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ស្តីពី 

ករគំ មកំែហងធងនធ់ងរេទេលីេសរីភពកនុងករបេញចញម   
និងេសរភីពបេងកតីសមគម 

 
ភនេំពញ, ៃថងទី១៧  ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ 

 
 

  គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល និងគណៈកមម ធិករនិកហ្វិច សូមសំែដងនូវករេ ក ្ត យ និង្រពួយបរមភ
ជខ្ល ងំចំេពះករធ្ល កចុ់ះេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងេសរភីពបេងកើតសមគម េ យ រែតករចបខ់្លួន 
េ ក មម៉ សូណងដូ់ ្របធនវទិយុសំបុកឃមុ ំ FM105MHz េនកនុង្របេទសកមពុជែដល្របកនរ់បប
្របជធិបេតយយេសរពីហុបក  ។  

  ករេចទ្របកនេ់ ក មម៉ សូណងដូ់1 គឺករណីនេយបយ ែដលបងកឲយ្របជពលរដ្ឋមនករភយ័ខ្ល ច 
ជពិេសស ចជៈឥទធិពលដល់េសរភីពបេញចញមតិ និងេសរភីពបេងកើតសមគម ្រសបេពលែដល្របេទស
កមពុជ កំពុងដំេណើ រករេរៀបចំករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តឆន  ំ២០១៣។ 

                                                      
1 េ ក មម៉ សូណងដូ់ ជ្របធនសមគមអនក្របជធិបេតយយ ្រតូវបននយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បន្របកសេនៃថងទី ២៦ ែខមថុិន ឆន  ំ២០១២ 
ថជបទ់កទ់ងេទនឹងករេធ្វើតបំនអ់បបគមនេ៍នឃុំដំរ ី ្រសុកឆ្លូង េខត្ត្រកេចះ ែដលទញករទទួលខុស្រតូវចំេពះករ ្ល បរ់បស់កុមរ ី េហង ចនថ  ។ 
បនទ បព់កីរេលើកេឡើងរបស់នយករដ្ឋម្រន្ត ីេ ក មម៉ សូណងដូ់ បនវលិ្រតឡបម់ក្របេទសកមពុជេនៃថងទី ១២ ែខកកក  ឆន  ំ២០១២ និងេនៃថងទ ី
១៤ ែខកកក  ឆន  ំ ២០១២ េ កបនចូលរមួខួបេលើកទី២ ៃនករបេងកើតសមគមអនក្របជធិបេតយយេ យបនែថ្លងថេ កមនិខ្ល ចករចប់
ខ្លួនពសំី ក់ ជញ ធរេឡើយ េ យ រែតេ កពុមំនជបព់កព់ន័ធេទនឹងករណីខងេលើេនះេទ ។ េនៃថងទី ១៥ ែខកកក  ឆន  ំ២០១២ េ ក មម៉ 
សូណងដូ់ ្រតូវបនចបខ់្លួន េន ថ នីយវ៍ទិយុ FM105MHz មដកឺបងគ បឲ់យចបខ់្លួនរបស់ ដបំូងេខត្ត្រកេចះេលខ៧១ ច.ខ/១២ចុះៃថងទី២ 
ែខកកក  ឆន  ំ ២០១២ េ យេចទ្របកនថ់ ជអនកផ្តួចេផ្តើមគំនិត្របឆងំអនក ជករ ធរណៈ, េធ្វើកុបកមម, េ្រជ តែ្រជកេ យខុសចបបក់នុងករ
បំេពញករងរ ធរណៈ និងញុះញងឲ់យ្របជពលរដ្ឋ្របឆងំ ជញ ធរ្រសបចបប ់ មម្រ  ២៨, ៥០៤, ៤៥៦, ៤៥៧, ៦០៩ និងម្រ  ៤៦៤ 
ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ែដល ចនងឹ្រតូវជបេ់ទសជេ្រចើនឆន  ំ។ បនទ បព់កីរចបខ់្លួន េ ក មម៉ សូណងដូ់ ្រតូវបនយកេទឃុំខ្លួនេន្រកសួងម ៃផទ 
បនទ បម់កេនៃថងទី ១៦ ែខកកក  ឆន  ំ ២០១២ េ ក្រតូវបន ដំបូង ជធនីភនេំពញសំេរចឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សននេនមណ្ឌ លែកែ្រប ទី ១ 
(ពនធនគរៃ្រពស) ។    



