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ដំណោះសោយ និង ភាព អត់ ឱ ន ខាង នយោបាយ ចំពោះ ទំនាស់ ផលបោយោជន៍ 
តាមរយៈ ការបញ្ចេញមតិ ពិតជា សំខាន់

(បើ មិន ដូច្នេះ នឹងមន ផលប៉ះពាល់ លើ ដំណើរការ បេជាធិបតេយ្យ និង ការបោះឆ្នាត ឆ្នាំ ២០១២ និង ២០១៣)

បេតិកម្ម តប និង ការបេើ ឥទ្ធិពល អំណាច របស់ រដ្ឋ ក្នុងការ រិត ត្បិត សេរីភាព បញ្ចេញមតិ រិះគន់ បាន រុញ គណបក្ស 
បេឆំង និង យោបល់ ទិះ តៀន ទាំងឡាយ ឲ្យ នៅ ឆ្ងាយ ពី ទីលាន បេកួតបេជេង បេជាធិបតេយ្យ ពិសេស ការតេៀមខ្លួន ស 
មេ ប់ ការ បោះ ឆ្នាត បេកួត បេជេង ដោយ សេរី និង យុត្តិធម៌ ក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត ជេើស រីស កេុម បេឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១២ 
និង ការ បោះ ឆ្នាត ជេើស តាំង តំណាង រា្រស្ត ឆ្នាំ ២០១៣ ខាងមុខ។

បេជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស និង ការបេកួតបេជេង បោះឆ្នាត ដោយ យុត្តិធម៌ មិនអាច បណា្តាល ឲ្យ សា្ថានការណ៍ 
ដេល អ្នកនយោបាយ និង សកម្មជន គណបក្សបេឆំងសំខាន់ៗ សុទ្ធតេ ងយ នឹង កា្លាយជា ចំណុច សុី ប នយោបាយ ដោយ 
រង ការចោទបេកាន់ តាម បេព ន្ធ័ តុលាការ ជាក់ស្តេង ដូចជា ករណី តំណាងរាស្តេ និង ជា មេដឹកនាំ គណបក្សជំទាស់ ឯកឧត្តម 
សម រង្ស៊ ីតំណាងរាស្ត្រ ស្តេី ដ៏ មន ឥទ្ធិពល លោកជំទាវ មូរ សុខ ហូរ  និង សកម្មជន គណបក្ស សម រង្សុី នៅ ខេត្តកំពង់ធំ 
ចំនួន ៤ រូប ជាដើម ។

ជម្លាះ នយោបាយ ដោយ ការបញ្ចេញមតិ ដេល បេើបេស់ បេព ន្ធ័ តុលាការ ដោះសេយ មិនមន ថ្ងេ ចប់ ទេ ហើយ 
ការនិយម និនា្នាការ របៀបនេះ នឹង នាំ ឲ្យ ខូចខាត ផលបេយោជន៍ បេទេសជាតិ និង ពលរដ្ឋ។ អ្នកតំណាងរាស្តេ គណបក្ស 
សមរង្សុី ទាំង ពីររូប [ឯកឧត្តម សម រង្សុី និង លោកជំទាវ មូរ សុខ ហួរ] អាច នឹង ប៉ះពាល់ ដល់ សិទ្ធិ បោះឆ្នាត និង សិទ្ធិ 
ឈរឈ្មោះ ឲ្យ គេ បោះឆ្នាត នៅ ឆ្នាំ ២០១២ និង២០១៣ ខាងមុខ បេសិនបើ តុលាការ កម្ពុជា អនុវត្ត វិធានការ បង្ខំ 
ដក់ពន្ធនាគារ។ រូបភាព នេ ដំណើរការ បោះឆ្នាត នៅពេល មុខ នឹង មិនមន ទីលាន បេកួត យុត្តិធម៌ និង គា្មោន កិត្យានុភាព 
ពេញលេញ។

ករណី លោកជំទាវ មូរ សុខ ហួរ ៖ ជា លទ្ធផល តុលាការ កំពូល បានសមេច 
តម្កល់ទុក សេចក្តីសមេច របស់ សាលាដំបូង រាជធានី ភ្នំពេញ សមេច ឲ្យ លោកសេី 
មូរ សុខ ហួរ ចាញ់ក្តី ក្នុង បណ្តឹង បទ បរិហារកេរ្តិ៍ របស់លោក នាយករដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន 
សេន បាន បង្គាប់ ឲ្យ បង់បេក់ ពិន័យ និង សង ជំងឺ ចិត្ត ១៦ លាន ៥ ស្ន រៀល 
កាលពី ថ្ងេ ពុធ ទី២ ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០១០កន្លងទៅ។ ដើម្បី អនុវត្ត សេចក្តីសមេច 
តុលាការ សាលាដំបូង រាជធានី ភ្នំពេញ បានដក់ កំហិត ឲ្យ លោកសេី មូរ សុខ ហួរ 
សងជំងឺចិត្ត សម្តេច ហ៊ុន សេន ជា ទឹកបេក់ ៨ លាន រៀល និង បេក់ ពិន័យ ៨,៥ 
លាន រៀល ទៅ ឲ្យ រតនាគារ ឲ្យ បាន មុន ថ្ងេទី ១៥ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១០ ដើម្បី 
ចៀសវាង វិធាន បង្ខំ រូប កាយ។ ទោះបីជា មនមតិ ថា តេូវ បង្ខំ រូប កាយ ដោយ 
ដក់ពន្ធនាគារ បើសិនជា មិន បង់បេក់ ពិន័យ និង សង ជំងឺ ចិត្ត មេធាវី ដើមចោទ 
លោក គី តិច បាន បេប់ បេព ន្ធ័ ផ្សព្វផ្សាយ ថា លោក បានដក់ ពាក្យ ស្នើ ឲ្យ តុលាការ 
រាជធានី ភ្នំពេញ កាត់ បេក់ខេ របស់លោក សេី មូរ សុខ ហួរ ជំនួស ឲ្យ ការចាប់ ឃុំខ្លួន 
ខណៈ ដេល តំណាងរាស្ត្រ ស្តេី រូបនេះ មិន ពេម បង់បេក់ ពិន័យ និង សំណង ជំងឺ 
ចិត្ត។

ករណី ឯកឧត្តម សម រង្ស៊ី ៖ តុលាការខេត្ត សា្វាយរៀង បាន កាត់ទោស កំបាំងមុខ 
ឲ្យ ឯកឧត្តម សម រង្សុី ជាប់ពន្ធនាគារ ចំនួន ២ឆ្នាំ កាលពី ថ្ងេទី២៧ មករា ២០១០ 
ពីបទ បំផ្លាញ ទេព្យ សម្បត្តិ សាធារណៈ  និង ញ៊ះញង់ ឲ្យ មានការ រើសអើង ជាតិ 
សាសន៍ ដោយសារតេ តំណាងរាស្តេ រូបនេះ បាន ដឹកនាំ បេជាពលរដ្ឋ មួយចំនួន 
ដក តមេុយ បង្គាលពេំ ដេនកម្ពុជា-វៀតណាម លេខ ១៨៥ កាលពី ថ្ងេទី២៩ 
តុលា ២០០៩។ ក្តី មួយ នេះ បាន ទាញ ពលរដ្ឋ មួយចំនួន ឲ្យ មក ពាក់ ព ន្ធ័ នឹង 
ការដក់ ពន្ធនាគារ ដោយ អាច បន្សល់ តេឹម បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ និង បណ្តឹង សាទុក្ខ 
ដេល មិន អស់ចិត្ត ប៉ុណោ្ណោះ។ សាលាឧទ្ធរណ៍ បានកំណត់ យក ថ្ងេទី ៩ ខេសីហា 
ឆ្នាំ២០១០ ដើម្បី បើកសវនាការ ជំនុំ ជមេះ លោក សម រង្សុី បេធាន គណបក្សបេឆំង 
លើ ករណី បំផ្លាញ តមេុយ បង្គាលពេំ ដេនកម្ពុជា-វៀតណាម នៅ សេុក ចន្ទេ 

ខេត្តសា្វាយរៀង។
ជាគោលការណ៍ ក្នុង ការកំណត់ បទល្មើស ពេហ្មទណ្ឌ ធាតុ ផ្សំ បី មន នីត្យានុកូល សត្យានុម័ត និង អត្តនោម័ត 

តេូវតេ លើកយក មក សំអាង ដោយ តុលាការ មន សមត្ថកិច្ច ក្នុងការ ចោទបេកាន់។ ច រឹត នេ បទល្មើស ចំណង ហ្តុ និង 
ផល ព្យសនកម្ម និង អំពើ បង្កហ្ត ុនឹងតេូវ ថ្លឹងថ្លេង ដើម្បី ដោះ ឬ ដក់បន្ទុក ចុងចោទ។ ច្បាប់ តមេូវ ឲ្យ បទ ចោទ ទាំងពីរ 
តេូវតេ ថ្លឹងថ្លេង ទៅលើ ចេតនា ធ្វើ ឲ្យ ខូចខាត និង ទំហំ នេ ការខូចខាត មុន នឹងធ្វើ សេចក្តីសមេច ផ្តនា្ទទោស កមេិត អតិបរម 
ដក់ពន្ធនាគារ ៣ ឆ្នាំ។ ជាការ អនុវត្ត ជាក់ស្តេង ភស្តុតាង «តមេុយ បង្គាលពេំ ដេនកម្ពុជា-វៀតណាម លេខ ១៨៥» 
ដេលជា ធាតុ គន្លឹះ ដើមចម នេ រឿងក្តី មួយ នេះ មិនតេូវ បាន យកមក ដេញដោល ឲ្យ បាន ហ្មត់ចត់ នៅពេល អង្គសេចក្តី ទេ។ 
តើ តម្ុយ បង្គ្ល ព្ំដ្ន ពិតជា ត្ូវបាន ដាំ ឬ ដកច្ញ ដោយ ខុសច្បាប់ ឬ ? 

ការ ប្តឹងផ្តល់ នេះ កាន់តេ ធ្វើ ឲ្យ សាធារណៈមតិ ជាតិ និង អន្តរជាតិ មនការ ពេួយបារម្ភ អំពី បញ្ហា នយោបាយថ្មីៗ 
នៅក្នុង បេទេស កម្ពុជា ទាក់ទង នឹង លំហ បេជាធិបតេយ្យ និង តួនាទី របស់ អ្នកតំណាងរាស្តេ ជាពិសេស អ្នកតំណាងរាស្តេ 
នេ គណបក្សជំទាស់ ខណៈពេលដេល បញ្ហា ជាតិ រួមទាំង បញ្ហា ពេំដេន កំពុងតេ តេូវការ ឲ្យ មនការ ចូលរួមចំណេក 
ដោះសេយ ពី អ្នកនយោបាយ មកពី គេប់ និនា្នាការ នយោបាយ ទាំងអស់។

បេសិនបើ មិនមន កិច្ចសមេបសមេួល តាម ផ្នេក នយោបាយ ណាមួយ ឬ ការបេទាន លើកលេងទោស ដោយ 
ពេះមហា ក្សតេ សេចក្តីសមេច របស់ តុលាការខេត្ត សា្វាយរៀង កាត់ទោស ឯកឧត្តម សម រង្សុី ដក់ពន្ធនាគារ ២ ឆ្នាំ 
បានដក់ ចំណាត់ថា្នាក់ ទម្ងន់ទោស នេ បទល្មើស នៅតេឹម ប ទម ជ្ឈឹ ម ដោយ ផ្អេក តាម ច្បាប់ពេហ្មទណ្ឌ និង នីតិវិធី ពេហ្ម 
ទណ្ឌ សមេប់ អនុវត្ត នៅ បេទេស កម្ពុជា ក្នុងសម័យ អន្តរកាល ១៩៩២ ទោះបីជា យ៉ាងនេះ ក្តី ទម្ងន់ទោស ប៉ុណ្ណេះ ល្មម 
អាច នឹង ឲ្យ តំណាងរាស្តេ រូបនេះ បាត់បង់ សិទ្ធិ បោះឆ្នាត និង សិទ្ធិ ឈរឈ្មោះ ឲ្យ គេ បោះឆ្នាត នៅ ឆ្នាំ ២០១៣ ខាងមុខ 
ពេះ យោងតាម មតេ ១៤ នេ ច្បាប់ ស្តីពី លក្ខន្តិកៈ តំណាង រាស្តេ ៖ តំណាងរាស្តេ ដេលមន សាលកេម សា្ថាពរ ឬ 
សាលដីកា សា្ថាពរ សមេច ថា ជា ទណ្ឌិត ជាប់ពន្ធនាគារ តេូវ បាត់បង់ ទាំងសេុង នូវ សិទ្ធិ បុព្វសិទ្ធិ និង សមជិក ភាពជា 
សមជិក រដ្ឋសភា។

រូបភាព ៖  (ខុម ែ្រហ្វល)
(ឯកឧត្តម សម រង្សុី  បេធានគណបក្សសមរង្សុី) 

រូបភាព ៖  អុី ន ធើ ណេ ត  
(លោកជំទាវ មួរ សុខ ហួរ តំណាងរាស្តេ 
គណបក្ស សមរង្សុី និង លោកសេី Hillary 
Clinton Clinton រដ្ឋមន្តេី កេសួងការបរទេស 
សហរដ្ឋអាមេរិក ៖ The Kennedy Center 19 
March,2009)

តទៅទំព័រ ៥  

អធិប្បាយលេខនេះ



3
អ្នកឃ្លាំមើល លេខ ៤២ (ខុម ែ្រហ្វល)

4
អ្នកឃ្លាំមើល លេខ ៤២ (ខុម ែ្រហ្វល)

របាយការណ៍ ឆ្នោំ ២០០៩ ស្តីពី បោជាធិបតោយ្យ 
ការបោះឆ្នោត និង កំណោទមោង់ នោ កម្ពុជា

នៅក្នុង ឯកសារ នេះ ខុម ែ្រហ្វល ពិនិត្យមើល សា្ថានភាព បច្ចុប្បន្ន នៅក្នុង បេទេស កម្ពុជា ដេល ទាក់ទង នឹង 
បេជាធិបតេយ្យ និង ការបោះឆ្នាត សេរីភាព ស្នូល អភិបាលកិច្ច ល្អ កំណេទមេង់ ច្បាប់ និង តុលាការ និង ពិពណ៌នា អំពី 
សកម្ម ភាពជា ស៊េរី ដេល បាន បេពេឹត្តិ ដោយ រដ្ឋាភិបាល និង គណបក្ស កំពុង កាន់អំណាច ដេលមន ឥទ្ធិពល ធ្វើ ឲ្យ 
ចុះខ្សាយ ដល់ មុខងរ បេជាធិបតេយ្យ ដ៏ តេឹមតេូវ និង លក្ខខណ្ឌ ដេល តេូវការ ជាមុន របស់ វា។

(ត មកពី ពេឹត្តិបតេ អ្នកឃ្លាំមើល លេខ ៤១)

២. សោរីភាព នោ ការសម្តោង មតិ របស់ សភាជាតិ
នៅក្នុង ខេកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ សភា ថ្មី បាន ស្បថ 

ចូលកាន់ តំណេង និង បានអនុម័ត បទបញ្ជាផ្ទេក្នុង សមេប់ 
រដ្ឋសភា ថ្មី។ តាម មតេ ៤៨ និង មតេ ៥៥ នេ បទបញ្ជាផ្ទេក្នុង 
នេ រដ្ឋសភា នេ ពេះរាជាណាចកេ កម្ពុជា នេះ សមជិក 
រដ្ឋសភាជាតិ តេូវ អង្គុយ និង រៀបចំ ជា កេុម ហើយ កេុម 
នីមួយៗតេូវមន សមជិក 
យ៉ាង តិច ១០ រូប ដេល មន 
បេធាន មួយរូប និង អនុ បេធាន 
មួយ រូប។ តំណាងរាស្តេ មកពី 
គណបក្ស នយោបាយ ណា 
ដេល មន អាសនៈ តិចជាង 
១០ តេូវតេ ចូលរួម ជា មួយ នឹង 
កេុម ណា មួយ។ តំណាងរាស្តេ 
មិនអាច បញ្ចេញមតិ នៅក្នុង 
សម័យបេជុំ ពេញអង្គ រដ្ឋសភា 
បានទេ លុះតេតេ តំណាង 
រាស្តេ ជា សមជិក នេ កេុម ណា 
មួយ និង ដើម្បី បញ្ចេញមតិ 
តេូវសុំ តាមរយៈ បេធាន កេុម របស់ខ្លួន ហើយ ទទួលបាន 
ការអនុញ្ញាត ពី បេធានរដ្ឋសភា ជាមុនសិន ទើប អាច 
និយយបាន។ បទបញ្ជា ទាំងនេះ បាន រារាំង តំណាង រាស្តេ 
គណបក្ស សិទ្ធិមនុស្ស ចំនួន ៣ រូប ពី ការបញ្ចេញមតិ នៅ 
ក្នុង រដ្ឋសភា ដោយសារ ពួកគេ មិនបាន ចូលរួម ក្នុង កេុម 

ណាមួយ ពីពេះ ពួកគេ ចង់ រក្សា ឯករាជភាព របស់ ពួកគេ ពី 
គណបក្ស ដទេ។
 បន្ថេម លើ នេះ ទៀត ច្បាប់/លក្ខន្តិកៈ សមេប់ 
តំណាងរាស្តេ តេូវបាន អនុម័ត ថ្មី ដេល សេដៀង គា្នា ទៅនឹង 
ច្បាប់ អាជា្ញាធរ បណោ្តាះអាសន្ន អង្គការសហបេជាជាតិ បេចាំ 
កម្ពុជា (អ៊ុនតាក់) ឆ្នាំ១៩៩២ ដេល តេូវបាន បេើបេស់ 

នៅក្នុង អំឡុង ពេលនោះ ដើម្បី 
ឃត់ខ្លួន អ្នក រិះគន់ រដ្ឋាភិបាល 
ដោយ ចោទបេកាន់ ពីបទ ពេហ្ម 
ទណ្ឌ បរិហារកេរ្តិ៍។ ការ អនុម័ត 
វិធាន លក្ខន្តិកៈ តំណាង រាសេ្ត ថ្មី 
នេះ គឺ ផ្ទុយ នឹង រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដេល 
បាន ចេងថា តំណាងរាស្តេ រូប 
ណា ក៏ ដោយ មិនអាច តេូវបាន 
ចោទ បេកាន់ ចាប់ ខ្លួន ឃត់ ខ្លួន 
ឬ ឃុំ ខ្លូន ដោយហេតុ បាន សម្តេង 
យោបល់ ឬ បញ្ចេញ មតិ ក្នុង ការ 
បំពេញ មុខងរ របស់ ខ្លួន ឡើយ។ 
ទោះបីជា យ៉ាងណា មតេ ៥ 

