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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
 

រាជធានីភនពំពញ ថ្ថៃទី១១ ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

សសចរតីថ្ថែងការណ៍ សតអីរំី  
សាត របរយិាកាសនសយាបាយ ការចូលរមួ្ និងសសរភីាររនងុអឡំងុសរលនន
ការចុះស ម្ ះសបាះសនន ត និងការសព្តៀម្ដំសណើ រការសបាះសនន តសព្រើសតងំ

តំណាងរាស្រសត នន ២ំ០១៨ ខាងម្ខុ 

 សមាគម អង្គការសង្គមសីុវលិមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលពៅកមពុជាដូចមានព ម្ ោះខាង្ពរកាមពនោះ មានការរពួយបារមភ
យ៉ា ង្ខាល ងំ្ចំព ោះការចាតវ់ធិានការ និង្ការអនុវតតនថ៍្នការពចាទរបកានរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ឬ/និង្អាជាញ ធរ ចំព ោះអនក
ដឹកនគំណបកសនពយបាយ និង្ការបិទរបពន័ធផសពវផាយ ការបញ្ឈបក់ារផាយ និង្ការបញ្ឈបស់កមមភាពអង្គការមនិ
ខមនរដ្ឋា ភបិាលអនតរជាតិមយួ។ ការចាតវ់ធិានការ និង្ការអនុវតតនព៍នោះ នឹង្ប៉ាោះ ល់ដល់ការអនុវតតនន៍ីតិរដា និង្ឆលុោះ
បញ្ញជ ំង្ការធាល កចុ់ោះដំពណើ រការរបជាធិបពតយយ ពសរពីហុបកសពៅកមពុជារសបតាមរដាធមមនុញ្ដ  និង្ ពោលការណ៍អនតរ
ជាតិ ពហើយកជ៏ោះឥទធពិលអវជិជមានពលើការពជឿទុកចិតតពលើគុណភាពថ្នការរបកតួរបខជង្នពយបាយ និង្ការចូលរមួ
របស់ភាគី កព់ន័ធ គណបកសនពយបាយ នងិ្របជាពលរដាកនុង្អំឡុង្ពពលចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត និង្ការពរតៀមដំពណើ រ
ការសរមាបក់ារពបាោះពឆ្ន តពរជើសតាងំ្តំណាង្រាស្រសតឆ្ន ២ំ០១៨ នពពលខាង្មុែពនោះ។ 

 រហូតមកដល់ពពលពនោះ យ៉ា ង្ពោចណាស់ថ្នន កដ់ឹកនគំណបកសនពយបាយចនំួនពីររបូ កំពុង្រតូវបានសថិតពៅ
កនុង្នីតិវធិតុីលាការ និង្រតូវបានផតនទ ពោសជាបព់នធនោរ ពដ្ឋយសារការបពញ្េញមតិខាង្នពយបាយ និង្ពត័ម៌ាន
ពៅកនុង្បណាត ញរបពន័ធផសពវផាយសង្គម (Social Media)។ ពលាក កមឹ សុខា ជាតណំាង្រាស្រសតមានអភយ័ឯកសិទធ ិ
និង្របធានគណបកសសពស្រ គ្ ោះជាតិជាគណបកសរបកតួរបខជង្សំខានម់យួ ខដលមានអាសនៈកនុង្រដាសភា កំពុង្រតូវរង្
ការពចាទរបកានព់ីតុលាការ កព់ន័ធនងឹ្បទពលមើសកបតជ់ាតិ ឬសនទិដាិភាពជាមយួបរពទស។ ពលាក សួន ពសររីដ្ឋា  
របធានគណបកសអណំាចខែមរ រតូវបានកាតព់ោសជាបព់នធនោររយៈពពលរបាឆំ្ន  ំ   កព់ន័ធនងឹ្បទពលមើសញុោះញង្់
ពយធិន កុឲំ្យសាត បប់ គ្ បដូ់ចមានខចង្កនុង្មារតា៤៧១ ៤៧២ ៤៩៤ នងិ្៤៩៥ ថ្នរកមរពហមទណឌ ។ 

