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ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
 

   វេទិកាសរួអ្នកតំណាង (បវចេកេិទាទវំ ើប) កំពុងទាក់ទាញម្ចេ សវ់នន ត  ិង 
គណបកស វោបាយកម្ពុជា 

 

វវទិកា សួរអ្នកតាំណាង បានដាំវ ើ រការអ្ស់រយះវពល ១៥ថ្ងៃ កនុងខែកកកដា រសបវពលខដលរបវទសកមពុជា 
កាំពុងដាំវ ើ រការវោសនាវបាះវឆ្ន តវរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសតឆ្ន ាំ២០១៣។ អ្នកររបរ់រងវវទិកាខដលវរបើបវចេក
វទិាទាំវនើបវនះ បានឱ្យដឹងថា រាល់ចមៃល់របស់ម្ចេ ស់វឆ្ន ត ជិត ២០០(ពីររយ)សាំ ួរ ខដលបានសាកសួរតម    
បវចេកវទិាទាំវនើបរមួម្ចន សារតមទូរស័ពទ និងអ្ុីខមល៉ រតវូបានតាំណាងរ បកសនវោបាយខដលចូលរមួវវទិកា
ចាំណាយវពលវវលា និងទឹកចិតតពាោមវឆលើយតបរាល់សាំ ួរទាំងអ្ស់។  
វវទិកាទាំវនើប សួរអ្នកតាំណាង វនះ ជាកចិេសហការ ៍រវាង វន័វល៉ (អ្ងវ់រលស) និងែុមខស្រហវល ខដលបានរមួ

ចាំខ កោ៉ងសាំខានក់នុងការតភ្ជា ប ់ រម្ចល តរវាងម្ចេ ស់វឆ្ន ត និងរដាា ភបិាល កដូ៏ចជា ទកទ់ញម្ចេ ស់វឆ្ន តឱ្យងាក
មកចាបអ់ារមម ៍ វហើយពរងីកការយល់ដឹងបខនែមវលើដាំវ ើ រការវបាះវឆ្ន ត ពត័ម៌្ចនពាកព់ន័ធនឹងវោលនវោ
បាយថ្នរ បកសនីមយួៗ នងិដាំវ ើ រការលទធិរបជាធិបវតយយវៅកមពុជា។ រ បកសនវោបាយខដលចូលរមួកនុង
វវទិកាវនះ មនិចាាំបាចច់ាំណាយងវកិាកនុងការវោសនា វហើយចាំវ ញវពលវវលាតិចតួចកនុងការវផញើសារនវោ
បាយរបស់ែលួនតបវៅកានម់្ចេ ស់វឆ្ន ត វដើមបទីកទ់ញយកសវមលងវឆ្ន តកនុងថ្ងៃវបាះវឆ្ន ត។ ជាលទធផល កនុងរយៈ
វពលរតឹម ពីរសបាត ហ៍ វវទិកាសួរអ្នកតាំណាង បានទទួលសាំ ួរ ១៨០(មយួរយខបត៉សិប) ពីម្ចេ ស់វឆ្ន ត ខដលបាន
សួរតមរយះ សារទូរស័ពទ អ្ុីខមល៉ វហវ៊សប៊ុក  បលុក នងិវតឹវរបស ខដលកនុងវនាះ ការសួរតមរយះសារទូរសព័ទ 
(SMS) ម្ចនចាំនួនវរចើនរួរឱ្យកតស់ម្ចា ល់ ខដលម្ចនរហូតដល់ ១៥៥(មយួរយហាសិប) សាំ ួរ អ្ុីខមល៉ម្ចន ១៥
(ដបរ់បាាំ)សាំ ួរ វហវ៊សប៊ុកម្ចន ១០(ដប)់សាំ ួរ។ កនុងរយៈវពលវនះខដរ ទាំពរ័វហវ៊សប៊ុក របស់ វវទិកាសួរអ្នក
តាំណាង ម្ចនអ្នកចុចចូលចិតត ៣៥៦(បីរយហាសិបរបាាំមយួ) Likes បលុកម្ចន ១៦៣(មយួរយហុកសិបប)ី នងិវតឹ
វរបសម្ចន ១០៣(មយួរយប)ី អ្នកទសសនា ខដលបានចូលវមើល ឬទទួលបានពត័ម៌្ចនអ្ាំពីវតតម្ចនថ្នវវទិកាសួរអ្នក
តាំណាង។ ចាំវពាះការចូលរមួវឆលើយតបរាល់សាំ ួររបស់ម្ចេ ស់វឆ្ន តតមរយៈសារទូរស័ពទ និងអ្ុីខមល៉ រ បកសខែមរ
ឈបរ់ក និងរ បកសសវស្រងាា ះជាតិ បានចូលរមួោ៉ងសកមមកនុងការវឆលើយសាំនួរវៅកានស់ាធារជន។  
រួររ ាំលឹកថា វៅថ្ងៃសុរក ទី១២ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៣ វវទកិាសួរអ្នកតាំណាង បានរបកាសវបើកជាផលូវការកនុង  

