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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

________ 
សសចរតីថ្លែងការណ៍រមួ្របសស់មាគម្ អងគការសងគម្សុវីលិ  

សតរី ី
ការទាម្ទាររាជរដ្ឋា ភបិាលរម្ពុជាឲ្យបទិការផ្សរវផ្ាយពាណិជជរម្មសព្គឿងព្សវឹង 

ព្គប់របូភារជាអចិន្ត្រតយ ៍

          

 យយើងខ្ញ ំ ជាសមាគម អងគការសងគមសញើវលិដែលយ្វើការយលើវសិយ័យ្គឿង្សវងឹ សញខភាព យញវជន សទិធិមនញសស    
លទធិ្រជា្រិយេយយ អភបិាលកិច្ចលអ ្ នធាន្មមជាេិ សូមស្វវ គមន៍ច្ំយ ោះច្ណំាេក់ារររស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពញជា             
ជាពិយសស្កសួងព័េ៌មានដែលបានផ្អអ កការផ្សពវផ្ាយ ណិជជកមមយ្គឿង្សវងឹតាមទូរទសសន៍ វទិយញ្គរ់្រព័នធ និង
្រព័នធផ្សពវផ្ាយតាមអនឡាញទងំអស់ រហូេែល់ថ្ងៃទើ៣០ ដខយមស្វ ឆ្ន ២ំ០២១កនលងមកយនោះ រមួទងំហាមឃាេក់ារ
លក់ែូរ នងិពិស្វយ្គឿង្សវងឹ្គរ់្រយភទយៅកនញង្រយទស អឡំញងយពលថ្នការរេឹរនតឹងវធិានការរែាបាលររស់អាជ្ា្រ្សរ
ជាមួយវធិានការសញខាភិបាលយែើមបើរង្កា រ នងិទរស់្វា េ់ការឆ្លងរ ើករាលដ្ឋលថ្នជំងឺកូវ ើែ១៩។ រច្ចញរបននជំងកូឺវ ើែ១៩ យៅ
្រយទសកមពញជា រងាជាកតើ្ពួយបារមភយ៉ា ងខាល ងំ យ្ ោះជំងឺយនោះកំពញងដេរ ើករាលដ្ឋលនិង គំរាមកំដហងែលអ់ាយញជើវេិ     
្រជាពលរែាដខមរ យដ្ឋយមានអ្តាអនកឆ្លង្រចថំ្ងៃកាន់ដេមានច្ំនួនយកើនយឡើងខពស ់ជាក់ដសតងយៅថ្ងៃទើថ្ងៃទើ២ ដខឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០២១កនលងមកយនោះមានអនកឆ្លងកូវ ើែ១៩រហូេែល ់៨៤១នាក់ យហើយរហូេមកែល់យពលយនោះអនកស្វល រ់យដ្ឋយស្វរ
ជំងឺកូវ ើែ១៩សរញរជាង១០០នាក់។ 

