានផ្តល់ជូនតាមការនសនីសុំែូច្បមានចច្បងក្នុងមាគ្តា១៤  ឬគ្តូវបានបែិនស្ពីសាា ប័នសាធារណៈ
នោយពំុមានការបញ្ជា ក់្អំពីមូលន តុឲ្យបានច្បាស់ោស់ែូច្បមានចច្បង ក្នុងមាគ្តា១៥ និងមាគ្តា ១៧ នន
ច្បាប់ននេះ។ 

សាា ប័នសាធារណៈគ្តូវនឆលាភីយតបនៅនឹងបណតឹ ងក្នុងរយៈនពល១៥(ែប់គ្បា)ំនថានននថាន វ្ីការរិតចប់
ពីនថាទ្ទ្លួបាន ក្យបណតឹ ង។ 
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ក្រណីអនក្នសនីសុំមិនយល់គ្ពមតាមនសច្បក្តីសនគ្មច្បរបស់គ្បធានសាា ប័នសាធារណៈចែលខលាភួនបានបតឹង 
អារដសាីស ំអាច្បតឹងបដិ្ដសធដសច្រតីសំដរច្ដន៉ះដៅសាោែំបូងរាជធានី ឬនខតត និងអាច្បបតឹងជំទស់នសច្បក្តី
សនគ្មច្របស់សាលាដំ្បូងរាជធានី ឬដខតតដៅតមនីតិវធីិច្ាប់ ។ 
មាព្ា ២៤. 

ដបីសាោជក្ម៉ះរដីជាន់ទប ឬសាោជក្ម៉ះរដីជាន់ខពស់សនគ្មច្បឲ្យសាា ប័នសាធារណៈផតល់ព័ត៌មាន
តមោរដសាីស  ំ នីតិវ ិ្ ីននការផ្ដល់ព័ត៌មានក្តូវអន វតតតមមាក្ត១៣ និងមាគ្តា១៤ ននច្បាប់ននេះ។  

 
ជំរូរទ្ី ៧ 

សោសបញ្ញតតិ 
មាព្ា ២៥.  

 មន្តនតីសាា ប័នសាធារណៈ ឬមន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មានហដ្លពំុបានបំនពញកាតពវកិ្ច្បចតមបទបញ្ញតតិ
មាគ្តា៩ មាគ្តា១១ មាគ្តា១២ មាគ្តា១៣ មាគ្តា១៤ មាគ្តា១៧ មាគ្តា១៨ និងមាគ្តា២៣  ននច្បាប់ននេះ  
គ្តូវទ្ទ្លួទ្ណឌ ក្មមខាងវន័ិយវន័ិយរដ្ឋបាល ដោយមិនទន់គិតដ្ល់នទសគ្ព មទ្ណឌ  ។ 
មាព្ា ២៦.  

  ប គគលណាគ្បគ្ពឹតតអំនពីឆ្នៅរខំាន រារាងំឬដក្បីក្បាស់មដធាបាយណាមយួដដី្មបជីាឧបសគគដ្ល់
ក្បតិបតតិោររបស់មន្រនតីសាា ប័នសាធារណៈ ឬមន្រនតីទទួលបនទ រព័ត៌មានរា ងោរបំដពញោតពវរិច្ច ដូ្ច្មានហច្ង
រា ងមាក្ត១៥ ជំពូរទី៣ ថ្នច្ាប់ដន៉ះ  ក្តូវផតនាទ ដទសោរ់ពនធនាររពី៧ (ក្បាពីំរ)ថ្លា ដៅ១ (មយួ)ហខ និង
ពិន័យជាក្បារ់ពី១០.០០០ (មយួមុ៉ឺន) ដរៀល ដៅ ១០០.០០០ (មយួហសន) ដរៀល ។  
 រា ងររណីក្បក្ពឹតតអំដពីែងឹាក្បឆងំនឹងមន្រនតីសាា ប័នសាធារណៈ ឬមន្រនតីទទួលបនទ រព័ត៌មានហដ្ល
បំដពញម ខង្ករដូ្ច្មានហច្ងរា ងរថ្នខណឌ ទី១ មាក្ត២៦ថ្នច្ាប់ដន៉ះ ក្តូវផតនាទ ដទសតមបទ បញ្ញតតិមាក្ត
៥០៦ (បទក្បឆងំនឹងោរអន វតតោរង្ករសាធារណៈ) ថ្នក្រមក្ពែមទណឌ  ។ 
មាព្ា ២៧.  

 អំដពីញ ៉ះញង់ដោយផ្ទទ ល់ឲ្យក្បក្ពឹតតអំដពីឆដៅរខំាន រារាងំ ឬដក្បីក្បាស់មដធាបាយណាមយួ ដដី្មបី
ជាឧបសគគដ្ល់ក្បតិបតតិោរបំដពញភាររិច្ចរបស់មន្រនតីសាា ប័នសាធារណៈ ឬមន្រនតីទទលួបនទ រ ព័ត៌មាន ដូ្ច្មាន
ហច្ងរា ងមាក្ត១៥ ជំពូរទី៣ ថ្នច្ាប់ដន៉ះ ក្តូវផតនាត ដទសតមបទបញ្ញតតិមាក្ត ៥០៥ (បទញ ៉ះញង់ឲ្យ
ក្បក្ពឹតតអំដពីក្បឆងំនឹងអាររាជោរសាធារណៈ) ថ្នក្រមក្ពែមទណឌ  ។ 
មាព្ា ២៨.  

