
សសេចកកកបប្រកាសេពព័តត៌មាន

ថថថ្ងៃទក២១ ខខែវ វចចវកា ឆឆ ឆ្នាំ២០១៣

យយុតកវធមត៌សេបមាប្រប់អឆកសារពព័តត៌មាន
ការជជួប្រជយុឆ្នាំសដដមមកប្រញញ្ច ប្រប់នវទណណ្ឌ ភាពសលដជនសលលដសេសលដករណក រសេមាម្លា ប្រប់អឆកសារពព័តត៌មានសនៅកឆយុងបប្រសទសេកមមយុជ

សយដងខែខយុ ឆ្នាំជអងង្គការថដគគូរមជួយចឆ្នាំនជួន  ននងសររៀប្រចឆ្នាំពវធកជជួប្រជយុឆ្នាំមជួយសនៅ
ពហយុកកឡដដ្ឋា នជតវ  អគូឡឆ្នាំពវកសនៅថថថ្ងៃទក២១ ខខែវ វចចវកាសននេះ សនៅសវលាសមាម៉ោ ង ៥:
៣០ នាទកលាថ្ងៃ ច សដដមមកទាមទារយយុតកវធមត៌ដលប់  អឆកសារពព័តត៌មាន ចឆ្នាំនជួន១១រគូប្រ
ខដលបតត្រូវបានសគសេមាម្លា ប្រប់កាលពក២០ឆឆ ឆ្នាំមយុន។

សគោលប្រឆ្នាំណងថនកមលវ វធក

ការអសញញ្ច ដញមកដលប់ នវងការខចកកខនន្សែងសេបមាប្រប់ចងសលដកក្បាល  ប្រដ ផផ្កា  រជួម
ននងសទរៀន

ពវធកសេគូបតមនករប្រសេប់បពនេះសេងង

ការខថម្លាងសេយុនន្ទរកថារប្រសេប់ភរ វយា  សលាក ហងន្សែ សសេរ កឧតកម

សនៅថថថ្ងៃទក ២៣ ខខែវ វចចវកា ឆឆ ឆ្នាំ២០១៣ សេហគមនន៍អនករជតវននងសររៀប្រចឆ្នាំទវវាអនករជតវសលដកទក៣ សដដមមកប្រញញ្ច ប្រប់
នវទណណ្ឌ ភាព។  នវទណណ្ឌ ភាពសនៅបប្រសទសេកមមយុជ  សនៅខតជប្រញញ្ហា ដដ៏ធឆ្នាំមជួយ  កឆយុងការពបងនងនកតវរដដ្ឋា  នវង  សធធដឲឲ
បប្រជពលរដដ្ឋាកឆយុងបប្រសទសេសននេះទទជួលបាននគូវយយុតកវធមត៌។  សយដងខែខយុ ឆ្នាំសេគូមអសញញ ដញអឆកសារពព័តត៌មាន  កដ៏ដគូចជ  បប្រពព័នន
ផន្សែពធផផ្សាយ  នវងជនរងសបគោនេះខដលពយុឆ្នាំទានប់ទទជួលបាននគូវយយុតកវធមត៌  សដយសារខតនវទណណ្ឌ ភាព  ចគូលរជួមទាឆ្នាំងអសេប់គោឆ
កឆយុងសាមគង្គកភាព  សដដមមកបបារពនពវធកសនៅកខនម្លាងខដលអឆកសារពព័តត៌មាន សលាក ឃនម សេឆ្នាំប្រគូរ បតត្រូវបានសគសេមាម្លា ប្រប់ កាល
ពកឆឆ ឆ្នាំពក២០០៨ នវងសេយុឆ្នាំឲឲរដដ្ឋា ភវបាលជជួយផផ្ដលប់យយុតកវធមត៌ជគូនជនរងសបគោនេះ។ 



