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អធិបបាយមលខមនះ

បញ្ជីឈ ម្ ោះអ្នកឈោោះឈ ្្ន តឈៅែតឈោទជាបញ្ហា 
ស្ររាប់ការឈោោះឈ ្្ន តឈៅកម្ុជា

អ្នក មោះ ម ្្ន ត ្ ិោក រក ម ម្ា ះ

មវទិការ ស្បី  ្ បី ការ មោះ ម ្្ន ត  និង ម្បជា ធិបមតយ្ មៅ មខត្ ពម្្ តវង 
 មរៀប ចំ ម�ើង មោយ ខុ�តសហ្វល

ថ្្ន ក ់�រឹក ន្ ំគ.រ.ប

 បញ្ហា  បញ្បី ម ម្ា ះ អ្នកមោះ ម ្្ន ត ោន 
បមងកាើតម�ើង នូវ បញ្ហា  និង មធ្វើឱ្ម្ន 
ការោត់បង់ នូវ សិទិ្ អ្នក មោះម ្្ន ត រាប់តសន 
អ្នក មៅក្នុង អំ�ុង ពន ការមោះម ្្ន ត កាល ប្ី 

្្ន ២ំ០០៧ និង២០០៨កនលាងមៅមនះ។ 
រហូត �ក�ល់ បច្ចុប្ន្ន បញ្ហា  មនះ មៅតត ជា 
ចំមណាទ ជា ក្បីោរ�្ភ និង កាលា យមៅជា ម្បធាន 
បទ � ៏សំខាន ់សម្ម្ប ់ការមម្តៀ� មរៀបចំ ការ 
មោះម ្្ន ត មម្រើសមរ ើស ម្ករុ�ម្បរឹកសា ឃំុ-សង្កា ត់ 

្្ន  ំ២០១២ និង ការមោះម ្្ន ត មម្រើស តាងំ 
តំណាង រាសស ្្ ្ន ២ំ០១៣ខាង�ុខមនះ 
មហើយ ត�ល ទា�ទារ ឱ្ម្ន ការតកលំអ ជា 
បន្ទា ន។់ 
 ោបត់ាងំ ប្ី ការមោះម ្្ន ត មម្រើស មរ ើស 
សម្រិក ម្ករុ�ម្បរឹកសាឃំុ សង្កា ត់ ្ ្ន  ំ២០០៧�ក 
ភា្មរឿជាក ់របស់ ម្ករុ� អ្នក ពាក់្ ន្័ ការង្រ 
មោះម ្្ន ត មៅមលើ បញ្បី មោះ ម ្្ន ត ម្នការ 
ថយចុះ ោ៉ា ងខាលា ងំ។ មៅក្នុង អំ�ុងម្ល 
មោះម ្្ន ត មម្រើសមរ ើស តំណាង រាសស ្្ ្ន  ំ
២០០៨ ការចុះម ម្ា ះ អ្នកមោះម ្្ន ត និង 
ការ សំអាត បញ្បី មោះម ្្ន ត ម្ន ភា្ �និ 
ម្បម្កតបី �យួចំនួន មបើមទាះបបី ម្នការ ខិតខ ំ
ម្បរឹងតម្បង មធ្វើឱ្ �ំមណើ រការ មនះ ម្ន ភា្ 
ម្បមសើរម�ើង កម៏ោយ។ ឆលាងតា� ការ ម្ស្វ 
ម្ជាវ សទាង ់�តិ ក�ូ៏ចជា ការ្ិភាកសា មៅ តា� 
មវទិកា ន្ន្ ត�ល ោន មរៀបចំម�ើង មោយ 
អង្គការ សង្គ� សុបីវលិ ត�ល ម្ន ការង្រ ពាក ់
្ន័្ មៅនរឹង ការសមងកាត ការណ៍ មោះម ្្ន ត 
ោន រកមឃើញថ្ ភាគរយ ពន អ្នក ោន មោះ 
ម ្្ន ត មធៀប នរឹង អ្នកម្ន សិទ្ិ មោះម ្្ន ត 
ទាងំ អស់ ម្នការ ថយចុះ មហើយក ៏ម្ន ការ 
ថយ ចុះ ខាលា ងំ មៅ តំបន ់�យួចំនួន(ម្ន ការ 
ថយ ចុះ ២០% មបើ មធៀប មៅនរឹង អ្នកមោះ 
ម ្្ន ត ្ ្ន ២ំ០០៣)។ �យួវញិមទៀត មបើ មោង 
តា� លទ្ផ្ល មោះម ្្ន ត របស់ គណៈ កម្មា  
ធិការ ជាតិ មរៀ ចំការ មោះម ្្ន ត(គ.រ.ប) 
ោន បង្ហា ញ ឱ្មឃើញថ្ ៧៥% ពន ម្បជា 
្ល រ�្ឋ ត�លម្ន សិទ្ិ មោះម ្្ន ត ម្បម្ណ 
៨,១២លាន ន្ក ់ក្នុង បញ្បី ម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត 
ោន មោះម ្្ន ត និង ម្ន២៥% គឺ មសមាើនរឹង 
ម្បម្ណ ២លាន ន្ក ់្ ុំោន មោះម ្្ន ត 
មនះ ក ៏ជា សញ្្ញ  �យួ ត�ល ោន បង្ហា ញថ្ 

្្ន ២ំ០០៨។ តា� ការ មសទាៀប សទាង ់�តិ ក្នុង 
មវទិកា ស្បី ប្ី ការ មោះ ម ្្ន ត  និង ម្បជា ធិបមតយ្  
ោន រក មឃើញ ថ្ ម្ន ទស្សនៈ ្ បីរ មផ្្សង គា្ន  
ចំមពាះ ការ មចញ ទម្�ង ់ ១០១៨ មោយ ក្នុង 
មន្ះ  ទស្សនៈ �យួ ោន មស្នើ ឲ្ លុប មោល 
នូវ ទម្�ង ់១០១៨ តម្�រូវ ឲ្ ឈប ់យក មម្បើ 
ម្ោស់ ក្នុង ម្ល មោះ ម ្្ន ត ខាង �ុខ  មម្ពាះ 
ម្ន បញ្ហា  មម្ចើន មលើក �ក មហើយ។ ចំតណក 
�តិ �យួ មទៀត ោន ផួ្្ច មផ្្ើ� ឲ្ ម្ន ការ រកសា 
ទុក ទម្�ង ់ ១០១៨ �ម�ល  តត ម្តរូវ ម្ន 
វធិាន ការ ្ ម្ងរឹង ការ ម្គប ់ម្គង  ចំមពាះ អ្នក 
មចញ លិខិត មនះ និង តថ រកសា គល់ បញ្បី ពន 
ការ មចញ លិខិត ១០១៨ មម្ពាះ សំអាង មហតុ 
ផ្ល ទម្�ង់  ១០១៨ មម្បើ ម្ោស់ ោន សម្ម្ប់ 

ការ ចុះម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត និង ការសំអាត 
បញ្បី មោះម ្្ន ត ោនមធ្វើឱ្ ប៉ាះពាល់ មៅមលើ 
សិទ្ិ អ្នកមោះម ្្ន ត។ បញ្ហា  ទាងំមនះ ម្នការ 
មោទ ម្បកាន ់ោ៉ា ងខាលា ងំ មៅមលើ អ្នក ទទួល 
ខុសម្តរូវ ក្នុង ការង្រ ចុះបញ្បី និង សំអាត 
បញ្បី ម ម្ា ះ អ្នកមោះម ្្ន ត។ ោបត់ាងំ ប្ី 
មម្កាយ ការ មោះ ម ្្ន ត ្ ្ន  ំ២០០៣ ការ ចុះ 
ម ម្ា ះ អ្នកមោះម ្្ន ត និង ការមធ្វើ បច្ចុប្ន្ន 
បញ្បី មោះ ម ្្ន ត ម្តរូវ អនុវត្ មោយ ម្បធាន 
ម្ករុ� ម្បរឹកសាឃំុ សង្កា ត ់និង មសមាៀនឃំុ សង្កា ត ់
ផ្ទា ល់ មហើយ មធ្វើ ម�ើងជា មរៀងរាល់ ្្ន  ំគឺ ោប ់
្បី ពថងៃទបី០១ �ល់ ពថងៃទបី២០តខតុលា។ 
 ទាងំគណបក្សនមោោយ �និ កាន ់
អំណាច និង សង្គ� សុបីវលិ ត�ល មធ្វើការ 
ពាក់្ ន័្ នរឹង ការង្រ មោះម ្្ន ត មនះ ោន មធ្វើ 
ការ កតសំ់គាល់ មៅមលើ ការ អនុវត្ ការង្រ 
របស់ មសមាៀនឃុំ សង្កា ត ់និង ម�ឃុំ មៅសង្កា ត ់
ក្នុង ការ ចុះម ម្ា ះ និង លុបម ម្ា ះ អ្នក មោះ 
ម ្្ន ត ថ្ ម្ន ភា្លំមអៀង ឬ ម្នការ មរ ើស 
មអើង មៅមលើ អ្នកមោះម ្្ន ត ត�ល មគ អាច 
�រឹង ថ្ ម្ន និន្្ន ការ �ិន គំាម្ទ គណ បក្ស កាន់ 
អំណាច។ ការត�ល តំរូវឱ្ម្ន អ្នកមោះ 
ម ្្ន ត ម្តរូវ មៅ្ិនិត្ បញ្បី ម ម្ា ះ ជា មរៀងរាល់ 

្្ន  ំមនះ ក ៏ជា បញ្ហា  ត�ល ោន មលើកម�ើងថ្ 
ជា ការ ោក ់ការទទួលខុសម្តរូវ មៅមលើ អ្នក 
មោះម ្្ន ត ជាជាង មៅមលើ អ្នក អនុវត្ ការ 
ចុះម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត(ម�ឃំុ មៅសង្កា ត ់

តត ការ មោះ ម ្្ន ត មហើយ ភាគ មម្ចើន ពន ្ ល 
រ�្ឋ ក�ុ្ជា ម្ន ការ លំោក ក្នុង ការ រកសា 
ឯកស្រ ឲ្ ោន ម្គប់ ម្គាន់ ម�ើ�្បី មោះ ម ្្ន ត។
 រំុវញិ បញ្ហា  ទាំងមនះ ម្ន និន្្ន ការ 
រ�ួគា្ន  �ួយ ្ បី ម្គប់ភាគបី ពាក់្័ន្ គឺ ម្តរូវតតម្ន 
ការ តក លំអ នូវ បញ្បី ម ម្ា ះ អ្នក មោះ ម ្្ន ត ជា 
ោ ំោច។់
 ក្នុង កិច្ចម្បរុំ ម្បកាស ល ទ្ឋ ផ្ល បមណ្ាះ 
អាសន្ន ពន ការ្ិនិត្ បញ្បី ម ម្ា ះ និង ចុះ 
ម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត ្ ្ន  ំ២០១០ កាល ប្ី ពថងៃទបី 
១២ តុលា មៅឯ ស្្ន កក់ារ កណ្ាល គ រ 
ប រារធានបី ភ្នមំ្ញ គណបក្ស នមោ ោយ 
ជាមម្ចើន ោន ទទូច ឱ្ គ រ ប តក តម្ប ម្ប្ន័្ឋ 
មរៀបចំ បញ្បី ចុះម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត បច្ចុប្ន្ន 

មសមាៀនឃុំ សង្កា ត ់និង គ.រ.ប)ក្នុងករណបី  
ម្ន ការ ោតប់ង ់សិទ្ិ មោះម ្្ន ត។ តា� 
រោយ ការណ៍ ម្ស្វម្ជាវ �យួ របស់ អង្គការ 
ខុ�តសហ្វល ោនបង្ហា ញ ឱ្មឃើញថ្ មៅក្នុង 
ការមោះ ម ្្ន ត មម្រើសតាំង តំណាងរាសស ្

្្ន ២ំ០០៨ ម្ន ម្បជា្លរ�្ឋ តខមារ ត�លម្ន 
សិទ្ិ មោះ ម ្្ន ត ម្បតហល ៤៤០.០០០ 
ន្ក់(ភាគមម្ចើន ពន អ្នក ទាំង មន្ះោន 
មោះម ្្ន ត មៅក្នុង ្ ្ន ២ំ០០៣ និង២០០៧)
្ំុ ោន មោះម ្្ន ត មោយស្រ បញ្ហា  មផ្្សងៗ 
ត�ល មម្ចើន ជា ករណបី  ត�ល អ្នកមោះ ម ្្ន ត 
្ំុ អាច រក ម ម្ា ះ ឬ ្ ុំ អា ចរក ការោិ ល័យ 
មោះ ម ្្ន ត មឃើញ។ ទនទារឹ�នរឹង មនះ អង្គការ 
សមងកាត ការណ៍ មោះម ្្ន ត និង គណ បក្ស 
នមោ ោយ �យួចំនួន ម្នការ ខ្វល់ខា្វ យ 
មៅ មលើ ភា្�និម្បម្កតបី ទាកទ់ិន មៅនរឹង 
ការមចញ ទំរង១់០១៨ (ឯកស្រ បញ្្ក ់
អត្ សញ្្ញ ណ សម្ម្ប់ ការមោះម ្្ន ត)។ 
មៅក្នុង ករណបី មនះ ម្ន ការមោទម្បកាន ់្ បី 
សំណាក ់គណបក្ស �និ កានអ់ំណាច ថ្ 
កនលាង�ក ម�ឃុំ មៅសង្កា ត់ �ួយចំនួន 
ោនមចញ ទំរង ់១០១៨មៅ�ល់ អ្នក ត�ល 
�ិនម្ន សិទ្ិ មោះម ្្ន ត ជា្ិមសស អ្នក 
ត�លម្ន និន្្ន ការ គាំម្ទ គណ បក្ស កាន ់
អំណាច។ ករណបី  មនះត�រ គ.រ.ប ក ៏�និម្ន 
លទ្ ភា្ ក្នុងការ បង្ហា ញ ្ បី ចំនួន ទំរង១់០១៨ 
ត�ល ោនមចញ មៅក្នុងម្ល មោះម ្្ន ត 

ម�ើ�្បី មរៀសវាង ការោត ់ម ម្ា ះ ម្នម ម្ា ះ 
សទាួន និង �ិនឱ្ ម្បជា្ល រ�្ឋ ខាត់ បង ់
ម្លមវលា មម្ចើន ក្នុងការ ្ ិនិត្ បញ្បី ចុះម ម្ា ះ 
មម្ចើន�ង មហើយ ោន តណន្ ំឱ្ គ រ ប 
មម្បើ ម្ោស់ កំុ ្ ្ូ រ ទ ័រ ម�ើ�្បី បញ្ចូ ល ទិន្ន នយ័ 
និង ចំមណញ ម្លមវលា តត �សន្បី ជានខ់្ស់ 
គ រ ប ម្ន ឯកឧត្� ឈទពនជីថានិង 
មលាករំទាវ សុនិជុំបូោន បកម្ស្យ 
ថ្ ក្នុងស្្នភា្ បច្ចុប្ន្ន មនះ ម្បមទស 
ក�ុ្ជា �និអាច តកតម្ប ម្ប ្  ័ន្ឋ បញ្បី ចុះ ម ម្ា ះ 
មោះម ្្ន តឱ្ ម្សបមៅតា� បមច្ចកវទិយា 
មរឿនមលឿន ោនមទ មម្ពាះ គ រ ប ខ្វះខាត 
ថវកិា ទិញ សម្្ភ រៈ។

ឆលាងកាត់ តា� ការ្ិភាកសា �ួយចំនួន ោន ម្ប�ូលផំុ្្ ោន នូវ 
អនុស្សន ៍�យួចំនួន �ូច ខាងមម្កា�ៈ

- ម�ើ�្បី មធ្វើឱ្ ម្បមសើរម�ើង នូវ ការ ចុះម ម្ា ះ អ្នកមោះម ្្ន ត 
និង បញ្បី មោះម ្្ន ត ការចុះម ម្ា ះ អ្នក មោះ ម ្្ន ត និង ការមធ្វើ 
បច្ចុប្ន្នភា្ បញ្បី មោះម ្្ន ត ម្បោំ្ ្ន  ំមោយ ម្ករុ�ម្បរឹកសាឃំុ 
សង្កា ត ់គួរ រកសាទុក �ត�ល។ ក្នុងករណបី  មនះ ម្ករុ�ម្បរឹកសាឃុំ 
សង្កា ត់ ម្តរូវ ម្ន ឯកស្រ បញ្្ក់ ម្គប់ម្គាន់ �ុននរឹង មធ្វើ 
បច្ចុប្ន្ន ភា្ ឬ លុបម ម្ា ះ អ្នកមោះម ្្ន ត ត�ល ផ្លា ស់ប្ូរ 
ទបីលំមៅ មៅ ឃុំ មផ្្សង ឬ ស្លា ប។់ មោយស្រតត ការមោះម ្្ន ត 
ម្តរូវ ោន មធ្វើ ម�ើងជា មរៀងរាល់ ៥ ្្ន  ំ �ូច មនះ មៅ ក្នុង 
អំ�ុង ្ ្ន  ំមោះម ្្ន ត គរប ម្តរូវ សហ ការ ជា�យួ ម្បធាន 
ម្ករុ�ម្បរឹកសាឃុំ សង្កា ត ់សម្រិក ម្ករុ�ម្បរឹកសាឃុំ សង្កា ត ់
ត�លម្ន សម្សភា្ ចំនួន ្ បីររូប (�ក ប្ី គណបក្ស 
នមោោយ មផ្្សងគា្ន ) មសមាៀនឃុំ សង្កា ត ់និង អាជាញា ធរ �ូល 
ោ្ឋ  ន មផ្្សងៗមទៀត ម្តរូវ ទទួល ខុសម្តរូវ មរៀបចំ ការចុះម ម្ា ះ 
អ្នក មោះម ្្ន ត និង មធ្វើ បច្ចុប្ន្នភា្ បញ្បី មោះ ម ្្ន ត ្ ិមសស 
�យួ សម្ម្ប ់ការមោះម ្្ន ត។ រយៈម្ល ការចុះម ម្ា ះ 
អ្នកមោះ ម ្្ន ត និង មធ្វើ បច្ចុប្ន្នភា្ បញ្បី មោះម ្្ន ត ្ ិមសស 

មនះ គួរ បតន្� �ល់ ១២០ ពថងៃ ម�ើ�្បីឱ្ ម្បជា្ល រ�្ឋ ម្ន 
ម្លមវលា មម្ចើន ចុះម ម្ា ះ មោះ ម ្្ន ត និង ្ ិនិត្ តកតម្�រូវ 
ទិន្ននយ័ ក្នុង បញ្បី មោះម ្្ន ត។ គរប គួរ តតងតាងំ បុគ្គលិក 
របស់ ខលាួន ជា ម្បធាន/អ្នកម្គប់ម្គង ក្នុងការ ចុះម ម្ា ះ 
អ្នកមោះម ្្ន ត ថ្្ន កឃុ់ំ សង្កា ត។់ យុ ទ្ឋ ន្ ការ ថ្្ន កជ់ាតិ 
ម្តរូវតត មធ្វើម�ើង ម�ើ�្បី ផ្្ស្្វផ្សាយ និង រម្�រុញ អ្នកមោះម ្្ន ត 

បញ្បីម ម្ា ះម្ន មខាមា ច
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ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌ ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌

៤៣ ៤៣

ឱ្មៅ ចុះម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត ្ិនិត្ ម ម្ា ះ និង តក តម្�រូវ 
្ត័ម៌្ន ក្នុង បញ្បី មោះម ្្ន ត ក្នុងករណបី  ខុស ្ បី ឯកស្រ អត្ 
សញ្្ញ ណ ្ ិតម្ោក� របស់ខលាួន។ យុ ទ្ឋ ន្ ការ មនះ អាចមធ្វើ 
ម�ើង មោយ គរប គណបក្សនមោោយ រារ រោ្ឋ  ភោិល 
អង្គការ សង្គ� សុបីវលិ ឬ/ និង ភាគបី ពាក ់្  ន្ឋ ័ការមោះម ្្ន ត 
ន្ន្។ មលើស ្ បីមនះមៅមទៀត អង្គការ សមងកាតការណ៍ មោះ 
ម ្្ន ត និង គណបក្ស ន មោ ោយ អាចមធ្វើ ការ អមងកាត មៅមលើ 
�ំមណើ រការ ចុះម ម្ា ះ អ្នកមោះម ្្ន ត និង ការមធ្វើ បច្ចុប្ន្នភា្ 
បញ្បី មោះម ្្ន ត ្ ិមសស មនះ។ 

- ការម្បគល់ ការទទួល ម្តរូវការ ចុះម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត និង មធ្វើ 
បច្ចុប្ន្នភា្ បញ្បី មោះម ្្ន ត មនះ មៅឱ្ គរប ក ៏មោយស្រតត 
តា �ល ទ្ឋ ផ្ល អមងកាត បង្ហា ញថ្ អ្នកម្ន សិទ្ឋិ មោះម ្្ន ត 
ជាង ៥០ % (ក្នុងចំមណា� អ្នក រួប បញ្ហា ) ម្ន ការមរឿជាក ់