2 

 

  េ ក មម៉ សូណងដូ់ ជ្របធនសមគមអនក្របជធិបេតយយ ែដលបនព្រងីកសមជិកខ្លួន បសិ់បពន់
នកេ់ យករសម័្រគចិត្ត បនបេញចញមតិតិះេទៀនខងនេយបយ េហើយជំរុញឲយគណបក ្របឆងំរបួរមួគន  
និងអបរ់សំមជិកខ្លួនឲយយល់ពីកិចចករនេយបយ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
ករេចទ្របកន ់ នងិចបខ់្លួន្របធនសមគម ឬអងគករ េ យ្រគនែ់តែផ្អកេលើមូលេហតុមនសមជិករបស់
សមគមកនុងចំេ មសមជិក បព់នន់ក ់បន្រប្រពឹត្តិបទេលមើសគឺជកររេំ ភេសរភីពបេងកើតសមគម និង
េសរភីពបេញចញមតិ ។ 
 េ ក មម៉ សូណងដូ់ ជ្របធនវទិយុសំបុកឃមុ ំ FM105MHz ែដលជវទិយុឯកជន និងជ ថ នយី
ែតមយួគតែ់ដលផ្តល់ឳកសឲយ្រគបត់ួអងគនេយបយរមួមនគណបក នេយបយ អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល 
្របជពលរដ្ឋ ្រគបន់ិនន ករនេយបយ និងវទិយុអន្តរជតិផ យជភ ែខមរចកផ់ យេនកនុងកមមវធិិវទិយុេនះ 
ជពិេសសវទិយុេនះបនផ្តល់ឳកសដល់គណបក នេយបយដូចជ គណបក ្របឆងំ នងិមតិករពរ
គណបក កនអ់ំ ចេដើមបបីេញចញទស នៈនេយបយ កមមវធិនីេយបយ និងបញ្ហ សងគមេផ ងៗ ។  
 េ្រកពីមូលេហតុនេយបយែដល កស់មព ធេសរភីពបេញចញមតិខងនេយបយ និងដកករទទួល
ខុស្រតូវរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ករេចទ្របកនរ់បស់តុ ករ និង ជរ ្ឋ ភបិល ចំេពះេ ក មម៉ សូណងដូ់ 
ទកទ់ងវ ិ ទដីធ្លី េនភូម្ិរបម៉ ឃុំដំរ ី ្រសុកឆ្លូង េខត្ត្រកេចះ ែដលនឲំយ ្ល បកុ់មរ ី េហង ចនថ  យុ ១៤ ឆន  ំ
គឺមនិមនភស្តុ ង មូល ្ឋ នអងគេហតុ និងដំេណើ រករនីតិវធិីែផនកចបប្់រគប្់រគនេ់នះេទ ។  
 ខុមែ្រហ្វល និងនិកហ្វចិេសនើយ៉ងទទូចថ េដើមបឲីយបរយិកសេបះេឆន តខងមុខបនថយករភយ័ខ្ល ច 
ពិេសសករករពរេសរភីពបេញចញមតិ និងេសរភីពបេងកើតសមគម េ ក មម៉ សូណងដូ់ ្រតូវែតបន
េ ះែលង ។  
  
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ងៈ 
េ ក គល់ បញញ    នយក្របតិបត្តិខុមែ្រហ្វល    ០១២ ៩៤២ ០១៧ 

 េ ក ហង  ពុទធ   នយក្របតិបត្តិនិកហ្វិច     ០១២ ៩៥៩ ៦៦៦ 


