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ប គន នង ជនព ថ  
ប យក នព ន ន ពន ខ កម ម   

 

សូមថាយបងំ ពះេថរានុេតរៈ គប់ ពះអង ជាទីសការៈដ៏ខង់ខស់   
បងបនជនរួមជាតិទាំងអស់ ជាទីនឹករឭក និង សឡាញ់រាប់អាន  

 

 េនៅកងឱកាសបុណ ចូលឆាំថី ឆាំសកល ២០២២ េនះ តាងនាមឱ នាយកដានព័ត៌មាន 
ៃនសហពនែខរកមជាេ កោម និង ខំ ពះករុណា អាតាភាពផាល់ សូម បេគន និងជូនពរជ័យ សិរ 
មងល បវរមហា បេសើរ ចូរេកើតមានដល់ ពះេថរានុេថរៈ គប់ ពះអង និងបងបនជនរួមជាតិ 
េនៅកង សុក និង េ កៅ បេទស ជាពិេសសសហការ វទ សំេឡងកមជាេ កោម (VOKK) និង ទូរ 
ទស ន៍ ៃ ពនគរ ពមទាំង បិយមិត អកគាំ ទការផ ពផ ាយរបស់នាយដានព័ត៌មានេយើងខំទាំង 
អស់ សូម បកបែតេសចកីសុខ េសចកីចំេរើន និង វឌ នភាព េសរភាព ជានិចនិរនរ ។   

 នាយកដានព័ត៌មាន ៃនសហព័នែខរកមជាេ កោម គឺជាមជ មណលព័ត៌មានរបស់ែខរ 
េ កោមែតមួយគត់ ែដល ានផលិត និង ផ ពផ ាយព័ត៌មានទាន់េហតុការណ៍ ែដលអាជាធរេវៀត 
ណាមរេលោភសិទិេលើពលរដែខរេ កោម េនៅេលើែដនដីកមជាេ កោម និង សកមភាពរបស់សហ 
ព័នែខរកមជាេ កោម កំពុងេធើចលនាតស៊ូេដោយអហ ិង ា េលើឆាកអនរជាតិ េដើម ីទាមទារសិទ ិ
េសរភាព និង សិទិសេ មចវាសនាខនេដោយខនឯង ពីនឹមអាណានិគមេវៀតណាមសពៃថ ។ 

 នាយដានព័ត៌មាន ៃនសហព័នែខរកមជាេ កោម ានផលិតព័ត៌មានជាេរៀងរាល់ៃថ េដើម ី 
ផ ពផ ាយនូវ ពឹតិការណ៍ថីៗ ដំណឹងថីៗ តាម បពនផ ពផ ាយតាមបណាញសងមគឺ វទ សំ 
េឡងកមជាេ កោម (VOKK), អរុណសួសីកមជាេ កោម, េគហទំព័រ, ទូរទស ន៍ ៃ ពនគរ, 
Youtube និង Facebook ជាេដើម..... ។ 

 នាយកដានព័ត៌មាន ៃន សហព័នែខរកមជាេ កោម ានផ ពផ ាយ ព័ត៌មានទាន់េហតុ 
ការណ៍សីពីសានភាពសិទិមនុស , ភូមិសា ស បវតិសា ស និង វប ធម៌ បៃពណី ពះពុទសា 
សនា េនៅកមជាេ កោម ែដលរដាភិ ាលេវៀតណាមមានមហិចិតាបំ ាត់ពូជសាសន៍ែខរេ កោម ។         
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 កងនាមនាយកដានព័ត៌មាន ៃនសហព័នែខរកមជាេ កោម និង ខំ ពះករុណា អាតាភាព 
ផាល់ សូមែថងអំណរ ពះគុណ និង អរគុណយ៉ាង ជាលេ ជៅជាទីបំផុត ចំេពោះសហការ វទ     
សំេឡងកមជាេ កោម និង ទូរទស ន៍ ៃ ពនគរ ានស័ គចិត កំពុងែតបំេពញេបកកមយ៉ាងមមា 
ញឹក កងការយកព័ត៌មាន និង ផលិតព័ត៌មាន ទាំងេនៅកង សុក និងេ កៅ បេទស េទោះបីេពលខះ 
បឈមនឹងេ គោះថាក់ និងជួបឧបសគ ឬ តូវ ានអាជាធរេវៀតណាមគំរាមគំែហងេនោះក៏េដោយ 