មៅមលើ ការង្រ របស់ គរប តត�ួយគត់។ មហើយ ក្នុង 
ការអមងកាត មៅក្នុង ការមោះម ្្ន ត ្ ្ន  ំ១៩៩៨ និង ២០០២ 
បង្ហា ញថ្ ការចុះម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត និង មធ្វើ បច្ចុប្ន្នភា្ 
បញ្បី មោះម ្្ន ត ត�ល មធ្វើម�ើង មោយ គរប គឺម្ន ភា្ 
ម្តរឹ�ម្តរូវ មម្ចើនជាង ម្ប្ ន្ឋ ័បច្ចុប្ន្ន។

- អង្គការ �និត�ន រោ្ឋ ភោិល ត�លជា ស្្បន័ ឯករារ្ គួរ មធ្វើ 
សវនក�មា បញ្បី មោះម ្្ន ត ម�ើ�្បី ផ្្ល់្ត័ម៌្ន ្ បី ភា្ម្តរឹ�ម្តរូវ 
ពន បញ្បី មោះម ្្ន ត �ុននរឹង ម្នការ ចុះម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត 
និង ការមធ្វើ បច្ចុប្ន្នភា្ បញ្បី មោះម ្្ន ត ្ ិមសស។ ្ ត័ម៌្ន 
មៅក្នុង បញ្បី មោះម ្្ន ត (ម ម្ា ះ ពថងៃតខ ្ ្ន  ំកំមណើ ត មភទ) 
គួរតត ម្តរូវមធ្វើ ការមផ្ទាៀងផ្ទា ត ់ជា�យួនរឹង អត្ សញ្្ញ ណ បណ័្ណ  
ត�ល មចញ មោយ ម្កសួង�ហ្ពផ្ទា។ គរប ម្តរូវ មម្បើ ្ ត័ម៌្ន 
មនះ ម�ើ�្បី មផ្ទាៀងផ្ទា ត ់និង មធ្វើ បច្ចុប្ន្នភា្ បញ្បី មោះម ្្ន ត។ 
មទាះបបីោ៉ា ងណា គរប ម្តរូវមធ្វើ ទំន្កទ់ំនង ជា�យួ អ្នក 
ចុះម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត ត�ល ្ ័ត៌ម្ន របស់គាត់ ម្តរូវការ 
តកតម្�រូវ ឬ បច្ចុប្ន្នភា្។ ជា�យួគា្ន មនះ ម្កសួង�ហ្ពផ្ទា 
គួរតត សម្អា ត ទិន្ននយ័ របស់ខលាួន ជា�ុនសិន មោយ ម្ន 
ម្្ច ស់រំនួយ �យួចំនួន �ូចជា ក�មាវធិបី អភវិឌ្ឍន ៍ម្បជាជាតិ 
(UNDP) កំ្ុងតត ្ យាោ� គាមំ្ទ គមម្ម្ង �យួ ត�ល មធ្វើ 
ទិន្ននយ័ អត្ សញ្្ញ ណ តា� របីវស្សស្។

 ម្បសិនមបើ ការមធ្វើ សវនក�មា បញ្បី មោះម ្្ន ត រកមឃើញថ្ 

ភា្ម្តរឹ�ម្តរូវ ពន បញ្បី មោះម ្្ន ត មៅមម្កា� ៩០ % (ទិន្ននយ័ 
�និ ម្តរឹ� �ូចជា ម ម្ា ះ សទាួន និង ម ម្ា ះ មខាមា ច) គរប មោយ 
សហការ ជា�យួ ម្បធាន ម្ករុ�ម្បរឹកសាឃំុ សង្កា ត ់សម្រិក 
ម្ករុ�ម្បរឹកសាឃុំ សង្កា ត់ មោយម្ន ចំនួន ្ បីររូប (�ក ប្ី 
គណបក្សនមោោយ មផ្្សងគា្ន ) មសមាៀនឃុំ សង្កា ត ់និង 
អាជាញា មផ្្សងៗមទៀត ម្តរូវ ទទួលខុសម្តរូវ សម្អា ត បញ្បី 
មោះម ្្ន ត។ នបីតិវធិបី ពន ការសម្អា ត បញ្បី ម ្្ន ត ម្តរូវតត មធ្វើ 
ការតក តម្ប។ គរប គួរតត មម្បើម្ោស់ បញ្បី មោះម ្្ន ត ត�ល 
ោន មម្បើ ក្នុង មោះម ្្ន ត ចុងមម្កាយ មហើយ រក ម ម្ា ះ អ្នក 
ត�ល �ិន ោន មោះម ្្ន ត។ �ូចមនះ គរប ម្តរូវមផ្្ត 
ការយក ចិ ត្ ទុកោក ់តត រន ត�ល �និោន មោះម ្្ន ត ត�ល 
មធ្វើម�ើង មម្កាយ មគ ោន មហើយ មោយ �និោច ់គិត្បី អ្នក 
ត�ល ោន មោះម ្្ន ត មន្ះមទ។

- អ្នកមោះម ្្ន តម្្ន ក់ៗ ម្តរូវតតម្ន បណ័្ណ  ្ ត័ម៌្ន មោះម ្្ន ត 
ម�ើ�្បី មោះម្ស្យ ឧបសគ្គធំៗន្ន្ មៅ កា រ ិោ ល័យ 
មោះម ្្ន ត ត�ល រួប បញ្ហា  រក ម ម្ា ះ ឬ ការោិល័យ មោះម ្្ន ត 
របស់ខលាួន �និមឃើញ។ បណ័្ណ  ្ ត័ម៌្ន អ្នកមោះម ្្ន ត ម្តរូវោន 
ផ្លិត មោយម្ន អ៊ុត ោលា  សទាិ  ក មហើយ ម្តរូវម្ន ្ ័ត៌ម្ន 
អ្នកមោះម ្្ន ត ជា្ិមសស ការោិល័យ និង �ណ្ឌ ល មោះ 
ម ្្ន ត “ជា អចិពសន្យ។៍ អ្នកមោះម ្្ន ត ម្តរូវ រកសា បណ័្ណ  ្ ត័ម៌្ន 
ទុក�ូចជា បណ័្ណ  �ពទមទៀត ត�រ។ ្ ត័ម៌្ន អ្នក មោះម ្្ន ត 
អាច �ូរ ោន ក្នុងករណបី  ត�ល អ្នកមោះម ្្ន ត ផ្លា ស់ប្ូ រ 
លំមៅោ្ឋ ន មៅ ឃំុ មផ្្សងមទៀត។ គរប ម្តរូវ មរៀបចំ បញ្បី 
មោះម ្្ន ត មៅ ការោិល័យ មោះម ្្ន ត ណា ត�លម្ន 
បញ្ហា  (ឧទាហរណ៍ មរៀប តា� អកខារម្ក� ឬ មលខ កូ� អ្នក 
មោះម ្្ន ត មលខ កូ� ការោិល័យ) មហើយ ការផ្លា ស់ប្ូរ 
ទាងំមនះ ម្តរូវតត រូន�ំណរឹ ង �ល់ អ្នកមោះម ្្ន ត។ ជាង មនះ 
មៅ មទៀត មោយ ឧបសគ្គ ច�្ង ន្ន្ ត�លន្ឱំ្ មោះម ្្ន ត 
�និោន គឺ ទាកទ់ង មៅនរឹង ការរក ម ម្ា ះ ឬ ការោិល័យ 
�និ មឃើញ (៥៦% ពន ចម�លាើយ) មហើយមោយ គិត មៅមលើ 
អ្នកមោះម ្្ន ត ម្បម្ណ ៩ % ត�ល �និ ោនទទួល បណ័្ណ  
្ត័ម៌្ន អ្នកមោះម ្្ន ត មន្ះ ការតចក បណ័្ណ  ្ ត័ម៌្ន គួរតត 
ម្តរូវមធ្វើម�ើង មោយ គរប មោយ សហការ ជា�យួ ម្បធាន 
ម្ករុ� ម្បរឹកសា ឃំុ សង្កា ត ់សម្រិក ម្ករុ�ម្បរឹកសា ឃំុ សង្កា ត ់
មោយម្ន ចំនួន ្ បីររូប (�ក ប្ី គណបក្សនមោោយ 
មផ្្សងគា្ន ) មសមាៀនឃំុ សង្កា ត ់និង អាជាញា ធរ �ូលោ្ឋ នមផ្្សងៗមទៀត 
ត�ល អ្នកមោះម ្្ន ត ចងឱ់្ មធ្វើ កិច្ចការ មនះ។ មហើយ ម្តរូវ 
ធាន្ថ្ អ្នកមោះម ្្ន ត ត�ល ោន ចុះម ម្ា ះ ទាងំអស់ ម្តរូវ 
ទទួលោន បណ័្ណ  ្ ត័ម៌្ន អ្នកមោះម ្្ន ត។

- មោយម្ន ការគាមំ្ទ ្ បី ម្្ច ស់រំនួយ ម្កសួង�ហ្ពផ្ទា គួរ 
្យាោ� ឱ្អស់ ល ទ្ឋ ភា្ ម�ើ�្បី មចញ និង តចក អត្ សញ្្ញ ណ 
ប័ណ្ណ  តខមារ �ល់ ម្ប្ល រ�្ឋ ក�ុ្ជា ឱ្ោន ោ៉ា ងយូរ ម្តរឹ� 

្្ន ២ំ០១១។ ម្បសិនមបើ អាចមធ្វើ ោន (មោយ អត្ សញ្្ញ ណ 
សញ្្តិ តខមារ មចញ ឱ្ ្ លរ�្ឋ ក�្ុជា ត�លម្ន អាយុ ោប់្ បី 
១៥ ្ ្ន  ំម�ើងមៅ) មន្ះ អ្នកមោះម ្្ន ត ថមាបី ទាងំអស់ នរឹងម្ន 
ឯកស្រ បញ្្ក ់អត្ សញ្្ញ ណ ម�ើ�្បី មោះម ្្ន ត មៅ ពថងៃ 
មោះម ្្ន ត៕

សក�មា រន ខុ� តសហ្វល សម្្ភ សន ៌ជា �យួ អ្នក ម្ន សិទ្ិ មោះ ម ្្ន ត

ហរិញ្ញវត្ុគណបក្សនឈោោយ
    ឈៅសហរដ្ឋអាឈមរកិ

 ម្ប្ន្័ ចបាប ់ប្ញ្ញ ត្ិ ហិរញ្ញ វត្ុ ម្ល មឃ្សន្មោះម ្្ន ត មៅ អាម�រកិ 
គឺ មផ្្ត ោ៉ា ងសំខាន ់មៅ មលើ ការចង ់ឲ្ ម្ន ការោក ់បង្ហា ញ ជា ស្ធារណៈ 
ឲ្ ោន ម្ញមលញ និង ម្តរឹ�ម្តរូវ ពន ការចំណាយ និង �ូលនិធិ ត�ល រក ោន 
មោយ មបកខារន សម្ម្ប ់តំតណង នមោោយ និង គណៈក�មាកា រហិរញ្ញ វត្ុ របស់ 
្ួកមគ ត�លម្ន គណបក្ស នមោោយ និង គណៈកម្មា ធិការ ម្បម្្រឹត្ិ ក�មា 
នមោោយ ឯករារ្។ មៅក្នុង ម្ប្ ន្ ័មនះ ម្ន បញ្ហា  ជាមម្ចើន ោន មកើត ម្ន 
ម�ើង មៅក្នុង កំ�ុងម្ល២០ ្្ន  ំចុងមម្កាយ �កមនះ ត�ល ភាគមម្ចើន ទាក ់ទង 
ជា�យួ និង ការផ្្ល់ �ូលនិធិ សម្ម្ប ់មឃ្សន្ ជា ម្ោក ់ទន(់Soft money) 
និង ការផ្្ស ្្វផ្សាយ ការតសូ៊ �តិ។ រាល់ បញ្ហា  ទាងំមនះ ោន ន្ ំឲ្ ម្ន ការ មបើក 
សុបី ប អមងកាត ជា បន្បន្ទា បភ់ាលា �ៗ មៅក្នុង សក�មាភា្ ពន គណបក្ស នមោោយ 
សំខាន់ៗ ទាងំ ប្ីរ និង កំតណទម្�ង ់បទ ប្ញ្ញ ត្ិ ថមាបី មៅក្នុង សភា ថ្្ន ក ់សហ ្ ន្ ័
និង ថ្្ន ក ់រ�្ឋ។

ករណបី  សិកសា

្របពន្ធ័ដំឈណើ រការននប្បញ្ញត្ិហរិញ្ញវត្ុឈពលឈោសនា
  មៅ ម្បមទស អាម�រកិ ម្នការ 

អភិវឌ្ឍន៍ ម្ប  ្ន័្ ស្្ប័ន សម្ម្ប់ ម្គប់ម្គង 
មៅមលើ  ការផ្្ល់ នូវ �ូល និធិ ោ៉ា ង 
លអាម្បមសើរ ពន យុទ្ន្ការ មឃ្សន្ 
មោះម ្្ន ត សហ ្  ន្។័ ការ មឃ្សន្ 
មោះម ្្ន ត ពនរ �្ឋខុសៗគា្ន  និង មៅតា� 
ថ្្ន ក ់តំបន ់ម្តរូវោន ម្បម្្រឹត្ មៅមោយ 
អនុមលា� មៅតា� ចបាប ់របស់ រ�្ឋ។

  �ូលោ្ឋ ន ចបាបម់្គរឹះ ត�ល ប្ញ្ញ ត្ិ 
្បី ហិរញ្ញ វតុ្ មឃ្សន្មោះម ្្ន ត សហ 
្ ន្ ័មៅ ម្បមទស អាម�រកិ គឺ ចបាប ់ស្បី្បី 
យុទ្ន្ការ មឃ្សន្មោះម ្្ន ត សហ 
្ ន្ ័្ ្ន ១ំ៩៧២ ។ មោយ អនុមលា� 

មៅតា� ការមធ្វើ វមិស្ធនក�មា មៅ ្ ្ន ១ំ៩៧៤ពន ចបាប ់មនះ ស្្បន័ ឯករារ្ �យួ ម្តរូវោន បមងកាើតម�ើង គឺ គណៈក�មាការ 
មោះម ្្ន ត សហ ្  ន្ ័ (Federal Election Commission) ត�លម្ន មគាលបំណង ្ ម្ងរឹង នូវ ការសមងកាត ការណ៍ ពន 
ចបាបម់ោះម ្្ន ត សហ ្  ន្ ័និង ជា រំនួយ ក្នុង ការមធ្វើ រោយការណ៍ ហិរញ្ញ វតុ្ និង រ�្ឋោល ពន ក�មាវធិបី ការផ្្ល់ ហិរញ្ញ វត្ុ  ្ បីរ �្ឋ។
 បន្ទា ប់្ បី តុលាការ ជានខ្់ស់ អាម�រកិ ោន ្ ិោរណា មរឿងក្បី �យួ រចួ�ក (Buckley v. Valeo) មៅ ្ ្ន ១ំ៩៧៦សភា 
អាម�រកិ ោន មផ្្ើ� នូវ វមិស្ធនក�មា �យួ ពន ចបាប ់មនះ ត�ល ោនអនុ�ត័ មៅ ្ ្ន ១ំ៩៧៩ ។ ការមធ្វើ វមិស្ធន ទាងំមន្ះ ម្តរូវោន 
អនុ�ត័ ម�ើ�្បី តកល�អា នូវ �ំមណើ រ ការមធ្វើ រោយការណ៍ និង បមងកាើន នូវ តួន្ទបី ពន គណបក្សនមោោយ។ ចបាប ់មនះ ោនផ្្ល់ 
ឲ្ ម្ន៖

ម្បធាន្ ធិបតបី អាម�រកិ ោរា៉ា កអ់ូោម្៉ា
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ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌ ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌

៤៣ ៤៣

1. ការមោះ្ុ�្ផ្សាយ ពន រោយការណ៍ ចំណូល និង ចំណាយ មៅ ឲ្ រ�្ឋោល មឃ្សន្មោះម ្្ន ត សហ 
្ ន្។័

2. ការោក ់ត�ន កំណត ់និង ហ្�ម្ោ� ពន ការបងព់ថលា និង ចំណាយ សម្ម្ប ់រ�្ឋោល មោះ ម ្្ន ត សហ ្ ន្។័
3. ហិរញ្ញ វត្ុ  ្ បីរ �្ឋ សម្ម្ប ់យុទ្ន្ការ មឃ្សន្មោះម ្្ន ត ពន ការមោះម ្្ន ត ម្បធាន្ធិបតបី អាម�រកិ។

 មោយ អនុមលា� មៅតា� ចបាប ់
គណៈកម្មា ធិការ របស់ មបកខារន 
គណៈកម្មា ធិការ របស់ គណបក្ស 
នមោោយ និង គណៈកម្មា ធិការ ម្បម្ រ្ឹតិ្ 
ក�មា នមោោយ ម្តរូវោន តម្�រូវ ឲ្ បញ្ចូ ន 
នូវ រោយ ការណ៍ តា�រយៈ ម្ល �យួ 
អំ្បី  ការទទួល និង ការចំណាយ 
ហិរញ្ញ វត្ុ។ ឧទាហរណ៍ មបកខារន 
ទាងំអស់ ម្តរូវោន តម្�រូវ ឲ្ ផ្្ល់នូវ ប ញ្ច បី 
ម ម្ា ះ ពន គណៈកម្មា ធិការ ម្បម្ រ្ឹតិ្ក�មា 
នមោោយ និង គណៈកម្មា ធិការ ប ក្ស 
នបីតិបុគ្គល និង ឯករន ទាងំអស់ ត�ល 
ោនផ្្ល់ ការគាមំ្ទ តផ្្នក ហិរញ្ញ វត្ុ សម្ម្ប ់្ ួកមគ មលើស្បី$២០០ក្នុង១ ្្ន ។ំ
 ត�ន កំណត ់សម្ម្ប ់ចំនួន ពន ការបរោិ្ច គ មោយ សមា ម្គ ័ចិត្ ម្តរូវោន បមងកាើតម�ើង ោចម់ោយត�ក ្បីគា្ន  សម្ម្ប ់
បុគ្គល ឯករន គណៈកម្មា ធិការ នមោោយ និង គណៈកម្មា ធិការ ន មោ ោយ ត�ល គាមំ្ទ មបកខារន មម្ចើន ន្ក។់ ចំនួន 
ទាងំមន្ះខុសៗគា្ន  គឺ អាម្ស័យមៅមលើ ថ្ មតើ ការបរោិ្ច គ មនះ សម្ម្ប ់អ្នកណា? ការបរោិ្ច គ ្ បី បុគ្គល ឯករន គរឹ �និអាច 
មលើស្បី៖

– $១០០០ត�ល ផ្្ល់ មៅ ឲ្ មបកខារន ឬ គណៈកម្មា ធិការ មបកខារន សម្ម្ប ់ការមឃ្សន្មោះម ្្ន ត �យួ រំុ។
– $២០០០០ក្នុង កំុ �ុង ម្ល១�យួ ្្ន  ំម្បតិទិន ត�ល ផ្្ល់ ឲ្ គណៈកម្មា ធិការ នមោោយ ត�ល ោន 

បមងកាើតម�ើង និង កំ្ុង ម្តរូវោន មគ តថរកសា មោយ គណបក្សនមោោយ ជាតិខលាះៗ មហើយ �និត�ន របស់ 
មបកខារន មទ។

– $៥០០០ក្នុង កំុ �ុង ម្ល១ ្្ន  ំម្បតិទិន ត�ល ផ្្ល់ មៅ ឲ្ គណៈកម្មា ធិការ នមោោយ �ព៍ទ ណា�យួ។
 បុគ្គល ម្្ន ក ់�និអាច បរោិ្ច គ មលើស្បី$២៥០០០ោនមទ សម្ម្ប ់យុទ្ន្ការ មឃ្សន្មោះម ្្ន ត ក្នុង �យួ ្្ន  ំ
ម្បតិទិន។
 ស្របីវក�មា សហរបី្ ពា ណិ រ្ ក�មា អ្នកមធ្វើ កិច្ចសនយា ជា�យួ រោ្ឋ ភោិល សហ ្  ន្ ័និង រនបរមទស �និម្តរូវ ោន អនុ 
ញ្្ញ  ត្ ឲ្ មធ្វើការ បរោិ្ច គ ឬ ចំណាយ រួយ�� មបកខារន សហ ្  ន្ ័មទ។ វធិានការ ពន ចបាប ់ជាមម្ចើន �ូចជា ចបាប ់សុបីវលិ ចបាបរ់�្ឋោល 
និង ចបាប ់ឧម្កិ�្ឋក�មា ម្តរូវោន យក�កមម្បើ ម្ោស់ ម�ើ�្បី ្ ម្ងរឹង នូវ ភា្ តរឹងរុ រឹង ត�ល ោនោក ់មៅមលើ ការចូលរ�ួ ការមោះម ្្ន ត 
ទាកទ់ង មៅនរឹង ការផ្្ល់ �ូលនិធិ មឃ្សន្មោះម ្្ន ត សហ ្  ន្។័ វធិានការ ទាងំមនះ ម្តរូវោន អនុវត្ មោយ គណៈក�មាការ 
មោះម ្្ន ត សហ ្  ន្ ័និង ម្កសួង យុត្ិ ធ�។៌