សនិនសីទសារពត័ម៌្ចនមយួនាទីសាន កក់ារអ្ងាការែុមខស្រហវល។ វវទិកាសួរអ្នកតាំណាង ខដលបានបញ្េបដ់ាំវ ើ រការ
របស់ែលួនរតឹម ថ្ងៃទី២៦ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៣ ែុមខស្រហវល បានវដើរតួនាទីោ៉ងសាំខានក់នុងការសរមបសរមួលរវាង
តាំណាងរ បកសនវោបាយទាំង ៨(របាាំបី) ខដលបានចុះវ ម្ ះចូលរមួរបកួតរបខជងកនុងការវបាះវឆ្ន តវរជើស
តាំងតាំណាងរាស្រសតឆ្ន ាំ២០១៣ ជាមយួម្ចេ ស់វឆ្ន ត វដើមបធីានាថា សាំនួរទាំងអ្ស់របស់ម្ចេ ស់វឆ្ន តខដលបានសួរ នឹង
រតូវបានវឆលើយោ៉ងវកបះកបយវដាយតាំណាងរ បកសនវោបាយ។ វទះបីជាោ៉ងវនះកតី វៅកនុងដាំវ ើ រការថ្ន
ការសួរនិងវឆលើយ ម្ចនរតឹមរ បកសនវោបាយ ចាំននួ ៤ (បនួ) រមួម្ចនរ បកសស័មពនធវដើមបរីបជាធិបវតយយ 
រ បកសសញ្ជា តិកមពុជា  រ បកសខែមរឈបរ់ក  និងរ បកសសវស្រងាា ះជាតិ បានបញ្ាូ នតាំណាងរបស់ែលួន ២(ពីរ) 

ចក្ខវុិស័យ ៖ សង្គមររជាធិ បតេយយមួយដែលែំត ើ រការររជាធិ បតេយយហូបនី យក្មម ជាពិ តសសរាល់ការត ោះតនោេតាមលក្ខ 
ៈររជាធិ បតេយយ រេូវ នតលើ ក្េតមកើ ង្ និ ង្មានគុ 

ភាពដែលនមំក្នូវផលររតោ
ជន៍ជូនែល់ររជាពលរែឋ 
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របូ ឱ្យចូលរមួកនុងការវឆលើយតបសាំ ួររបស់ម្ចេ ស់វឆ្ន ត។ សរម្ចបរ់ បកសដថ្ទវទៀតខដលមនិអាចចូលរមួ វវទិកា
បវចេកវទិាទាំវនើបវនះ បានផតល់វហតុផលតបសាំវ ើ វញិថា ជាបរ់វល់កនុងការវោសនាវបាះវឆ្ន ត។ 
    ខាងវរកាមវនះជាឧទហរ ៍ជាកខ់សែងថ្នសាំនួរខដល វវទិកាសួរអ្នកតាំណាង ទទួលបានពីម្ចេ ស់វឆ្ន ត៖ 
 សាំ ួរ៖ វតើរ បកសរបស់អ្នកម្ចនវោលនវោបាយអ្វីែលះវដើមបរីបយុទធរបឆ្ាំងនឹងអ្ាំវពើពុករលួយ?  
ចវមលើយ៖ វយើងរតូវដាកវ់ទសោ៉ងធៃនច់ាំវពាះអ្នកខដលរបរពឹតតបទវលមើសវនះ (មកពីអ្នកតាំណាង)។ 

 សាំ ួរ៖ របសិនវបើរ បកសរបស់អ្នកឈនះការវបាះវឆ្ន តជាតិវនះ! វតើអ្នកនឹងវដាះរសាយបញ្ជា ថ្នការបវ ែ ញវចញ និងបញ្ជា ដី 
សមបទន វដាយរវបៀបណា? 
ចវមលើយ៖ បាទ បញ្ជា ការបវ ែ ញវចញ និងបញ្ជា ដីសមបទន រឺជាចាំនុចអាទិភ្ជពសរម្ចបរ់ បកសរបស់ពកួវយើង វដាយវយើងនឹងវធវើ