 បុរគលណាចែលបតឹងបរហិារដោយភូតរ ែរដ្ល់សាា ប័នសាធារណៈ ឬអាជាា ធរត លាោរនូវអំដពីជា
បទដលមីស ោលដបីោរបតឹងបរហិារដន៉ះនាឲំ្យដធវីោរក្សាវក្ជាវដោយឥតក្បដោជន៍ ក្តូវផតនាទ ដទសោរ់ពនធនាររ
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ពី១ (មយួ) ហខ ដៅ ៦ (ក្បាមំយួ) ហខ និងពិន័យជាក្បារ់ពី ១០០.០០០ (មយួហសន) ដរៀល ដៅ
១.០០០.០០០ (មយួលាន) ដរៀល ។  
 រា ងររណីអំដពីផតល់ព័ត៌មានមិនពិតដ្ល់អាជាា ធរស ីវលិ ឬដោធាហខមរ ហដ្លអាច្ឲ្យអនតរាយដ្ល់ោរ
ោរពារជាតិដដី្មបបីដក្មីផលក្បដោជន៍រដ្ឋបរដទស ក្តូវផតនាទ ដទសតមបទបញ្ញតតិមាក្ត៤៤៨ (បទផតល់ព័ត៌
មានមិនពិត) ថ្នក្រមក្ពែមទណឌ ។ 
 
 
មាព្ា ២៩. 
 បុរគលណាចែលមានភារកិ្ច្បចផ្តល់ព័ត៌មាន  ឬកាន់កាប់ព័ត៌មានរបស់សាា ប័នសាធារណៈដែយី យល់
ក្ពមបង្កា ញព័ត៌មានសមាា ត់ដ្ល់ប គគលរម នសមតារិច្ចឲ្យដឹ្ងដដី្មបទីទលួអំដណាយ ជំនូន ោរសនា ឬផល
ក្បដោជន៍ណាមយួក្តូវផតនាទ ដទសតមបទបញ្ញតតិមាក្ត៣២(បទដលមីសព ររលួយ) ថ្នច្ាប់សតីពីោរក្បឆងំ
អំដពីព ររលួយ ។ 
មាព្ា ៣០. 
 បុរគលណាចែលមានភាររិច្ចផតល់ព័ត៌មាន ឬោន់ោប់ព័ត៌មានសមាា ត់ដោយមូលដែត ថ្នសាា ន ភាព
របស់ខលួន ម ខរបរ ម ខង្ករ ឬដបសររមមរបស់ខលួន ដែយីបានបង្កា ញ ឬដធវីឲ្យហបរធាល យព័ត៌មានសមាា ត់ដ្ល់
ប គគលរម នសមតារិច្ចដឹ្ងពីោរសមាា ត់របស់សាា ប័នសាធារណៈក្តូវផតនាទ ដទសោក់្ពនធ នាោរពី ២ (ពីរ) ឆ្ន ំ
នៅ ៥ (គ្បា)ំ ឆ្ន  ំនិងពិន័យជាគ្បាក់្ពី ៤.០០០.០០០ (បួនោន) នរៀលនៅ ១០.០០០.០០០ (ែប់ោន) 
នរៀល និងក្តូវផតនាទ ដទសដោយដទសបហនាមដូ្ច្មានហច្ងរា ងមាក្ត ៤៨៣ (ក្បដភទដទសបហនាម) ថ្នក្រម
ក្ពែមទណឌ  ។ 
 រា ងររណីោរហបរធាល យព័ត៌មានសមាា ត់ដោយអដច្តនា ឬោរមិនដររពបទបញ្ជជ  ក្តូវផតនាទ ដទស
ោរ់ពនធនាររពី ៦ (ក្បាមំយួ) ហខដៅ ដៅ ២(ពីរ) ឆា  ំនិងពិន័យជាក្បារ់ពី ១.០០០.០០០ (មយួលាន) 
ដរៀល ដៅ ៤.០០០.០០០ (បនួលាន) ដរៀល។ 
មាព្ា ៣១. 
 បុរគលណាចែលមានភាររិច្ចផតល់ព័ត៌មាន ឬោន់ោប់ព័ត៌មានដែយីបានក្បគល់ឬដធវីឲ្យង្កយក្សួល
ធាល រ់ដ្ល់ថ្ដ្រដ្ឋបរដទស ឬភាា រ់ង្ករបរដទសនូវព័ត៌មានសមាា ត់ហដ្លដធវីឲ្យអនតរាយសនតិស ខជាតិ ដសដ្ឋរិច្ចជាតិ 
គ្តូវផ្តនាទ នទសោក់្ពនធនាោរពី ៧ (ក្បាពីំរ) ឆ្ន  ំនៅ ១៥ (ដ្ប់គ្បា)ំឆ្ន  ំនិងពិន័យជា គ្បាក់្ពី ១០.០០០.០០០ 
(ដ្ប់ោន) នរៀល នៅ ២០.០០០.០០០ (ថ្មៃោន) នរៀល និងគ្តូវ ផ្តនាទ នទស នោយនទសបចនាមែូច្បមាន
ចច្បងក្នុងមាគ្តា៤៥០ (ក្បដភទដទសបហនាម) ននគ្ក្មគ្ព មទ្ណឌ  ។ 
មាព្ា ៣២. 
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 ប គគលណាហដ្លរម នសមតារិច្ចោន់ោប់ព័ត៌មាន ឬប គគលហដ្លធាល ប់បំដពញភាររិច្ចោន់ោប់ 
ព័ត៌មានរបស់សាា ប័នសាធារណៈដែយីបានររាទ រ ឬោន់ោប់ព័ត៌មានសមាា ត់ជាឯរជនដោយដច្តនា ក្តូវ
ផតនាទ ដទសោរ់ពនធនាររពី២ (ពីរ)ឆា  ំ ដៅ ៥ (ក្បា)ំឆា  ំ និងពិន័យជាក្បារ់ពី ៤.០០០០០០(បនួលាន)
ដរៀល ដៅ ១០.០០០.០០០(ដ្ប់លាន) ដរៀល ។ 
មាព្ា ៣៣. 
 ប គគលណាហដ្លមានភាររិច្ចោន់ោប់ព័ត៌មានសាធារណៈ ដែីយបានដធវីឲ្យខូច្ខាត ឬបំផលិច្បំផ្ទល ញ
ព័ត៌មាន ក្តូវផតនាទ ដទសោរ់ពនធនាររពី ២(ពីរ) ឆា  ំដៅ ៥ (ក្បា)ំឆា  ំនិងពិន័យជាក្បារ់ពី ៤.០០០ ០០០
(បនួលាន)ដរៀល ដៅ ១០.០០០.០០០(ដ្ប់លាន) ដរៀល និងក្តូវផតនាទ ដទសដោយ ដទសបហនាមដូ្ច្មាន
ហច្ងរា ងមាក្ត ៤៨៣ (ក្បដភទដទសបហនាម) ថ្នក្រមក្ពែមទណឌ  ។ 
 ក្បសិនដបីោរខូច្ខាតព័ត៌មានដោយអដច្តនារា ងដពលបំដពញភាររិច្ច ក្តូវផតនាទ ដទសោរ់ពនធនាររ
ពី៦ (ក្បាមំយួ) ហខ ដៅ១ (មយួ) ឆា  ំ និងពិន័យជាក្បារ់ពី១.០០០.០០០ (មយួលាន)ដរៀល ដៅ 
២.០០០.០០០ (ពីរលាន)ដរៀល ។  
                                                       ជំរូរទ្ី ៨ 