នេ ច្បាប់ ថ្មី បាន ដកចេញ នូវ ការការពារ ទាំងនេះ គឺ បេសិន 
បើ តំណាងរាស្តេ ណា មួយ តេូវ បាន រក ឃើញថា បាន រំលោភ 
បំពាន លើ សេចក្តី ថ្លេថ្នូ របស់ បុគ្គល ឯកជន ទំនៀមទមា្ល្ប់ 
សង្គម សន្តិ សុខ ជាតិ ឬ សណ្ត្ប់ ធា្ន្ប់ សាធា រណៈ ដោយ 
មិនចាំ បាច់ បញ្ជាក់ ពី ធម្ម នុញ្ញ ភាព។ ពេល តំណាង រាស្តេ 

ភ័យខា្លាច ការចាប់ខ្លួន ពួកគេ តេូវបាន កំណត់ 
ពេំដេន ក្នុងការ អនុវត្ត កាតព្វកិច្ច របស់ ពួកគេ 
ដើម្បី សម្តេង ទស្សនៈ និង តស៊ូ មតិ សមេប់ ផល 
បេយោជន៍ មណ្ឌល របស់ ពួកគេ។
 
៣. មុខងារ នោ សភាជាតិ

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា មន បំណង ដើម្បី 
កំណត់ មុខងរ សេរីភាព បេជាធិបតេយ្យ ដេល 
នៅក្នុង អំណាច ទាំង បី របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល 
(នីតិប្បញ្ញត្តិ នីតិបេតិបត្តិ និង តុលាការ) 
អំណាចនីមួយៗ បំពេញ មុខងរ ជា ពេំដេន ឬ 
រក្សា តុល្យភាព នេ អំណាច ដទេទៀត។ ទោះបីជា 
យ៉ាងណា នៅក្នុង ការអនុវត្ត ជាក់ស្តេង អំណាច 
នីតិប្បញ្ញត្តិ និង តុលាការ មិនទាន់បាន ជោគ ជ័យ នៅក្នុង 
ការអនុវត្ត ជា ពេំដេន សមេប់ កំណត់ អំណាច នីតិបេតិបត្តិ 
រប ស់រាជ រដ្ឋាភិបាល។ លទ្ធផល ទាំងនេះ ចេញ មកពី 
ការតេួតពិនិត្យ លើ អ្នកតំណាងរាស្តេ ដោយ គណបក្ស របស់ 
ពួកគេ និង មន យុទ្ធសាស្តេ ជាចេើន ទៀត ដើម្បី ជាការ រារាំង 
គណបក្សបេឆំង នៅក្នុង រដ្ឋសភា ដោយ កំណត់ ដេន កំណត់ 
លើ កិច្ចពិភាក្សា ដេញដោល នៅក្នុង រដ្ឋ សភា និង សម្លេង 
ភាគចេើន ដេល បាន គេប់គេង ដោយ គណបក្ស កាន់ អំណាច 
អំឡុងពេល អាណត្តិ បច្ចុប្បន្ន។

ការជជេក ពិភាក្សា នៅក្នុង រដ្ឋសភា បច្ចុប្បន្ន បានកំណត់ 
បន្ថេមទៀត ដោយ កតា្តា ពីរ ៖ ពហិការ របស់ គណបក្ស បេឆំង 
ក្នុង ការចូល ជា សមជិក    គណៈកម្មោធិការ រដ្ឋសភា និង 
ដេន កំណត់ ដេល បានដក់ សមេប់ កិច្ចពិភាក្សា នៅពេល 
កិច្ចបេជុំពេញអង្គ នេ រដ្ឋសភា ដោយ គណបក្សកាន់អំណាច 
/ រដ្ឋាភិបាល។ របាយការណ៍ ឃ្លាំមើល សភា របស់ ខុម ែ្រហ្វល 
បាន លាតតេដង ថា តំណាងរាស្តេ ២ រូប បាន លាលេង 
ពី គណបក្ស បេជាជន កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៩ ប៉ុន្តេ មូលហេតុ 
នេ ការលាឈប់ របស់ ពួកគេ មិន ច្បាស់លាស់ ទេ។
 បន្ថេម ពីនេះ ទៀត នៅក្នុង ករណីខ្លះ រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា បាន ស្នើថា ច្បាប់ ពិតបេកដ គួរតេ អនុម័ត ឲ្យ បាន 

ឆប់ ហើយ មិនចាំបាច់ ពិភាក្សា ទេ។ សំណើ នេះ គឺ តេងតេ 
ផ្ទេរ ដោយ លិខិត ទៅកាន់ រដ្ឋសភា ដោយ បេធាន គណៈកម្មការ 
នៅពេល ណេនាំ ច្បាប់។ ម្យា៉ាងវិញទៀត តំណាងរាស្តេ 
ជាចេើនរូប បាន ផ្ញើ សំណើ ទៅកាន់ រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បី ឲ្យ 
ឆ្លើយ សំណួរ បានតេឹមតេ ៣ ដង ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៩។ ២ 
ករណី ក្នុងចំណោម នោះ រាជរដ្ឋាភិបាល បានធ្វើ តាម សំណើ 
ហើយ បញ្ជូន តំណាង របស់ខ្លួន ទៅ រដ្ឋសភា តេ ករណី មួយទៀត 
ដេលជា សំណើ មួយ ធ្វើឡើង ដោយ តំណាងរាស្តេ គណបក្ស 
សមរង្សុី (ឯកឧត្តម សុន ឆេ) សមេប់ ដេញដោល ពី ព័ត៌មន 
លម្អិត ពាក់ ព ន្ធ័ នឹង ថវិកា របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្តេីកេសួង 
សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានតេឹមតេ តប ជា លិខិត មកវិញ ថា 
ព័ត៌មន ដេល បានស្នើ អាច រកបាន នៅលើ គេហទំព័រ របស់ 
កេសួង។

កិច្ចពិភាក្សា ដេញដោល ជាចេើន នៅក្នុង រដ្ឋសភា 
ពាក់ ព ន្ធ័ នឹង សេចក្តីពេងច្បាប់ គឺ កាន់តេ តេូវបាន រឹតត្បិត 
ពិសេស ការសមេចចិត្តសំខាន់ៗ លើ ច្បាប់ ដេល កំពុង 
តេូវបាន ពិភាក្សា។ តួយ៉ាង ច្បាប់ ស្តីពី អស្សាមិក រណ៍ ដេល 
ចេង ពី ការដកហូត ដី កម្មសិទ្ធិឯកជន របស់ ពលរដ្ឋ តេូវបាន 
រដ្ឋសភា ពិភាក្សា ហើយ អនុម័ត តេឹមតេ រយៈពេល ៦ ម៉្ង 
ប៉ុណ្ណ្ះ។ 

សមជិក នេរដ្ឋសភា បើកសម័យបេជុំរបស់ខ្លួន នៅវិមនរដ្ឋសភា កាលពីខេឧសភា 
ឆ្នាំ២០១០

តទៅទំព័រ ៨  
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 ដីកា របស់ អយ្យការ អម សាលាដំបូង រាជធានី ភ្នំពេញ នៅ ថ្ងេទី ១៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១០ បាន ផ្អាក ការអនុវត្ត 
បញ្ជា ឲ្យ បង្ខំ និង ឃុំខ្លួន លោកជំទាវ មូរ សុខ ហួរ រង់ចាំ ការអនុវត្ត បេក់ សំណង ជម្ងឺ ចិត្ត ជាមុនសិន។ ម្យា៉ាង តុលាការ 
អាចអនុវត្ត បង្ខំ ទារបេក់ តាម វិធាន នេ នីតិវិធី រដ្ឋប្បវេណី សិន។

សេចក្តីសមេច របស់ តុលាការ តមេូវ ឲ្យ តំណាងរាស្ត្រ ស្តេី មូរ សុខ ហួរ បង់បេក់ ពិន័យ និង បេក់ សំណង ជំងឺ 
ចិត្ត ឲ្យ ដើម បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី [លោកនាយក រដ្ឋមន្តេី] បាន កា្លាយជា វិវាទ ផ្លូវច្បាប់ មួយ ផងដេរ លើ នីតិវិធី បង្ខំ ដល់ រូប កាយ 
បេសិនបើ អ្នកចាញ់ ក្តី [លោកជំទាវ មូរ សុខ ហួរ] មិន ទទួលសា្គាល់ សេចក្តីសមេច របស់ តុលាការ។ មតេ ៥៣៣ នេ 
កេមនីតិវិធី ពេហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ២០០៧ បាន ណេនាំ ឲ្យ ដើម បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជូន ភស្តុតាង ថា ខ្លួន បាន បេើ អស់ មធ្យាបាយ 
ក្នុងការ រឹបអូស ចលនវត្ថុ ឬ អចលនវត្ថុ ដើម្បី ទារបេក់ សំណង និង ជំងឺ ចិត្ត មុនពេល អនុវត្ត ការបង្ខំ ដល់ រូប កាយ។ 

តាម កេមពេហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ២០០៩ ដេល បាន ចូល ជា ធរមន 
កាលពី ថ្ងេទី៣០ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩ តេឹម គន្ថី ទី១ ៖ បទ ប្បញ្ញត្តិ 
ទូទៅ (ចាប់ពី មតេ ១ ដល់ មតេ ១៨២) ក្នុង មតេ ២ បានធ្វើ 
ចំណាត់ថា្នាក់ នេ បទឧកេិដ្ឋ ប ទម ជ្ឈឹ ម និង បទលហុ ទៅតាម 
ទម្ងន់ នេ បទល្មើស។ ហើយ តាម មតេ ៤៨ នេ កេម ដដេល នេះ 
បាន ក្តាប បទលហុ តេឹម ករណី ពីរ គឺ ១- អតិបរម នេ ទោស 
ដក់ពន្ធនាគារ ដេល តេូវ រង នោះ មន រយៈពេល កេម ឬ ស្មើនឹង 
បេំ មួយថ្ងេ។ ទោស ដក់ពន្ធនាគារ អាច តេូវ បន្ថេម ទោសពិន័យ 
ជា បេក់ ផងដេរ។ និង ២- បទល្មើស តេូវ ផ្តនា្ទទោស តេឹមតេ 
ពិន័យ ជា បេក់ ប៉ុណោ្ណោះ។ មតេ ទាំងនេះ បាន ទាញ ទម្លាក់ 

ចំណាក់ ថា្នាក់ នេ បទ បរិហាកេរ្តិ៍ ដេលជា«បទល្មើស ម ជ្ឈឹ ម» តាម មតេ ៦៣ នេ ច្បាប់ពេហ្មទណ្ឌ និង នីតិវិធី ពេហ្មទណ្ឌ 
សមេប់ អនុវត្ត នៅ បេទេស កម្ពុជា ក្នុងសម័យ អន្តរកាល ឆ្នាំ១៩៩២ មក នៅតេឹម «បទលហុ» វិញ ក៏ ពេះតេ បទ 
បរិហាកេរ្តិ៍ នេះ មិន មនទោស ដក់ពន្ធនាគា រ។
 វិធាន បង្ខំ ដល់ រូប កាយ មិនគួរ យកមកអនុវត្ត លើ តំណាងរាស្ត្រ ស្តេី ដេល រដ្ឋាភិបាល បានដក់ ចេញ នូវ 
គោលនយោបាយ លើកស្ទួយ សិទ្ធិ ស្តេី ទេ ម្យា៉ាងទៀត តំណាងរាស្តេ មូរ សុខ ហួរ ជាប់ទោស តេឹម បទលហុ បើ អនុវត្ត 
នីតិវិធី បេបនេះ អាច នឹង នាំ ឲ្យ បាត់បង់ សិទ្ធិ ឈរឈ្មោះ ឲ្យ គេ បោះឆ្នាត ជេើសតាំង តំណាងរាស្តេ ពេមទាំង ប៉ះពាល់ ដល់ 
សិទ្ធិ និង ករណីយ កិច្ច របស់ ពលរដ្ឋ ខ្មេរ ដើម្បី ទៅ បោះឆ្នាត ផងដេរ។ មិនតេប៉ុណោ្ណោះ អាចធ្វើ ឲ្យ មនការ ប៉ះពាល់ ទៅដល់ 
អ្នកបោះឆ្នាត រាប់មុឺន នាក់ ដេល បាន បោះឆ្នាត ឲ្យ អ្នកតំណាងរា្រស្ត ស្តេី មូរ សុខ ហួរ បាត់ បង់ តំណាង របស់ខ្លួន និង 
ការបញ្ចេញ ឆ ន្ទៈ របស់ ពួកគេ កា្លាយជា អត់ ន័យ។

គណៈកមា្ម្ធិការ ប្ព្ឹត្តិ កម្ម បានផ្តល់ យោបល់ ថា តុលាការ អាច នឹងមន ជមេើស ផ្សេងទៀត ដេល មិន ប៉ះពាល់ 
ដល់ ការដក់ គុក បង្ខំ រូប កាយ លោកជំទាវ មូរ សុខ ហួរ។ ទីមួយ ៖ តុលាការ អាច ស្នើ ឲ្យ មនការ កាត់ បេក់បៀវត្ស 
របស់លោក ជំទាវ មូរ សុខ ហួរ ពី សា្ថាប័ន រដ្ឋសភា ជា សា្ថាប័ន ដេល លោកជំទាវ កំពុង បមេើការ នៅក្នុង កមេិត អប្បបរម 
ដើម្បី យកបេក់ បៀវត្ស ដេល កាត់ នោះ ទៅ បង់ ជា បេក់ សំណង ជំងឺ ចិត្ត សមេប់ សម្តេចនាយករ ដ្ឋ មន្តេី និង បេក់ ពិន័យ 
សមេប់ ជា ថវិការដ្ឋ ។ ទី ពីរ ៖ សូម ស្នើសុំ ដល់ សម្តេចនាយក រដ្ឋមន្តេី មេតា្តា លើកលេង មិន យកបេក់ ពិន័យ និង បេក់ 
សំណង ជំងឺ ចិត្ត ពី លោកជំទាវ មូរ សុខ ហួរ ដោយសារតេ កិត្តិយស របស់លោក តេូវបាន សា្តារ តាមរយៈ ការ កាត់សេចក្តី 
របស់ តុលាការ បញ្ចប់ រួចទៅហើយ។ ដូច្នេះ ការធ្វើ បេបនេះ ដើម្បី ចៀស ផុតពី ការដក់ គុក បង្ខំ រូប កាយ ដល់ លោកជំទាវ 
មូរ សុខ ហួរ នៅក្នុង ករណី មួយ នេះ ហើយក៏ ដើម្បី ឲ្យ ទំនាស់ នយោបាយ រវាង ភាគី ទាំងពីរ បានបញ្ចប់ ទៅដោយ រលូន 

ផងដេរ។

មនការ ពេួយបារម្ភ ផងដេរ អំពី ការចោទបេកាន់ ទាក់ទិន ករណី សកម្មជន គណបក្ស សម រង្ស៊ី នៅ ខ្ត្តកំពង់ធំ 
ដ្ល ត្ូវ ចោទ ពីបទ ភ្រវកម្ម ដេល នាំមក នូវ បរិយកាស ភ័យខា្លាច និង បំបាក់សា្មោរតី ដល់ សកម្មជន គណបក្ស ជំទាស់។ 
កាលពី ថ្ងេទី ១១ ខេ កក្កដ ឆ្នាំ២០០៤ នៅ ខេត្តកំពង់ធំ មន លេច ឭ ពាក្យ ចចាមអារា៉ាម អំពី ខា្លាកេដស បេើ ម្ជុលចាក់ 
មនុស្ស ដេល នឹងធ្វើ សកម្មភាព នៅក្នុង ឃុំ មួយចំនួន នេ សេុក បេសាទ បល្ល័ង្ក ខេត្តកំពង់ធំ។ ព័ត៌មន នេះ បានធ្វើ ឲ្យ 
ពលរដ្ឋ មនការ ភ័យខា្លាច ជាខា្លាំង តេ សមត្ថកិច្ច មូលដ្ឋាន មិនអាច បញ្ឈប់ ឧបទ្ទេវ ហេតុនេះ បានទេ។ កេយមក មន 
សកម្មជន គណបក្ស សមរង្សុី ពីររូប គឺ [១]លោក គឹម ហុង (ជំទប់ ទី២ ឃុំ កេយ) និង [២]លោក អ៊ុក ថន (សមជិក 
កេុមបេឹក្សា សេុក បេសាទ បល្ល័ង្ក) និង បេជាពលរដ្ឋ ពីររូប ទៀត មន [៣]លោក.កុយ គឿន និង[៤]លោក.អូត ឆុន 
បាន នាំយក សា្នាម មេដេ របស់ បេជាពលរដ្ឋ ទៅ ដក់ នៅ កេសួងមហាផ្ទេ ដើម្បី ចាត់ វិធានការ ដោះសេយ ដោយ ចាត់ ឲ្យ 
មន សន្តិសុខ យមកាម ទើប សភាពការណ៍ ស្ងប់សា្ងាត់ ទៅវិញ។ 

នៅ ថ្ងេទី០៦ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១០ ចៅកេម សុើបអង្កេត នេ សាលាដំបូង ខេត្តកំពង់ធំ លោក ស្ង លាង 
បានចេញ ដីកា បង្គាប់ អ្នក ពាក់ ព ន្ធ័ ចំនួន៤ រូប ឲ្យ ចូលខ្លួន ទៅ តុលាការខេត្ត ដើម្បី ឆ្លើយបំភ្លឺ ដំណើររឿង អំពើ ភេ វរកម្ម 
កាលពី ថ្ងេទី ១១ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០០៤ កើត នៅ ភូមិ កេយ ជើង ឃុំ កេយ សេុក បេសាទ បល្ល័ង្ក ខេត្ត កំពង់ធំ ដោយ 
ក្នុងនោះ រួមមន [១]លោក គឹម ហុង [២]លោក អ៊ុក ថន [៣]លោក កុយ គឿន និង[៥]លោក ចោម ជាវ ដេល អ្នក 
ទាំងនោះ សុទ្ធតេ តេូវបាន ចោទ ពីបទ ភេ វរ កម្ម ដោយ សំអាង លើ បទ ល្មើស ដេលមន ចេង ក្នុង មតេ ២ នេ ច្បាប់ ស្តីពី 
ការផ្តនា្ទ្ទោស អំពើ ភ្រវកម្ម ឆ្ន្ំ១៩៩២ ។

