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១.សេចក្តីសផតើម 
 នៅក្នុងរំនៃសដដ៍រំកាៅ់់ ក្៍ិៃធិរំជាោិំនេ់យ នេ៊ៅិអាចនរជើស់ក្ៅីេិំុេគ៍ ណា
៊ួ់ នរៅៈីេណំក្សៅនោបា់៊ក្រេំរ់េងរំៃសបាៅជាដាចខ់ាេ។ ៃៅទឹ៊ៅិងនៅះដដ៌ រំជាោិំ
នេ់យៅឹង៊ៅិអាចដំនណើ ៌កា៌នៅបាៅរេឹ៊រេូ៎នៃ រំសិៅន ើំគ្មម ៅ៎េតមាៅ៌ំស់េណំក្សៅនោបា់
ក្នុងកា៌រំក្េួរំដជងគ្មន  តា៊កា៌នបាះននន េនដា់នស៌ ី ៅិង់ុេតិោ៌៊ នដើ៊បនីោវើកា៌ដឹក្នារំំនៃស។ 
នដើ៊បចូី៍៌ួ៊ ក្នុងដំនណើ ៌កា៌នោសនានបាះននន េ ក្នុងកា៌៌ក្សន៊លងននន េេណំក្សៅនោបា់
ៅិ៊ួ់ ៗរេូ៎កា៌៍ុ់ នដើ៊បនីោវើកា៌នោសនាៅូ៎នគ្ម៍ៅនោបា់៌ំស់ខ្លួៅឲ្យៃៃួ៍ បាៅសន៊លងគ្មរំៃ
ក្នុងកា៌ដឹក្នារំំនៃស។ ដូនចនះេណំក្សៅនោបា់ រេូ៎កា៌មាៅរំ៉ៈចំណូ៍៊ួ់ នដើ៊បៃីំៃ់៍់ 
ៅិងកា៌ចំណា់នៈ៍នោសនានបាះននន េ ៅិងំុេគ៍ ិក្ដដ៍ំំន៌ ើកា៌ងា៌នៅក្នុងអងគភាៈំក្សននាះះង  
ដដ៌។ 
 ក្នុងកា៌ដសវង៌ក្ៅូ៎៊ូ៍ៅិោិ៊ក្រៃរៃងៅូ់៎កា៌ចំណា់ទាងំអស់នៅះ េណំក្សៅនោបា់ខ្លះ
អាចរបាសចាក្នៅៅឹងរក្៊សី៍ោ៌៊  ឬរំរៈឹេតៅូ៎អំនៈើៃុចច៌ េិនះសងៗ ក្នុងដសវង៌ក្៊ូ៍ៅិោិនៅះ។  
េណំក្សៅនោបា់ខ្លះ អាចៃៃួ៍ ់ក្៊ូ៍ៅិោិ ដដ៍ភាជ ំ់៊ ក្ជា៊ួ់ ៅូ៎កា៌សៅា៌ំស់អនក្ះត៍ ់ឲ្យ
នៅនរកា់នៈ៍ដដ៍េណំក្សននាះបាៅជាំន់នន េ។ មាៅេណំក្សខ្លះ នរ ើំ៊ូ៍ៅិោិ៌ំស់ខ្លួៅ់ក្
នៅនោវើអំនៈើនះសងៗ ដដ៍ះទុ់ៈីនគ្ម៍កា៌ណ៍នៅកា៌នបាះននន េនដា់នស៌ ីៅិង់ុេតិោ៌៊  ដូចជាកា៌ៃិញ
សៅលឹក្ននន េ ឬសូក្ប៉ាៅន់ៅ៊ន្តៅតីនបាះននន េជានដើ៊។ ន ើ់េណំក្សៅនោបា់ខ្លះ បាៅនេំៅលំ់ក្
ោៅធាៅ៌ំស់៌ដឋនៅនរ ើំរបាស់ជា៊នោាបា់ ក្នុងកា៌នោសនានបាះននន េឲ្យេណំក្សៅនោបា់
៌ំស់ខ្លួៅក្នុងកា៌៌ក្សន៊លងគ្មរំៃ។ អំនៈើទាងំអស់នៅះបាៅនោវើឲ្យ៍ៃធិរំជាោិំនេ់យមាៅកា៌៌នងាគ ះ
៌នងគើ៌ោ៉ងខាល ងំ ជាៈិនសសជំនៅឿៃុក្ចិេត៌ ំស់សាធា៌ណជៅ៊ក្ន ើ៍េណំក្សៅនោបា់ ៅិង៍ៃធិ
រំជាោិំនេ់យ។ 
 នោងតា៊៌បា់កា៌ណ៍សទង់៊ េិ៊ួ់ ៌ំស់ៈិ៉ៈនោក្ (World Value Survey 2004-2007) 
បាៅឲ្យដឹងថា រំជាៈ៍៌ដឋនៅក្នុងរំនៃសចំៅៅួ៥៤ដដ៍មាៅចំៅៅួ៧៣%គ្មម ៅជំនៅឿៃុក្ចិេត៊ ក្ន ើ៍ 
េណំក្សៅនោបា់ទា៍់ដេនសាះ។ ៊ូ៍ន េុច៊បងំំះុេនៅកា៌អស់ជំនៅឿៈីរំជាៈ៍៌ដឋទាងំ 
ននាះ េឺកា៌ខ្វះៅូ៎េមាល ភាៈ ថានេើេណំក្សៅនោបា់ទាងំននាះៃៃួ៍ បាៅ៍ុ់៊ក្ៈីរំ៉ៈណាខ្លះ 
ន ើ់បាៅចំណា់៍ុ់ោ៉ងដូចន៊តចខ្លះ ជាៈិនសសនៅក្នុងកំុ្ឡុងនៈ៍នោសនានបាះននន េដដ៍ 
ជា៌់ៈនៈ៍៊ួ់ សំខាៅ់ំ ំះុេ។ ំញ្ហា នៅះជាំញ្ហា ោ៉ងច៊បង ដដ៍រំនៃសជានរចើៅន ើ៍សក្៍
នោក្កំ្ៈុងរំឈ៊ ៅិងរេូ៎បាៅអងគកា៌ស រំជាជាេិបាៅ់ក្៊ក្ដចងនៅក្នុងសៅធិសញ្ហា  សតីៈីកា៌
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រំនងំអំនៈើៈុក្៌៍ួ់ នៅរេងចំ់ណុចៃី៣នៅមារតា៧ បាៅអំពា៎នា៎ឲ្យ៌ដឋដដ៍ជារំនៃស
 េថន៍ខី្នៅសៅធិសញ្ហា នៅះទាងំអស់ន ើ៍ក្កំ្ៈស់ៅូ៎េមាល ភាៈ  ក្នុងកា៌ះត៍ ់៊ូ៍ៅិោិ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៅឲ្យ
នំក្ខជៅដដ៍ឈ៌នមម ះសរមាំេំ់ដណងនៅក្នុង៊ុខ្ងា៌សាធា៌ណៈ  ៅិងកា៌ះត៍ ់៊ូ៍ៅិោិ ិ៌ញ្ា ៎េថុ
នៅឲ្យេណំក្សៅនោបា់ះងដដ៌។ 
 ៊ក្ៃ៍់ៅឹងនៈ៍នៅះ មាៅរំនៃសជានរចើៅន ើ៍សក្៍នោក្ដដ៍បាៅ ៅិងកំ្ៈុងផ្លល ស់ំតូ៌៌ំំ
ៅនោបា់ បាៅឲ្យសចាច ំៅ័នៅន ើ៍សៅធិសញ្ហា នៅះ ន ើ់់ក្នគ្ម៍កា៌ណ៍េមាល ភាៈ ៅិង
េណនៅ់យភាៈំញ្ចូ ៍នៅចាំន់ះទក្នុង៌ំស់ខ្លួៅ ជាៈិនសសកា៌ះត៍ ់៊ូ៍ៅិោិជូៅនៅឲ្យេណំក្ស
ៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជៅសរមាំ់៊ ុខ្េំដណងសាធា៌ណៈ។ ចំដណក្រំនៃសខ្លះនៃៀេ ដដ៍មាៅរក្ំ
ខ្ណ័ឌ ចាំស់រមាំរ់េំរ់េង ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជៅ៌ចួន ើ់ ក្ប៍ាៅនោវើកា៌
ដក្ដរំដែ៊នៃៀេ នដើន៊បើឲ្យរសំតា៊ំ៌ ិំ ៃសងគ៊ ជាក្ដ់សតង ៅិងក្សាងៃំៅុក្ចិេត៌ ំស់រំជាៈ៍៌ដឋ
៊ក្ន ើ៍កា៌ដឹក្នារំំនៃស៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ឲ្យកាៅដ់េខាល ងំដែ៊នៃៀេ។ 
 រំនៃសក្៊ពុជា េួ៌ ដ៍់នៈ៍ន៎ោដដ៍រេូ៎មាៅចាំស់រមាំរ់េំរ់េងន ើ៍៊ូ៍ៅិោិ៌ំស់េណ
ំក្សៅនោបា់ ៅិងកា៌នោសនានបាះននន េន ើ់។ ៃំនាក្ៃំ់ៅង៌វាងៅនោបា់ ៅិងែ៎កិាបាៅ
ំនងកើេឲ្យមាៅកា៌រៈួ់បា៌៊ភោ៉ងខាល ងំនៅក្នុងចំនណា៊រំនៃសជានរចើៅ នរពាះំញ្ហា ែ៎កិា ៅិង 
េណំក្សៅនោបា់ទាក្ៃិ់ៅដេ៊ៅិរេឹ៊ដេចំៅៅួៃឹក្របាក្ដ់ដ៍ពាក្ៈ់ៅធ័ ឬរំ៉ៈនៅ៊ូ៍ៅិោិដដ៍ 
សថិេនៅនរកា៊៊ៅទិ៍សងស័់ ំ៉ុនណាណ ះនៃ ដេេណំក្សៅនោបា់អាចៅឹងកាល ់នៅជាឆអឹងខ្នងនៅ៌ដឋ 
រំជាោិំនេ់យះងដដ៌ ជាៈិនសសកានបាះននន េរំក្ំនដា់់ុេតិោ៌៊ ៊ួ់ ។ កា៌តាក្ដ់េងចាំរ់េំ់ 
រេង៊ូ៍ៅិោិេណំក្សៅនោបា់ ៅិងកា៌នោសនាសំខាៅ់ំ ំះុេ េឺនដើ៊បធីានា អំប៌មានៅភាៈស  ៊
ន េុះ  ៍ នៅក្នុងកា៌នរ ើំរបាស់ោៅធាៅសាធា៌ណៈ សរមាំន់គ្ម៍ំំណង ៅិងះ៍រំនោជៅ ៍
ៅនោបា់កា៌នបាះននន េសរមាំេ់ណំក្សៅនោបា់។ សំខាៅជ់ាងនៅះនៅនៃៀេ កា៌រំេិំេតិកា៌ 
ៅិងកា៌ះត៍ ់៊ូ៍ៅិោិៅនោបា់ ៅិងអនក្ៅនោបា់ដដ៍នាំ៊ ក្ៅូ៎េន៊លរំជាោិំនេ់យស៊ោ៌៊  ៅិង
ភាៈរេឹ៊រេូ៎ន ើ់ ក្ជ៍ាកា៌ដាក្កំ់្៌េិ ឬជំទាស់៌វាងអនក្ៅនោបា់ដដ៍ទាក្ៃិ់ៅ ៈិនសសេមាល ភាៈ 
ៅិងកំ្៌េិចំណូ៍ ៅិងចំណា់   ដដ៍៊ៅិអៅុញ្ហា េឲ្យែ៎កិាមាៅអំណាចរេំដណត ំន់ ើ៍រំៈៅ័ធរំជា 
ោិំនេ់យននាះ។ 
 ជាកា៌ៈិេណាស់ដដ៍េណំក្សៅនោបា់ េួ៌ដេមាៅរំ៉ៈចាស់ោស់ ៅិងមាៅេមាល ភាៈ
ក្នុងកា៌ចាេដ់ចងកិ្ចចកា៌ៅនោបា់៌ំស់ខ្លួៅ ជាៈិនសសទាក្ៃ់ងនៅៅឹងេមាល ភាៈ ៅិងកា៌ចាេដ់ចង
ោៅធាៅ៌ំស់ខ្លួៅ៊ុៅៅឹងមៅនជើងចូ៍នៅចាេដ់ចង ៅិងរេំរ់េងោៅធាៅនៅក្នុង៌ដាឋ ៉ិបា៍។ រាជ
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៌ដាឋ ៉បិា៍ក្៊ពុជាធាល ំន់ ើ៍ក្នឡើងៈីជំ ៌ចាស់ោស់៌ំស់ខ្លួៅ ចំនពាះសន្តងាគ ៊រំនងំៅឹងអំនៈើៈុក្
៌៍ួ់ ំ៉ុដៅតកា៌ចាេដ់ចងឲ្យមាៅៅិ់េ័ក្៊មន ើ៍កា៌រេំរ់េង៊ូ៍ៅិោិេណំក្សៅនោបា់ េឺជា       
ចំដណក្៊ួ់ ោ៉ងសំខាៅ ់ ក្នុងកា៌នដាះរសា់ភាៈចំ៌ូងចំរាស់ ៅិង៊ៅទិ៍សងស័់ នានា៌ំស់
េណំក្សៅនោបា់ៈីអំនៈើៈុក្៌៍ួ់។ 
 ែមីៗនៅះ ន ើំតា៊កា៌សិក្ា៌ំស់៎ៃិាសាថ ៅអៅត៌ ជាេិ IDEA ន ើ៍រំនៃសចំៅៅួ៧៥ន ើ៍ៈិ៉ៈ
នោក្ (រំនៃសដដ៍មាៅកា៌នបាះននន េៈ ុំក្ស ៅិងដំនណើ ៌កា៌រំជាោិំនេ់យៅូំៅី់ក្៊មចំៅៅួ
១២៣រំនៃស) ដដ៍មាៅចាំស់រមាំរ់េំរ់េងនៅន ើ៍៊ូ៍ៅិោិ៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ ៅិង
ែ៎កិាក្នុងកា៌នោសនានបាះននន េ ឬតា៊៌់ៈចាំន់បាះននន េ ឬចាំេ់ណំក្សៅនោបា់។ នៅ
រំនៃសរំជាោិំនេ់យ៊ួ់ ចំៅៅួ ដូចជារំនៃសឥណាឌ  ៅិងំងក់ាល នដសចាំស់តីៈីកា៌រេំរ់េង៊ូ៍
