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កម្មវធ
ិ ីកិច្ចពិភាក្សាតុមូលក្នុងកម្មវធ
ិ ីវទ្
ិ យុខុមហ្រ្វែល
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្
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បញ្ ឈជី ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែចោទជាបញ្
ហា 
សម្រាប់កា
 របោះឆ្នោតនៅកម្ជា
ពុ
អធប្
ិ បាយលេខនេះ

បញ្ហាបញ្ ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតបាន
បង្កើ ត ឡ�ើ ង នូ វ បញ្
ហា និ ង ធ្វើ ឱ ្យមាន
ការបាត់បង់នូវសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតរាប់សែន
អ្នកនៅក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតកាលពី
ឆ្នា ២
ំ ០០៧ និង២០០៨កន្លងទៅនេះ។
រហូ តមកដល់ បច្ចុប្បន្ន បញ្ហានេះនៅតែជា
ចំណោទ ជាក្ដីបារម្ភ និងក្លាយទៅជាប្រធាន
បទដ៏សំខាន់សម្រាប់ការត្រៀមរ�ៀបចំការ
បោះឆ្នោត ជ្រើសរ�សក្រុ
មប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់
ើ
ឆ្នា ២
ំ ០១២ និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាង
ំ 
តំ ណា ងរា ស្ដ្រឆ្នា ២
ំ ០១៣ខាងមុ ខ នេះ
ហ�ើយដែលទាមទារឱ្យមានការកែលំ អជា
បន្ទាន់។
	ចាប់តាង
ំ ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរ�ស
ើ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស
 ង្កាត់ ឆ្នា ២
ំ ០០៧មក
ភាពជ�ឿជាក់របស់ ក្រុមអ្នកពាក់ពន
័ ្ធការងារ
បោះឆ្នោតទៅល�ើបញ្ ជីបោះឆ្នោតមានការ
ថយចុ ះយ៉ាងខ្លាង
ំ ។ នៅក្នុងអំឡុងពេល
បោះឆ្នោ តជ្រើ ស រ� ស
ើ តំ ណា ងរា ស្ដ្រឆ្នា ំ
២០០៨ ការចុ ះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត និង
ការសំអាតបញ្ ជីបោះឆ្នោតមានភាពមន
ិ 
ប្រក្រតី មួយចំនួន ប�ើទោះបីមានការខិតខំ
ប្ង
រឹ ប្រែងធ្វើឱ្យដំណ�ើរការនេះមានភាព
ប្រស�ើរឡ�ើងកដ៏ ោយ។ ឆ្លងតាមការ ស្រាវ
ជ្រាវស្ទងម
់ តិ ក៏ដូចជាការពិភាក្សាទៅតាម
វេទិកានានាដែលបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយ
អង្គការសង្គមស៊ី វលដែល
មានការងារពាក់
ិ
ព័ន្ធទៅនឹងការសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត
បានរកឃ�ើញថា ភាគរយនៃអ្នកបានបោះ
ឆ្នោតធ�ៀបនឹង អ្នកមានសិទធិប្ ោះឆ្នោត
ទាំងអ
 ស់ មានការថយចុ ះ ហ�ើយក៏មានការ
ថយចុះខ្លាង
ំ នៅតំបន់មយ
ួ ចំនួន(មានការ
ថយចុះ ២០% ប�ើធ�ៀបទៅនឹងអ្នកបោះ
ឆ្នោតឆ្នា ២
ំ ០០៣)។ មួយវញទ�ៀតប�
ិ
ើយោង
តាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់ គណៈកម្មា
ធិការ ជាតិរ�ៀចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប)
បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញថា ៧៥%នៃប្រជា
ពលរដ្ឋដែលមានសិទធិ្ បោះឆ្នោតប្រមាណ
៨,១២លាននាក់ ក្នុងបញ្ ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត
បានបោះឆ្នោត និងមាន២៥% គឺស្មើនឹង
ប្រមាណ ២លាននាក់ពុំបានបោះឆ្នោត
នេះក៏ ជាសញ្ញាមួយដែលបានបង្ហាញថា

វេទិការសតីពី
្ ការបោះឆ្នោតនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅខេត្តព្រៃវែង
រ�ៀបចំឡ�ើងដោយខុមហ្វ្រែល

អ្នកបោះឆ្នោតពិបាករកឈ្មោះ

ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងការសំ អាត
បញ្ ជីបោះឆ្នោតបានធ្វើឱ្យបះ៉ ពាល់ ទៅល�ើ
សិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោត។ បញ្ហាទាង
ំ នេះមានការ
ចោទប្រកាន់យ៉ាងខ្លាង
ំ ទៅល�ើអ្នក ទទួល
ខុ សត្រូវក្នុងការងារចុះបញ្ ជី និងសំអាត
បញ្ ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត។ ចាប់តាង
ំ ពី
ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នា ំ ២០០៣ ការចុះ
ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត និងការធ្វើបច្ចុប្បន្ន
បញ្ ជីបោះឆ្នោតត្រូវអនុ វត្ដដោយប្រធាន
ក្រុមប្រឹ ក្សាឃុំ សង្កាត់ និងស្មៀនឃុំ សង្កាត់
ផ្ទាល់ ហ�ើយធ្វើឡ�ើងជារ�ៀងរាល់ ឆ្នា ំ គឺចាប់
ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ ថ្ងៃទី២០ខែតុ លា។
ទាំងគណបក្សនយោបាយមន
ិ កាន់
អំ ណា ច និ ង ស ង្គ មស៊ី វ លដែលធ្វ
ិ
ើ កា រ
ពាក់ពន
័ ្ធនឹងការងារបោះឆ្នោតនេះ បានធ្វើ
ការកត់សំគាល់ ទៅល�ើការអនុ វត្ដការងារ
របស់ ស្មៀនឃុំ សង្កាត់ និងមេឃុំ ចៅសង្កាត់
ក្នុងការចុះឈ្មោះ និងល
 ុ បឈ្មោះអ្នកបោះ
ឆ្នោត ថាមានភាពលំ អ�ៀង ឬមានការរ�ស
ើ
អ�ើងទៅល�ើអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេអាច
ដឹងថាមាននិន្នាការមន
ំ គណបក្សកាន់
ិ គាទ្រ
អំណាច។ ការដែលតំរូវឱ្យមានអ្នកបោះ
ឆ្នោតត្រូវទៅពិនិត្យបញ្ ជីឈ្មោះជារ�ៀងរាល់
ឆ្នា នេ
ំ ះកជា
៏ បញ្ហាដែលបានល�ើកឡ�ើងថា
ជាការដាក់ការទទួលខុ សត្រូវទៅល�ើអ្នក
បោះឆ្នោតជាជាងទៅល�ើអ្នក អនុ វត្ដការ
ចុ ះ ឈ្មោះបោះឆ្នោ ត(មេឃុំ ចៅសង្កា ត់

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

ស្មៀនឃុំ សង្កាត់ និងគ.ជ.ប)ក្នុងករណី
មានការបាត់បង់សិទ្ធិ បោះឆ្នោត។ តាម
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរបស់ អង្គការ
ខុ មហ្វ្រែល បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញថា នៅក្នុង
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ
ឆ្នា ២
ំ ០០៨ មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលមាន
សិ ទធិប្ ោះឆ្នោ តប្រហែល ៤៤០.០០០
នាក់( ភាគច្រើ ន នៃអ្ន ក ទាំង នោះបាន
បោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នា ២
ំ ០០៣ និង២០០៧)
ពុំបានបោះឆ្នោតដោយសារបញ្ហា ផ្សេងៗ
ដែលច្រើនជាករណីដែលអ្នកបោះឆ្នោត
ពុំអាចរកឈ្មោះ ឬពុំអាចរកការយា
ិ ល័ យ
បោះឆ្នោតឃ�ើញ។ ទន្ទឹមនឹង នេះអង្គការ
សង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត និងគណបក្ស
នយោបាយមួយចំនួនមានការខ្វល់ខ្វា យ
ទៅល�ើភាពមន
ិ ប្រក្រតី ទាក់ទិនទៅនឹង
ការចេញទំរង់១០១៨ (ឯកសារបញ្ជាក់
អត្ដសញ្ញាណសម្រាប់ការបោះឆ្នោត)។
នៅក្នុងករណីនេះមាន ការចោទប្រកាន់ពី
សំ ណាក់គណបក្សមន
ិ កាន់អំណាច ថា
កន្ល ង មក មេឃុំ ចៅសង្កា ត់ មួយ ចំ នួ ន
បានចេញទំរង់ ១០១៨ទៅដល់ អ្នកដែល
មិនមានសិទធិប្ ោះឆ្នោតជាពិសេស អ្នក
ដែលមាននិន្នាការគាំទ្រគណបក្សកាន់
អំណាច។ ករណីនេះដែរ គ.ជ.ប ក៏មន
ិ មាន
លទ្ធភាពក្នុងការបង្ហាញពីចំនួន ទំរង់១០១៨
ដែលបានចេញនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោត

ឆ្នា ២
ំ ០០៨។ តាមការស្ទៀបស្ទងម
់ តិក្នុង
វេទិកាសតីពី
្ ការបោះឆ្នោតនិងប្រជាធិបតេយ្យ
បានរកឃ�ើញថា មានទស្សនៈពីរផ្សេងគ្នា
ចំពោះការចេញទម្រង់១០១៨ ដោយក្នុង
នោះទស្សនៈមួយបានស្នើឲ្យលុបចោល
នូ វទម្រង់១០១៨ តម្រូវឲ្យឈប់យកប្រើ
ប្រាស់ ក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខព្រោះ
មានបញ្ហាច្រើនល�ើកមកហ�ើយ។ ចំណែក
មតិមយ
ួ ទ�ៀតបានផ្តួចផ្តើមឲ្យមានការរក្សា
ទុ កទម្រង់ ១០១៨ ដដេល តែត្រូវមាន
វធាន
ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រង ចំពោះអ្នក
ិ
ចេញលិខិតនេះ និងថែរក្សាគល់ បញ្ ជីនៃ
ការចេញលិខិត១០១៨ ព្រោះសំ អាងហេតុ
ផល ទម្រង់១០១៨ ប្រើប្រាស់បានសម្រាប់

ថ្នាក់ដឹកនាំ គ.ជ.ប

តែការបោះឆ្នោត ហ�ើយភាគច្រើននៃពល
រដ្ឋ ក ម្ពុ ជាមានកា រលំ បា កក្នុ ងកា ររ ក្សា
ឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បបី ោះឆ្នោត។
	ជុំ វ ញ
ិ ប ញ្ហា ទាំង នេះមាននិ ន្នា ការ
រួមគ្នាមយ
ួ ពីគ្រប់ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ គឺត្រូវតែមាន
ការកែលំអនូវបញ្ ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជា
ចាំបាច់។
ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រ កាសលទ្ឋផលបណ្ដោះ
អាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ ជីឈ្មោះ និងចុះ
ឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នា ំ ២០១០ កាលពីថ្ងៃទី
១២ តុ លា នៅឯស្នាក់ការកណ្ដា ល គ ជ
ប រាជធានីភ្នំពេញ គណបក្សនយោបាយ
ជាច្រើនបានទទូ ចឱ
 ្យ គ ជ ប កែប្រែប្រព័ន្ឋ
រ�ៀបចំបញ្ ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ន

ឆ្ល ង កាត់តា មការពិ ភា ក្សាមួយ ចំ នួ ន បានប្រមូ ល ផ្ដុំបា ននូ វ
អនុ សាសន៍មយ
ួ ចំនួនដូ ច ខាងក្រោមៈ
-	ដ�ើម្ធ្វ
បី ើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវការ ចុ ះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
និងបញ្ ជីបោះឆ្នោត ការចុ ះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត និងការធ្វើ
បច្ចុប្បន្នភាពបញ្ ជីបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នា ដំ ោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
សង្កាត់ គួររក្សាទុ កដដែល។ ក្នុងករណីនេះ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
សង្កា ត់ ត្រូវមានឯកសារបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់មុននឹងធ្វើ
បច្ចុប្បន្នភា
 ព ឬលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ដែលផ្លាស់ បដូ ្រ
ទីលំនៅទៅឃុំ ផ្សេង ឬស្លាប់។ ដោយសារតែការបោះឆ្នោត
ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងជារ�ៀងរាល់ ៥ ឆ្នា ំ ដូ ច នេះ នៅក្នុង
អំឡុងឆ្នា បំ ោះឆ្នោត គជប ត្រូវសហការជាមួយប្រធាន
ក្រុមប្ក្
រឹ សាឃុំ សង្កាត់ សមាជិកក្រុមប្ក្
រឹ សាឃុំ សង្កាត់
ដែលមានស មាសភាពចំ នួ ន ពីររូ ប (មកពីគណបក្ស
នយោបាយផ្សេងគ្នា ) ស្មៀនឃុំ សង្កាត់ និងអាជ្ញាធរមូល
ដ្ឋាន ផ្សេងៗទ�ៀតត្រូវទទួលខ
 ុ សត្រូវរ�ៀបចំកា
 រចុ ះឈ្មោះ
អ្នកបោះឆ្នោត និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ ជីបោះឆ្នោតពិសេស
មួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោត។ រយៈពេលការចុ ះឈ្មោះ
អ្នកបោះឆ្នោត និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ ជីបោះឆ្នោត ពិសេស

ដ�ើម្ជ�
បី ៀសវាងការបាត់ឈ្មោះ មានឈ្មោះ
ស្ទួ ន និ ង មិន ឱ្យប្រជាពលរ ដ្ឋ ខា ត់ប ង់
ពេលវេលាច្រើនក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីចុះឈ្មោះ
ច្រើនដង ហ�ើយបានណែនាំឱ្យ គ ជ ប
ប្រើប្រាស់ កុំព្យូរទ័រ ដ�ើម្ប
័
បី ញ្ចូលទិន្ននយ
និងចំណេញពេលវេលា តែមន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់
គ ជ ប មានឯកឧត្ដម ទេព នីថា និង
លោកជំទាវ ស៊ន
ិ ជុំបូ បានបកស្រាយ
ថា ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេស
កម្ពុជាមន
ិ អាចកែប្រែប្រព័ន្ឋបញ្ ជីចុ ះ ឈ្មោះ
បោះឆ្នោ តឱ្យស្របទៅតាមបច្ចេកវ ទ្យា
ិ
ជ�ឿនល�ឿនបានទេ ព្រោះ គ ជ ប ខ្វះខាត
ថវកា
ិ ទិញសម្ភារៈ។

បញ្ ជីឈ្មោះមានខ្មោ ច

នេះ គួរបន្ថែមដល់ ១២០ ថ្ងៃ ដ�ើម្ឱ
បី ្យប្រជាពលរដ្ឋមាន
ពេលវេលាច្រើនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងពិនិត្យកែតម្រូវ
ទិន្ននយ
័ ក្នុងបញ្ ជីបោះឆ្នោត។ គជប គួរតែងតាំងបុគ្គលិក
របស់ ខ្លួ នជា ប្រធាន/អ្ន ក គ្រប់គ្រងក្នុ ងការចុ ះ ឈ្មោះ
អ្នកបោះឆ្នោត ថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់។ យុ ទ្ឋនាការថ្នាក់ជាតិ
ត្រូវតែធ្វើឡ�ើងដ�ើម្ផ
បី ្សព្វផ្សាយ និងជម្រុញអ្នកបោះឆ្នោត

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

៤៣

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

ករណីសិក្សា

ឱ្យទៅចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត ពិនិត្យឈ្មោះ និងកែតម្រូវ
ព័តមា
៌ នក្នុងបញ្ ជីបោះឆ្នោតក្នុងករណីខុសពីឯកសារ អត្ដ
សញ្ញាណពិតប្រាកដ របស់ ខ្លួន។ យុ ទ្ឋនាការនេះ អាចធ្វើ
ឡ�ើងដោយ គជប គណបក្សនយោបាយ រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល
អង្គការសង្គមស៊ី វល
ិ ឬ/ និងភាគីពាក់ពន្ឋ័ការបោះឆ្នោត
នានា។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត អង្គការសង្កេតការណ៍បោះ
ឆ្នោត និងគណបក្សនយោបាយ អាចធ្វើការអង្កេតទៅល�ើ
ដំណ�ើរការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត និងកា
 រធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
បញ្ ជីបោះឆ្នោតពិសេស នេះ។
- ការប្រគល់ ការទទួលត្រូវការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងធ្វើ
បច្ចុប្បន្នភាពបញ្ ជីបោះឆ្នោតនេះទៅឱ្យ គជប ក៏ ដោយសារតែ
តាមលទ្ឋផលអង្កេតបង្ហាញថា អ្នកមានសិទ្ឋិបោះឆ្នោត
ជាង ៥០ % (ក្នុងចំណោមអ្នកជួបបញ្ហា) មាន ការជ�ឿជាក់