ហរិញ្ញវត្ុឈោសនាក្នងុការឈ�ៀសវាងបទប្បញ្ញត្ិែដលរាន្ររាប់
 មៅក្នុង ការអនុវត្ន ៍គណបក្សនមោោយ និង មបកខារន អាច បមងកាើន ចំនួន ពន ម្បភ្ ហិរញ្ញ វត្ុ របស់ខលាួន មហើយ ទទួល 
ោនការ ផ្្ល់នូវ �ូលនិធិ ោ៉ា ងមម្ចើន មលើសលប ់សម្ម្ប ់យុទ្ន្ការ មឃ្សន្មោះម ្្ន ត របស់ ្ ួកមគ។ ្ ួកមគ មធ្វើ ោ៉ា ងមនះ 
ោន មោយ �និ បំពាន ចបាប ់មទ គឺ មគ ោន មម្បើ ភា្ ម្ន ចមន្លា ះម្បមហ្ង មៅក្នុង ចបាប ់ក្នុងការ តស្វងរក នូវ �ូលនិធិ បតន្�មទៀត 
ត�ល អាជាញា ធរ �និ ោកទ់ណ្ឌ ក�មា មគ ោនមទ។

 បញ្ហា លយុទន់(Softmoney)
 លុយ ទន ់គឺជា ម្ោក ់ត�ល រកោន និង ចំណាយ មៅមម្រៅ ម្កបខណ័្ឌ  ត�ល ោន ហ្� មៅក្នុង ចបាបម់ោះម ្្ន ត 
សហ ្  ន្។័ មៅ ម្បមទស អាម�រកិ លុយ ទន ់មនះ ោន ម�ើរតួន្ទបី ោ៉ា ង ធំមធង មៅក្នុង យុទ្ន្ការ មឃ្សន្មោះម ្្ន ត 
សហ ្  ន្។័ តា�ចបាប ់ម្ោក ់ទាងំមនះ ម្តរូវោន ម្បគល់ មៅ ឲ្ គណៈកម្មា ធិការ ជាតិ ពន គណបក្សនមោោយ ត�ល 
ោន បមងកាើតម�ើង មៅ ថ្្ន ក ់រ�្ឋ។ វា �និម្ន មគាលបំណង សម្ម្ប ់ផ្្ល់នូវ �ូលនិធិ ក្នុងការ យុទ្ន្ ការមឃ្សន្ 
មោយផ្ទា ល់ មទ ប៉ាុតន្ ម្តរូវោន មម្បើម្ោស់ សម្ម្ប ់មសចក្បីម្តរូវការ របស់ គណបក្ស។ �ូមច្នះ វា អាចបមងកាើត ឲ្ ម្នការ 
មម្បើម្ោស់ មោយ ម្បមោល សម្ម្ប ់យុទ្ន្ការ មឃ្សន្មោះម ្្ន ត។ ជាទូមៅ លុយ ទន ់មនះ ម្តរូវោន មគ មម្បើម្ោស់ 
សម្ម្ប ់មលើកសរមសើរ ្ បី គុណស�្ត្ិ ពន គណបក្សនមោោយ ណា�យួ។
 ចបាប ់ោន ហ្�ម្ោ� ស្របីវក�មា ធន្គារ និង សហរបី្ ពាណិរ្ក�មា ក្នុងការ បរោិ្ច គ លុយ មៅកាន ់�ូលនិធិ 
មោះម ្្ន ត របស់ មបកខារន មហើយ មធ្វើការ បរោិ្ច គ មោយ ឯករារ្ ម�ើ�្បី សម្�បសម្�រួល ការមោះម ្្ន ត ពន មបកខារន 
ជាកល់ាក ់ណា�យួ ប៉ាុតន្ គាមា នអ្វបី ហ្�ម្ោ� ្ ួកមគ �និ ឲ្ ោក ់លុយ �យួចំនួនធំ សម្ម្ប ់ការមម្បើម្ោស់ របស់ 
គណបក្ស ម�ើយ។

ការផ្សព្វផសាយមុនឈពលការឈោោះឈ ្្ន ត
 ម្ល មោះម ្្ន ត សភា សហ ្  ន្ ័មៅ ្ ្ន ១ំ៩៩៦ ោនបង្ហា ញ ឲ្ មឃើញ ្ បី វធិបី �យួមទៀត ត�ល �និោន បញ្ញ ត្ិ 
មៅក្នុង ចបាប ់ស្បី្បី ហិរញ្ញ វតុ្ មឃ្ស ន្ម្ល មោះម ្្ន ត ត�ល វធិបី មន្ះោន ប៉ាះពាល់ ជា អវរ្ិម្ន ោ៉ា ងខាលា ងំ មៅមលើ 
ម្ប្ ន្ ័ទាងំ �ូលពន វធិានការ ម្គបម់្គង ហិរញ្ញ វតុ្ គឺ បញ្ហា  ផ្្ស ្្វផ្សាយ ការតសូ៊ �តិ។ មោងមៅតា� ការអនុវត្ ន ៍
មនះ បុគ្គល និង ម្ករុ� ឯករារ្ ត�ល ោន គាមំ្ទ ក្នុង មរឿង នមោោយ ណា�យួ អាច ចំណាយលុយ មៅមលើ ការផ្្ស ្្វផ្សាយ 
មរឿង នមោោយ របស់ ្ ួកមគ តា� TV និង ស្រ ្  ៌ត ម្ន និង តា� ខិត្បណ័្ណ មផ្្សង។ លុយ ទាងំមនះ �និោន ផ្្ល់ 
មៅ ឲ្ គណបក្សនមោោយ មទ មហើយក ៍�និ មៅមម្កា� ចបាប ់ម្គបម់្គង របស់ សហ ្  ន្ ័ត�រ។ មោងតា� រោយការណ៍ 
ម្ស្វម្ជាវ ្ បី ្ ្ន ១ំ៩៩៥�ល់ ្ ្ន ១ំ៩៩៦ ម្ន ម្ករុ� ចំនួន២០ក្នុងចំមណា�៣០ម្ករុ� ោន ចំណាយ �ិនតិចជាង$៥០លាន 
ឬ អាច$១០០លាន មៅមលើ បញ្ហា  ទំាងមន្ះ។ សក�មាភា្ ពន ម្ករុ� ទំាងមន្ះ ម្តរូវោន សម្�បសម្�រួល មោយ អ្នកគំាម្ទ 
មបកខារន។

អតបីតម្បធាន្ធបតបីអាម�រកិ និន សុន

ការផសាយសឈមលេងសង្គមសុជីវិល

»»»ផ្សាយផ្ទា ល់ ៖ រាលន់្ងៃ�ធ័ន្ទដល់ន្ងៃអាទិត្យោប់ពជីឈរាោ ង៧.៣០នាទជី
  ដល់ឈរាោ ង៨.៣០នាទជី្រពរឹក
»»»តា�រយៈ ៖ វិទ្យុFM105MHz(ភ្នំឈពញ),FM90MHz(ភ្នំឈពញ),
»»»ផ្សាយបន្មៅតា�បណ្ាមខត្ ៖  FM90.25MHz(ោត់ដំបង),
     FM88.5MHz(កំពង់ធំ)
»»»ោកផ់្សាយមៅវទិ្ុអង្គរោ្ឋ  មខត្ ឈសៀមរាប ប្ីមម្៉ា ង ១២ៈ៣០ �ល់ ១៣ៈ០០ FM95.5MHz
»»»ចូលរ�ួបមញ្ចញ�តិមោបល់ ៖ 023 88 57 45, 016 54 43 98, 012 43 34 37
»»»មផ្ញាើស្រជាអក្សរ (SMS) ៖ 017 91 92 80
»»»អុបីត�៉ាល ៖ comfrel@online.com.kh & »»»មគហទំ្រ័ ៖ www.comfrel.org
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ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌ ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌

៤៣ ៤៣

ការឈោោះឈ ្្ន តឈ្រជើសឈរ ើសសភាជាន់ទាប
    ឈៅ្របឈទសអាហ្វហ្្គ នជីរ្ាន

សនលេរឹកឈ ្្ន តឈ្រជើសឈរ ើសសភាជាន់ទាប
សនលារឹកម ្្ន ត ម្តរូវោន តមម្�ៀប ម ម្ា ះ រូប សញ្្ញ  សម្្គ ល់ 

និង រូបថត មបកខារន ្ ្ន  ំ២០១០ មហើយ ម្តរូវោន រចន្ ម�ើងខុសៗគា្ន  
មៅតា� �ណ្ឌ ល �ល់ មៅ ៣៥ ម្បមភទ មោយ ក្នុងមន្ះ សម្ម្ប ់
៣៤ មខត្ និង �យួ សម្ម្ប ់�ណ្ឌ ល រនជាតិភាគតិច គួ របី។ 

ឈបក្ខជន�ូលរូម្របែជងការឈោោះឈ ្្ន ត្ ្ន ំ២០១០
មបកខារន សរុប ២ ៥៥៦ ន្ក ់ោន ចុះម ម្ា ះ មៅក្នុង 

បញ្បី ម ម្ា ះ មបកខារន និង មៅមលើ សនលារឹកម ្្ន ត មោយ រាបប់ញ្ចូ ល 
ទាងំ មប កខា ន្រ បី ៤០៦ ន្ក ់និង មបកខារន រនជាតិភាគតិច គួ របី 
ចំនួន ៥២ ន្ក ់(១០ ន្ក ់ជា មប កខា ន្រ បី) ។ ម្ន មបកខារន �យួចំនួន 
ម្តរូវោន �ក មចញ្បី បញ្បី មោយស្រ ការប�ិមសធន ៍្ បី គណៈកម្មា  
ធិការ។ ម�ើ�្បី កាលា យជា មបកខារន ក្នុង បញ្បី មោះម ្្ន ត មបកខាភា្ 
នបី�យួៗ ម្តរូវបំម្ញ ពាក្មស្នើសំុ ត�ល តម្�រូវ ឲ្ មបកខាភា្ ម្ន 
សញ្្តិ ជា ្ លរ�្ឋ អា ហ្វហ្្គ  នបី ស្្ន �និ ធាលា ប ់ជាបម់ទាស ្ បីបទ 

ឧម្កិ�្ឋ ម្ប្ងំ នរឹង �នុស្សជាតិ ឬ បទឧម្កិ�្ឋ ន្ន្ ឬ ម្តរូវោន មគ �ក 

ហូត សិទ្ិ ្ លរ�្ឋ មោយ តុលាការ ោ៉ា ងមហ្ចណាស់ ម្ន អាយុ 
២៥ ្្ន  ំគិត ម្តរឹ� ពថងៃជា មបកខាភា្ ោន ចុះម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត ក្នុង 
បញ្បី មបកខាភា្ ត�ល កំ្ុង កានក់ាប ់�ុខង្រ ជា �សន្បី អ្នករារការ 
ឬ បុគ្គលិក គណៈកម្មា ធិការ មោះម ្្ន ត ឯករារ្ ម្តរូវតត លាតលង 
្បី�ុខ តំតណង មហើយ ចុងមម្កាយ តម្�រូវ ឲ្ ម្ន អ្នកមោះម ្្ន ត 
ោ៉ា ងតិច ១ ០០០ ន្ក ់គាមំ្ទ និង កក ់ម្ោក ់ចំនួន ៣០ ០០០ អា 
ហ្្វ  នបី (ម្បតហល ៦៤០ �ុលាលា  សហរ�្ឋ)។ 

រ្ានជីយ៍និងការោិលធ័យឈោោះឈ ្្ន ត
ស្្នបីយម័ោះម ្្ន តនបី�យួៗ គឺ តបងតចក សនលារឹកម ្្ន ត 

ម្តរឹ�តត ៦០០ សនលារឹក ប៉ាុមណា្ណ ះ ក្នុងករណបី  ត�ល ចំនួន អ្នកមោះម ្្ន ត 
មម្ចើន មលើស្បី ៦០០ ន្ក ់និង ម្តរូវការ សនលារឹកម ្្ន ត មម្ចើនជាង មនះ 
�សន្បី មោះម ្្ន ត មខត្ អាច នរឹង ្ ម្ង្យ ស្្នបីយមោះម ្្ន ត យថ្ភា្ 
�យួ ម�ើ�្បី ធាន្ថ្ សម្្ភ រៈ �និោន តបងតចក រវាង ស្្នបីយមោះម ្្ន ត 
ត�ល នរឹងមធ្វើ ឲ្ គណៈកម្មា ធិការ មោះម ្្ន ត ម្ន ភា្ង្យម្សរួល 
ក្នុងការ កំណត ់ការលួចបនលាំ និង ភា្�និ ម្តរឹ�ម្តរូវ មៅក្នុង �ណ្ឌ ល 
មោះម ្្ន ត។ ៥ ៩០០ �ណ្ឌ ល មោះម ្្ន ត និង ១៩ ០០០ 
ស្្នបីយមោះម ្្ន ត មៅក្នុង ម្បមទស អា ហ្្វ  នបី ស្្ន ម្តរូវោន បមងកាើត 
មៅតា� ស្លាមរៀន វហិ្រ អុបីស្លា � អគារ ស្ធារណៈ និង ម្លខលាះ 

មម្បើ តង ់ជា �ណ្ឌ លមោះម ្្ន ត មៅ ទូទាងំម្បមទស។ 

ភាពមិន្រប្រកតជីែដលោនឈកើតឈ�ើងក្នងុឈពលឈោោះឈ ្្ន ត
្្ន ំ២០១០៖

ការគំរា�កំតហង អំ្បី ហិងសា និង អំណាច ទរឹកម្ោក ់ម្ន 
ទទួលស្្គ ល់ថ្ ជា យុទ្ស្សស្ � ៏ម្ន ម្បសិទ្ភា្ �យួ ម�ើ�្បី ឈ្នះ 
ការមោះម ្្ន ត មហើយ ោន ម្ោន មបកខារន ជាមម្ចើន ឲ្ ឃ្លា ត ង្ៃ យ ្ បី 
ការមោះម ្្ន ត មោយ មសរ បី។ សស្បី និង ម្ករុ� រនជាតិ ោន កាលា យជា 
រនរងមម្គាះ មៅម្ល អនុវត្ ជាកត់ស្ង មហើយ ម្ករុ� ត�ល ង្យ 
រងមម្គាះ �ពទមទៀត ម្ន ផ្លប៉ាះពាល់ មោយ ការបំភតិបំភយ័ ្ បី 
គណបក្សនមោោយ ឬ មបកខារន ត�ល ម្បកួតម្បតរង ក្នុង �ំមណើ រការ 
មោះម ្្ន ត។ �និម្ន រោយការណ៍ ពន បណ្រឹ ង មម្ចើន ម�ើយ ្ ិមសស 
ទស្សនៈ របស់ មបកខារន សស្បី ត�ល �និ ម្តរូវោន មោះម្ស្យ និង 
បណ្រឹ ង របស់ ្ ួកមគ។ ការមម្បើម្ោស់ រូបភា្ មឃ្សន្ �និម្ន 
តុល្ភា្ មទ។ 

អនុរាសន៍របស់មូលនិធិអាន់ែ្វហ្វល(បណ្្ញ
ការឈោោះឈ ្្ន តឈោយឈសរ ជីនិងយតុ្ិធម៌ឈៅអាសុជី)៖
« ការមោះម ្្ន ត ត�ល ពាក ់្  ន្ ័នរឹង បទឧម្កិ�្ឋ និង បណ្រឹ ង ទាកទ់ង 

នរឹង ការលួចបនលាំ ៖ គណៈកម្មា ធិការ មោះម ្្ន ត ឯករារ្ គួរតត 
�រឹកន្ ំការអមងកាត មោយ �និ លម�អាៀង ជាបន្ទា ន ់មហើយ ោកម់ទាស 
អ្នក ត�ល ម្បម្្រឹត្ិ មលមាើស មោយ �និអាច មលើកតលង ោន។

« ការវាយតព�លា ទូមៅ សម្ម្ប់ ការបំម្ញ ការង្រ រប ស់ 
គណៈកម្មា ធិការ មោះម ្្ន ត ឯករារ្ ៖ គណៈ ក ម្មា  ធិ 
ការមោះម ្្ន ត ឯករារ្ គួរតត មធ្វើការ វាយតព�លា ទូមៅ ចំមពាះ 
ប្ញ្ញ ត្ិ របស់ខលាួន និង ោកទ់ណ្ឌ ក�មា ោ៉ា ង តរឹងរ រឹង ម្ប្ងំ នរឹង 
ការលួចបនលាំ ការមោះម ្្ន ត។

« កំតណទម្�ង ់ម្ប្ ន្ ័ពន ការចុះម ម្ា ះ អ្នកមោះម ្្ន ត ៖ មោយ 
ស្រ ម្នការ ពាក ់្  ន្ ័ជា�យួនរឹង ទិន្ននយ័ បមច្ចកមទស ត�ល 
អាច ការពារ ការ ចុះម ម្ា ះ មម្ចើន�ង ការបង្ហា ញ បញ្បី អ្នក មោះ 

ម ្្ន ត មោយ ជាកល់ាក ់មៅក្នុង �ណ្ឌ លមោះម ្្ន ត នបី�យួៗ 
គឺ សំខាន ់ផ្ងត�រ ម�ើ�្បី ការពារ ការមោះម ្្ន ត មម្ចើន�ង។ 
កំតណ ទម្�ង ់ត�ល គួរ ឲ្ សរ មសើរ គឺ ការសម្�បសម្�រួល អ្នក 
មទាស ត�ល រស់មៅក្នុង ្ ន្ន្គារ ម�ើ�្បី មចៀសវាង ការោតប់ង ់
សិទ្ិ មោះ ម ្្ន ត។

« ស្្នបីយម៍ោះម ្្ន ត សស្បី  ៖ ម្តរូវការ បមងកាើន ចំនួន ស្្នបីយ ៍មៅតា� 
តំបន ់ជាមម្ចើន មទៀត សម្ម្ប ់ការមោះម ្្ន ត ន្ម្ល អន្គត 
និង ស្្ នយ័ របស់ រនជាតិភាគតិច (គួ របី) ត�ល ម្តរូវតត តា�ោន 
ោ៉ា ង យកចិត្ទុកោក ់ម�ើ�្បី ឲ្ ម្នការ មកើនម�ើង នូវ រំមនឿ 
ចិត្ សម្ម្ប ់អ្នកមោះម ្្ន ត អាច មោះម ្្ន ត ោន មោយ មសរ បី។ 
�សន្បី មោះម ្្ន ត ម្តរូវតតម្ន ការបណុ្ះបណ្ាល ឲ្ ោន 
ជាកល់ាក ់មលើ �ំមណើ រការ និង �ំមណាះម្ស្យ ជា�យួនរឹង អ្នក 
អមងកាត ការណ៍ និង ម្ប្ ន្ ័ផ្្ស ្្វផ្សាយ។ តួន្ទបី ពន អ្នក អមងកាត 
ការណ៍ �ក ប្ី គណៈកម្មា ធិការ មោះម ្្ន ត ឯករារ្ ម្តរូវតតម្ន 
ភា្ សំខាន ់មៅក្នុងម្ល ម្បតិបត្ិ។ 

« ការរាប ់សនលារឹកម ្្ន ត ៖ ម្ប្ ន្ ័និង នបីតិវធិបី ម្តរូវតត មធ្វើ ឲ្ ម្បមសើរ 
ម�ើ�្បី ឲ្ ម្នការ មរៀប ជាតា រាង អំ�ុងម្ល រាប ់សនលារឹកម ្្ន ត 
មៅក្នុង �ណ្ឌ លមោះម ្្ន ត។

« ការ មម្រើស មរ ើស គណៈ កម្មា ធិកា រមោះ ម ្្ន ត និង ថ្្ន ក ់មម្កា�៖ 
�ំមណើ រការ មម្រើសមរ ើស ពន សម្រិក គណៈ ក ម្មា  ធិ ការមោះម ្្ន ត 
ម្តរូវតត មធ្វើម�ើង តា� �ំមណើ រការ មម្រើសមរ ើស � ៏ស�រ�្ �យួ 
ត�ល គួរតតម្ន ការតណន្ ំនូវ �ំមណើ រការ តម្លា ភា្ ឲ្ កានត់ត 
មម្ចើនជាង មនះ។ សម្រិក ពន រ�្ឋសភា គួរតត ពាក ់្  ន្ ័មៅក្នុង 
�ំមណើ រការ មនះ ផ្ងត�រ។ ការមម្រើសមរ ើស ថ្្ន កម់ម្កា� គួរតត 
មធ្វើម�ើង មោយ ស្ធារណៈ ឬ មធ្វើ ឲ្ ម្ន ការ�រឹង ឭ មៅ ម្គប ់
�ំមណើ រការ។

បញ្ហា សខំាន់ែដលពាក់ពន្ធ័នរឹងការឈធ្វើកំែណទ្រមង់
រាន៖
« វា សំខាន ់ម�ើ�្បី ឲ្ ម្ន �ូលនិធិ បរមទស មៅក្នុង ការ �រឹក ន្ ំ

ការ សទាង�់តិ និង រំមរឿន សម្ម្ប ់ឲ្ �រឹង ចំនួន ្ លរ�្ឋ អា ហ្វហ្្គ  
នបី ស្្ន និង មចញ អត្សញ្្ញ ណ បណ្ណ័  � ៏ស�រ�្ មៅ ទូទាងំ 
ម្បមទស។ អត្សញ្្ញ ណ នរឹងម្តរូវ ោន មម្បើម្ោស់ ជា ឯកស្រ 
ផ្លាូវការ សម្ម្ប ់មម្បើម្ោស់ ជា ផ្លាូវការ និង ឯករន សម្ម្ប ់
ម្គបក់ារ មរៀបចំ រាប ់ប ញូ្ ល ទាងំ ការមោះម ្្ន ត។ ការចុះ 
ម ម្ា ះ អ្នកមោះម ្្ន ត គួរតត បន្ �ំមណើ រការ និង បញ្ចូ ល មៅ 
ក្នុង កំុ្្ូទរ័ សម្ម្ប ់្ លរ�្ឋ អា ហ្្វ  នបី ស្្ន ទាងំ ក្នុង និង មម្រៅ 
ម្បមទស។ សវនក�មា ការចុះម ម្ា ះ អ្នកមោះម ្្ន ត អាច នរឹង 
មធ្វើ មៅ ក្នុង មខត្ នបី�យួ ។ 

