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សូមថាយបងំ ពះេថរានុេតរៈ គប់ ពះអង ជាទីសការៈដ៏ខង់ខស់ ។
បងបនជនរួមជាតិទាំងអស់ ជាទីនឹករឭក និង សឡាញ់រាប់អាន ។
េនៅកងឱកាសបុណ ចូលឆាំថី បៃពណីជាតិែខរ ឆាំជូត េទោស័ក ព. ស. ២៥៦៤ គ. ស.
២០២០ តាងនាមឱ នាយកដានព័ត៌មាន ៃនសហពនែខរកមជាេ កោម និង ខំ ពះករុណា អាតា
ភាពផាល់ សូម បេគន និងជូនពរជ័យ សិរមងល បវរមហា បេសើរ ចូរេកើតមានដល់ ពះេថរានុ
េថរៈ គប់ ពះអង និងបងបនជនរួមជាតិ េនៅកង សុក និងេ កៅ បេទស ជាពិេសសសហការ
វទ សំេឡងកមជាេ កោម និង ទូរទស ន៍ ៃ ពនគរ ពមទាំង បិយមិត អកគាំ ទការផ ាយរបស់
នាយដានព័ត៌មានេយើងខំទាំងអស់ សូម បកបែតេសចកីសុខ និងវឌ នភាព ជានិចនិរនរ ។
នាយកដានព័ត៌មាន ៃនសហព័នែខរកមជាេ កោម គឺជាមជ មណលព័ត៌មានរបស់ែខរ
េ កោមែតមួយគត់ ែដល ានផលិត និង ផ ពផ ាយព័ត៌មានទាន់េហតុការណ៍ សីពីកមជាេ កោម
ទាក់ទងនឹងអាជាធរយួនរេលោភសិទិេលើជនជាតិេដើមែខរេ កោម និង សកមភាពរបស់សហព័ន
ែខរកមជាេ កោម ែដលកំពុងេធើចលនាតស៊ូេដោយអហិង ា េលើឆាកអនរជាតិ េដើម ីទាមទារ
សិទិេសរភាព និង សិទិសេ មចវាសនាខនេដោយខនឯង ពីនឹមអាណានិគមរដាភិ ាលកុមយ
និសេវៀតណាមសពៃថ ។
នាយដានព័ត៌មាន ៃនសហព័នែខរកមជាេ កោម ានផលិតព័ត៌មានជាេរៀងរាល់ៃថ េដើម ី
ផ ពផ ាយនូវដំណឹងថីៗ តាម បពនផ ពផ ាយ វទ សំេឡងកមជាេ កោម (VOKK),
អរុណសួសីកមជាេ កោម, េគហទំព័រ, ពឹតប័ តកមជាេ កោម, ទូរទស ន៍ ៃ ពនគរ, Youtube
និង Facebook ជាេដើម..... ។
នាយកដានព័ត៌មាន ៃនសហព័នែខរកមជាេ កោម េ កៅពី ានផលិតព័ត៌មាន ក៏ ានចង
កង និង េ ោះពុមេសៀវេភៅ បវតិវត េនៅកមជាេ កោម, ផលិតចំេរៀងែខរេ កោម និងផ ពផ ាយ
ព័ត៌មានទាន់េហតុការណ៍សីពីសានភាពសិទិមនុស , ភូមិសា ស បវតិសា ស និងវប ធម៌ បៃព
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ណី ពះពុទសាសនា េនៅកមជាេ កោម ែដលរដាភិ ាលយួនមានមហិចិតាបំ ាត់ពូជសាសន៍ែខរ
េ កោម ។
កងនាមនាយកដានព័ត៌មាន ៃនសហព័នែខរកមជាេ កោម និង ខំ ពះករុណា អាតាភាព
ផាល់ សូមែថងអំណរ ពះគុណ និង អរគុណយ៉ាង ជាលេ ជៅជាទីបំផុត ចំេពោះសហការ វទ
សំេឡងកមជាេ កោម និង ទូរទស ន៍ ៃ ពនគរ ែដលស័ គចិត កំពុងែតបំេពញេបកកមយ៉ាងមមា