របាយការណដ៏ ថលកបានប្រងញ្ហា ញពកការសបប្រដបបាសេប់កមាម្លា ឆ្នាំងបប្រដប្រប់អាវយុធហជួសេសហតយុ  នវងអឆ្នាំសពដហនងផ្សាសកដនសឡដង
សដដមមក       ប្រឆ្នាំប្រវទមាតប់សេកមលជននវង សារពព័តត៌មាន កដ៏ដគូចជការប្រឆ្នាំប្រវទសេវទនវបប្រជពលរដដ្ឋា កឆយុងការប្រសញញ្ច ញមតវកដ៏
ដគូចជគបមាមកឆ្នាំខហងសលដអាយយុជកវ វតរប្រសេប់ពជួកសគសនៅកឆយុងករណក មជួយចឆ្នាំនជួន។  ការជជួប្រជយុឆ្នាំគោឆ សននេះគគជឳកាសេមជួយ
សដដមមកសធធដការតវាម៉ោ  នគូវវប្រមធមត៌ នវទណណ្ឌ ភាព នវងសេយុឆ្នាំឲឲប្រញញ្ច ប្រប់នវទណណ្ឌ ភាពសនៅកមមយុជ។ វាកដ៏ជទវវាមជួយសេបមាប្រប់ចងចឆ្នាំ
នវងសគោរព  អឆកកាខសេតទាឆ្នាំងអសេប់ខដលបតត្រូវបានសេឆ្នាំលាប្រប់  សបពនេះកឆយុងសគោលប្រឆ្នាំណងនវងសប្រសេកកមលរប្រសេប់
អឆកសារពព័តត៌មាន  សយដងខែខយុ ឆ្នាំសជជឿជកប់ថាទវវាសននេះននងសលដកកមមសេប់ការយលប់ដនងអឆ្នាំពកការប្ររាជព័យរប្រសេប់  រដដ្ឋា ភវបាលកឆយុង
ការខសេធងរកឃាតករសដដមមកផផ្ដលប់យយុតកវធមត៌ដលប់ជនរងសបគោនេះ នវងសេននសធធដសេកមលភាពប្រខនន្ថែមសទរៀត សដដមមកខសេធងរក វ វធក
ថនការសធធដឱឲ អឆកសារពព័តត៌មាន មានសេយុវតន្ថែវភាព។

• កញញ្ញា  សេន  រាម៉ោ មាម៉ោ ណ អឆកសេបមប្រសេបមម្រួលកសបមាងសសេរ កភាពថនការប្រសញញ្ច ញមតវ  បប្រចឆ្នាំមជជ្ឈមណណ្ឌ ល
សេវទនវមនយុសេន្សែកមមយុជ បានមានបប្រសាសេនន៍ថា៖ “ប្រញញ្ហា នវទណណ្ឌ ភាពសនៅកមមយុជប្រចញ្ចយុប្រមនឆ  គគ  មននកកអាបកកប់សនៅ
ខតមានសសេរ កភាពសដដរសហដរ  ខែណណខដលសេកមលជនសេវទនវមនយុសេន្សែពយុឆ្នាំមានកឆ្នាំហយុសេ  នវងអឆកសារពព័តត៌មាន  បតត្រូវ
បានសគយាយក គឆ្នាំរាមកឆ្នាំខហង នវងសេមាម្លា ប្រប់ចឆ្នាំសពនេះការនវយាយរប្រសេប់ពជួកសគ។ ករណក ថនការ  រ ឆ្នាំសលាភ ប្រឆ្នាំពន
សទៅសលដសេកមលជន  នវងអឆកកាខសេតទាឆ្នាំងសននេះបតត្រូវបានអាជខ ធរមវនសអដសពដ  នវងសធធដការសដនេះបសាយ  សនានេះ
សឡដយ”។

• សលាក បាម៉ោ  ងជួនសទរៀង នាយកបប្រតវប្រតកវ មជជ្ឈមណណ្ឌ លកមមយុជសដដមមកបប្រពព័ននផន្សែពធផផ្សាយឯករាជឲមាន បប្រសា
សេនដ៏ថា៖  “ភាគសបចដនថនករណក ទាឆ្នាំងសននេះ  គោល នជនសលលដសេណគជួរបតត្រូវបានចប្រប់ខែម្លាជួនសដដមមកផកនាន្ទ សទាសេសនានេះ
សទ។  មានការយកចវតកទយុកដកប់តវចតជួចណសេប់ពកអាជខ ធរ  សដដមមកខសេធងរកយយុតកវធមត៌ជគូនជនរងសបគោនេះសហដយ
បកក្រុមបគម្រួសារសនៅខតទនន្ទនងរងប់ចឆ្នាំយយុតកវធមត៌។  វប្រមធមត៌នវទណណ្ឌ ភាពសកដតសឡដងជសាន្ថែ នភាពនវទណណ្ឌ ភាពចឆ្នាំសពនេះ
អឆកទាឆ្នាំងឡយណខដលមានប្រឆ្នាំណងចងប់សបប្រដបបាសេប់ហនងផ្សា សដដមមកប្រឆ្នាំប្រវទសេឆ្នាំសលងរ វនេះគនប់ ខតប្រម៉ោយុសណណ នេះ។ សននេះ
គគជការប្រឆ្នាំផម្លាវចប្រឆ្នាំផម្លា ញយាម៉ោ ងខម្លា ឆ្នាំងកាម្លា ចឆ្នាំសពនេះបប្រជជនកមមយុជ នវងសេវទនវរប្រសេប់ពជួកសគខដលបតត្រូវបានទទជួល។ វា
កដ៏ផផ្ដលប់នគូវការសកដនសឡដងនគូវការប្រឆ្នាំប្រវទសេវទនវប្រយុគង្គល  សនៅកឆយុងចឆ្នាំសណមអឆកសារពព័តត៌មាន  នវងការសគរៀប្រសេងផ្កាតប់
សលដសសេរ កភាពប្រសញញ្ច ញមតវ សហដយប្រទឧបកវដដ្ឋាថនការបប្រឆឆ្នាំងអឆកសារពព័តត៌មាន នវងការយាយក  កដ៏គជួរខតបតត្រូវ
បានប្រញញ្ច ប្រប់”។