សកម្មជនខុមហ្វ្រែលសម្ភាសន៌ជាមួយអ្នកមានសិទធិប្ ោះឆ្នោត

ទៅល�ើ ការងាររបស់ គជប តែមួយគត់។ ហ�ើយក្នុង
ការអង្កេតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នា ំ ១៩៩៨ និង ២០០២
បង្ហាញថា ការចុ ះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
បញ្ ជីបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡ�ើងដោយ គជប គឺមាន ភាព
ត្រឹមត្រូវច្រើនជាងប្រពន្ឋ័បច្ចុប្បន្ន។
- អង្គការមន
ិ មែនរដ្ឋា ភបា
ិ លដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យគួរធ្វើ
សវនកម្មបញ្ ជីបោះឆ្នោត ដ�ើម្ផ្ដ
័ មា
៌ នពី ភាពត្រឹ មត្រូវ
បី ល់ ពត
នៃបញ្ ជីបោះឆ្នោត មុននឹងមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ ជីបោះឆ្នោតពិសេស។ ព័តមា
៌ ន
នៅក្នុងបញ្ ជីបោះឆ្នោត (ឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នា ំកំណ�ើត ភេទ)
គួរតែត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអត្ដ សញ្ញាណបណ
័ ្ណ 
ដែលចេញដោយក្រសួ ងមហាផ្ទៃ។ គជប ត្រូវប្រើពត
័ មា
៌ ន
នេះដ�ើម្ផ្ទ
បី ៀងផ្ទាត់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ ជីបោះឆ្នោត។
ទោះបីយ៉ាងណា គជប ត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក
ចុ ះ ឈ្មោះបោះឆ្នោ តដែលព័ត៌មា នរបស់ គា ត់ ត្រូវការ
កែតម្រូវ ឬបច្ចុប្បន្នភាព។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួ ងមហាផ្ទៃ
គួរតែសម្អាតទិន្ននយ
័ របស់ ខ្លួនជាមុនសិន ដោយ មាន
ម្ចាស់ ជំនួយមួយចំនួនដូ ចជា កម្មវធ
ិ ីអភវិ ឌ្ឍន៍ប្រជាជាតិ
(UNDP) កំពុងតែព្យាយាម គាំទ្រគម្រោងមួយដែល ធ្វើ
ទិន្ននយ
័ អត្ដសញ្ញាណតាមជីវសាស្ដ្រ។
	ប្រសិនប�ើការធ្វើសវនកម្មបញ្ ជីបោះឆ្នោតរកឃ�ើញថា

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

ភាពត្រឹមត្រូវនៃបញ្ ជីបោះឆ្នោតនៅក្រោម ៩០ % (ទិន្ននយ
័ 
មន
ត្
មដ
ូ
ច
ជាឈ្
មោះ
ស
ន
ន
ង
ឈ្
មោះខ្មោ
ច)
គជប
ដោយ
ិ
រឹ
ិ
្ទួ
សហការជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ សមាជិក
ក្រុមប្ក្
រឹ សាឃុំ សង្កា ត់ ដោយមានចំ នួ ន ពីររូ ប (មកពី
គណបក្សនយោបាយផ្សេងគ្នា ) ស្មៀនឃុំ សង្កាត់ និង
អាជ្ញា ផ្សេងៗទ�ៀត ត្រូវ ទ ទួ ល ខុ ស ត្រូវ ស ម្អា តប ញ្ ជី
បោះឆ្នោត។ នីតិវធ
ិ ីនៃការសម្អាតបញ្ ជីឆ្នោតត្រូវតែធ្វើ
ការកែ ប្រែ។ គជប គួរតែប្រើប្រាស់ បញ្ ជីបោះឆ្នោតដែល
បានប្រើក្នុងបោះឆ្នោតចុងក្រោយ ហ�ើយរកឈ្មោះអ្នក
ដែលមិន បានបោះឆ្នោត។ ដូ ច នេះ គជប ត្រូវ ផ្ដោ ត
ការយកចិត្ដទុ កដាក់តែជនដែលមន
ិ បានបោះឆ្នោតដែល
ធ្វើឡ�ើងក្រោយគេ បានហ�ើយ ដោយមន
ិ បាច់គិតពីអ្នក
ដែលបានបោះឆ្នោតនោះទេ។
- អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ៗត្រូវតែមានបណ
័ ្ណ ព័តមា
៌ នបោះឆ្នោត
ដ�ើម្ដបី ោះស្រាយឧបសគ្គធំៗនានានៅ ការយា
ល័ យ
ិ
បោះឆ្នោតដែលជួបបញ្ហារកឈ្មោះ ឬការយាល័
យបោះឆ្នោត
ិ
របស់ ខ្លួនមន
៌ នអ្នកបោះឆ្នោត ត្រូវបាន
ិ ឃ�ើញ។ ប័ណ្ណព័តមា
ផលិតដោយមានអុ៊តប្លាស្ទិក ហ�ើយត្រូវមានព័ត៌មាន
អ្នកបោះឆ្នោត ជាពិសេសការយាល័
យ និងមណ្ឌលបោះ
ិ
ឆ្នោត “ជាអចិន្ដ្រៃយ៍។ អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវរក្សាបណ
័ ្ណ ព័តមា
៌ ន
ទុ កដូ ចជា ប័ណ្ណដទៃទ�ៀតដែរ។ ព័តមា
៌ នអ្នក បោះឆ្នោត
អាចដូ រ បាន ក្នុ ងករណីដែ លអ្ន ក បោះឆ្នោ ត ផ្លា ស់ បដូ ្ រ
លំ នៅដ្ឋា នទៅឃុំ ផ្សេងទ�ៀត។ គជប ត្រូវរ�ៀបចំ បញ្ ជី
បោះឆ្នោតនៅការយាល័
យ បោះឆ្នោតណាដែលមាន
ិ
បញ្ហា (ឧទាហរណ៍ រ�ៀបតាមអក្ខរក្រម ឬលេខកូដអ្នក
បោះឆ្នោត លេខកូដការយាល័
យ) ហ�ើយការផ្លាស់ បដូ ្រ
ិ
ំ
ទាំងនេះត្រូវតែជូ នដណឹងដល់ អ្នកបោះឆ្នោត។ ជាងនេះ
ទៅ ទ�ៀត ដោយឧបសគ្គចម្បងនានាដែលនាំឱ្យបោះឆ្នោត
មន
យ
ិ បាន គឺទាក់ទងទៅនឹងការរកឈ្មោះ ឬការយាល័
ិ
មន
ឃ�
ញ
(៥៦%
នៃ
ចម្ល
យ
)
ហ�
យ
ដោយ
គ
ត
ទៅល�
ិ
ើ
ើ
ើ
ិ
ើ
អ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ ៩ % ដែលមន
័ ្ណ 
ិ បានទទួលបណ
ព័តមា
៌ ន អ្នកបោះឆ្នោត នោះការចែកបណ
័ ្ណ ព័តមា
៌ នគួរតែ
ត្រូវធ្វើឡ�ើងដោយ គជប ដោយសហការ ជាមួយប្រធាន
ក្រុម ប្ក្
រឹ សាឃុំ សង្កាត់ សមាជិកក្រុមប្ក្
រឹ សា ឃុំ សង្កាត់
ដោយមានចំ នួ ន ពីររូ ប (មកពីគណបក្សនយោបាយ
ផ្សេងគ្នា ) ស្មៀនឃុំ សង្កាត់ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋា នផ្សេងៗទ�ៀត
ដែលអ្នកបោះឆ្នោតចង់ឱ្យធ្វើកិច្ចការនេះ។ ហ�ើយត្រូវ
ធានាថា អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះទាង
ំ អស់ ត្រូវ
ទទួលបានបណ
័ ្ណ ព័តមា
៌ នអ្នកបោះឆ្នោត។
-	ដោយមានការគាំទ្រពីម្ចាស់ ជំនួយ ក្រសួ ងមហាផ្ទៃ គួរ
ព្យាយាមឱ្យអស់លទ្ឋភាពដ�ើម្ចេ
បី ញ និងចែកអត្ដ សញ្ញាណ
ប័ណ្ណ ខ្មែរដល់ ប្រព លរ ដ្ឋ ក ម្ពុ ជាឱ ្យបានយ៉ា ងយូ រ ត្ម
រឹ
ឆ្នា ២
ំ ០១១។ ប្រសិនប�ើអាចធ្វើបាន (ដោយអត្ដ សញ្ញាណ
សញ្ជាតិខ្មែរចេញឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានអាយុ ចាប់ពី
១៥ ឆ្នា ំ ឡ�ើងទៅ) នោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីទាំងអស់ នឹងមាន
ឯកសារ បញ្ជាក់អត្ដសញ្ញាណដ�ើម្បបី ោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ
បោះឆ្នោត៕

៤៣
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ហិរញ្ញ វត្គណបក្សនយោបាយ
ថុ
				នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិក

	ប្រព័ន្ធច្បាប់ប្បញ្ញ ត្តិហិរញ្ញ វត្ថុពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនៅអាមេរក
ិ

គឺផ្តោ តយ៉ាងសំ ខាន់ទៅ ល�ើការចង់ឲ្យមានការដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈ
ឲ្យបានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវនៃការចំណាយ និងមូលនិធិដែលរកបាន
ដោយបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងនយោបាយ និងគណៈកម្មការហិរញ្ញ វត្ថុរបស់

ពួកគេ ដែលមានគណបក្សនយោបាយ និងគណៈកម្មាធិការប្រព្ត
រឹ ្តិកម្ម
នយោបាយឯករាជ្យ។ នៅក្នុងប្រពន្ធ័នេះ មានបញ្ហាជាច្រើនបានក�ើតមាន
ឡ�ើងនៅក្នុងកំឡុងពេល២០ឆ្នា ច
ំ ុ ងក្រោយមកនេះ ដែលភាគច្រើនទាក់ទង
ជាមួយ និងការផ្តល់ មូលនិធិសម្រាប់ឃោសនាជាប្រាក់ទន់(Soft money)

និងការផ្សព្វផ្សាយការតស៊ូ មតិ។ រាល់ បញ្ហាទាង
ំ នេះ បាននាំឲ្យមានការប�ើក

ស៊ីបអង្កេតជា បន្តបន្ទាប់ភ្លាមៗ ទៅក្នុងសកម្មភាពនៃគណបក្សនយោបាយ
សំ ខាន់ៗទាំងពីរ និងកំណែទម្រង់ បទប្បញ្ញ ត្តិថ្មី នៅក្នុងសភាថ្នាក់សហពន្ធ័
និងថ្នាក់រដ្ឋ។

ប្រពន្ធ័ដំណ�ើរការនៃប្បញ្ញ ត្តិហិរញ្ញ វត្ថុពេលឃោសនា

	នៅប្រទេសអាមេរក
ិ មានការ

អភវិ ឌ្ឍន៍ប្រពនស្
្ធ័ ថា ប័នស
 ម្រាប់គ្រប់គ្រង
ទៅល�ើ កា រផ្តល់ នូ វ មូ ល និ ធិ យ៉ា ង
ល្អប្រស�ើ រ នៃយុ ទ្ធនាការឃោសនា
បោះឆ្នោតសហពន្។
ធ័ ការឃោសនា

បោះឆ្នោតនៃរដ្ឋខុសៗគ្នា និងនៅតាម
ថ្នាក់តំបន់ត្រូវបានប្រព្ត
រឹ ្តទៅដោយ
អនុ លោមទៅតាមច្បាប់របស់ រដ្ឋ។

	មូលដ្ឋា នច្បាប់គ្រឹះ ដែលប្បញ្ញ ត្តិ
ពីហិរញ្ញ វត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតសហ
ប្រធានាធិបតីអាមេរកបារា៉
ក់អូបាម៉ា
ិ

ពន្ធ័នៅប្រទេសអាមេរក
្
ិ គឺច្បាប់សតីពី
យុ ទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសហ

ពន្ធ័ឆ្នា ១
ំ ៩៧២ ។ ដោយអនុ លោម

ទៅតាមការធ្វើវសោធនកម្មនៅឆ្នា
១
ំ ៩៧៤នៃច្បាប់នេះ ស្ថាប័នឯករាជ្យមួយត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង គឺគណៈកម្មការ
ិ
បោះឆ្នោតសហពន្ធ័ (Federal Election Commission) ដែលមានគោលបំណងពង្ង
រឹ នូវការសង្កេតការណ៍នៃ
ច្បាប់បោះឆ្នោតសហពន្ធ័ និងជាជំនួយក
 ្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងរដ្ឋបាលនៃកម្មវធ
ិ ីការផ្តល់ ហិរញ្ញ វត្ថុពីរដ្ឋ។

បន្ទាប់ពីតុលាការជាន់ខ្ពស់អាមេរក
ួ រច
ួ មក (Buckley v. Valeo) នៅឆ្នា ១
ំ ៩៧៦សភា
ិ បានពិចារណារ�ឿងក្តីមយ

អាមេរកបានផ្ត
យនៃច្បាប់នេះដែលបានអនុ មត
័ នៅឆ្នា ១
ំ ៩៧៩ ។ ការធ្វើវសោធន
ទាង
ំ នោះ ត្រូវបាន
ើមនូ វវសោធនកម្មមួ
ិ
ិ
ិ

អនុ មត
័ ដ�ើម្កែ
បី លម្អនូវដំណ�ើរការធ្វើរបាយការណ៍ និងបង្កើននូវតួនាទីនៃគណបក្សនយោបាយ។ ច្បាប់នេះបានផ្តល់
ឲ្យមាន៖

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

៤៣

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

1. ការបោះពុ ម្ពផ្សាយនៃរបាយការណ៍ចំណូល និងចំណាយទៅឲ្យរដ្ឋបាលឃោសនាបោះឆ្នោតសហ
ពន្។
ធ័

2. ការដាក់ដែនកំណត់ និងហាមប្រាមនៃការបង់ថ្លៃ និងចំណាយសម្រាប់រដ្ឋបាលបោះឆ្នោតសហពន្។
ធ័

3. ហិរញ្ញ វត្ថុពីរដ្ឋ សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី អាមេរក។
ិ

	ដោយអនុ លោមទៅតាមច្បាប់
គ ណ ៈ ក ម្មា ធិ កា រ រ ប ស់ បេ ក្ខជ ន

នូ វរបាយ ការណ៍តាមរយៈពេលមួយ

សហពន្។
ធ័ តាមច្បាប់ ប្រាក់ទាង
ំ នេះត្រូវបានប្រគល់ ទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណបក្សនយោបាយ ដែល

បោះឆ្នោតរបស់ បេក្ខជន ហ�ើយធ្វើការបរច្ចា
ិ គដោយឯករាជ្យដ�ើម្បី សម្របសម្រួលការបោះឆ្នោតនៃបេក្ខជន

ជាក់លាក់ណាមួយ ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីហាមប្រាមពួកគេមន
ិ ឲ្យដាក់លុយមួយចំនួនធំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ របស់

ទាំងអស់ ត្រូវបានតម្រូវឲ្យផ្តល់ នូវបញ្ចី

គណបក្សឡ�ើយ។

ឈ្មោះនៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តិកម្ម
អតីតប្រធានាធបតីអាមេរក
ិ និន សុ ន

បានផ្តល់ ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុសម្រាប់ពួកគេល�ើសពី$២០០ក្នុង១ឆ្នា ។
ំ

	ដែនកំណត់សម្រាប់ចំនួននៃការបរច្ចា
ិ គដោយស្មគ្រ័ចិត្ត ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដាច់ដោយឡែក ពីគ្នាសម្រាប់

បុគ្គលឯកជនគណៈកម្មាធិការនយោបាយ និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលគាទ្រ
ំ បេក្ខជនច្រើននាក់។ ចំនួន
ទាំងនោះខុ សៗគ្នាគឺអាស្រ័យទៅល�ើ ថាត�ើការបរច្ចា
ិ គនេះសម្រាប់អ្នកណា? ការបរច្ចា
ិ គពីបុគ្គលឯកជន គឹមិនអាច

–

សហពន្។
ធ័ នៅប្រទេសអាមេរក
 ន់នេះបានដ�ើរតួនាទីយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងយុទ្ធនាការ ឃោសនាបោះឆ្នោត
ិ លុយទ

	ច្បាប់បានហាមប្រាមសាជីវកម្មធនាគារ និងសហជីពពាណិជ្ជកម្មក្នុងការបរច្ចា
ិ គលុយទៅកាន់មូលនិធិ

អំ ពីការទទួ ល និ ង ការចំ ណា យ
ហិ រ ញ្ញ វត្ថុ ។ ឧទាហរណ៍ បេក្ខជន

–

លុ យទន់ គឺជាប្រាក់ដែលរកបាន និងចំណាយនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដែលបានហាមនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោត

ប្រើប្រាស់ ដោយប្រយោលសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត។ ជាទូ ទៅ លុ យទន់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់
សម្រាប់ល�ើកសរស�ើរពីគុណសម្បត្តិនៃគណបក្សនយោបាយណាមួយ។

កម្មនយោបាយ ត្រូវបានតម្រូវឲ្យបញ្ចូន

ល�ើសពី៖
–

បញ្
ហា លយ
ុ ទន់ (Soft money)

ដោយផ្ទាល់ ទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការ របស់ គណបក្ស។ ដូ ច្នេះ វាអាចបង្កើតឲ្យមានការ

នយោបាយ និងគ
 ណៈកម្មាធិការប្រព្រឹតតិ្

នីតិបុគ្គល និងឯកជនទាង
ំ អស់ ដែល

6

បានបង្កើតឡ�ើងនៅថ្នាក់រដ្ឋ។ វាមន
ិ មានគោលបំណងសម្រាប់ផ្តល់ នូវមូលនិធិក្នុងការយុទ្ធនាការឃោសនា

គណៈកម្មា ធិ កា ររបស់ គណបក្ស

នយោបាយ និងគណៈកម្មាធិការបក្ស

៤៣

ខុមែ្រហ្វល

ខុមែ្រហ្វល

5

$១០០០ដែលផ្តល់ ទៅឲ្យបេក្ខជន ឬគណៈកម្មាធិការបេក្ខជនសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយជុំ។

