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ថ្ងៃទី២៤ ខខកកាដា ឆ្ា ២ំ០១៣ 
 

ដេចក្តជិនូ ំណឹង 
 

គណៈកម្មា ធិការខុមហ្វ្រែល រមួជាមយួនឹងបណ្តា អងគការសុ៊ីវលិ អនកជំនាញ និងភាគ៊ីហ្វែលធធែើការ
ងារពាកព់ន័ធនឹងការធ ោះធនន តែទទធទៀត ម្មនកិតាិយសសូមជម្រម្មបជូនែំណឹងែល់ អនកសារពត័ម៌្មន
ជាតិ និងអនារជាតិ ម្រពមទងំសាធារណជនទូធៅធមត្តា ម្រជាបថា ធៅកនុងអំឡុងធពលទនែំធណើ រការ   
ធោសនាធ ោះធនន ត ការធ ោះធនន ត រាបស់នលឹកធនន ត និងការម្របកាសលទធផលទនការធ ោះធនន តធម្រជើស
ត្តងំតំណ្តងរា្សាអាណតាិទ៊ី៥ នន ២ំ០១៣ធនោះ «បនទបស់ាា នការណ៍ធ ោះធនន តនន ២ំ០១៣» នឹងម្រតូវ ន
ធរៀបចំធឡើងធែើមប ៊ីផសពែផាយនូវពត័ម៌្មនរមួគ្នន  អនារាគមនរ៍មួគ្នន  និងវាយតទមលរមួគ្នន  សា៊ីព៊ីសាា នភាពទន
ែំធណើ រការធរៀបចំការធ ោះធនន ត និងភាពមនិម្របម្រកត៊ីនានាពាកព់ន័ធនឹងែំធណើ រការធ ោះធនន ត ម្រពមទងំ
ពត័ម៌្មនមយួចំននួអំព៊ីែំធណើ រការធ ោះធនន តហ្វែលធយើងទទលួ នព៊ីបណ្តា ញរាជធាន៊ី/ធខតា ម្រកុង/ម្រសុក
/ខណឌ័  ឃុំ/សងាា ត ់ភូមរិបស់ខុមហ្វ្រែល ម្រពមទងំសាា បន័ពាកព់ន័ធនានា។  

 
 បនទបស់ាា នការណ៍ធ ោះធនន តនន ២ំ០១៣ ៖ ចាបធ់បើកព៊ីទថៃទ៊ី២៦ ែល់ទថៃទ៊ី២៩ ហ្វខកកាដា នន ២ំ០១៣ 
 ទ៊ីកហ្វនលង ៖ ទ៊ីសាន កក់ារ អងគការខុមហ្វ្រែល (ផទោះធលខ ១៣៨ ផលូវធលខ ១២២ សងាា តទ់កឹលអក១់ ខណឌ
ទួលធគ្នក រាជធាន៊ីភនធំពញ ម្រពោះរាជាណ្តចម្រកកមពុជា) 

 
រាល់ពត័ម៌្មនធ ោះធនន តខាងធលើ កនឹ៏ងម្រតូវផសពែផាយធៅកនុងបណ្តា ញពត័ម៌្មនសងគម ធគរទំពរ័

របស់ខុមហ្វ្រែល ធគរទំពរ័សធមលងម្មា ស់ធនន តកមពុជា និងបណ្តា ញផសពែផាយរបស់អងគការសងគម
សុ៊ីវលិមយួចំននួធទៀតែូចជា វទិយសុធមលងម្របជាធិបធតយយ វទិយរុបស់មជឈមណឌ លសធមលង្សា៊ីកមពុជា មជឈ
មណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា មជឈមណឌ លអបរ់ចំាបស់ម្រម្មបស់រគមន។៍ 

 
អាម្រស័យែូចម្មនជម្រម្មបជូនខាងធលើ សូមធោក ធោកម្រស៊ី នាងកញ្ញា ទងំអស់ធមត្តា ម្រជាបជា

ពត័ម៌្មន និងអាចធម្របើម្រ ស់ពត័ម៌្មនទងំធនោះត្តមធសចកា៊ីម្រតូវការ ម្រពមទងំម្របកបធដាយវជិាា ជ៊ីវៈខពស់។ 
 
សូមហ្វសែងរកត្តរាងកមាវធិ៊ី  បទវភិាគសាា នការណ៍ធ ោះធនន ត និងសននិស៊ីទសារពត័ម៌្មន (ភាា បជ់ាមយួ) 
 
សម្រម្មបព់ត័ម៌្មនបហ្វនាម សូមទំនាកទំ់នង 
ការយិាល័យពត័ម៌្មនខុមហ្វ្រែល 

ទូរស័ពទធលខ ៖ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ / ០១២ ៩៩៨ ៣៦៤ 