តាម មតេ ២ នេ ច្បាប់ ស្តីពី ការផ្តនា្ទទោស អំពើ ភេ វរ កម្ម ឆ្នាំ១៩៩២ ដេល ពេះរាជអាជា្ញា បាន សំដៅ ដល់ បាន 
ប្ប ញ្ញ តិ្ត ទុក ថា ៖ ជន ណា ចាប់ ពងេត់ មនុស្ស ឬ បង្ខាំង មនុស្ស ដោយ ខុសច្បាប់ ក្នុង គោលដៅ ធ្វើ វិច្ឆេទកម្ម ទារ យកបេក់ 
សងសឹក ធ្វើ ចំណាប់ខា្មោំង យកទៅលក់ និង ជន ណា ដេល បេពេឹត្តិ អំពើ ភេរវកម្មផ្សេងៗទៀត តេូវ ផ្តនា្ទទោស ដក់ពន្ធនាគារ 
ពី ១០ ឆ្នាំ ដល់ ២០ឆ្នាំ។ យោងតាម មតេ ១ នេ ច្បាប់ ដដេល ខាងលើ បានផ្តល់ សញ្ញាណ អំពី អំពើ ភេរវកម្ម ថា ជា 
អំពើ ហិ ង្សា ទាំងឡាយ ដេល បេពេឹត្តិ ដោយ ជន មួយ នាក់ ឬ ជន មួយកេុម ឬ ចេើន កេុម បង្កើត ភាព ភិតភ័យ តក់ស្លុត 
ក្នុងចំណោម បេជាជន ក្នុង គោលដៅ ធ្វើ ឲ្យ ជេួលចេបល់ យ៉ាងខា្លាំង ដល់ សណា្តាប់ធា្នាប់ និង សន្តិសុខ សាធារណៈ និង ឲ្យ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ស្ថិរភាព នយោបាយ។

តាម ការបង្ហាញ របស់ តុលាការ ជន តេូវ ចោទ មន បន្ទុក តេឹម បង្កើត ភាព ភិតភ័យ តក់ ស្លុត ក្នុងចំណោម បេជាជន 
ដេលជា ការសន្និដ្ឋាន ផ្អេក តាម របាយការណ៍ មួយ ដ៏ គួរ ឲ្យ សង្ស័យ ពេះ ផ្អេក តាម អង្គ ហេតុដេល បានផ្តល់ ជូន ខាងលើ 
ជន តេូវ ចោទ ទាំង បួន [១]លោក គឹម ហុង [២]លោក អ៊ុក ថន [៣]លោក កុយ គឿន និង[៥]លោក ចោម ជាវ សុទ្ធតេ 
តេូវ បេ សភាព ជា សាក្សី ទៅជា ជន តេូវ ចោទ ពីបទ ភេរវកម្ម ជំនួស [៤]លោក អូត ឆុន ដេល ហា ក់ បង្ហាញថា មន 
ភាពសេពិចសេពិល ពី ធាតុ ល្មើស និង បទ ចោទ ជាខា្លាំង។ តាម ការបកសេយ ច្បាប់ ក្នុង បទ ភេរវកម្ម ជនល្មើស តេូវតេ 
បង្គេប់ ដោយ ធាតុ ផ្សំ សំខាន់ រួមទាំង ៖ គោលដៅ ធ្វើ ឲ្យ ជ្ួលច្បល់ យ៉្ងខ្ល្ំង ដល់ សណ្ត្ប់ធា្ន្ប់ បូកផ្សំ និង សន្តិសុខ 
សាធារណៈ បន្ថេម និង ប៉ះពាល់ ដល់ ស្ថិរភាព នយោបាយ មិនមេន តេឹមតេ ធាតុ បង្កើត ភាព ភិតភ័យ តក់ស្លុត ក្នុងចំណោម 
បេជាជន មួយ អាច គេប់ សមេប់ បទ ចោទ ដ៏ ធំធេង បេបនេះ ទេ។ ភេរវកម្ម ជា បទល្មើស អន្តរជាតិ ដេល មនចេង ក្នុង 
អនុសញ្ញា និង ពិធីសារ អន្តរជាតិ របស់ អង្គការសហបេជាជាតិ និង ច្បាប់ ស្តីពី ការបេឆំង នឹង ភេ វរ កម្ម ហើយ ទាមទារ ឲ្យ 
មន ធាតុ ផ្សំ រចនាសម្ព័ន្ធ និង បញ្ជី ភេរវកម្ម អន្តរជាតិ ផងដេរ មិនមេន តេឹមតេ ការសន្និដ្ឋាន មួយ ដេល គា្មោន មូលដ្ឋាន 
ច្បាស់លាស់ បេបនេះ ទេ។

 បើសិន មន សកម្មភាព ចាប់ អ្នកតំណាងរាស្តេ ចូល ពន្ធនាគារ បង្ហាញថា សា្ថាប័នកំពូលៗរបស់ រដ្ឋ បាន នឹង កំពុង 
ធ្វើ ឲ្យ ឥទ្ធិពល និង អំណាច របស់ តំណាងរាស្តេ កាន់តេ ធា្លាក់ចុះ ដោយសារតេ ការបញ្ចេញមតិ ដេល កើតឡើង ដោយ 
អ្នកនយោបាយ ជា ថា្នាក់ដឹកនាំ គណបក្សជំទាស់។ ម្យា៉ាងវិញទៀត ករណីនេះ ក៏បាន ប៉ះពាល់ ដល់ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដេល សា្ថាប័ន 
សភា ខ្លួនឯង ដក អភ័យឯកសិទ្ធិសភា ពី អ្នកតំណាងរាស្តេ ដោយសារ តេឹមតេ ករណី នេ ការបញ្ចេញមតិ ឬ ការ ឆ្លើយឆ្លង 

រូបភាព ៖  ខុម ែ្រហ្វល  (សវនាការ នៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ)

ដំណោះសោយ និង ភាព អត់ ឱ ន ខាង នយោបាយ ចំពោះ ទំនាស់ 
ផលបោយោជន៍ តាមរយៈ ការបញ្ចេញមតិ ពិតជា សំខាន់តមកពីទំព័រ ២  
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សម្តី គា្នា។
បេព ន្ធ័ តុលាការ និង យុត្តិធម៌ នៅ កម្ពុជា គឺ កំពុង ស្ថិតនៅក្នុង ដំណើរការ នេ ការធ្វើកំណេទមេង់ នៅក្នុង សា្ថាន ការ 

បេបនេះ មតិ ជាតិ និង អន្តរជាតិ មិនទាន់ ផ្តល់ ជំនឿ ទុកចិត្ត នៅឡើយ ទេ។ «សហភាព អន្តរ សភា» ដេល រិះគន់ ដំណើរ 
ការដក អភ័យ សិទ្ធិ សភា អ្នកតំណាងរាស្តេ មូរ សុខ ហួរ ថា «មិន សេបតាម ច្បាប់» ហើយថ្មីៗនេះ ឧ ត្ត ម ស្នងការ 
សហបេជាជាតិ ទទួលបន្ទុក សិទ្ធិមនុស្ស លោកសេី ណវើ ភីល័យ (Navi Pillay) បាន ហៅ ករណី លោកសេី មូរ សុខ 
ហួរ ដេល តុលាការ កម្ពុជា កាត់ក្តី ឲ្យ លោកសេី ចាញ់ លោក នាយករដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេន ជាការ បេកាសអាសន្ន ចំពោះ 
ការធា្លាក់ចុះ សិទ្ធិសេរីភាព នៅ បេទេស កម្ពុជា។

ទោះបីជា យ៉ាងណា នៅ ថ្ងេទី ២៩ ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០១០ គណៈកម្មោធិការ អចិន្តេយ៍ របស់ រដ្ឋសភា បានសមេច 
កាត់ បេក់ខេ របស់ លោកជំទាវ មួរ សុខ ហួរ តំណាងរាស្តេ គណបក្សបេឆំង ដេល រង សេចក្តីសមេច របស់ តុលាការ 
ពីបទ «បរិហារកេរ្តិ៍» លោកនាយក រដ្ឋមន្តេី ចំនួន ៨.០០០ ០០០ (បេំបី លាន) រៀល ក្នុង រយៈពេល ២ ខេ (ចាប់ពី 
ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១០) តាម សំណើ របស់ រដ្ឋមន្តេី កេសួងយុត្តិធម៌ សមេប់ បង់ សំណង ជម្ងឺ ចិត្ត ដល់ លោកនាយក រដ្ឋមន្តេី 
ហ៊ុន សេន។ តាម រូបភាព ពិន័យ រដ្ឋបាល  ដោយ កាត់ បេក់បៀវត្ស តេឹម ៨ លាន រៀល បេបនេះ អាច ដោះសេយ ឲ្យ 
ជេះសេឡះ តេឹម កំហុស រដ្ឋប្បវេណី ប៉ុណោ្ណោះ  ខណៈ ដេល លោកជំទាវ មូរ សុខ ហួរ មិន ពេញ ចិត្តនឹង បង់បេក់ តាម 
សេចក្តីសមេច របស់ គណៈ ក ម្មោ ធិ ការ នេ រដ្ឋសភា។ បេសិនបើ ពេះរាជា អាជា្ញា មនបំណង ធ្វើបាប តំណាងរាស្តេ 
គណបក្សបេឆំង ដោយ សំអាង លេស លោក ជំទាវ មូរ សុខ ហួរ មិន សុខចិត្ត បង់បេក់ ពិន័យ វិធាន បង្ខំ រូប កាយ នៅតេ 
ស្ថិតក្នុង សេមល អកុសល នេ កំហុស ពេហ្មទណ្ឌ បទល្មើស លហុ [បរិហារ កេរ្តិ៍] ដេល តមេូវ ឲ្យ លោកជំទាវ បង់បេក់ ពិន័យ 
ចំនួន ៨,៥ លាន រៀល ទៅ ឲ្យ រតនាគារ ដដេល ឬ ស្មើនឹង ទោស ជាប់ពន្ធនាគារ ចនោ្លាះ ពី ៣ ខេ ទៅ ៦ ខេ សេបតាម 
មតេ ៥៣០ នេ កេមនីតិវិធី ពេហ្មទណ្ឌ។ 

ជមេើស ល្អ គឺ ការ អត់ ឱ ន ឬ ការសមេុះសមេួល ខាង នយោបាយ ដើម្បី លើកស្ទួយ សេរីភាព និង បេជា ធិប តេ យ្យ។ 
ប៉ុន្តេ មនបេតិកម្ម លើកឡើងថា ការបន្ត អត់ ឱ ន និង សមេុះសមេួល នេ អ្នកនយោបាយ អាច ជះ ឥទ្ធិពល ដល់ នីតិរដ្ឋ និង 
បេព ន្ធ័ យុត្តិធម៌ នៅ កម្ពុជា មេនឬទេ? បេទេស កម្ពុជា ធា្លាប់ អនុវត្ត ការសមេុះសមេួល ន យោបាយ តាំងពី ឆ្នាំ១៩៩៣។ នៅ 
ឆ្នាំ ១៩៩៨ អតីតពេះមហាក្សតេ នរោត្តម សីហនុ ធា្លាប់បាន បេទាន ការលើកលេងទោស ដល់ ពេះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម 
រណ ឬ ទ្ធិ ដេល តុលាការ កាត់ទោស ពេះអង្គ ឲ្យ ជាប់ពន្ធនាគារ ៣០ ឆ្នាំ។ កាលពី ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៦ ពេះមហាក្សតេ 
នរោត្តម សីហមុនី ធា្លាប់ បាន សមេបសមេួល ជម្លាះ នយោបាយ បេបនេះ ដោយ ទេង់ បេទាន ការលើកលេងទោស ដល់ 
ឯកឧត្តម សម រង្សុី ដេល តេូវបាន តុលាការ សមេច ផ្តនា្ទទោស ដក់ពន្ធនាគារ ១៨ ខេ។

រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បាន ខិតខំ ការពារ កិច្ចសមេុះសមេួល និង ស្ថិរភាព ជាតិ ដោយ ធា្លាប់បាន ពេមន ដំណើរការ 
នេ ការចោទបេកាន់ របស់ អង្គ ជំនុំ ជ មេះ វិសាមញ្ញ ក្នុង តុលាការ កម្ពុជា ទៅលើ អតីត មេដឹកនាំ ខ្មេរកេហម ដេល ទទួលខុសតេូវ 
ឧកេិដ្ឋកម្ម ឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៩ ថា មិនអាច រាលដល បន្ថេ ម លើសពី ករណី ៥ នាក់ ( [១].លោក កាំ ង ហ្គេ ច អៀវ [២].
លោក ខៀវ សំផន [៣].លោក នួន ជា [៤].លោក អៀង សារី និង[៥]លោកសេី អៀង ធិ រិ ទ្ធ) នេះ ទេ។ រាជរដ្ឋាភិបាល 
ជឿថា វា អាច បង្ក ឲ្យ មន សង្គាេម និង អស្ថិរភាព។ បើ និយយ អំពី កមេិត នេ ការចោទបេកាន់ បទល្មើស រវាង ឧកេិដ្ឋកម្ម 
របស់ អ្នកទទួលខុសតេូវ ខ្មេរកេហម គឺ ធ្ងន់ធ្ងរ ខា្លាំងណាស់ បើ បេៀប ធៀប ជាមួយនឹង ការចោទបេកាន់ ទៅ អ្នកនយោបាយ 
គណបក្សបេឆំង។ រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ កុំ បំភ្លេច ថា គណបក្ស នយោបាយ និង អ្នកនយោបាយ បាន ចូលរួមចំណេក ឲ្យ មន 
ស្ថិរភាព និង ការអភិវឌ្ឍ បេជាធិបតេយ្យ។ 

ដូច្នេះ រដ្ឋាភិបាល និង អ្នកដឹកនាំ នយោបាយ ខ្មេរ មកពី គេប់ និនា្នាការ នយោបាយ ឬ គណបក្ស ន យោ- បាយ គួរតេ 
គិតគូរ យកចិត្តទុកដក់ ទៅលើ ផលបេយោជន៍ របស់ បេទេសជាតិ ជាធំ និង ការលើកស្ទួយ បេជា ធិ បតេ យ្យ តាមរយៈ 
ការដោះសេយ បញ្ហា ទំនាស់ នយោបាយ ដោយ សន្តិវិធី និង ការ អត់ ឱន នយោបាយ៕ 

 កិច្ចពិភាក្សា ដេញដោល ជាចេើន នៅក្នុង រដ្ឋសភា 
ពាក់ ព ន្ធ័ នឹង សេចក្តីពេងច្បាប់ គឺ កាន់តេ តេូវបាន រឹតត្បិត 
ពិសេស ការ សមេច ចិត្តសំខាន់ៗ លើ ច្បាប់ ដេល កំពុង 
តេូវបាន ពិភាក្សា។ តួយ៉ាង ច្បាប់ ស្តីពី អស្សាមិក រណ៍ ដេល 
ចេង ពី ការ ដក ហូត ដី កម្មសិទ្ធិឯកជន របស់ ពលរដ្ឋ តេូវបាន 
រដ្ឋសភា ពិភាក្សា ហើយ អនុម័ត តេឹមតេ រយៈពេល ៦ ម៉្ង 
ប៉ុណ្ណ្ះ។ 
 ច្បាប់ ស្តីពី ការធ្វើ បាតុកម្ម ដោយ សន្តិវិធី ដេល 
ចំណុះ ទៅដោយ អនុបេយោគ ធ្ងន់ធ្ងរ ជាចេើន ដេល អាច 
រឹតបន្តឹង ដល់ សិទ្ធិសេរីភាព បញ្ចេញមតិ តេូវបាន រដ្ឋសភា 
ពិភាក្សា អស់ រយៈពេល ៧ ម៉្ង។ ក្មព្ហ្មទណ្ឌ សមេប់ 
ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ដេល បាន រង់ចាំ អស់ ជាចេើន ឆ្នាំ តេូវបាន 
ពិភាក្សា អស់ រយៈពេល តេឹមតេ ១៣ ម៉្ង ទោះបី កេម នេះ 
មន អនុបេយោគ ដេលមន ភាព បេទាំង បេទើស ជាចេើន 
ដេល គួរ តេូវ ពិភាក្សា ឲ្យ បាន ចេើន ទាក់ទង នឹង បទ បរិហារកេរ្តិ៍។

ចំពោះ បញ្ហា យេនឌ័រ ស្តេី បាន ដើរតួនាទី យ៉ាង ល្អជា 
អ្នក អតា្ថាធិប្បាយ នៅក្នុង សភា ដោយមន តំណាងរាស្ត្រ ស្តេី 
១១ រូប នេ ចំនួន សរុប ២៦រូប ដេល បាន និយយ ក្នុង អំឡុង 
ពេល បេជុំ ពេញអង្គ នេ រដ្ឋសភា (ស្មើនឹង ៤២%)។ តួលេខ 
នេះ មន កមេិត បេសើរ ជាង បើ បេៀប នឹង អ្នកតំណាងរាស្តេ 
បុរស ដេលមន ចំនួន ៣៤ រូប នេ អ្នក តំណាង រាស្តេ ៩៧ 
រូប បាន និយយ អំឡុងពេល បេជុំ ពេញអង្គ នេ រដ្ឋសភា 
(ស្មើនឹង៣៥%)។ ទោះបីជា យ៉ាង ណា តំណាង រាស្តេ មន 
ចំនួន តេឹមតេ ២១% នេ ចំនួន តំណាងរាស្តេ សរុប ដេល 
មិនបាន ដល់ គោលដៅ ក្នុងការ ឲ្យ មន តំណាងរា្រស្ត ស្តេី 
៣០% ហើយ កាន់ តេមន គម្លាត ឆ្ងាយ ពី សមភាព យេនឌ័រ។
 
៤. សោរីភាព នោ សារព័ត៌មាន

ការបេើបេស់ បេព ន្ធ័ ផ្សព្វផ្សាយ សមេប់ គណ បក្ស 
នយោបាយធំៗ និង ការបង្ហាញ ដោយ មិន លម្អៀង នេ ពេឹត្តិ 
ការណ៍ ជាចេើន នៅក្នុង បេទេស គឺជា ផ្នេក សំខាន់ មួយ នេ 
ការ បេពេឹត្តិទៅ នេ បេព ន្ធ័ បេជាធិបតេយ្យ ដេល អ្នកបោះឆ្នាត 
អាច ធ្វើ ការសមេចចិត្ត ផ្អេកលើ ព័ត៌មន អំពី ការបំពេញ 
មុខងរ នេ គណបក្ស ជាចេើន ពេមទាំង សា្ថានភាព ទូទៅ នានា 
នៅ ក្នុង បេទេស។
 ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៩ និង បន្ត ពីឆ្នាំមុនៗ បេព ន្ធ័ ផ្សព្វផ្សាយ 
នៅក្នុង បេទេស កម្ពុជា រាប់បញ្ចូល ទាំង បេព ន្ធ័ ផ្សព្វផ្សាយ 

ដេលមន កាសេត វិទ្យុ និង ទូរទស្សន៍ នៅតេ បន្ត មន 
លក្ខណៈ ជា រចនាសម្ព័ន្ធ ជា របៀប ដេល ដក់ គណបក្សបេឆំង 
នៅក្នុង សា្ថានភាព ងយ រងគេះ ធ្ងន់ធ្ងរ ពី ការរិះគន់ ទម្លាក់ 
បេជា បេិយភាព ការ រឹតត្បិត ព័ត៌មន និង ការបញ្ចេញមតិ 
និង ការបញ្ចេញ ទស្សនៈ ទៅកាន់ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា។