 រសបពពលជាមយួោន ពនោះខដរ បណាត ញពត័ម៌ានពសរ ី នងិ្ឯករាជយ ខដលពដើរតួសំខានក់នុង្ការផតល់ពត័ម៌ានពបាោះ
ពឆ្ន ត របជាធិបពតយយ និង្បញ្ញា សង្គមដល់របជាពលរដា រតូវបានបញ្ឈបក់ារផាយបនតតាមវទិយុFM និង្បញ្ឈបក់ារ
ពបាោះពុមពផាយ  ពរកាយពីមានវធិានការរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល និង្អាជាញ ធរ។ បណាត ញពតម៌ានោងំ្ពនោះមានជាអាទិគ៖ឺ 
វទិយុអាសីុពសរ ី (RFA) វទិយុសពមលង្សហរដាអាពមរកិ (VOA) វទិយុ សពមលង្របជាធិបពតយយ (VOD) និង្វទិយុមោនគរ 
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(FM 93.5MHz) និង្សារពត័ម៌ានកាខសត ឌឹពែមបូឌាពដលី (The CAMBODIA DAILY)។  
 អង្គការមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលអនតរជាតិ វទិាសាថ នជាតិរបជាធិបពតយយ (NDI) ខដលបានពធវើសកមមភាព អស់រយៈ
ជាង្២៥ឆ្ន កំនលង្មកពហើយ កនុង្ការពលើកសទួយការពបាោះពឆ្ន ត របជាធិបពតយយ និង្អភបិាលកិចេលអពៅកមពុជា រតូវបាន
រកសួង្ការបរពទស និង្សហរបតិបតតិការអនតរជាតមិនិបនតចុោះបញ្ជ ីឲ្យ នងិ្បញ្ឈបស់កមមភាពោងំ្រសុង្។ 

សមាគម អង្គការសង្គមសីុវលិមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលពៅកមពុជា ៖ 
 សូមអំ វនវដល់អាជាញ ធរ និង្រាជរដ្ឋា ភបិាល សាត រពឡើង្វញិនូវរបរកតីភាពថ្នបរយិកាសនពយបាយ នងិ្
ការចូលរមួរបស់អនកដឹកនគំណបកសនពយបាយ របពន័ធផសពវផាយឯករាជយ និង្អង្គការមនិខមនរដ្ឋា ភបិាល
អនតរជាតិ កនុង្អំឡុង្ពពលចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត និង្ការពលើកសទួយសិទធិពសរភីាពបពញ្េញមតិ នងិ្ពសរភីាព
ទទួលបានពត័ម៌ានពឡើង្វញិ ពឆ្ព ោះពៅរកការពបាោះពឆ្ន តពសរ ីនិង្យុតតិធមន៌ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

 សូមអពញ្ជ ើញ និង្ពលើកទឹកចតិតរបជាពលរដាខដលរគបអ់ាយុ និង្មានសិទធិពបាោះពឆ្ន ត រតូវពៅចុោះព ម្ ោះពបាោះ
ពឆ្ន ត និង្រកាជំពនឿ និង្ចូលរមួកនុង្ការពបាោះពឆ្ន ត។ 

 សូមអំ វនវដល់សហគមនអ៍នតរជាតិ ពដ្ឋយខឡករបពទសថ្នហតថពលែីថ្នសនធិសញ្ញដ សនតិភាពទីរកុង្បា៉ា រសី
សតីពីកិចេរពមពរពៀង្ដំពណាោះរសាយរមួមយួថ្នជំពលាោះកមពុជា បនតចូលរមួោរំទ និង្ពលើកសទូយដំពណើ រការរបជា
ធិបពតយយ ពសរពីហុបកស នងិ្ការពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋយពសរ ីនិង្យុតតិធមព៌ៅកមពុជា។  

សមាគម និង្អង្គការសង្គមសីុវលិោរំទពសចកតខីថលង្ការណ៍៖ 
1. គណៈកមាម ធិការ ពដើមបកីារពបាោះពឆ្ន ត ពដ្ឋយពសរ ីនិង្យុតតិធម ៍ពៅកមពុជា (COMFREL)   
2. គណៈកមមការអពារកតឹយ និង្យុតតិធម ៌ពដើមបកីារពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋយពសរ ីនិង្រតឹមរតូវពៅកមពុជា (NICFEC)  
3. សមពន័ធសហគមនក៍សិករកមពុជា (CCFC) 
4. មជឍមណឌ លកមពុជាពដើមបរីបពន័ធផសពវផាយឯករាជយ (CCIM) 
5. សមាគមធាង្ពតាន ត (STT) 
6. បណាត ញយុវជនកមពុជា (CYN) 
7. មណឌ លពត័ម៌ានស្រសតីកមពុជា (WMC) 
8. រកុមការ្រពិពសសសិទធលំពៅឋាន (HRTF) 
9. សមាគមអាដហុក ការ រសិទធិមនុសស និង្ អភវិឌឍនព៍ៅកមពុជា (ADHOC) 
10. សមពន័ធគណពនយយភាពសង្គមកមពុជា (ANSA) 
11. មជឍមណឌ លរបជាពលរដាពដើមបអីភវិឌឍន ៍និង្សនតិភាព (PDP) 
12. មជឍមណឌ លសមពន័ធភាពការ្រ និង្សិទធិមនុសស (CENTRAL) 
13. អង្គការពយនឌរ័ និង្អភវិឌឈនព៍ដើមបកីមពុជា (GADC) 

សរមាបព់ត័ម៌ានបខនថម សូមោកទ់ង្៖   
 ០៩៣ ៥៥៦ ៦៤៣ /០១២ ៨២ ២២ ៧៣ /០១៦ ៨២ ៨២ ១១ /០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 
 


