
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 

 

រាជធានីភ្នំសេញ ថ្លៃទី០២ ថ្ែឧេភា ឆ្ន ំ២០២២ 

 

ក្ក្ុមអងគការ េមាគមសារេ័ត៌មាន អនក្សារេ័ត៌មាន និងអងគការេមាគមមិនថ្មនរដ្ឋា ភិ្
បាល ថ្ែលកំ្េុងស្វើការងារ សែើមបីសលើក្ក្មពេ់េិទធិទទួលេ័ត៌មាន សេរភីាេសារេ័ត៌មាន និង
សេរភីាេបសចេញមតិក្នុងក្បសទេក្មពុជា ចូលរមួអបអរសាទរទិវាសេរភីាេសារេ័ត៌មានេិភ្េ
សោក្ឆ្ន ំ២០២២។ ជាមួយនឹងការសាទរសៅក្នុងទិវាសេរភីាេសារេ័ត៌មានសៅឆ្ន ំសនេះថ្ែលស្វើ
ស ើងសក្កាមក្បធានបទ “សារេ័ត៌មានក្នុងេមាព ្ក្បេ័នធឌីជីលល” សយើងែ្ុំទំងអេ់គ្នន ថ្ែលមាន
រាយនាមែូចខាងសក្កាម ទទូចសេនើេំុែល់រាជរដ្ឋា ភិ្បាលនិងថ្ែគូពាក់្េ័នធទំងអេ់ បនតយក្ចិតត
ទុក្ដ្ឋក់្េិនិតយតាមដ្ឋន និងសដ្ឋេះស្រសាយនូវេំសណើ ែូចខាងសក្កាមសនេះ៖ 

 

 

1. េូមចាត់វធិានការឱ្យមានក្បេិទធភាេសែើមបបីចេ ប់និទណឌ ភាេចំសពាេះរាល់បទឧក្កិ្ែា
ទំងឡាយក្បឆំ្ងនឹងអនក្សារេ័ត៌មាន សដ្ឋយនំាយក្ជនថ្ែែល់និងអនក្ថ្ែលរមួក្បក្េឹតត
ឃាតក្មម ការវាយក្បហារ ការគក្មាមកំ្ថ្ែង ការសបៀតសបៀន របូរាងកាយ និងការ
សបៀតសបៀនផ្ែូវសភ្ទជាសែើម មក្ផ្តនាា សទេសៅតាមផ្ែូវចាប់ សែើមបីផ្តល់យុតតិ្ម៌ែល់ជន
រងសក្គ្នេះ និងសាច់ញាតិ។  

2. េំណូមេរក្ក្េួងេ័ត៌មានេូមេិនិតយនិងផ្តល់េុេលភាេនូវអាជ្ាបណណេ័ត៌មានស ើង
វញិែល់បណ្តត ញសារេ័ត៌មានមួយចំនួន ថ្ែលក្ក្េួងបានែក្ក្នុងឆ្ន ំ២០១៧ មក្ែល់
បចេុបបនន សែើមបឱី្យេួក្គ្នត់អាចបនតចូលរមួក្នុងេក្មមភាេផ្តល់េ័ត៌មានជូនែល់ក្បជា
េលរែាបនតសទៀត។  