 យដ្ឋយយហេញថាការយ្រើ្បាស់យ្គឿង្សវងឹជាហានិភយ័ខពសក់នញងការឆ្លងជំងកូឺវ ើែ១៩ ្ពមទងំរងាផ្លរ៉ាោះ ល់
អវជិជមានយ៉ា ងយ្ច្ើនែល់សញខភាពនងិសញខញមាលភាពសងគម ែូច្ជាយ្រោះថាន កច់្រាច្រណ៍ អំយពើហងិា និងជារនទញកជំងជឺាង
២០០មញខ យនោះយរើតាមការរញ្ជជ ក់យដ្ឋយរបាយការណ៍ររសអ់ងគការសញខភាពពិភពយោកឆ្ន ២ំ០១២។ យហេញយនោះសមាគម 
អងគការសងគមសញើវលិយសនើរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពញជា រិទការផ្សពវផ្ាយ ណិជជកមមយ្គឿង្សវងឹតាមស្វា នើយទូ៍រទសសន៍ ស្វា នើយ៍
វទិយញ្គរ់្រព័នធ នងិ្រព័នធផ្សពវផ្ាយតាមអនឡាញ ្ពមទងំការផ្សពវផ្ាយជាផ្អទ ងំបា៉ា ណូ្ំៗ តាមែងផ្លូវទងំអស់     
ជាអច្ិថ្្នតយ ៍យែើមបើយលើកសទួយសញខភាព និង សញខញមាលភាពសងគម ្ពមទងំជើវភាពរស់យៅររស់្រជាពលរែា។ អងគការ
សងគមសញើវលិក៏សូមយលើកទកឹច្េិតផ្ងដែរែល់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពញជាឲ្យរនតរេឹេបេិយៅយលើការលក់ែូរ នងិយ្រើ្បាស់យ្គឿង
្សវងឹដែលកតាត រងាហានភិ័យខពស់ែល់ការឆ្លងយមយរាគកូវ ើែ១៩។   

 ការរិទការផ្សពវផ្ាយ ណិជជកមមយ្គឿង្សវងឹជាអច្ិថ្្នតយន៍ងឹជួយកាេ់រនាយការឆ្លងរ ើករាលដ្ឋល ថ្នជំងឺ        
កូវ ើែ១៩ ផ្ង នងិជួយែល់្រជាពលរែារនាទ រ់ពើជំងឺកូវ ើែ១៩ផ្ញេរលេ់ផ្ង កនញងការកាេរ់នាយការយ្រើ្បាស់យ្គឿង្សវងឹ 
យែើមបើយលើកកមពស់សញខភាព នងិសញខញមាលភាពសងគម ក៏ែូច្ជាសនសងំវកិា យដ្ឋោះ្ស្វយវរិេតរិណំញ ល កែូ៏ច្ជាការកាេ់
រនាយកំយណើ នថ្នភាព្កើ្កយៅកនញងសងគម។  
                                 ថ្ងៃអង្កគ រ ៨យរាច្ ដខពិស្វខ ឆ្ន ឆំ្លូវ ្េើស័ក ព.ស ២៥៦៥  
                                  រាជធានើភនំយពញ, ថ្ងៃទើ០៤ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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យសច្កតើដងលងការណ៍រមួយនោះចូ្លរមួរំ្ ទយដ្ឋយ៖ 
១. គណៈកមាម ្ិការស្មរស្មួលសកមមភាពសញខភាព (HACC)  
២. វទិាស្វា ន្រជា្ិរយេយយកមពញជា (CID) 
៣. សមព័នធភាព សញខភាពនិងការអភិវឌ្ឍន៍ (HEAD)  
៤. មជឈមណឌ ល្រជាពលរែាយែើមបើអភិវឌ្ឍន៍ និងសនតិភាព (PDP-Center) 
៥. សមាគមសមព័នធសហគមន៍កសិករកមពញជា (CCFC-Cambodia) 
៦. សមាគមការ រសទិធិមនញសស និងអភិវឌ្ឍន៍យៅកមពញជា ( ADHOC )  
៧. អងគការ រំ្ ទរយច្ចកវទិាយៅជនរទកនញង្រយទសកមពញជា (RCTSO) 
៨. អងគការកមមវ ិ្ ើអភិវឌ្ឍន៍យញវជន (YRDP) 
៩.គណកមាម ្កិារយែើមបើការយបាោះយឆ្ន េយដ្ឋយយសរ ើ នងិ យញេតិ្ ម ៌យៅកមពញជា (COMFREL) 