ៅិោិៅនោបា់ េឺនផ្លត េន ើ៍ំុេគ៍ មាន ក្់ៗ នៅនំក្ខជៅក្នុងនៈ៍នោសនានបាះននន េ។ នៅរំនៃស
ំងក់ាល នដស នំក្ខជៅនៅេណំក្សៅនោបា់៊ួ់  ដដ៍នោវើកា៌រំក្េួរំដជងនៅក្នុង៊ណឌ ៍៊ួ់ ៊ៅិ
ឲ្យចំណា់ែ៎កិាន ើ៍សៈី២៊ុៅឺដុោល ៌នៃ។ នៅរំនៃសឥណឌូ នៅសីុ ចាំន់បាះននន េនន ២ំ០០៨បាៅ
ដាក្់ំ ញ្ចូ ៍ំញ្ហា ដដ៍ទាក្ៃិ់ៅៅិងំញ្ហា នោសនា ដដ៍ំងខំេណំក្សៅនោបា់ រេូ៎ដេះត៍ ់៌បា់
កា៌ណ៍អំៈីចំណូ៍ ៅិងចំណា់។ 
 រំនៃសនានានៅក្នុងៃវីំអាសីុជានរចើៅបាៅងាក្៊ក្៌ក្ ៅិងនោវើកា៌ចាំអ់ា៌៊មណ៍ំនងកើេឲ្យមាៅ
៊ូ៍ៅិោិសាធា៌ណៈសរមាំេ់ណំក្សៅនោបា់ ដូចជានៅរំនៃសរសី៍ល័ងាក ៌ជានដើ៊។ ចំដណក្
នៅអាសីុអានេន់ ៍៎ ញិ ចាំទ់ាងំននាះន់ើងន ើញមាៅកា៌ះតួចនះតើ៊ឲ្យមាៅនៅក្នុងរំនៃសនែ។ 
រំនៃសទាងំននាះ ធាល ំម់ាៅៈិនសាោៅជ៍ាក្ដ់សតងន ើ៍ចាំ់៊ ូ៍ៅិោិេណំក្សៅនោបា់ ៅិងកា៌រេំ់
រេង នដើ៊បកីាេ់ំ ៅថ់ ៅូ៎ះ៍ំះ៉ពា៍់នៅអំនៈើៈុក្៌៍ួ់នៅក្នុង៎ស័ិ់ៅនោបា់។ មាៅកា៌េសូ៊៊េិ
ោ៉ងខាល ងំនៅរំនៃសនែ នដើ៊បី៍ ុំំំបាេក់ា៌ៃិញសៅលឹក្ននន េដដ៍េណំក្សៅនោបា់ ៅិងអនក្
ៅនោបា់បាៅ់ក្៍ុ់នៅៃិញៃឹក្ចិេតអនក្នបាះននន េក្នុងកំ្ឡុងនៈ៍នបាះននន េ។ 
 ចំនពាះរំនៃសក្៊ពុជា ៊េិ៌ំស់េណំក្សជំទាស់៊ួ់ ចំៅៅួបាៅន ើ៍ក្នឡើងៈីនៃវនរគ្មះនៅកា៌
ំនងកើេឲ្យមាៅៅិ់េ័ក្៊មនៅះ ជាោ៊មតា ចាំន់ៅះេរ៊ូ៎ឲ្យេណំក្សៅនោបា់នោវើនសចក្តីរា់កា៌ណ៍
ៈីចំណូ៍ ៅិងចំណា់៌ំស់ខ្លួៅ ជាៈិនសសរំ៉ៈចំណូ៍េួ៌ មាៅភាៈចាស់ោស់ចំណុចនៅះ 
ន ើ់ដដ៍រកុ្៊ំក្សជំទាស់ន ើ៍ក្នឡើងថា ខ្លួៅអាចបាេ់ំ ងចំណូ៍៊ួ់ ចំៅៅួនដា់សា៌អនក្ឧំេថ៊ ភ 
ែ៎កិាមាៅកា៌ខាល ច៌អាក្នុងកា៌ំនញ្ចញឲ្យដឹងជាសាធា៌ណៈៅូ៎នមម ះ៌ំស់ៈកួ្នេ។ ចំដណក្ឯ 
ឥសសជៅ ៅិង៊ន្តៅតីៅនោបា់េណំក្សកាៅអំ់ណាច ក្ប៍ាៅន ើ៍ក្នឡើងអំៈីំញ្ហា សៅតិសុខ្នៅនៈ៍ 
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ដដ៍ៈកួ្នេន ើំក្ចំ ៈេ័ម៌ាៅអំៈីរៃៈយស៊បេត៌ ំស់ៈកួ្នេ ដដ៍ទាក្ៃិ់ៅៅិងចាំរ់ំនងំអំនៈើៈុក្ 
៌៍ួ់។ 
 ឆៅទៈ ៅិងកា៌៍ះំង់៌ ំស់អនក្ៅនោបា់នដើ៊បរីំនោជៅជ៍ាេិ េឺៈិេជាចាបំាចក់្នុងកា៌ន៌ៀំចំ
ចាំរ់ំនងំអំនៈើៈុក្៌៍ួ់ ៌ួ៊ ជា៊ួ់ ចាំរ់េំរ់េង៊ូ៍ៅិោិេណំក្សៅនោបា់ ៅិងកា៌នោស
នានបាះននន េ។ អំនៈើៈុក្៌៍ួ់នចះដេនក្ើៅនឡើងៗ នោវើឲ្យអាំខូ់្ច៌ូំភាៈសាធា៌ណៈ៌ំស់េណំក្ស
ភាេនរចើៅ ៅិងអនក្ៅនោបា់ជាំន់នន េ ន ើំ៊ៅិខំ្ៃំស់ាក េ់ំ ញ្ហា នៅះនៃ ់ូ៌នៅអំនៈើៈុក្៌៍ួ់ 
ៅិងៅនោបា់អាចំនងកើេនអា់មាៅំញ្ហា អសៅតិសុខ្អនសថ៌ភាៈ ៅិងំញ្ហា សងគ៊ ោងៅោ់ង៌ ជា៊ៅិខាៅ។ 
២.អនុសាេន៍របេខ់ុមហ្រ្វវល 
 នៅក្នុងសិកាខ សាោ រកុ្៊កា៌ងា៌ចាំន់ៅេណៈក្មាម ោិកា៌ខុ្៊ដន្ត វ៍ បាៅំងាា ញជនរ៊ើស
ចំៅៅួំី ដដ៍ជា៍ៃធភាៈក្នុងកា៌ំនងកើេរក្ំខ្ណ័ឌ ចាំស់រមាំរ់េំរ់េង ិ៌ញ្ា ៎េថុេណំក្សៅនោ
បា់នៈ៍នោសនានបាះននន េ។ ជនរ៊ើសទាងំននាះមាៅដូចេនៅ៖ 
1.ស្វើចាប់ថ្មី េតពីីវរិញ្ញវត្ថុគណបក្សនសោបាយសពលសោេនាសបាះសនោ ត្ 
 នៅក្នុងកា៌នោវើចាំែ់មីនៅះ ៅឹងមាៅំៃំញ្ាេតិដដ៍េរ៊ូ៎ឲ្យេណំក្ស  ៅិងនំក្ខជៅចុះំញ្ជ ីៅូ៎
រៃៈយស៊បេតិ ចំណូ៍ ៅិងចំណា់ ំំណុ៍ទាងំអស់ ៅិងអំនណា់ដដ៍ៃៃួ៍ បាៅ សរមាំដំ់នណើ ៌
កា៌៌ំស់េណំក្សនៈ៍នោសនានបាះននន េ ន ើ់នចញះា់ៅូ៎៌ បា់កា៌ណ៍ទាងំននាះតា៊៌់ៈ
នៈ៍កំ្ណេជ់ានៃៀងទាេ់៊ ួ់  ន ើ់ដាក្់៌បា់កា៌ណ៍ននាះជូៅនៅសាថ ំៅ័៊ួ់  ដដ៍រេូ៎បាៅំនងកើេ
នឡើងនដា់ឯក្រាជយៈី៌ដាឋ ៉បិា៍ ទាងំកា៌ចាេត់ាងំ ៅិងែ៎កិា នៅសាថ ំៅ័ននាះនដើ៊បៈិីៅិេយន៊ើ៍  នសុើំ
អនងកេ ៅិងតា៊ដាៅកា៌នគ្ម៌ៈចាំ់៌ ំស់េណំក្ស ៅិងនំក្ខជៅ។ ៊ា៉ង៎ញិនៃៀេ នដើ៊បធីានាឲ្យមាៅ
់ុេតិោ៌៊ ក្នុងកា៌រំក្េួរំដជង៌វាងេណំក្សដដ៍ស៊បូ៌ោៅធាៅ ៅិង េណំក្សដដ៍៊ៅិសូ៎មាៅោៅ
ធាៅ េឺនោវើកា៌កំ្ណេៅូ់៎កា៌ចំណា់៌ំស់េណំក្សសរមាំន់ៈ៍នបាះននន េ៊តងៗ។ នៅក្នុងននាះ ៌ដឋ
ក្ម៍ាៅកាេៈវកិ្ចចក្នុងកា៌ជួ់  ៊ ក្េណំក្សៅនោបា់ះងដដ៌ នដា ់ះត៍ ់៊ក្ជា៊ូ៍ៅិោិសាធា៌ណៈ
នដើ៊បនី ើ៍ក្ៃឹក្ចិេតឲ្យេណំក្ស ៅិងនំក្ខជៅនគ្ម៌ៈតា៊ចាំ ់ ៅិងំៃដាឋ ៅនានា ៅិងធានាៅូ៎អេថិភាៈ
៌ំស់េណំក្សក្នុង៍ៃធិរំជាោិំនេ់យ។ (ៈិៅិេយ៍ំអិេនៅេំ៌ូចាំន់ៅក្នុងឧំស៊ពៅ័ធ១) 
2. វិសសា្នក្មម េតពីីវរិញ្ញវត្ថុេរំាប់ការសោេនាសៅក្ោងុចាប ់ េតពីីការសបាះ 
សនោ ត្សររើេតាងំត្ំណាងរា្េត ឬរក្ុមរបឹក្ាឃុ-ំេង្កា ត្់ 
 ខាងនរកា៊នៅះ េឺជាេំ៌ូនៅកា៌នសនើ ៎និសាោៅក្៊មនៅន ើ៍ចាំ់ សតីៈីកា៌នបាះននន េនរជើសតាងំ
េំណាងរាន្តសតនៅក្៊ពុជានន ២ំ០០៨ ដដ៍មាៅ៍ៃធភាៈៈិភាក្ាដក្៍ំអ ៅិងំដៅថ៊ ជំៈូក្ៃី៧សតីៈី 
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កា៌នោសនានបាះននន េ ៅិងជំៈូក្ទាក្ៃ់ងៈីកា៌កំ្ណេៃ់ណឌ ក្៊ម។ 
 

រំពូក្ទី ៧ ការសោេនាសបាះសនោ ត្ 
មារតា៨១:  
 ចំណា់សរមាំក់ា៌នោសនា៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ ៅិង៌ំស់នំក្ខជៅមាន ក្់ៗ ជាំៅទុក្ 
៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ឬនំក្ខជៅផ្លទ ៍់។ ៌ដឋអាចះត៍ ់ែ៎កិាជាេិនសមើៗគ្មន  ដ៍់រេំេ់ណំក្ស 
ៅនោបា់សរមាំន់រ ើំរបាស់ក្នុង់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េ។  
មារតា៨២:  
 រេំេ់ណំក្សៅនោបា់ ដដ៍បាៅចុះំញ្ជ ីឈ៌នមម ះនបាះននន េ៌ចួន ើ់ រេូ៎មាៅេណៅី
ៈិនសស៊ួ់ ដដ៍ន ើំក្នៅោនាគ្ម៌ក្នុងរំនៃស ។  
 េណៅីៈិនសសនៅះ រេូ៎កាៅក់ាំន់ដា់ ិ៌ញ្ា ឹក្៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ ដដ៍រេូ៎នរជើស
តាងំ តា៊ៅីេិ៎ោីិនៅ៎ធិាៅនះទក្នុង៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ននាះ ៅិងបាៅជូៅដំណឹង៊ក្េណៈក្មាម ោិ
កា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ ោ៉ងេិច៧នែង៊ុៅចាំន់ះតើ៊់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េ។  
មារតា៨៣:  
 ៎ភិាេទាៅទាងំអស់ដដ៍េណំក្សៅនោបា់បាៅៃៃួ៍  រេូ៎ំញ្ចូ ៍ក្នុងេណៅីនៅោនាគ្ម៌
ន ើ់រា៍់ចំណា់នៅន ើ៍កា៌នោសនា រេូ៎ដេនចញៈីេណៅីៈិនសសនៅះ។ 

 
ការបហ្រនថមមារតាសៅក្ោងុរំពូក្ទ៧ី 

មារតា៨៤: ថ្មី   
 ន ៌ញ្ា ឹក្៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ ដដ៍បាៅចុះំញ្ជ ីឈ៌នមម ះនបាះននន េ៌ចួន ើ់ រេូ៎នោវើ
៌បា់កា៌ណ៍េណនៅ់យំឋ៊៊ួ់  ដដ៍ំញ្ហជ ក្ៈី់េនរមាងែ៎កិាដំំូង ៅិងៈេ័ម៌ាៅទាក្ៃ់ងៅឹង
េណៅីៈិនសសសំរាំក់ា៌នោសនានបាះននន េ រំេ៍់ជូៅេណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ
ោ៉ង់ូ៌៧នែង នរកា់នៈ៍ចាំន់ះតើ៊់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េ។  
 ៅីេិ៎ោីិនៅកា៌នោវើ៌បា់កា៌ណ៍េណនៅ់យំឋ៊នៅះ រេូ៎កំ្ណេន់ដា់ំៃំញ្ហជ  ៅិងៅីេិ៎ោីិ 