$២០០០០ក្នុងកុំឡុងពេល១មួយឆ្នា ប្រ
ំ តិទិន ដែលផ្តល់ ឲ្យគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលបាន
បង្កើតឡ�ើង និងកំពុងត្រូវបានគេថែរក្សាដោយគណបក្សនយោបាយជាតិខ្លះៗ ហ�ើយមន
ិ មែនរបស់
បេក្ខជនទេ។

$៥០០០ក្នុងកុំឡុងពេល១ឆ្នា ប្រ
ំ តិទិន ដែលផ្តល់ ទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការនយោបាយដ៍ទៃណាមួយ។
បុគ្គលម្នាក់មន
ិ អាចបរច្ចា
ិ គល�ើសពី$២៥០០០បានទេ សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងមួយឆ្នា ំ

ប្រតិទិន។
	សាជីវកម្មសហជីពពាណិជ្ជកម្មអ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋា ភបា
ិ លសហពន្ធ័ និងជនបរទេស មន
ិ ត្រូវបានអនុ
ញ្ញាត្តឲ្យធ្វើការបរច្ចា
ជាច្រើនដូ ចជាច្បាប់ស៊ីវល
ិ
ិ ច្បាប់រដ្ឋបាល
ិ គ ឬចំណាយជួយ�បេក្ខជនសហពន្ធ័ទេ។ វធានការនៃច្បាប់
និងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ ដ�ើម្ពង្
រឹងនូវភាពតឹងរ៉ឹង ដែលបានដាក់ទៅល�ើការចូ លរួមការបោះឆ្នោត
បី
ទាក់ទងទៅនឹងការផ្តល់ មូលនិធិឃោសនាបោះឆ្នោតសហពន្។
ធ័ វធានការ
ទាង
ំ នេះត្រូវបានអនុ វត្តដោយគណៈកម្មការ
ិ
បោះឆ្នោតសហពន្ធ័ និងក្រសួ ងយុតតិ្ធម៌។

ហិរញ្ញ វត្ថុឃោសនាកង
្នុ ការច�ៀសវាងបទប្បញ្ញ ត្តិដែលមានស្រាប់

ការផ្សព្វផ្សាយមុនពេលការបោះឆ្នោត

	ពេលបោះឆ្នោតសភាសហពន្ធ័នៅឆ្នា ១
ំ ៩៩៦ បានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញពីវធ
ួ ទ�ៀត ដែលមន
ិ ីមយ
ិ បានបញ្ញ ត្តិ
នៅក្នុងច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញ វត្ថុឃោសនាពេលបោះឆ្នោត ដែលវធ
៉ា ងខ្លាង
ំ ទៅល�ើ
ិ ីនោះបានបះ៉ ពាល់ ជាអវជ្ជមានយ
ិ
ប្រពន្ធ័ទាំងមូលនៃវធានការគ្រប់
គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ គឺបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយ ការតស៊ូ មតិ។ យោងទៅតាមការអនុ វត្តន៍
ិ
នេះបុគ្គល និងក្រុមឯករាជ្យដែលបានគាទ្រ
ំ ក្នុងរ�ឿងនយោបាយណាមួយ អាចចំណាយលុ យទៅល�ើការផ្សព្វផ្សាយ

រ�ឿងនយោបាយរបស់ ពួកគេតាមTV និងសារព៌តមាន និងតាមខិត្តបណ
័ ្ណ ផ្សេង។ លុ យទាង
ំ នេះមន
ិ បានផ្តល់
ទៅឲ្យគណបក្សនយោបាយទេ ហ�ើយក៍មន
ិ នៅក្រោមច្បាប់គ្រប់គ្រងរបស់ សហពន្ធ័ដែរ។ យោងតាមរបាយការណ៍
ស្រាវជ្រាវពីឆ្នា ១
ំ ៩៩៥ដល់ឆ្នា ១
ំ ៩៩៦ មានក្រុមចំនួន២០ក្នុងចំណោម៣០ក្រុម បានចំណាយមន
ិ តិចជាង$៥០លាន

ឬអាច$១០០លានទៅល�ើបញ្
ហា ទាង
ំ នោះ។ សកម្មភាពនៃក្រុមទាំងនោះ ត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអ្នកគាំទ្រ
បេក្ខជន។

ការផ្សាយសម្លេងសង្គមសវ
៊ី ិល
»»»ផ្សាយផ្ទាល់ ៖ រាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង ៧. ៣០ នាទី 
		       ដល់ ម៉ោង ៨.៣០ នាទីព្រឹក

»»»តាមរយៈ ៖ វិទ្យុ FM 105 MHz (ភ្នំពេញ), FM 90 MHz (ភ្នំពេញ),
»»»ផ្សាយបន្តទៅតាមបណ្តាខេត្ត ៖
					

FM 90.25 MHz (បាត់ដំបង),
FM 88.5 MHz (កំពង់ធំ)

»»»ចាក់ផ្សាយនៅវទ្
ិ យុអង្គរដ្ឋា ខេត្ត ស�ៀមរាប ពីម៉ោ ង១២ៈ៣០ ដល់ ១៣ៈ០០ FM 95.5 MHz

	នៅក្នុងការអនុ វត្តនគ
៍ ណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជនអាចបង្កើនចំនួននៃប្រភពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ ខ្លួន ហ�ើយទទួល
បានការផ្តល់ នូវមូលនិធិយ៉ាងច្រើនល�ើសលប់ សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ ពួកគេ។ ពួកគេធ្វើយ៉ាងនេះ

»»»ចូលរួមបញ្ចេ ញមតិយោបល់ ៖ 023 88 57 45, 016 54 43 98, 012 43 34 37

ដែលអាជ្ញាធរមន
ិ ដាក់ទណ្ឌកម្មគេបានទេ។

»»»អ៊ីម៉ែល ៖ comfrel@online.com.kh & »»»គេហទំពរ័ ៖ www.comfrel.org

បានដោយមន
ិ បំពានច្បាប់ទេ គឺគេបានប្រើភាពមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងច្បាប់ ក្នុងការស្វែងរកនូវមូលនិធិបន្ថែមទ�ៀត

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

»»»ផ្ញសា
ើ រជាអក្សរ (SMS) ៖ 017 91 92 80

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

៤៣

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរ� ើសសភាជាន់ទា
 ប
				នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថា ន

ប្រើតង់ ជាមណ្ឌលបោះឆ្នោត នៅទូទាង
ំ ប្រទេស។

ផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេស។ ថ្វីប�ើមាន អំព�ើហិង្សា ការលួ ចបន្លំ ភាពមន
 ន្លឹកឆ្នោត និងមានអ្នកបោះឆ្នោត
ិ ប្រក្រតី នៅល�ើការគូសស
ជាង 3, 6 លាន នាក់ (នៃ 9.2 លានអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត) បានទៅបោះឆ្នោត វាត្រូវបានកត់សម្គាល់ ថា ដំណ�ើរការបោះឆ្នោត
បានក្លាយជាកត្តាសំខាន់មយ
ួ នៅក្នុងអន្តរកាលនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះ។
សន្លឹកឆ្នោតជ្រើសរ� ើសសភាជាន់ទា
 ប

សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវបានតម្រៀបឈ្មោះ រូបសញ្ញាសម្គាល់

និងរូបថត បេក្ខជនឆ្នា ំ ២០១០ ហ�ើយត្រូវបានរចនាឡ�ើងខុ សៗគ្នា

ទៅតាមមណ្ឌលដល់ ទៅ ៣៥ ប្រភេទ ដោយក្នុងនោះសម្រាប់
៣៤ ខេត្ត និងមួយ សម្រាប់ មណ្ឌលជនជាតិភាគតិច គួជី។
បេក្ខជនចូលរម
ូ ប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នា ំ ២០១០

បេក្ខជនសរុប ២ ៥៥៦ នាក់ បានចុះឈ្មោះនៅក្នុង

បញ្ ជីឈ្មោះបេក្ខជន និងនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត ដោយរាប់បញ្ចូល

ទាំងបេក្ខនារ ី ៤០៦ នាក់ និង បេក្ខជន ជនជាតិភាគតិច គួជី
ចំនួន ៥២ នាក់ (១០ នាក់ ជាបេក្ខនារ)ី ។ មានបេក្ខជនមួយចំនួន
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ឆ្នោតដោយជាក់លាក់ នៅក្នុង មណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមយ
ួ ៗ

ភាពមិនប្រក្រតីដែលបានក�ើតឡ�ើងក
 ងពេលបោះឆ្
នោ ត
្នុ

គឺសំខាន់ផងដែរ ដ�ើម្បី ការពារការបោះឆ្នោតច្រើនដង។
កំណែទម្រង់ដែលគួរឲ្យ សរស�ើរ គឺការសម្របសម្រួលអ្នក

ការគំរាមកំហែង អំពីហិង្សា និងអំណាចទឹកប្រាក់ មាន

សិទធិប្ ោះឆ្នោត។
ស្ថានីយប៍ ោះឆ្នោតស្ត្រី ៖ ត្រូវការបង្កើនចំនួនស្ថានីយន៍ ៅតាម

ទោសដែលរស់ នៅក្នុងពន្ធនាគារ ដ�ើម្ច�
បី ៀសវាងការបាត់បង់

ឆ្នា ំ ២០១០ ៖
កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នា ំ ២០១០ នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន មាន ការបោះឆ្នោតជ្រើសរ�ស
ើ សភាជាន់ទាប
(Wolesi Jirga Elections) ល�ើកទីពីរ បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងឆ្នា ំ ២០០៥ ដែល ជាជំហានសំខាន់ដ�ើម្ពង្
រឹង
បី
ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេស ហ�ើយក៏ជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកការបង្រួបបង្រួមប្រជាធិបតេយ្យ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលពាក់ពន
័ ្ធ

៤៣

ខុមែ្រហ្វល

ខុមែ្រហ្វល

7

«

ទទួលស្គាល់ ថា ជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយ ដ�ើម្ឈ
បី ្នះ

តំបន់ជាច្រើនទ�ៀត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគត

និងស្ថានយ
័ របស់ ជនជាតិភាគតិច (គួជី) ដែលត្រូវតែតាមដាន
យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដ�ើម្ឲ
បី ្យមានការក�ើនឡ�ើងនូវជំន�ឿ

ការបោះឆ្នោត ហ�ើយបានច្រានបេក្ខជនជាច្រើនឲ្យឃ្លាតឆ្ងា យពី

ការបោះឆ្នោតដោយសេរ។
ី ស្ត្រី និងក្រុមជនជាតិ បានក្លាយជា
ជនរងគ្រោះ នៅពេលអនុ វត្តជាក់ស្តែង ហ�ើយក្រុមដែលងាយ

ហូ តសិទ្ធិពលរដ្ឋដោយតុលាការ យ៉ាងហោចណាស់ មានអាយុ

រងគ្រោះដទៃទ�ៀត មានផលបះ៉ ពាល់ ដោយការបំភត
័ ពី
ិ បំភយ
គណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជន ដែលប្រកួតប្រជែងក្នុងដំណ�ើរការ

ចិត្តសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតបានដោយសេរ។
ី
មន្ត្រីប ោះឆ្នោ ត ត្រូវ តែមានកា របណតុះ
្ បណ្តា លឲ ្យបាន
ជាក់លាក់ល�ើដំណ�ើរការ និងដំណោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នក

ឬបុគ្គលិក គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតឯករាជ្យ ត្រូវតែលាលែង

ទស្សនៈរបស់ បេក្ខជនស្ត្រី ដែលមន
ិ ត្រូវបានដោះស្រាយ និង
បណ្តឹងរបស់ ពួកគេ។ ការប្រើប្រាស់ រូបភាពឃោសនា មន
ិ មាន

ភាពសំ ខាន់នៅក្នុងពេលប្រតិបត្តិ។

២៥ ឆ្នា ំ គិតត្រឹមថ្ងៃជាបេក្ខភាព បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ក្នុង
បញ្ ជី បេក្ខភាពដែលកំពុងកាន់កាប់មុខងារជា មន្ត្រី អ្នករាជការ

ពីមុខតំណែង ហ�ើយចុងក្រោយតម្រូវឲ្យមានអ្នកបោះឆ្នោត
យ៉ាងតិច ១ ០០០ នាក់គាទ្រ
ំ និងកក់ប្រាក់ចំនួន ៣០ ០០០ អា

អង្កេតការណ៍ និងប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ។ តួនាទីនៃអ្នកអង្កេត
ការណ៍ មកពីគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតឯករាជ្យ ត្រូវតែមាន

បោះឆ្នោត។ មន
ិ មានរបាយការណ៍នៃបណ្តឹងច្រើនឡ�ើយ ពិសេស

តុ ល្យភាពទេ។

ហ្វានី (ប្រហែល ៦៤០ ដុ ល្លាសហរដ្ឋ)។

«

«

ស្ថា នីយ ៍ និងការ ិយាលយ
័ បោះឆ្នោត

ស្ថានីយប័ ោះឆ្នោតនីមយ
ួ ៗ គឺបែងចែកសន្លឹកឆ្នោត

ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ៖ ប្រពន្ធ័ និងនីតិវធ
ិ ី ត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រស�ើរ

ដ�ើម្ឲ
បី ្យមានការរ�ៀបជាតារាង អំឡុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោត

នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោត។
ការជ្រើសរ�ស
ើ គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោត និងថ្នាក់ក្រោម៖
ដំណ�ើរការជ្រើសរ�ស
 ណៈ កម្មាធិការបោះឆ្នោត
ើ នៃសមាជិកគ
ត្រូវតែធ្វើឡ�ើងតាមដំណ�ើរការជ្រើសរ�សដ៏
សមរម្យមួយ
ើ

ដែលគួរតែមានការណែនាំនូវ ដំណ�ើរការតម្លាភាពឲ្យកាន់តែ

ច្រើនជាងនេះ។ សមាជិកនៃ រដ្ឋសភា គួរតែពាក់ពន្ធ័នៅក្នុង
ដំណ�ើរការនេះផងដែរ។ ការជ្រើសរ�ស
ើ ថ្នាក់ក្រោម គួរតែ

ត្រូវបានដកចេញពីបញ្ ជីដោយសារការបដិសេធន៍ ពីគណៈកម្មា

ធិការ។ ដ�ើម្ក្
បី លា យជាបេក្ខជនក្នុងបញ្ ជីបោះឆ្នោត បេក្ខភាព
នីមយ
ួ ៗត្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំ ដែលតម្រូវឲ្យ បេក្ខភាព មាន

ធ្វើឡ�ើងដោយសាធារណៈ ឬធ្វើឲ្យមានការដឹងឭនៅគ្រប់
ដំណ�ើរការ។

សញ្ជាតិជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាន មន
ិ ធ្លាប់ជាប់ទោសពីបទ

បញ្
ហា សំខាន់ ដែលពាក់ពន្ធ័នឹងការធ្វើកំណែទម្រង់
រាប់ស្លឹក
្ន ឆ្នោតក្រោមពន្លឺចង្កៀង

មាន ៖
«

នីស្ថាន និងចេញអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ដ៏សមរម្យនៅទូទាង
ំ 
ប្រទេស។ អត្តសញ្ញាណ នឹងត្រូវបាន ប្រើប្រាស់ ជាឯកសារ

អនុសាសន៍របស់ មូលនិធិ អាន់ហ្វ្រែល (បណ្
តា ញ
ការបោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយ
 ត
ុ តិ្ធម៌ នៅអាស)
៊ី ៖
ស្ថានីយបោះឆ្នោត

ត្រឹមតែ ៦០០ សន្លឹកបុណ្ណោះ
៉
ក្នុងករណីដែលចំនួន អ្នកបោះឆ្នោត
ច្រើនល�ើសពី ៦០០ នាក់ និងត្រូវការសន្លឹកឆ្នោតច្រើនជាងនេះ

មន្ត្រីបោះឆ្នោតខេត្ត អាចនឹងពង្រាយស្ថានីយបោះឆ្នោតយថាភាព
មួយ ដ�ើម្ធា
បី នាថា សម្ភារៈមន
ិ បានបែងចែករវាងស្ថានីយបោះឆ្នោត

«

ការបោះឆ្នោតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន

ឧក្រិដ្ឋប្រឆាង
ំ ន
 ឹងមនុ ស្សជាតិ ឬបទឧក្រិដ្ឋនានា ឬត្រូវបានគេដក

នៅតាមសាលារ�ៀន វហារ
អ៊ីស្លាម អគារសាធារណៈ និងពេលខ្លះ
ិ

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

ស្ថានីយបោះឆ្នោត នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វានីស្ថាន ត្រូវបាន បង្កើត

នឹងកា
 រលួ ចបន្លំ ៖ គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតឯករាជ្យគួរតែ

អ្នកដែលប្រព្ត
្ ើ ស ដោយមន
រឹ តិល្ម
ិ អាចល�ើកលែងបាន។
ការវាយតម្លៃទូ ទ ៅសម្រាប់ ការបំ ពេ ញការងាររបស់
គណៈកម្មា ធិ កា របោះឆ្នោ តឯ ករាជ្យ ៖ គណៈក ម្មា ធិ

«

ក្នុងកុំព្យូទ័រ សម្រាប់ពលរដ្ឋ អាហ្វានីស្ថាន ទាំងក
 ្នុង និងក្រៅ
ប្រទេស។ សវនកម្ម ការចុ ះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត អាចនឹង
ធ្វើនៅក្នុងខេត្តនីមយ
ួ ។