ក៏សហការេយើងេនៅែតព ាយាម និងកាហាន ផលិតនូវព័ត៌មាន ានផ ពផ ាយជាេរៀងរាល់ៃថ ។ 
 
 ពះេថរានុេតរៈ គប់ ពះអង និង បិយមិតទាំងអស់ជាទីេម តី 
 េនៅែដនដីកមជាេ កោមសពៃថ បជាពលរដែខរេ កោមរាប់លាននាក់ ែដលជាជនជាតិ 
េដើម កំពុងរស់េនៅេ កោមនឹមអាណានិគមេវៀតណាម គានសិទិបេងើតសារព័ត៌មានេសរ កាែសត 
ទស ន ា វដី, វទ  និង ទូរទស ន៍ ែដលជាព័ត៌មានឯករាជ  ស មាប់បំេរើផល បេយោជន៍ បជា 
ពលរដែខរេ កោម ានេឡើយ គឺមានែតទស នវដី វទ  កាែសត និង សារព័ត៌មាន េឃោសនា 
បំេរើបក រដរបស់កុមយនីសេវៀតណាមែតបុ៉េណោះ ។     
    

 ពិេសសកងឧកាសឆាំថី ឆាំសកល ២០២២ េនះ ខំ ពះករុណា អាតាភាព សូមអំពាវនាវ 
ដល់ពលរដែខរេ កោមរាប់លាននាក់ េនៅេលើែដនដីកមជាេ កោម តូវហ៊ានេ កោកឈរេឡើង 
េដើម ីទាមទារសិទិេសរភាព ជាមាស់ សុកជនជាតិេដើម សបតាមច ាប់អនរជាតិ និង តូវ 
ហ៊ានេហៅេឈោះខនឯងថា ែខរេ កោម និង េហៅេឈោះែខ តជាែខរដូចជា ែខ ត ពះ តពាំង 
ែខ ត ឃាំង ែខ ត ពលាវ ែខ ត កមួនស ែខ ត មាត់ ជូក និង ទី កុងៃ ពនគរជាេដើម... ។  
 េឆ តកងឧកាសេនះែដរ ខំ ពះករុណា អាតាភាព សូមែថងអំណរ ពះគុណ និងអរគុណ 
យ៉ាង ជាលេ ជៅបំផុត ចំេពោះ ពះេតជ ពះគុណ និងសប រសជនជិតឆាយ ានបរចាគថវកា 
ជួយឧបតមដល់នាយកដានព័ត៌មាន ៃនសហព័នែខរកមជាេ កោម និង បិយមិតទាំងអស់ 
ានគាំ ទការផ ាយរបស់ទូរទស ន៍ៃ ពនគរ និង វទ សំេឡងកមជាេ កោម VOKK កង  

េបសកកមដ៏ពិសិដ េដើម ីទាមទារសិទិសេ មចវាសនាខនេដោយខនឯង ពីនឹមអាណានិគម 
េវៀតណាមសពៃថ ។  
  

 ឆាំថី ឆាំកលល សូមពុទពរទាំងឡាយ៤ បការគឺ អាយុ វណៈ សុខៈ ពលៈ ចូលេកើតមាន 
ដល់ ពះេថរានុេថរៈ គប់ ពះអង និងបងបនជនរួមជាតិ េនៅកង សុក និងេ កៅ បេទស គប់ 
េពលេវលា ពិេសសសូមឱ្យរួចផុតពីេមេរោគឆងកូវដ១៩ (Covid-19) គប់ៗអង និង រូប។  
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សួសី ឆាថីំ ឆាសំកល ២០២២  

សហរដអាេមរក, ៃថទី ១ ែខ មករា ឆាំ ២០២២  

ពីខំ ពះករុណា អាតាភាព 

 

ភក ង យង   

បធាននាយកដានព័តម៌ាន ៃនសហព័នែខរកមជាេ កោម   