• សលាក  សយម៉ោង  វ វរណ នាយកបប្រតវប្រតកវ  មជជ្ឍមណណ្ឌ លអប្រប់រ ឆ្នាំចក្បាប្រប់សេបមាប្រប់សេហគមនន៍  មានបប្រសាសេនដ៏ថា៖
“ប្រចញ្ចយុប្រមនឆ  បប្រសទសេកមមយុជបានប្ររាជព័យកឆយុងការប្រញញ្ច ប្រប់ទឆ្នាំពព័របប្រវតកវសានសេផ្ដរប្រសេប់ខែម្លាជួនអឆ្នាំពក រប្រប្រខខែលរបកហមនវង
សរជឿងអតកតកាល។ ហវងផ្សា  នវងនវទណណ្ឌ ភាពសនៅខតមានសនៅកឆយុងបប្រសទសេកមមយុជ។ សមដនកនាឆ្នាំប្រចញ្ចយុប្រមនឆនវងនា



សពលអនាគតរប្រសេប់បប្រសទសេសននេះ គជួរខតសររៀនពកប្រទពវសសាធនន៍អតកតកាលរប្រសេប់ខែម្លាជួន នវងសចរៀសេវាងពកការ
រ ឆ្នាំសលាភសេវទនវមនយុសេន្សែ។ នវទណណ្ឌ ភាពបតត្រូវខតប្រញជ្ឈប្រប់ សដដមមកសជរៀសេវាងនគូវ បប្រវតកវសានសេកបចឆ្នាំខដល”។

វ វទឲយុសេសមម្លាងបប្រជធវប្រសតយឲ ននងសររៀប្រចឆ្នាំកមលវ វធកពវសសេសេមជួយ សនៅសវលាសមាម៉ោ ង ២ដលប់សមាម៉ោ ង ៣រសសេរៀល សនៅថថថ្ងៃទក២១
វ វចចវកា សននេះសដដមមកពវភាកផ្សាអឆ្នាំពកប្រញញ្ហា នវទណណ្ឌ ភាព សដយមានវាគលវនចជួលរជួមពកភរ វយាសលាក ហងន្សែ សសេរ កឧតកម នវងកម្លានប្រ
អឆកកាខសេតកមមយុជ។  សលាកអឆកនាងអាចសាផ្ដ ប្រប់បានតាមរយណ  វ វទឲយុសារ វការ FM ១០៦.៥  រាជធានកភឆឆ្នាំសពញ នវង
៩៥.៥ សខែតកសសេរៀមរាប្រ។ 

ពព័តត៌មានប្រខនន្ថែមសេគូមទាកប់ទង៖

មជជ្ឈមណណ្ឌ លកមមយុជសដដមមកបប្រពព័នដ្ឋាផន្សែពធផផ្សាយឯករាជឲ(CCIM)
សលាក ណយុ ប្រ វ ក (+៨៥៥ (០)៦០ ៤០៥ ៩៩៩/+ ៨៥៥ (០)១២ ៥១៩ ២៦១/ nopvy@vodhotnews.com)

មជជ្ឈមណណ្ឌ លសេវទដ្ឋាវមនយុសេន្សែកមមយុជ (CCHR)
កញញ្ញា  សេន រាម៉ោ មាណ (+៨៥៥ (០)១៧ ៦៥៥៥៩១/ ramana.sorn@cchrcambodia.org) 

មជជ្ឈមណណ្ឌ លអប្រប់រ ឆ្នាំចក្បាប្រប់សេបមាប្រប់សេហគមនន៍(CLEC) 

សលាក ឌក សថហគូយាម៉ោ  (+៨៥៥ (០)៦៦ ៧៧៧ ០១៥ /dythehoya@clec.org.kh  ) 

សេមមព័នដ្ឋាខខែលរជឆ្នាំសរជឿននវងការពរសេវទដ្ឋាវមនយុសេន្សែ លកកាដគូ (LICADHO)

សលាក អឆ្នាំ សេឆ្នាំអាត (+៨៥៥ (០) ១២ ៣២៧ ៧៧០, mon1@licadho-cambodia.org)
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