សរមាំក់ា៌នបាះននន េ៌ំស់េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ។ 
មារតា៨៥: ថ្មី  
 ន ៌ញ្ា ឹក្៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ដដ៍បាៅចុះំញ្ជ ីឈ៌នមម ះនបាះននន េ៌ចួន ើ់រេូ៎នចញ
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ំងាក ៅន់ដៃៃួ៍ អំនណា់ នៅរា៍់នៈ៍ៃៃួ៍ អំនណា់ជារបាក្ ់ឬសមាភ ៌ៈ ដដ៍មាៅេំន៍នសមើៅឹង
 ឬនរចើៅជាង ៊ួ់ ោៅ(១ ០០០០០០) ន៌ៀ៍ ៈីរេំ់៌ ូំ៎ៅ័តំុេគ៍  ឬៅីេិំុេគ៍ ដដ៍រេូ៎បាៅអៅុញ្ហា េ 
ដដ៍រេូ៎បាៅអៅុញ្ហា េ តា៊ចាំ ់សតីេណំក្សៅនោបា់ ។  
 ៃរ៊ង់ំ ងាក ៅន់ដៃៃួ៍ របាក្ ់ៅិងៈេ័ម៌ាៅចាបំាច ់ ដដ៍រេូ៎ស៌នស៌ក្នុងំងាក ៅន់ដរេូ៎កំ្ណេ់
នដា់េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ។ 
មារតា៨៦:ថ្មី   
 ន ៌ញ្ា ឹក្៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ដដ៍បាៅចុះំញ្ជ ីឈ៌នមម ះនបាះននន េ៌ចួន ើ់ រេូ៎នោវើ
រា់កា៌ណ៍ៈីកា៌ៃៃួ៍ អំនណា់នៅះ នៅេណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ ក្នុង៌់ៈនៈ៍
៊ៅិន ើ៍សៈី៊ួ់ សបាត  ៍ំនាទ ំៈី់បាៅៃៃួ៍ អំនណា់។   
មារតា៨៧: ថ្មី   
 ក្រ៊េិែ៎កិាចំណា់ន ើ៍កា៌នោសនានបាះននន េៃូទាងំរំនៃស សរមាំេ់ណំក្សៅនោបា់
ៅី៊ួ់ ៗ ឬំញ្ជ ីនំក្ខជៅឈ៌នមម ះក្នុង៊ណឌ ៍រេូ៎េណនាតា៊៌ូំ៊ៅតដូចខាងនរកា៊នៅះ៖  
 ចំៅៅួរំជាៈ៍៌ដឋដខ្ម៌  មាៅសិៃធិនបាះននន េស៌ុំក្នុង៊ណឌ ៍ េុណៅឹង ន៊េុណំៅួពាៅ ់    
(៤០០០)ន៌ៀ៍។ 
មារតា៨៨: ថ្មី   
 ន ៌ញ្ា ឹក្េណំក្សៅនោបា់ដដ៍បាៅចុះំញ្ជ ីឈ៌នមម ះនបាះននន េ៌ចួន ើ់ រេូ៎នោវើ
៌បា់កា៌ណ៍េណនៅ់យចុងនរកា់៊ួ់  ដដ៍រា់នា៊រំ៉ៈចំណូ៍ ៅិងកា៌ចំណា់ទាងំអស់
ក្នុងនៈ៍់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េ រំេ៍់ជូៅេណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េោ៉ង
់ូ៌ំំះុេរេឹ៊នែងំ ិៃ់ុៃធនាកា៌នបាះននន េ។  
 ៅីេិ៎ោីិនៅកា៌នោវើ៌បា់កា៌ណ៍េណនៅ់យចុងនរកា់នៅះ រេូ៎កំ្ណេន់ដា់ំៃំញ្ហជ  ៅិងៅីេិ៎ោីិ
សំរាំក់ា៌នបាះននន េ៌ំស់េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ។   
មារតា៨៩: ថ្មី  
 េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ រេូ៎នោវើកា៌រំកាសះា់ជាសាធា៌ណៈតា៊រំៈៅ័ធ
នោសនាជាេិ ៅិងឯក្ជៅស៊ស្៌ ំៅូ៎៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុំឋ៊ ៅិងចុងនរកា់៌ំស់េណំក្ស
ៅនោបា់ទាងំឡា់ដដ៍បាៅចុះំញ្ជ ីឈ៌នមម ះនបាះននន េ៌ចួន ើ់ ៊ៅិរេូ៎នោវើ ួសនែងនបាះននន េ
នឡើ់។ 
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មារតា៩០: ថ្មី  
 កា៌រំកាសះា់ជាសាធា៌ណៈៅូ៎៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៅះ ៊ៅិរេូ៎បាៅរំកាសៅូ៎នមម ះ
៌ំស់អនក្នោវើអំនណា់នឡើ់ ន៎ៀ៌ដ៍ងដេមាៅកា៌នសនើសំុៈីនំក្ខជៅ ឬេណំក្សៅនោបា់ដដ៍បាៅ
ំញ្ហជ ក្ៈី់កា៌់៍់រសំៈីអនក្នោវើអំនណា់។     

ការក្ំណត្់ពីទណឌ ក្មម 
មារតា១៣៨: ថ្មី  
 រេូ៎ះតនាត នទាសៈិៅ័់ ជារបាក្ៈី់៊ួ់ ដសៅ (១០០ ០០០)ន៌ៀ៍ ដ៍់៊ួ់ ោៅ (១០០០០០ 
០)ន៌ៀ៍  ិ៌ញ្ា ិក្េណំក្សៅនោបា់ ដដ៍បាៅចុះំញ្ជ ីឈ៌នមម ះនបាះននន េ៌ចួន ើ់ណាដដ៍ 
៊ៅិបាៅរំេ៍់ ឬរំេ៍់៊ៅិទាៅន់ៈ៍តា៊កា៌កំ្ណេន់ៅចាំន់ៅះ ៅូ៎៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុេណៈ
ក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ។  
មារតា១៣៩: ថ្មី  
 រេូ៎ះតនាត នទាសៈិៅ័់ ជារបាក្ៈី់៊ួ់ ដសៅ (១០០ ០០០)ន៌ៀ៍ ដ៍់៊ួ់ ោៅ (១ ០០០ 
០០០) ន៌ៀ៍ ន ៌ញ្ា ឹក្េណំក្សៅនោបា់ ដដ៍បាៅចុះំញ្ជ ីឈ៌នមម ះនបាះននន េ៌ចួន ើ់ណា
ដដ៍៊ៅិនគ្ម៌ៈតា៊ំៃំញ្ាេតិ នៅមារតាំដៅថ៊  (សតីៈីកាេៈវកិ្ចចនោវើំងាក ៅន់ដ)។  
មារតា១៤០: ថ្មី 
 រេូ៎ះតនាត នទាសដាក្ៈ់ៅធនាគ្ម៌ៈី៊ួ់ (១)ដខ្ ដ៍់ៈី៌(២)នន  ំន ើ់ៈិៅ័់ ជារបាក្ៈី់៊ួ់ ោៅ (១
០០០ ០០០)ន៌ៀ៍ ដ៍់ដំោ់ៅ (១០ ០០០ ០០០)ន៌ៀ៍ នដា់៊ៅិរាំ់ំ ញ្ចូ ៍ ៈីំៃន៍មើសរៈ ម 
ៃណឌ ដន៏ៃនៃៀេ ន ៌ញ្ា ឹក្េណំក្សៅនោបា់ ដដ៍បាៅចុះំញ្ជ ីឈ៌នមម ះនបាះននន េ៌ចួន ើ់
ណា ដដ៍នះញើ៌បា់កា៌ណ៍ ៊ៅិស៊រសំតា៊សាថ ៅភាៈជាក្ដ់សតង នរកា់ៈីន ើំក្កា៌នសុើំអនងកេ
នដា់ េុោកា៌តា៊ំណតឹ ង៌ំស់េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ។  
មារតា ១៤១: ថ្មី  
 រំសិៅន ើំ ំៃន៍មើសដូចមាៅដចងក្នុងមារតាំដៅថ៊  (៊ុៅ) រេូ៎បាៅរំរៈឹេតនរកា៊កា៌ំញ្ហជ ៈីនំក្ខ 
ជៅ ឬេណំក្សៅនោបា់ដដ៍បាៅំញ្ហជ  រេូ៎ះតនាទ នទាសនៃវដង។ 
3. វិសសា្នក្មមសលើបទបញ្ជា  និងនីត្ិវិ្ីេរមាប់ការសបាះសនោ ត្សររើេតាងំ
ត្ំណាងរា្េតនោ ២ំ០០៨ ឬការសបាះសនោ ត្សររើេសរ ើេរក្ុមរបឹក្ាឃុ-ំេង្កា ត្់ នោ ំ  
២០០៧ 
 ខាងនរកា៊នៅះ េឺជាេំ៌ូ៎និសាោៅក្៊មន ើ៍ំៃំញ្ហជ  ៅិងៅីេិ៎ោីិសរមាំន់បាះននន េនរជើសតាងំ 
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េំណាងរាន្តសតនៅក្៊ពុជានន ២ំ០០៨។ ៍ៃធភាៈ៎និសាោៅក្៊មៈិភាក្ា ដក្៍ំអ  ៅិងំដៅថ៊ រំកា៌៊ួ់  
ចំៅៅួនៅក្នុងជំៈូក្ៃី៧ ដដ៍អាចៈរងឹងសិៃធិ៌ំស់ េ.ជ.ំ. ក្នុងកា៌រេួេៈិៅិេយចំណូ៍ ៅិងចំណា់ 
ក្នុងនៈ៍នោសនានបាះននន េ៌ំស់នំក្ខជៅ ៅិងេណំក្សៅនោបា់។ 
 

បទបញ្ញត្តិបហ្រនថមសលើរំពូក្ទ៧ី ការសោេនាសបាះសនោ ត្ 
របការ ៧.២៥: 
 អៅុនោ៊តា៊មារតា១៦ែមី នៅចាំស់តីៈីសតីៈីកា៌នបាះននន េនរជើសតាងំេំណាងរាន្តសត េណៈ
ក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ មាៅស៊េថ កិ្ចចរេួេៈិៅិេយចំណូ៍  ៅិងចំណា់ក្នុងនៈ៍
នោសនានបាះននន េ៌ំស់នំក្ខជៅ ៅិងេណំក្សៅនោបា់។ 
 ៧.២៥.១: េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ មាៅអំណាចក្នុងកា៌ះតួចនះតើ៊កិ្ចច  
រេួេៈិៅិេយនឡើង៎ញិជាះលូ៎កា៌ណា៊ួ់  ន ើ៍៌បា់កា៌ចំណូ៍ ៅិងចំណា់៌ំស់េណំក្ស ៅនោ 
បា់។ 
 ៧.២៥.២: កា៌ចាេដ់ចងះសៈវះា់ ៅិងរេួេៈិៅិេយ៌បា់កា៌ណ៍ចំណូ៍ ៅិងចំណា់  
៌ំស់េណំក្សៅនោបា់នៈ៍នោសនានបាះននន េ ជាកាៃៃួ៍ ខុ្សរេូ៎៌ំស់នា់ក្ដាឋ ៅ រំេិំេតិ 
កា៌នៅេណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ។ 
 ៧.២៥.៣: នា់ក្ដាឋ ៅរំេិំេតិកា៌ រេូ៎នោវើកា៌ះសៈវះា់ជាសាធា៌ណៈ ៅិងជាំនាទ ៅ់ ៅូ៎ 
៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុេណំក្សៅនោបា់ទាងំននាះ ចាំៈី់នៈ៍ចាំន់ះតើ៊់ុៃធនាកា៌ នោសនា 
នបាះននន េ ៅិងនៅនរកា់នៈ៍នោសនានបាះននន េ។ 
 ៧.២៥.៤: នា់ក្ដាឋ ៅរំេិំេតិកា៌ ជាអនក្ធានាថារេំេ់ណំក្សៅនោបា់បាៅ់៍់ 