« ចបាប ់ហិរញ្ញ វត្ុ ម្ល មឃ្សន្ គឺជា បញ្ហា  � ៏ធំ �យួ ៖ ម�ើ�្បី 
កំណត ់ទបីលាន ម្បកួតម្បតរង មោយ យុត្ិធ� ៌សម្ម្ប ់មបកខា 
រន។ កំតណទម្�ង ់�យួ គួរតត កំណត ់ការចំណាយ ត�ល 
ម្តរូវ ការអមងកាត និង ោកទ់ណ្ឌ ក�មា។ វា អាច នរឹង ម្បមសើរ ម�ើ�្បី 
រាប ់បញ្ចូ ល ការោកទ់ណ្ឌ ក�មា មោយ ម្ញមលញ ចំមពាះ ការ 
មម្បើ ម្ោស់ ធនធាន រោ្ឋ  ភ ិោល មោយ ខុស ចបាប។់ 

ស្្នបីយមោះម ្្ន ត

រាប ់ស្នលារឹក ម ្្ន ត មម្កា� ្ នលាឺ ចមងកាៀង

ការមោះម ្្ន ត មៅអាហ្វហ្្គ  នបីស្្ន

កាល្បី ពថងៃទបី ១៨ តខកញ្្ញ  ្្ន  ំ២០១០ មៅ ម្បមទស អា ហ្វ ហ្្គ  នបី ស្្ន ម្ន ការមោះម ្្ន ត មម្រើសមរ ើស សភា ជាន ់ទាប 
(Wolesi Jirga Elections) មលើក ទបី ្ បីរ បន្ទា ប់្ បី ម្នការ មោះម ្្ន ត �ំបូង ក្នុង ្ ្ន  ំ២០០៥ ត�ល ជា រំហ្ន សំខាន ់ម�ើ�្បី ្ ម្ងរឹង 
ម្បជាធិបមតយ្ មៅក្នុង ម្បមទស មហើយក ៏ជា រំហ្ន �យួ ម្្ះមៅរក ការបម្ងរួបបម្ងរួ� ម្បជាធិបមតយ្ ក្នុងចំមណា� អ្នក ត�ល ពាក់្ ន័្ 
មផ្្សងគា្ន  មៅក្នុង ម្បមទស។ ថ្វបីមបើ ម្ន អំម ើ្ ហិងសា ការលួចបនលាំ ភា្�និម្បម្កតបី មៅមលើ ការ គូស សនលារឹកម ្្ន ត និង ម្ន អ្នកមោះម ្្ន ត 
ជាង 3, 6 លាន ន្ក ់(ពន 9.2 លាន អ្នកម្ន សិទ្ិ មោះម ្្ន ត) ោន មៅ មោះម ្្ន ត វា ម្តរូវោន កតស់ម្្គ ល់ថ្ �ំមណើ រការ មោះម ្្ន ត 
ោន កាលា យជា កត្ា សំខាន ់�យួ មៅក្នុង អន្រកាល ពន ម្បមទស ម្បជាធិបមតយ្ �យួ មនះ។
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ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌ ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌

៤៣ ៤៣

ហរិញ្ញវត្ុគណបក្សនឈោោយ
    ឈៅ្របឈទសោរាងំ

ខលេរឹមរារសខំាន់ៗននការបឈងកើត្រកបខធ័ណ្ឌ គតិយតុ្ស្ររាប់្រគប់្រគង
ហរិញ្ញវត្ុនឈោោយ
 ការបមងកាើត ម្កបខណ័្ឌ  គតិយុត្ សម្ម្ប ់ការម្គបម់្គង ហិរញ្ញ វត្ុ នមោោយ ឈរមលើ 
មគាលការណ៍ សំខាន ់�យួចំនួន �ូចជា៖

•	   ការទទួលស្្គ ល់ លកខាន្ិកៈ គតិយុត្ របស់ គណបក្សនមោោយ ្ បី សំណាក ់
រ�្ឋធ�មានុញ្ញ  ម�ើ�្បី អនុញ្្ញ ត ឲ្ ម្ករុ� នមោោយ ម្បមភទ មនះ អាច ទទួលោន 
នូវ ហិរញ្ញ ប្ទាន ស្ធារណៈ។

•	   ការធាន្ោន នូវ តម្លា ភា្ ក្នុង ហិរញ្ញ វត្ុ របស់ គណបក្សនមោោយ ក�ូ៏ចជា 
របស់ មបកខារន ត�ល អាច មចៀសវាង ោន នូវ ហិរញ្ញ ប្ទាន ទុច្ចរតិ និង ឥទ្ិ្ល 
អាម្កក់ របស់ ្ ួក អ្នកម្នអំណាច មស�្ឋកិច្ច �ក មលើ អ្នកនមោោយ។ 
�ូមច្នះមហើយ មទើប ោប់្ បី ្ ្ន ១ំ៩៩៥�ក ហិរញ្ញ ប្ទាន ្ បី នបីតិបុគ្គល មពាលគឺ 
បណ្ា សហម្គាស ម្ករុ�ហុ៊ន ទាងំឡាយ ម្តរូវោន ហ្�ឃ្ត។់

•	   ការកម្�តិ ការចំណាយ មៅមលើ ការមឃ្សន្មោះម ្្ន ត មោយ មគារ្ នូវ 
មគាលការណ៍ ស�ភា ្ រវា ង មបកខារន ឈរម ម្ា ះ ទាងំអស់ មោយ �និ ម្បកាន ់
្បី ភា្ខុសគា្ន  ពន ធនធាន។

•	   ការមរៀបចំ នូវ ហិរញ្ញ ប្ទាន ស្ធារណៈ ម�ើ�្បី តបស្នង នរឹង ការហ្�ឃ្ត ់
ហិរញ្ញ ប្ទាន ្ បី សំណាក ់្ ួក សហម្គាស។

•	   ការបមងកាើត ទណ្ឌ ក�មា ធងៃនធ់ងៃរ មៅមលើ អ្នក ត�ល ម្បម្្រឹត្ បទមលមាើស បនលាំ សនលារឹកម ្្ន ត ត�ល 
អាច្ន មៅ�ល់ ការ�កហូត សិទិ្ ឈរម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត បមណ្ាះអាសន្ន។

ករណបី  សិកសា
•	   ការម្គបម់្គង ហិរញ្ញ វត្ុ ការមឃ្សន្ មោយ អាជាញា ធរ រ�្ឋោល ឯករារ្ �យួ។ 

គួរបញ្្ក ់ផ្ងត�រ ថ្ ការង្រ មរៀបចំ ការមោះម ្្ន ត មៅ ម្បមទស ោរាងំ គឺ ម្តរូវោន 
មរៀបចំម�ើង មោយ ម្កសួង�ហ្ពផ្ទា និង អាជាញា ធរ ត�ន�បី។

•	   ការម្បកាស ម្ទ្្ស�្ត្ិ របស់ �សន្បី ជាបម់ ្្ន ត ទាងំអស់ ក្នុងទិសមៅ មធ្វើោ៉ា ងណា 
ធាន្ោន ថ្ អ្នក ទំាងមន្ះ ្ ុំោន មឆលាៀតឱកាស ្ បី ការទទួលោន តំតណង ទំាងមនះ 
ម�ើ�្បី មធ្វើការ ម្នោន តា�រយៈ អំម ើ្្ុករលួយ ន្ន្ ម�ើយ។

•	   តា�រយៈ ការោកម់ចញ នូវ វធិាន ម្គបម់្គង ហិរញ្ញ វត្ុ និង ហិរញ្ញ ប្ទាន ស្ធារណៈ 
មនះ ចបាប ់ក ៏ោន បមងកាើត នូវ មគាលការណ៍ ស�ភា ្ រវា ង បុរស និង សស្បី ក្នុងការ 
ចូលរ�ួ ក្នុង វស័ិយ នមោោយ ផ្ងត�រ។

ហរិញ្ញវត្ុក្នងុជជីវភាពនឈោោយ

ឈស�ក្ជីឈផ្ើម
 ោ រាងំជា ម្បមទស ម្បជាធិបមតយ្ � ៏ចំណាស់ �យួ មៅ អឺរ ៉ាុប។  ការកស្ង នបីតិរ�្ឋ 
មៅ ស្ធារណ រ�្ឋ �យួ មនះ កោ៏ន ោបម់ផ្្ើ� តាងំ ប្ី ជាង ្ បីរ សតវត្ស �ុន �កម�លា៉ាះ។ ជាការ 
្ិតណាស់ ការមោះម ្្ន ត គឺជា ម្បធានបទ �៏ សំខាន់ �ួយ មៅ ម្គប់ សង្គ� ម្បជាធិប មតយ្។ 
ជា្ិមសស គឺ មៅ �ំណាកក់ាល �ុន ការមោះម ្្ន ត ត�ល មបកខារន ជា គូម្បតរង នមោ 
ោយ ទាងំ អស់ ម្តរូវខិតខំ ម្បរឹង តម្បង មធ្វើោ៉ា ងណា ម�ើ�្បី ឲ្ ខលាួន អាច ទទួលមជាគរយ័ មលើ 
ការមោះម ្្ន ត។ ការមឃ្សន្មោះម ្្ន ត កោ៏ន កាលា យជា កត្ា កំណត ់លទ្ផ្ល មោះ 
ម ្្ន ត � ៏សំខាន ់�យួ។ ជាកត់ស្ង មៅ រាល់ ការមោះម ្្ន ត�្ងៗ  បញ្ហា  មៅក្នុង ម្ល 
មឃ្សន្ មោះម ្្ន ត តតងតត មកើតម្នម�ើង។ មនះ កោ៏ន បង្ហា ញ ្ បី ឥទ្ិ្ល ពន អំណាច 
មស�្ឋកិច្ច �កមលើ នមោោយ ផ្ងត�រ។ មហតុ�ូមច្នះ មហើយ មទើប នបីតិ វរិ្ម្ន របស់ ោរាងំ 
ម្តរូវ មធ្វើការ វវិឌ្ឍន ៍ខលាួន។ ការោប ់មផ្្ើ��ំបូង គឺ មៅ ្ ្ន ១ំ៩៨៨ ១៩៩០ ១៩៩៣ ១៩៩៥ 
និង២០០៣ ត�ល សភាជាតិ ោនអនុ�ត័ ចបាប ់ស្បី្បី ហិរញ្ញ វត្ុ នមោោយ។ ការ វវិឌ្ឍន ៍
មកើតម្ន ជា បន្បន្ទា ប ់ត�ល ពាក់្ ន្័ �ល់ ការបមងកាើត វធិាន ថមាបី សំរាប ់ម្គបម់្គង ការ ចំណាយ 
កំ�ុងម្ល មឃ្សន្ការ ម្តរួត្ិនិត្ ហិរញ្ញ ប្ទាន ជាម�ើ� មបកខារន ជាម�ើ�។

ហរិញ្ញប្បទានរាធារណៈ
 ហិរញ្ញ ប្ទាន ស្ធារណៈ គឺជា 
ការផ្្ល់រូន ្ បី រ�្ឋ នូវ ថវកិា សំរាប ់ម្ទម្ទង ់
ការចំណាយមផ្្សងៗរបស់ គណ បក្ស នមោ 
ោយ។  ហិរញ្ញ ប្ទាន មនះ ម្តរូវ គណន្ 
តផ្អាក មៅតា� លទ្ផ្ល មោះម ្្ន ត ក នលា ង 
មៅ។ ថវកិា ត�ល ម្តរូវ ផ្្ល់ ឲ្ ម្តរូវ តបង តចក 
មម្កា� ្ បី ភាគ។ ភាគ ទបី�យួ ម្តរូវមធ្វើ ការតបង 
តចក �ល់គ ណ បក្សនមោោយ ណា ត�ល 
ម្ន មបកខារន ឈរម ម្ា ះ ក្នុង ោ៉ា ង តិច ៥០ 
�ណ្ឌ ល មហើយ ត�លម្ន សំមលង គាំម្ទ 
មលើស ្ បី១%ពន សំមលងម ្្ន ត ត�ល ោន 
មោះ។ ចំតណកឯ ភាគ ទបី ្ បីរ ម្តរូវោន បម្�រុង 
ទុក សំរាប ់គណបក្ស ត�លម្ន អាសនៈ មៅ 
រ�្ឋសភា។
 ហិរញ្ញ ប្ទាន ស្ធារណៈ �ួយ 
ម្បមភទ មទៀត គឺ សំរាប ់ផ្្ល់ �ល់ មបកខារន 
ត�ល ោន ចូលរួ� ក្នុងការ មោះម ្្ន ត។ 
ហិរញ្ញ ប្ទាន មនះ មធ្វើម�ើង មម្កា�រូប ភា្ 
ជា សំណង �ល់ ការោយវាយ កាល ប្ី ម្ល 
មឃ្សន្មោះម ្្ន ត។ កប៏៉ាុតន្ �និត�ន ម្គប ់
មបកខារន ត�ល ោន ឈរម ម្ា ះ ទំាងអស់ នរឹង 
ទទួល ោន នូវ ហិរញ្ញ ប្ទាន ទាងំមនះ មទ។ 
មបកខារន ត�លម្ន សំមលងគាំម្ទ មលើស 
្បី៥% ពន សម�លាង ម ្្ន ត ោន មោះ មទើប អាច 
ទទួលោន ការសង ្ បី រ�្ឋ �កវញិ។ �យា៉ាង 
មទៀត មបកខារន កម៏្តរូវ មគារ្ តា� កាត្្វ កិច្ច 
គណនបី �យួ ចំនួន ម�ើ�្បី អាច ទទួល ោន 
សំណង �កវញិ ត�រ។
 មទាះជា ោ៉ា ងណាក្បី ការ សង មនះ 
្ំុម្ន លកខាណៈ ម្ញមលញ មន្ះ មទ។ ទរឹក 
ម្ោក ់ត�ល ម្តរូវ សង ្ បី រ�្ឋ �និអាច មលើស 
្បី៥០%ពន ការកម្�តិ សំរាប ់ការ ចំណាយ 
ម�ើយ មហើយក ៏�និម្តរូវ មលើស្បី ចំណាយ 

 ក្នុងនយ័មនះ តា�រយៈ ហិរញ្ញ ប្ 
ទាន ស្ធារណៈ គណបក្សនមោោយ 
ណា ត�ល �និោន មគារ្ មគាលការណ៍ 
ខាងមលើ នរឹង�និ ម្តរូវ ោនទទួល ហិរញ្ញ ប្ 
ទាន ្ បី រ�្ឋ ោនម�ើយ។

ជាក ់តស្ង របស់ មបកខារន ត�រ។ ោន មសចក្បី 
ថ្ មបកខារន ត�ល ោន ចំណាយ តិចជាង 
ពាក់ កណ្ាល ពន ការកម្�តិ សំរាប់ ការ 

ចំណាយ មោយ ចបាប ់ មទើប អាច ទទួល ោន 
សំណង ទាងំម្សរុង ្ បីរ �្ឋ  មហើយ ្ ុំ ម្ន ករណបី  
មផ្្សង ្ បីមនះ ម�ើយ។

ម្បធាន្ធិបតបី ោរាងំ ហសាគុសុបី
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ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌ ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌

៤៣ ៤៣

បទប្បញ្ញ ត្ិស្ររាប់ហរិញ្ញប្បទានឯកជន
 ជាទូមៅ ហិរញ្ញ ប្ទាន ស្ធារណៈ ្ិតជា �និអាច ម្គបម់្គាន ់សំរាប ់ម្ទម្ទង ់
ចំណាយ របស់ គណបក្សនមោោយ ឬ មបកខារន មៅម្ល មឃ្សន្ រក សំមលងម ្្ន ត 
ោនម�ើយ។ �ូមច្នះ ហិរញ្ញ ប្ទាន ឯក រន គឺម្ន ោោំច ់�ត�ល។
 ោបត់ាងំ្បី ្ ្ន ១ំ៩៩៥ �ក ចបាប ់ោន កាត ផ្្ច ់ទាងំម្សរុង នូវ ហិរញ្ញ ប្ទាន ត�ល 
ោន�ក្បី នបីតិ បុគ្គល មពាលគឺ ្ ្ួក ម្ករុ�ហុ៊ន និង សហម្គាស ទាងំឡាយ។
 ថ្វបីត្តិតត រូបវន័្ បុគ្គល �និ ម្តរូវោន ហ្�ឃ្ត ់្ បី ការមធ្វើ ហិរញ្ញ ប្ទាន ោ៉ា ងណាក្បី ក ៏
ការមធ្វើ អំ មណា យ មៅ�ល់ គណបក្សនមោោយ ឬ មបកខារន ម្តរូវតត ស្ិតមម្កា� វធិាន �យួ 
� ៏តរឹងរ រឹង ផ្ងត�រ។ បទោ្ឋ ន ទាងំមន្ះ ម្ន  �ូចជា ការកម្�តិ នូវ តំពល ពន អំមណាយ (�និ 
ឲ្ មលើស្បី៤៦០០€សំរាប ់បុគ្គល ម្្ន ក ់ក្នុង �យួ ្្ន )ំ ការតម្�រូវ ឲ្ ម្បតិបត្ិ �មធយាោយ 
�ូលប្ទានបម័្ត (ចំមពាះ អំមណាយ ត�លម្ន ចំនួន មលើស្បី១៥០€) កាត្្វកិច្ច ម្តរូវមធ្វើ 
បង្កា នព់� សំរាប ់ការម្តរួត្ិនិត្ ម្្�ទាងំ ការយក្ន្ ្ បី ការមធ្វើ អំមណាយ  ផ្ង ត�រ។

ក្រមិតការ�ំណ្យសរំាប់ការឈោសនា
 ម�ើ�្បី ធាន្ នូវ ស�ភា្ រវាង មបកខារន ម្បកួតម្បតរង ក្នុងការ មោះម ្្ន ត ការកម្�តិ 
ការចំណាយ �យួ ម្តរូវោន ោកម់ចញ។ ការកម្�តិ មនះ ម្តរូវមធ្វើ មោយ គិតគូរ អំ ប្ី ចំនួន 
ម្បជារន ក្នុង �ណ្ឌ ល ក�ូ៏ចជា តំពល សំភារៈ ទូមៅ ផ្ងត�រ។ �ូមច្នះ មឃើញថ្ ការកម្�តិ 
មនះ ម្ន លកខាណៈ បតត់បន ោន មៅតា� កត្ា ទាងំអស់មនះ ផ្ងត�រ។
 ម�ើ�្បី រក ឲ្ មឃើញថ្ ការចំណាយ សំរាប ់ការមឃ្សន្ �យួ ម្តរូវ កម្�ិត ម្តរឹ�ណា មគ 
ម្តរូវយក ទរឹកម្ោក់ ៣៨០០€ បូក នរឹង ផ្លគុណ ពន ចំនួន ម្បជារន សរុប ក្នុង �ណ្ឌ ល នរឹង០,១៥€ ។ 
ចំនួន ត�ល រកមឃើញ មនះ នរឹងម្តរូវ យកមៅ គុណ នរឹង ម�គុណ �យួ។ រូប�ន្ ត�ល ម្តរូវ 
យក�ក គណន្ ម្តរូវោន កំណត់មោយ ចបាប់។ ក៏ប៉ាុតន្ ម�គុណ ត�ល ម្តរូវ យកគុណ 
បតន្�នរឹង ចំនួន រកមឃើញ អាចម្ន ការតម្បម្បរួល។ការតម្បម្បរួល មនះ គឺម្តរូវមធ្វើ ម�ើង មោយ 
បទបញ្្ ពន អំណាចនបីតិម្បតិបត្ិ។ ជា ឩ ទា ហរ ណ៍ ម�គុណ មនះ ោន តម្បម្បរួល 
្បី ១,១២�ក�ល់១,២៦មហើយ មៅ ្ ្ន ២ំ០០៨ (តា�រយៈ ម្កិ ត្ មលខ ២០០៨-១៣០០)