3. េូមបនតអនុវតតឱ្យមានក្បេិទធភាេ នូវការសលើក្ស ើងរបេ់ក្បមុែែឹក្នារំាជរដ្ឋា ភិ្បាល 

េសមតចអគគមហាសេនាបតី សតសជា ែ ុន ថ្េន សដ្ឋយបនតយនតការជួបគ្នន ជាក្បចំាឆ្ន ំ
ជាមួយនឹងអនក្សារេ័ត៌មាន  ការអនុវតតឱ្យមានក្បេិទធភាេនូវការចាត់ទុក្អនក្សារ
េ័ត៌មានថាជាថ្ែគូមិនអាចែវេះបាន សែើមបីជំរញុឱ្យមាន គណសនយយភាេេងគមនិងការ
លុបបំបាត់អំសេើអេក្មមនិងអំសេើេុក្រលួយ ក៏្ែូចជាការស្វើឱ្យក្បសេើរស ើងនូវេិទធិទទួល
េ័ត៌មាន។ បថ្នែមេីសនេះ េូមបនតេក្ងឹងភាេជាថ្ែគូមិនអាចែវេះបាន រវាងរាជរដ្ឋា ភិ្បាល
ជាមួយនឹងអនក្សារេ័ត៌មានបថ្នែមសទៀត តាមរយៈការស្ែើយតបក្បក្បសដ្ឋយវជិជមាន និង
ទន់សេលសវោ និងសដ្ឋេះស្រសាយនូវរាល់បញ្ហា ថ្ែលក្បឈមែល់ការងាររបេ់អនក្សារ
េ័ត៌មាន។ េិសេេជាងសនេះសទៀត េូមេក្ងីក្កិ្ចេេែការនិងស្វើការរមួគ្នន សែើមបីសលើក្



ក្មពេ់ការយល់ ែឹងជូនក្បជាេលរែាអំេីអក្ខរក្មមក្បេ័នធផ្សេវផ្ាយ េ័ត៌មាន និងក្បេ័នធឌី
ជីលល។ 

4. េូមរាជរដ្ឋា ភិ្បាល េសនែឿននិងបចេ ប់សេចក្តីក្ពាងចាប់ពាក់្េ័នធែូចជាចាប់េតីេីេិទធិ
ទទួលេ័ត៌មាន សែើមបីថ្េវងរក្ការអនុម័តចាប់េីេភាជាតិក្មពុជា និងេសនែឿនែំសណើ រ ការ
វសិសា្នក្មមចាប់េតីេីរបបសារេ័ត៌មាន សែើមបជំីរញុការទទួលបានេ័ត៌មានបថ្នែមសទៀត
េក្មាប់អនក្សារេ័ត៌មាន។   ជាមួយគ្នន សនេះ សេនើេំុសបើក្ឱ្យមានការក្បឹក្ាសោបល់ទូលំ
ទូោយ រមួទំងការទទួលយក្នូវធាតុចូលេីថ្ែគូពាក់្េ័នធ សៅសលើសេចក្តីក្ពាងចាប់
ថ្ែលពាក់្េ័នធ ែូចជាសេចក្តីក្ពាងចាប់េតីេីឧក្កិ្ែាក្មមតាមក្បេ័នធបសចេក្វទិា េនតិេុែ 
ឌីជីលល និងវធិានគតិយុតតសផ្សងសទៀតថ្ែលអាចនឹងប េះពាល់ែល់េិទធិទទួលេ័ត៌មាន 
សេរភីាេសារេ័ត៌មាន និងសេរភីាេបសចេញមតិ។ 

5. ចូលរមួឱ្យបានកាន់ថ្តេក្មម សែើមបីឈានសៅលុបបំបាត់រាល់ទក្មង់ថ្នការសបៀតសបៀន
សលើស្រេតីអនក្សារេ័ត៌មាន ែូចជាការសបៀតសបៀនសដ្ឋយសក្បើពាក្យេមដី ការក្បមាល និងការ
សបៀតសបៀនសលើរបូរាងកាយនិងផ្ែូវសភ្ទជាសែើម។ េក្មមភាេសនេះនឹងជួយជំរញុឱ្យមានការ
ចូលរមួកាន់ថ្តសក្ចើនស ើងថ្នចំនួនស្រេតីសៅក្នុងវេ័ិយសារេ័ត៌មាន ថ្ែលចំាបាច់ណ្តេ់
សែើមបីឱ្យក្គប់បញ្ហា របេ់ស្រេតីសៅក្នុងេងគមកាន់ថ្តទទួលបានការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្សដ្ឋេះ
ស្រសាយ និងស្ែើយតប។ 