ដឹងៈីកា៌រំកាសៈេ័ម៌ាៅ៌បា់កា៌ណ៍ចំណូ៍ ៅិងចំណា់ក្នុងនៈ៍នោសនានបាះននន េ ៅិងចូ៍ 
៌ួ៊ អៅុ៎េតតា៊ំៃំញ្ាេតិដដ៍មាៅរសាំ ់តា៊៌់ៈកា៌ដឹក្នាំណតុ ះំណាត ៍  សតីៈីកា៌រេំរ់េង 
៌បា់កា៌ណ៍ កា៌រា់កា៌ណ៍ ៅិងេណនៅ់យភាៈេណំក្សៅនោបា់។ 
របការ ៧.២៦: 
 េណំក្សៅនោបា់ដដ៍បាៅចុះនមម ះ រេូ៎ដេំំនៈញ៌បា់កា៌ណ៍ចំណូ៍ ៅិងចំណា់  
ក្នុងនៈ៍នោសនាំឋ៊ នះញើ ៊ក្េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េោ៉ង់ូ៌១០នែង1៊ុៅនែង 
កំ្ណេន់ោវើកា៌នបាះននន េនរជើសតាងំេំណាងរាសត្៌ នដើ៊បនីោវើកា៌ះសៈវះា់ជាសាធា៌ណៈ។ 
 ៧.២៦.១: េណំក្សៅនោបា់រេូ៎ំញ្ចូ ៅ៌បា់កា៌ណ៍ៈីចំណូ៍ ៅិងចំណា់នៈ៍  
នោសនាស៌ុំចុងនរកា់ ៊ក្ េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ ោ៉ង់ូ៌ំំះុេ៣០នែង 
នរកា់នៈ៍រំកាស៍ៃធះ៍នៅកា៌នបាះននន េ។ 
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 ៧.២៦.២: ំនាទ ំៈី់បាៅៃៃួ៍ ៌បា់កា៌ណ៍ចំណូ៍ ៅិងចំណា់ក្នុងនៈ៍នោសនា 
នបាះៈីេណំក្សៅនោបា់ នា់ក្ដាឋ ៅរំេិំេតិកា៌ រេូ៎រំកាសៈេ័ម៌ាៅជាំនាទ ៅៅូ់៎៌បា់កា៌ណ៍  
ចំណូ៍ ៅិងចំណា់៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ នៅន ើ៍នេ ៃំៈ័៌ ះលូ៎កា៌៌ំស់ខ្លួៅ ៅិងតា៊៌់ៈ 
រំៈៅ័ធះសៈវះា់នានា។ 
 ៧.២៦.៣: រំសិៅន ើំ េណំក្សៅនោបា់ណា៊ួ់  ខ្ក្ខាៅ៊ៅិបាៅំញ្ចូ ៅ៌បា់ 
កា៌ណ៍ចំណូ៍ ៅិងចំណា់ក្នុងនៈ៍នោសនា៊ក្េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ តា៊ 
កា៍កំ្ណេ ់នដា់៊ៅិមាៅ៊ូ៍ន េុរេឹ ៊រេូ៎នៃ នា់ក្ដាឋ ៅរំេិំេតិកា៌មាៅសិៃធិនោវើកា៌ះសៈវះា់
ជាសាធា៌ណៈអំៈីដំនណើ ៌ខ្ក្ខាៅ៊ួ់ នៅះ។ 
 ៧.២៦.៤: កា៌ំញ្ចូ ៅ៌បា់កា៌ណ៍ចំណូ៍ ៅិងចំណា់នៈ៍ នោសនានបាះននន េ 
អាចៅឹងៈៅា៌នៈ៍ោ៉ង់ូ៌៥នែង ក្នុងក្៌ណីរំធាៅសក្តិ ឬកា៍ៈនៃសៈអសៅតិសុខ្។ 
 ៧.២៦.៥: កា៌នសនើសំុៈៅា៌នៈ៍ រេូ៎នោវើនឡើងជាោ់៍ក្ខណ៍អក្ស៌ នដា់ំញ្ហច ក្ៈី់  
៊ូ៍ន េុឲ្យបាៅចាស់ោស់ ៅិងរេឹ៊រេូ៎។ 
របការ ៧.២៧: 
 អៅុនោ៊តា៊មារតា ៧៤នៅចាំ ់ សតីៈីកា៌នបាះននន េនរជើសតាងំេំណាងរាន្តសត េណៈក្មាម  
ោិកា៌ន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ រេូ៎នសនើដ៍់រេំរ់ំៈៅ័ធះសៈវះា់ៈេ័ម៌ាៅ ៌ួ៊ មាៅសាៈេ័ម៌ាៅ ៎ៃិយុ ៅិង
ៃូ៌ៃសសៅ៍៌ ំស់៌ដឋ នដើ៊បចុីះះា់រេំៈ់េ័ម៌ាៅ  ដដ៍ះសៈវះា់ៈីកា៌ងា៌នបាះននន េនដើ៊បអីំ់៌ ដំ៍់
អនក្នបាះននន េ ៅិងេណំក្សៅនោបា់នដា់៊ៅិ់ក្នែល។ 
 ៧.២៧.១: េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ នរ ើំរបាស់អំណាចនៅះសរមាំ់
រេំរ់េងកា៌ន៌ៀំចំ ៅិងរេួេៈិៅេយ៌បា់កា៌ណ៍ចំណូ៍ ៅិងចំណា់៌ំស់េណំក្សៅនោ បា់ 
នៈ៍នោសនានបាះននន េ នដា់នសនើដ៍់រំៈៅ័ធះសៈវះា់ំញ្ចូ ៅ៌បា់កា៌ណ៍ចំណា ់ន ើ៍នែលជា៎ 
នសវាះសៈវះា់៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ដដ៍ពាក្ៈ់ៅ័ធ។ 
 ៧.២៧.២: េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ ៃៃួ៍ ខុ្សរេូ៎កា៌អនងកេរសា៎  
រជា៎ ៅិងរេួេៈិៅិេយ៌បា់កា៌ណ៍ចំណូ៍ ៅិងចំណា់នៈ៍នោសនានបាះននន េ៌ំស់ េណំក្ស 
ៅនោបា់ដដ៍បាៅចុះនមម ះ ៅិងនំក្ខជៅឈ៌នមម ះនរកា់នៈ៍នបាះននន េ។ 
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៣. របាយការណស៍ង្ខេបក្នុខសិកាេ សាលា សតីពី ហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនង្ោបាយ
ង្ពលង្ោសនាង្បាះង្នន ត្ 
 ខុ្៊ដន្ត វ៍បាៅនោវើសិកាខ សាោ សតីៈី ិ៌ញ្ា ៎េថុេណំក្សៅនោបា់នៈ៍នោសនានបាះននន េ
នៅនែងៃី២៦ដខ្ឧសភានន ២ំ០១០នៅសណាឋ គ្ម៌អី៊៉នឺ៌ៀ៍ហ្គគ ដិៅអូដេ៍៉ននំៈញ។ នៅក្នុងសិកាខ សា
ោននាះមាៅអនក្ចូ៍៌ួ៊ ចំៅៅួ៥០នាក្ ់ ដដ៍នៅក្នុងននាះមាៅអនក្េំណាងរាន្តសតចំៅៅួ៥៌ូំ៊ក្ៈីរេំ់
េណំក្សដដ៍មាៅអាសៅៈនៅក្នុង៌ដឋសភា េំណាង៊ក្ៈីេណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំ ចំកា៌នបាះននន េ
១៌ូំ េំណាងសាថ ៅៃូេបារាងំ៣៌ូំ រៈ៊ទាងំអនក្េំណាងឲ្យអងគកា៌នរៅ៌ដាឋ ៉បិា៍នានា ៅិងអនក្សា៌
ៈេ័ម៌ាៅ។ 
 វាេមិៅនៅក្នុងសិកាខ សាោននាះ៌ួ៊ មាៅ នោក្  ោៅ សារា់ ឯក្ឧេត៊  ជា៊ ន់ៀំ ឯក្ឧេត៊
សុៅ ឆ័់  ឯក្ឧេត៊  ដ់៉៊  ំុញ្ាឬៃធិ ឯក្ឧេត៊  នៅ រ៉ាៅី ឯក្ឧេត៊  នៃៈ ៅៅន៌  ីនោក្ សុក្ ៍ៈ ៃីនប៉ា 
Mr.Dominique MAS, Mr. Robert A. Patterson ៅិងនោក្ េ៍់ ំញ្ហា ។ 
 នោក្ ោៅ សារា់ រំធាៅេណៈក្មាម ោិកា៌នា់ក្ខុ្៊ដន្ត វ៍ ៅិងជារំធាៅសមាេ៊ 
អាដ ុក្បាៅះត៍ ់នោំ៍់ថា នៅះជាជំ ៊ ៌ដម៍ាៅសា៌ៈសំខាៅដ់ដ៍េណៈក្មាម ោិកា៌ខុ្៊ដន្ត វ៍បាៅ 
ន៌ៀំចំនឡើង នដើ៊បឲី្យមាៅេមាល ភាៈនៅក្នុងកា៌នោសនានបាះននន េ ន ើ់កា៌ចួ៍ ៌ួ៊ ៌ំស់េំណាង
េណំក្សៅនោបា់នៅក្នុងកិ្ចចៈិភាក្ានៅនៈ៍នៅះ េឺជាដំនណើ ៌កា៌៍ៃធិរំជាោិំនេ់យ៊ួ់ ដ៍ 
៍អ។ នដា់សា៌រំនៃសក្៊ពុជានៅ៊ៅិទាៅម់ាៅចាំ ់ សតីៈីកា៌រេំរ់េង ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់េណំក្ស 
ៅនោបា់នៈ៍នបាះននន េឲ្យមាៅេមាល ភាៈស៊ោ៌៊  ៅិង់ុេតិោ៌៊ នៅនៈ៍នោសនា។  
 កា៌ជួំ ជំុនដើ៊បៈិីភាក្ាគ្មន  េឺជាដំនណើ ៌កា៌ដ៍៍ អ៊ួ់ ដដ៍ន់ើងអាចជដជក្គ្មន  ៈីនរពាះជៅួកា៍
កា៌ចងប់ាៅខ្ពស់នៈក្៊ៅិអាចនោវើឲ្យរំរៈឹេតនៅ៌ចួ។ 
 ឯក្ឧេត៊  ជា៊ ន់ៀំ ៊ក្ៈីេណំក្សរំជាជៅក្៊ពុជា ៅិងជារំធាៅេណៈក្៊មកា៌ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៅ
៌ដឋសភាមាៅរំសាសៅថ៍ា េណំក្សរំជាជៅក្៊ពុជា េឺជាេណំក្ស៊ួ់ ដម៍ាៅ៎ ័់ ចំណាស់នៅក្នុង
រៈះរាជាណាចរក្ក្៊ពុជា ន ើ់ំចចុំបៅនកំ្ៈុងកាៅអំ់ណាចបាៅន៌ៀំចំ៌ចនាស៊ពៅ័ធ៌ ំស់ខ្លួៅតាងំៈី
ថាន ក្់៊ ូ៍ដាឋ ៅ៌ ូេដ៍់ថាន ក្កំ់្ៈូ៍ ន ើ់ជាេណំក្ស៊ួ់ ដដ៍បាៅដឹក្នារំំនៃស ចាំត់ាងំៈីបាេ
នដៃនៃ៌ ូេ៊ក្ដ៍់នែងនៅះ ន ើ់វា៊ៅិដ៊ៅជាន៌ឿងងា់រសួ៍នៃ ៈីនរពាះនៅក្នុង៌ំំរំ៍័់ៈូជ
សាសៅន៍េបាៅំំផ្លល ញនខ្ទចខ្ទីៅូ៎ន ដាឋ ៌ចនាស៊ពៅ័ធទាងំឡា់រាំដ៍់ដី។ េណំក្សរំជាជៅក្៊ពុជា 
ដដ៍ជាេណំក្សកាៅអំ់ណាចមាៅ៍ៃធភាៈរេំរ់គ្មៅជ់ាងេណំក្សដន៍ៃ នដា់សា៌ដេេណំក្ស
នៅះមាៅសមាជិក្នរចើៅ៌ ូេជាង៥ោៅនាក្។់ ជា៊ួ់ ននាះក្ម៍ាៅអាជី៎ក្៊ម ៅិងអច៍នា៎េថុជានរចើៅ
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នៃៀេដដ៍អាចះត៍ ់៊ូ៍ៅិោិគ្មរំៃេណំក្ស។ ក្នុងនា៊ជាេណំក្ស៊ួ់ ដដ៍កំ្ៈុងកាៅអំ់ណាច
ឯក្ឧេត៊ គ្មរំៃឲ្យមាៅចាំ ់ សតីៈីការេំរ់េង ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់េណំក្សៅនោបា់នៈ៍នបាះននន េ
នៅះ ៈីនរពាះចាំ់៊ ៅិដ៊ៅសរមាំេ់ណំក្សណា៊ួ់ នៃ។ ឯក្ឧេត៊ ក្ប៍ាៅន ើ៍ក្ៈីកា៌ះត៍ ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុ
ៈី៌ដឋនៅឲ្យេណំក្សៅនោបា់នដា់ដះអក្នៅន ើ៍មារតា២៨នៅចាំ ់ សតីៈីេណំក្សៅនោបា់
ដដ៍បាៅដចងថា  ៌ដឋអាចះត៍ ់ែ៎កិាជាេិនសមើៗគ្មន ដ៍់រេំេ់ណំក្សៅនោបា់សរមាំន់រ ើំរបាស់
ក្នុង់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េនរជើសតាងំេំណាងរាន្តសត។ េណំក្សៅនោបា់ណាដដ៍៊ៅិ
បាៅៃៃួ៍ សៅលឹក្ននន េគ្មរំៃចំៅៅួ៣%នៅសៅលឹក្ននន េបាៅកា៌ស៌ុំៃូទាងំរំនៃស  ឬ៊ៅិបាៅៃៃួ៍
អសៅៈ៊ួ់ ក្នុងសភា  េណំក្សៅនោបា់ននាះរេូ៎សងរបាក្ន់នាះរេំចំ់ៅៅួ៊ក្៌ដឋ៎ ញិ ក្នុង៌់ៈ
នៈ៍៣ដខ្ោ៉ង់ូ៌ ចាំៈី់នែងរំកាស៍ៃធះ៍ជាសាថ ៈ៌នៅកា៌នបាះននន េ។ 
 ឯក្ឧេត៊ បាៅន ើ៍ក្នឡើងថាអនក្េំណាងរាន្តសតក្ដូ៍ចជាអងគកា៌សងគ៊ សីុ៎ ិ៍ នះសងៗ េួ៌ ដាក្សំ់
នណើ ៌ជូៅ៌ដឋសភានដើ៊បនីោវើកា៌ៈិចា៌ណានៅន ើ៍៍ៃធភាៈនៅកាអៅុ៎េតៅៅូ៍៎មារតានៅះ (មារតា២៨
នៅចាំស់តីៈីេណំក្សៅនោបា់)។  
 ឯក្ឧេត៊  សុៅ ឆ័់  ៊ក្ៈីេណំក្សស៊៌ងសុនី ើ៍ក្នឡើងថា េណំក្សស៊៌ងសុគី្មរំៃឲ្យ 
មាៅចាំ ់ សតីៈីកា៌រេំរ់េង៊ូ៍ៅិោិេណំក្សៅនោបា់ នដើ៊បនីោវើឲ្យកា៌នោសនារំរៈឹេតនៅ 
នដា់នសមើភាៈៈីនរពាះថា ៍ុ់មាៅឥៃធិៈ៍ជាៃីំំះុេដដ៍នេអាច់ក្នៅនរ ើំរបាស់នៅក្នុងនៈ៍ 
នោសនានបាះននន េ ន ើ់រំរៈឹេតអំនៈើនះសងៗខុ្សៈីចាំដ់ដ៍បាៅកំ្ណេ់ ឬអាចមៅនៅដ៍់ 
កា៌ៃិញសៅលឹក្ននន េះងដដ៌។ ឯក្ឧេត៊ ក្ប៍ាៅន ើ៍ក្នឡើងៈីកា៌រៈួ់បា៌៊ភនះសងនៃៀេ ដដ៍ជាក្៌ណី
នក្ើេមាៅនៅក្នុងរំនៃស៊ួ់ ចំៅៅួនដា់រាំទ់ាងំក្៊ពុជាះង ន ើ៍កិ្ចចកា៌នបាះននន េ េឺគ្មម ៅ៎ធិាៅកា៌
រេំរ់េងន ើ៍ជំៅួ់  ិ៌ញ្ា ៎េថុ ដដ៍េណំក្សៅនោបា់ដេងៃៃួ៍ បាៅៈីរកុ្៊ ុ៊ៅ ៅិងរកុ្៊៊ៅុសស
៊ួ់ ចំៅៅួសរមាំន់េនរ ើំរបាស់ន ើ៍កា៌ងា៌នបាះននន េ ន ើ់មាៅក្៌ណីខ្លះសរមាំក់ា៌ៃិញដូ៌សៅលឹក្
ននន េះង។ ឯក្ឧេត៊ បាៅំៅតនៃៀេថា ជំៅួ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុឬកា៌ះត៍ ់៍ុ់កាក្ ់ ៅិង៊នោាបា់នះសងៗ
នៅះ អាចជាភាៈ៊ៅិ់ុេតិោ៌៊ សរមាំេ់ណំក្សេូច ដដ៍មាៅកា៌ទាក្ទ់ាញដ៍់កា៌ះត៍ ់ជំៅួ់ េិច
េចួ ន ើ់នាដំ៍់កា៌ៈំុមាៅោៅធាៅរេំរ់គ្មៅ ់ នរំៀំនោៀំៅឹងេណំក្សោំដដ៍កាៅអំ់ណាចក្នុងកា៌
រំក្េួរំដជងនដា់នសមើភាៈ ន ើ់កា៌ះត៍ ់ែ៎កិាជាអំនណា់ដ៍់េណំក្ស នដា់គ្មម ៅកា៌រេំ់
រេង នៅះអាចនានំៅដ៍់កា៌ំនងកើេៅូ៎ឥៃធិៈ៍ន ើ៍េណំក្សឈនះននន េ ដដ៍រេូ៎ះត៍ ់ជាះ៍
រំនោជៅដ៍ះនក្ជំៅញួ ឬអំណាចជាះ៍រំនោជៅដ៍៍់រកុ្៊អនក្ះត៍ ់ជំៅួ់ ែ៎កិា៎ញិ ន ើ់កា៌ណ៍
នៅះ នាដំ៍់កា៌អូសទាញៅនោបា់៌ំស់៌ដាឋ ៉បិា៍ ៅិងនសចក្តីសនរ៊ចនានា៌ំស់នេចាក្នចញៈី
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កា៌ៃៃួ៍ ខុ្សរេូ៎ក្នុងកា៌ំន៌ ើរំនៃសជាេិននាះ។ នៅក្នុងចំណុចនៅះមាៅរំនៃសជានរចើៅបាៅ
អៅុ៊េ័ចាំ ់ សតីៈីកា៌រេំរ់េងែ៎កិាសរមាំក់ា៌នោសនានបាះននន េ ន ើ់បាៅជួ់  នដាះរសា់
ដ៍់ំញ្ហា ដូចបាៅន ើ៍ក្នឡើងខាងន ើ៍នៅះ។  
 ឯក្ឧេត៊ ក្ប៍ាៅន ើ៍ក្់ក្ក្៌ណីរំនៃសអាន៊៌កិ្ ៅិងអូន្តសាត ៍ី៊ក្នោវើកា៌ំងាា ញអំៈី់ៅតកា៌នៅ
កា៌អៅុ៎េតៅន៍ៅចាំ ់ សតីៈីកា៌រេំរ់េង ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់េណំក្សៅនោបា់នៅក្នុងនៈ៍នោសនា
នបាះននន េ ជាៈិនសសកា៌ះត៍ ់៊ូ៍ៅិោិជួ់  នៅេណំក្សៈី៌ដឋ។ ឯក្ឧេត៊ ក្ប៍ាៅះត៍ ់អៅុសាសៅថ៍ា
ក្៊ពុជាអាច់ក្កា៌អៅុ៎េតៅត៍ា៊រំនៃសអូរសាត ៍ី  នដា់មាៅកា៌កំ្៌េិតា៊ំ៌ ិំ ៃជាក្ដ់សតងនៅ
រំនៃសក្៊ពុជានដា់សា៌ជី៎ភាៈ៌ស់នៅខុ្សគ្មន  ន ើ់ជំ៌ុញឲ្យរំៈៅ័ធនោសនានានា មាៅៃូ៌ៃសសៅ៍
ៅិង៎ៃិយុជានដើ៊ ះត៍ ់៍ៃធភាៈឲ្យេណំក្សនោវើកា៌ះសៈវះា់នគ្ម៍ៅនោបា់៌ំស់នេ រំក្ំនដា់
ស៊ោ៌៊ ះងននាះ អាចជាដំនណាះរសា់បាៅ៍អ៊ួ់ ដដ៌។ ឯក្ឧេត៊ បាៅនសនើឲ្យរំៈៅ័ធះសៈវះា់
៌ំស់ជាេិនោវើកា៌នោសនាឲ្យបាៅនសមើភាៈគ្មន  នជៀសវាងភាៈ៍ំនអៀង។ 
 ឯក្ឧេត៊  ដ់៉៊  ំុញ្ាឬៃធិ ៊ក្ៈីេណំក្សសិៃធិ៊ៅុសសបាៅន ើ៍ក្នឡើងថា សិកាខ សាោនៅះៈិេ
ជាមាៅសា៌ៈសំខាៅ់ំ ំះុេចំនពាះ កា៌ចំណា់នៅន ើ៍កា៌នោសនានបាះននន េ េួ៌ ឲ្យមាៅភាៈនសមើគ្មម  
ឯក្ឧេត៊ បាៅំៅតនៃៀេថា រា៍់កា៌នបាះននន េទាងំអស់ន ើ៍ក្ដ៍ងដេកា៌នបាះននន េដដ៍ន៌ៀំចំនដា់
UNTACនចញ េឺកា៌ចំណា់ជាំៅទុក្៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ដដ៍បាៅចូ៍៌ួ៊ នទាះំីជា
មាៅចាំដ់ចងថា ៌ដឋអាចះត៍ ់របាក្ៈី់ែ៎កិាជាេិនសមើៗគ្មន ដ៍់រេំេ់ណំក្សៅនោបា់សរមាំដ់េ
នរ ើំរបាស់ក្នុង់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េនរជើសតាងំេំណាងរាន្តសត ក្ន៍ដា់ក្គ៍្មម ៅេណំក្សណា
បាៅៃៃួ៍ ែ៎កិាៈី៌ដឋនឡើ់។ ឯក្ឧេត៊ ក្ប៍ាៅនសនើ ឲ្យៈិៅិេយកា៌នោវើ៎និសាោៅក្៊មចាំេ់ណំក្ស
ៅនោបា់ ចាំន់បាះននន េ  ៅិងៅីេិ៎ោីិនានា ៌ួ៊ ទាងំំៃំញ្ហជ នះទក្នុងះងននាះ េឺនដើ៊បឲី្យចាំ ់ ឬ
ំៃដាឋ ៅទាងំននាះំំន៌ ើឲ្យកា៌នបាះននន េនដា់នស៌រីេឹ៊រេូ៎ ់ុេតិោ៌៊  ៅិងេមាល ភាៈ។ ន ើំមាៅចាំែ់មី
៊ួ់ សតីៈី ិ៌ញ្ា ៎េថុ ៅិងអងគភាៈរេួេៈិៅិេយ ិ៌ញ្ា ៎េថុ សរមាំន់ោវើកា៌ៈិៅិេយចំណូ៍ ៅិងចំណា់៌ំស់
េណំក្សៅនោបា់នៅនៈ៍នោសនា រេូ៎រេំដណត ំដំ់នណើ ៌កា៌នបាះននន េនរជើសតាងំេំណាង
រាន្តសត រកុ្៊ រំឹក្ា ុំសងាក េ ់រៈឹៃធសភា ៅិងរកុ្៊រំឹក្ារាជធាៅី នខ្េត រកុ្ង រសុក្ ខ្ណ័ឌ ។ កំ្ណេៈី់
ចំៅៅួអំនណា់ដដ៍ៃៃួ៍ បាៅ ៅិងកំ្ណេចំ់ៅៅួចំណា់ ជាអេិំប៌មាក្នុង់ុៃធនាកា៌នោសនា
នបាះននន េ។ ចំដណក្ឯអងគភាៈរេួេៈិៅិេយ ិ៌ញ្ា ៎េថុេណំក្សៅនោបា់ រេូ៎ដេមាៅសមាសភាៈ
ឯក្រាជយ អៈារកិ្េ មាៅសវ័់ភាៈែ៎កិា  េឺជាអងគភាៈ៊ួ់ ដដ៍៊ៅិសថិេនៅនរកា៊កា៌រេំរ់េង ឬ
ចាេដ់ចង៌ំស់រាជ៌ដាឋ ៉បិា៍។ ឯក្ឧេត៊ បាៅនសនើឲ្យរំៈៅ័ធះសៈវះា់៌ំស់៌ដឋះសៈវះា់ៈេ័ម៌ាៅ
នដា់ឯក្រាជយ ៅិងនសមើភាៈគ្មន ះងដដ៌។ 
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 ឯក្ឧេត៊  នៅ រ៉ាៅី ៊ក្ៈីេណំក្សជាេិៅិ់៊បាៅមាៅរំសាសៅថ៍ា កា៌ំនងកើេឲ្យមាៅចាំ ់
សតីៈីកា៌រេំរ់េង ិ៌ញ្ា ៎េថុសំរាំក់ា៌នោសនានបាះននន េ ៈិេជាមាៅសា៌ៈសំខាៅដ់ដ៍អាចជួ់  
ឲ្យេណំក្សដដ៍៊ៅិមាៅ ិ៌ញ្ា ៎េថុរេំរ់គ្មៅ ់ មាៅ៍ៃធភាៈះសៈវះា់នគ្ម៍ៅនោបា់៌ំស់ខ្លួៅ
នៅឲ្យរំជាៈ៍៌ដឋបាៅដឹង ន ើ់ចាំន់ៅះៅឹងជំុ៌ុញឲ្យមាៅេមាល ភាៈន ើ៍េណនៅ់យភាៈ៌ំស់
េណំក្សៅនោបា់ៅិ៊ួ់ ៗក្នុងនៈ៍នោសនានបាះននន េ។ 
 ឯក្ឧេត៊ ក្ប៏ាៅន ើ៍ក្នឡើងៈីកា៌ះត៍ ់៍ុ់ៈី៌ដឋ ក្នុងកា៌ជួ់  ៊ ក្េណំក្សៅនោបា់នៅក្នុង 
នៈ៍នោសនានបាះននន េ ដដ៍មាៅដចងនៅក្នុងចាំ់  សតីៈីេណំក្សៅនោបា់ មារតា២៨ ដដ៍
បាៅកំ្ណេៈី់កា៌ជួ់  ៌ំស់៌ដឋ៊ ក្េណំក្សៅនោបា់នៈ៍នោសនានបាះននន េ។ ក្៏ំ ៉ុដៅត៊ ក្ៃ៍់