ការ្រគប់្រគងហរិញ្ញវត្ុសរំាប់ការឈោសនា
 រាល់ ចំណូល និង ចំណាយ សំរាប ់ការមឃ្សន្មោះម ្្ន ត ម្តរូវ ម្ប�ូលផ្្ុ ំ ក្នុង 
គណនបី មទាល �យួ។មបកខារន �និម្ន សិទ្ិ ក្នុងការ ោតត់ចង គណ នបី សំរាប ់ការមឃ្សន្ 
របស់ ខលាួន ោនម�ើយ។ មបកខារន ឈរម ម្ា ះ ម្ន កាត្្វកិច្ច ម្តរូវ តតងតាងំ តំណាង មហ 
រញ្ញ រឹក �យួ សំរាប ់ម្គបម់្គង គណនបី របស់ខលាួន។តំណាង ហិ រ ញ្ញ ិ ក មនះ អាចជា រូបវន័្ បុគ្គល 
ត�លម្ន ស�ត្ភា្ ឬ ជា សម្គ� ហិរញ្ញ វត្ុ នមោោយ។
 ការម្គបម់្គង ហិរញ្ញ វត្ុ សំរាប ់ការមឃ្សន្ ម្តរូវ ធាន្ មោយ អាជាញា ធរ រ�្ឋោល 
ឯករារ្ �យួ។គណៈក�មាការ ជាតិ គណនបី មោះម ្្ន ត  និង ហិរញ្ញ វត្ុ នមោោយ ម្តរូវោន 
បមងកាើតម�ើង សំរាប ់ម្តរួត្ិនិត្ គណនបី របស់ មបកខារន កំ�ុងម្ល មឃ្សន្មោះម ្្ន ត។ 
ស្្បន័ មនះ ម្ន សិទ្ិ  និង អំណាច ក្នុងការ ម្តរួត្ិនិត្ គណនបី របស់ មបកខារន អាច ទទួលយក 
បញូ្ន ម្ត�ប ់មៅវញិ ម�ើ�្បី តកសម្�រួល ឬ ម្ោនមោល តត�្ង។ គណនបី ណា ត�ល ម្តរូវោន 
ម្ោនមោល គឺ �និអាច ទទួលោន សំណង ្ បីរ �្ឋ វញិ ោនម�ើយ។ ម្បសិនមបើ រកមឃើញ 
ភា្�និម្បម្កតបី គណៈក�មាការ មនះ ម្ន សិទ្ិ ប្រឹងមៅ ស្្បន័ អយ្ការ ចំមពាះ មរឿង ម្្ហមា 
ទណ្ឌ ។ ម្ករុ�ម្បរឹកសាធ�មានុញ្ញ  កម៏្ន ភារៈ ទទួល ពាក្បណ្រឹ ង ្ បី គណៈកម្មា ធិការ ជាតិ 
គណនបី មោះម ្្ន ត និង ហិរញ្ញ វត្ុ  នមោោយ ផ្ងត�រ។ តា�រយៈ នបីតិវធិបី មនះ មៅម្ក� 
ធ�មានុញ្ញ  អាច ម្បកាស �កហូត សិទិ្ ឈរម ម្ា ះ មោះម ្្ន ត ្ បី មបកខារន ជាបម់ោទ ផ្ងត�រ។

មៅក្នុង រោយការណ៍ ឃ្លា មំ�ើល សភា និង តំណាងរាសស្ 
្បី តខកកកាោ �ល់ តខកញ្្ញ  ២០១០មនះ ខុ�តសហ្វល នរឹង បង្ហា ញ 
ការរកមឃើញ និង ការសមងកាត របស់ខលាួន ទាកទ់ង នរឹង ការបន្ ម្ន 
អតុល្ភា្ ពន អំណាចនបីតិបញ្ញ ត្ិ ចំមពាះ អំណាចនបីតិម្បតិបត្ិ 
្ិមសស ការបន្ ធាលា ក ់ទនម់ខសាយ ពន អំណាច ស្្បន័ នបីតិបញ្ញ ត្ិ និង 
ការបំម្ញ តួន្ទបី របស់ អ្នកតំណាងរាសស្ មៅក្នុង វមិ្ន រ�្ឋសភា។

 អតុល្ភា្ អំណាចនបីតិបញ្ញ តិ្ ក្នុង នបីតិកាល ទបី៤មនះ 
ចំមពាះ អំណាចនបីតិម្បតិបត្ិ បន្ ម្ន កានត់តខាលា ងំ មៅម្លត�ល 
ថ្្ន ក�់រឹកន្ ំពន អំណាច ទាងំ្បីរ �ក្បី គណបក្ស តត�យួ។

 ការបំម្ញ តួន្ទបី របស់ អ្នកតំណាងរាសស ្ត�ល �និ 
�ក ប្ី គណបក្សកានអ់ំណាច ក ៏កានត់ត ្ ិោក ក្នុងការ ឃ្លា មំ�ើល 
ការង្រ របស់ រាររោ្ឋ ភោិល។

 ម្ករុ� អ្នកតំណាងរាសស្ �ក្បី គណបក្ស ស�រង្ុសបី ត�លជា 
គណបក្សម្ប្ងំ ោនបង្ហា ញ ការលំោក របស់ខលាួន មៅក្នុង សន្និសបីទ 
ស្រ្ត័ ៌ម្នមៅ តខសបីហ្ ្ ្ន ២ំ០១០ ថ្ អ្នកតំណាងរាសស្ របស់ 
ខលាួន ោនោក ់លិខិត មៅ រាររោ្ឋ ភោិល ចំនួន ៤៧ចបាប ់ោប់្ បី 
តខ�ករា រហូត�ល់ តខសបីហ្ ២០១០ ត�ល លិខិត មន្ះ រ�ួម្ន 
ការអន្រាគ�ន ៍អំពាវន្វ ោក ់សំនួរ មស្នើ ឲ្ បំភលា ឺមៅ រ�្ឋសភា កប៏៉ាុតន្ 
ម្នការ មឆលាើយ �កវញិ តត ១៥ លិខិត ប៉ាុមណា្ណ ះ។

 តា� ទិន្ននយ័ ខុ�តសហ្វល ទទួលោន ក្នុង រយៈម្ល៣តខ 
(កកកាោ �ល់ កញ្្ញ )  ម្ន លិខិត អ្នកតំណាងរាសស្ ចំនួន១២ចបាប ់
រ�ួម្ន ការអន្រាគ�ន ៍ោក ់សំណួរ �ល់ រាររោ្ឋ ភោិល ការមឆលាើយបំភលា ឺ
មៅ រ�្ឋសភា។ មទាះបបីោ៉ា ងណា ម្តរឹ� ចុងតខ កញ្្ញ  ខុ�តសហ្វល 
�ិនម្ន ្ ត៌័ម្ន ទាក់ទង នរឹង ការមឆលាើយតប លិខិត ទំាងមន្ះ មៅម�ើយ 
មទ។ 

ការសមងកាត កនលាង�ក ក ៏បង្ហា ញ ត�រ ថ្ ម្បធាន អង្គម្បរំុ 
សភាជាមរឿយៗតតងតត ការពារ �ល់ �សន្បី រាររោ្ឋ ភោិល ត�ល �ក 
បំភលាឺ មៅ រ�្ឋសភា តា�រយៈ �ិន ឲ្ តំណាងរាសស្ សួរ បតន្� ឬ 
សួរម�ញមោល មៅមលើ ចម�លាើយ របស់ �សន្បី រាររោ្ឋ ភោិល ត�ល �ក 
បំភលា។ឺ

 តុល្ភា្ អំណាច ពន រ�្ឋសភា ចំមពាះ រាររោ្ឋ ភោិល 

នរឹង កាន់តត ធាលា ក់ចុះ តថ�មទៀត ម្បសិនមបើ �ិនម្ន ការមធ្វើ វមិស្ធនក�មា 
បទបញ្្ពផ្ទាក្នុង ត�ល ការពារ និង ធាន្ �ល់ តួន្ទបី របស់ 
គណបក្សម្ប្ងំ ឲ្ ម្ន ក្នុង រចន្ស�្ន័្ ថ្្ន ក�់រឹកន្ ំពន ស្្បន័ 
រ�្ឋសភា មទមន្ះ។

កា រស មងកា ត ក្នុង រយៈម្ល មនះ ក ៏បង្ហា ញ ត�រ ថ្ ម្ន 
ចលន្ ទាងំ ក្នុង ស្្បន័ សភា និង ស្្បន័ អន្រជាតិ ឲ្ ម្នការ 
យកចិត្ទុកោក ់្ បី លទ្ភា្ បមងកាើត ម្ករុ� សស្បី តំណាងរាសស្ ម�ើ�្បី 
មោះម្ស្យ បញ្ហា  សស្បី មទាះបបីោ៉ា ងណា ការសមងកាត បង្ហា ញថ្ វា 
ហ្ក់ ម្នការ លំោក សម្ម្ប់ ការមធ្វើការ រ�ួគា្ន  រវាង សស្បី  តំណាងរាសស្ 
រវាង គណបក្ស កានអ់ំណាច និង គណបក្សម្ប្ងំ ជា្ិមសស 
បន្ទា ប់្ បី ម្នការ ប្រឹងប្ល់ មៅវញិមៅ�ក រវាង ថ្្ន ក�់រឹកនំ្ គណបក្ស 
ទាងំ្បីរ។

ក្នុង រយៈម្ល រ�្ឋសភា សម្ម្ក �ិន ម្បរំុ អ្នកតំណាងរាសស្ 
ភាគមម្ចើន ោន ចុះ �ូលោ្ឋ ន រួប ម្បជា្លរ�្ឋ រួប សម្រិក គណបក្ស 
និង អាជាញា ធរ ជាម�ើ�។

ការចុះ �ូលោ្ឋ ន របស់ អ្នកតំណាងរាសស្ មៅក្នុង រយៈម្ល 
៣តខ (កកកាោ �ល់ កញ្្ញ  ២០១០) តា� ្ ័តម៌្ន ខុ�តសហ្វល 
ទទួលោន បង្ហា ញ ថ្ ម្ន អ្នកតំណាងរាសស ្ម្បម្ណ៨១រូប 
(ម្បម្ណ ៦៦% ពន អ្នកតំណាងរាសស្ សរុប ១២៣រូប) ោន ចុះ 
�ូលោ្ឋ ន សរុប ោន ម្បម្ណ៣៨៦ មលើក។ ចំនួន មនះ មបើ មម្បៀបមធៀប 
មៅនរឹង រយៈម្ល ៣ តខ �ុន គឺ ្ បី តខ ម�ស្ �ល់ តខ�ថុិន្ ត�លជា 
រយៈម្ល ស�យ័ ម្បរំុ មលើក ទបី ៤ គឺម្ន ចំនួន ម្បហ្កម់្បតហលគា្ន  
(ម្ន រហូត�ល់ ៣៩៦មលើក មហើយ ម្ន អ្នកតំណាងរាសស ្តត 
៧៣រូប)។

ក្នុងចំមណា� តំណាងរាសស្ ទាងំ៨១រូប ត�ល ោន ចុះ 
�ូលោ្ឋ ន ម្ន តំណាងរាសស្ គណបក្ស ម្បជារន ក�្ុជា 
សរុប៥៨រូប(មសមាើនរឹង៦៤% ពន តំណាងរាសស ្គណបក្ស មនះ 
សរុប៩០រូប)។ តំណាងរាសស ្គណបក្ស ស�រង្ុសបី សរុប១៨រូប 
(មសមាើនរឹង៦៩%ពន តំណាងរាសស ្គណបក្ស មនះ សរុប ២៦រូប)។ 
ចំតណក តំណាងរាសស្ គណបក្ស សិទិ្�នុស្ស ត�លម្ន ចំនួន៣ន្ក់ 
ោន ចុះ �ូលោ្ឋ ន ទាងំអស់។ តំណាងរាសស្ គណបក្ស ហ្វ៊ុនសិុនបុិច 
និង តំណាងរាសស្ គណបក្ស ជាតិនិយ� (អតបីត នមរាត្�រណឫទ្ិ) 

ោលេ ឈំមើល សភា
  និង

 តំណ្ងរា្វស្
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ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌ ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌

៤៣ ៤៣

ម្កាហ្វិក ទបី�យួ បង្ហា ញថ្ ចំនួន ចុះ �ូលោ្ឋ ន របស់ អ្នក 
តំណាង រាសស្ តា� គណបក្ស គឺ មសទាើរតត សម្ម្ម្ត មៅនរឹង អាសនៈ 
សភា ត�ល គណបក្សនបី�យួៗទទួលោន។ គណបក្ស ម្បជារន 
ក�្ុជា ោន ចុះ �ូលោ្ឋ ន ត�លម្ន ចំនួន មម្ចើនជាងមគ រហូត�ល់ 
២៦១មលើក។ ប៉ាុតន្ មបើ មម្បៀបមធៀប ភាគរយ ពន ចំនួន អ្នកតំណាងរាសស្ 
របស់ គ ណ បក្សនបី�យួៗ ភាគរយ ពន ចំនួន តំណាងរាសស្ គណបក្ស 
ស�រ ង្ុសបី ោន ចុះ �ូលោ្ឋ ន គឺ ខ្ស់ ជាងមគ។ ោនន័យថ្ អ្នក 

តំណាង រាសស្ គណបក្ស មនះ ោន ចុះ �ូលោ្ឋ ន ២៨% ពន ចំនួន 
មបសកក�មា ទំាងអស់ មបើ មម្បៀប មៅនរឹង ចំនួន តំណាងរាសស្ គណបក្ស 
មនះ ត�ល ម្នតត ២១% ពន ចំនួន តំណាងរាសស្ ទាងំអស់។

តំណាងរាសស្ គណបក្ស៣ មទៀត គឺ គណបក្ស សិទ្ិ�នុស្ស 
គណបក្ស ជាតិនិយ� និង គណបក្ស ហ្វ៊ុនសិុនបុិច កោ៏ន ខិតខំ 
ចុះមៅ �ូលោ្ឋ ន មម្ចើន ត�រ មបើមទាះបបី ចំនួន អ្នកតំណាងរាសស្ 
របស់ខលាួន ម្ន តិច កម៏ោយ។

ស្កសួរ សុខទុកខា តចក អំមណាយ និង 
ការសមម្្ធ ស�ទិ្ផ្ល ន្ន្

១៨៣ 
(៧០%)

៣៦ 
(៣៣%)

៣ 
(៣០%)

០
១ 

(២០%)
២២3 (៥៨%)

ការចុះ្ម្ងរឹង ពផ្ទាក្នុង និង ប ណ្ាញ 
គណបក្ស

៥០ 
(១៩%)

៥៦ 
(៥២%)

៤ 
(៤០%)

២ 
(១០០%)

២ 
(៤០%)

១១៤ (៣០%)

ការចុះ អ��ំមណើ រ ជា ម្ករុ� ឬ 
អ��ំមណើ រ ថ្្ន ក ់�រឹកន្ំ

១៧ 
(៦%)

០ ០ ០ ០ ១៧ (៤%)

ការចូលរ�ួ ក្នុង មវទិកាស្ធារណៈ
៤ (២%)

១០ 
(៩%)

៣ 
(៣០%)

០
២ 

(៤០%)
១៩ (៥%)

 ការអន្រាគ�ន ៍និង មោះម្ស្យ 
បញ្ហា  ន្ន្

៧  (៣%) ៦ (៦%) ០ ០ ០ ១៣ (៣%)

សរុប មគាលបំណង តា� គណបក្ស ២៦១ ១០៨ ១០ ២ ៥ ៣៨៦(១០០%)

១រូប ក្នុងចំមណា� ២រូប �ូចគា្ន  ោន ចុះ �ូលោ្ឋ ន ។

តំណាងរាសស្ គណបក្ស ម្បជារន ក�្ុជា ទាងំ ៥៨រូប 
ោន ចុះ �ូលោ្ឋ ន សរុប ២៦១មលើក ឬ ជា �ធ្� អ្នកតំណាងរាសស្ 
ម្្ន ក ់ោន ចុះ �ូលោ្ឋ ន សរុប៥មលើក ក្នុង រយៈម្ល ៣តខ មនះ។ 
តំណាងរាសស្ ស�រង្ុសបី ទំាង១៨រូប ោន ចុះ �ូលោ្ឋ ន សរុប១០៨មលើក 

ឬ ជា �ធ្� អ្នកតំណាងរាសស្ ម្្ន ក ់ោន ចុះ �ូលោ្ឋ ន សរុប៦មលើក 
ក្នុង រយៈម្ល ៣តខ មនះ។

ចំតណក តំណាងរាសស្ គណបក្ស សិទ្ិ�នុស្ស គណបក្ស 
ជាតិនិយ� និង គណបក្ស ហ្វ៊ុនសិុនបុិច រ�ួគា្ន  ចុះ �ូលោ្ឋ ន សរុប 
ោន ចំនួន ១៧មលើក។

ម្កាហ្វិក ទបី១៖ ភាគរយ ចុះ �ូលោ្ឋ ន របស់ អ្នកតំណាងរាសស្ តា� គណបក្ស មធៀប ភាគរយ ពន អាសនៈ សភា សរុប តា� គណបក្ស

ភាគរយក្នុងអាសនៈសភាតា�គណបក្ស ភាគរយចុះ�ូលោ្ឋ ន

តារាង ទបី ១៖ មគាលបំណង ពន ការចុះ �ូលោ្ឋ ន របស់ អ្នកតំណាងរាសស្ តា� គណបក្ស

មគាលបំណង ពន ការចុះ �ូលោ្ឋ ន 
ទាងំ ២៩០មលើក របស់ 

តំណាងរាសស្ ទាងំ៧០រូប

គណបក្សនមោោយ

សរុប ពន 
មគាលបំណង

៥៨ រូប ១៨ រូប ៣ រូប ១ រូប ១ រូប

តារាង ទបី ១ ោន បង្ហា ញថ្ ការចុះ �ូលោ្ឋ ន ភាគមម្ចើន 
របស់ អ្នកតំណាងរាសស្ គឺ មផ្្តមៅមលើ ការចុះ �ូលោ្ឋ ន ក្នុង មគាល 
បំណង ស្កសួរ សុខទុកខា តចក អំមណាយ និង ការសមម្្ធ ស�ទិ្ផ្ល 
ន្ន្ ត�ល សរុប ម្ន រហូត�ល់ ២២៣មលើក និង ការចុះ្ម្ងរឹង 
ពផ្ទាក្នុង និង បណ្ាញ គណបក្ស ១១៤មលើក ចំតណក ការអន្រាគ�ន ៍
និង មោះម្ស្យ បញ្ហា  ន្ន្ ម្ន ចំនួន តិចជាងមគ គឺ ១៣មលើក 
មសមាើនរឹង៣% ។

- តំណាងរាសស្ គណបក្ស ម្បជារន ក�្ុជាៈ អ្នកតំណាង 
រាសស ្�ក្បី គណបក្ស ម្បជារន ក�្ុជា មផ្្តមៅមលើ 
ការសួរសុខ ទុកខា តចក អំ ណាយ និង ការសមម្្ធ ស�ទិ្ផ្ល 
ន្ន្ ម្ន ភា្ មម្ចើន មលើសលប ់�ល់ មៅ ១៨៣មលើក 
មសមាើនរឹង ៧០% មបើ មម្បៀបមធៀប នរឹង មគាល បំណង ពន 
ការចុះ �ូលោ្ឋ ន ក្នុង គណបក្ស មនះ។ លំោប ់បន្ទា ប ់គឺ 
ការ្ម្ងរឹង បណ្ាញ គណបក្ស ត�លម្ន ១៩%មសមាើនរឹង 
៥០មលើក។ ការ អ��ំមណើ រ ថ្្ន ក់ �រឹកន្ំ ម្ន ចំនួន 
១៧មលើក មហើយ ការ ចុះរួយ�� អន្រាគ�ន ៍ម្ន ចំនួន 
តិចតួច ក្នុង បក្ស តត មលើសមគ មបើ មម្បៀបមធៀប ជា�យួ 
គណបក្ស មផ្្សង គឺ ៧�ង មសមាើនរឹង ៣% និង ការចូលរ�ួ 
មវទិកាស្ធារណៈ ម្ន តិចតួច គឺ ២%ប៉ាុមណា្ណ ះ។

ករណបី ខលាះៗពន ការចុះ �ូលោ្ឋ ន របស់ អ្នកតំណាងរាសស្ 
គណបក្ស ម្បជារន ក�្ុជា ម្ន�ូចជា៖ ពថងៃទបី១៤ តខកកកាោ 

្្ន ២ំ០១០ អ្នកតំណាងរាសស្ មទស ហ៊្ ញ �ណ្ឌ ល ោត�់ំបង 
ោន អមញ្ើញ រួប សំមណះសំណាល សួរសុខទុកខា មលាកម្គរូ អ្នកម្គរូ 
មៅ ស្លាបឋ�សិកសា ក នទាឺ២ សរុប ចំនួន១១ន្ក់ និង 
សំមណះសំណាល សួរសុខទុកខា ម្ករុ� ប មច្ច ក មទស ត�ល កំ្ុង វាស់ 
សទាង ់ស្្បន្ ម្ប្ន្័ ម្បឡាយ មម្ស្ចម្ស្ មៅ ឃុំ ក នទាឺ២ ម្សរុក 

ោណន។់ 

ចំតណក ការចុះ អន្រាគ�ន៍ វញិ គឺ កាល្បី ពថងៃ ទបី២១ 
តខកកកាោ ្ ្ន ២ំ០១០ អ្នកតំណាងរាសស្ សួស កា ណាន �ណ្ឌ ល 
ម្្ះសបីហនុ ោន ចុះ រួប ម្បជា្លរ�្ឋ មហើយ បន្ទា ប�់ក មធ្វើ អន្រា 
គ�ន ៍តា�រយៈ លិខិត មលខ ០២៥/១០កតរ ខ សន ចុះ ពថងៃ ទបី២១ 
តខកកកាោ ្ ្ន ២ំ០១០ រូនមៅ ឯកឧត្� អភោិលមខត្ ម្្ះសបីហនុ 
ម�ើ�្បី រួយ�� មោះម្ស្យ បញ្ហា  ពាក្បណ្រឹ ង ម្បជា្លរ�្ឋ ចំនួន៩២ 
ម្គរួស្រ ត�លម្ន ទំន្ស់ �បីធលាបី មៅ ភូ�៤ិ ឃំុ អូរមម្តះ ម្សរុក សទារឹងហ្វ 
មខត្ ម្្ះសបីហនុ ជា�យួ មលាក ស សុរឹង មោធា សរឹក រង មខត្ 
ម្្ះសបីហនុ និង ម្ករុ�ហុ៊ន ចំមរ ើន ជាតិ ត�ល មកើតម្ន ោបត់ាងំ ប្ី ពថងៃ 
ទបី២៥ តខឧសភា ្្ន ២ំ០០៧ រហូត�ក�ល់ បច្ចុប្ន្ន មនះ មៅ 
�និទានោ់ន មោះម្ស្យ។