6. ផ្តល់ការសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យមានភាេចក្មុេះថ្នក្បេ័នធផ្សេវផ្ាយេីក្គប់និនាន ការគណបក្ស
នសោបាយ សែើមបីធានាេីការ ទទួលបានេ័ត៌មានទូលំទូោយនិងក្គប់ក្ជុងសក្ជាយេី
ក្គប់គណបក្សនសោបាយថ្ែលនឹងចូលរមួក្បកួ្តក្បថ្ជងសៅ ក្នុងែំសណើ រការសបាេះសឆ្ន ត
ឃំុេងាា ត់ក្នុងឆ្ន ំ២០២២សនេះ និងការសបាេះសឆ្ន តជាតិសៅឆ្ន ំ២០២៣។  

7. បចេ ប់ការសក្បើក្បាេ់ចាប់េតីេីក្ក្មក្េែមទណឌ សចាទក្បកាន់និងចាប់អនក្សារេ័ត៌មាន
ដ្ឋក់្េនធនាគ្នរ សែើយស្វើ វសិសា្នក្មមែែឹមសារទំងឡាយណ្តថ្ែលស្វើឱ្យប េះពាល់ែល់
េិទធិទទួលេ័ត៌មាន សេរភីាេសារេ័ត៌មាន និងសេរភីាេបសចេញមតិ។ 

 

 ទិវាសេរភីាេសារេ័ត៌មានសៅឆ្ន ំ២០២២សនេះ ក្តូវបានសរៀបចំស ើងសដ្ឋយក្ក្ុមអងគការ 
េមាគមសារេ័ត៌មាន អនក្សារេ័ត៌មាន និងអងគការេមាគមមិនថ្មនរដ្ឋា ភិ្បាលចំនួន២៦សាែ ប័
ន។ ក្មមវ ិ្ ីេិភាក្ាសែញសដ្ឋលសដ្ឋយមានអនក្ចូលរមួ ក្បមាណ២០០នាក់្ បានសរៀបចំស ើង
សេញមួយថ្លៃ សៅថ្លៃទី២ ថ្ែឧេភា ឆ្ន ំ២០២២ សៅេណ្តា គ្នរែីុមា វា រ ី ក្នុងរាជធានី ភ្នំសេញ។ 
ក្បធានបទថ្ែលបានសលើក្យក្មក្េិភាក្ារមួមាន ផ្លប េះពាល់ថ្នអនុក្កឹ្តយ NIG និងអនុក្កឹ្តយ 
PID សលើសេរភីាេអនក្សារេ័ត៌មាននិងក្បេ័នធផ្សេវផ្ាយ េិទធិទទួលបានេ័ត៌មាននិងការរាយ



ការណ៍អំេីការសបាេះសឆ្ន ត និងក្ក្មេីល្ម៌របេ់អនក្សារេ័ត៌មាននិងការសជឿទុក្ចិតតជាសាធារ
ណៈ។ សយើងមានសេចក្តីសសាមនេសរកី្រាយថ្ែលក្មមវ ិ្ ីសនេះនឹងមានការចូលរមួេីេំណ្តក់្អនក្
ថ្ែលស្វើការសៅក្នុងសាែ ប័ននិងមជឈដ្ឋា នការងារសផ្សងៗគ្នន  សដ្ឋយរាប់ទំងអនក្សារេ័ត៌មាន 
េលរែាអនក្សារេ័ត៌មាន អនក្ការពារេិទធិមនុេស តំណ្តងអងគការេមាគមមិនថ្មនរដ្ឋា ភិ្បាល 
អនក្ចាប់ តំណ្តងភាន ក់្ងារអងគការេែក្បជាតិជាតិ មន្រនតីមក្េីសាែ ប័នរដ្ឋា ភិ្បាល េមាជិក្
េភា និងតំណ្តងមក្េីគណបក្សនសោបាយ។ល។ សាធារណជនទូសៅក៏្ក្តូវបានសលើក្ទឹក្
ចិតតឱ្យចូលរមួផ្ងថ្ែរ តាមរយៈការស្ែើយេំណួរទក់្ទងនឹងសេរភីាេ សែើមបី ទទួលបានរងាវ ន់
និងការតាមដ្ឋនការផ្ាយផ្ទា ល់េីការក្បក្េឹតតសៅថ្នក្មមវ ិ្ ីថ្ែលបានផ្ាយផ្ទា ល់តាមបណ្តត ញ
េងគម។  