ញឹក កងការយកព័ត៌មាន និងផលិតព័ត៌មាន ទាំងេនៅកង សុក និងេ កៅ បេទស េទោះបីេពលខះ
បឈមនឹងេ គោះថាក់ និងជួបឧបសគ ឬ តូវ ានអាជាធរយួនគំរាមគំែហងេនោះក៏េដោយ ក៏
សហការេយើង េនៅែតព ាយាម និងកាហាន ផលិតនូវព័ត៌មាន ានផ ពផ ាយជាេរៀងរាល់ៃថ ។
ពះេថរានុេតរៈ គប់ ពះអង និង បិយមិតទាំងអស់ជាទីេម តី
េនៅកមជាេ កោម បជាពលរដែខរេ កោម រាប់លាននាក់ែដលជាជនជាតិេដើម ែដលកំពុង
រស់េនៅេ កោមនឹមអាណានិគមយួនសពៃថ គានសិទិបេងើតសារព័ត៌មានេសរ, កាែសត, ទស នា
វដី, វទ និង ទូរទស ន៍ ែដលជាព័ត៌មានឯករាជ ស មាប់បំេរើផល បេយោជន៍ បជាពលរដែខរ
េ កោម ានេឡើយ គឺមានែតទស នវដី វទ កាែសត និង សារព័ត៌មាន បំេរើបក រដរបស់េគែត
ប៉ុេណោះ ។
ឆាំថី ឆាំជូត េទោស័ក ព. ស. ២៥៦៤ សូមេទវតាឆាំថី ពះនាមេគោរាគេទវ តាមបី
ាច់ែថក ា សហការ របស់នាយកដានព័ត៌មាន ៃនសហព័នែខរកមជាេ កោម និង បិយមិតទាំង
អស់ ជួបែតេសចកីសុខ េសចកីចេ មើន និងឆាំថី នាំមកនូវសិរសួសី សុភមងលកងជីវត ៃន
សងម គួសារ, សមាគម, អងការ, វតអារាម និង គប់និនាការនេយោ ាយ គប់េពលេវលា ៕
ជាពិេសសកងឧកាសបុណ ចូលឆាំថី បៃពណីជាតិែខរ ឆាំជត
ូ េទោស័ក ព. ស. ២៥៦៤
គ. ស. ២០២០ េនះ ខំ ពះករុណា អាតាភាព សូម បេគន និងជូនពរនូវសពសាធុកាពរ សិរ
មងល វបុលសុខ និងសុភ មងល គប់ បការ ចូលេកើតមានដល់ ពះេថរានុេតរៈ គប់ ពះអង
និងបងបនជនរួមជាតិេនៅជុំវញពិភពេលោក បកបែតេសចកីសុខ និង េសចកីចំេរើន គប់ ប
ការ ពមទាំងពុទពរទាំងឡាយ៤ បការគឺ អាយុ វណៈ សុខៈ ពលៈ និងេទវតាឆាំថី ពះនាម
េគោរាគេទវ យាងចុះមកែថរក ា ការពារ

ពះសង គប់ ពះអង និងបងបនជនរួមជាតិ

េនៅកង សុក និងេ កៅ បេទស ជួបែតសុខមាលភាពល កមាំងមាំមួន និង បេ

សឱ ផុតពី

េមេរោគឆងដ៏កាចសាហាវ Corona ឬ Covid-19 េនះ គប់ៗ ពះអង និង រូប ។
ឆាំថីេនះ បងបនជនរួមជាតិ ជួបជុំគាេនៅផះ េដើម ីការពារ ឬ បងារ នូវេមេរោគ Corona
ឬ Covid-19 គប់ៗគា (Stay Home, Save lives) ។
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សួសី ឆាំថី ឆាំជត
ូ េទោស័ក
សហរដអាេមរក, ៃថទី ១១ ែខ េមសា ឆាំ ២០២០
ពីខំ ពះករុណា អាតាភាព
ភក

ង យង

បធាននាយកដានព័តម
៌ ាន ៃនសហព័នែខរកមជាេ កោម
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