ប្បញ្ញ ត្តិរបស់ ខ្លួន និងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរងប្រឆាំ
ង នឹង
ឹ

ច្បាប់ហិរញ្ញ វត្ថុពេលឃោសនា គឺជាបញ្ហាដ៏ធំមយ
ួ ៖ ដ�ើម្បី
កំណត់ទីលានប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ សម្រាប់បេក្ខ

កំណែទម្រង់ប្រពន្ធ័នៃការចុ ះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ៖ ដោយ

ត្រូវការអង្កេត និងដាក់ទណ្ឌកម្ម។ វាអាច នឹងប្រស�ើរដ�ើម្បី

អាចការពារការចុះឈ្មោះច្រើនដង ការបង្ហាញបញ្ ជីអ្នកបោះ

ប្រើប្រាស់ ធនធានរដ្ឋាភបា
ិ លដោយខុសច្បាប់។

ការបោះឆ្នោតឯករាជ្យ គួរតែធ្វើការវាយតម្លៃទូទៅចំពោះ

ដែលនឹងធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតមានភាពងាយស្រួល
ក្នុងការកំណត់ការលួ ចបន្លំ និងភាពមន
ិ ត្រឹមត្រូវ នៅក្នុងមណ្ឌល
បោះឆ្នោ ត។ ៥ ៩០០ មណ្ឌ លបោះឆ្នោ ត និ ង ១៩ ០០០

ផ្លូវការ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការ និងឯកជន សម្រាប់
គ្រប់ការរ�ៀបចំ រាប់បញជូ្ លទាង
ំ ការបោះឆ្នោត។ ការចុ ះ
ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត គួរតែបន្តដំណ�ើរការ និងបញ្ចូលទៅ

ការបោះឆ្នោតដែលពាក់ពន្ន
ធ័ ឹងបទឧក្រិដ្ឋ និងបណ្តឹងទាក់ទង
ដឹកនាំការអង្កេតដោយមន
ិ លម្អៀងជាបន្ទាន់ ហ�ើយដាក់ទោស

«

វាសំខាន់ដ�ើម្បីឲ្យមានមូលនិធិបរទេស នៅក្នុងការដឹកនាំ
ការស្ទងម
់ តិ និងជំរ�ឿន សម្រាប់ឲ្យដឹងចំនួនពលរដ្ឋអាហ
 ្វហ្គា

ការលួ ចបន្លំការបោះឆ្នោត។

សារមានការពាក់ពន្ជាមួ
ធ័ យនឹង ទិន្ននយ
័ បច្ចេកទេស ដែល

«

ជន។ កំណែទម្រង់មយ
ួ គួរតែកំណត់ការចំណាយ ដែល

រាប់បញ្ចូល ការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយពេញលេញ ចំពោះការ

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

ករណីសិក្សា

៤៣

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

ហិរញ្ញ វត្គណបក្សនយោបាយ
ថុ
				     នៅប្រទេសបារា ំង

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការងាររ�ៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសបារាំង គឺត្រូវបាន
រ�ៀបចំឡ�ើងដោយក្រសួ ងមហាផ្ទៃ និងអាជ្ញាធរដែនដី។

ដ�ើម្ធ្វ
បី ើការមានបានតាមរយៈអំព�ើពុករលួ យនានាឡ�ើយ។

សេចក្តីផ្តើម
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• 		 ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុការឃោសនាដោយអាជ្ញាធររដ្ឋបាលឯករាជ្យមួយ។

ំ អស់ ក្នុងទិសដៅធ្វើយ៉ាងណា
• 		 ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតទាង
ធានាបានថាអ្នកទាង
ំ នោះពុំបានឆ្លៀតឱកាសពីការទទួលបានតំណែងទាង
ំ នេះ

ហិរញ្ញ វត្ថុក្នុងជីវភាពនយោបាយ

៤៣

ខុមែ្រហ្វល

ខុមែ្រហ្វល
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ក្នុងន័យនេះ តាមរយៈហិរញ្ញ ប្ប
ទានសាធារណៈ គណបក្សនយោបាយ

គ្រ ងហិរញ្ញ វត្ថុ និងហ
 ិរញ្ញ ប្បទានសាធារណៈ ណា ដែលមន
• 		 តាមរយៈការដាក់ចេញនូវវធានគ្រប់
ិ
ិ បានគោរព គោលការណ៍
នេះ ច្បាប់ក៏ បានបង្កើតនូវគោលការណ៍សមភាពរវាងបុរស និងស្ត្រីក្នុងការ ខាងល�ើ នឹងមន
ិ ត្រូវបានទទួលហិរញ្ញ ប្ប

	បារាំងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ចំណាស់ មយ
ួ នៅអឺរុប៉ ។ ការកសាងនីតិរដ្ឋ
នៅសាធារណ រដ្ឋមយ
ួ នេះ ក៏បានចាប់ផ្តើមតាំងពីជាងពីរសតវត្សមុនមកម្លេ៉ះ។ ជាការ

ចូ លរួមក្នុងវស័
ិ យនយោបាយផងដែរ។

ពិតណាស់ ការបោះឆ្នោតគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មយ
ួ នៅគ្រប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យ។
ជាពិសេស គឺនៅដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោត ដែលបេក្ខជនជាគូប្រជែងនយោ
បាយទាង
ំ អស់ ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណា ដ�ើម្ឲ
បី ្យខ្លួន អាចទទួលជោគជ័យល�ើ

ទានពីរដ្ឋបានឡ�ើយ។

ហិរញ្ញ ប្បទានសាធារណៈ

ការបោះឆ្នោត។ ការឃោសនាបោះឆ្នោត ក៏បានក្លាយជាកត្តាកំណត់លទ្ធផលបោះ

ហិរញ្ញ ប្បទានសាធារណៈ គឺជា
ការផ្តល់ ជូនពីរដ្ឋនូវថវកា
ិ សំរាប់ទ្រទ្រង់

ឆ្នោតដ៏សំខាន់មយ
ួ ។ ជាក់ស្តែងនៅរាល់ ការបោះឆ្នោតម្តងៗ បញ្ហានៅក្នុងពេល
ឃោសនាបោះឆ្នោតតែងតែក�ើតមានឡ�ើង។ នេះកបា
៏ នបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃអំណាច

ការចំណាយផ្សេងៗរបស់ គណបក្សនយោ

សេដ្ឋកិច្ចមកល�ើនយោបាយផងដែរ។ ហេតុ ដូច្នេះហ�ើយទ�ើបនីតិវជ្ជមាន
របស់ បារាំង
ិ
ត្រូវធ្វើការវវឌ្ឍន៍
ខ្លួន។ ការចាប់ផ្តើមដំបូង គឺនៅឆ្នា ១
ំ ៩៨៨ ១៩៩០ ១៩៩៣ ១៩៩៥
ិ

បាយ។ ហិរញ្ញ ប្បទាននេះ ត្រូវគណនា
ផ្អែកទៅតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតកន្លង

និង២០០៣ ដែលសភាជាតិបានអនុ មត
័ ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញ វត្ថុនយោបាយ។ ការវវឌ្ឍន៍

ិ

ទៅ។ ថវកាដែលត្រូ
វផ្តល់ ឲ្យត្រូវបែងចែក
ិ

ក�ើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដែលពាក់ពន
័ ្ធដល់ ការបង្កើតវធាន
ថ្មីសំ រាប់គ្រប់គ្រងការចំណាយ
ិ
កំឡុងពេលឃោសនាការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញ ប្បទានជាដ�ើមបេក្ខជនជាដ�ើម។

ក្រោមពីភាគ។ ភាគទីមយ
ួ ត្រូវធ្វើការបែង
ចែកដល់ គណបក្សនយោបាយណា ដែល

មានបេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងយ៉ាងតិច៥០
មណ្ឌលហ�ើយ ដែលមានសំ លេ ងគាំទ្រ

ល�ើសពី១%នៃសំ លេងឆ្នោតដែលបាន
បោះ។ ចំណែកឯភាគទីពីរត្រូវបានបម្រុង

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ នៃការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌគតិយត
ុ ្ត  សម្រាប់គ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញ វត្ថុនយោបាយ

ទុ កសំរាប់គ
 ណបក្សដែលមានអាសនៈនៅ

ការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុនយោបាយ ឈរល�ើ
គោលការណ៍សំខាន់មយ
ួ ចំនួនដូ ចជា៖

រដ្ឋសភា។

ហិ រ ញ្ញ ប្បទានសាធារណៈមួយ

• 		 ការទទួលស្គាល់ លក្ខនតិ្កៈគតិយុត្តរបស់ គណបក្សនយោបាយពីសំណាក់

ប្រភេទទ�ៀត គឺសំរាប់ផ្តល់ ដល់ បេក្ខជន

រដ្ឋធម្មនុ ញ្ញ ដ�ើម្បីអនុ ញ្ញាតឲ្យក្រុមនយោបាយប្រភេទនេះ អាចទទួលបាន

ដែលបានចូ ល រួមក្នុ ងការបោះឆ្នោ ត។

នូ វហិរញ្ញ ប្បទានសាធារណៈ។

ហិរញ្ញ ប្បទាននេះ ធ្វើឡ�ើងក្រោមរូបភាព

ជាសំណងដល់ ការចាយវាយកាលពីពេល

• 		 ការធានាបាននូវតម្លាភាពក្នុងហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ គណបក្សនយោបាយ ក៏ដូចជា

ឃោសនាបោះឆ្នោត។ ក៏បុន្តែម
៉
ន
ិ មែនគ្រប់

របស់ បេក្ខជនដែល អាចច�ៀសវាងបាននូវហ
 ិរញ្ញ ប្បទានទុច្ចរត
ិ និងឥទ្ធិពល

បេក្ខជនដែលបានឈរឈ្មោះទាង
ំ អស់ នឹង

អាក្រក់រ បស់ ពួ ក អ្ន ក មានអំ ណា ចសេដ្ឋ កិ ច្ច ម ក ល�ើ អ្ន ក នយោបាយ។
ដូ ច្នេះហ�ើយ ទ�ើបចាប់ពីឆ្នា ១
ំ ៩៩៥មក ហិរញ្ញ ប្បទានពីនីតិបុគ្គលពោលគឺ

ទទួលបាននូវហិរញ្ញ ប្បទានទាង
ំ នេះទេ។

បេក្ខជនដែលមានសំ លេ ងគាំទ្រល�ើ ស

បណ្តាសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុ នទាង
ំ ឡាយត្រូវបានហាមឃាត់។

ពី៥% នៃសម្លេងឆ្នោតបានបោះទ�ើបអាច

ទទួលបានការសងពីរដ្ឋមកវញ។
ម្យ៉ាង
ិ

• 		 ការកម្រិតការចំណាយទៅល�ើការឃោសនាបោះឆ្នោត ដោយគោរពនូ វ

ទ�ៀត បេក្ខជនកត្
៏ រូវគោរពតាមកាតព្វកិច្ច

គោលការណ៍សមភាពរវាងបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាង
ំ អស់ ដោយមន
ិ ប្រកាន់

គណនីមយ
ួ ចំនួន ដ�ើម្បី អាចទទួលបាន

ពីភាពខុ សគ្នានៃធនធាន។

• 		 ការរ�ៀបចំនូវហិរញ្ញ ប្បទានសាធារណៈ ដ�ើម្បី តបស្នងនឹងការហាមឃាត់
ហិរញ្ញ ប្បទានពីសំណាក់ពួកសហគ្រាស។
់ ្ងរ ទៅល�ើអ្នកដែលប្រព្រឹ ត្តបទល្មើសបន្លំសន្លឹកឆ្នោត ដែល
• 		 ការបង្កើតទណ្ឌកម្មធ្ងនធ
អាចឈានទៅដល់ ការដកហូ តសិទធិ្ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន។

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

ប្រធានាធិបតីបារាំង ហ្សាគុស៊ី

សំ ណងមកវញដែរ។
ិ

	ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ការសងនេះ
ពុំមានលក្ខណៈពេញលេញនោះទេ។ ទឹក
ប្រាក់ដែលត្រូវសងពីរដ្ឋមន
ិ អាចល�ើស

ជាក់ស្តែងរបស់ បេក្ខជនដែរ។ បានសេចក្តី

ឡ�ើយ ហ�ើយក៏មន
ិ ត្រូវល�ើសពីចំណាយ

ពាក់ក ណ្តា លនៃការកម្រិតសំ រាប់កា រ

ពី៥០%នៃការកម្រិតសំរាប់ការចំណាយ

ថា បេក្ខជនដែលបានចំណាយតិចជាង

ចំណាយដោយច្បាប់ ទ�ើបអាចទទួលបាន
សំ ណងទាង
ំ ស្រុងពីរដ្ឋ ហ�ើយពុំមានករណី
ផ្សេងពីនេះឡ�ើយ។

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

៤៣

បទប្បញ្ញ ត្តិសម្រាប់ហរិ ញ្ញ ប្បទានឯកជន

ជាទូ ទៅ ហិរញ្ញ ប្បទានសាធារណៈ ពិតជាមន
ិ អាចគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ទ្រទ្រង់
ចំណាយរបស់ គណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជននៅពេលឃោសនារកសំលេងឆ្នោត

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

ឃ្លា ំម�ើល

បានឡ�ើយ។ ដូ ច្នេះហិរញ្ញ ប្បទានឯក ជនគឺមានចាំបាច់ដដែល។
	ចាប់តាង
ំ ពីឆ្នា ១
ំ ៩៩៥ មកច្បាប់បានកាតផ្តាច់ទាង
ំ ស្រុងនូវហិរញ្ញ ប្បទាន ដែល

សភា
		

	      

បានមកពីនីតិ បុគ្គល ពោលគឺពពួកក្រុមហ៊ុ ន និងសហគ្រាសទាង
ំ ឡាយ។
័ បុគ្គលមន
ថ្វីត្ត
បិ តែ រូបវន្ត
ិ ត្រូវបានហាមឃាត់ពីការធ្វើហិរញ្ញ ប្បទានយ៉ាងណាក្តី ក៏

៤៣

ខុមែ្រហ្វល

ខុមែ្រហ្វល

11

12

និង

តំណាងរាស្ត្រ

ការធ្វើអំ ណោយទៅដល់ គណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជនត្រូវតែស្ថិតក្រោមវធានមួ
យ
ិ

ដ៏តឹងរងផងដែរ។
បទដ្ឋា នទាង
ំ នោះមាន ដូ ចជាការកម្រិតនូវតំលៃនៃអំណោយ (មន
ឹ
ិ 

ឲ្យល�ើសពី៤៦០០€សំ រាប់បុគ្គលម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នា )ំ ការតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិមធ្យោបាយ
មូលប្បទានប័ត្រ (ចំពោះអំណោយដែលមានចំនួនល�ើសពី១៥០€) កាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើ
បង្កាន់ដៃសំ រាប់ការត្រួតពិនិត្យ ព្រមទាំងការយកពន្ធពីការធ្វើអំណោយផងដែរ។
កម្រិតការចំណាយសរា
ំ ប់កា
 រឃោសនា

	ដ�ើម្ធា
បី នានូ វសមភាពរវាងបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោត ការកម្រិត
ការចំណាយមួយត្រូវបានដាក់ចេញ។ ការកម្រិតនេះត្រូវធ្វើដោយគិតគូ រអំពីចំនួន

ប្រជាជនក្នុងមណ្ឌល ក៏ដូចជាតំលៃសំ ភារៈទូទៅផងដែរ។ ដូ ច្នេះឃ�ើញថា ការកម្រិត
នេះមានលក្ខណៈបត់បែនបានទៅតាមកត្តាទាង
ំ អស់ នេះផងដែរ។

	ដ�ើម្របី កឲ្យឃ�ើញថា ការចំណាយសំរាប់ការឃោសនាមួយត្រូវកម្រិតត្រឹ មណា គេ
ត្រូវយកទក
ំ ន
ួ ប្រជាជនសរុបក្នុងមណ្ឌល នង
ឹ ប្រាក់ ៣៨០០€ បូកនង
ឹ ផលគុណនៃចន
ឹ ០,១៥€ ។

ចំនួនដែលរកឃ�ើញនេះ នឹងត្រូវយកទៅគុណនឹងមេគុ ណមួយ។ រូបមន្តដែលត្រូវ
យកមកគណនាត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់។ ក៏បុ៉ន្តែមេគុ ណដែលត្រូវយកគុ ណ

បន្ថែមនឹងចំនួនរកឃ�ើញ អាចមានការប្រែប្រួល។ការប្រែប្រួលនេះគឺត្រូវធ្វើឡ�ើងដោយ
បទបញ្
ជានៃអំ ណា ចនី តិ ប្រតិ ប ត្តិ ។ ជាឩ ទា ហ រណ៍ មេគុ ណ នេះបានប្រែប្រួល

នៅក្នុងរបាយការណ៍ឃ្លាមំ �ល
 ភា និងតំណាងរាស្ត្រ
ើ ស
ពីខែកក្កដា ដល់ ខែកញ្ញា ២០១០នេះ ខុ មហ្វ្រែលនឹងបង្ហាញ

នឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះថែមទ�ៀត ប្រសិនប�ើមន
ិ
ិ មានការធ្វើវសោធនកម្ម
បទបញ្
ជាផ្ទៃក្នុ ងដែលការពារ និ ង ធានាដល់ តួ នា ទីរ បស់

អតុ ល្យភាពនៃអំណាចនីតិបញ្ញ ត្តិចំពោះអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ

រដ្ឋសភាទេនោះ។

ការរកឃ�ើញ និងការសង្កេតរបស់ ខ្លួនទាក់ទងនឹងការបន្តមាន
ពិសេសការបន្តធ្លាក់ទន់ខ្សោយនៃអំណាចស្ថាប័នន
 ីតិបញ្ញ ត្តិ និង
ការបំពេញតួនាទីរបស់ អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងវមាន
រដ្ឋសភា។
ិ
អតុ ល្យភាពអំណាចនីតិបញ្ញ ត្តិក្នុងនីតិកាលទី៤នេះ

ចំពោះអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបន្តមានកាន់តែខ្លាង
ំ នៅពេលដែល
ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអំណាចទាង
ំ ពីរមកពីគណបក្សតែមួយ។

ការបំពេញតួនាទីរបស់ អ្នកតំណាងរាស្ត្រ ដែលមន
ិ 
មកពីគណបក្សកាន់អំណាចក៏ កាន់តែពិបាកក្នុងការឃ្លាមំ �ល
ើ 
ការងាររបស់ រាជរដ្ឋា ភបា
ិ ល។

	ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបក្សសមរង្ស៊ី ដែលជា

គណបក្សប្រឆាំងឲ្យមានក្នុងរចនាសម្ន
ព័ ្ធថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័ន

ការសងេ្កតក្នុងរយៈពេលនេះក៏ បង្ហាញដែរថា មាន

ចលនាទាំងក្នុងស្ថាប័នសភា និងស្ថាប័នអន្តរជាតិឲ្យមានការ
យកចិត្តទុកដាក់ពីលទ្ធភាពបង្កើតក្រុមស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រដ�ើម្បី
ដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រី ទោះបីយ៉ាងណាការសង្កេតបង្ហាញថា វា
ហាក់មានការលំបាកសម្រាប់កា
 រធ្វើការរមគ្នា
ួ
រវាងស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រ
រវាងគណបក្សកាន់អំណាច និងគណបក្សប្រឆាំង ជាពិសេស
បន្ទាប់ពីមានការបតឹ្ងប្តល់ទៅវញទៅមក
រវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស
ិ
ទាំងពីរ។

ក្នុងរយៈពេលរដ្ឋសភាសម្រាកមន
ិ ប្រជុំ អ្នកតំណាងរាស្ត្រ
ភាគច្រើនបានចុះមូលដ្ឋា នជួបប្រជាពលរដ្ឋ ជួបសមាជិកគណបក្ស

ពី ១,១២មកដល់ ១,២៦ហ�ើយនៅឆ្នា ២
ំ ០០៨ (តាមរយៈក្រិត្យលេខ ២០០៨-១៣០០)

គណបក្សប្រឆាំងបានបង្ហាញការលំ បាករបស់ ខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទ

ការគ្រប់គ្រងហរិ ញ្ញ វត្ថុសំរាប់កា
 រឃោសនា

ខ្លួនបានដាក់លិខិតទៅរាជរដ្ឋា ភបា
ិ លចំនួន ៤៧ច្បាប់ ចាប់ពី
ខែមករារហូ តដល់ ខែសីហា ២០១០ ដែលលិខិតនោះរមមា
ួ
ន

៣ខែ (កក្កដា ដល់ កញ្ញា ២០១០) តាមព័តមា
៌ នខុមហ្វ្រែល

មានការឆ្លើយមកវញ
៉
។
ិ តែ ១៥ លិខិតបុណ្ណោះ

(ប្រមាណ ៦៦% នៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រសរុប ១២៣រូប) បានចុះ

រាល់ ចំណូល និងចំណាយសំរាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោត ត្រូវប្រមូលផ្តុំក្នុង
គណនីទោលមួយ។បេក្ខជនមន
ិ មានសិទធិ្ ក្នុងការចាត់ចែងគណនីសំ រាប់ការឃោសនា

របស់ ខ្លួនបានឡ�ើយ។ បេក្ខជនឈរឈ្មោះមានកាតព្វកិច្ច ត្រូវតែងតាំងតំណាងហេ
័ បុគ្គល
រញ្ញឹ កមួយសំរាប់គ្រប់គ្រងគណនីរបស់ ខ្លួន។តំណាងហិរញ្ញិកនេះអាចជារូបវន្ត

ដែលមានសមត្ថភាព ឬជាសមាគមហិរញ្ញ វត្ថុនយោបាយ។

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុសំ រាប់ការឃោសនា ត្រូវធានាដោយអាជ្ញាធររដ្ឋបាល

ឯករាជ្យមួយ។គណៈកម្មការជាតិគណនីបោះឆ្នោត និងហិរញ្ញ វត្ថុនយោបាយ ត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើងសំរាប់ត្រួតពិនិត្យគណនីរបស់ បេក្ខជនកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត។
ស្ថាប័ននេះមានសិទ្ធិ  និងអំណាចក្នុងការត្រួតពិនិត្យគណនីរបស់ បេក្ខជន អាចទទួលយក

បញ្ជូ នត្រឡប់ទៅវញដ�
ិ
ើម្កែ
បី សម្រួល ឬច្រានចោលតែម្តង។ គណនីណាដែលត្រូវបាន
ច្រានចោល គឺមន
អាច
ទ
ទួ
លបានសំណងពីរដ្ឋវញបានឡ�
ិ
ិ
ើយ។ ប្រសិនប�ើរកឃ�ើញ
ភាពមន
ិ ប្រក្រតី គណៈកម្មការនេះមានសិទធិ្ ប្តឹងទៅស្ថាប័នអយ្យការចំពោះរ�ឿងព្រហ្ម
ទណ្ឌ។ ក្រុមប្ក្
រឹ សាធម្មនុ ញ្ញ ក៏មានភារៈទទួលពាក្យបណ្តឹងពីគណៈកម្មាធិការជាតិ

គណនីបោះឆ្នោត និងហិរញ្ញ វត្ថុនយោបាយផងដែរ។ តាមរយៈនីតិវធ
ិ ីនេះ ចៅក្រម
ធម្មនុ ញ្ញអាចប្រកាសដកហូ តសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតពីបេក្ខជនជាប់ចោទផងដែរ។

សារព័តមា
៌ ននៅខែសីហា ឆ្នា ២
ំ ០១០ ថា អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់

ការអន្តរាគមន៍ អំពាវនាវ ដាក់សំនួរ ស្នើឲ្យបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភា ក៏បុន្តែ
៉
តាមទិន្ននយ
័ ខុមហ្វ្រែលទទួលបាន ក្នុងរយៈពេល៣ខែ

(កក្កដា ដល់ កញ្ញា) មានលិខិតអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន១២ច្បាប់
រួមមានការអន្តរាគមន៍ ដាក់សំណួរដល់ រាជរដ្ឋា ភបា
ិ ល ការឆ្លើយបំភ្លឺ

នៅរដ្ឋសភា។ ទោះបីយ៉ាងណា ត្រឹមចុ ងខែ កញ្ញា ខុ មហ្វ្រែល
មន
៌ នទាក់ទងនឹងការឆ្លើយតបលិខិតទាង
ំ នោះនៅឡ�ើយ
ិ មានព័តមា
ទេ។

ការសង្កេតកន្លងមកក៏បង្ហាញដែរថា ប្រធានអង្គប្រជុំ

សភាជារ�ឿយៗតែងតែការពារដល់ មន្ត្រីរាជរដ្ឋា ភបា
ិ លដែលមក
បំភ្លឺនៅរដ្ឋសភា តាមរយៈមិនឲ្យតំណាងរាស្ត្រសួរបន្ថែម ឬ
សួ រដេញដោលទៅល�ើចម្លយ
ើ របស់ មន្ត្រីរាជរដ្ឋា ភបា
ិ លដែលមក
បំភ្លឺ។

តុ ល្យភាពអំណាចនៃរដ្ឋសភាចំពោះរាជរដ្ឋា ភបា
ិ ល

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

និងអាជ្ញាធរជាដ�ើម។

ការចុះមូលដ្ឋា នរបស់អ
 ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរយៈពេល

ទទួ ល បានប ង្ហា ញថា មានអ្ន ក តំ ណា ងរាស្ត្រប្រមាណ៨១រូ ប

មូលដ្ឋា នសរុបបានប្រមាណ៣៨៦ ល�ើក។ ចំនួននេះប�ើប្រៀបធ�ៀប

ទៅនឹងរយៈពេល ៣ ខែមុនគឺពីខែ មេសា ដល់ ខែមថ
ិ ុ នា ដែលជា
រយៈពេលសម័យប្រជុំល�ើកទី ៤ គឺមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នា

(មានរហូ តដល់ ៣៩៦ល�ើក ហ�ើយមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រតែ
៧៣រូប)។
ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រទាង
ំ ៨១រូប ដែលបានចុះ
មូ ល ដ្ឋា ន មានតំ ណា ងរាស្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុ ជា
សរុ ប ៥៨រូ ប (ស្មើ នឹ ង ៦៤% នៃតំ ណា ងរាស្ត្រគ ណបក្សនេះ
សរុប៩០រូប)។ តំណាងរាស្ត្រគណបក្សសមរង្ស៊ីសរុប១៨រូប

(ស្មើនឹង៦៩%នៃតំណាងរាស្ត្រគណបក្សនេះសរុប ២៦រូប)។
ចំណែកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសិទធិម
្ នុ ស្សដែលមានចំនួន៣នាក់
បានចុះមូលដ្ឋា នទាង
ំ អស់ ។ តំណាងរាស្ត្រគណបក្សហុ្វ៊នស៊ិ នប៉ិច

និងតំណាងរាស្ត្រគណបក្សជាតិនិយម (អតីតនរោត្តមរណឫទ្ធិ)
ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

៤៣

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

១រូប ក្នុងចំណោម ២រូបដូ ចគ្នា បានចុះមូលដ្ឋា ន ។

ឬជាមធ្យមអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់បានចុះមូលដ្ឋា នសរុប៦ល�ើក

តំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទាង
ំ ៥៨រូប

បានចុះមូលដ្ឋា នសរុប ២៦១ល�ើក ឬជាមធ្យមអ្នកតំណាងរាស្ត្រ
ម្នាក់បានចុះមូលដ្ឋា នសរុប៥ល�ើកក្នុងរយៈពេល ៣ខែនេះ។

តំណាងរាស្ត្រសមរង្ស៊ីទាំង១៨រូបបានចុះមូលដ្ឋា នសរុប១០៨ល�ើក

ក្នុងរយៈពេល ៣ខែនេះ។

ចំណែកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសិទ្ធិមនុ ស្ស គណបក្ស

ជាតិនិយម និងគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិចរមគ្នា
ួ
ចុ ះមូលដ្ឋា នសរុប
បានចំនួន ១៧ល�ើក។

ក្រាហ្វិកទី១៖ ភាគរយចុះមូលដ្ឋា នរបស់ អ្នកតំណាងរាស្ត្រតាមគណបក្សធ�ៀបភាគរយនៃអាសនៈសភាសរុបតាមគណបក្ស

សាកសួ រសុខទុក្ខ ចែកអំណោយនិង
ការសម្ពោ ធសមទ
ិ ្ធផលនានា

ការចុះពង្រឹងផ្ទៃក្នុង និង បណ្ដា ញ
គណបក្ស

ការចុះអមដំណ�ើរជាក្រុម ឬ
ំ ើ រថា្នក់ដឹកនាំ
អមដណ�
ការចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈ
ការអន្ដរាគមន៍ និងដោះស្រាយ

បញ្ហានានា

សរុបគោលបំណងតាមគណបក្ស

១៨៣

(៧០%)
៥០

(១៩%)

៣៦

(៣៣%)
៥៦

(៤០%)

០

០

០

០

១៧

១០

តំណាងរាស្ត្រតាមគណបក្ស គឺស្ទើរតែសមាមាត្រទៅនឹងអាសនៈ

សភាដែលគណបក្សនីមយ
ួ ៗទទួលបាន។ គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាបានចុះមូលដ្ឋា នដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេរហូ តដល់
២៦១ល�ើក។ ប៉ុន្តែប�ើប្រៀបធ�ៀបភាគរយនៃចំនួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រ

របស់ គណបក្សនីមយ
ួ ៗ ភាគរយនៃចំនួនត
 ំណាងរាស្ត្រគណបក្ស

សមរង្ស៉ីបានចុះមូលដ្ឋា ន គឺខ្ពស់ជាងគេ។ បានន័យថា អ្នក

តំណាងរាស្ត្រគណបក្សនេះបានចុះមូលដ្ឋា ន ២៨% នៃចំនួន
បេសកកម្មទាង
ំ អស់ ប�ើប្រៀបទៅនឹងចំនួនតំណាងរាស្ត្រគណបក្ស
នេះដែលមានតែ ២១% នៃចំនួនតំណាងរាស្ត្រទាង
ំ អស់ ។

តំណាងរាស្ត្រគណបក្ស៣ ទ�ៀត គឺគណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស

គណបក្សជាតិនិយម និងគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ក៏បានខិតខំ
ចុ ះ ទៅមូ ល ដ្ឋា នច្រើ ន ដែរ ប�ើ ទោ ះបីចំ នួ ន អ្ន ក តំ ណា ងរាស្ត្រ
របស់ ខ្លួនមានតិចកដ៏ ោយ។

គោលបំណងនៃការចុះមូលដ្ឋា ន

សរុបនៃ

ទាំង ២៩០ល�ើក របស់

គោលបំណង

តំណាងរាស្ដ្រទាង
ំ ៧០រូប
៥៨ រូប

១៨ រូប

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

៣ រូប

១ រូប

១ រូប

១៧ (៤%)
១៩ (៥%)

៦ (៦%)

០

០

០

១៣ (៣%)

២៦១

១០៨

១០

២

៥

៣៨៦(១០០%)

តំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាៈ អ្នកតំណាង
រាស្ដ្រមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផ្តោ តទៅល�ើ
ការសួ រសុ ខទុក្ខ ចែកអំណាយ និងការសម្ពោ ធសមទ
ិ ្ធផល
នានា មានភាពច្រើនល�ើសលប់ដល់ ទៅ ១៨៣ល�ើក

ស្មើនឹង ៧០% ប�ើប្រៀបធ�ៀបនឹងគោលបំណងនៃ
ការចុ ះមូលដ្ឋា នក្នុងគណបក្សនេះ។ លំ ដាប់បន្ទាប់គឺ
ការពង្រឹងបណ្ដា ញគណបក្សដែលមាន ១៩%ស្មើនឹង

៥០ល�ើ ក ។ ការអ មដំ ណ�ើ រថា្ន ក់ដឹ កនាំមា នចំ នួ ន
១៧ល�ើក ហ�ើយការចុះជួយ� អន្ដរាគមន៍មានចំនួន
តិចតួចក្នុងបក្ស តែល�ើសគេប�ើប្រៀបធ�ៀបជាមួយ
គណបក្សផ្សេងគឺ ៧ដងស្មើនឹង ៣% និងការចូ លរួម
ករណីខ្លះៗនៃការចុ ះមូលដ្ឋា នរបស់ អ្នកតំណាងរាស្ត្រ
គណបក្សប្រជាជនក ម្ពុ ជាមានដូ ច ជា៖ ថ្ងៃ ទី ១ ៤ ខែកក្កដា

គណបក្សនយោបាយ

២

ឆ្នា ២
ំ ០១០ អ្នកតំណាងរាស្ត្រ ទេស ហ៊ាញ មណ្ឌលបាត់ដំបង
បានអញ្ជ ើ ញជួបស
 ំ ណេះសំ ណាលសួរសុ ខទុ ក្ខលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

នៅសាលាបឋមសិ ក្សាកន្ទឺ ២ សរុ ប ចំ នួ ន ១១នាក់ និ ង
សំ ណេះសំ ណាលសួរសុ ខទុ ក្ខក្រុមបចេ្ចកទេសដែលកំពុងវាស់
ស្ទង់ ស្ថាបនាប្រព័ន្ធប្រឡាយស្រោចស្រពនៅឃុំកន្ទឺ២ ស្រុក

(៤០%)

១១៤ (៣០%)

៧ (៣%)

វេទិកាសាធារណៈមានតិចតួចគឺ ២%បុណ្ណោះ
៉
។

តារាងទី ១៖ គោលបំណងនៃការចុ ះមូលដ្ឋា នរបស់ អ្នកតំណាងរាស្ត្រតាមគណបក្ស

០

២២3 (៥៨%)

(៣០%)

និងដោះស្រាយបញ្ហានានាមានចំនួនតិចជាងគេគឺ ១៣ល�ើក
ស្មើនឹង៣% ។

ក្រាហ្វិកទីមយ
ួ បង្ហាញថា ចំនួនចុះមូលដ្ឋា នរបស់ អ្នក

៣

14

(៩%)

នានាដែលសរុបមានរហូ តដល់ ២២៣ល�ើក និងការចុ ះពង្រឹង
ផ្ទៃក្នុង និងបណ្ដា ញគណបក្ស ១១៤ល�ើក ចំណែកការអន្ដរាគមន៍

ភាគរយចុ ះមូលដ្ឋា ន

២

(១០០%)

របស់ អ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺផ្តោ តទៅល�ើការចុ ះមូលដ្ឋា នក្នុងគោល
បំណងសាកសួ រសុខទុ ក្ខ ចែកអំណោយ និងការសម្ពោ ធសមទ
ិ ្ធផល

ភាគរយក្នុងអាសនៈសភាតាមគណបក្ស

២

១

(២០%)