នៈ៍នៅះ មារតា២៨នៅះ ៊ៅិទាៅរ់េូ៎បាៅនេ់ក្៊ក្តា៊អៅុ៎េតនៅនឡើ់នៃ។ 
 ឯក្ឧេត៊  នៃៈ ៅៅន៌  ី ៌ដឋន៍ខាោិកា៌ៃីសតីកា៌េណៈ៌ដឋ៊ ន្តៅតី ៅិងជាេំណាង៊ក្ៈីេណំក្ស
 ៊វុៅសិុៅំិុច បាៅនោវើកា៌គ្មរំៃចំនពាះនគ្ម៍ំំណងចងឲ់្យមាៅចាំ ់ សតីៈីកា៌រេំរ់េង៊ូ៍ៅិោិ
េណំក្សៅនោបា់ ៈីនរពាះំញ្ហា  ិ៌ញ្ា ៎េថុសរមាំក់ា៌នបាះននន េជាន៌ឿង៊ួ់ សំខាៅ ់ ដូនចនះចាបំាច់
រេូ៎ដេមាៅចាំ់៊ ួ់ រេំ់រេង។ ឯក្ឧេត៊ បាៅមាៅរំសាសៅ៍ំ ៅតថា ជំ ៌៌ំស់េណំក្ស វ៊ើៅសីុៅ
ំិុច េឺចង់ំ នងកើេឲ្យមាៅ់ៅតកា៌រេួេៈិៅិេយនដា់ឯក្រាជយ៊ួ់  នៅន ើ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់េណំក្ស
ៅនោបា់ៅិ៊ួ់ ៗ ក្នុងកំុ្ឡុងនៈ៍នោសនានបាះននន េ នដើ៊បៃីំស់ាក េៅូ់៎កា៌នរ ើំរបាស់ឥៃធិៈ៍
៌ំស់ៃឹក្របាក្ ់ នដើ៊បៃិីញឋាៅៈ េនួាៃី ៅិងអំណាច  ន ើ់ចំណូ៍  ៅិងចំណា់៌ំស់េណំក្ស
ៅនោបា់ៅិ៊ួ់ ៗ រេូ៎ដេមាៅស៊ោ៌៊  ៅិងេមាល ភាៈ។ ំចចុំបៅននៅះមាៅកា៌ចំណា់ខុ្សខ្ទងជ់ា
នរចើៅដដ៍នោវើឲ្យខ្វះេមាល ភាៈ។ 
 នោក្ Dominique MAS េំណាង៊ក្ៈីសាថ ៅៃូេបារាងំរំចានំៅរំនៃសក្៊ពុជា បាៅនោវើ 
ំៃំងាា ញៈីំៃៈិនសាោៅ៍៌ ំស់រំនៃសបារាងំ ចំនពាះរក្ំខ្ណ័ឌ ចាំ ់ សតីៈី ិ៌ញ្ាំបទាៅសរមាំ ់
់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េដដ៍រេំរ់េងនដា់ំបញ្ាេតិ សតីៈីចំណូ៍ ៅិងចំណា់៌ំស់ 
េណំក្សៅនោបា់ ៅិងំបញ្ាេតិ សតីៈីចំណូ៍  ៅិងចំណា់សរមាំ់់ ុៃធនាកា៌នោសនានបាះ
ននន េ។  នោក្បាៅំងាា ញៈីនគ្ម៍ំំណងនៅំៃំបញ្ា េតិទាងំននាះ នដើ៊បឲី្យមាៅេមាល ភាៈនៅកា៌នរ ើំ
របាស់៍ុ់នៅក្នុងនក្ៅនោបា់ ន ើ់នគ្ម៍កា៌ណ៍នៅំៃំបញ្ាេតិទាងំននាះ េឺនដើ៊បៃីំស់ាត េក់ា៌ 
ះត៍ ់ ិ៌ញ្ាំបទាៅនដា់៍ួចោក្ ់ ៅិងកា៌ដាក្ស់មាព ោជា់ថាន េុ កា៌រេួេៈិៅិេយរៃៈយស៊បេតិ 
៌ំស់នំក្ខជៅដដ៍ជាំន់នន េ កា ៌ធានាឲ្យមាៅស៊ភាៈ៌វាងនំក្ខជៅទាងំអស់នដា់កំ្ណេក់ា៌ 
ចំណា់ខ្ពស់ំំះុេ ៅិងំនងកើេ ឲ្យមាៅកា៌ដាក្ៈិ់ៅ័់ នះសងៗ។ េណំក្សៅិ៊ួ់ ៗរេូ៎ចាេត់ាងំអនក្
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ៃៃួ៍ ខុ្សរេូ៎ខាង ិ៌ញ្ា ៎េថុមាន ក្ ់ ក្នុងកា៌ំនងកើេេណៅី់ុៃធនាកា៌នោសនា៌ំស់េណំក្ស ន ើ់
េណៅីនៅះៅឹងរេូ៎រេួេៈិៅិេយនដា់េណៈក្៊មកា៌ជាេិ េណៅី់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េ ៅិង
 ិ៌ញ្ាំបទាៅៅនោបា់។ 
 នោក្ Robert A. Patterson ជាេំណាង៊ក្ៈីអងគកា៌៊ូ៍ៅិោិអៅត៌ ជាេិសរមាំ់ រំៈៅ័ធ
នបាះននន េ (IFES) បាៅនោវើំៃំងាា ញអំៈីំៃៈិនសាោៅន៍ៅកា៌អៅុ៎េតៅន៍ៅ ិ៌ញ្ា ៎េថុៅនោបា់ នដា់
បាៅន ើ៍ក្់ក្រំនៃសចំៅៅួ២៊ក្នោវើំៃំងាា ញនៅក្នុងសិកាខ សាោ េឺរំនៃសអាហ្គគ ៅីសាថ ៅ ៅិង
រំនៃសកាណាដា។ នោក្បាៅំងាា ញថានៅរំនៃសអាហ្គគ ៅីសាថ ៅកា៌រេំរ់េង ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់ 
េណំក្សៅនោបា់ េឺសថិេនៅនរកា៊ំៃំញ្ហជ ៌ំស់េណៈក្មាម ោិកា៌នបាះននន េឯក្រាជយ៊ួ់ ដដ៍ 
នៅក្នុងំៃំញ្ហជ ននាះ បាៅកំ្ណេៈី់កា៌នរ ើំរបាស់ោៅធាៅ៌ំស់៌ដឋ ៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់  
េណំក្សៅនោបា់នៈ៍នបាះននន េអំៈីចំណូ៍ ៅិងចំណា់  ៅិងកា៌នចញះា់ៅូ៎៌បា់កា៌ណ៍
ទាងំននាះជូៅនៅសាធា៌ណជៅ ៅិងកា៌ៃ ៃួ៍ ៃណឌ ក្៊មនដា់៊ៅិនគ្ម៌ៈតា៊ំៃំញ្ហជ ដដ៍មាៅ
ដចង។ ំៅត៊ ក្នៃៀេ នោក្បាៅំងាា ញៈីចាំ ់ិ៌ញ្ា ៎េថុនៈ៍នោសនាស ៈៅ័ធនៅក្នុងរំនៃស
កាណាដាដដ៍នៅក្នុងចាំន់នាះ បាៅដាក្កំ់្ណេចំ់នពាះកា៌ំ៌ចិាច េនៅកាៅេ់ណំក្សៅនោបា់ៈី
សាជី៎ក្៊ម ៅិងស ជីៈកា៌ងា៌ ៅិងដដៅកំ្ណេចំ់នពាះរំជាៈ៍៌ដឋកាណាដា កា៌ជួ់  ឧំេថ៊ ភៈី៌ដឋ
នៅឲ្យេណំក្សៅិ៊ួ់ ៗនដា់មាៅ៍ក្ខណ័ឌ  កា៌ដាក្ក់ា ៌ចំណា់ខ្ពស់ំំះុេនៈ៍នោសនានបាះ
ននន េចំនបាះេណំក្សៅនោបា់ នំក្ខជៅ ៅិងអនក្ដដ៍រេូ៎បាៅដេងតាងំ។ ចំដណក្ឯ៌បា់កា៌ណ៍
 ិ៌ញ្ា ៎េថុទាក្ៃ់ងនៅៅឹងកា៌ចំណា់ ៅិងចំណូ៍៌ំស់េណំក្ស៎ញិរេូ៎នះញើ៊ក្ជូៅ៊ក្សាថ ំៅ័
ឯក្រាជយ៊ួ់ ដដ៍មាៅេួនាៃីតា៊ដាៅ ៅិងៈិៅិេយន៊ើ៍ កា៌អៅុ៎េតៅច៍ាំ់៌ ំស់េណំក្សៅនោបា់ 
ៅិងនំក្ខជៅនដើ៊បី់ ក្៊ក្នចញះា់ជូៅសាធា៌ណជៅ ន ើ់សាថ ំៅ័នៅះៅឹងរា់កា៌ណ៍នដា់
ផ្លទ ៍់នៅ៌ដឋសភាទាក្ៃ់ងៅិងរំេិំេតិកា៌នបាះននន េ។ ចំដណក្កា៌ន៍មើសនៅៅឹងចាំន់ៅះ ៅិងកា៌
ដាក្ន់ទាសៈិៅ័់ ជារបាក្ ់ ៅិងដាក្េុ់ក្ ៅិងកា៌ដាក្ៃ់ណឌ ក្៊មំ ដៅថ៊ នៃៀេដដ៍មាៅនៅក្នុងចាំន់បាះ
ននន េនៅរំនៃសកាណាដា។ 
  នោក្ សុក្៍ៈ ៃីនប៉ា ជាអេគន៍ខាោិកា៌ងេំណាងឲ្យេណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះ
ននន េបាៅមាៅបាៅន ើ៍ក្នឡើងថាៈ 
 មាៅភាៈ៊ៅិស៊ោ៌៊ ក្នុងកា៌់ក្ែ៎កិាជាេិ 
 េណំក្សៅនោបា់ទាងំអស់ រេូ៎មាៅសី៍ោ៌៊ នជៀសវាងំក្សៈកួ្ៅិ់៊ 
 នោក្៊ៅិទាៅម់ាៅន ើញេណំក្សណា ំងាា ញកា៌ចំណា់ចាស់ោស់ក្នុងនៈ៍នោសនា



 

 

                       ហិរញ្ញវត្ថុគណបក្សនយោបាយយេលយោសនាយបាះយនោ ត្                                          15 

 

នបាះននន េ៊តងៗ 
 េ.ជ.ំ ៊ៅិដដ៍ៈិភាក្ាជា៊ួ់ េណំក្ស  ក្នុងកានោវើ ិ៌ញ្ា ៎េថុៅនោបា់នៈ៍នោសនានបាះ
ននន េ 
 កា៌់ក្៌ែ់ៅត៌ ំស់៌ដឋ៊ ក្នរ ើំរបាស់ជា៊នោាបា់សរមាំន់ោវើកា៌នោសនានបាះននន េ 
 នោក្សនងកេន ើញថា សក្៊មភាៈ៌ំស់ំក្ស៊ួ់ ចំៅៅួសៈវនែងជាសក្៊មភាៈស៊ោ៌៊  ឬសក្៊ម
ភាៈជាកា៌នោសនា៌ក្សៅលឹក្ននន េ។ 
 នោក្ក្ប៍ាៅន ើ៍ក្នឡើងះងដដ៌ថា នគ្ម៍ជំ ៌នៅកា៌នោវើចាំ់៊ ៅិដ៊ៅជាេនួាៃី៌ំស់េ.ជ.ំនៃ 
ំ៉ុដៅតក្នុងនា៊៌ូំនោក្ផ្លទ ៍់ នោក្សូ៊គ្មរំៃក្នុងកា៌នោវើឲ្យមាៅចាំរ់េួេៈិៅិេយ ិ៌ញ្ា ៎េថុេណំក្ស
នៅះៈីនរពាះថា រំនៃសន់ើងរេូ៎កា៌ចាំន់ៅះំនាទ ំៈី់ចាំរ់ំនងំអំនៈើៈុក្៌៍ួ់ដដ៍នៃើំរេូ៎បាៅ
អៅុ៊េ័កា៍ៈីនៈ៍ែមីៗនៅះ នោក្ំដៅថ៊ នៃៀេថា ន ើំន់ើងមាៅឆៅទៈន់ើងរេូ៎ដេនោវើឲ្យបាៅ។ 
 នោក្ េ៍់ ំញ្ហា  ជានា់ក្រំេតិំេតនិៅអងគកា៌ខុ្៊ដន្ត វ៍បាៅនោវើកា៌ស៌ុំ  ៅិងដែលងសុៅទ៌ ក្ថា
ំិៃនៅក្នុងសិកាខ សាោថា កា៌នោវើចាំន់ៅះនឡើង េឺគ្មម ៅនគ្ម៍ំំណងរេួេរតា ឬំៅថ់ ៍ុ់
(ចំណូ៍ ៅិងចំណា់)កា៌ចា់៍ុ់៌ំស់េណំក្សណា៊ួ់ នៃ ំ៉ុដៅតនគ្ម៍កា៌ណ៍ ៅិងកា៌អៅុ៎េតៅ៍
ដំំូងនៅះ េឺរគ្មៅច់ងឲ់្យេណៈំក្សមាៅេមាល ភាៈក្នុងកា៌នរ ើំរបាស់៍ុ់ឲ្យបាៅរេឹ៊រេូ៎ ក្នុងកា៌ដដ៍
ធានាឲ្យកា៌នបាះននន េនដា់នស៌ ី ៅិង់ុេតិោ៌៊ ។ ន់ើងអាចន៌ៀៅសូរេៈីំណាត រំនៃសនះសងៗនៃៀេ
ក្នុងកា៌អៅុ៎េតៅច៍ាំ ់ សតីៈី ិ៌ញ្ា ៎េថុេណំក្សៅនោបា់ ឬចា ំស់តីៈី ិ៌ញ្ា ៎េថុក្នុងនៈ៍នោសនា
នបាះននន េ ៈីនរពាះមាៅរំនៃសរំដ ៍ជា៧០%នៅរំនៃស ដដ៍មាៅកា៌នបាះននន េតា៊៍ក្ខណៈ
រំជាោិំនេ់យដដ៍កំ្ៈុងអៅុ៎េតចាំន់ៅះ។ នោក្ក្ប៍ាៅមាៅរំសាសៅន៍ៃៀេថា នោក្ចងឲ់្យមាៅ