មន អ្នកសារព័ត៌មន ៣១ រូប ដេល តេូវបាន 
ចាប់ខ្លួន នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០០៩ កើនឡើង ពីរដង បើ ធៀប 
ទៅនឹង ឆ្នាំ ២០០៨ ដេលមន តេឹមតេ អ្នកសារព័ត៌មន ១៤ 
រូប ដេល តេូវបាន ចាប់ខ្លួន ដោយ អាជា្ញាធរ។ អ្នកសារព័ត៌មន 

២ រូប ក្នុងចំណោម ៣១ រូប តេូវបាន ចោទបេកាន់ ពីបទ 
បរិហារកេរ្តិ៍ និង ផ្សព្វ ផ្សាយ ព័ត៌មន មិន ពិត។
 បេព ន្ធ័ ផ្សព្វផ្សាយ តាម វិទ្យុ គឺជា ឧបករណ៍ ដ៏ មន 
បេសិទ្ធិភាព មួយ ដើម្បី ឲ្យ បាន ដល់ ពលរដ្ឋ នៅក្នុង បេទេស 
កម្ពុជា ដេល ភាគចេើន រស់នៅ តំបន់ ជន បទ ដេល ពុំ សូវ មន 
ទូរទស្សន៍ និង សូម្បីតេ កាសេត ក៏ មិនអាច ចេក ផ្សាយ ទៅ 
ដល់។ ទោះបីជា យ៉ាងនេះ ការបេើបេស់ វិទ្យុ គឺ នៅ មន 
កមេិត ជាខា្លាំង ចំពោះ គណបក្សបេឆំង ដេល អាច បេើបេស់ 
តេឹម តេ ពីរ ឬ បី ប៉ុស្តិ៍ វិទ្យុ ដេលមន លទ្ធភាព ផ្សព្វ ផ្សាយ ទៅ 
ដល់ ខេត្ត មួយចំនួន។ នៅក្នុង ទីកេុង គណបក្ស សមរង្សុី 
អាច គេប់គេង បាន ២ សា្ថានីយ៍ វិទ្យុ ខណៈ ដេលមន សា្ថានីយ៍ 
វិទ្យុ ឯករាជ្យ ចំនួន ២ ដេល អាច លក់ ម៉ាង ផ្សាយ ឲ្យ គណ 
បក្សបេឆំង។ គណបក្ស ហ្វ៊ុនសុិនបុិច  កាន់កាប់ សា្ថានីយ៍ 
វិទ្យុ ២ ប៉ុន្តេ បច្ចុប្បន្ន វិទ្យុ ទាំងនោះ បាន កា្លាយជា ផ្នេក មួយ 
នេ សម្ព័ន្ធភាព របស់ គណបក្ស កាន់អំណាច ក្នុង រដ្ឋាភិបាល។ 
ផ្ទុយទៅវិញ គណបក្ស បេជាជន កម្ពុជា អាច បេើបេស់ 
យ៉ាងហោចណាស់ ៣៩ ប៉ុស្តិ៍ វិទ្យុ រាប់បញ្ចូល ទាំង បណា្តាញ 
វិទ្យុ រដ្ឋ និង ឯកជន ដេល អាច ផ្សាយ ទៅដល់ ទូទាំងបេទេស។ 

តមកពីទំព័រ ៤  
របាយការណ៍ ឆ្នោំ ២០០៩ ស្តីពី បោជាធិបតោយ្យ 
ការបោះឆ្នោត និង កំណោទមោង់ នោ កម្ពុជា

កេុមអ្នកយកព័ត៌មន តាមដនសម័យបេជុំនេរដ្ឋសភាកម្ពុជា
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នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០០៩ កេសួង ព័ត៌មន បានបេកាស ជូនដំណឹង 
ថា កេសួង មិនមន អាជា្ញាប័ណ្ណ វិទ្យុ សមេប់ លក់ ទៀត ទេ 
មនន័យថា គណបក្សបេឆំង នឹងមន ផលវិបាក ជាខា្លាំង 
ដើម្បី ទទួលបាន ការបេើ បេ ស់ប៉ុ ស្តិ៍ វិទ្យុ បន្ថេមទៀត លើ 
សា្ថានីយ៍ វិទ្យុ ដេល ពួកគេ អាច បេើបេស់ បាន នាពេល 
បច្ចុប្បន្ន។ 
 បេព ន្ធ័ ផ្សព្វផ្សាយ តាម ទូរទស្សន៍ គឺ គេប សង្កត់ 
យ៉ាង លើសលប់ ដោយ គណបក្សកាន់អំណាច ឬ     សម្ព័ន្ធមិត្ត 
របស់ខ្លួន នៅក្នុង សហគមន៍ ពាណិជ្ជកម្ម។ គណបក្សបេឆំង 
មិនអាច បេើបេស់ ការផ្សព្វផ្សាយ តាម ទូរទស្សន៍ ឡើយ 
លើកលេងតេ នៅក្នុង កម្មវិធី ទូរទស្សន៍ តេមួយគត់ គឺ កម្មវិធី 
សមធម៌ របស់ ទូរទស្សន៍ ជាតិ កម្ពុជា ដេល បាន ឧបត្ថម្ភ ដោយ 

កម្មវិធី អភិវឌ្ឍ សហបេជាជាតិ (UNDP) ដេល សមជិកសភា 
គណបក្សបេឆំង ពេលខ្លះ តេូវបាន សម្ភាសន៍ ពាក់ ព ន្ធ័ នឹង 
ការជជេក វេកញេក ស្តីពី សេចក្តីពេងច្បាប់ នៅក្នុង រដ្ឋសភា។ 
ការអង្កេត របស់ ខុម ែ្រហ្វល លើ កញ្ចក់ ទូរទស្សន៍ ជាតិ កម្ពុជា 
ពី ខេមេសា ដល់ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ បាន រកឃើញថា គណបក្ស 
សមរង្សុី និង តំណាងរាស្តេ របស់ខ្លួន បានបង្ហាញ នៅក្នុង 
កម្មវិធី នេះ ចេើនជាង គណបក្សនយោបាយ ដទេទៀត 
ដោយបាន បង្ហាញខ្លួន ៤៨ ដង។ គណបក្ស បេជាជន កម្ពុជា 
និង តំណាងរាស្តេ របស់ខ្លួន បានបង្ហាញ ខ្លួន ១៦ ដង គណបក្ស 
សិទ្ធិមនុស្ស និង តំណាងរាស្តេ របស់ខ្លួន បានបង្ហាញ ខ្លួន 
១៨ ដង គណបក្ស ហ្វ៊ុន សុិនបុិច និង គណបក្ស ជាតិនិយម 
(អតីត គណបក្ស នរោត្តម រណ ឬ ទ្ធិ) រួមគា្នា បានបង្ហាញ សរុប 
១២ ដង។ 
 គេប់ សា្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ គឺ បាន កាន់កាប់ ដោយ 
រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្ទល់ ដោយ ចំរុះ រវាង រាជរដ្ឋាភិបាល និង 
ឯកជន ដោយ សមជិក នេ គណបក្សកាន់អំណាច ឬ ដោយ 

មហាសេដ្ឋី ដេលជា សម្ព ន្ធ័ នឹង គណបក្សកាន់អំណាច ឬ 
កេុមគេួសារ នេ សមជិក រាជរដ្ឋាភិបាល និង គណបក្ស 
បេជាជន កម្ពុជា។ ជា លទ្ធផល គេ សង្កេតឃើញថា នាទី 
ព័ត៌មន ដេល បាន ផ្សព្វផ្សាយ តាម កញ្ចក់ ទូរទស្សន៍ កម្ពុជា 
ជា ទៀង ទាត់ ផ្សព្វផ្សាយ សន្និសីទ ដេល បានបង្ហាញ មន្តេី 
រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និយយ នៅពេល បេជុំ ចំណេក 
ជម្លាះដីធ្លី ដេលមនជារឿយៗ គេ មិនអាច បេទះឃើញ 
ព័ត៌មន ទាំងនេះ លើ កញ្ចក់ ទូរទស្សន៍ ទាល់តេសោះ។ បេព័ន្ធ 
ផ្សព្វផ្សាយ តាម ទូរទស្សន៍ ក៏ ជួយ លើកស្ទួយ គណ បក្ស កាន់ 
អំណាច ផងដេរ ដោយ ការបង្ហាញ រូបភាព និង សកម្មភាព 
សមជិក រាជ រដ្ឋាភិបាល និង គណបក្ស កាន់ អំណាច ចេក 
អំណោយ ទៅដល់ ជនកេីកេ ឬ ទៅដល់ ទាហាន នៅ បេសាទ 

ពេះវិហារ។ សុន្ទរកថា របស់លោក នាយករដ្ឋមន្តេី គឺ តេងតេ 
ផ្សព្វផ្សាយ យ៉ាងយូរ និង សេូប ម៉ាង ផ្សព្វផ្សាយ យ៉ាងចេើន 
ដេល បង្ហាញ ពី ការ ពងេឹង វិសាលភាព គេបដណ្តប់ របស់ 
នាយ ក រដ្ឋមន្តេី ទៅលើ ទិដ្ឋភាព នយោបាយ ទូទៅ នៅ កម្ពុជា។       
បណា្តាញ ទូរទស្សន៍ កម្ពុជា សុីធីអុិន និង ជាពិសេស ទូរទស្សន៍ 
បាយ័ន ក៏តេូវ បាន បេើបេស់ ដោយ គណបក្សកាន់អំណាច 
ផងដេរ ដើម្បី បង្ខូច កិត្យានុភាព និង រិះគន់ គណបក្សបេឆំង 
និង អង្គការ មិនមេន រដ្ឋាភិបាល/សង្គម សុីវិល តាម រយៈ កម្មវិធី 
ជជេក ពិភាក្សា ដេល កន្លងមក គណបក្ស បេឆំង ឬ អង្គការ 
មិនមេន  រដ្ឋាភិបាល មិនមន ឪ កាស ដើម្បី ឆ្លើយតប ចំពោះ 
ការរិះគន់ ទាំងនេះ តាម ទូរទស្សន៍ នោះទេ។ 

 
៥. អនុសាសន៍ 
ខុម ែ្រហ្វល សូម ផ្តល់ អនុសាសន៍ អាទិភាព សមេប់ កំណេទមេង់ 
បរិយកាស ឲ្យ បេសើរ ជាង នេះ ៖

» គួរ មនច្បាប់ ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុ គណបក្សនយោបាយ 

ដេល រៀបរាប់ ពី ការចំណាយ និង/ឬ ហាមបេម ការ 
បេើបេស់ ថ វិកា ជាតិ នៅក្នុង អត្ថបេយោជន៍ គណ បក្ស 
នយោបាយ ដើម្បី បង្កើន តម្លាភាព នេ ថវិកា ដេល បាន 
បេើបេស់ នៅក្នុង យុទ្ធនាការ ឃោសនា បោះ ឆ្នាត។

» ពងេឹង កេបខណ្ឌ ច្បាប់ សមេប់ បេព ន្ធ័ ផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បី 
ធានា ការអនុវត្ត តាម គោលការណ៍ ស្មើភាព និង សមធម៌ 
និង តុល្យភាព នេ ព័ត៌មន សមេប់ ការបោះឆ្នាត បេកួត 
បេជេង នេ គេប់ គណបក្ស ន យោ បាយ ទាំងអស់។

» ដើម្បី លើកស្ទួយ ការចូលរួម របស់ ស្តេី កូតា អប្បបរម 
៣០% គួរតេ ទទួលយក ដោយ សា្ថាប័ន រដ្ឋា ភិបាល 
ទាំងអស់ និង គួរតេ រាប់បញ្ចូល បទបញ្ជា សមជិ ក ភាព 
នេ គេប់ គណបក្សនយោបាយ ទាំងអស់ ដេល តេូវតេ 
សមេច នៅ ឆ្នាំ បនា្ទប់។

» កំណេទមេង់ បេព ន្ធ័ បោះឆ្នាត ដោយ អនុវត្ត បេព ន្ធ័ ចំរុះ 
ដេល អនុញ្ញាត ឲ្យ បេក្ខជន ឯករាជ្យ និង/ឬ បេ ក្ខ-ជន 
ឯកជន ពេមទាំង គណបក្សនយោបាយ (ដេល បេើបេស់ 
បញ្ជី ឈ្មោះ គណបក្ស) ដើម្បី បេជេង យក តំណេង នៅ 
គេប់ កមេិត នេ រដ្ឋាភិបាល។

» រដ្ឋាភិបាល គួរតេ ផ្លាស់ប្តូរ បេព ន្ធ័ នេ ការបោះឆ្នាត កេុម 
បេឹក្សា រាជធាន ីខេត្ត កេុង សេុក ខណ្ឌ ថ្មី ដោយ ឲ្យ 
ពល រដ្ឋ កម្ពុជា អាច បោះឆ្នាត ដោយផ្ទល់ ជេើសរីស 

កេុម បេឹក្សា ទាំងនោះ បេសើរ ជាង ផ្តល់ ឲ្យ កេុមបេឹក្សា 
ឃុំ សង្កាត់ ក្នុងការ បោះឆ្នាត ជេើសរីស។

» ធ្វើ ឲ្យ បេសើរឡើង នូវ មុខងរ នេ រដ្ឋសភា តេូវ កំណេ 
ទមេង់ បទ បញ្ជាផ្ទេក្នុង និង លក្ខន្តិកៈ នេ រដ្ឋសភា ដើម្បី 
អនុញ្ញាត ឲ្យ គេប់ គណបក្ស អាចនិយយបាន អំឡុង 
បេជុំ ពេញ អង្គ នេ រដ្ឋសភា និង ដកចេញ នូវ អនុ បេយោគ 
មួយចំនួន ដេល ដក់ទោស តំណាងរាស្តេ សមេប់ ការ 
បញ្ចេញ ទស្សនៈ មតិ ក្នុងពេល បំពេញ មុខងរ របស់ 
ពួកគេ ជា តំណាងរាស្តេ។

» ខុម ែ្រហ្វល សូម ស្នើ ដល់ រាជរដ្ឋាភិបាល ធានា ឲ្យ មនការ 
បញ្ចេញ មតិយោបល់ កាន់តេ ទូលំទូលាយ ចំពោះ អ្នក 
សារ ព័ត៌មន អ្នកការពារ សិទ្ធិមនុស្ស ពលរដ្ឋ តូចតាច 
និង តំណាងរាស្តេ គណបក្សបេឆំង និង ពិចារណា លើ 
ការ បញ្ឈប់ ការចោទបេកាន់ ពីបទ បរិហារកេរ្តិ៍ និង បទ 
ចោទបេកាន់ ដទេទៀត ដើម្បី ធានាថា ពួកគេ អាច ចូល 
រួម បញ្ចេញមតិ យោបល់ រិះគន់ ដោយ សេរី ក្នុង ន័យ 
សា្ថាបនា និង ជជេក ដេញដោល ពាក់ ព ន្ធ័ នឹង ការ សមេច 
ចិត្ត របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល និង គណបក្សកាន់អំណាច 
ដេល ទាំងនេះ ជា សិទ្ធិ និង ករណីយ កិច្ច របស់ ពួក គេ 
ជា ពលរដ្ឋ៕តំណាងរាសេ្តគណបក្សសមរង្ីុស បង្ហាញទស្សនៈតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍សមធម៌ កេុមការងរខុម ែ្រហ្វល អង្កេតមើលរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបេពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ

ការផ្សាយសម្លោងសង្គមសុីវិល

»»»ផ្សាយផ្ទល់ ៖ រាល់ថ្ងោច័ន្ទ ដល់ ថ្ងោអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង ៧. ៣០ នាទី 
         ដល់ ម៉ោង ៨.៣០ នាទីពោឹក
»»»តាមរយៈ ៖ វិទ្យុ FM 105 MHz (ភ្នំពោញ), FM 90 MHz (ភ្នំពោញ), 
»»»ផ្សាយបន្តទៅតាមបណា្តាខេត្ត ៖  FM 90.25 MHz (បាត់ដំបង), 
     FM 88.5 MHz (កំពង់ធំ)
»»»ចាក់ផ្សាយនៅវិទ្យុអង្គរដ្ឋា ខេត្ត សៀមរាប ពីម៉ាង ១២ៈ៣០ ដល់ ១៣ៈ០០ FM 95.5 MHz
»»»ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ ៖ 023 88 57 45, 016 54 43 98, 012 43 34 37
»»»ផ្ញើសារជាអក្សរ (SMS) ៖ 017 91 92 80
»»»អុីម៉េល ៖ comfrel@online.com.kh & »»»គេហទំព័រ ៖ www.comfrel.org
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មូលនិធិគណបក្សនយោបាយ 
និងអំពើពុករលួយរបស់គណបក្សនយោបាយ នោអាសុីខាងកើត

ករណីសិក្សានៅបេទេស ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង និងតេវា៉ាន់

អត្ថបទសេវជេវ និងបេសមេួលដោយ ៖ តេម ផរ័ត្ន
(ត មកពី ពេឹត្តិបតេ អ្នកឃ្លាំមើល លេខ ៤១)

៣- ការដាក់ ឲ្យ អនុវត្ត ច្បាប់ ស្តីពី 
មូល និធិ គណ បក្ស នយោ បាយ
 ចំនួន ថវិកា ពិតបេកដ ដេល 
បាន លើក ឡើង មន ការ លំបាក ក្នុង 
ការ ធ្វើ និទស្សន៍។ ទោះបីជា យ៉ាង ណា 
ក៏ ដោយ រដ្ឋ មនច្បាប់ ស្តីពី របាយ ការណ៍ 
លើ មូល និធិ គណបក្សនយោបាយ ជា 
ពិសេស សមជិកនីមួយៗ នេ គណ បក្ស 
នយោបាយ ដេលមន ភាពមិន ជាក់ 
លាក់ នៅក្នុង របាយការណ៍។ នៅ ដើម 
ទស វត្ស ឆ្នាំ ១៩៥០ តេូវបាន គេ ធ្វើការ 
បា៉ាន់ បេមណ ថា បេក្ខជនម្នាក់ៗចាំបាច់ 
តេូវ ចំណាយ រវាង ពី ៥ ទៅ ៦ ដង 
ចេើនជាង អ្វីដេល បានអនុញ្ញាត ដោយ 
ច្បាប់ (Ike 1957:200)។ មន កេុម 
ជាចេើន បេសិនបើ គេ បានធ្វើការ 
កត់សម្គាល់ អ ត្ត សញ្ញាណ តេូវតមេូវ ឲ្យ 
ធ្វើ របាយការណ៍ ពី ចំណូល របស់ ខ្លួន 
ប៉ុន្តេ ពេលខ្លះ គេ ជេើស យក ដោយ ធ្វើ 
ការ បេងចេក ថវិកា ដេល ទទួល បានជា 
លក្ខណៈ បុគ្គល នៅក្នុង កេុម ឬ បក្ស ពួក 