(៤០%)

តារាងទី ១ បានបង្ហាញថា ការចុ ះមូលដ្ឋា នភាគច្រើន

-

៤

០

(៥២%)

(៦%)
៤ (២%)

៣

(៣០%)

៤៣

ខុមែ្រហ្វល

ខុមែ្រហ្វល

13

បាណន់។
ចំ ណែ កកា រចុ ះ អ ន្ដ រា គមន៍វ ញ
ិ គឺ កាលពីថៃ្ងទី ២ ១

ខែកក្កដា ឆ្នា ២
ំ ០១០ អ្នកតំណាងរាស្ត្រ សួ ស កាណាន មណ្ឌល

ព្រះសីហនុ បានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋ ហ�ើយបន្ទាប់មកធ្វើអន្តរា
គមន៍តាមរយៈលិខិតលេខ ០២៥/១០កតរខសន ចុ ះថៃ្ងទី២១

ខែកក្កដា ឆ្នា ២
ំ ០១០ ជូ នទៅឯកឧត្តមអភបា
ិ លខេត្តព្រះសីហនុ
ដ�ើម្ជ
បី ួយ�ដោះស្រាយបញ្ហាពាក្យបណ្តឹងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៩២
គ្រួសារ ដែលមានទំនាស់ ដីធ្លីនៅភ
 ូម៤
ិ ឃុំអូរត្រេះ ស្រុកស្ទឹងហាវ

ខេត្តព្រះសីហនុ ជាមួយលោក ស ស៊ឹ ង យោធាសឹករង ខេត្ត
ព្រះសីហនុ និងក្រុមហ៊ុ នច
 ំរ�ន
ំ ពីថៃ្ង
ើ ជាតិដែលក�ើតមានចាប់តាង

ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២
ំ ០០៧ រហូ តមកដល់ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅ
មន
ិ ទាន់បានដោះស្រាយ។
-

តំ ណា ងរាស្ត្រគ ណបក្សស មរង្ស៊ីៈ ចំ ណែ កកា រចុ ះ

មូលដ្ឋា នរបស់ អ្នកតំណាងរាស្ដ្រមកពីគណបក្សសមរង្ស៊ី
បានផ្ដោ តខ្លាង
ំ ល�ើការពង្រឹងបក្ស ដែលមានដល់ ៥២%

(៥៦ល�ើក ប្រៀបធ�ៀបក្នុងបក្ស)។ អ្នកតំណាងរាស្ត្រ
គណបក្សសមរង្ស៊ីបាននាំមុខតំណាងរាស្ត្រគណបក្ស
ដទៃទ�ៀតក្នុងការចូលរួមវេទិកាសាធារណៈដែលមាន

១០ល�ើក (ស្មើនឹង ៩%) ហ�ើយការចុះជួយ�អន្ដរាគមន៍
មាន ៦ល�ើក ស្មើនឹង៦% ។
ការចុ ះមូលដ្ឋា នខ្លះៗរបស់ អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្ស

សមរង្ស៊ីដូ ចជា ករណីតំណាងរាស្ដ្រមណ្ឌលកំពង់ធំ ម៉ែន សុ ថា
វរន្ទ្រ
 មស្រុក ដ�ើម្ធ្វ
មប្រឹក្សា
ិ បានចុះតា
បី ើការបោះឆ្នោតជ្រើសរ�សក្រុ
ើ
បក្សប្រចាំស្រុកទាង
ំ ០៨ ក្នុងខេត្ដកំពង់ធំ ពីថ្ងៃទ
 ី១-២-៣ ខែកញ្ញា

ឆ្នា ២
ំ ០១០ ។ ចំណែកករណីអន្ដរាគមន៍គឺអ្នកតំណាងរាស្ដ្រ មួរ

សុ ខហួរ មណ្ឌលកំពតបានចុះមកជួបកម្មកររោងចក្រ អឹម វ៉េ

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

៤៣

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

ដ�ើម្ជ
ំ កម្មករក្នុងការទាមទារដំឡ�ើងប្រាក់ខែគោល
បី ួយ� គាទ្រ

ចំនួន១១ដុ ល្លារ បន្ថែមល�ើប្រា ក់ខែបច្ចុប្បន្ន និងទា
 មទារអោយមាន

មូលដ្ឋា នចំនួន ២ល�ើក ដោយផ្ដោ តល�ើការចុ ះពង្រឹង
បណ្ដា ញបក្ស ដូ ចជាកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ២០១០

ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នា ២
ំ ០១០ ។

គណបក្សជាតិនិយមក្នុងគោលបំណងបញ្ចូលសម្ពន្ធ័

បានអញ្ជ ើ ញចូលរួមប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស

ទឹកស្អាតសំរាប់ប្រើប្រាស់ បរស្
ិ ថា នល្អក្នុងអាគារោងចក្រ កាលពី
-

ភាពគណបក្សទាំង២ ក្នុងនោះមានសមាជិកបក្ស
ចូ លរួមប្រហែល ៣៧០នាក់ផងដែរ។

តំណាងរាស្ត្រគណបក្សសិទ្ធិមនុ ស្សៈ តំណាងរាស្ដ្រ
គណបក្សសិទ្ធិមនុ ស្សបានផ្ដោ តល�ើការពង្ង
រឹ បក្ស
ចុ ះសួ រសុ ខទុ ក្ខចែកអំណោយ និងចូលរួមជាវាគ្មិននៅ

-

វេទិកាសាធារណៈចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺ ៣ ល�ើក

ស្មើនឹងជាមធ្យម ៣៥%នៃបេសកកម្មចុះមូលដ្ឋា ន
របស់ គណបក្សខ្លួន។ អ្នកតំណាងរាស្ដ្រ យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ

តំណាងរាស្ត្រគណបក្សជាតិនិយមៈ តំណាងរាស្ដ្រ

បានចុះដោយផ្ដោ តល�ើកការពង្រឹងបក្ស សួ រសុ ខទុ ក្ខ
ចែកអំណា
 យ និងចូលរួមវេទិកា ជាមធ្យម ៣៣% នៃ
ការចុ ះមូលដ្ឋា នរបស់ គណបក្សដែលចុះសរុបចំនួន

មណ្ឌលព្រៃវែងបានអញ្ជ ើ ញជាអធិបតីក្នុងវេទិកាសដីពី
្

៥ល�ើក។ ឧទាហរណ៍ អ្នកតំណាងរាស្ដ្រ សៅ រ៉ា នី
មណ្ឌលព្រៃវែង ដូ ចជាកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែ៧ ២០១០

ការបោះឆ្នោត និងលំហប្រជាធិបតេយ្យដែលរ�ៀបចំ
ដោយគ ណៈកម្មា ធិ កា រខុ មហ្វ្រែ លដែលស មាជិ ក

រួមនឹងអ្នកតំណាងរាស្ដ្រ ទាំងអស់ ដែលជាសមាជិក

ចូ លរួមប្រហែល៨៨នាក់កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា

គណៈកម្មការទ
 ី៤ បានចុះទៅសួរសុ ខទុ ក្ខប្រជាពលរដ្ឋ

ឆ្នា ២
ំ ០១០ ។
-

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ នៅឃុំទួលពង្រ ស្រុកម៉ាឡៃ ហ�ើយបាន
ចែកអំ ណោ យដល់ អ្ន ក ចូ ល រួមក្នុ ងម្នា ក់សារុ ង
៉ ១

តំណាងរាស្ត្រគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិចៈ ក្នុងគណបក្ស
នេះ មានតែតំ ណា ងរាស្ដ្រ ញឹ ក ប៊ុន ឆៃ បានចុ ះ

ថវកា១០០០០៛
ព្រមទាំងឧ
 បត្ថម្ភថវកា
ិ
ិ ១០ម៉ន
ឺ រ�ៀល
ដល់ រដ្ឋបាលនៅឃុំទួលពង្រ។

ឈ្មោះ

តំណាងរាស្ដ្រ

ហិរញ្ញ វត្គណបក្សនយោបាយ
ថុ
			នៅប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌូនេស ៊ី

	ចាប់តាង
ំ ពីឆ្នា ១
ំ ៩៩៩ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្លាប់ជារដ្ឋដែលប្រកាន់យក
របបគណបក្សដឹកនាំតែមួយនោះ បានប្រែក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយទ�ៀត
ដែលមានការចូលរមប្រ
ួ
កួតប្រជែងពីគណបក្សរហូ តដល់ ៤៣គណបក្សនយោបាយ
ហ�ើយមាន៤១គណបក្សដែលមានអាសនៈក្នុងសភា។

	ដូ ច្នេះវាមន
ិ មែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេ ដែលប្រទេសទ�ើបនឹងទទួលយករបប
ប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើន ដែលក្នុងនោះហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្ស

នយោបាយក៏ជាបញ្ហាចោទមួយដែរ។ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ញ ត្តិនូ វបទបញ្ជាទាក់
ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនយោបាយ ស្របពេលនឹងការបង្កើតច្បាប់គណបក្ស
នយោបាយ និងការកែប្រែការបោះឆ្នោតដ�ើម្ឆ្ល
បី ើយតបនឹងភាពជាក់ស្ដែងនៃនយោបាយ។

ទោះបីជាបទបញ្ជាថ្មីនេះ បានកំណត់ពីកំរតនៃវ
ភាគទានទៅកាន់
គណបក្សនយោបាយ
ិ
ិ

និងតំរូវឲ្យគណបក្សនយោបាយផ្ញើនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ ខ្លួនកដ៏ ោយ ក៏មន
ិ 
មានការបែងចែកច្បាស់ អំពីហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនយោបាយ និងហិរញ្ញ វត្ថុសំ រាប់យុទ្ធនាការ
ឃោសនាបោះឆ្នោតនោះទេ ហ�ើយជាងនេះទៅទ�ៀតកម
៏ ន
ិ មានការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់
លាស់ ផងដែរនូ វរយៈពេលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត។ដូ ច្នេះបេក្ខជនគណបក្សនយោបាយ

ព្រមទាំងអ្នកអង្កេតការណ៍តែងតែមានការយល់ ច្រឡំអំពីអ្វីដែលច្បាប់អនុ ញ្ញាតនិងអ្វី
	ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុនយោបាយនៅឥណ្ឌូនេស៊ី ផ្តោ តសំខាន់ទៅល�ើការគ្រប់
គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុសំ រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ គណបក្សនយោបាយសំ រាប់
ការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដោយអនុ លោមតាមមាត្រាខ្លះនៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោត

គោលបំណង
គណបក្ស

អន្តរាគមន៍

សួ រសុ ខទុក្ខ

ពង្រឹង
បក្ស

វេទកា
ិ

អមដំណ�ើរ

សរុប

ទូ ទៅនៃគណបក្សនយោបាយ។

បញ្
ហា ច្បាប់ និងយ
 ត្
ុ តា ធិការ

១

មូរ សុ ខហួរ

សម រង្ស៊ី

២

១៥

១១

១

០

២៩

	

២

ទេស ហ៊ាញ

ប្រជាជនកម្ពុជា

០

១៨

០

០

៤

២២

ពេលឃោសនាបោះឆ្នោតបុណ្ណោះ
៉
។ច្បាប់លេខ២ឆ្នា ១
ំ ៩៩៩ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ

៣

កាទ�ើ តូយ៉េប

ប្រជាជនកម្ពុជា

០

១៥

២

០

២

១៩

៤

លី គឹមល�ៀង

ប្រជាជនកម្ពុជា

០

១៥

០

០

២

១៧

៤

ឡោក ខេង

ប្រជាជនកម្ពុជា

០

១០

៦

០

១

១៧

តារាងទី២នេះបង្ហាញថា អ្នកតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីគណបក្ស

សមរង្ស៊ីមណ្ឌលកំពត មូរ សុ ខហួរ បាននាំមុខគេក្នុងការចុ ះ
មូលដ្ឋា នសរុបបាន ២៩ល�ើក តាមពីក្រោយដោយតំណាងរាស្ត្រ
គណបកស្សប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលបាត់ដំបង ទេស ហ៊ាញ

ដែលបានចុះមូលដ្ឋា នសរុប ២២ល�ើក អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌល

ក្រចេះ កាទ�ើ តូ យ៉េប ចំនួន១៩ល�ើក អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌល
បាត់ដំបង លី គឹមល�ៀង និង អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញ

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

ឡោក ខេង បានចំនួន ១៧ ល�ើកដូ ចគ្នា ។
អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាង
ំ ៥ រូបនេះកផ្តោ
៏ តការចុ ះមូលដ្ឋា ន

របស់ ខ្លួនក្នុ ងកា រជួ ប សួ រ សុ ខទុ ក្ខប្រជាពលរដ្ឋ និង ចុះ ពង្ង
រឹ 
គណបក្សរបស់ ខ្លួន ចំណែកការចុ ះមូលដ្ឋា នដ�ើម្បី អន្តរាគមន៍
ជួយ� ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមានជម្លោះ និងការចូ លរួមក្នុងវេទិកា
សិក្ខាសាលាសាធារណៈ គឺមានតែតំណាងរាស្ត្រ មូរ សុ ខហួរ
មួយបុណ្ណោះ
៉
។

16

ដែលច្បាប់ហាមឃាត់។

តារាងទី ២៖ អ្នកតំណាងរាស្ត្រចែលចុះមូលដ្ឋា ន និងអន្តរាគមន៍បានច្រើនជាងគេ៥រូប

ល.រ

ករណីសិក្សា

៤៣

ខុមែ្រហ្វល

ខុមែ្រហ្វល

15

ការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេស
ឥណ្ឌូនេស៊ីជាបន្ទុករបស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរ�ៀបចំការបោះឆ្នោត(KPU) តែក្នុងអំឡុង
បានផ្តល់ អំណាចទូទៅទៅឲ្យតុលាការកំពូលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការត្រួត
ពិនិត្យ និងពង្រឹងការអនុ វត្តនប
៍ ទបញ្ជានៃគណបក្សនយោបាយ។ ជំពូក៦នៃច្បាប់នេះ
ដែរក៏បានបញ្ញ ត្តិមាត្រាមយ
ួ ចំនួនសដីពី
្ ហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនយោបាយផងដែរ។ ច្បាប់

នេះបានចែងក្នុងមាត្រានូវដែនកំណត់នៃប្រភព និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចធ្វើជា
អំណោចដល់ គណបក្សនយោបាយនិងតំរូវឲ
 ្យគណបក្សនយោបាយធ្វើនូវរបាយការណ៍
អំពីសកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ ខ្លួនទៅកាន់តុលាការកំពូល។ របាយការណ៍របស់ IFES
ដែលនិយាយអំពីថវកា
ួ និងភាពមន
ិ នយោបាយបានកត់សំគាល់ នូវចំនុចរម
ិ ស្របគ្នានៃ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សកំណត់ដោយច្បាប់ សដី្អំពីគណបក្សនយោបាយនិង
ច្បាប់សដី្ការបោះឆ្នោតទូ ទៅ(ច្បាប់លេខ២ និងច្បាប់លេខ៣) អញ្ញ មញ្ញ ភាពនៃការគ្រប់
គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនយោបាយ សំ រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលកំណត់ដោយ

ច្បាប់បោះឆ្នោតនិងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ថុនៃគណបក្សនយោបាយកំណត់
ដោយច្បាប់ស្ដីគណបក្សនយោបាយនៅមានភាពមន
ិ ច្បាស់ លាស់ នៅឡ�ើយ។យ៉ាង

ណាមញ
ិ គណបក្ស
ិ មានការពន្យល់ បន្ថែមនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបែងចែកថវកា
នយោបាយច្បាប់ទាង
ំ ពីរនេះសុទ្ធតែតំរូវឲ្យគណបក្សនយោបាយធ្វើនូវរបាយការណ៍

ហិរញ្ញ វត្ថុ មុនពេលបោះឆ្នោត១៥ថ្ងៃមុនពេលបោះឆ្នោត។ តែមាននូវភាពមន
ិ ស្របគ្នា
ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

៤៣

មួយត្រូវបានកត់សំគាល់ រវាងរបបក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍កំណត់ដោយច្បាប់់ ស្ដីពី

គណបក្សនយោបាយ និងរបាយកា រណ៍ក្រោយពេលបោះឆ្នោ តតំរូវដោយច្បាប់
បោះឆ្នោត។ ច្បាប់គណបក្សនយោបាយតំរូវឲ្យគណបក្សនយោបាយធ្វើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុ៣០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោត ចំណែកឯច្បាប់បោះឆ្នោតវញ
 ្យគណបក្ស
ិ តំរូវឲ

នយោបាយធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ២៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោត។ មាត្រា១៥នៃ

ច្បាប់ សដីពី
្ គណបក្សនយោបាយកបា
៏ នរាប់បញ្ចូលផងដែរនូវកា
 តព្វកិច្ចរបស់ គណបក្ស
នយោបាយក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នា ។
ំ

អំណាចដាក់ទ
 ណ្ឌកម្មចំពោះគណបក្សនយោបាយ
	ច្បាប់សតីពី
្ គណបក្សនយោបាយ បានផ្តល់ អំណាចទៅឲ្យតុលាការក្នុងការដាក់
ទណ្ឌកម្មដូ ចជាៈ

១. តុ លាការកំពូលនៃសាធារណរដ្ឋឥ
 ណ្ឌូនេស៊ី ដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលក្រោមរូបភាពជា