- តំណាងរាសស ្គណបក្ស ស�រង្ុសបីៈ ចំតណក ការចុះ 
�ូលោ្ឋ ន របស់ អ្នកតំណាងរាសស្ �ក ប្ី គណបក្ស ស�រង្ុសបី 
ោន មផ្្ត ខាលា ងំ មលើ ការ្ម្ងរឹង បក្ស ត�លម្ន �ល់៥២% 
(៥៦មលើក មម្បៀបមធៀប ក្នុង បក្ស)។ អ្នកតំណាង រាសស្ 
គណបក្ស ស�រង្ុសបី ោន ន្�ុំខ តំណាង រាសស្ គណ បក្ស 
�ពទមទៀត ក្នុងការ ចូលរ�ួ មវទិកាស្ធារណៈ ត�ល ម្ន 
១០មលើក (មសមាើនរឹង ៩%) មហើយ ការ ចុះរួយ�� អន្រា គ�ន ៍
ម្ន ៦មលើក មសមាើនរឹង៦% ។ 

ការចុះ �ូលោ្ឋ នខលាះៗរបស់ អ្នកតំណាងរាសស្ គណបក្ស 
ស�រង្ុសបី �ូចជា ករណបី  តំណាងរាសស្ �ណ្ឌ ល កំ្ងធំ់ ត�៉ាន សុថ្ 
វរ ិសនទា ោន ចុះ តា� ម្សរុក ម�ើ�្បី មធ្វើការ មោះម ្្ន ត មម្រើសមរ ើស ម្ករុ�ម្បរឹកសា 
បក្ស ម្បោ ំម្សរុក ទាងំ០៨ ក្នុង មខត្ កំ្ងធ់ំ ្ បីពថងៃ ទបី១-២-៣ តខកញ្្ញ  

្្ន ២ំ០១០  ។ ចំតណក ករណបី  អន្រាគ�ន ៍គឺ អ្នកតំណាងរាសស្ �រួ  
សុខ ហួរ �ណ្ឌ ល កំ្ត ោន ចុះ �ករួប ក�មាករ មរាងចម្ក អរឹ� មវ ៉ា 
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ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌ ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌

៤៣ ៤៣

ម�ើ�្បី រួយ�� គាមំ្ទ ក�មាករ ក្នុងការ ទា�ទារ �ំម�ើង ម្ោកត់ខ មគាល 
ចំនួន១១�ុលាលា រ បតន្� មលើ ម្ោកត់ខ បច្ចុប្ន្ន និង ទា�ទារ មអាយម្ន 
ទរឹកស្អា ត សំរាប ់មម្បើម្ោស់ បរស្ិ្ន លអា ក្នុង អាគា មរាងចម្ក កាល ប្ី 
ពថងៃទបី២៧ តខសបីហ្ ្្ន ២ំ០១០ ។

- តំណាងរាសស្ គណបក្ស សិទ្ិ �នុ ស្សៈ តំណាងរាសស្ 
គណបក្ស សិទ្ិ�នុស្ស ោន មផ្្តមលើ ការ្ម្ងរឹង បក្ស 
ចុះសួរសុខទុកខា តចក អំមណាយ និង ចូលរ�ួ ជា វាគមាិន មៅ 
មវទិកាស្ធារណៈ ចំនួន ម្បហ្កម់្បតហលគា្ន  គឺ ៣ មលើក 
មសមាើនរឹង ជា �ធ្� ៣៥%ពន មបសកក�មា ចុះ �ូលោ្ឋ ន 
របស់ គណបក្ស ខលាួន។ អ្នកតំណាងរាសស្ តយ៉ា� បុញ្ញ ឫទ្ិ 
�ណ្ឌ ល ពម្្តវង ោន អមញ្ើញ ជា អធិបតបី ក្នុង មវទិកា ស្បី ប្ី 
ការមោះម ្្ន ត និង លំហ ម្បជាធិបមតយ្ ត�ល មរៀបចំ 
មោយ គណៈកម្មា ធិការ ខុ� តសហ្វល ត�ល សម្រិក 
ចូលរ�ួ ម្បតហល៨៨ន្ក ់កាល្បី ពថងៃទបី២៩ តខកញ្្ញ  

្្ន ២ំ០១០ ។

- តំណាងរាសស្ គណបក្ស ហ្វ៊ុន សិុន បុិ ចៈ ក្នុង គណបក្ស 
មនះ ម្នតត តំណាងរាសស្ ញរឹក ប៊ុនពឆ ោន ចុះ 

�ូលោ្ឋ នចំនួន ២មលើក មោយ មផ្្តមលើ ការចុះ្ម្ងរឹង 
បណ្ាញ បក្ស �ូចជា កាល្បី ពថងៃទបី១៨ តខកកកាោ ២០១០ 
ោន អមញ្ើញ ចូលរ�ួ ម្បរំុ ជា�យួ ថ្្ន ក�់រឹកន្ ំគណបក្ស 
គណបក្ស ជាតិនិយ� ក្នុង មគាលបំណង បញ្ចូ ល ស�្ ន្ ័
ភា្ គណបក្ស ទាំង២ ក្នុងមន្ះ ម្ន សម្រិក បក្ស 
ចូលរ�ួ ម្បតហល ៣៧០ន្ក ់ផ្ងត�រ។

- តំណាងរាសស ្គណបក្ស ជាតិនិយ�ៈ តំណាងរាសស ្
ោន ចុះ មោយ មផ្្ត មលើក ការ្ម្ងរឹង បក្ស សួរសុខទុកខា 
តចក អំ ណាយ និង ចូលរ�ួ មវទិកា ជា �ធ្� ៣៣% ពន 
ការចុះ �ូលោ្ឋ ន របស់ គណបក្ស ត�ល ចុះ សរុប ចំនួន 
៥មលើក។ ឧទាហរណ៍ អ្នកតំណាងរាសស ្មៅ រា៉ា នបី 
�ណ្ឌ ល ពម្្តវង �ូចជា កាល ប្ី ពថងៃទបី១៥ តខ៧ ២០១០ 
រ�ួ នរឹង អ្នកតំណាងរាសស្ ទាងំអស់ ត�លជា សម្រិក 
គណៈក�មាកា រ ទបី៤ ោន ចុះមៅ សួរសុខទុកខា ម្បជា្លរ�្ឋ 
ម្ករុ�ម្បរឹកសាឃុំ មៅ ឃុំ ទួល ្ ម្ង ម្សរុក ម្៉ា ព� មហើយ ោន 
តចក អំមណាយ �ល់ អ្នកចូលរួ� ក្នុង ម្្ន ក់ ស្ រ ៉ាុង១ 
ថវកិា១០០០០៛ ម្្�ទាងំ ឧបត្�្ភ ថវកិា ១០�ុនឺ មរៀល 
�ល់ រ�្ឋោល មៅ ឃំុ ទួល ្ ម្ង។ 

ហរិញ្ញវត្ុគណបក្សនឈោោយ
   ឈៅ្របឈទស្របឈទសឥណ្ឌូ ឈនសុជី

 ោបត់ាងំ្បី ្្ន ១ំ៩៩៩ ម្បមទស ឥណ្ឌូ មនសុបី ត�ល ធាលា ប ់ជា រ�្ឋ ត�ល ម្បកាន ់យក 
របប គណបក្ស �រឹក ន្ ំតត�យួមន្ះ ោន តម្ប កាលា យ ជា ម្បមទស ម្បជាធិប មតយ្ ថមាបី �យួ មទៀត 
ត�ល ម្ន ការ ចូល រ�ួ ម្បកួត ម្បតរង ្ បី គណបក្ស រហូត�ល់ ៤៣ គណបក្ស នមោោយ 
មហើយ ម្ន ៤១ គណបក្ស ត�ល ម្ន អាសនៈ ក្នុង សភា។ 

 �ូមច្នះ វា �និ ត�ន ជា ការ ភាញា ក ់មផ្អាើល មទ ត�ល ម្បមទស មទើប នរឹង ទទួល យក របប 
ម្បជាធិប មតយ្ មនះ ម្បឈ� នរឹង បញ្ហា  ជាមម្ចើន ត�ល ក្នុង មន្ះ ហិរញ្ញ  វត្ុ  គណបក្ស 
នមោោយ ក ៏ជា បញ្ហា  មោទ �យួ ត�រ។ ម្បមទស ឥណ្ឌូ មនសុបី  ោន បញ្ញ ត្ិ នូវបទ បញ្្ ទាក ់
ទងនរឹង ហិរញ្ញ វត្ុ  គណបក្ស នមោោយ  ម្សប ម្ល នរឹង ការ បមងកាើត ចបាប់ គណបក្ស 
នមោោយ និង ការ តក តម្ប ការ មោះ ម ្្ន ត ម�ើ�្បី មឆលាើយ តប នរឹង ភា្ ជាក ់តស្ង ពន នមោោយ។  
មទាះ បបី ជា បទ បញ្្ ថមាបី មនះ ោនកំណត ់្ បីកំរតិ ពនវភិាគទាន មៅកានគ់ណបក្ស នមោោយ   
និង តំរូវឲ្ គណបក្ស នមោោយ  មផ្ញាើ នូវ រោយ ការណ៍ ហិរញ្ញ  វតុ្ របស់ ខលាួន កម៏ោយ ក�៏និ 
ម្ន  ការ តបង តចក ចបាស់ អំ្បី ហិរញ្ញ វតុ្ គណបក្ស នមោោយ  និង ហិរញ្ញ  វត្ុ សំរាប ់យុទ្ន្ការ 
មឃ្សន្ មោះ ម ្្ន ត មន្ះ មទ មហើយ ជាង មនះ មៅ មទៀត ក ៏�និ ម្ន ការ កំណតឲ់្ោនចបាស់ 
លាស់ផ្ង ត�រនូវ រយៈ ម្ល  ពន យុទ្ន្ការ មោះ ម ្្ន ត។  �ូមច្នះ មបកខារន គណ បក្ស នមោោយ 
ម្្� ទាងំ អ្នក អមងកាត ការណ៍ តតង តត ម្ន ការ យល់ ម្ច�ំ អំ ប្ី អ្វបី ត�ល ចបាប ់អនុញ្្ញ តនិង អ្វបី 
ត�ល ចបាប ់ហ្� ឃ្ត។់

   ការ ម្គប ់ម្គង ហិរញ្ញ  វត្ុ នមោោយ មៅ ឥណ្ឌូ  មនសុបី  មផ្្ត សំខាន ់មៅ មលើ ការ ម្គប ់
ម្គង ហិរញ្ញ  វត្ុ សំរាប ់យុទ្ ន្ការមឃ្សន្ មោះ ម ្្ន ត របស់ គណបក្ស នមោោយ  សំរាប ់
ការ     មោះ ម ្្ន ត មៅ ឥណ្ឌូ  មន  សុបី    មោយ អនុ មលា� តា� ម្ម្តា ខលាះ ពន ចបាប ់ ស្បី  ្ បី ការ មោះ ម ្្ន ត 
ទូមៅ ពន គណបក្ស នមោោយ។

បញ្ហា �បាប់និងយត្ុ្ធិការ

  ការ ម្គបម់្គង   និង មធ្វើ រោយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ុ គណបក្ស នមោោយ មៅ ក្នុង ម្បមទស 
ឥណ្ឌូ មន សុបី ជា បនទាុករបស់ គណៈកម្មា ធិការ ជាតិ មរៀប ចំការ មោះ ម ្្ន ត (KPU) តតក្នុង អំ�ុង 
ម្ល មឃ្សន្ មោះ ម ្្ន ត ប៉ាុមណា្ណ ះ  ។  ចបាប ់មលខ២ ្ ្ន ១ំ៩៩៩  ស្បី្បី គណបក្ស នមោោយ  
ោន ផ្្ល់ អំណាច ទូមៅ មៅ ឲ្ តុលាការ  កំ្ូល ពន ស្ធារណរ�្ឋ ឥណ្ឌូ មនសុបី ក្នុង ការ ម្តរួត 
្ិនិត្   និង ្ ម្ងរឹង ការអនុវត្នប៍ទបញ្្ ពន គណបក្ស នមោោយ។ រំ្ូក ៦ ពន ចបាបម់នះ 
ត�រ  ក ៏ោន បញ្ញ ត្ិ ម្ម្តា �យួ ចំនួន ស្បី  ្ បី ហិរញ្ញ វត្ុ គណបក្ស នមោោយ ផ្ង ត�រ។ ចបាប ់
មនះ  ោន តចងក្នុង ម្ម្តា  នូវ ត�ន កំណត ់ពន ម្បភ្  និង ចំនួន ទរឹក ម្ោក ់ ត�ល អាច មធ្វើ ជា 
អំមណាច �ល់ គណបក្ស នមោោយ   និង តំរូវ ឲ្ គណបក្ស នមោោយ មធ្វើ នូវ រោយការណ៍ 
អំ ្ បី សក�មា ភា្ ហិរញ្ញ  វតុ្ របស់ ខលាួន មៅ កាន ់តុលាការកំ្ូល ។ រោយការណ៍ របស់ IFES 
ត�ល និោយ អំ ប្ី ថវកិា នមោ ោយ  ោន កត ់សំគាល់ នូវ ចំនុច រ�ួ និង ភា្ �និ ម្សប គា្ន   ពន 
ការ ម្គបម់្គង ហិរញ្ញ វត្ុ គណ បក្សកំណត ់មោយ ចបាប ់ ស្បី អំ ប្ី គណបក្ស នមោោយ  និង 
ចបាប ់ស្បី ការ មោះ ម ្្ន តទូមៅ (ចបាប ់មលខ២ និង ចបាប ់មលខ៣) អញ្ញ �ញ្ញ ភា្ ពន ការ ម្គប ់
ម្គង ហិរញ្ញ វត្ុ គណបក្ស  នមោោយ សំរាប ់ការ មឃ្សន្ មោះ ម ្្ន ត ត�ល កំណត ់មោយ 
ចបាប ់មោះ ម ្្ន ត   និង ការ ម្គប ់ម្គង សក�មាភា្ ហិរញ្ញ វត្ុពន គណបក្ស នមោោយ កំណត ់
មោយ ចបាប ់ ស្បី គណបក្ស នមោោយ  មៅ ម្ន ភា្ �និ ចបាស់ លាស់ មៅ ម�ើយ។  ោ៉ា ង    
ណា   �ញិ  ម្ន ការ្ន្ល់បតន្�មៅ ក្នុងចបាប ់មោះ ម ្្ន តត�ល តបង តចក ថវកិា គណបក្ស 
នមោោយ  ចបាបទ់ាងំ ្ បីរ មនះ សុទ្ តត តំរូវ ឲ្ គណបក្ស នមោោយ មធ្វើ នូវ រោយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វតុ្ �ុនម្ល មោះ  ម ្្ន ត ១៥ពថងៃ�ុន ម្ល មោះ ម ្្ន ត។ តត ម្ន នូវ ភា្ �និ ម្សប គា្ន  

ករណបី  សិកសា

តារាង ទបី ២៖ អ្នកតំណាងរាសស្ តច ល ចុះ �ូលោ្ឋ ន និង អន្រាគ�ន ៍ោន មម្ចើនជាងមគ៥រូប

ល.រ
ម ម្ា ះ 

តំណាងរាសស្
គណបក្ស

មគាលបំណង

សរុប
អន្រាគ�ន៍ សួរសុខទុកខា

្ម្ងរឹង 
បក្ស

មវទិកា អ��ំមណើ រ

១ �ូរ សុខ ហួរ ស� រង្ុសបី ២ ១៥ ១១ ១ ០ ២៩

២ មទស ហ៊្ ញ ម្បជារន ក�្ុជា ០ ១៨ ០ ០ ៤ ២២

៣ កា មទើ តូ មយ៉ា ប ម្បជារន ក�្ុជា ០ ១៥ ២ ០ ២ ១៩

៤ លបី គរឹ� មលៀង ម្បជារន ក�្ុជា ០ ១៥ ០ ០ ២ ១៧

៤ មឡាក មខង ម្បជារន ក�្ុជា ០ ១០ ៦ ០ ១ ១៧

តារាង ទបី២មនះ បង្ហា ញថ្ អ្នកតំណាងរាសស្ សស្បី  គណបក្ស 
ស�រង្ុសបី �ណ្ឌ ល កំ្ត �ូរ សុខ ហួរ ោន ន្�ំុខមគ ក្នុង ការចុះ 
�ូលោ្ឋ ន សរុប ោន ២៩មលើក តា� ្ បីមម្កាយ មោយ តំណាងរាសស្ 
គណបកស្ស ម្បជារន ក�ុ្ជា �ណ្ឌ ល ោត�់ំបង មទស ហ៊្ ញ 
ត�ល ោន ចុះ �ូលោ្ឋ ន សរុប ២២មលើក អ្នកតំណាងរាសស្ �ណ្ឌ ល 
ម្កមចះ កា មទើ តូ មយ៉ា ប ចំនួន១៩មលើក អ្នកតំណាងរាសស្ �ណ្ឌ ល 
ោត�់ំបង លបី គរឹ� មលៀង និង អ្នកតំណាងរាសស្ �ណ្ឌ ល ភ្នមំ្ញ 

មឡាក មខង ោន ចំនួន ១៧ មលើក �ូចគា្ន ។

អ្នកតំណាងរាសស្ ទាងំ៥ រូបមនះ ក ៏មផ្្ត ការចុះ �ូលោ្ឋ ន 
របស់ខលាួន ក្នុង ការរួប សួរសុខទុកខា ម្បជា្លរ�្ឋ និង ចុះ ្ ម្ងរឹង 
គណបក្ស របស់ខលាួន ចំតណក ការចុះ �ូលោ្ឋ ន ម�ើ�្បី អន្រាគ�ន ៍
រួយ�� ម្បជា្លរ�្ឋ កំ្ុងម្ន រមម្លា ះ និង ការចូលរ�ួ ក្នុង មវទិកា 
សិកាខា ស្លា ស្ធារណៈ គឺ ម្នតត តំណាងរាសស្ �ូរ សុខ ហួរ 
�យួ ប៉ាុមណា្ណ ះ។
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ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌ ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌

៤៣ ៤៣

�យួ ម្តរូវ ោន កត ់សំគាល់ រវាង របប ក្នុង ការ មធ្វើ រោយការណ៍ កំណត ់មោយ ចបាប់ ់ ស្បី  ្ បី 
គណបក្ស នមោោយ និង រោយ ការណ៍ មម្កាយ ម្ល មោះ ម ្្ន ត តំរូវ មោយ ចបាប ់
មោះម ្្ន ត។ ចបាប ់គណបក្ស នមោោយ តំរូវ ឲ្ គណបក្ស នមោោយ មធ្វើ រោយ ការណ៍ 
ហិរញ្ញ វតុ្ ៣០ ពថងៃ  បន្ទា ប ់្ បី ពថងៃ មោះ ម ្្ន ត ចំតណក ឯចបាប ់មោះ ម ្្ន ត វញិ តំរូវ ឲ្ គណបក្ស 
នមោ ោយមធ្វើ រោយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ុ ២៥ពថងៃ  បន្ទា ប ់្ បី ពថងៃ មោះម ្្ន ត។  ម្ម្តា ១៥ ពន 
ចបាប ់ ស្បី  ្ បី គណបក្ស នមោោយ ក ៏ោន រាប ់បញ្ចូ ល ផ្ង ត�រ នូវ កាត ្្វកិច្ច របស់  គណ បក្ស 
នមោោយ ក្នុង ការ មធ្វើ រោយ ការណ៍ ម្បោ ំ្ ្ន  ំ។ 

អំណ្�ោក់ទណ្ឌ កមម�ំឈពាោះគណបក្សនឈោោយ

  ចបាប ់ស្បី  ្ បី គណបក្ស នមោោយ  ោន ផ្្ល់ អំណាច មៅ ឲ្ តុលា ការ ក្នុង ការ ោក ់
ទណ្ឌ  ក�មា  �ូច ជាៈ

១. តុលា ការ កំ្ូល ពន ស្ធារណរ�្ឋ ឥណ្ឌូ  មនសុបី ោក ់ទណ្ឌ ក�មា រ�្ឋោល មម្កា� រូប ភា្ ជា 
ការ ផ្អា ក វភិាគ ទាន របស់ រ�្ឋ មៅ ឲ្ គណបក្ស នមោោយ   មបើ គណបក្ស នមោោយ ម្តរូវ 
ោន រក មឃើញ ថ្  ោន បំ ពាន មៅ មលើ ម្ម្តា ១៥ ពន ចបាប ់មនះ។