របស់ គេ។ ពួកគេ នឹង ជេើសរីស ធ្វើ 
សេចក្តីរាយការណ៍ ទៅតាម ចំនួន តិច 
ឬ ចេើន តាម ដេល សាធារណៈ រំពឹងថា 
មនការ បេបេួល ទៅលើ មុខងរ ជាក់ 
លាក់ ដេល គេច ង់ ផ្តាត ការចាប់ អារម្មណ៍ 
ឬ ផ្តល់ តម្លេ ទាប។ ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ដល់ 
សា្ថាប័ន នយោបាយ គឺអាច កាត់ ពន្ធ បាន 
ហើយ ចំពោះ សាជីវកម្ម ខា្នាត ធំ ដេល 
ផ្តល់ជំនួយ ចេើន នោះគេ ចាប់អារម្មណ៍ 
ធ្វើ បេបនេះ។ ទោះ បី ជា យ៉ាងណា សា្ថា 
ប័ន តូចតាច មិនសូវមន ភាព ច្បាស់ 
លាស់ ក្នុងការ ពិនិត្យពិច័យ នោះទេ 
ហើយ ករណីខ្លះ កេុម ហ៊ុន ដេល ឧបត្ថម្ភ 
ថវិកា ទាំងនោះ រំពឹងថា ការ បក សេយ 
វិធាន នានា របស់ រដ្ឋ នឹង បេតិបត្តិ យ៉ាង 
បេសើរ ផ្តល់ បេ យោជន៍ ដល់ ពួកគេ 
បេសិន បើ ពួកគេ រក្សា ការសម្ងាត់ ក្នុង 
ការ ផ្តល់ ថវិកា ឧបត្ថម្ភ ជាជាង ការ ផ្សព្វ 
ផ្សាយ ជា សាធារណៈ ហើយ បើ មនការ 
ផ្សព្វផ្សាយ ជា សា ធារណៈ នឹងធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ 
ពាល់ ដល់ ថៅកេ ទាំងនោះ ជាមិនខាន។

 ដូចដេល បានលើកឡើង ខាង 
លើ រដ្ឋ មិនមន លទ្ធផល ក្នុងការ ទាម 
ទារ ឲ្យ អនុវត្ត ទៅតាម ច្បាប់ នោះទេ 
ដោយ ហេតុ គេប់គា្នា សុទ្ធតេ បានដឹងថា 
មិន អាច ធ្វើទៅបាន។ មិនមន គណ 
បក្ស នយោបាយ ណាមួយ ក្នុងការ ធ្វើ 
ឲ្យ មន បេសិទ្ធភាព ក្នុង ការធ្វើ នយោបាយ 
នូប នីយកម្ម នៅក្នុង យុទ្ធនាការ ឃោស 
នា នីមួយៗនោះទេ។ ស ន្ទ ស្សន៍ មួយ 
នេ ផលវិបាក ដេល អាច នឹង កើត មន 
នៅ តារាង ទី១។ នៅ ឆ្នាំ ១៩៥៣ នៅ 
ពេល ដេល សង្គាេម តេជាក់ បាន ពងេីក 
ឥទ្ធិពល នោះ គណបក្ស សេរី និង បេជា 
ធិ បតេ យ្យ បានធ្វើ របាយការណ៍ ចំណូល 
របស់ ខ្លូន ដេលមន ២០ លើក ធៀប 
នឹង គណបក្ស កុំម្មុយនីស្ត ដេលជា គណ 
បក្ស មួយ ដេល លើក តម្កើងខ្លួន ថា សោ្មោះ 
តេង់។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅ ទសវត្ស ឆ្នាំ 
១៩៩០ នៅពេលដេល ពូក កុំម្មុយ នីស្ត 
ចុះខ្សាយ នៅពេលនោះ ហើយ ដេល 
គណបក្ស នេះ ជា គណបក្ស ដេល បាន 

ធ្វើការ បេកាស ពី ចំណូល ដ៏ ចេើនសន្ធឹក 
សនា្ធាប់ របស់ខ្លួន គឺថា មន ចេើនជាង 
គណបក្ស បេជាធិបតេយ្យ បាន ធ្វើ របាយ 
ការណ៍ ចំណូល របស់ ខ្លូន ដេលមន 
២០ លើក ធៀប នឹង គណបក្ស កុំម្មុយ 
នី ស្ត ដេលជា គណបក្ស មួយ ដេល លើក 
តម្កើងខ្លួន ថា សោ្មោះតេង់។ ផ្ទុយទៅវិញ 
នៅ ទសវត្ស ឆ្នាំ ១៩៩០ នៅពេលដេល 
ពូក កុំម្មុយនីស្ត ចុះខ្សាយ នៅពេលនោះ 
ហើយ ដេល គណបក្ស នេះ ជា គណបក្ស 
ដេល បានធ្វើការ បេកាស ពី ចំណូល ដ៏ 
ចេើនសន្ធឹក សនា្ធាប់ របស់ខ្លួន គឺថា មន 
ចេើនជាង គណបក្ស បេជាធិបតេយ្យ 
សេរី ដេល គាំទេ កេុម ពាណិជ្ជករ រហូត 
ដល់ ២០% នៅ តារាង ទី២។

ទោះបីជា យ៉ាងណា គណបក្ស 
បេជាធិបតេយ្យ សេរី បានបេកាស ឲ្យ 
ដឹង ពី ចំនួន សរុប នេ ចំណូល របស់ខ្លួន 
រួម ទាំង សាខា គណបក្ស ថា្នាក់មូលដ្ឋាន 
និង ចំនួន ថវិកា ដេល សល់ តាំងពី ឆ្នាំ   
មុនៗ បេមណ ១៤០ លាន យ៉្ន ក្នុង 
ឆ្នាំ២០០០។ មន អ្នក អង្កេត ការណ៍ 
ជាចេើន មន មន្ទិល សង្ស័យថា ចំណូល 
ពិតបេកដ របស់ គណបក្ស នេះ មន 
បេមណ ជាង ៥ ដង នេ របាយការណ៍ 
ដេល បានបង្ហាញ ដោយ (Hrebenar 
2000:61) ។

វា ជា ការពិត ដេល ធនធាន គណ 
បក្ស នយោបាយ ដ៏ ចេើន បេបនេះ ពេល 
បណា្តាល ឲ្យ កើតរឿង អាសេូវ ដេល គួរ 
ឲ្យ កត់ សម្គាល់ (រឿងអាសេូវ របស់ 
Tanaka Lockheed នៅ ទសវត្ស ឆ្នាំ 
១៩៧០)។ បញ្ហា ទាំងនេះ បាន នាំ ឲ្យ 
មនការ បេឆំង ជា សាធារណៈ និង 
មនការ រឹតបន្តឹង លើផ្លូវ ច្បាប់។ ប៉ុន្តេ 
យ៉ាង ហោចណាស់ នៅពេល នោះ 
គណ បក្ស បេជាធិបតេយ្យ សេរី បង្ហាញ 

ពី ជំនាញ ក្នុង កិច្ចការ សាធារណៈ ដេល 
ធ្វើ ឲ្យ កេុម គណបក្ស តូចតាច គា្មោន ភាព 
រីកចំរីន។
 លោក មី គី តាក្វ (Miki 
Takeo) កា្លាយជា នាយករដ្ឋមន្តេី គេន់ 
តេ ជា រូបភាព ខាងកេ នេ ការផ្លាស់ប្តូរ 
ផ្នត់គំនិត។ ហើយ លោក មី គី បានធ្វើ 
មនការ អនុវត្ត នូវ និយតកម្ម នេ មូលនិធិ 
នៅពេល យុទ្ធ នាការ ឃោសនា បោះ 
ឆ្នាត។ ទោះជា យ៉ាងនេះ ក៏ដោយ មិន 
យូរ ប៉ុនា្មោន គាត់ តេូវបាន ទម្លាក់ ពី តំណេង 
ដោយ កេុម មេដឹកនាំ ដេល មិន សប្បាយ 
ចិត្ត របស់ កេុម ភាគចេើន ដេល ខកខាន 
មិន បាន ការពារ កាត់ទោស អតីត នាយក 
រដ្ឋ មន្តេី  តា ណា កា។ វិធាន ទាំងឡាយ 
មិនមន ភាពលម្អៀង ទៅ គណបក្ស ណា 
មួយ ទេ។ ជា ការពិត រយៈពេល២-៣ 
ឆ្នាំ កេយ សង្គាេម រដ្ឋបាលរ ប ស់លោក 
Alied បាន ព្យាយម ផ្គាប់ចិត្ត គណបក្ស 
សង្គម និយម ដោយសារ គេ គិតថា វា 
មន សកា្តានុពល សំខាន់ ជា របង ការពារ 
ធម្មនុញ្ញ សន្តិភាព ថ្មី ដេល ហាមបេម  
ជប៉ុន មិន ឲ្យ មន កងកម្លាំង ផ្ទល់ខ្លួន 
ដេល ធ្វើ ឲ្យ គណបក្ស សង្គម និយម ដច់ 
ឆ្ងាយ ពី គណបក្ស កុំ ម្មុនីស្ត។
 
៤- សោចក្តីស្នើ កោទមោង់ នោ ជប៉ុន 
បោះឆ្នោតជាតិ ឆ្នោំ ១៩៩៦ 

នៅ ជប៉ុន បញ្ហា ធំ នេ រឿងអាសេូវ 
ពី ថវិកា នៅ ទសវត្ស ឆ្នាំ ១៩៩០ ទីបំផុត 
ធ្វើ ឲ្យ គណបក្ស LDP ព្យាយម ដោះ 
សេយ បញ្ហា នោះ បើទោះបីជា ទីបំផុត 
ធ្វើ ឲ្យ ពួកគេ បាត់បង់ អំណាច នៅ ឆ្នាំ 
១៩៩៣ ក៏ដោយ ប៉ុន្តេ ជា ជមេើស 
ក្នុងការ កេទមេង់ ក្នុង រដ្ឋាភិបាលចំរុះ 
ដេល ដឹក នាំ ដោយ គណបក្សជំទាស់ 
បង្កើត ថ្មី Shinshinto ដេល ផ្តើម វិធាន 

ការ ទាំងនោះ។ បញ្ហាសំខាន់ នៅ ឆ្នាំ 
១៩៩៩ គឺ ការធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ 
គេប់គេង មូលនិធិ គណបក្សនយោបាយ 
ឆ្នាំ ១៩៤៨។ ជា មូលដ្ឋាន នេ វិធាន 
ការ នេះ គឺ សំអាង លើ តួនាទី របស់ រដ្ឋ 
ក្នុង ការធ្វើ និយ័តកម្ម លើ សកម្មភាព 
គណ បក្ស នយោបាយ។ កេុមហ៊ុន នានា 
គឺ មិន តេូវ បានអនុញ្ញាត ឲ្យ ផ្តល់ ថវិកា 
ដល់ បេក្ខជន ម្នាក់ៗនោះទេ ប៉ុន្តេ 
អនុញ្ញាត ដល់ គណបក្ស នយោបាយ 
និង អង្គ ការន យោបាយ ដេល តេូវ បាន 
គេ ទទួល សា្គាល់។ ឥឡូវនេះ ចំពោះ 
ការ ផ្តល់ ថវិកា ចេើនជាង ៥០ ០០០ 
យ៉េន ជប៉ុន (៥០០ដុលា្លារ អាមេរិក) 
តេូវ តេមន របាយ ការណ៍ ដេល ពី 
មុន នេះ អនុ ញ្ញាត បាន រហូតដល់ 
១.០០០.០០០ យ៉េន ជប៉ុន។ នេះ 
មនន័យថា គឺជា ទោស ប្បញ្ញត្តិ បន្ថេម 
ចំពោះ ការ រំលោភ លើ វិធានផ្សេង។ 
ពីមុន  បេក្ខជន ដេល ទទួលបាន ជោគជ័យ 
អាច នឹងតេូវ មឃ ភាព បេសិនបើ អ្នក 
ឃោសនា ឬ អ្នក គេប់ គេង ការឃោសនា 
តេូវបាន គេ រក ឃើញថា មនការ ពាក់ 
ព ន្ធ័។ ឥឡូវនេះ បើ រក ឃើញថា អ្នក 
ឃោស នាណា ម្នាក់ រំលោភច្បាប់ នោះ 
លទ្ធផល ឆ្នាត ដេល ជន នោះ ទទួលបាន 
នឹងតេូវ ចាត់ទុកជា មឃ ភាព។

បទ ប្បញ្ញត្តិ ជាចេើន ដេលមន 
ក្នុង និយ័តកម្ម ថ្មី នេះ គឺមន គោលដៅ 
ពងេឹង គណបក្សនយោបាយ លើ ការ 
ចំណាយ របស់ កេុម និង បុគ្គល នេ គណ 
បក្ស នយោបាយ ដោយ រំពឹងថា និយ័ត-
កម្ម ថ្មី នេះ ជួយ ទេទេង់ ដល់ កិច្ចពិភាក្សា 
លើ គោលនយោបាយ តមេង់ទិស និង 
ការវិវត្តន៍ នេ គណបក្សនយោបាយ 
ដើម្បី ឲ្យ ទៅជា សា្ថាប័ន មួយ ដេល មិន 
មន លក្ខណៈ ជា បុគ្គល។ វា គួរតេ ឈាន 

ការឃោសនាបោះឆ្នាត ក្នងុឆ្នា២ំ០០៥ សភាបេទេសជបុ៉នបើកបេជំុ ក្នងុឆ្នា២ំ០០៥ រូបភាពបេក្ខជនឃោសនាបោះឆ្នាត 
ក្នងុឆ្នា២ំ០១០
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ទៅដល់ មូលនិធិ សមេប់ គណបក្ស 
នយោបាយ ដេល អាច ចាត់ចេង ដោយ 
ថា្នាក់ដឹកនាំ របស់ គណបក្ស នេះ ដេល 
អាចធ្វើ ឲ្យ ពួកគេ អាចអនុវត្ត អំណាច 
ជា អ្នកដឹកនាំ ពិតបេកដ លើ អ្នកគាំទេ 
របស់ ពួកគេ។

មតិផ្ទុយ ពី ការរៀបចំ ទាំងនេះ 
គឺថា អន្តរាគមន៍ របស់រ ដ្ឋ មិនមេន ដោយ 
សារ មិនមន ថវិកា គេប់គេន់ សមេប់ 
គណបក្សនយោបាយ ចាត់ចេង ការ 
បោះ ឆ្នាត នោះទេ ប៉ុន្តេ ការពិត ដោយ 
សារ តេ ភាព ខ្សាយ ក្នុង ការចាត់ ចេង 
របស់ គណបក្សនយោបាយ ទៅវិញ 
ទេ។ រដ្ឋ អាច តេឹមតេ មនលទ្ធភាព ធ្វើ 
ឲ្យ មន របៀបរៀបរយ លើ សកម្មភាព 
របស់ គណ បក្សនយោបាយ ជាជាង ការ 
ផ្តល់ ថវិកា ដល់ គណ បក្ស នោះ ហើយ 
ទាម ទារ ឲ្យ មន គណនេយ្យភាព ពិត 
បេកដ លើ ការចាត់ចេង ថវិកា នោះ។ 
ដូច នេះ នៅពេលដេល ការពេួយបារម្ភ 
ខាងដើម ពី សេចក្តីតេូវការ អាច ឲ្យ គណ 
បក្ស ឋិត ឋេ របា ន ដើម្បី ទេទេង់ បេជា ធិប 
តេយ្យ។ ឥឡូវ អ្វី បាន ផ្លាស់ប្តូរ ដេល ធ្វើ 
ឲ្យ តេូវ អន្តរាគ មន៍ ដើម្បី ជួយ គណបក្ស 
ន យោបាយ ក្នុងការ កេទមេង់ ឲ្យ ដើរ តួ 
នាទី មន បេយោជន៍ ជាង នេះ និង មន 
បេសិទ្ធ ភាព ដេលជា ផ្នេក មួយ នេ បេព័ន្ធ 

បេជា ធិប តេយ្យ។
ទោះជា យ៉ាងនេះ ក៏ដោយ ច្បាប់ 

គេប់គេង មូលនិធិ គណបក្សនយោបាយ 
តេូវបាន គេ កេសមេួល ដើម្បី ការពារ 
បេតិ បត្តិ ការផ្តល់ មូលនិធិ ដល់ បេក្ខជន 
ម្នាក់ និង Koenkai របស់ ពួកគេ តាំងពី 
ឆ្នាំ ២០០០ មក េម្ល៉ះ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេ 
អាច តេឹមតេ ផ្តល់ មូលនិធិ ដល់ សាខា 
មូល ដ្នា ន របស់ គណបក្សនយោបាយ 
ទាំងនោះ តេប៉ុណោ្ណោះ។ តេ គេ មើល 
ឃើញ ថា អ្នកកាន់កាប់ មុខងរ នេ គណ 
បក្ស ទាំងនោះ នៅតេមន អធិបតីភាព 
លើ សាខា មូលដ្ឋាន នេ គណបក្ស ទាំង 
នោះ ដដេល ដេល ធ្វើ ឲ្យ ការដឹក នាំនៅ 
សា្នាក់ការ កណា្តាល នេ គណបក្ស នៅ តេ 
មន អានុភាព។

ជាងនេះទៅទៀត ការ លេច ធា្លាយ 
តេូវ ទម្លាយ ឲ្យ ដឹង នៅ ឆ្នាំ ២០០២ ដោយ 
មេដឹកនាំ របស់ គណបក្ស កុំម្មុយនីស្ត 
ជប៉ុន  Shii Kazho ដេល បរិហារ ថា 
កំឡុង ពេល ១៤ ខេ នេ ឆ្នាំ ១៩៩១-
១៩៩២ រដ្ឋាភិបាល របស់ នាយក រដ្ឋ 
មន្តេី Miyazava Kiichi បាន បេងចេក 
១៤៣.៨៧លាន យ៉េន ជប៉ុន (១ លាន 
ដុលា្លា រសហរដ្ឋអាមេរិក) ក្នុង ឆនា្ទ្នុសិទ្ធិ 
ថវិកា សមេប់ គណបក្ស គេប់គេង 
អំណាច និង តំណាង របស់ គណបក្ស 

បេឆំង ក៏ដូចជា ការចំណាយ បុគ្គល 
ផ្សេងៗ នៅ លំនៅ ដ្នា ន ផ្លូវការ របស់ 
គាត់។ ករណីនេះ ពេលខ្លះ តេូវបាន គេ 
បេើ បេស់ ជា សា្ពាន ក្នុងការ អនុម័ត 
ច្បាប់ ផ្សេងៗរបស់ រដ្ឋាភិបាល តាម រយៈ 
Diet ...។