ការផ្អាកវភាគ
ទានរបស់ រដ្ឋទៅឲ្យគណបក្សនយោបាយ ប�ើគណបក្សនយោបាយត្រូវ
ិ
បានរកឃ�ើញថាបានបំពា
 នទៅល�ើមាត្រា១៥ នៃច្បាប់នេះ។
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ើ
លេខ

រួចផ្ញើទៅតុលាការកំពូល។

	ដូ ច្នេះក្នុងករណីនេះKPU រុញនូវបន្ទុកក្នុងការេស៊ី បអង្កេត និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម
ចំពោះការមន
 នទាក់ទិននឹងការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនេះទៅ
ិ គោរព ឬរ ំលោភបំពា
ឲ្យតុលាកា
 រកំពូល។ ដ�ើម្អ
បី នុ វត្តតួនាទីដែលកំណត់ដោយច្បាប់គណបក្សនយោបាយ

នេះ តុ លាការកំពូលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើតនូវនាយកដ្ឋា នមួយដែល
ទទួលប
 ន្ទុកការងារនយោបាយ។នាយកដ្ឋា ននេះមានសមាជិក៦នាក់រាប់បញ្ចូលទាង
ំ 

នាយកផងដែរ។ នាយកត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅឲ្យបញ្ ជិ ការដែលជាអគ្គលេខាធិកានៃ

តុ លាការកំពូល។ ជាគោលការណ៍នាយកមានតូនាទីបញ្ជូ ននូវក
 រណីដែលក�ើតឡ�ើងពី
ការគ្រប់គ្រងគណបក្សនយោបាយទៅកា ន់បញ្ ជិ កា រ។ នាយកមានតួនាទីស ង្ខេប

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលទទួលបានពីគណបក្សនយោបាយហ�ើយផ្ញើបន្តនូវសេចក្តី
ត្រូតពិនិត្យរបស់ ខ្លួនទៅឲ្យបញ្ ជិ ការនៃតុលាការ។

	យោងតាមច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់

គណបក្សនយោបាយ គួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយហិរញ្ញិ កសាធារណៈតែងតាង
ំ 
ដោយតុលាការកំពូល។ ជាអកុ សល តុ លាការកំពូលមន
មាន
ថ
វ
កាគ្រប់
គ្រា
ន
់
ដ�
ម
្បី
ិ
ើ
ិ

ជួលគណនេយ្យករនោះទេ។ យ៉ាងណាកដ៏ ោយទោះជាតុ លាការជួលគ
 ណនេយ្យករ

ចូ លគណបក្សនិងតំរូវឲ្យគណបក្សមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ ខ្លូន។

ដោយយោងតាមពត៌មានដែលបានផ្តល់ ឲ្យតាមរបាយការណ៍។ ដោយសារការខ្វះនូវ

៣. ការដកហូតសិទ្ធិដូចដែលបានចែងក្នុងចំណុចខាងល�ើ ធ្វើឡ�ើងបន្ទាប់ពីស្តាប់ការ
ពិចារណារបស់ គណបក្សនយោបាយនិងតុលាការកំពូល។
ប្រតិបត្តិការកង
្នុ អំឡងពេលបោះឆ្
នោ តឆ្នា ំ១៩៩៩
ុ
បញ្ហាទាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងនិងការផ្សព្វផ្សាយហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនយោបាយ

នាសម័យបោះឆ្នោតឆ្នា ១
ំ ៩៩៩នៅឥណ្ឌូនេស៊ី បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃ�ើញនូវភាពមន
ិ 

ច្បាស់ លាស់ នៃទំនួលខ
 ុ សត្រូវផ្នែកយុ ត្តា ធិការកំណត់ដោយច្បាប់នយោបាយថ្មីក៏ដូច
ជាផ្នែករដ្ឋបាលដែលខ្វះបទពិសោធន៍ក្នុងវស័
ិ យនេះដែរ។ តុ លាការកំពូលម�ល
ើ ទៅ

ហាក់ដូចជា មានកតព្វកិច្ចកំណត់នូ វគោលការណ៍រដ្ឋបាល និងកាន់តួនាទីរបស់ ខ្លូន

តាមការកំណត់នៃច្បាប់គណបក្សនយោបាយដែលសមត្ថកិច្ចនេះមានផងដែរចំពោះ
យុ ទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត។

	នៅថ្ងៃទី២០មីនាឆ្នា ១
ំ ៩៩៩ តុ លាការកំពូលចេញនូវសេចក្តីសំ រេចមួយដែល

កំណត់ពីបទបញ្ជាសំរាប់ត្រួតពិនិត្យគណបក្សនយោបាយ និងអំណាចរបស់ ខ្លួនក្នុង

ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅល�ើគណបក្សនយោបាយក្នុងករណីបំពានច្បាប់គណបក្ស
នយោបាយ។ បទបញ្ជានេះកំណត់ផងដែរនូវទំរង់របាយការណ៍សកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ថុ
គណបក្សនយោបាយ បង្កាន់ដៃអំណោយដែលបានទទួលន
 ិងចំណាយ។ផ្ទុយទៅវញ
ិ

បទបញ្ជាដែលចេញពីសេចក្តីសំ រេចរបស់ តុលាការកំពូលនេះមន
 ំ ងគតិយុត្ត
ិ មានកំលា

ចាប់បង្ខំដល់ គណបក្សនយោបាយនោះទេចំណែកគណបក្សនយោបាយវញ
៏ ក់
ិ កហា

ក៏តួនាទីរបស់ គណនេយ្យករនេះមានកំរតត្
ម
ទទួល
ិ
ិ
រឹ ការត្រួតពិនិត្យថាត�ើថវកាដែល
និងចំណា
 យដោយគណបក្សនយោបាយត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់ ដោយច្បាប់ដែរឬទេ

រូបមន្តគណនាច្បាស់ លាស់  និងការទទួលស្គាល់ នូវអំណោយមន
ិ ស្របច្បាប់ និងការ
ចំណាយមន
ត្
មត្
វ
រូ
មួ
យ

ច
ំ

ន
ួ
ន

តុ
លា
ការ
ក
ំ
ព
ូ
ល
ម
ន

ទ
ំ
ន
ងជា
អា
ចលាតត្រដាងពីការ
ិ
រឹ
ិ

បំពានទៅល�ើបទបញ្ញ ត្តិដែលចែងពីហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនយោបាយនៃច្បាប់ ស្ដីពី
គណបក្សនយោបាយនោះទេ។ ដូ ច្នេះច្បាប់សតីពី
្ គណបក្សនយោបាយ បានផ្តល់ នូវ

សក្តា នុ ពលសំរាប់ការពិនិត្យពិចយ
័ បញ្ ជីហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនយោបាយតិចជាងបទ

បញ្ញ ត្តិ ស្តីពីហិរញ្ញ វត្ថុសំ រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៃច្បាប់បោះឆ្នោត។ ក្នុង
ឆ្នា ំ ១៩៩៩ សំ រាប់របាយការណ៍មុននិងក្រោយការបោះឆ្នោត KPU បានតែងតាង
ំ 

គណនេយ្យករសាធារណៈសំ រាប់គណបក្សនយោបាយនីមយ
ួ ៗ ដែលចូលរមប្រ
ួ
កួត

ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតដ�ើម្ត្
បី រួតពិនិត្យរបាយការណ៍របស់ ពួកគេ។ យ៉ាងណាមញ
ិ 
ការងាររបស់ គណនេយ្យករនេះមន
ិ សូវជាមានប្រសិទ្ធិភាពនោះទេ ដោយរបាយការណ៍

របស់ គណបក្សនយោបាយតែងតែមន
ិ មានលក្ខណៈល្អិតល្អន់ ហ�ើយតែងតែមន
ិ ភ្ជា ប់
នូ វឯកសារយោង។ ដូ ច្នេះវាគ្រាន់ជាការត្រួតពិនិត្យទៅល�ើភាពមន

ស
មស្រប
ឬការ
ិ

បំពានច្បាប់បុណ្ណោះ
៉
តែគណនេយ្យករមន
ិ មានអំណាចដ�ើម្ស�
បី ៊ើ បអង្កេត ល�ើបញ្ហា
ទាំងនេះ និងទាមទារឯកសារបន្ថែមនោះទេ។ ចំណែកតុលាការកំពូលវញ
ិ ទោះជា
តុ លាការជួលគណនេយ្យករសាធារណៈដ�ើម្ព
បី ិនិត្យបញ្ ជីរបាយការណ៍គណបក្សនយោ

បាយកដ៏ ោយ នាយក ដ្ឋា នទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងតុលាការហាក់ដូច

ជាគ្មានអំណាចឯករាជ្យដ�ើម្ប
បី ្តឹងគណបក្សនយោបាយដែលបានរ ំលោភបំពានច្បាប់
នោះទេ។ករណីនេះតុលាការបែរជារង់ចាប
ំ ណ្តឹងពីខាងក្រៅទៅវញ។
ិ

តុ លាការសំរល
ួ ដល់ សាធារណជន ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍គណបក្ស

ឃោសនាបោះឆ្នោតនេះទៅឲ្យតុលាការកំពូលដែរ។ តែចុ ងក្រោយដោយមន
ិ ចាំបាច់

នយោបាយតាមរយៈការសរសេរសំណ�ើរទៅអគ្គលេខាធិការតុលាការ។ ក៏បុន្តែម
៉
ន
ិ 
មាននូ វយន្តសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និងការកាត់សេចក្តីល�ើបណ្តឹង

(KPU) បានសម្រុះសម្រួលការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាំងពីរដែលកំណត់ដោយ

គណបក្សនយោបាយឬអ្នកយកសារពត៌មានណាមួយបានស្នើសុំទៅតុលាការ ដ�ើម្ត្
បី រួត

ដូ ចជាមន
ិ បានទទួលស្គាល់ កាតព្វកិច្ចធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ សំ រាប់យុទ្ធនាការ

មានការកំណត់ដោយច្បាប់ គណៈកម្មាធិការជាតិរ�ៀបចំការបោះឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ី
ច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់សតីពី
្ គណបក្សនយោបាយដោយមន
ិ ខ្វល់ពីកាលកំណត់នៃ
របាយការណ៍ដែលចែងដោយច្បាប់ទាង
ំ ពីរខាងល�ើហ�ើយដោយថតចំលងរបាយការណ៍

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

18

ហិរញ្ញ វត្ថុសំ រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ដែលគណបក្សនយោបាយផ្ញើមកឲ្យ

២. តុ លាការកំពូលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ដកសិទ្ធិចូ លរម
ួ ក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់
គណបក្សនយោបាយប�ើគណបក្សនយោបាយមន
ិ គោរពតាមមាត្រា១៣ និង១៤ដែល
ហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកិច្ចរបស់ គណបក្សនយោបាយ កំណត់ពីកំរតនៃ
វភាគ
ទាន
ិ
ិ

៤៣

ខុមែ្រហ្វល

ខុមែ្រហ្វល

17

ណាមួយត្រូវបានធ្វើដោយតុលាការនៅឡ�ើយទេ ដោយសារមិនទាន់មានបុគ្គល

ពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនយោបាយនៅឡ�ើយ។ បច្ចុប្បន្នតួនាទីរដ្ឋបាល
របស់ តុលាការកំពូលក្នុងការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនយោបាយនៅមានកំរត។
ិ

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

៤៣

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

កាលប្បវត្តិព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ពីខែកញ្ញា ដល់ខែតុលា ឆ្នា ២
ំ ០១០

នយោបាយ
ម ង្គម
នយោបាយ
និងនិ
សង
ង្គស

»» ៣០ កញ្ញា ២០១០ ៖ បន្តវេនពីកាសែត មេគង្គ (Mekong) ដែលបាន
ក្ស័យធន ក្នុងឆ្នា ំ ១៩៩៥ កាសែតបារាំង កាំបូដ ស័ រ (Cambodge Soir)
បានប្រកាសបិទទ្វា រត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នា ២
ំ ០១០ នេះ ដោយមួលហេតុ នៃការឈប់
ផ្សាយត្រូវបាន និពន្ធនាយកកាសែត លោក ប៉ែន បូណា បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា

ក្ស័យធន។ កាសែតមួយនេះ មាន បុគ្គលិកស
 រុប ៣០ នាក់ រាប់បញ្ចូលទាង
ំ 
អ្នកយកព័តមា
៌ នមានជនជាតិខ្មែរ ៥ នាក់ និងជនជាតិបារាំង ៥ នាក់។

»» ១ តុ លា ២០១០ ៖ ប៉ូលិសចរាចរណ៍ជ�ើងគោកចាប់ផ្ដើមអនុ វត្តការផាកពិនយ
័ 

ចំពោះអ្នកប�ើកបរយានយន្តតាមផ្លូវសាធារណៈ ដែលទទួលទានសុរាច្រើន

ហួ ស ច្បាប់កំ ណ ត់។ ច្បាប់សតីពី
្ ចរាចរណ៍ ជ�ើ ង គោក ឆ្នា ំ ២០០៧ នៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានកំណត់ការផាកពិនយ
័ ដល់ អ្នកប�ើកបរយានយន្ត

ទាំងឡាយណា ដែលប�ើកបរមានជាតិស្រា ឬអាល់ កុល ចាប់ពី ២៥ ០០០
(ពីរម៉ន
ឺ ប្រាំពាន់) រ�ៀល ទៅដល់ ១ ០០០ ០០០ (មួយលាន) រ�ៀល ករណី
ពិនិត្យជាតិអាល់ កុលឃ�ើញមានចាប់ពី ០.៤០ មីលីក្រាម ក្នុងមួយល
 ីត្រខ្យល់

ឬចាប់ពី ០.៨ ក្រាមក្នុងមួយលីត្រឈាមឡ�ើងទៅ។ ច្បាប់ចរាចរណ៍ ក៏អាច
នឹងផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ៦ (ប្រាំមយ
ួ ) ថ្ងៃ ទៅ ៦ (ប្រាំមយ
ួ ) ខែ ចំពោះ

បទល្មើសលហុ ដដែលនេះផងដែរ។
»» ២១ តុ លា ២០១០ ៖ តំណាងរាស្ត្រសភាសហភាពអឺរុប៉ បានស្នើឲ្យសហភាព
អឺរុប៉ ជាប្រទេសម្ចាស់ ជំនួយកម្ពុជា ចាត់វធានការ
បង្ខំឲ្យរដ្ឋា ភបា
ិ
ិ លកម្ពុជា
គោរពសិទ្ធិមនុ ស្ស ហ�ើយបានស្នើឲ្យរដ្ឋា ភបា
ិ លកម្ពុជា ប្រគល់ អភ័យឯកសិទ្ធិ
សភា ឲ្យលោក សម រង្ស៊ី វញ
ិ ដ�ើម្ឲ
បី ្យតំណាងរាស្ត្រគណបក្សជំទាស់ រូបនេះ
អាច វលត្រឡប់
មកកម្ពុជា ពិសេសចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំ សង្កាត់ ឆ្នា ២
ំ ០១២
ិ

និងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នា ២
ំ ០១៣។ សភាសហភាពអឺរុប៉ ចាត់ទុកថា

ការដកហូ តអភ័យឯកសិទ្ធិ និងការកាត់ទោសលោក សម រង្ស៊ី ជារ�ឿង
នយោបាយ ហ�ើយអាចបណ្តា លឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ ដំណ�ើរការប្រជាធិបតេយ្យ
សម្រាប់កម្ពុជា។

»» ២៣ តុ លា ២០១០ ៖ ក្នុងឪកាសខួបល�ើកទី ១៩ នៃការចុ ះហត្ថលេខាល�ើ

កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារស
ី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុ ន សែន បាន
ផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ ដោយបាន បដិសេធន៍មន
ិ 

ឆ្លើយន
 ឹងសំណួររបស់ អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសមរង្ស៊ី ហ�ើយបានបង្វែរ
ឲ្យបតឹ្ងទៅកាន់តុលាការ ទាក់ទងនឹង ការចោទថារដ្ឋា ភបា
ិ លកម្ពុជាបាន
លូ កដៃចូ លក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ ថៃតាមរយៈការតែងតាំងលោកថាក់ស៊ីន
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឲ្យធ្វើជា ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ រដ្ឋា ភិបា ល និង
សំ ណួរ«ត�ើហេតុ អ្វីបានជារដ្ឋា ភបា
ិ លរ ំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារស
ី ក្នុងការ

បណ្តោ យឲ្យថៃឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជា?
»» ១ វច្
ិ ឆិកា ២០១០ ៖ នៅក្នុងដំណ�ើរទស្សនកិច្ចផ្លូ វការនៅកម្ពុជា ចាប់ពី
ថ្ងៃទី៣០ តុ លា ដល់ ថ្ងៃទី ១ វច្
ំ ០១០ លោកស្រី ហ៊ីលឡារ ី គ្លីនតុ
ិ ឆិកា ឆ្នា ២
ន ( Hillary Clinton ) រដ្ឋមន្តកា
្រី របរទេសអាមេរក
ិ បានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និ
សីទកាសែត ថា សហរដ្ឋអាមេរក
ិ នឹងបន្តផ្តល់ ជំនួយបន្ថែមទ�ៀត សម្រាប់
ដំណ�ើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហម ខណៈដែលបំណុលជាង ៣០០ លាន

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

៤៣
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ដុ ល្លារសហរដ្ឋ ដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរក
ិ តាំងពីសម័យ លន់ នល់