កា៌ៈិភាក្ានៅនៈ៍នរកា់ៗនៃៀេ ៈីនរពាះន៌ឿងនៅះមាៅសា៌ៈសំខាៅណ់ាស់។ 
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 ក្រណសីិក្ា ៖ ហិរញ្ញវត្ថគុណបក្សនយោបាយ យៅប្រយេសអាហ្វា នីស្ថថ ន  

 កិ្ចចរៈ៊នរៈៀងៃីរកុ្ងំៅ៊ (The Bonn Agreement ) បាៅំនងកើេក្៊ម៎ ោីិកា៌ងា៌មល ៅពាៅ៊ួ់  
(ៈីដខ្ោនូ នន ំ២០០១ ដ៍់ដខ្៊ែុិនា នន ំ២០០៤) នដើ៊បដឹីក្នារំៈឹេតិកា៌ណ៍រំជាោិំនេ់យោំំី ដដ៍រេូ៎
បាៅ៌ចនានឡើង នដើ៊បីក្សាងរំនៃសៈីអនក្កាៅអំ់ណាចអៅត៌ កា៍ នៅជា៌ដាឋ ៉បិា៍ដដ៍រេូ៎បាៅនេ
នបាះននន េនដា់រេឹ៊រេូ៎៊ួ់ ។ រៈឹេតិកា៌ណ៍ៃី៊ួ់ បាៅរបា៌ៈធនឡើងនៅក្នុងដខ្៊ែុិនា នន ំ ២០០២ 
នៈ៍ Emergency Loya Jirga ជារកុ្៊រំឹក្ាជាៅខ់្ពស់៊ួ់  (សមាជិក្៌ដឋសភា រំធាៅរកុ្៊រំឹក្ា
នខ្េត ៅិងរសុក្) ៈិៅិេយន៊ើ៍ កា៌ះត៍ ់សចាច ំៅ័នៅកា៌រេំរ់េងអៅត៌ កា៍។ រៈឹេតិកា៌ណ៍ៃីៈី៌ បាៅនក្ើេ
មាៅនឡើងនៅកា៌រពាង៌ដឋោ៊មៅុញ្ា  ៅិងដំនណើ ៌កា៌រំឹក្ា នោំ៍់ដដ៍បាៅសនរ៊ចជា៊ួ់ ៅឹង៌ដឋ
ោ៊មៅុញ្ា  Loya Jirga ដដ៍៌ដឋោ៊មៅុញ្ាែមីបាៅអៅុ៊េ័ ជាះលូ៎កា៌។ ៌ដឋ ោ៊មៅុញ្ា  Loya Jirga ជាកា៌
កំ្ណេន់ៈ៍ន៎ោនដើ៊នដើ៊បឲី្យនក្ើេនឡើងៅូ៎កា៌ដួ៍ ៌៍ំក្នុងនន  ំ ២០០៣ ដដ៍រេូ៎បាៅៈៅា៌នៈ៍
៌ ូេដ៍់ដខ្ោនូ នន ២ំ០០៣។ 
 រៈឹេតិកា៌ណ៍ៃីំី ៅិងចុងនរកា់ រេូ៎បាៅរបា៌ៈធនឡើងនៅកា៌នបាះននន េជាេិ ដដ៍ជាកា៌កំ្ណេ់
នៈ៍ន៎ោនដើ៊សរមាំដ់ខ្៊ែុិនា នន ំ ២០០៤។ នទាះំីជាោ៉ងណា នដា់សា៌ដេក្តាត ជានរចើៅ កា៌
នបាះននន េ រេូ៎បាៅៈៅា៌នៈ៍នៅន ើ៍ក្ដំំូង ន ើ់នរកា់៊ក្នៃៀេ ដំងដចក្នៅជាកា៌នបាះននន េ
រំធានាោិំេី ៅិងកា៌នបាះននន េសភា។  
 ចាំន់បាះននន េ បាៅះត៍ ់អំណាចះលូ៎កា៌សរមាំរ់េួេៈិៅិេយំញ្ហា  ិ៌ញ្ា ៎េថុៅនោបា់នៅដ៍់
សាថ ំៅ័ៈី៌ៈ កា៌ោិ៍័់ចុះនមម ះេណំក្សៅនោបា់នៅរក្សួង់ុេតិោ៊ ៌ៅិងសាថ ំៅ័រេំរ់េង  កា៌
នបាះននន េ នរកា់ ៊ក្ំនងកើេជាេណៈក្មាម ោិកា៌ន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េឯក្រាជយ ៅិងេណៈក្មាម ោិកា៌
នដាះរសា់ំណតឹ ងនបាះននន េ។ េណៈក្មាម ោិកា៌ន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ ឯក្រាជយ ៃៃួ៍ ខុ្ស រេូ៎
សរមាំដំ់នណើ ៌កា៌ចុះនមម ះេណំក្សៅនោបា់ ដូចដដ៍បាៅដចងកំ្ណេន់ៅក្នុងចាំន់បាះននន េ 
ដដ៍បាៅរាំ់ំ ញ្ចូ ៍េរ៊ូ៎កា៌រំកាសៈេ័ម៌ាៅៈី ិ៌ញ្ា ៎េថុ។ នដា់ដះអក្តា៊ចាំ់ េណៈក្មាម ោិកា៌
ន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េឯក្រាជយ មាៅអំណាចរេឹ៊ដេរេួេ ៈិៅិេយន៊ើ៍ នៅន ើ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុ េណំក្សនៅ
នៈ៍ចុះនមម ះ នដា់៊ៅិមាៅអំណាច នដើ៊បដឹីក្នាំំ ៃំញ្ហជ ជរ៊ះំញ្ជ ីសាថ ៅភាៈ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៃ។  
 សាថ ំៅ័រេំរ់េងកា៌នបាះននន េ មាៅអំណាច សរមាំរ់េំ់ំ ញ្ហា  ិ៌ញ្ា ៎េថុទាងំអស់ដដ៍ទាក្ ់
ៃងៅឹងកា៌នបាះននន េ ដូចមាៅដចងនៅក្នុងចាំន់បាះននន េ។  សាថ ំៅ័រេំរ់េងកា៌នបាះននន េមាៅ 
កា៌ៃៃួ៍ ខុ្សរេូ៎សរមាំក់ា៌រំរៈឹេតនិៅតា៊ចាំ ់ ៅិងំងខំឲ្យអៅុ៎េត ំ៉ុដៅតបាៅរំឈ៊នៅៅឹងដដៅ  
កំ្ណេន់ៅក្នុងកា៌ំំនៈញ៊ុខ្ងា៌ទាងំនៅះ នដា់សា៌ដេកា៌ំៅតឹងនៈ៍ន៎ោ កា៌ដាក្កំ់្ ិេោៅធាៅ 
ៅិងរំេិំេតិកា៌អាជាញ ំញ្ហជ ពាក្ៈ់ៅធៅឹ័ងកា៌នបាះននន េនរជើសន៌ ើសរំធានាោិំេី។ ជា ឧទា ៌ណ៍ 
នំក្ខជៅដដ៍បាៅដេងតាងំ១៨៌ូំ សរមាំ់ នោសនានបាះននន េនរជើសន៌ ើសរំធានាោិំេីំញ្ជូ ៅ 
៌បា់កា៌ណ៍រេឹ៊ដេៈី៌ំ៉ុនណាណ ះ ដដ៍បាៅេរ៊ូ៎នៅក្នុងំៃំញ្ហជ  េឺ ៌បា់កា៌ណ៍ចំណូ៍  ៅិង
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ចំណា់ ន ើ់៊ៅិមាៅកា៌ចងអុ៍ំងាា ញៈី អងគកា៌រេំរ់េងកា៌នបាះននន េនៅកា៌ៈិៅិេយន៊ើ៍ ៅីេិ៎ោីិ
ជា៊ួ់ ៅឹងនំក្ខជៅនៃ។  
 កា៌រា់កា៌ណ៍ៈី ិ៌ញ្ា ៎េថុនៈ៍់ុៃធនាកា៌នបាះននន េ នដា់អនក្ចូ៍៌ួ៊ ឈ៌នមម ះនបាះននន េ 
(ដូចដដ៍បាៅនរំៀំនោៀំនៅដ៍់កា៌រា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុ ដដ៍កំ្ៈុងដេនក្ើេមាៅនឡើងនដា់ 
េណំក្សដដ៍បាៅចុះនមម ះ) េឺដេងដេងា់ៅឹងៃៃួ៍ អា៌៊មណ៍ចំនពាះក្ន៊ា់នៅកា៌អៅុ៎េតៅន៍ៅ 
ក្នុងកា៌អ៉ិ៎ ឌឍៅរ៍ំជាោិំនេ់យ៖ អនក្ចូ៍៌ួ៊ ឈ៌នមម ះនបាះននន េ៌ងឹៃៃឹង  ៅិងកា៌ោេរេដាង
ដូចជា ៈេ័ម៌ាៅ ៅិងក្ងវះខាេ៍ៃធះ៍សរមាំ់កា៌៌ក្ា៌បា់កា៌ណ៍ ៅិងកា៌រា់កា៌ណ៍៖ េណំក្ស 
ដដ៍ចាញ់ននន េ ឬនំក្ខជៅមាៅអា៌៊មណ៍ដឹង  នទាះំីជាឥេមាៅកាេៈវកិ្ចចនដើ៊បអីៅុ៎េតតា៊កាេៈវកិ្ចច
រា់កា៌ណ៍នរកា់កា៌នបាះននន េ ៅិងអាជាញ ោ៌នបាះននន េខ្វះខាេ ោៅធាៅ ឬអំណាចនដើ៊បី នសុើំ 
អនងកេឲ្យមាៅរំសិៃធិភាៈ ៅិ ងកាេន់ទាសកា៌ំំពាៅ។ ឧំសេគទាងំនៅះ កាៅដ់េំំ៉័់ នឡើងនៅក្នុង
សងគ៊ នរកា់ជនមាល ះ។  
 ក្កាត ដនៃនៃៀេ ដដ៍ំះ៉ពា៍់ដ៍់កា៌ំងខំឲ្យអៅុ៎េត ៅិងកា៌រំេិំេតិតា៊ចាំដ់ដ៍មាៅេិច  
េចួកិ្ចចខិ្េខំ្រំឹងដរំងដដ៍រេូ៎បាៅនោវើនឡើងនដា់អាជាញ ោ៌ដដ៍ៃៃួ៍ ខុ្សរេូ៎ នដើ៊បភីាជ ំជ់ា៊ួ់  
ៅឹងេណំក្សៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជៅឈ៌នមម ះន ើ៍ំញ្ហា  ិ៌ញ្ា ៎េថុៅនោបា់។ ជា៍ៃធះ៍ 
 ិ៌ញ្ា ៎េថុៅនោបា់ន៍ចនឡើងៅូ៎អ៎េតមាៅំៃំបញ្ា េិត ដដ៍៌ួ៊ ចំដណក្ចំនពាះ៊ុខ្មាេអ់៎ជិជមាៅ  
នៅអាជាញ ោ៌ទាងំននាះ នដា់េណំក្ស ៅិង នំក្ខជៅ ដដ៍បាៅំងាា ញក្នុងដំនណើ ៌កា៌ទាងំរសុងជា៊ួ់
ៅឹងកា៌សមាគ ៍់៊ជឍធាេុៅិ់៊ (ភាៈគ្មម ៅជំនៅឿ)។  
មូលនិ្ិពីរបភពហ្រែលេងគមពុំសាវ គមន៍ និងអោក្ទទួលហ្រែលអាចបងាបញ្ជា  
 ទាងំចាំ ់ សតីៈីេណំក្សៅនោបា់ ៅិងចាំន់បាះននន េ បាៅំនងកើេ៊ូ៍ៅិោិដដ៍មាៅដដៅ 
កំ្ណេ។់ មារតា ១៥នៅចាំេ់ណំក្សៅនោបា់ បាៅ កំ្ណេោ់ៅធាៅដដ៍អាចអៅុញ្ហា េតចំៅៅួ៥ 
នៅ៊ូ៍ៅិោិសរមាំេ់ណំក្សៅនោបា់៖ 
១«៎ភិាេទាៅៈីសមាជិក្ភាៈ 
២«កា៌ំ៌ចិាច ក្នដា់ៅីេិំុេគ៍ ចំនពាះៃឹក្របាក្ច់ាំៈី់ ២ ោៅអាហ្គវ ៅី ក្នុង៊ួ់ នន  ំ
៣«ចំណូ៍ៈីអច៍ៅរៃៈយ ៅិងច៍ៅរៃៈយ៌ំស់េណំក្ស 
៤«កា៌ឧំេថ៊ ភោៅនដា់៌ដាឋ ៉បិា៍ដដ៍ទាក្ៃ់ងគ្មន នៅក្នុងកា៌នបាះននន េ 
៥«៎ភិាេទាៅដនៃនៃៀេនដា់សមាជិក្ 
 ចាំន់បាះននន េបាៅំញ្ហជ ក្ោ៉់ងចាស់ថា នំក្ខជៅ ៅិងេណំក្ស៊ៅិអៅុញ្ហា េតឲ្យៃៃួ៍ ៊ូ៍
ៅិោិៈីរំ៉ៈំ៌នៃស ឬរំ៉ៈខុ្សចាំន់ៅក្នុងរំនៃសនឡើ់។  
 ំ៉ុដៅតខ្ណៈដដ៍ចាំទ់ាងំនៅះះត៍ ់សញ្ហា ណចំនពាះកា៌នំតជាញ ចិេត៌ំស់៌ដាឋ ៉បិា៍ នដើ៊បៃីៃួ៍
់ក្កា៌រំេិំេតិនបាះននន េដដ៍អាចៃៃួ៍ ់ក្បាៅជាអៅត៌ ជាេិ ភាៈៈិេរបាក្ដេឺថា អាជាញ ោ៌នបាះ
ននន េំចចុំបៅនខ្វះស៊េថភាៈ នដើ៊បតីា៊ដាៅឲ្យមាៅរំសិៃធិភាៈ ៅិងំងខំឲ្យអៅុ៎េតៃិដឋភាៈនៅចាំ់  