 ភាព សម្ងាត់ នេ ឆនា្ទនុសិទ្ធិ ថវិកា 
តេូវ បាន គេ មើលឃើញថា ជា ទិដ្ឋភាព 
ដ៏ ទៀង ទាត់ ចំពោះ វិស័យ ការទូត និង 
នយោ បាយ ក្នង សេុក របស់ ជប៉ុន រាប់ 
ទសវត្ស មក ហើយ។ ថា្នាក់ដឹកនាំ គណ 
បក្ស ផ្សេងទៀត បាន តវា៉ា ថា រដ្ឋា ភិបាល 
Miyazawa ទេ ដេល គួរតេ តេូវផ្តាត 
ការ ពិចារណា ចេើនជាង គណបក្ស JPY 
ដេល ចំណាយ ខ្ជះខា្ជាយ អស់ ១៤៤លាន 
ដុលា្លា សហរដ្ឋអាមេរិក នោះ។ បញ្ហា 
នេះ បាន ជំរុញ ឲ្យ ការចាប់អារម្មណ៍ កាន់ 
តេខា្លាំង ពី បញ្ហា អំពី ពុករលួយ ក្នុង វិស័យ 
នយោ បាយ ជប៉ុន ហើយ ការចាប់ អា 
រម្មណ៍ នោះ តេូវបាន ពងេឹង បន្ថេមទៀត 
ដោយ ការលាលេង ជា ទៀងទាត់ របស់ 
សមជិក Diet នេ គណបក្ស នេះ ក្នុង 
ទសវត្ស ឆ្នាំ ១៩៩០ រហូតដល់ បច្ចុប្បន្ន 
ជុំវិញ ការ បរិហារ ជាចេើនលើក ចេើន 
សារពើ អំពើ សកម្មភាព ពុករលួយ។ 

ទោះបីជា អតីតរដ្ឋមន្តេី ទីស្តីការ  
គណៈ រដ្ឋមន្តេី ដូចជា អតីត អគ្គ លេខា 
ធិការ នេ គណបក្ស LDP និង អតីត អ្នក    
តស៊ូ ក្នុងការ ដឹកនាំ របស់ គណបក្ស នេះ 
ដូចជា Kato Koichi តេូវបាន បង្ខំ ឲ្យ 
លា លេង ដេរ។ អ្នក កេទមេង់ គឺ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តេី Hosokawa Morihir 
តេូវ បាន បង្ខំ ឲ្យ លាលេង នៅ ឆ្នាំ ១៩៩៤ 
ជុំ វិញ រឿងអាសេូវ ផ្ទល់ខ្លួន ពី បញ្ហា 
ហិរញ្ញ វត្ថុ។ តួលេខ នាំមុខ គឺ នៅក្នុង 
គណបក្ស សង្គម បេជាធិបតេយ្យ គឺ 
លោក Tsujimoto Kiyomiដេល បាន 
រិះ គន់ យ៉ាង ខា្លាំង កា្លា ចំពោះ អំពើពុក រលួយ 
លើ វិស័យ នយោបាយ ហើយ ដេល តេូវ 
បាន បង្ខំ ឲ្យ លាលេង នៅ ឆ្នាំ ២០០២ 
ដោយ សារ ជំនិត របស់គាត់ បាន បេើ 
បេស់ មូលនិធិ នយោបាយ ខុស។ 

មនុស្ស ជំនិត ជាចេើន របស់ អ្នក នយោ 
បាយ ជា ញឹកញយ តេូវបាន រក ឃើញថា 
មនការ ពាក់ ព ន្ធ័ នឹង រឿង អាសេូវ នេះ 
ដេល គេ សន្ម ត់ ថា អំពើ ពុករលួយ បាន 
សាយ ភាយ យ៉ាង ខា្លាំងកា្លា ក្នុង មជ្ឈដ្ឋាន 
នយោបាយ។

ដើម្បី បេឆំង ទៅនឹង ការកើនឡើង 
នេ អំពើអាកេក់ ពី សាធារណៈ នៅ ឆ្នាំ 
២០០២ សមជិកសភា៤ រូប បាន 
ស្មគេ ចិត្ត ក្នុងការ បង្ហាញ ការចំណាយ 
លើ បញ្ហានយោបាយ របស់ ពួកគេ។ 
ពួកគេម្នាក់ៗ បានបង្ហាញ ការចំណាយ 
បេមណ ៤០ លាន យ៉េន (៣៧ មុឺន 
ដុលា្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក) បេចាំឆ្នាំ។ 
ទោះបីជា យ៉ាងណា ទង្វើ បេបនេះ 
តេូវបាន សា្វាគមន៍ ដោយ ចាត់ទុកថា ជា 
ជំហាន ដំបូង នេ ដំណើរ ឆ្ពាះទៅរក 
ការបើក ទូលាយ ជាងនេះទៀត ហើយ 
តេូវបាន កត់សម្គាល់ ដេរ ថា សមជិក 
ផ្សេងទៀត នេ គណបក្ស LDP, Suzuki 
Muneo ដេលថ្មីៗ នេះ តេូវបាន បង្ខំ ឲ្យ 
លាលេង បាន ទទួលសា្គាល់ថា បាន ជួយ 
រក មូលនិធិ បេមណ ៥០០ លាន យ៉េន 
(៤.៦ លាន ដុលា្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក) 
សមេប់ ខ្លួន គាត់ និង សហការី របស់ 
គាត់ (Iwa Tomoaki 2002) ហើយ 
កាសេត Asahi Shimbun បាន លើក 
ឡើងថា ជាធម្មតា សមជិក LDP បាន 
បេើ បេស់ បេមណ ៨៨ លាន យ៉េន 
(៨១៧០០០ ដុលា្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក) 
ក្នុង មួយឆ្នាំ។ ដូច្នេះ ចេតនា ឲ្យ មន ការ 
បើកទូលាយ នោះ គឺ ដើម្បី បង្កើន ចលនា 
រិះ គន់ ពី បេជាពលរដ្ឋ។

ភាព ចង់ដឹង ចង់ឃើញ មួយ ពី ផ្លេផ្កា 
នេ វិធាន ថ្មី ទាំងនេះ ពិតជា បាន បង្កើត 
ឲ្យ មន អស្ថិរភាព ក្នុងចំណោម គណបក្ស 

នានា ដូច នៅ តារាង ទី២។ តាំងពី មន 
ការ ផ្តល់បេក់ ឲ្យ វិញ ចំពោះ គណបក្ស 
ដេល បាន ទទួល អាសនៈ យ៉ាងតិច ៥ 
នោះមក និង មូលនិធិ តេូវបាន ចាត់ ចេង 
តាម ឆ្នាំ ជា មូលដ្ឋាន នៅពេល ចាប់ផ្តើម 
ឆ្នាំ ថ្មី នេ សារពើពន្ធ នៅ តេីមស ទី១ដេល 
គេ ឃើញ មនដដេលៗនូវ វិវាទ និង ការ 
បេកបាក់ នៅក្នុង គណ បក្ស នយោបាយ 
ដូចដេល កេុម ដេល មិន ពេញ ចិត្ត នោះ 
សមេច ថា គួរ ផ្លាស់ ប្តូរ ការផ្តល់បេក់ 
ឲ្យ បេក់ វិញ នៅ ឆ្នាំ កេយ។ នេះ មិន 
គេន់តេ ជាហេតុ ផល ដេល ធ្វើ លេច 
ចេញ នូវ គណបក្ស ថ្មី ប៉ុណោ្ណោះ ទេ ហើយ 
សមេប់ ថេរវេលា ដ៏ ខ្លី មួយ នេ ដំណើរ 
ការ គណបក្ស ខ្លះ នោះ តេ វា គឺជា កតា្តា 
ដេល នាំ ឲ្យ មន ការ បំបេក គណបក្ស 
ន យោ បាយ។

ទោះបីជា យ៉ាងណា សមិទ្ធិផល 
មួយ ដេល បាន កើតឡើង ពី ការផ្តួចផ្តើម 
នេ ជំនួយ រដ្ឋាភិបាល ទៅលើ គណ បក្ស 
នយោបាយ នៅ ទសវត្ស ឆ្នាំ ១៩៩០ គឺ 
វា បានធ្វើ ឲ្យ បញ្ចប់ រាល់ ទមេង់ នេ ការ 
ចំណាយ ចេើន លើ សកម្ម ភាព នយោ 
បាយ ពី ទសវត្សមុនៗ ទោះជា ពេលនោះ 
គឺ ទសវត្ស នេ ភាព ស្ងប់ស្ងៀម នេ សេដ្ឋកិច្ច 
ជប៉ុន ដេល អាចជា កតា្តា រូ ម ផ្សំ ក៏ដោយ។

នៅមនត...  

លោក មីគី តាកេវ (Miki Takeo) 

ការឃោសនាបោះឆ្នាតឆ្នា ំ២០០៩ 
នៅបេទេសជបុ៉ន
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នៅក្នុង ខេមេសា ខេឧសភា និង ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០១០នេះ 
ដេលជា ពេល រដ្ឋសភា ចូល កង និង បេជុំ ពេញអង្គ ឡើងវិញ 
សមេប់ ឲ្យ អ្នកតំណាងរា្រស្ត ធ្វើការ អនុម័ត សេចក្តី ពេង 
ច្បាប់ ផ្សេងៗ ហើយ ខេកក្កដ នេ វិស្សមកាល របស់ តំណាង 
រាស្តេ សមេប់ ចុះ ជួប បេជាជន ខុម ែ្រហ្វល អង្កេត ឃើញថា 
មិនសូវមន អ្នកតំណាងរាស្តេ ចុះ មូលដ្ឋាន ប៉ុនា្មោន ទេ។ មន 
អ្នកតំណាងរាស្តេ ចំនួន ៧៦ រូប មកពី គណបក្ស ជាប់ឆ្នាត 

៤ (លើកលេង គណបក្ស ជាតិនិយម) បាន ចុះ មូលដ្ឋាន 
បាន ចំនួន ៤១០ លើក។

អ្នកតំណងរាស្ត្ គណបក្ស ប្ជាជន កម្ព៊ជា ចំនួន 
យ៉ាងតិច ៥៥ រូប (ស្មើនឹង ៦១% នេ តំណាងរាស្តេ សរុប 
៩០ រូប) បាន ចុះ មូលដ្ឋាន ចំនួន ២៥៥ លើក ឬ ជា មធ្យម 
អ្នកតំណាងរាស្តេ មួយរូប ចុះ មូលដ្ឋានចំនួន ៥ លើក។ 
ចំណេក តំណាងរាស្តេ គណបក្ស សិទ្ធិមនុស្ស ដេលមន ៣ 
រូប ចុះ មូលដ្ឋាន តេមួយ រូប ស្មើនឹង ១០០ % បាន ចំនួន 
១៦ លើក ឬ ជា មធ្យម អ្នកតំណាងរាស្ត្រ ម្នាក់ ចុះ មូលដ្ឋាន 
បាន ៦ លើក។ ខណៈដេល តំណាងរាស្តេ គណបក្ស សមរង្សុី 
បាន ចុះ មូលដ្ឋានចំនួន ១៦ រូប (ស្មើនឹង ៦២% នេ 
អ្នកតំណាងរាស្តេ គណបក្ស សមរង្សុី សរុប ២៦ នាក់) បាន 
ចុះ មូលដ្ឋាន សរុប តេ ១៣៤ លើក មនន័យ ជា មធ្យម 
អ្នកតំណាងរាស្តេ គណបក្ស នេះ មួយរូប ចុះ មូលដ្ឋាន បាន 
៩ លើក។ ចំណេក តំណាងរាស្តេ គណបក្ស ហ្វ៊ុនសុិនបុិច  
១ រូប បាន ចុះ ចំនួន ២ លើក (៥០% នេ អ្នកតំណាងរាស្តេ 
គណបក្ស ហ្វ៊ុនសុិនបុិច  សរុប)។

ការចុះ មូលដា្ឋោន របស់ អ្នកតំណាងរាសោ្ត ក្នុង 
រដូវ កាល បោជុំ ពោញអង្គ

(ខេមេសា ខេឧសភា ខេមិថុនា និង ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១០)

តាម តារាង ដេលជា ព័ត៌មន បាន បង្ហាញថា អ្នក 
តំណាង រាស្តេ ភាគចេើន ចុះ មូលដ្ឋាន ផ្តាតទៅលើ ការចុះ 
សួរ សុខ ទុក្ខ បេជាជន និង ចេក អំណោយ រហូតដល់ ៤៨% 
(ស្មើនឹង ១៩៩ លើក) និង ចុះ ពងេឹង ផ្ទេក្នុង គណបក្ស 
៣៩% (ស្មើនឹង ១៥៩ លើក)។ ខណៈដេល ការចុះ អន្ត 
រាគមន៍ មនតេ ២% (៩ លើក) និង ការ អមដំណើរ ថា្នាក់ 
ដឹក នាំ ស្មើនឹង ៧ % (២៧ លើក)។ ចំណេក ការចូលរួម 
ក្នុង វេទិកាសាធារណៈ មនការ កើន ឡើង ស្មើ នឹង ១៦ លើក 
(៤%)។

» ការសាកសួរ សុខទុក្ខ ច្ក អំណយ និង សម្ព្ធ 
គម្្ង នានា ៖ តេូវបាន ធ្វើឡើង ដោយ តំណាងរាស្តេ មកពី 
៣ គណបក្ស ដេល គណបក្ស បេជាជន កម្ពុជា ឈានមុខ 
គេ ចំនួន ១៥១ លើក លើ គណបក្ស សមរង្សុី ដេល ចុះ 
មូលដ្ឋាន ដើម្ីប សួរសុខទុក្ខ ចេក អំណោយ និង សម្ពាធ 

គមេង នានា សរុប ៤៣ លើក និង គណបក្ស សិទ្ធិមនុស្ស 
ចំនួន ៥ លើក។ ជាក់ស្តេង អ្នកតំណាងរាស្តេ ស ខ្ង 
មណ្ឌល បាត់ដំបង របស់ គណបក្ស បេជាជន កម្ពុជា បាន 
នាំមុខគេ ទី ពីរ អញ្ជើញ ជា អធិបតី ក្នុង ពិធី សម្ពាធ សមិទ្ធផល 
ក្នុង ឃុំ តា គេម សេុក បាណន់ ហើយ ចេក អំណោយ ឧបត្ថម្ភ 
ដល់ កម្លាំងបេដប់អាវុធ និង យយជី តាជី ពលរដ្ឋ សរុប 
ចំនួន ៨៣៧ នាក់ (ម្នាក់ៗ ទទួលបាន សារុង មួយ) នៅ 
ថ្ងេទី ១១ ខេមេសា ឆ្នាំ២០១០។ អ្នកតំណាងរាស្តេ ម៉្ន 
សុថា វរិ ន្ទ្ គណបក្ស សមរង្សុី មណ្ឌល កំពង់ធំ បាន ឈានមុខ 
គេ ក្នុង បក្ស បាន ចុះ មូលដ្ឋានចំនួន ៨ លើក ជាក់ស្តេង 
កាលពី ថ្ងេទី ០៩ ខេមេសា ឆ្នាំ២០១០ ឯកឧត្តម បាន 
អញ្ជើញ ចុះ ជួប សំណេះសំណាល ជាមួយ បេជាពលរដ្ឋ ចំនួន 
២០០ នាក់ នៅ ភូមិ ក្តី តា ចិន ឃុំ ជេលង សេុក បារាយណ៍ 
ខេត្តកំពង់ធំ ដេល នៅ ក្នុងការ សំណេះសំណាល នោះ 
តំណាងរាស្តេ រូបនេះ បាន នាំយក នូវ ការ ផ្តាំផ្ញើ និង ការ 

នឹករលឹក ពី សំណាក់ ឯកឧត្តម សម រង្សុី ខណៈដេល បេធាន 
គណបក្ស សមរង្សុី កំពុង នៅកេ បេទេស។ អ្នកតំណាងរាស្តេ  
យ៉្ម បុញ្ញ្ ឬ ទ្ធិ របស់ គណបក្ស សិទ្ធិមនុស្ស មណ្ឌល ពេវេង 
កាលពី ថ្ងេទី ១៤ ខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ២០១០ បាន ចុះទៅ វត្ត 
អំបេង ចេះ ឃុំ លេ សេុក សុីធរ កណា្តាល គោលបំណង សួរ 
សុខ ទុក្ខ សកម្មជន និង បេជាពលរដ្ឋ ជាង ៤០០ នាក់ ចូល 
រួម។ នៅ ថ្ងេខេ ដដេល ចុះ សូរ សុខទុក្ខ សកម្មជន ពលរដ្ឋ 
នៅ ឃុំ ត្នាត សេុក ក េញេ្ជៀច មន ភ្ញៀវ ចូលរួម បេហេល 
៣០០ នាក់។

» ការចុះពង្ឹង ផ្ទ្ក្ន៊ង និង បណ្ត្ញ គណបក្ស ៖ 
តំណាងរាស្តេ មកពី ៥ គណបក្ស បាន ចុះ ពងេឹង ផ្ទេក្នុង និង 
បណា្តាញ គណបក្ស របស់ខ្លួន ចំនួន ១៥៩ លើក ដេល 
គណបក្ស សមរង្សុី ឈាន មុនគេ ដល់ ទៅ ៧៧ លើក 
គណបក្ស បេជាជន កម្ពុជា បាន ចុះ ៧០ លើក និង គណបក្ស 

សិទ្ធិមនុស្ស ៨ លើក គណបក្ស ហ្វ៊ុន សុិនបុិច និង គណបក្ស 
ជាតិនិយម មន ចំនួន ២ ដង ផងដេរ។ យ៉ាងណា មុិ ញ 
អ្នកតំណាងរាស្តេ យន្ត ថា រ៉ូ មណ្ឌល បនា្ទយមនជ័យ របស់ 
គណបក្ស សមរ ង្សុី បាន ចូលរួម បេជុំ ថា្នាក់ដឹកនាំ ចលនា 
យុវជន នៅ ទីសា្នាក់ការ គណបក្ស ខេត្ត នៅ ថ្ងេទី ០៤ ខេឧសភា 
ឆ្នាំ២០១0។ ចំណេក អ្នកតំណាងរាស្តេ ឡោ ង ខ្ង មណ្ឌល 
ភ្នំពេញ របស់ គណបក្ស បេជាជន កម្ពុជា បាន ចុះទៅ ជួប សួរ 
ទុក្ខ និង នាំ កេុម ពេទ្យ ស្ម ័គេ ចិត្ត សាលា រាជធានី ភ្នំពេញ 
ពិនិត្យ ព្យាបាល សុខភាព ជូន សមជិក សមជិកា គណបក្ស 
បេជាជន កម្ពុជា ដេលជា សមជិក កេុមបេឹក្សា សង្កាត់ ភូមិ 
និង មេ ៥០ ខ្នង ចំនួន ១៥០ នាក់ នៅ ខណ្ឌ សេន សុខ 
កេុងភ្នំពេញ ពេមទាំង ឧបត្ថម្ភ ម្សៅ បំប៉ន សុខភាព ម្នាក់ ១ 
កំប៉ុង និង ថវិកា ចំនួន ១០០០០ (មួយ មុឺន) រៀល កាលពី 
ថ្ងេទី ០៩ ខេឧសភា ឆ្នាំ២០១០)។ ចំណេក អ្នកតំណាងរាស្តេ 
គណបក្ស សិទ្ធិមនុស្ស យ៉្ម ប៉ុ ញ្ញ្ ឬ ទ្ធិ មណ្ឌល ពេវេង 