១០.មជឈមមណឌ លសមព័នធភាពការង្ករ និងសិទធិមនញសស (CENTRAL) 
១១. សមាគមរណាត ញយញវជនកមពញជា  (CYN) 
១២. សមាគម្រជា្ិរយេយយឯករាជយថ្នយសែាកិច្ចយ្ៅ្រពន័ធ (IDEA) 
១៣.អងគការសមព័នធភាពការ រសិទធិមនញសសកមពញជា (CHRAC)  
១៤. សមព័នធយញវជនយែើមបើឯកភាព នងិអភវិឌ្ឍន ៍(YCUD) 
១៥. សមព័នធយែើមបើសញច្រេឹភាព និងគណយនយយភាពសងគម (CISA) 
១៦. អងគការសមាគមធាងយតាន េ (STT Cambodia) 
១៧. សមាគមយញវជនដខមរ (KYA)  
១៨. អងគការសទិិធមនញសសយែើមបើេមាល ភាព នងិសនតិភាព (HROTP) 
១៩. វទិាស្វា នេស ូមេ ិនងិយរលនយយបាយ (API) 
២០. អងគការ្កុមការង្ករយែើមបើយដ្ឋោះ្ស្វយទំនាស(់ACT) 
២១. អងគការអភិវឌ្ឍនស៍យមលងសហគមន ៍(BCV) 
២២. អងគការច្លនាយែើមបើសញខភាពកមពញជា(CMH) 
២៣. មជឈមណឌ លអរ់រចំ្ារស់្មារ់សហគមន៍ (CLEC) 
២៤. អងគការយញវសនតិភាព(YFP) 
២៥. សមាគមដខមរកមពញជាយ្កាម យែើមបើសទិធិមនញសស និងអភិវឌ្ឍន៍ (KKKHRDA) 
២៦. អងគការភូមខិ្ញ ំ (MVI) 
២៧. អងគការអនកអភវិឌ្ឍនស៍ហគមន ៍(NAS)  
២៨.  ្កុម្រឹកាយញវជនកមពញជា (YCC)  
២៩. អងគការសមព័នធភាពយែើមបើអភិរកស្ន្នជលផ្ល(FACT) 
៣០. អងគការ្កមុ្ទ្ទង់ភូម(ិVSG) 
៣១. សមាគមម្នតើរាជការឯករាជយកមពញជា (CICA)  
៣២. សហភាពផ្ទោះស្វមគគើ (SH) 
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៣៣. សហភាពសហជើពកមពញជា (CCU) 
៣៤. អងគការសម័្គច្េិតយែើមបើសងគម (CVS) 
៣៥.សមាគមកមពញជាកចំេ់យរាគរយរង (CATA) 
៣៦. គណៈកមាម ្ិការអពា្កេឹ នងិយញេតិ្ ម៌ យែើមបើការយបាោះយឆ្ន េ យដ្ឋយយសរ ើ និង្េឹម្េូវយៅកមពញជា (NICFEC) 
៣៧. អងគការភាពជាថ្ែគូសងគមសញើវលិកមពញជា (CCSP) 
៣៨.  Adventist Development & Relief Agency (ADRA) 
 
ព័េ៌មានរដនាមសូមទក់ទងៈ  
យោកយវជជរណឌិ េ ទឹម វរា៉ា    នាយក្រេិរេតណិៈកមាម ្ិការស្មរស្មលួសកមមភាពសញខភាព (HACC)   
                                        យលខទូរសព័ទ ០៧៧ ២៧៥ ២២៧ 
យោករណឌិ េ បា៉ា  ចន់យរឿន  ្រធានវទិាស្វា ន្រជា្រិយេយយកមពញជា (CID)  
     យលខទូរសព័ទ ០១២ ៧៦៦៣ ៣៦៤ 
យោក យង់ គមិយអង        ្រធានមជឈមណឌ ល្រជាពលរែាយែើមបើអភិវឌ្ឍន ៍និងសនតភិាព (PDP-Center)      
     ទូរសព័ទយលខ ០១៦ ៨២៨ ២១១     

https://opendevelopmentcambodia.net/km/tag/neutral-and-impartial-committee-for-free-and-fair-elections-in-cambodia-nicfec/?queried_post_type=news-article