អនតរបញ្ញតតិ 
មាព្ា ៣៤.  

          ច្បាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ចែលគ្បកាសឲ្យនគ្បីតាមគ្ពេះរាជគ្ក្មនលខនស/រក្ម/០៨៩៥/០៧ ចុ្បេះ
នថាទី្០១ចខក្ញ្ជញ  ឆ្ន ១ំ៩៩៥ និងបទ្បញ្ញតតិថ្នច្បាប់ ក់្ព័នធនផ្សងនទ្ៀត គ្ពមទងំបទោឋ នគតិយ តតទងំឡាយ
ហដ្លរកំ្ទដ្ល់ោរអន វតតច្ាប់ដន៉ះមានសុពលភាពអនុវតតរ ូតែល់មានបទ្បញ្ញតតិលមីមក្ជំនសួ។ 

           មន្តនតីទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មានរែឋបាលរាជធានី - នខតត ចែលបានបនងកីតន ងីនោយគ្បកាសអនតរ-គ្ក្សួង
រវាងគ្ក្សួងមហានផ្ទជាមយួក្រសួងព័ត៌មានតមក្បោសដលខ៣៥២៧  ក្បរ ៤៤៣ ពម.ក្បរ  ច្ ៉ះថ្លាទី២៦ 
ហខររាោ  ឆា ២ំ០១២    គ្តូវបនតអនុវតតរ ូតែល់ការោិល័យទ្ទ្លួបនទុក្ព័ត៌មានថមីមក្ជំនសួ គ្សបតាម
សាម រតីននច្បាប់ននេះ។ 

ជំរូរទ្ី ៩ 
អវសានបញ្ញតតិ 

មាព្ា ៣៥.  

 ច្បាប់ននេះមានអាទិ្ភាព គ្បសិននបីមានបទ្បញ្ញតតិននច្បាប់នផ្សងនទ្ៀតមិនគ្សបោន នឹងបទ្បញ្ញតតិទងំ
ឡាយននច្បាប់ននេះ។  
មាព្ា ៣៦.  

            បទ្បញ្ញតតិទងំឡាយណាចែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ននេះ គ្តូវចត់ទុ្ក្ជានិរាក្រណ៍។ 
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