កេុមការងរខុម ែ្រហ្វល អង្កេតមើលរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបេពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ

តំណាងរាសេ្ត ឡើងបញ្ចេញមតិក្នុងពេលបេជុំពេញអង្គនេរដ្ឋសភា (រូបភាព ៖ ខុម ែ្រហ្វល): វេទិកាម្ចាស់ឆ្នាត កាលពី ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១០ 
នៅខេត្តកំពត 
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បាន ចុះទៅ សេុក សា្វាយ អ ន្ទ រ ខេត្តពេវេង ដើម្បី ចូលរួម បេជុំ 
នៅ សា្នាក់ការ គណៈ ខេត្ត គោលបំណង សួរសុខទុក្ខ ពងេឹង 
សកម្មជន និង ធ្វើ ផេនការ ទិសដៅ ខាងមុខ កាលពី ថ្ងេទី 
២៧ ខេមេសា ឆ្នាំ២០១០ ដេលមន ភ្ញៀវ ចូលរួម ចំនួន 
២៦ រូប។

កាលពី ថ្ងេទី ១៨ ខេកក្កដ អ្នកតំណាងរាស្តេ 
គណបក្ស ហ្វ៊ុន សុិនបុិច ញឹក ប៊ុនឆ្  មណ្ឌល បនា្ទយមនជ័យ 
និង អ្នកតំណាងរាស្តេ គណបក្ស ជាតិនិយម សៅ រា៉្នី 
មណ្ឌល ពេវេង បាន ចូលរួម បេជុំ នៅ សា្នាក់ការ គណបក្ស 
ខេត្តបនា្ទយមនជ័យ ស្តីពី ការបញ្ចុះ បញ្ចូល សម្ព ន្ធ័ ភាព 
គណបក្ស ទាំងពីរ ដេលមន អ្នកចូលរួម បេមណ ៣៧០ 
នាក់ ដោយ ក្នុងនោះ មនការ ទទួលទាន បាយ មួយពេល 
និង ថេម បេក់ ដល់ អ្នកចូលរួម ម្នាក់ ៥០០០ (បេំ ពាន់) 

រៀល សមេប់ ការធ្វើដំណើរ ផងដេរ។
» ការចុះ អមដំណើរ ថា្ន្ក់ដឹកនាំ ៖ មនតេ គណបក្ស 

បេជាជន កម្ពុជា ទេ ដេលមន សកម្មភាព អមដំណើរ ថា្នាក់ដឹកនាំ 
សរុប បាន ២៧ ដង ជាក់ស្តេង កាលពី ថ្ងេទី ២២ ខេឧសភា 
ឆ្នាំ២០១០ វេលា ម៉ាង ៧.៣០នាទី ពេឹក អ្នកតំណាងរាស្តេ 
លី គីម លៀង បាន នាំមុខ ក្នុងការ អមដំណើរ ឯកឧត្តម ស 
ខ្ង ចុះទៅ ជួប សំណេះសំណាល និង សួរសុខទុក្ខ ពលរដ្ឋ 
ចំនួន ២៥៣ គេួសារ ដេល រងគេះ ដោយសារ ខ្យល់ព្យុះ 
នៅ សេុក សំពៅ លូន ខេត្តបាត់ដំបង។

» ការអន្តរាគមន៍ និង ដោះស្្យ បញ្ហ្ នានា ៖ 
តំណាងរាស្តេ គណបក្ស សមរង្សុី និង គណបក្ស បេជាជន 
កម្ពុជា បាន ចុះ មូលដ្ឋាន ដើម្បី អន្តរាគមន៍ និង ដោះសេយ 
បញ្ហា ជូន បេជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៩ លើក ដេល រួមមន ការចុះ 
មូលដ្ឋាន របស់ អ្នកតំណាងរាស្តេ គណបក្ស បេជាជន កម្ពុជា 
កា ទើ តូ យ៉្ ប មណ្ឌល កេចេះ បាន ជួយ សមេួល បញ្ហាដីធ្លី 
ដេល បាន កាប់ឆ្ការ រួចហើយ នៅ ភូមិ បុសខ្នុរ ឃុំ ក ញ្ចរ សេុក 

ឆ្លុ ង ដេល តេូវបាន កេុមហ៊ុន កាស ទី ម គំរាម កាលពី ថ្ងេទី ៦ 
ខេមេសា ឆ្នាំ២០១០។ ចំណេក អ្នកតំណាងរាស្តេ នុត 
រំដួល តំណាងរាស្តេ គណបក្ស សមរង្សុី មណ្ឌល កំពង់ស្ពឺ 
បាន ចុះ អន្តរាគមន៍ ជួយ បេជាពលរដ្ឋ ២ នាក់ ដេល តេូវ 
តុលាការ ចាប់ខ្លួន[ថ្ងេទី ២១ ខេមេសា ២០១០] កេយពេល 
តុលាការ កះហៅ មក សាកសួរ ពាក់ ព ន្ធ័ នឹង រឿង ទំនាស់ 
ដីធ្លី ជាមួយនឹង កេុមហ៊ុន លី យ៉ុង ផត់ នៅ ឃុំ អម លាំង 
សេុក ថ្ព ង់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

» ការចូលរួម ក្ន៊ង វ្ទិការ សាធារណៈ របស់ អង្គ 
ការក្្រដា្ឋ្ភិបាល ៖ មនការ ចូលរួម ពី តំណាងរាស្តេ ទាំង 
៤ គណបក្ស។ អ្នកតំណាងរាស្តេ គណបក្ស សមរង្សុី នុត 
រំដួល បាន ចូលរួម វេទិកាសាធារណៈ ចំនួន ១ លើក កាលពី 
ថ្ងេទី ៣០ មេសា ដេល រៀបចំ ឡើង ដោយ ខុម ែ្រហ្វល ស្តីពី 

ការវាយតម្លេ លទ្ធផល របស់ ម្ចាស់ឆ្នាត ទៅលើ ការអនុវត្ត 
លក្ខខណ្ឌ ស ន្ទ ស្សន៍ នេ វិស័យ អាទិភាព ក្នុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ 
ដេលមន បេជាជន ចូលរួម ចំនួន ៨៥ នាក់។ អ្នក តំណាង 
រាស្តេ ជួញ សុ ឆ្ បាន អញ្ជើញ ចូលរួម ជា វាគ្មិន ក្នុង កិច្ច 
ពិភាក្សា រវាង អ្នកតំណាងរាស្តេ និង ម្ចាស់ឆ្នាត នៅ វត្ត តាពូង 
ឃុំ តាពូង សេុក ថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ដេល រៀបចំ ដោយ 
អង្គការ អិន ឌី អាយ កាលពី ថ្ងេទី ៣ មេសា ២០១០។ អ្នក 
តំណាងរាស្តេ អ៊ូ ច ន្ទ័ ឬ ទ្ធិ គណបក្ស សមរង្សុី មណ្ឌល 
កណា្តាល និង អ្នកតំណាងរាស្តេ សៅ រា៉្ន ីគណបក្ស ជាតិ 
និយម មណ្ឌល ពេវេង បាន បើក វេទិកាសាធារណៈ កេម 
បេធាន បទ សិទ្ធិមនុស្ស និង ការអភិវឌ្ឍ នៅ ភូមិ ថ្នល់ បទ ឃុំ 
អម លាំង សេុក ថ្ព ង ខេត្ត 
កំពង់ស្ពឺ កាលពី ថ្ងេទី ២០ 
ឧសភា ២០១០ ដេលមន 
ពល រដ្ឋ បេមណ ៥០០ បាន 
នាក់ ចូលរួម៕

កំណាព្យ
ដោះលោង ល្អ ជាង ដាក់គុក?

តាក់តេង ដោយ ៖ វិច្ឆិកា

១. រឿង ច្បាប់ សេុក ខ្មេរ   ក្មេង ក៏ ដឹង ដេរ   សភាព ដូច ទោង

 ម្តង រេ ទៅ ជើង   ម្តង យោល ទៅ ត្បូង   ម្តង រាប ជួន បោ៉ាង 

 មិនសូវ តង ច្បាប់។

២. ទោស តេឹម លួច មន់  នៅពេល ម្ចាស់ ទាន់  ជេុលដេ សម្លាប់ 

 ពេះ ទេំ មិនបាន    ចេន គា្នា ចូលចាប់    វាយដំ ចេំ សា្លាប់ 

 ច្បាប់ ចាប់ ដក់គុក។

៣ អ្នកកេ តូចតាច    តេងតេ ខ្លបខា្លាច    អំណាច អភិជន

 ពេះ អ្នកកេ ខុស   តេង មនទោស ធ្ងន់   ដូច ទឹក ឡើង ជន ់

 ជោរ លិច តេ ស្មោ។

៤ រី អ្នក មនយស    អំណាច ខ្ពង់ខ្ពស់    ដូច ផ្ចឹក សេឡៅ 

 មិនសូវ លិចលង់     ដោយសារ ទឹក ជេ     ពោលគឺ ដង្ខា 

 មិន ចាញ់ កម្មករ។

៥. ឧកេិដ្ឋកម្ម ខ្លះ          អ្នកធំ ពារ ប៉ះ          គេ នៅតេ ល្អ

 ជួន កេ កាឡេ         ខ្មោ ទៅជា ស         ឲ្យ អ្នកកេីកេ 

 រង ទទួល កម្ម។

៦. ដូច រឿង ឧកេិដ្ឋ     ដេល កើតមន ពិត     យើង បាន រង់ចាំ 

 ក្នុង រយៈពេល        អស់ សាមសិប ឆ្នាំ        ដេល ខ្មេរ រង់ចាំ 

 មើល ជនឧកេិដ្ឋ។

៧. ដំបូង គេ ថា           មន តុលាការ           ផ្សះផ្សា ផ្លូវចិត្ត 

 រី ជនរងគេះ         សា្មោនថា ការពិត         ក្តី សា្មោន ការគិត 

 ដូចជា យល់សូង។

៨. យើង បានឃើញ ច្បាស់ អគតិ ជេុល ណាស់ ខ្មេរ តេូវ បេល័យ 

 ដោយ មេឃតក       មុខ អាកេក់ កេ       បេហារ ឲ្យ ក្ស័យ

 ខ្មេរ ទាំង មុឺន នាក់។

៩. គុក សាម បេំ ឆ្នាំ      ខ្មេរ អើយ ចូរ ចាំ     ទុកជា តមេ 

 គេ លើកទឹកចិត្ត     ឃតក ហើយ ណា      ឲ្យ រឹត បេហារ 

 ពេះ ច្បាប់ ឡប់ឡេ។

១០. ជន ដេល បាន សា្លាប់   ដប់ ពីរពាន់ បេប់   ថា ឈឺ រឹត ទ្វេ 

 ពេះ សា្លាប់ មនុស្ស ម្នាក់  ទោស មួយថ្ងេ ទេ  ល្អមើល ផង គេ

 គួរ ឲ្យ ឈឺ ណាស់។

១១. តេ អ្នកខ្លះ ថា  បើ បាន ជេុល ចារ  សមេលទោស បេណ 

 នៅ ដប់ បេំ បូ ន ឆ្នាំ    គួរ កុំ រំខាន    គួរ ដោះលេង បេណ 

 ឌុ ច មន សេរី។

១២. ពេះ នាំ ពិបាក     ដុនដប តកយ៉ាក     រឿង នំចំណី

 រឿង ថេ ការពារ       ឌុ ច ទាំងយប់ ថ្ងេ       ឲ្យ មន សេរី 

 មិនបាច់ ដក់ទោស។

១៣. ការសមេច ក្តី    យោង ពាក្យ បេណី    ខុស ធ្ងន់ សម្បើម 

 យោង ថា មនុស្ស ចាស់   ឮហើយ គួរ ឆ្អើម   គួរ ស្អប់ គួរ ខ្ពើម 

 កាត់ក្តី យក នាម។

១៤. ដូច លើកទឹកចិត្ត   ដល់ ជនឧកេិដ្ឋ   ដេ បេឡាក់ ឈាម

 ដេល សម្លាប់ ខ្មេរ យក ឈាម ពេួស បៀម ដេល មិន អាចស្ងៀម 

 ចង់បាន យុត្តិធម៌៕

ទិដ្ឋភាព អ្នក ចូល រួម វេទិកា ម្ចាស់ ឆ្នាត នៅ ខេត្ត សៀម រាប (រូបភាព ៖ ខុម ែ្រហ្វល): វេទិកាម្ចាស់ឆ្នាត កាលពី ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១០ 
នៅខេត្តសៀមរាប
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កាល ប្បវត្តិ ពោឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
ពី ខេមិថុនា ដល់ ខេសីហា ឆ្នាំ២០១០

 

»»២៨ មិថុនា ២០១០ ៖ លោកនាយក រដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន ស្ន និង ជា អនុបេធាន 
គណបក្ស បេជាជន កម្ពុជា មិនបាន ចូលរួម ក្នុង ពិធី រម្លឹក ខួប លើក ទី៥៩ (២៨/០៦/១៩៥១ 
- ២៨/0៦/២០១០) ថ្ងេ បង្កើត គណបក្ស បេជាជន កម្ពុជា នៅ ទីសា្នាក់ការ កណា្តាល 
គណបក្ស បេជាជន កម្ពុជា នា រាជធានី ភ្នំពេញ ទេ ដោយសារ មន បញ្ហា សុខភាព។ 
ពិធី នេះ បេរព្ធ ឡើង កេម វត្តមន របស់ ថា្នាក់ដឹកនាំ គណបក្ស បេជាជន កម្ពុ ជាមន 
លោក ជា សុីម បេធាន គណបក្ស និង លោក ហ្ង សំរិន បេធានកិត្តិយស គណបក្ស 
បេជាជន កម្ពុជា។ 

 
»»២៩ មិថុនា ២០១០ ៖ រដ្ឋមន្តេី កេសួងសុខាភិបាល បានចេញ សេចក្តីជូនដំណឹង 
មួយ ថា សម្តេច ហ៊ុន ស្ន នាយករដ្ឋមន្តេី នេ ពេះរាជាណាចកេ កម្ពុជា បាន ឆ្លង 
ជម្ងឺ គ្ុនផ្ត្សាយ ថ្មី (AH1N1)ពី កិច្ចបេជុំ គណៈរដ្ឋមន្តេី មួយ ដេល បាន ធ្វើឡើង 
កាលពី ថ្ងេទី២៥ មិថុនា ២០១០។ បេកាស ដដេល បាន ឲ្យ ដឹង ទៀតថា កិច្ចបេជុំ 
នេះ ក៏បាន បណា្តាល ឲ្យ មន្តេី រាជរដ្ឋាភិបាល ៥ រូប ទៀត រួមមន ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី 
យឹម ឆ្លី ទេសរដ្ឋមន្តេី ឆយ ថន ទេសរដ្ឋមន្តេី តាវ ស្ងហួរ លោក គឹម អ៊ិត 
លោក អ៊ិត មិ ត ឆ្លង ជម្ងឺ គេុនផ្តាសាយ (AH1N1) ផងដេរ។
 

»»១៣ កក្កដា ២០១០ ៖ បេធាន ស្នងការ ជាន់ខ្ពស់ អង្គការសហបេជាជាតិ 
ទទួលបន្ទុក ផ្នេក សិទ្ធិមនុស្ស លោកសេី ណវើ ភី ល័យ (Navy Pillay) បាន ហៅ 
ករណី លោកសេី មូរ សុខ ហួរ ដេល តុលាការ កម្ពុជា កាត់ក្ដី ឲ្យ ចាញ់ លោកនាយក 
រដ្ឋមន្តេី ហើយ តេូវ សង បេក់ ពិន័យ និង ជំងឺ ចិត្ត លោក ហ៊ុន សេន ចំនួន ១៦,៥លាន 
រៀល ថា ជាការ បេកាសអាសន្ន ចំពោះ ការធា្លាក់ចុះ សិទ្ធិសេរីភាព នៅ បេទេស កម្ពុជា។

 
»»១៤ កក្កដា ២០១០ ៖ បេធាន អង្គភាព បេឆំង អំពើពុករលួយ និង ជា សមជិក 
កេុមបេឹក្សា ជាតិ បេឆំង អំពើពុករលួយ លោក ឱម យុិនទៀង បានបេកាស យក 
ខេវិច្ឆិកា ២០១០ ដើម្បី ចាប់ផ្តើម នីតិវិធី បេកាស ទេព្យសម្បត្តិ របស់ មេដឹកនាំ 
រដ្ឋាភិបាល មន្តេីរាជការ សុីវិល ដេល តេូវបានតេងតាំង ដោយ ពេះរាជកេឹត្យ និង 
អនុកេឹត្យ តំណាងរាស្តេ និង សមជិក នេ ពេឹទ្ធ សភា មេដឹកនាំ អង្គការ សង្គម សុីវិល 
កេុមហ៊ុន ឯកជនធំៗ មន្តេីជាន់ខ្ពស់ និង ពេមទាំង មន្តេី និង សមជិក នេ សា្ថាប័ន បេឆំង 
អំពើពុករលួយ ផងដេរ សរុប បេមណ ជាង ១០ មុឺន នាក់។
 

»»៣០ កក្កដា ២០១០ ៖ «លំ ហាត់ យោធា ពហុ សាសន៍ ឬ ឆ្ន្ំ អង្គរ ២០១០» បានបេកាស បិទ ជា ផ្លូវការ ដោយ កេសួងការពារជាតិ 
នៅក្នុង បនា្ទយ យោធា កងរថកេះ A.C.O នៅក្នុង សេុក ភ្នំសេួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ លំ ហាត់ យោធា ពហុ សាសន៍ នេះ បានចាប់ផ្ដើម 
តាំងពី ថ្ងេទី១២ ខេកក្កដ ដោយមន ការចូលរួម ហ្វឹកហាត់ ពី សំណាក់ យោធា ចំនួន ១.០៣៤ នាក់ មកពី បេទេស ចំនួន ២៦ 

រាប់ទាំង កម្ព៊ជា សហរដ្ឋអាមេរិក និង 
បេទេស ចិន ផងដេរ ដើម្បី បង្កើន កិច្ច 
សហបេតិបត្តិការ  និង សមត្ថភាព ក្នុង 
ការ ថេរក្សា សន្តិភាព ក្នុង តំបន់ និង 
ពិភពលោក ។
 
