
ឧបតថមភ ថវកិ េ យ ៖

លទធផល សេងខប េវទិក ពភិក  េលើក ទី ២
ស្ដ ីពី

 

 «  ្រកុម ្របឹក  ឃុ ំសងក ត់ ជ ្រស្ត ី និង ករ ទទួល 
ព័ត៌មន  » 



១



 «  ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ ្រស្តី  និង ករ ទទលួ ពត័ម៌ន  » 

 េរៀប ចំ េ យ ៖ សមពន័ធ ភព ជតិ  ឃុំ  សងក ត ់និង អងគករ វទិយ ថ ន េបើក ទូ យ

កល បរេិចឆទ ៖ ៃថង ទី ១៩ ែខ  តុ    ឆន  ំ ២០១២

សមជិក ចូល រមួ កនុង េវទិក៖ ២៨នក ់(្រស្តី ១៧នក ់និង បុរស ១១នក)់

  - តំ ង ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់(  ៩ របូ  )

           -តំ ង ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិល (  ៣ របូ )

                                   -តំ ង អងគករ មនិ ែមន រ ្ឋ ភបិល (  ១៦ របូ  )     



េគល បណំង ៃន េវទកិ ពភិក

ផ្ដល់ ឱកស ដល់ ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ ្រស្តី ែចក រែំលក នូវ បទ ពិេ ធន ៍ និង 
ឧបសគគ នន អំពី ករ ទទួល ពត័ម៌ន ទក ់ទង នឹង ករងរ របស់ គត។់

កំណត ់យុទធ ្រស្ត នន េដើមប ីជំរញុ ករ ទទួល ពត័ម៌ន ឲយ បន កន ់ែត ្របេសើរ 
ស្រមប ់្រកុម ្របឹក  ឃុ ំ សងក ត ់ជ ្រស្តី ។ 



សំណួរ ពិភក

 ១.េតើ ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ ្រស្តី  និង ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ បុរស ទទួល បន    

     ពត័ម៌ន េសមើ ភព គន  ែដរ ឬេទ?  េហតុអ្វី ?

 ២.េតើ ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ ្រស្តី ទទួល បន ពត័ម៌ន ព ី  ? 

 ៣.េតើ ពត័ម៌ន ្របេភទ  ខ្លះ ែដល ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ ្រស្តី ទទួល បន និង        

     ផ ព្វផ យ ពត័ម៌ន ជូន ្របជពលរដ្ឋ េន កនុង ឃុំ សងក ត ់? និង េ យ រេបៀប  ?   

 ៤.េតើ មន ឧបសគគ អ្វី ខ្លះ របស់ ្រកុម ្របឹក  ឃុំ  សងក ត ់ជ ្រស្តី កនុង ករ ចូល េទ កន ់    

    ពត័ម៌ន ?

 ៥. េតើ មន យុទធ ្រស្ត អ្វី ខ្លះ េដើមប ីជំរញុ ្រកុម ្របឹក  ឃុំ  សងក ត ់ជ ្រស្តី ទទួល ពត័ម៌ន    

     កន ់ែត េ្រចើន?

 ៦.េតើ េយើង ្រតូវ ករ េគលនេយបយ  ឬ ចបប ់ស្ដី ពី សិទធិ ទទួល ពត័ម៌ន ែដរ ឬ េទ?



លទធផល ពិភក  ឆ្លុះ បញច ងំ បង្ហ ញ ឲយ េឃើញ ថ  ជ  ទិដ្ឋភព ទូេទ  េបើ  ្រស្តី ជ ្របធន ្រកុម 
្របឹក  ឃុំ  សងក ត ់ ្រស្តី ទទួល បន ពត័ម៌ន ទូ យ ជង បរុស ។្រស្តី ជ សមជិក ្រកុម ្របឹក  
ឃុំ សងក ត ់ទទួល បន ពត័ម៌ន អំពី ្រស្តី េ្រចើន ជង បរុស  ម រយៈ  ករងរ របស់ គត ់ចុះ េទ 
ផ ព្វផ យ ដល់ ្របជពលរដ្ឋ កនុង សហគមន ៍ ្របជុំ ្រកុម ្របឹក  មយួ  ែខ ម្តង  និង  ករ ចុះ ម 
ភមូ ិ។ ប៉ែុន្ត ករ  ទទួល ពត័ម៌ន របស់  ្រកុម ្របឹក  ឃុំ  សងក ត ់ជ ្រស្តី េន មន ក្រមតិ េបើ 
េ្រប បេធៀប ជ មយួ ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក  ត ់ជ បរុស ជ ពិេសស េន ម ជន បទ តំបន ់ ច ់
្រសយល ។ 

លទធផល ពិភក  

១.េតើ ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ ្រស្តី  និង ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ បុរស ទទួល បន    
     ពត័ម៌ន េសមើ ភព គន  ែដរ ឬេទ?  េហតុអ្វី?



លទធផល ពិភក
២. េតើ ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ ្រស្តី ទទួល បន ពត័ម៌ន ពី  ? 