២. តុលាការ កំ្ូល ពន ស្ធារណ រ�្ឋ ឥណ្ឌូ មនសុបី �កសិទ្ិ ចូល រ�ួ ក្នុង ការ មោះ ម ្្ន ត របស់ 
គណបក្ស នមោោយ  មបើ គណបក្ស នមោោយ �និ មគារ្ តា� ម្ម្តា ១៣  និង ១៤ត�ល 
ហ្� ឃ្ត ់ការ មធ្វើ ពាណិរ្ កិច្ច របស់ គណបក្ស នមោោយ  កំណត ់្ បី កំរតិ ពន វភិាគ ទាន 
ចូល គណបក្ស  និង តំរូវ ឲ្ គណបក្ស ម្ន រោយ ការណ៍ ហិរញ្ញ  វតុ្ របស់ខលាូន។

៣. ការ �ក ហូត សិទ្ិ �ូច ត�ល ោន តចង ក្នុង ចំណុចខាង មលើ មធ្វើ ម�ើង បន្ទា ប់្ បី ស្្ប ់ការ 
្ិោរណា របស់ គណបក្ស នមោោយ  និង តុលាការ កំ្ូល។

្របតិបតិ្ការក្នងុអំ�ងុឈពលឈោោះឈ ្្ន ត្ ្ន ១ំ៩៩៩

 បញ្ហា  ទាក ់ទិន នរឹង ការ ម្គប ់ម្គង និង ការ ផ្្ស ្្វ ផ្សាយ ហិរញ្ញ  វត្ុ គណបក្ស នមោោយ  
ន្ ស�យ័ មោះ ម ្្ន ត ្ ្ន ១ំ៩៩៩មៅឥណ្ឌូ មនសុបី  ោន ឆលាុះ បញ្្ច ំង ឲ្ មឃើញ នូវ ភា្ �និ 
ចបាស់ លាស់ ពន ទំនួល ខុស ម្តរូវតផ្្នកយុត្ាធិការ កំណត ់មោយ ចបាប ់នមោ ោយ ថមាបី  ក ៏�ូច 
ជា តផ្្នក រ�្ឋោល ត�ល  ខ្វះ បទ ្ ិមស្ធនក៍្នុង វស័ិយ មនះ ត�រ។ តុលាការ កំ្ូល ម�ើល មៅ 
ហ្ក�ូ់ចជា  ម្ន កត្្វ កិច្ច  កំណត ់  នូវ  មគាល ការណ៍ រ�្ឋោល  និង កាន ់តួ ន្ទបី របស់ ខលាូន 
តា� ការ កំណត ់ពនចបាបគ់ណបក្ស នមោោយ  ត�ល ស�ត្ កិច្ច មនះ ម្ន ផ្ង ត�រ ចំ មពាះ 
យុទ្ ន្ការ មឃ្សន្ មោះ ម ្្ន ត។ 

 មៅ ពថងៃ  ទបី២០  �បីន្  ្ ្ន  ំ១៩៩៩ តុលាការ កំ្ូល មចញ នូវ មសចក្បី សំមរច �យួ ត�ល 
កំណត ់្ បី បទ បញ្្ សំរាប ់ម្តរួត ្ ិនិត្ គណបក្ស នមោោយ  និង អំ ណាច របស់ ខលាួន ក្នុង 
ការ ោក់ ទណ្ឌ  ក�មា  មៅ មលើ គណបក្ស នមោ ោយ ក្នុង ករណបី  បំពាន ចបាប់ គណបក្ស 
នមោោយ។  បទបញ្្មនះកំណតផ់្ងត�រ នូវទំរងរ់ោយការណ៍សក�មាភា្ ហិរញ្ញ  វតុ្ 
គណបក្ស នមោ ោយ បង្កា ន ់ព�អំមណាយ  ត�ល ោន ទទួល  និង ចំណាយ។    ផ្ទាុយ មៅវញិ  
បទ បញ្្ត�ល មចញ ្ បី មសចក្បី សំមរច របស់ តុលា ការ កំ្ូល មនះ �និ ម្ន  កំ លំាងគតិយុត្ 
ោប ់បងខាំ �ល់ គណបក្ស នមោ ោយ មន្ះ មទ  ចំ តណក គណបក្ស នមោោយ វញិ  ក ៏ហ្ក ់
�ូចជា �និ ោន ទទួល ស្្គ ល់ កាត្្វ កិច្ច មធ្វើ រោយការណ៍ ហិរញ្ញ  វតុ្  សំរាប ់យុទ្ ន្ ការ 
មឃ្សន្ មោះ ម ្្ន ត មនះ មៅឲ្ តុលាការ កំ្ូល ត�រ។   តត ចុង មម្កាយ  មោយ �និ ោ ំោច ់
ម្ន ការ កំណត ់មោយ ចបាប ់ គណៈកម្មា ធិការ ជាតិ មរៀប ចំ ការ មោះម ្្ន ត ឥណ្ឌូ  មនសុបី 
(KPU) ោន  សម្�រុះ សម្�រួល ការ មធ្វើ រោយការណ៍ ហិរញ្ញ  វតុ្ ទាងំ ្ បី រ ត�ល កំណត ់មោយ 
ចបាប ់មោះ ម ្្ន ត  និងចបាប ់ស្បី្បី គណបក្ស នមោ ោយ មោយ �និ ខ្វល់ ្ បី កាល កំណត ់ពន 
រោយ ការណ៍ ត�ល តចង មោយ ចបាប ់ទាងំ ្ បី រ ខាង មលើ  មហើយ មោយថត ចំលង រោយការណ៍ 

ហិរញ្ញ វត្ុសំរាប ់យុទ្ន្ការ មឃ្សន្ មោះ ម ្្ន ត ត�ល គណបក្ស នមោោយ មផ្ញាើ �ក ឲ្ 
រចួ  មផ្ញាើ មៅ តុលាការ កំ្ូល។

 �ូមច្នះក្នុង ករណបី  មនះ  KPU  រុញ នូវ បនទាុក ក្នុង ការ  មសុបីប អមងកាត  និង ការ ោក ់ទណ្ឌ ក�មា 
ចំមពាះ ការ �និ មគារ្  ឬ រមំលាភ បំ ពាន ទាក ់ទិន នរឹង ការ មធ្វើ រោយ ការណ៍ ហិរញ្ញ  វតុ្ មនះ មៅ 
ឲ្ តុលា ការ កំ ្ ូល។ ម�ើ�្បី អនុវត្ តួ ន្ទបី ត�ល កំ ណត ់មោយ ចបាប ់គណបក្ស នមោោយ 
មនះ  តុលាការ កំ្ូល ពន ស្ធារណរ�្ឋ ឥណ្ឌូ  មនសុបី ោន បមងកាើត នូវ ន្យក ោ្ឋ ន�យួ ត�ល 
ទទួល បនទាុក ការង្រ នមោោយ។  ន្យកោ្ឋ ន មនះ ម្ន សម្រិក ៦ ន្ក ់ រាប ់បញ្ចូ ល ទាងំ 
ន្យក ផ្ង ត�រ។ ន្យក ម្តរូវ មធ្វើ រោយ ការណ៍ មៅ ឲ្  បញិ្ការ  ត�ល ជា អគ្គ មលខា ធិកា ពន 
តុលាការ កំ្ូល។ ជា មគាល ការណ៍ ន្យក ម្ន តូន្ទបី បញូ្ន នូវ ករណបី  ត�ល មកើត ម�ើង្បី 
ការ ម្គប់ ម្គង គណបក្ស នមោោយ មៅ កាន់ បញិ្ការ។ ន្យកម្ន តួន្ទបី សមងខាប 
រោយការណ៍ ហិរញ្ញ  វត្ុ ត�ល ទទួល ោន ្ បី គណបក្ស នមោោយ  មហើយ មផ្ញាើ បន្នូវ មសចក្បី 
ម្តរូត ្ ិនិត្ របស់ ខលាួន មៅ ឲ្ បញិ្ការ ពន តុលាការ។ 

 មោង តា�ចបាប ់ ស្បី  ្ បី គណបក្ស នមោោយ រោយការណ៍ ហិរញ្ញ  វត្ុ  របស់ 
គណបក្ស នមោោយ  គួរ តត ម្តរូវ ោន ម្តរួត ្ ិនិត្ មោយ ហិរញ្ញ ិកស្ធារណៈតតង តាងំ 
មោយ តុលា ការ កំ្ូល។   ជា អកុសល  តុលាការ កំ្ូល �និ ម្ន ថវកិា ម្គប ់ម្គា ន ់ម�ើ�្បី 
រួល គណមនយ្ករមន្ះ មទ។ ោ៉ា ង ណា ក ៏មោយ  មទាះ ជាតុលាការ រួល គណមនយ្ករ  
ក ៏តួន្ទបី របស់ គណមនយ្ ករមនះ ម្នកំរតិ ម្តរឹ� ការ ម្តរួត ្ ិនិត្ថ្ មតើ ថវកិាត�ល ទទួ ល  
និង ចំ ណាយ មោយ គណបក្ស នមោោយ ម្តរឹ� ម្តរូវ តា� ការ កំណត ់មោយ ចបាប ់ត�រឬមទ 
មោយ មោងតា� ្ តម៌្ន ត�លោន ផ្្ល់ ឲ្ តា� រោយការណ៍។   មោយស្រ ការ ខ្វះ នូវ 
រូប�ន្ គណន្ ចបាស់លាស់  និង ការ ទទួល ស្្គ ល់ នូវ អំមណាយ�និ ម្សប ចបាប ់ និង ការ 
ចំណាយ �និ ម្តរឹ� ម្តរូវ �យួ ចំ នួន  តុលាការ កំ្ូល �និ ទំនងជា អាច លាត ម្តោង្បី ការ 
បំពាន មៅ មលើ បទបញ្ញ ត្ិ ត�ល តចង ្ បី ហិរញ្ញ  វត្ុ  គណបក្ស នមោោយ ពន ចបាប ់ ស្បី  ្ បី 
គណបក្ស នមោោយ មន្ះ មទ។ �ូមច្នះ ចបាប ់ស្បី  ្ បី គណបក្ស នមោោយ  ោន ផ្្ល់ នូវ 
សក្ានុ្ល សំរាប ់ការ ្ ិនិត្ ្ ិចយ័ បញ្បី ហិរញ្ញ  វតុ្ គណបក្ស នមោោយ តិច ជាង បទ 
បញ្ញ ត្ិ  ស្បី្បី ហិរញ្ញ  វត្ុសំរាប ់យុទ្ន្ការ មឃ្សន្ មោះ ម ្្ន ត ពន ចបាប ់មោះម ្្ន ត។ ក្នុង 

្្ន  ំ១៩៩៩ សំរាប ់រោយ ការណ៍ �ុន និង មម្កាយ ការ មោះម ្្ន ត KPU  ោន តតង តាងំ 
គណមនយ្ ករស្ធារណៈសំរាប ់គណបក្ស នមោោយ  នបី�យួៗ ត�ល ចូល រ�ួ ម្បកួត 
ម្បតរង ក្នុង ការ មោះ ម ្្ន ត  ម�ើ�្បី ម្តរួត ្ ិនិត្ រោយការណ៍ របស់ ្ ួក មគ។ ោ៉ា ង ណា �ញិ  
ការ ង្រ របស់ គណមនយ្ ករ មនះ �និ សូវ ជា ម្ន ម្បសិទ្ិភា្មន្ះ មទ មោយ រោយការណ៍ 
របស់ គណបក្សនមោោយ  តតង តត�និ ម្ន លកខាណៈ លអាិតលអាន ់ មហើយ តតងតត �និ ភ្ាប ់
នូវ ឯកស្រ មោង ។ �ូមច្នះ វា ម្គាន ់ជា ការ ម្តរួត ្ ិនិត្ មៅ មលើ ភា្ �និ ស� ម្សប  ឬ ការ 
បំពាន ចបាប ់ប៉ាុមណា្ណ ះ  តត គណមនយ្ករ �និ ម្ន អំណាច ម�ើ�្បី មស៊ើប អមងកាត មលើ បញ្ហា  
ទាងំ មនះ  និង ទា� ទារ ឯកស្រ បតន្� មន្ះ មទ។ ចំតណក តុលាការ កំ្ូល វញិ  មទាះ ជា 
តុលាការ រួល គណ មនយ្ ករ  ស្ធារណៈ  ម�ើ�្បី ្ ិនិត្ បញ្បី រោយការណ៍ គណបក្ស នមោ 
ោយ កម៏ោយ ន្យក ោ្ឋ ន ទទួល បនទាុក កិច្ច ការ នមោោយ មៅ ក្នុង តុលាការ   ហ្ក ់�ូច 
ជា គាមា ន អំណាច ឯករារ្ម�ើ�្បី ប្រឹង គណបក្ស នមោ ោយ     ត�ល ោន រមំលាភ បំពាន ចបាប ់
មន្ះ មទ។  ករណបី  មនះ តុលាការ តបរ ជា រងោ់បំណ្រឹ ង ្ បី ខាង មម្រៅ មៅ វញិ។ 

 តុលាការ សំរលួ �ល់ ស្ធារណរន  ក្នុង ការ ម្តរួត ្ ិនិត្រោយការណ៍ គណបក្ស 
នមោោយ តា� រយៈការ សរមសរ សំមណើ រ មៅ អគ្គ មលខាធិការ តុលាការ ។ ក ៏ប៉ាុតន្ �និ 
ម្ននូវ យន្ស្សស្ ក្នុង ការ ផ្្ស ្្វ ផ្សាយ ជា ស្ធារណៈ  និងការ កាត ់មសចក្បី មលើ បណ្រឹ ង 
ណា�ួយ ម្តរូវ ោន មធ្វើ មោយ តុលាការ មៅ ម�ើយ មទ  មោយ ស្រ �ិន ទាន់ម្ន បុគ្គល 
គណបក្ស នមោោយ  ឬ អ្នក យក ស្រ្តម៌្ន ណា�យួោន មស្នើសំុ មៅ តុលាការ ម�ើ�្បីម្តរួត 
្ិនិត្ រោយការណ៍ ហិរញ្ញ  វត្ុ គណបក្ស នមោោយ មៅ ម�ើយ។ បច្ចុប្ន្ន តួន្ទបី រ�្ឋ ោល 
របស់ តុលាការកំ្ូល ក្នុង ការ ម្តរួត ្ ិនិត្ ហិរញ្ញ  វតុ្ គណបក្ស នមោោយ មៅ ម្ន កំរតិ។
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ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌ ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌

៤៣ ៤៣

នឈោោយនិងសង្គម
»» ៣០ កញ្្ញ  ២០១០ ៖ បន្មវន ្ បី កាតសត ម�គង្គ (Mekong) ត�ល ោន 

ក្សយ័ធន ក្នុង ្ ្ន  ំ១៩៩៥ កាតសត ោរាងំ កា ំបូ� ស័ រ (Cambodge Soir) 
ោនម្បកាស បិទទា្វ រ ម្តរឹ� តខកញ្្ញ  ្ ្ន ២ំ០១០ មនះ មោយ �លួ មហតុ ពន ការឈប ់
ផ្សាយ ម្តរូវោន និ្ន្ ន្យក កាតសត មលាក តប៉ាន បូ ណា បញ្្ក ់ឲ្ �រឹងថ្ 
ក្សយ័ធន។ កាតសត �យួ មនះ ម្ន បុគ្គលិក សរុប ៣០ ន្ក ់រាបប់ញ្ចូ ល ទាងំ 
អ្នកយក្ត័ម៌្ន ម្ន រនជាតិតខមារ ៥ ន្ក ់និង រនជាតិ ោរាងំ ៥ ន្ក។់

»»  ១ តុលា ២០១០ ៖ ប៉ាូលិស ចរាចរណ៍ មរើងមគាក ោបម់ផ្្ើ� អនុវត្ ការផ្ក្ិនយ័ 
ចំមពាះ អ្នកមបើកបរ ោនយន្ តា�ផ្លាូវ ស្ធារណៈ ត�ល ទទួលទាន សុរា មម្ចើន 
ហួស ចបាប់ កំណត់។ ចបាប់ ស្បី្បី ចរាចរណ៍ មរើងមគាក ្្ន  ំ២០០៧ ពន 
ម្្ះរាជាណាចម្ក ក�ុ្ជា ោនកំណត ់ការផ្ក្ិនយ័ �ល់ អ្នកមបើកបរ ោនយន្ 
ទាងំឡាយណា ត�ល មបើកបរ ម្ន ជាតិ ម្ស្ ឬ អាល់កុល ោប់្ បី ២៥ ០០០ 
(្បីរ�ុនឺ ម្ោ ំពាន)់ មរៀល មៅ�ល់ ១ ០០០ ០០០ (�យួ លាន) មរៀល ករណបី  
្ិនិត្ ជាតិ អាល់កុល មឃើញ ម្ន ោប់្ បី ០.៤០ �បី លបី ម្កា� ក្នុង �យួ លបីម្ត ខ្ល់ 
ឬ ោប់្ បី ០.៨ ម្កា� ក្នុង �យួ លបីម្ត ្ � ម�ើងមៅ។ ចបាប ់ចរាចរណ៍ ក ៏អាច 
នរឹង ផ្្ន្ទា មទាស ោក់្ ន្ន្គារ ្ បី ៦ (ម្ោ�ំយួ) ពថងៃ មៅ ៦ (ម្ោ�ំយួ) តខ ចំមពាះ 
បទមលមាើស លហុ �ត�ល មនះ ផ្ងត�រ។ 

»» ២១ តុលា ២០១០ ៖ តំណាងរាសស្ សភា សហភា្ អឺរ ៉ាុប ោនមស្នើ ឲ្ សហភា្ 
អឺរ ៉ាុប ជា ម្បមទស ម្្ច ស់រំនួយ ក�្ុជា ោត ់វធិានការ បងខាំ ឲ្ រោ្ឋ ភោិល ក�្ុជា 
មគារ្ សិទ្ិ�នុស្ស មហើយ ោនមស្នើ ឲ្ រោ្ឋ ភោិល ក�្ុជា ម្បគល់ អភយ័ឯកសិទ្ិ 
សភា ឲ្ មលាក ស� រង្ុសបី វញិ ម�ើ�្បី ឲ្ តំណាងរាសស្ គណបក្សរំទាស់ រូបមនះ 
អាច វលិ ម្ត�ប�់ក ក�ុ្ជា ្ ិមសស ចូលរ�ួ ការមោះម ្្ន ត ឃំុ សង្កា ត ់្ ្ន ២ំ០១២ 
និង ការមោះម ្្ន ត សកល ្ ្ន ២ំ០១៣។ សភា សហភា្ អឺរ ៉ាុប ោតទុ់កថ្ 
ការ�កហូត អភ័យឯកសិទ្ិ និង ការកាត់មទាស មលាក ស� រង្ុសបី ជា មរឿង 
នមោោយ មហើយ អាច បណ្ាល ឲ្ មម្គាះថ្្ន ក ់�ល់ �ំមណើ រការ ម្បជាធិបមតយ្ 
សម្ម្ប ់ក�្ុជា។ 

»» ២៣ តុលា ២០១០ ៖ ក្នុង ឪ កាស ខួប មលើក ទបី ១៩ ពន ការចុះហត្មលខា មលើ 
កិច្ចម្្�មម្្ៀង សន្ិភា្ ទបីម្ករុង ោ៉ា រ បីស មលាកន្យក រ�្ឋ�សន្បី ហុ៊ន តសន ោន 
មផ្ញាើលិខិត �យួចបាប ់មៅកាន ់ម្បធានរ�្ឋសភាជាតិ មោយោន ប�ិមសធន ៍�និ 
មឆលាើយ នរឹង សំណួរ របស់ អ្នកតំណាងរាសស្ គណបក្ស ស�រង្ុសបី មហើយ ោន បតង្វរ 
ឲ្ ប្រឹង មៅកាន ់តុលាការ ទាកទ់ង នរឹង ការ មោទថ្ រោ្ឋ ភោិល ក�្ុជា ោន 
លូកព� ចូលក្នុង កិច្ចការ ពផ្ទាក្នុង របស់ ពថ តា�រយៈ ការតតងតាងំ មលាក ថ្កសុ់បីន 
អតបីត ន្យករ�្ឋ�សន្បី ពថ ឲ្ មធ្វើជា ទបីម្បរឹកសា មស�្ឋកិច្ច របស់ រោ្ឋ ភិោល និង 
សំណួរ«មតើ មហតុអ្វបី ោនជា រោ្ឋ ភោិល រមំលាភ កិច្ចម្្�មម្្ៀង ម្ករុងោ៉ា រ បីស ក្នុងការ 
បមណ្ាយ ឲ្ ពថ ្ លា នពាន ទរឹក�បី ក�្ុជា? 