»» ០៥ កក្កដា ២០១០ ៖ សង្ឃនាយក នេ បេទេស កម្ពុជា ពេះមហា សុមេធាធិបតី 
ន ន្ទ ង៉្ត មន ពេះ ថេរ ដីកា ថា នឹង រឹតបន្តឹង វិន័យ ហើយ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ មន ពេះសង្ឃ 
ធ្វើ ពិធី មន្តអាគម គាថា នៅក្នុង វត្ត សេះចក ទៀត ឡើយ។ ការហាម បេបនេះ បាន 
ធ្វើឡើង កេយពី រឿងអាសេូវ អាសអាភាស នៅក្នុង វត្ត សេះចក បាន ផ្ទុះឡើង ធ្វើ ឲ្យ 
កកេើក អ្នករស់នៅ ក្នុង ទីកេុង ភ្នំពេញ កាលពី ចុងខេ មិថុនា ដោយសារតេ អតីត 
ពេះសង្ឃ ពេះនាម ន្ ត ខ្ ដេល ចេះ មន្តអាគម អូមអាម បាន លួចលាក់ 
ថតរូបសី្ៗអាក្្តកាយ ចំនួន ៦០០ នាក់ ពេល កំពុង មុជទឹក មន្ត នៅ ពេល ដេល 
សេីៗទាំងនោះ ទៅរក អនិ្ទត នេះ ឲ្យ ជួយ ធ្វើ មន្តអាគម ស្នេហ៍ ស្នូក។

 
»» ៨ សីហា ២០១០ ៖ បេមុខ 
រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា លោកនាយក រដ្ឋមន្តេី 
ហ៊ុន ស្ន បាន ផ្ញើលិខិត យ៉ាង បេញាប់ 
បំផុត មួយ ជូន បេធាន កេុម បេឹក្សាសន្តិសុខ 
របស់ អង្គការ សហ បេជាជាតិ និង បេធាន 
សភា អង្គការ សហបេជាជាតិ នៅក្នុង ទីកេុង 
ញូវយ៉ក (New York) សហរដ្ឋ អា មេ រិក 
ដើម្បី ប្ដឹង អំពី រឿង ពេំដេន និង បេសាទ 
ពេះវិហារ ដោយសារតេ ថេ បាន គំរាម បេើ កម្លាំង ទ័ព ដោះសេយ និង ឈា្លានពាន កម្ពុជា។ លិខិត ការទូត នោះ បាន ពណ៌នា ថា 
ផេនទី ដេល បានចេញ ដោយ គណៈកម្មោធិការ បារាំ ង-សៀម គឺជា មូលដ្ឋានគេឹះ យ៉ាងរឹងមំ ដេល តុលាការ យុត្តិធម៌ អន្តរជាតិ បាន 
កាត់សេចក្ដី ឲ្យ កម្ពុជា ឈ្នះក្ដី កាលពី ថ្ងេទី១៥ ខេមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦២។ បេសាទពេះវិហារ ស្ថិតនៅក្នុង បូរណភាព ទឹកដី កម្ពុជា។ 
បេទេស ថេ មន កាតព្វកិច្ច ដក កង ទ័ព ចេញពី តំបន់ បេសាទ។
 

»» ១៦ សីហា ២០១០ ៖ ក្ុមការងារ សង្គម សុីវិល ដើម្បី គណន្យ្យភាព និង 
តមា្ល្ភាព សង្គម បានបេកាស បើក យុទ្ធនាការ បេឆំងនឹង ការយក លុយ លើស កំណត់ 
លើ ពន្ធ ផ្លូវ ក្នុង ទូទាំងបេទេស កម្ពុជា ដោយ ចាត់ទុកថា បាតុភាព អសកម្ម ទាំងនោះ 
ជា អំពើពុករលួយ ដ៏ រាុំរ៉េ តាមរយៈ ការបេើបេស់ តួនាទី និង សិទ្ធិអំណាច របស់ មន្តេី 
សាធារណៈ ដើម្បី ផលបេយោជន៍ ផ្ទល់ ខ្លួន។ យុទ្ធនាការ នេះ បានបេកាស នូវ ទូរ 
សព្ទ័ ០១៧ ៥៥៩ ១២២ ជា សាធារណៈ ដើម្បី រាយការណ៍ អំពី អត្តសញ្ញាណ របស់ 

មន្តេី ពន្ធដរ ដេល ហា៊ាន យកបេក់ លើស ការកំណត់ ពី តារាង បេក់ ពន្ធ របស់ កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ហើយ អាច នឹង 
ផ្សព្វផ្សាយ តាម បេព ន្ធ័ ឃោសនា នូវ អត្តសញ្ញាណ របស់ មន្តេី ពន្ធដរ នោះ ផងដេរ។
 
»» ២៣ សីហា ២០១០ ៖ ពេះមហាក្សតេ កម្ពុជា ពេះបាទ សម្តេច ពេះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី បាន ពេះរាជទាន ពេះរាជកេឹត្យ 
លេខ នស/រកត/០៨១០/៦៩០ ចុះ ថ្ងេទី២៣ សីហា ឆ្នាំ២០១០ បញ្ចប់ មុខតំណេង លោក ថាក់សុីន សុីណវ៉្ត្្ ជា ទីបេឹក្សា 

នយោបាយ និង សង្គម

រូបភាព ៖  RFI  (លោក ជា សីុម និង  លោក ហេង សំរិន  ក្នងុ  ពិធី 
រំលឹក ខួបទី ៥៩   ថ្ងេ បង្កើត គណបក្ស បេជាជន កម្ពជុា ២៨ មិថុនា 
២០១០)

រូបភាព ៖  RFI  (សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហុ៊ន សេន 
នាយករដ្ឋមន្តេ ីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា) 

រូបភាព ៖  AP  (មហាសន្នបិាតអង្គការសហបេជាជាតិ)

រូបភាព ៖  RFA  (លំហាត់យោធាពហុសាសន៍ ឬឆ្មោអំង្គរ 
២០១០)

ពេះសង្ឃនិមន្តឆន់ថ្ងេតេង់ក្នងុពិធីបុណ្យភ្ជុបិំណ្ឌ

បេសាទពេះវិហារ របស់កម្ពជុា ដេលបេទេសថេ សន្ំសចិត្តប៉ងយកធ្វើជាម្ចាស់

រូបភាព ៖  RFA  (សា្ថាប័នបេឆំងអំពើពុករលួយនេពេះរាជាណា
ចកេកម្ពជុា)
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ផ្ទល់ នាយករដ្ឋមន្តេី កម្ពុជា និង ជាទី បេឹក្សា រដ្ឋាភិបាល កម្ពុ ជា ទទួលបន្ទុក សេដ្ឋកិច្ច 
ដោយយោង តាម សំណើ របស់លោក ថាក់សុីន និង សេចក្តី កេបបង្គំ ទូល ស្នើ 
របស់លោក នាយករដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេន ដោយ បញ្ជាក់ មូលហេតុ ថា មន ភារកិច្ច 
ផ្ទល់ខ្លួន ចេើន មិនអាច បំពេញ កិច្ចការ ជាទី បេឹក្សា កម្ពុជា នេះ បាន។
 

»» ២៦ កក្កដា ២០១០ ៖ អង្គ ជំនុំ សាលាដំបូង នេ អង្គជំនុំជមេះ វិសាមញ្ញ ក្នុង តុលាការ កម្ពុជា 
(អ.វ.ត.ក) បានបេកាស សាលកេម លើ សំណុំរឿង០០១ ទាក់ទង នឹង ជនជាប់ចោទ កាំ ង ហ្ក្ ក 
អា៊្ វ ហៅ ឌុ ច សមេច ឲ្យ ជាប់ពន្ធនាគារ ៣៥ ឆ្ន្ំ។ ចំពោះ ការអនុវត្ត ទោស អ.វ.ត.ក ក៏បាន 
សមេលទោស មក នៅតេឹម ១៩ ឆ្នាំ ដោយសារ ឌុ ច តេូវបាន ឃុំខ្លួន មុនពេល សមេច ទោស ជាង 
១១ ឆ្នាំ ហើយ បាន សហ ការ ល្អ ជាមួយនឹង អ.វ.ត.ក ក្នុងពេល បើកសវនាកា រ។ មេធាវី ការពារ ឌុ 
ច លោក ការ សា វុ ត្ថ និង មេធាវី ការពារ ដើម បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី មន គមេង ប្តឹង សារទុក្ខ ខណៈដេល 
មនបេតិកម្ម ជាចេើន អំពី សាលកេម មួយ នេះ។ តាម នីតិវិធី ភាគី ទាំងសង្ខាង មន រយៈពេល ៣០ 
ថ្ងេ ដើម្បី ដក់ពាក្យ បណ្តឹង។
 

»» ២៩ កក្កដា ២០១០ ៖ គណៈកម្មោធិការ អចិន្តេយ៍ របស់ រដ្ឋសភា បានសមេច 
កាត់ បេក់ខេ របស់ លោកជំទាវ មួរ សុខ ហួរ តំណាងរាស្ត្រ ស្តេី គណបក្ស សមរង្សុី 
ចំនួន (ប្្ំបី លាន) ៨ ០០០ ០០០ រៀល តាម សំណើ របស់ រដ្ឋមន្តេីកេសួង 
យុត្តិធម៌ សមេប់ បង់ សំណង ជំងឺ ចិត្ត ដល់ លោកនាយក រដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេន 
កេយពេល លោកជំទាវ មូរ សុខ ហួរ ចាញ់ក្តី លើ បណ្តឹង បរិហាកេរ្តិ៍ របស់លោក 
នាយករដ្ឋមន្តេី។
 

»» ១១ សីហា ២០១០ ៖ ឯកឧត្តម ជាម យៀប សមជិក គណៈកម្មោធិកា រ អចិន្តេយ៍ រដ្ឋសភា 
បាន មនបេសាសន៍បេប់ បេព ន្ធ័ ផ្សព្វផ្សាយ ថា រដ្ឋសភា រឹប អូ ប បេក់ខេ តំណាងរាស្តេ លោកសេី 
មូរ សុខ ហួរ ជា បន្ត ទៀត ចាប់ពី ខេ សីហា នេះ ចំនួន ៨ លាន ៥ ស្ន រៀល ដើម្បី បង់បេក់ 
ពិន័យ ទៅ ឲ្យ រតនាគារជាតិ កម្ពុជា តាម ការស្នើសុំ របស់ សាលាដំបូង រាជធានី ភ្នំពេញ។ ការ កាត់ 
បេក់ ខេលើក ទី ពីរ ដេល នឹង ចាប់ផ្តើម បន្ត ពី បំណុល បេក់ សំណង ជំងឺ ចិត្ត ដល់ លោកនាយក រដ្ឋមន្តេី 
ហ៊ុន សេន តេូវបាន លោកជំទាវ មូរ សុខ ហួរ ថ្កាលទោស ថា ជាការ លើកទឹកចិត្ត ឲ្យ មន បេព ន្ធ័ 
តុលា ការមិន ឯករាជ្យ ដេល នៅកេម គំនាប នយោបាយ។
 

»» ០៦ កក្កដា ២០១០ ៖ គណៈកម្មោធិការ ជាតិ រៀបចំ ការបោះឆ្នាត (គ.ជ.ប) បានចេញ ផ្សាយ 
ទមេង់ បញ្ជី បោះឆ្នាត ថ្មី ដេល ទើបតេូវ បានធ្វើ វិសោធនកម្ម លើ ចំណុច ៤.២៨.៧.១ និង៤.២៨.៧.២ 
នេ បទបញ្ជា និង នីតិវិធី សមេប់ បេើបេស់ ពេល បោះឆ្នាត ដោយ បន្ថេម ចំណងជើង នៅ ខាងលើ 
ថា «បញ្ជី បោះឆ្ន្ត ឆ្ន្ំ... សម្្ប់ ការបោះឆ្ន្ត ឆ្ន្ំ...» និង បេអប់ បួន ជេុង នៅមុខ លេង រៀង 
អ្នកបោះឆ្នាត នីមួយ។ វិសោធន កម្មនេះ តេូវបាន ខុម ែ្រហ្វល វិភាគ ថា មិនមន អ្វីដេល ធ្វើ ឲ្យ 
បេសើរឡើង នេ បេព ន្ធ័ បោះឆ្នាត នៅ កម្ពុជា ទេ ដោយសារ បញ្ហា ចំបង របស់ ពលរដ្ឋ ម្ចាស់ឆ្នាត 
ក្នុងការ ពិនិត្យ ឈ្មោះ និង ចូលរួម ការបោះឆ្នាត មិន តេូវបាន ដោះសេយ។ វិសោធនកម្ម នេះ 
គេន់ ជួយ សមេួល កិច្ចការងរ រដ្ឋបាលរ បស់ មន្តេី បោះឆ្នាត ប៉ុណោ្ណោះ តេ បន្ទុក ក្នុងការ ពិនិត្យ ឈ្មោះ 
អ្នកបោះឆ្នាត មិនទាន់បាន ដោះសេយ ឲ្យ សមសេប ទេ។ 

លោក ថាក់សីុន សីុណវ្៉ត្្ 

តំណាងរាសេ្តសេ្តគីណបក្សសមរង្ីុស មួរ សុខហួរ  

រូបភាព ៖ AP  (កំាង ហ្កេកអា៊ាវ ហៅឌុច
អតីត មេ គុក ទួលស្លេង ឬ មន្ទរី ស-២១)

រូបភាព ៖  ខុម ែ្រហ្វល  (លោកជំទាវ 
មួរ សុខហួរ តំណាងរាស្តេ 
គណបក្សសមរង្ីុស) 

គណៈកម្មការពោឹត្តិបតោ

១» លោក គល់ បញ្ញោ  ទីបេឹក្សាផ្តល់យោបល់
២» លោក ចន្ទ័ ដារិទ្ធ បេធានព័ត៌មន និងការផ្សាយ
៣» លោក សោី សុភកោ្ត័ អ្នកនិពន្ធ និងរចនាទំព័រ
៤» កញ្ញា មឿន សុខមុន ីលេខាការផ្សាយពេឹត្តិបតេ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ១៣៩ ផ្លូវ.១២១ សង្កាត់ទឹកល្អក់១ 
ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
ទូរសព្ទ័  ៖ ០២៣  ៨៨៤ ១៥០
ទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៨៣ ៧៥០
អុីម៉េល ៖ comfrel@online.com.kh
គេហទំព័រ ៖ www.comfrel.org
បេអប់សំបុតេ ៖ ១១៤៥ 

សោចក្តីជូនដំណឹង

ពេឹតិ្តបតេ អ្នកឃ្លោំមើល នឹងចេកជូនទៅដល់បេជាពលរដ្ឋ  
(ឥត គិត ថ្លេ) នៅទូទាំងបេទេសកម្ពុជា ដើម្បីបំពេញចនោ្លាះ 
ព័ត៌ មន រវាងបេជា ពលរដ្ឋ និងអ្នកតំណាង រាសេ្ត អ្នក ដឹក នាំ 
ដេល ពាក់ពន្ធ័ក្នុង  ការចូលរួមសា្ថាបនា និង អភិវឌ្ឍ សង្គម បេជា 
ធិ បតេយ្យ។ 

បេសិនបើលោក អ្នកនាង កញ្ញា មនសំណូមពរ ឬបំណង 
ចូលរួមយោបល់ ឬស្នើសុំពេឹត្តិបតេ និងឯកសារ ផ្សេងៗ ដេល 
ផលិតដោយ ខុម ែ្រហ្វល សមេប់ រក្សាទុក សូមទំនាក់ ទំនង 
មក ការិយល័យខុម ែ្រហ្វល តាម អាសយ ដ្ឋាន ដូច ដេល បាន 
ផ្តល់ ជូននេះ យើងខ្ញុំនឹងដោះសេយជូននូវរាល់បញ្ហារបស់
លោក អ្នកនាង កញ្ញា ដោយមេតេីភាព។

សូមអរគុណ !

 »»០១ កក្កដា ២០១០ ៖ ឯកឧត្តម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី និង ជា បេធាន អាជា្ញាធរ បេងកាត 
កម្ពុជា បានបេកាស កាល ថា បេទេស កម្ពុជា នឹង បូម បេង ជា បេវត្តិសាស្តេ លើកដំបូង របស់ខ្លួន នៅ 
ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១០។ ព័ត៌មន នេះ បាន រង នូវ ការសា្វាគមន៍ និង ក្តី ពេួយបារម្ភ ពី សំណាក់ អង្គការ សង្គម 
សុីវិល ជាតិ/អន្តរជាតិ និង គណបក្សបេឆំង អំពី តម្លាភាព ចំពោះ ការផ្ដល់ សម្បទាន រុករក រ៉េ 
ការគេប់គេង បេក់ចំណូល ពី វិស័យនេះ និង នរណា ជា អ្នកទទួលបាន ផលបេយោជន៍ ពី វិស័យ 
ឧស្សាហកម្ម ថ្មី នេះ ?
 

»»២៥ មិថុនា ២០១០ ៖ រដ្ឋាភិបាល បេកាស គាំទេ ការដំឡើង បេក់ ឈ្នួល អប្បបរម 
ចំនួន ៥ ដុលា្លារ និង បេក់ឧបត្ថម្ភ ជីវភាព ចំនួន ៦ ដុលា្លារ បន្ថេម ឲ្យ គេប់ ៦១ ដុលា្ល្រ 
ក្នុង មួយខេ ដល់ កម្មករ កាត់ដេរ នៅ កម្ពុជា ហើយ បេក់ ឈ្នួល អប្បបរម នេះ អាច 
នឹង ទាមទារ ឲ្យ តម្លើង បាន ម្តងទៀត នៅ ឆ្នាំ ២០១៣ ប៉ុណោ្ណោះ។ លោក អាត់ ធន់ 
បេធាន សម្ព ន្ធ័ សហជីព បេជាធិបតេយ្យ កម្មករ កាត់ ដេរ នៅ កម្ពុជា យល់ថា បេក់ 
ឈ្នួល នេះ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ កម្មករ អាច រស់ បានទេ លោក ទាម ទារ ឲ្យ មន ការ តម្លើង 
ដល់ ចនោ្លាះ អប្បបរម ពី ៧៥ ដុលា្ល្រ ទៅដល់ ៩៣ ដុលា្ល្រ។

ច្បាប់ និងតុលាការ

អភិបាលកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ 

រូបភាព ៖ ខុម ែ្រហ្វល (អ្នកបោះឆ្នាត 
ជាចេើននៅតេ ពិបាករកឈ្មោះរបស់ខ្លនួ
នៅពេលបោះឆ្នាត)

កម្មកររោងចកេកាត់ដេរនៅកម្ពជុា

ឯកសារផលិតដោយ 
ខុម ែ្រហ្វល