្រកមុ ្រគួ រ
កចិច ្របជុំ

្រកសួង កចិចករ នរ ី

ថន ក ់ខណ្ឌរដ្ឋបល សងក ត/់េសម ន

ម ទូរទស ន/៍វទិយ/ុកែសត

ថន ក ់ ជធនី/  ្រកុង

សមជកិ ភូម/ិអនុ ភូមិេច សងក ត/់ប៉ូលិស សងក ត់

្រកុម្របឹក  ឃុ ំសងក ត ់ជ ្រស្តី
ទទួល ពត័ម៌ន ពី ៖



លទធផល ពិភក
៣.េតើ ពត័ម៌ន ្របេភទ  ខ្លះ ែដល ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ ្រស្តី ទទួល បន និង      

     ផ ព្វផ យ ពត័ម៌ន ជូន ្របជពលរដ្ឋ េន កនុង ឃុំ សងក ត ់? 

ពត័ម៌ន ទក ់ទង នឹង សុខភព

ពត័ម៌ន អំពី ចំ ក ្រសុក

អំេពើ ហិង  កនុង ្រគួ រ

ករ បន្ត ពូជ ករ ពនយរ កំេណើ ត

ករ េបះ េឆន ត

េគល នេយបយ ភមូ ិឃុំ មន សុវតថិភព



លទធផល ពិភក  
៤.េតើ មន ឧបសគគ អ្វី ខ្លះ របស់ ្រកុម ្របឹក  ឃុំ  សងក ត ់ជ ្រស្តី កនុង ករ ចូល េទ កន ់    

    ពត័ម៌ន ?
 ្រកុម្របឹក  ឃុ ំសងក ត ់ជ ្រស្តី ែដល េទើប ែត ជប ់េឆន ត ថមី មនិ សូវ បន យល់ ដឹង ពី 
សិទធិ  អំ ច និង តួនទី

 កង្វះ ខត ចំេណះ ដឹង ែផនក កត ់្រ   ចង ្រកង ពត័ម៌ន  ចំេណះដឹង ែផនក បេចចកវទិយ    
  ពត័ម៌នវទិយ ្របពន័ធ អុីនធឺណិត
 មន បនទុក ្រគួ រ
  វយ័ និង សុខភព
  ខ្វះ ភព ក្ល ន បេញចញ មតិ េយបល់
  ផនត ់គំនិត ចស់ 
  សុវតថិភព (ករ េធ្វើ ដំេណើ រ េទ ទី ឆង យ ចូល រមួ ចូល រមួ ្របជុំ ទទួល ពត័ម៌ន )



លទធផល ពិភក
៥. េតើ មន យុទធ ្រស្ត អ្វី ខ្លះ េដើមប ីជំរញុ ្រកុម ្របឹក  ឃុំ  សងក ត ់ជ ្រស្តី ទទួល ពត័ម៌ន

     កន ់ែត េ្រចើន?
ព្រងឹង សមតថភព ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ ្រស្តី ជ ពិេសស ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ែដល េទើប 
ែត ជប ់េឆន ត ណត្ត ិថម ីអំពី រេបៀប ករ កត ់្រ   ករ សរេសរ របយករណ៍ ករ ទុក ឯក រ  
ភព ជ អនក ដឹកន ំ  និង ជំនញ ែផនក បេចចកវទិយ ករ េ្របើ ្របស់ កុំពយទូរ័ ករ េ្របើ្របស់ 
អុនីធឺណិត កនុង ករ ែស្វង រក ពត័ម៌ន 

គ្រទ ថវកិ បែនថម ដល់ ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់ជ ្រស្តី។

គួរ ផ ព្វផ យ ពត័ម៌ន ពកព់ន័ធ នឹង េស  ផ ព្វផ យ ធរណៈ ឲយ បន េ្រចើន ជង េដើមប ី
ជួយ  ្រទ្រទង ់ជីវតិ ឲយ មន ភព ្របេសើរ ជង ។

ជំរញុ បេងកើត ឱកស និង េលើក ទឹក ចិត្ត ្រស្តី ចូល រមួ  េធ្វើ េសចក្ដី សេ្រមច កនុង កិចចករ ករងរ ធំ 
សំខន ៗ់  ឲយ បន េ្រចើន  េ យ ផ្ល ស់ប្ដូរ ផនត ់គំនិត ថ ករងរ កំបុិក កំប៉កុ ជ របស់ ្រស្តី។



 ៦.េតើ េយើង ្រតូវ ករ េគលនេយបយ  ឬ ចបប ់ស្ដី ពី សិទធិ ទទួល ពត័ម៌ន ែដរ ឬ េទ?

េបើ មន ចបប ់ស្ដី ពី សិទធិ ទទួល ពត័ម៌ន ជ  
ករ ្របេសើរ ពី េ្រពះ  ឆ្លុះ បញច ងំ ពី តម្ល ភព 
លុប បំបត ់អំេពើ ពុក រលួយ េលើក កមពស់ 
គណេនយយ ភព អភបិលកិចច ល្អ និង លទធិ 
្របជធិបេតយយ ។ 



សូមអរគុណ!