កាំខ ទរមងរ់បពន័ធតុលាការ និងការអ្នុវតតចបបថ់្នចបបវ់នះ វដើមបវីធវើវអាយការអ្នុវតតម្ចនរបសិទធភ្ជព និងរបឹអូ្សរតបល់មកវញិនូវ
សមបទនដីទាំងឡាយណាខដលមនិរសបចបប។់ 

 

វវទិកាសួរអ្នកតាំណាង រឺជាវវទិកាសាកលបងវរបើរបាស់របពន័ធបវចេកវទិាងមីបាំផុតមយួវៅកមពុជា ខដលតមរយៈ
វវទិកាវនះម្ចេ ស់វឆ្ន តអាចសួរជាសាំ ួរវផសងៗទកទ់ងនងឹវោលនវោបាយ ឬជាំហររបស់រ បកសនវោបាយ 
តមរយះ សារទូរស័ពទ(SMS) អ្ុីខមល៉ និងវហវ៊សប៊ុក វហើយអ្នកររបរ់រងវវទិកានឹងបញ្េូ នបនតសាំនួរទាំងវនាះវៅ
កានអ់្នកតាំណាងរ បកសនវោបាយខដលបានយល់រពម និងវបតជាញ ចូលរមួវឆលើយតបរាល់សាំ ួររបស់ម្ចេ ស់វឆ្ន ត 
ចុងវរកាយ អ្នកសរមបសរមលួវវទិកាវនះ នឹងបញ្េូ នចាំវលើយរតលបវ់ៅម្ចេ ស់វឆ្ន តវញិភ្ជល មៗ វៅវពលបានទទួល
ចវមលើយពីតាំណាងរ បកសនវោបាយ។  
ែុមខស្រហវល នឹងអ្ភវិឌ្ឍនវ៍វទិកាវរបើរបាស់របពន័ធបវចេកវទិាងមីមយួវទៀតម្ចនវ ម្ ះថា វវទកិាសួរសម្ចជកិសភ្ជ 

វដើមបអី្នុញ្ជា តឱ្យម្ចេ ស់វឆ្ន ត អាចសាកសួរសាំ ួរ វលើកជាសាំវ ើ វផសងៗ ឬផតល់ពត័ម៌្ចនអ្ាំពកីងវល់របស់ពលរដា 
វៅកានអ់្នកតាំណាងរាស្រសតនីតិកាលទី៥ កនុងវពលឆ្ប់ៗ ខាងមុែវនះផងខដរ។ វវទិកាសួរសម្ចជិកសភ្ជ នឹងជួយ 
បវងកើនការទទួលែុសរតូវរបស់អ្នកតាំណាងរាស្រសត ចាំវពាះម្ចេ ស់វឆ្ន ត នូវអ្វខីដលែលួនបានសនាមុនវពលវបាះវឆ្ន ត 
វហើយរពមទាំងបវងកើនការផសពវផាយពី របតិកមមរបស់សម្ចជិកសភ្ជចាំវពាះសាំវ ើ ម្ចេ ស់វឆ្ន ត និងសកមមភ្ជពរបស់
អ្នកតាំណាងរាស្រសតកនុងនីតិកាលរបស់ែលួនផងខដរ។ វវទិកាសួរសម្ចជិកសភ្ជ ជាការអ្ភវិឌ្ឍន ៍ ពកីមមវធិី ោល ាំវមើល
សភ្ជ របស់ែុមខស្រហវល ខដលធាល បខ់តវដើរតួនាទីោ៉ងសាំខានក់នុងការជួយ ផតល់ពត័ម៌្ចន និងសកមមភ្ជពរបស់អ្នក
តាំណាងរាស្រសតពីមូលដាា ន នងិកនុងកិចេរបជុាំសភ្ជ មកជា វវទិកាបវចេកវទិាទាំវនើបទនស់មយ័មយួវញិ៕ 

 
សរម្ចបព់ត័ម៌្ចនបខនែមសូមទកទ់ង 

 វលាក ស្រី រភុក័្រ្ត (វទសមស្រនតី ពត័ម៌្ចន និងចបប ់ែុមខស្រហវល) 
ទូរស័ពទវលែ ៖ ០១២ ៩៩៨ ៣៦៤ 

 វលាក ផាត រភុក័្រ្ត (មស្រនតមី្ចតិកា សួរអ្នកតាំណាង ែុមខស្រហវល) 
ទូរស័ពទ ៖ ០១២ ២៦៨ ៤៩៨ 

 