»» ១ វចិ្ិកា ២០១០ ៖ មៅក្នុង �ំមណើ រ ទស្សនកិច្ច ផ្លាូ វការ មៅ ក�ុ្ជា ោប់្បី 
ពថងៃទបី៣០ តុលា �ល់ ពថងៃទបី ១ វចិ្ិកា ្្ន ២ំ០១០ មលាកម្សបី ហុបីល ឡា រ បី គលាបី ន តុ 
ន ( Hillary Clinton ) រ�្ឋ�សន្បីការបរមទស អាម�រកិ ោនបញ្្ក ់ក្នុង សន្និ 
សបីទកាតសត ថ្ សហរ�្ឋអាម�រកិ នរឹង បន្ ផ្្ល់រំនួយ បតន្�មទៀត សម្ម្ប ់
�ំមណើ រការ កាតម់ទាស តខមារម្កហ� ខណៈត�ល បំណុល ជាង ៣០០ លាន 

�ុលាលា រ សហរ�្ឋ ត�ល ក�្ុជា រំពាក ់សហរ�្ឋអាម�រកិ តាងំ្បី ស�យ័ លន ់នល់ 
អាម�រកិ កំ្ុងតត ្ ិោរណា ម�ើ�្បី លុប បំណុល តា� វធិបី មផ្ទារ បំណុល មៅជា 
រំនួយ អភិវឌ្ឍ តត មលាកម្សបី ចង់មឃើញ ការោិល័យ ឧ ត្ � ស្នងការ 
អង្គការសហម្បជាជាតិ តផ្្នក សិទ្ិ�នុស្ស បន្�ំមណើ រ ការ មៅ ក�្ុជា បន្មទៀត។ 
ការោក ់លកខាខណ្ឌ  តបបមនះ មធ្វើម�ើង ម�ើ�្បី មឆលាើយតប មៅនរឹង កិច្ច រំនួប ពថងៃទបី 
២៧ តុលា ២០១០ រវាង មលាកន្យក រ�្ឋ�សន្បី ក�្ុជា ហុ៊ន តសន និង មលាក 
ោន គបី �ូ ន (Ban Ki-moon) អគ្គមលខាធិការ របស់ អង្គការសហម្បជាជាតិ 
ត�ល ោនមស្នើ ឲ្ �ក មលាក ម្គបី ស្ូ ហ្វ មប៉ា សូ៊ (Christophe Peschoux) មចញ្បី 
តំតណង ជា ម្បធាន ការោិល័យ ឧ ត្ � ស្នងការ អង្គការសហម្បជាជាតិ 
ទទួលបនទាុក សិទ្ិ�នុស្ស មៅ ក�្ុជា មហើយ បិទ ការោិល័យ ជា មម្កាយ មោយ 
មហតុផ្ល ម្បធានការោិល័យ រូបមនះ �ិនម្ន កិច្ចសហម្បតិបត្ិការ លអា 
ជា�យួនរឹង រោ្ឋ ភោិល មហើយ តបរជា ម�ើរតួ ជា អ្នកន្ពំាក្ ឲ្ គណបក្សម្ប្ងំ 
ក្នុងម្បមទស ក�ុ្ជា។ មៅក្នុង សន្និសបីទកាតសត រួ�គា្ន  មៅ ពថងៃទបី១ តខវចិ្ិកា 
រ�្ឋ�សន្បី ម្កសួងការបរមទស ក�ុ្ជា មលាក មហ្ ណាំហុង ោន បញ្្ក់ថ្ 
ការមស្នើ មន្ះ �និទានម់្ន ជាការ សមម្�ចចិត្ ណា�យួ មៅម�ើយ មទ។ 

សទិ្ិមនុស្សនិង្របជាធិបឈតយ្យ

»» ២៨ កញ្្ញ  ២០១០ ៖ មលាក សូ៊ ោ៉ា  សូ៊ តប ៊ឌបី ោន តថលាង មៅក្នុង ស�យ័ម្បរំុ 
មលើក ទបី ១៥ ពន ម្ករុ�ម្បរឹកសា សិទ្ិ�នុស្ស របស់ អង្គការសហម្បជាជាតិ ថ្ 
ការអនុវត្ ចបាប ់មៅ ម្បមទស ក�្ុជា �និម្ន សម្ម្ម្ត មទ ្ិមសស ពាក ់្ ន្ ័
នរឹង ការ បរហិ្រមករ ្ិ៍ និង ការផ្្ស ្្វផ្សាយ ្ ត័ម៌្ន �និ ្ ិត ចំមពាះ អ្នកកាតសត 
សក�មារន សិទ្ិ�នុស្ស និង ម� �រឹក ន្ ំនមោោយ �យួចំនួន។ មលាក កោ៏នផ្្ល់ 
អនុស្សន ៍�យួចំនួន ម�ើ�្បី ្ ម្ងរឹង ម្ប្ ន្ ័តុលាការ ឲ្ ម្ន ឯករារ្ និង 
មលើកសទាួយ ការមគារ្ សិទ្ិ�នុស្ស មៅ ក�្ុជា តត ឯកអគ្គរារទូត ក�្ុ ជា ម្បោ ំ
អង្គការសហម្បជាជាតិ ោន ្ ន្ល់ថ្ ក�ុ្ជា ោន ោត់វធិានការ ម�ើ�្បី 
មោះម្ស្យ បញ្ហា  សិទ្ិ�នុស្ស ទាងំមន្ះ រចួមហើយ ក្នុងការ កំតណ ទម្�ង ់ចបាប ់
និង ម្ប្ ន្ ័តុលាការ មហើយ កោ៏ន កំ្ុង បមងកាើនមល្ឿន ក្នុងការ តាកត់តង ចបាប ់
ន្ន្ ផ្ងត�រ។ 

�បាប់និងតុលាការ

»»  ២៨ កញ្្ញ  ២០១០ ៖ ក្នុង សិកាខា ស្លា �យួ ស្បី្បី ការតចករតំលក បទ្ិមស្ធ 
ន ៍មោះម្ស្យ វវិាទ មម្រៅ ម្ប្ ន្ ័ មម្រៅ ម្ប្ ន្ ័តុលាការ មម្កា� គមម្ម្ង សិទ្ិ 
ទទួលោន យុត្ិធ� ៌មៅ សណា្ឋ គារ កាបូំឌបីោ៉ា ណា �សន្បីជានខ្់ស់ ពន ម្ក សួង 
�ហ្ពផ្ទា ោន តថលាង ឲ្ �រឹងថ្ ម្កសួង�ហ្ពផ្ទា ោន បមងកាើត �ណ្ឌ ល មសវាក�មា 
យុត្ិធ� ៌ថ្្ន កម់្សរុក ម្ករុង ម�ើ�្បី មោះម្ស្យ រមម្លា ះ តូចតាច ២០ ទបីតាងំ 
មៅតា� បណ្ា មខត្ ចំនួន ៦ ។ �ណ្ឌ ល មសវាក�មា យុត្ិធ� ៌ក្នុងការ មោះម្ស្យ 
រមម្លា ះ មម្រៅ ម្ប្ន្័តុលាការ ទាងំមនះ នរឹង រួយ�� ឲ្ ម្បជា្លរ�្ឋ ទទួលោន 
យុត្ិធ� ៌ចំមណញ ម្លមវលា និង ថវកិា ចំមពាះ ករណបី  រមម្លា ះ តូចតាច �ូចជា 
ករណបី  ទំន្ស់ �បីធលាបី បរហិ្រមករ ្ិ៍ ឬ មររម្បម្ថ អំម ើ្ហិងសា ក្នុង ម្គរួស្រ រំពាក ់
ម្ោក ់តលងលះ �រតក មធ្វើ ឲ្ ខូចខាត ម្ទ្្ស�្ត្ិ ទំន្ស់ បិទផ្លាូវ និង ម្្ំ�បី 
ទា�ទារ អាហ្រកិច្ច ចិញ្ច រឹ� កូន ផ្្ច ់ពាក្ មរៀប អាពាហ៍្ិពាហ៍។ល។ ម្បធាន 
ម្ករុ�ម្បរឹកសា នបីតិក�មា ពន ម្កសួង�ហ្ពផ្ទា មលាក ផុ្ន ប៊ុន ថ្ ល់ ោន បតន្�ថ្ 
ម្កសួង ក ៏ចង ់បមងកាើត �ណ្ឌ ល មសវាក�មា យុត្ិធ� ៌តបបមនះ មៅ ម្គប ់មខត្ ម្ករុង 

នឈោោយនិងសង្គម

កាលប្បវត្ិ្រពរឹត្ិការណ៍សខំាន់ៗ
្បី តខកញ្្ញ  �ល់ តខតុលា ្្ន ២ំ០១០

សទិ្ិមនុស្សនិង្របជាធិបឈតយ្យ

�បាប់និងតុលាការ
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ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌ ការផ្សាយ របស់ គណៈកម្មា ធិការម�ើ�្បីការមោះម ្្ន តមោយមសរ បី និង យុត្ិធ�៌

៤៣ ៤៣

ម្បសិនមបើ ម្ន ថវកិា គាមំ្ទ។

»»  ២១ តុលា ២០១០ ៖ ឯកឧត្� ករឹ� សុខា ម្បធាន គណបក្ស សិទ្ិ�នុស្ស 
និង ជា អតបីត ម្បធាន �រ្ឈ�ណ្ឌ ល សិទ្ិ �នុស្ស ក�ុ្ជា ម្តរូវោន តុលាការ ស្លា 
រារធានបី ភ្នមំ្ញ អមញ្ើញ ឲ្ មៅ បំភលា ឺក្នុង បណ្រឹ ង ្ បីរ ពាក ់្  ន្ ័នរឹង ការ តកលាងបនលាំ 
ឯកស្រ និង ការរមំលាភ មលើ មសចក្បីទុកចិត្ ក្នុង ្ ្ន  ំ២០០៦ ។ មលាក ស្ វ ិ
ន ស្ន ់និង មលាក ឈរឹ� ផ្ល វ ័រុន  ត�ល តាងំខលាួន ជាម�ើ� បណ្រឹ ង មហើយ 
ោនមស្នើ ឲ្ តុលាការ �ំមណើ រការ មលើ សំណំុមរឿង ត�ល ផ្អារឹប ទុក រាប ់្ ្ន មំនះ ោន 
មោទម្បកានថ់្ មលាក ករឹ� សុខា ោន បំោត ់ម្ោកម់បៀវត្សរ ៍�និ មបើក ឲ្ ម្គប ់
ចំនួន និង ពគបនលាំ យកម្ោក ់ពថលា ទូរ ស្ទា ័មោយ មម្បើម្ោស់ ហត្មលខា បនលាំ ។ មៅ 
ស�យ័ អន្រកាល សវន ករ របស់ ម្្ច ស់រំនួយ ធាលា បោ់ន បញ្្កថ់្ មលាក ករឹ� 
សុខា �និោន ពាក ់្  ន្ ័នរឹង មរឿងអាម្សរូវ ទាងំមនះ មទ។

អភិោលកិ�្ចនិងការអភិវឌ្ឍ

»» ២០ កញ្្ញ  ២០១០ ៖ ស្្ន តម្្ក ម ្្ន  ម្បតវង ៩. ៩៦២ ត�៉ាម្ត និង ទទរឹង ១៤ 
ត�៉ាម្ត ស្ិតមៅ ឃំុ ោក ់តខង ម្សរុក �ុខកំ្ូល មខត្កណ្ាល ត�ល ចំណាយ 
ថវកិា ស្ងសង ់អស់ ម្បម្ណ ៤៣.៥៥០.០០០ �ុលាលា រ សហរ�្ឋអាម�រកិ 
ម្តរូវោន មលាក ន្យករ�្ឋ�សន្បី ហុ៊ន តសន សមម្្ធ ម្បកាស ឲ្ មម្បើម្ោស់ 
មហើយ វនិិមោគ ឲ្ ម្ករុ�ហុ៊ន ឯករន អិ ល ពវ ៉ា ភបី  (L.Y.P Group) របស់មលាក 
ឧកញ៉ា  លបី យ៉ាុង ផ្ត ់រយៈម្ល ៣០ ្ ្ន ។ំ មម្កាយម្ល សមម្្ធ ស្្ន តម្្ក 
ម ្្ន  មនះ តមៅ ស្លាម្ករុង ភ្នមំ្ញ ោនម្បកាស ហ្� �និ ឲ្ រថយន្ ធុន ធ ំ
ឆលាងកាត ់ស្្ន មម្ជាយចង្្វ  មទៀត មទ មហើយ ម�ើ�្បី ឆលាងកាត ់ស្្ន មនះ ោនយន្ 
ទាងំឡាយ ោប់្ បី ម្បមទស រថយន្ តាកសុ់បី ធុន តូច/មទសចរណ៍ រហូត�ល់ 
រថយន្ �រឹករញូ្ន មលើស្បី កង ់១០ តម្�រូវ ឲ្ បងម់្ោក ់ោប់្ បី ៥ ៧០០ មរៀល 
រហូត�ល់ ៣៤ ០០០ មរៀល  មលើកតលង អ្នកមធ្វើ�ំមណើ រ តា� �មធយាោយ 
មទាច ម្ក ោន្ និង មថមាើ មរើង �និ តម្�រូវ ឲ្ បងម់្ោក។់ 

»»  ២២ កញ្្ញ  ២០១០ ៖ ម្ករុ�ហុ៊ន ថតកុន ហូលបីវូ� របស់ សហរ�្ឋ អាម�រកិ �យួ 
ត�ល �រឹកន្ ំមោយ មលាក តា ម្៉ា ស ម្៉ា  ហ្គ ោ៉ា  (Tamas Magyar) មម្គាង នរឹង 
ផ្លិតភា្ យន្ ខា្ន ត ធំ មម្កា� ចំណងមរើង ថ្ �ហ្ អធិរារ តខមារ (Great Khmer 
Empire) ោប់្ បី ម�ើ� ្្ន  ំ២០១១ �ល់ ្ ្ន  ំ២០១៣ មៅក្នុង ទរឹក�បី អង្គរ ម្បមទស 
ក�្ុជា មោយ ចំណាយ ថវកិា ម្បម្ណ ៧០ លាន �ុលាលា រ សហរ�្ឋអាម�រកិ។ 
តារា ហូលបីវូ� មលាក ថូ នបី មសណា (Tony Schiena) អ្នកន្ង អាន ់មរ លបី 
ណា រូ លបី (Angelina Jolie) មលាក មរ ត លបី អ្នកន្ង ហ៊្ន ់របី អ៊ុន និង 
តារាភា្យន្ តខមារ �យួចំនួន នរឹង ម្តរូវោន អមញ្ើញ ឲ្ ចូលរ�ួ ជា តួ សត�្ង។

»» ១៩ តុលា ២០១០ ៖ អគារ ទបីស្បីការ ន្យករ�្ឋ�សន្បី ត�លជា ការោិល័យ 
សម្ម្ប ់ន្យករ�្ឋ�សន្បី មធ្វើការ មហើយ បំពាក ់មៅមោយ ម្ប្ ន្ ័ការពារ មភរវក�មា 
និង ម្តរួត្ិនិត្ ខ្ស់ ម្នកា ម�៉ា រា៉ា  តា�ោន សក�មាភា្ រាប ់រយ មម្គឿង ម្ប្ ន្ ័
ផ្្ច ់មសវា ទូរ ស ទ្ា ័ម្តរូវោន ម្បកាស ឲ្ មម្បើម្ោស់ មោយ ន្យករ�្ឋ�សន្បី ក�ុ្ជា 
ហុ៊ន តសន និង ម្បសិទ្ិ ន្� ថ្ អគារ សន្ិភា្។ អគារ មនះ មម្បើម្ោស់ ថវកិាជាតិ 
ទាំងម្សរុង តត �ិនោន ម្បកាសថ្ ចំណាយ អស់ ទរឹកម្ោក់ ប៉ាុន្មា ន ក្នុងការ 
ស្ងសង ់មទ ម្គានត់ត បង្ហា ញ ជា ស្ធារណៈ ថ្ អគារ ទបីស្បីការ ន្យករ�្ឋ�សន្បី 
ម្ន ក�្ស់ ៥ ជាន ់និង ម្ន ទំហំ រិត ២ �ង ពន អគារ ទបីស្បីការគណៈរ�្ឋ�សន្បី 

(អគារ ទបីស្បីការគណៈរ�្ឋ�សន្បី ស្ងសង ់អស់ ទរឹកម្ោក ់ម្បម្ណ ៣២,៩ លាន 
�ុលាលា រ) ត�លជា អំមណាយ របស់ ម្បមទស ចិន មហើយ ោន មបើក ឲ្ �ំមណើ រការ 
តាងំ្បី តខកុ�្ភៈ ២០០៩។

»»  ២១ តុលា ២០១០ ៖ ឃុំ ចំនួន ២០ ត�ល ស្ិតក្នុង ម្សរុក ្ ញ ឭ (៣) ម្សរុក 
អង្គ ម្សរួល (៦) ម្សរុក កណ្ាលសទារឹង (៥) ម្សរុក មកៀនស្្វ យ (៤) និង ម្សរុក 
�ុខកំ្ូល (២) ម្តរូវោន ម្្ះ�ហ្ក្សម្ត តខមារ សម�្ចម្្ះ បរ�ន្ថ នមរាត្� 
សបីហ�ុនបី ឡាយម្្ះហស្មលខា មលើ ម្្ះរារម្ករឹត្ ម្បកាស ោកប់ញ្ចូ ល ក្នុង 
រចន្ស�្ន័្ រ�្ឋោល របស់ រារធានបី ភ្នមំ្ញ។

»» ២១ តុលា ២០១០ ៖ ម្ករុ�ហុ៊ន អាកាសចរណ៍ ោរាងំ Air France ោនមចញ 
មសចក្បីម្បកាស ្ ត័ម៌្ន �យួ ថ្ ោប់្ បី ពថងៃទបី ២៧ �បីន្ ្ ្ន  ំ២០១១ ខាង�ុខ 
ម្ករុ�ហុ៊ន Air France នរឹង មផ្្ើ� ម្បតិបត្ិ ការមហ្ះមហើរ មលើក�ំបូង របស់ខលាួន 
មចញ�ំមណើ រ ្ បី អាកាសោនោ្ឋ ន អន្រជាតិ ភ្នមំ្ញ មៅ ម្្លានយន្មហ្ះ 
Charles De Gaulles ទបីម្ករុង ោ៉ា រ បីស មៅ មរៀងរាល់ពថងៃ អង្្គ រ ម្្ហស្តិ៍ និង 
ពថងៃ មៅរ ៍មហើយ មធ្វើ�ំមណើ រ ម្ត�ប ់្ បី ទបីម្ករុង ោ៉ា រ បីស �ក ភ្នមំ្ញ វញិ មៅ មរៀងរាល់ពថងៃ 
ចនទា ពថងៃ ្ ុធ និង ពថងៃ សុម្ក។ ការមហ្ះមហើរ ទាងំមនះ នរឹងម្តរូវ មម្បើម្ោស់ យន្មហ្ះ 
ធុន Airbus A340 ផ្ទាុក អ្នក�ំមណើ រ ោន២៧៥ន្ក ់និង យន្មហ្ះ ធុន Boeing 
777 ត�ល អាច ផ្ទាុក អ្នក�ំមណើ រ ោន រហូត�ល់៣០៩ន្ក។់

ឯករារផលតិឈោយ
ខុមែ្វហ្វល

គណៈកមមការ្រពរឹត្ិប្រត

១» មលាក គល់បញ្្ញ   ទបីម្បរឹកសាផ្្ល់មោបល់
២» មលាក �ន្ទធ័ោរទិ្ ម្បធាន្ត័ម៌្ន និងការផ្សាយ
៣» មលាក ្រសជីសភុ្វក្ធ័ អ្នកនិ្ន្
៤» កញ្្ញ  ឈមឿនសខុមុនជី មលខាការផ្សាយម្ រ្ឹត្ិបម្ត
អាសយោ្ឋ ន៖ ផ្ទាះមលខ១៣៩ ផ្លាូវ.១២១ សង្កា តទ់រឹកលអាក១់ 
ខណ្ឌ ទួលមគាក រារធានបីភ្នមំ្ញ ម្្ះរាជាណាចម្កក�្ុជា
ទូរស្ទា ័ ៖ ០២៣  ៨៨៤ ១៥០
ទូរស្រ ៖ ០២៣ ៨៨៣ ៧៥០
អុបីត�៉ាល ៖ comfrel@online.com.kh
មគហទំ្រ័ ៖ www.comfrel.org
ម្បអបសំ់បុម្ត ៖ ១១៤៥ 

ឈស�ក្ជីជូនដំណរឹ ង

ម្ រ្ឹតិ្បម្ត អ្នកោលេ ឈំមើល នរឹងតចករូនមៅ�ល់ម្បជា្លរ�្ឋ  
(ឥត គិត ពថលា) មៅទូទាងំម្បមទសក�ុ្ជា ម�ើ�្បីបំម្ញចមន្លា ះ 
្ត័ ៌ម្ន រវាងម្បជា ្ លរ�្ឋ និងអ្នកតំណាង រាសស្ អ្នក �រឹក ន្ ំ
ត�ល ពាក់្ ន្ក័្នុង  ការចូលរ�ួស្្បន្ និង អភវិឌ្ឍ សង្គ� ម្បជា 
ធិ បមតយ្។ 

ម្បសិនមបើមលាក អ្នកន្ង កញ្្ញ  ម្នសំណូ�្រ ឬបំណង 
ចូលរ�ួមោបល់ ឬមស្នើសំុម្ រ្ឹត្ិបម្ត និងឯកស្រ មផ្្សងៗ 
ត�ល ផ្លិតមោយ ខុ� តម្ហ្វល សម្ម្ប ់រកសាទុក សូ�ទំន្ក ់
ទំនង �ក ការោិល័យខុ� តម្ហ្វល តា� អាសយ ោ្ឋ ន �ូច ត�ល 
ោន ផ្្ល់ រូនមនះ មយើងខញាុ ំនរឹងមោះម្ស្យរូននូវរាល់បញ្ហា រប
ស់មលាក អ្នកន្ង កញ្្ញ  មោយម�ម្តបីភា្។

សូ�អរគុណ !

អភិោលកិ�្ចនិងការអភិវឌ្ឍ