អាមេរក
ិ ីផ្ទេរបំណុលទៅជា
ិ កំពុងតែពិចារណាដ�ើម្បី លុបបំណុល តាមវធ
ជំ នួ យ អភិ វ ឌ្ឍ តែលោកស្រីចង់ ឃ�ើ ញ ការ យា
ិ ល័ យ ឧត្តមស្ន ង ការ
អង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្នែកសិទ្ធិមនុ ស្ស បន្តដំណ�ើរការនៅកម្ពុជាបន្តទ�ៀត។
ការដាក់លក្ខខណ្ឌបែបនេះ ធ្វើឡ�ើងដ�ើម្ឆ្ល
បី ើយតបទៅនឹងកិច្ចជំនួបថ្ងៃទី
២៧ តុ លា ២០១០ រវាង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ហ៊ុ ន សែន និង លោក
បាន គីមូន (Ban Ki-moon) អគ្គលេខាធិការរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិ

ដែលបានស្នើឲ្យដកលោក គ្រីសតូ្ហ្វ ប៉េសូ ៊ (Christophe Peschoux) ចេញពី
តំ ណែ ង ជាប្រធាន ការ យាល័
យ ឧ ត្តមស្ន ង ការអ ង្គ កា រសហប្រជាជាតិ
ិ

ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុ ស្សនៅកម្ពុជា ហ�ើយបិទការយាល័
យជាក្រោយ ដោយ
ិ
ហេតុ ផល ប្រធានការយាល័
យ រូបនេះ មិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ
ិ

ជាមួយនឹងរដ្ឋា ភបា
ិ ល ហ�ើយបែរជាដ�ើរតួជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យគណបក្សប្រឆាំង
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នានៅថ្ងៃទី១ ខែវច្
ិ ឆិកា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ ងការបរទេសកម្ពុជា លោក ហោ ណាំហុង បានបញ្ជាក់ថា
ការស្នើនោះមន
ិ ទាន់មានជាការសម្រេចចិត្តណាមួយនៅឡ�ើយទេ។
សិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យ

សិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យ
»» ២៨ កញ្ញា ២០១០ ៖ លោក ស៊ូ យ៉ា ស៊ូ ប៊ែឌី បានថ្លែងនៅក្នុង សម័យប្រជុំ
ល�ើ ក ទី ១៥ នៃក្រុមប្ក្
រឹ សាសិ ទ្ធិម នុ ស ្សរ បស់ អ ង្គ កា រសហប្រជាជាតិ ថា
ការអនុ វត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជា មន
ិ មានសមាមាត្រទេ ពិសេសពាក់ ពន្ធ័
នឹងការ បរហារកេរ
្តិ៍ និងការផ្សព្វផ្សាយព័តមា
៌ នមន
ិ
ិ ពិត ចំពោះអ្នកកាសែត
សកម្មជនសិទ្ធិមនុ ស្ស និងមេដឹក នាំនយោបាយមួយចំនួន។ លោក ក៏បានផ្តល់

អនុ សាសន៍ មួយចំនួន ដ�ើម្ពង្
ង
រឹ ប្រពន្ធ័តុ លាការឲ្យមានឯករាជ្យ និង
បី
ល�ើកស្ទួយការគោរពសិទធិម
្ នុ ស្សនៅកម្ពុជា តែ ឯកអគ្គរាជទូ តកម្ពុជា ប្រចាំ
អង្គ កា រសហប្រជាជាតិ បានពន្យល់ ថា កម្ពុ ជាបានចាត់វ ធានការដ�
ិ
ើ ម ្បី
ដោះស្រាយបញ្ហាសិទធិម
្ នុ ស្សទាង
ំ នោះរច
ួ ហ�ើយ ក្នុងការកំណែ ទម្រង់ច្បាប់

និងប្រពន្តុ
ធ័ លាការ ហ�ើយកបា
៏ នកំពុងបង្កើនល្បឿនក្នុងការតាក់តែងច្បាប់
នានាផងដែរ។

ច្បាប់និង
និត
តុលា
ច្បាប់
ងុលា
ការការ
»» ២៨ កញ្ញា ២០១០ ៖ ក្នុងសិក្ខាសាលាមួយសតីពី
្ ការចែករ ំលែកបទពិសោធ
ន៍ដោះស្រាយវវាទក្រៅប្រពន្
ធ័ ក្រៅប្រពន្ធ័តុ លាការ ក្រោមគម្រោងសិទ្ធិ
ិ

ទទួលបានយុតតិ្ធម៌ នៅសណ្ឋា គារ កាំបូឌីយ៉ាណា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រ សួ ង

មហាផ្ទៃ បានថ្លែងឲ្យដឹងថា ក្រសួ ងមហាផ្ទៃបានបង្កើតមណ្ឌលសេវាកម្ម
យុ តតិ្ធម៌ ថ្នាក់ស្រុក ក្រុង ដ�ើម្ បី ដោះស្រាយជម្លោះតូ ចតាច ២០ ទីតាង
ំ
នៅតាមបណ្តាខេត្តចំនួន ៦ ។ មណ្ឌលសេវាកម្មយុតតិ្ធម៌ក្នុងការដោះស្រាយ

ជម្លោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទាង
ំ នេះ នឹងជួយ� ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាន
យុ តតិ្ធម៌ ចំណេញពេលវេលា និងថវកា
ិ ចំពោះករណីជម្លោះតូចតាច ដូ ចជា
ករណីទំនាស់ ដីធ្លី បរហារកេរ
្ត
ិ៍
ឬជេរប្រមាថ
អំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ជំពាក់
ិ
ប្រាក់ លែងលះ មរតក ធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ទំនាស់ បិទផ្លូវ និងព្រំដី
ទាមទារអាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូន ផ្ដាច់ពាក្យរ�ៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍ ។ល។ ប្រធាន
ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មនៃក្រសួ ងមហាផ្ទៃ លោក ផុ ន ប៊ុនថាល់ បានបន្ថែមថា
ក្រសួ ងក៏ ចង់បង្កើតមណ្ឌលសេវាកម្មយុតតិ្ធម៌បែបនេះ នៅគ្រប់ខេត្តក្រុង

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ

៤៣

អ្នកឃ្លាមំ �ល
ើ
លេខ
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(អគារទីសតី ្ការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សាងសង់អស់ ទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៣២,៩ លាន
ដុ ល្លារ) ដែលជាអំណោយរបស់ ប្រទេសចិន ហ�ើយបានប�ើកឲ្យដំណ�ើរការ

ប្រសិនប�ើមានថវកា
ំ ។
ិ គាទ្រ

តាំងពីខែកុ ម្ភៈ ២០០៩។

»» ២១ តុ លា ២០១០ ៖ ឯកឧត្តម កឹម សុ ខា ប្រធានគណបក្សសិទធិម
្ នុ ស្ស
និងជាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិ មនុ ស្សកម្ពុជា ត្រូវបានតុលាការសាលា

»» ២១ តុ លា ២០១០ ៖ ឃុំចំនួន ២០ ដែលសថិ ្តក្នុងស្រុកពញាឭ (៣) ស្រុក

ឯកសារ និងការរ ំលោភល�ើសេចក្តីទុកចិត្ត ក្នុងឆ្នា ំ ២០០៦ ។ លោក សាវិ
ន សាន់ និង លោក ឈឹម ផលវរ័ ុន ដែលតាង
ំ ខ្លួនជាដ�ើមបណ្តឹង ហ�ើយ
បានស្នើឲ្យតុលាការដំណ�ើរការល�ើសំណុំរ�ឿងដែលផ្អឹបទុករាប់ឆ្នា នេ
ំ ះ បាន

សីហមុនី ឡាយព្រះហស្ថលេខា ល�ើព្រះរាជក្ត
រឹ ្យប្រកាសដាក់បញ្ចូលក្នុង
រចនាសម្ន
ព័ ្ធរដ្ឋបាល របស់ រាជធានីភ្នំពេញ។

អង្គស្រួល (៦) ស្រុកកណ្តា លស្ទឹង (៥) ស្រុកក�ៀនស្វាយ (៤) និងស្រុក
មុខកំពូល (២) ត្រូវបាន ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម

រាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជ ើ ញឲ្យទៅបំភ្លឺ ក្នុងបណ្តឹងពីរ ពាក់ពន្ន
ធ័ ឹង ការក្លែងបន្លំ

ចោទប្រកាន់ថា លោក កឹម សុ ខា បានបំបាត់ប្រាក់ប�ៀវត្សរម៍ ន
ិ ប�ើកឲ្យគ្រប់

៤៣

ខុមែ្រហ្វល

ខុមែ្រហ្វល
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»» ២១ តុ លា ២០១០ ៖ ក្រុមហ៊ុ នអាកាសចរណ៍បារាំង Air France បានចេញ
សេចក្តីប្រកាសព័តមា
៌ នមួយថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ មីនា ឆ្នា ំ ២០១១ ខាងមុខ
ក្រុមហ៊ុ ន Air France នឹងផ្តើមប្រតិបត្តិការហោះហ�ើរល�ើកដំបូងរបស់ ខ្លួន

ចំនួន និងគៃបន្លំយកប្រាក់ ថ្លៃទូរសព្ទ័ដោយប្រើប្រាស់ ហត្ថលេខាបន្លំ ។ នៅ
សម័យអន្តរកាល សវនកររបស់ ម្ចាស់ ជំនួយធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថា លោក កឹម

ចេញដំណ�ើរពីអាកាសយានដ្ឋា នអន្តរជាតិភ្នំពេញ ទៅព្រលានយន្តហោះ

សុ ខា មន
ធ័ ឹងរ�ឿងអាស្រូវទាង
ំ នេះទេ។
ិ បានពាក់ពន្ន

Charles De Gaulles ទីក្រុងប៉ារស
ី នៅរ�ៀងរាល់ ថ្ងៃអង្គារ ព្រហស្បតិ៍ និង
ថ្ងៃសៅរ ហ�
៍ ើយធ្វើដំណ�ើរត្រឡប់ពីទីក្ រុងប៉ារស
ិ នៅរ�ៀងរាល់ ថ្ងៃ
ី មកភ្នំពេញវញ

អភិបាលកិច្ច និងកា
 រអភិវឌ្ឍ

ចន្ទ ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃសុក្រ។ ការហោះហ�ើរទាង
ំ នេះនឹងត្រូវប្រើប្រា ស់ យន្តហោះ
ធុ ន Airbus A340 ផ្ទុកអ្នកដំណ�ើរបាន២៧៥នាក់ និងយន្តហោះធុន Boeing

អភិបាលកិច្ច និងកា
 រអភិវឌ្ឍ
»» ២០ កញ្ញា ២០១០ ៖ ស្ពានព្រែកព្នៅ ប្រវែង ៩. ៩៦២ ម៉ែត្រ និងទទឹង ១៤

777 ដែលអាចផ្ទុកអ្នកដំណ�ើរបានរហូ តដល់ ៣០៩នាក់។

ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅឃុំបាក់ខែង ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តា ល ដែលចំណាយ
ថវកាសាងសង់
អស់ ប្រមាណ ៤៣.៥៥០.០០០ ដុ ល្លារសហរដ្ឋអាមេរក
ិ
ិ
ត្រូវបានលោក នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុ ន សែន សម្ពោ ធប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់

ហ�ើយ វន
 កជន អិល វ៉ៃ ភី (L.Y.P Group) របស់ លោក
ិ ិយោគឲ្យ ក្រុមហ៊ុ នឯ

ឧកញ៉ា លី យុ ង
៉ ផាត់ រយៈពេល ៣០ ឆ្នា ។
ំ ក្រោយពេលសម្ពោ ធស្ពានព្រែក

ឯកសារផលិតដោយ
ខុមហ្រ្វែល

ព្នៅនេះតទៅ សាលាក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសហាមមន
ិ ឲ្យរថយន្តធុនធំ

ឆ្លងកាត់ស្ពានជ្រោយចង្វាទ�ៀតទេ ហ�ើយដ�ើម្ឆ
បី ្លងកាត់ស្ពាននេះ យានយន្ត
ទាំងឡាយចាប់ពីប្រទេសរថយន្តតាក់ស៊ីធុនតូច/ទេសចរណ៍ រហូ តដល់

រថយន្តដឹកជញ្ជូ នល�ើសពី កង់ ១០ តម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ចាប់ពី ៥ ៧០០ រ�ៀល
រហូ តដល់ ៣៤ ០០០ រ�ៀល ល�ើកលែងអ្នកធ្វើដំណ�ើរតាម មធ្យោបាយ

ទោចក្រយាន្ត និងថ្មើជ�ើងមន
ិ តម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់។
»» ២២ កញ្ញា ២០១០ ៖ ក្រុមហ៊ុ នថតកុ នហូលីវូដរបស់ សហរដ្ឋអាមេរកមួ
ិ យ

ដែលដឹកនាំដោយ លោក តាម៉ាស ម៉ាហ្គយ៉ា (Tamas Magyar) គ្រោងនឹង
ផលិតភាពយន្តខ្នា តធំ ក្រោមចំណងជ�ើងថា មហាអធិរាជខ្មែរ (Great Khmer
Empire) ចាប់ពីដ�ើមឆ្នា ំ ២០១១ ដល់ ឆ្នា ំ ២០១៣ នៅក្នុងទឹកដីអង្គរប្រទេស

កម្ពុជា ដោយចំណាយថវកាប្រមាណ
៧០ លាន ដុ ល្លារសហរដ្ឋអាមេរក។
ិ
ិ
តារា ហូ លីវូដ លោក ថូ នី សេណា (Tony Schiena) អ្នកនាង អាន់ជេលី
ណា ជូ លី (Angelina Jolie) លោក ជេត លី អ្នកនាង ហ៊ា ន់ ជីអ៊ុន និង
តារាភាពយន្តខ្មែរមួយចំនួន នឹងត្រូវបានអញ្ជ ើ ញឲ្យចូលរួមជាតួស
 ម្តែង។

»» ១៩ តុ លា ២០១០ ៖ អគារទីសតី ្ការនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលជាការយាល័
យ
ិ
សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការ ហ�ើយប
 ំពាក់ទៅដោយប្រពន្ការពារភេរវកម្ម
ធ័

និងត្រួតពិនិត្យខ្ពស់ មានកាម៉េរ៉ា តាមដានសកម្មភាពរាប់រយគ្រឿង ប្រពន្ធ័
ផ្តាច់សេវាទូរសព្ទ័ ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា

ហ៊ុ ន សែន និងប្រសិទ្ធិនាមថា អគារសន្តិភាព។ អគារនេះ ប្រើប្រា ស់ ថវកាជាត
ិ
ិ
ទាំងស្រុង តែមិនបានប្រកាសថា ចំណាយអស់ ទឹកប្រាក់បុ៉ន្មា នក្នុងការ
សាងសង់ទេ គ្រាន់តែបង្ហាញជាសាធារណៈថា អគារទីសតី ្ការនាយករដ្ឋមន្ត្រី
មានកម្ពស់ ៥ ជាន់ និងមានទំហំជិត ២ ដង នៃអគារទីសតី ្ការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

សេចក្តីជូនដំណឹង

គណៈកម្មការព្រឹត្តិបត្រ
១» លោក គល់ បញ្
ញា

ទីប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់

ព្រឹតិ្តបត្រ អ្នកឃ្លា ំម�ើល នឹងចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

៣» លោក ស្រី សុភក្រ្ត័

អ្នកនព
ិ ន្ធ

ព័តមា
៌ នរវាងប្រជាពលរដ្ឋ នង
ិ អ្នកតំណាងរាស្រ្តអ្នកដឹកនាំ

២» លោក ចន្ទ័ ដារ ិទ្ធ	ប្រធានព័តមា
៌ ន និងការផ្សាយ

(ឥតគត
ំ ប្រទេសកម្ពុជា ដ�ើម្ប
ិ ថ្លៃ) នៅទូទាង
បី ំពេញចន្លោះ

៤» កញ្ញា ម�ឿន សុខមុនី	លេខាការផ្សាយព្រឹត្តិបត្រ

ដែលពាក់ពន្ក
ធ័ ្នុងការចូលរួមស្ថាបនា នង
ិ អភវិ ឌ្ឍសង្គមប្រជា

អាសយដ្ឋា ន៖ ផ្ទះលេខ១៣៩ ផ្លូវ.១២១ សង្កាត់ទឹកល្អក១
់
ខណ្ឌទួលគោក រាជធានភ
ី ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព្ទ័

៖ ០២៣៨៨៤ ១៥០

ទូរសារ

៖ ០២៣ ៨៨៣ ៧៥០

អ៊ីម៉ែល

៖ comfrel@online.com.kh

គេហទំពរ័

៖ www.comfrel.org

ប្រអប់សំបុត្រ	 ៖ ១១៤៥

ធិបតេយ្យ។

ប្រសិនប�ើលោក អ្នកនាង កញ្ញា មានសំ ណូមពរ ឬបំណង
ចូលរួមយោបល់

ឬស្នើសុំព្រឹត្តិបត្រ និងឯកសារផ្សេងៗ

ដែលផលិតដោយ ខុមែ្រហ្វល សម្រាប់រក្សាទុក សូ មទំនាក់

ទំនងមកការយាល័
យខុមែ្រហ្វល តាមអាសយដ្ឋា នដូចដែល
ិ
បានផ្តល់ជូននេះ យ�ង
ើ ខ្ញុំនង
ឹ ដោះស្រាយជូននូវរាល់បញ្ហារប
ស់លោក អ្នកនាង កញ្ញា ដោយមេត្រីភាព។

សូ មអរគុណ !

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការដ�ើម្កា
បី របោះឆ្នោតដោយសេរ ី និងយុត្តិធម៌