 

េក្មាប់េ័ត៌មានបថ្នែមេូមទក់្ទង៖ 

សោក្ស្រេី ្ន េុគនាធ  នាយក្ថ្ផ្នក្អភិ្វឌឍក្បេ័នធផ្សេវផ្ាយថ្នមជឈមណឌ លក្មពុជាសែើមបីក្បេ័នធ
ផ្សេវផ្ាយឯក្រាជយ  
093 831 990, csokunthea@ccimcambodia.org 

សោក្ ណុប វ ីនាយក្ក្បតិបតតិេមាគមេមព័នធអនក្សារេ័ត៌មានក្មពុជា (សែមបូចា)  

012 519 261; ed@camboja.net 

1. អងគការ េមាគមមិនថ្មនរដ្ឋា ភិ្បាលថ្ែលបានចូលរមួគំ្នក្ទសេចក្តីថ្លែងការណ៍ 

2. េមាគមេមព័នធអនក្សារេ័ត៌មានក្មពុជា (CamboJA) 

3. មជឈមណឌ លក្មពុជាសែើមបកី្បេ័នធផ្សេវផ្ាយឯក្រាជយ (CCIM) 

4. មជឈមណឌ លេិទធិមនុេសក្មពុជា (CCHR) 

5. គណៈក្មាម ្ិការសែើមបកីារសបាេះសឆ្ន តសដ្ឋយសេរ ីនិងយុតតិ្ម៌សៅក្មពុជា (COMFREL) 

6. មជឈមណឌ លេមព័នធភាេការងារ និងេិទធិមនុេស (CENTRAL) 

7. បណ្តដ ញយុវជនក្មពុជា (CYN) 

8. អងគការេមាគមធាងសតាន ត (STT) 

9. ក្មមវ ិ្ ីអភិ្វឌឈន៏្នធានយុវជន (YRDP) 

10. អងគការអាក់្េិនសអតក្មពុជា (AAC) 

11. អងគការអភិ្ឌឍន៍េំសលងេែគមន៍ (BCV) 

12. មណឌ លេ័ត៌មាន ស្រេតីក្មពុជា (WMC) 

13. េមាគមការពារេិទធិមនុេសនិងអភិ្ឌឈន៏សៅក្មពុជា (ADHOC) 
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14. អងគការក្ក្ុមការងារសែើមបសីដ្ឋេះស្រសាយទំនាេ់ (ACT) 

15. វទិាសាែ ន តេ ូមតិ និងសគ្នលនសោបាយ (API) 

16. អងគការថ្លរក្ាភាសាជនជាតិសែើមភាគតិច (CIPL) 

17. េមាគមក្បជា្ិបសតយយឯក្រាជយថ្នសេែាកិ្ចេក្បេ័នធ (IDEA) 

18. េមាគមយុវជនជនជាតិសែើមភាគតិចក្មពុជា (CIYA) 

19. អងគការតមាែ ភាេក្មពុជា (TIC) 

20. គណៈក្មាម ្ិការេែក្បតិបតតិការសែើមបីក្មពុជា (CCC) 

21. អងគការេមព័នធភាេថ្ែគូសែើមបីការអភិ្វឌឈតាមថ្បបក្បជា្ិបសតយយ (CPDD) 

22. អងគការមជឈមណឌ លអប់រចំាប់េក្មាប់េែគមន៍ (CLEC) 

23. េែេ័នធអនក្សារេ័ត៌មានអនតរជាតិ (IFJ) 

 