18 ហិរញ្ញវត្ថុគណបក្សនយោបាយយេលយោសនាយបាះយនោ ត្                                          
 

នៅះ។ ន េុដូនចនះ រំៈៅធ័ ំចចុំបៅនៈឹងពាក្ន់ៅន ើ៍កា៌រំេិំេតិតា៊ចាំន់ដា់សមរេចិេតដដ៍ 
េណំក្សៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជៅឈ៌នមម ះបាៅ់៍់ដឹងេិចេចួៈីៅនោបា់ ៅិងេរ៊ូ៎កា៌ ឬ
ដំនណើ ៌កា៌ ិ៌ញ្ា ៎េថុនបាះននន េ។ នៅក្នុងកា៌នបាះ ននន េនរជើសន៌ ើសរំធានាោិំេី ំញ្ហា នៅះបាៅនោវើឲ្យ
ខាល ងំនឡើងៗ នដា់កា៌ដណនានំៅំៃំបញ្ាេតិ ិ៌ញ្ា ៎េថុនោស-នានបាះននន េរេឹ៊ដេ៤៨នម៉ាង ៊ុៅ
នៈ៍ចាំន់ះតើ៊នៅអំឡុងនៈ៍នោសនា នដា់៊ៅិមាៅកា៌រំឹក្ានោំ៍់ ឬ វឹក្ហ្គេជ់ា៊ុៅ។ 
នំក្ខជៅ ៅិងរកុ្៊៌ំស់ៈកួ្នេ ៊ៅិមាៅនៈ៍នដើ៊បសិីក្ាំៃំបញ្ាេតិ ៅិងៃមាល ក្ន់ ើ៍ៅីេិ៎ោីិ ដសំ៏ខាៅន់ៅះ
នដើ៊បជីួំ ៌បា់កា៌ណ៍៌ំស់ៈកួ្នេដដ៍បាៅេរ៊ូ៎។ ជា៍ៃធ ះ៍ ភាៈសំខាៅ់៌ ំស់ៈកួ្នេ បាៅបាេ់
ំងន់ៅក្នុងសន៊លងៃូនៅ ំនងកើេនដា់កា៌នោសនានបាះននន េទាងំ៊ូ៍។  
 េណំក្សៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជៅដដ៍បាៅឈ៌នមម ះ  រេូ៎បាៅកំ្ណេ់ំ ៅិតចំៅតួចនៅក្នុង 
៍ៃធភាៈ៌ំស់ៈកួ្នេ នដើ៊បនីឆលើ់េំនៅៅឹងំញ្ហា  ិ៌ញ្ា ៎េថុ នដា់ក្ងវះខាេនៅ៌ចនាស៊ពៅធ ័ិ៌ញ្ា ៎េថុ 
ៃំនៅើំក្នុងរំនៃស។ ជាឧទា  ៌ណ៍ នៅនៈ៍ដដ៍ចាំេ់ណំក្សៅនោ បា់បាៅំបញ្ា េតិ នៅក្នុង
ដខ្ក្ញ្ហា  នន ំ២០០៣ ៊ៅិមាៅោនាគ្ម៌ឯក្ជៅរំេិំេតិកា៌នៅក្នុងរំនៃសអាហ្គវ ៅីសាថ ៅ ដដ៍អាចឲ្យ
េណំក្សេ៊ក៍ ់៊ូ៍ៅិោិ៌ំស់ៈកួ្នេនៃ។ ពាណិជជក្៊មនៅក្នុងរំនៃសនៅះ នទាះំីជានោវើនឡើងនដា់
សាថ ំៅ័អៅត៌ ជាេិ ឬអនក្ជំ ៅញួអាហ្គវ ៅីសាថ ៅ មាៅ ជាអាៃដឹ៍ក្នានំ ើ៍៊ូ៍ដាឋ ៅនៅែ៎កិា៊ួ់ ។ មាៅេិច
េចួណាស់ជារកុ្៊ ុ៊ៅេណនៅ់យសាធា៌ណៈ ដដ៍ដណនាំ៎ ជិាជ ជី៎ៈ ឬស៎ៅក្៊មឯក្រាជយ ដដ៍េួ៌ ដេ
អាចរេូ៎បាៅរំេិំេតិនៅនៈ៍ននាះ។ កា៌ះត៍ ់ៅូ៎ំ៌ោិកាស នៅះ វា ៊ៅិមាៅអវីភាញ ក្ន់ះអើ៍នៃដដ៍
េណំក្សៅនោបា់ខ្លួៅនេផ្លទ ៍់ មាៅដដៅកំ្ ណេន់ៅក្នុងកា៌នរ ើំរបាស់ ឬ៍ៃធភាៈនដើ៊បអី៉ិ៎ ឌឍៅ ៍
កា៌រេំរ់េង ិ៌ញ្ា ៎េថុ ៅិងជំនាញរា់កា៌ណ៍ដដ៍រេូ៎កា៌នដើ៊បអីៅុ៎េត តា៊ឲ្យបាៅរេឹ៊រេូ៎ជា៊ួ់
ៅិង ិ៌ញ្ា ៎េថុនៈ៍នោសនាដដ៍េរ៊ូ៎។  
 ៌ដាឋ ៉បិា៍េួ៌ ដេនៅឲ្យបាៅនង ់ នដើ៊បសីរមា៍ក្តីក្ងវ៍ ់ទាងំឡា់៊ក្ន ើ៍របាក្ៃុ់ៅៈីរំ៉ៈ  
ខុ្សចាំក់្នុងរំនៃស ឬអៅត៌ ជាេិណា៊ួ់ នដា់ៃៃួ៍ ់ក្៌ំំនៅកា៌ឧំេថ៊ ភោៅនបាះននន េនៈញ 
ន៍ញ សរមាំ់ កា៌នបាះននន េនរជើសន៌ ើសរំធានាោិំេី។ ៌ដាឋ ៉បិា៍ះត៍ ់របាក្ន់ោសនានបាះននន េ  
នៅនំក្ខជៅេណំក្សៅនោបា់ឈ៌នមម ះ បាៅំៅថ់ ឥៃធិៈ៍ដដ៍មាៅសកាត ៅុៈ៍នៅែ៎កិាៈី  
រំ៉ៈខុ្សចាំ ់ៅិងន ើ៍ក្ៃឹក្ចិេតកា ៅដ់េនរចើៅនឡើងចំនពាះ «កា៌ក្រ៊េិៃីោៅរំណាំងរំដជង៖ 
Level playing field»។  
វរិញ្ញវត្ថុនសោបាយសពលសោេនាសបាះសនោ ត្សៅអាហ្វវ នីសាថ ន 
 ក្នុងនន  ំ ២០០៩ េណៈក្មាម ោិកា៌ន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េឯក្រាជយបាៅអៅុ៊េ័ំៃំញ្ហជ សតីៈី កា៌
រំកាសៈេ័ម៌ាៅ ិ៌ញ្ា ៎េថុៅនោបា់នៈ៍នោសនានបាះននន េ ដដ៍ បាៅំបញ្ាេតិនដើ៊បរីេួេៈិៅិេយ
ន ើ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៈ៍នោសនានបាះននន េ៌ំស់នំក្ខជៅនា់ក្៌ដឋ៊ ន្តៅតី។ ំៃំញ្ហជ នៅះ េរ៊ូ៎ឲ្យនំក្ខជៅ
រំកាសៈីចំណូ៍ ៅិង ចំណា់ ដដ៍រាំ់ំ ញ្ចូ ៍ទាងំ កា៌ហ្គ៊របា៊៎ភិាេទាៅៅនោបា់ៈីរកុ្៊
 ុ៊ៅ សាជី៎ក្៊ម ៅិងអងគកា៌។ ៎ភិាេទាៅទាងំននាះ រេូ៎ក្រ៊េិចំនពាះនំក្ខជៅដដ៍បាៅចុះ នមម ះនបាះ
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ននន េ។ ចំណូ៍ក្រ៏ាំ់ំ ញ្ចូ ៍កា៌ះត៍ ់ៅូ៎ៃំៅិញ ៅិងនសវានដា់៊ៅិេិេនែល ឬំញ្ចុ ះេន៊ល ៅិងរបាក្់ ក្៊ចី
ះងដដ៌។ រេំន់ំក្ខជៅទាងំអស់  រេូ៎េរ៊ូ៎ឲ្យនចញ៎កិ្័់ ំរេនៅរេំ់៎ ភិាេទាៅនរចើៅជាង៥.០០០ 
អាហ្គវ ៅី (រំដ ៍១០០ដុោល ៌ស ៌ដឋអាន៊៌កិ្) ន ើ់រេូ៎ក្េរ់តាៅូ៎រា៍់ ៎ភិាេទាៅេូចតាចនៅក្នុង
នសៀ៎នៅំញ្ជ ី៎ភិាេទាៅ៌ំស់នំក្ខជៅ។ ចាេៃុ់ក្ថា ជា៎ភិាេទាៅដដៅ កំ្ណេ់៊ ួ់ សរមាំ់ំ ុេគ៍ ដេ
នំក្ខជៅនៅដេអៅុញ្ហា េឲ្យៃៃួ៍ ែ៎កិាៈីេណំក្សៅនោបា់៌ំស់ៈកួ្នេ។ កា៌ ន ើំក្ចំ នៅះ ជា
ចននាល ះៃំនៅ៌៊ួ់ ដដ៍អាចឲ្យអនក្នោវើេុណរំនោជៅ ៍ំញ្ជូ ៅ៎ភិាេទាៅ ៌ំស់ៈកួ្នេ តា៊៌់ៈ
េណំក្សៅនោបា់ ៅិងនចៀសវាងកា៌រំកាសៈេ័៌មាៅ។ កា៌ចំណា់ េឺរេូ៎បាៅកំ្ណេថ់ា ជាកា៌
ចំណា់នះសងៗដដ៍នោវើនឡើងសរមាំរ់ា៍់ៃំៅិញ អច៍រៃៈយ រៃៈយ ស៊បេតិ នសវា ឬកា៌សរ៊ំ
សរ៊ួ៍នដើ៊បនីរ ើំរបាស់នៅក្នុង់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េ។ ៊ៅិមាៅកា៌ ហ្គ៊របា៊ ឬកំ្ណេ់
កា៌ចំណា់នៃ ំ៉ុ ដៅតនំក្ខជៅ រេូ៎បាៅេរ៊ូ៎ឲ្យ៌ក្ាៃុក្៎កិ្័់ ំរេសរមាំក់ា៌ចំណា់ន ើ៍សៈី 
៥.០០០ អាហ្គវ ៅី (រំដ ៍១០០ដុោល ៌ស ៌ដឋអាន៊៌កិ្) ៅិងក្េរ់តាៃុក្រា៍់កា៌ចំណា់េូចតាច
នៅក្នុងនសៀ៎នៅចំណា់។ 
 កា៌រំកាសៈេ័ម៌ាៅ េឺេរ៊ូ៎ឲ្យរំកាស រៃៈយស៊បេតិ ដដ៍មាៅេន៊លន ើ៍សៈី ២.០០០ដុោល ៌
ស ៌ដឋអាន៊៌កិ្ ៊ុៅនៈ៍នបាះននន េ ៎ភិាេទាៅនៈ៍់ុៃធនាកា៌៌ំស់ៈកួ្នេ ៅិងកា៌ចំណា់នៅ
កាៅេ់ណៈក្មាម ោិកា៌ន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េឯក្រាជយ។ ៌បា់កា៌ណ៍រៃៈយស៊បេតិ ៅឹងរេូ៎៌ក្ាៃុក្
នដា់សមាង េន់ដា់េណៈក្មាម ោិកា៌ន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េឯក្រាជយ។ អំឡុងនៈ៍នោសនានបាះននន េ 
នំក្ខជៅ េឺេរ៊ូ៎ឲ្យរា់កា៌ណ៍ចំណូ៍ ៅិងចំណា់ន៌ៀងរា៍់ៈី៌សបាត  ៍៊តង។ នរកា់កា៌នបាះននន េ 
រេំចំ់ណូ៍ ៅិងចំណា់ទាងំអស់ េឺេរ៊ូ៎ឲ្យរា់ កា៌ណ៍ នដា់ភាជ ំជ់ា៊ួ់ ៅឹង៎កិ្័់ ំរេ សរមាំ់
៎ភិាេទាៅ/កា៌ចំណា់ោំដំុ (ន ើ៍សៈី១០០ដុោល ៌ស ៌ដឋអាន៊៌កិ្) ៅិងនសៀ៎នៅក្េរ់តាសរមាំ់
៎ភិាេទាៅ/កា៌ចំណា់ (១០០ដុោល ៌ស ៌ដឋអាន៊៌កិ្ ៅិងនរកា៊ )។ រេំ់ ៈេ័ម៌ាៅដដ៍បាៅំញ្ជូ ៅ
នដា់នំក្ខជៅៅឹងរេូ៎នោវើកា៌ះសៈវះា់ជាសាធា៌ណៈ នរកា់នៈ៍នបាះននន េ ន ើ៍ក្ដ៍ងដេំុេគ៍
ដដ៍បាៅចូ៍៌ួ៊ ៎ភិាេទាៅ ស៌ុំេិចជាង ១០០០ដុោល ៌ស ៌ដឋអាន៊៌កិ្ នៅឲ្យ់ុៃធនាកា៌ 
នោសនានបាះននន េ នដើ៊បនីចៀសវាងកា៌ោ់ ីឬក្៊មនៈៀ៌ដដ៍អាចនក្ើេមាៅនឡើង។ 
 សរមាំក់ា៌នរេៀ៊រេួេៈិៅិេយ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៈ៍នោសនា នៅក្នុងនៈ៍នបាះននន េនរជើសន៌ ើស
រំធានាោិំេីនន ២ំ០០៩ រំនៃសអាហ្គវ ៅីសាថ ៅបាៅន៌ៀំចំំនងកើេ៖ សាថ ំៅ័ ិ៌ញ្ា ៎េថុៅនោបា់៊ួ់  
នសៀ៎នៅដណនានំំក្ខជៅ ៅិងៃរ៊ង់៌ បា់កា៌ណ៍ េរ៊ូ៎កា៌៌បា់កា៌ណ៍ំដៅថ៊ ដដ៍សនរ៊ចចិេត
នដា់េណៈក្មាម ោិកា៌ន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េឯក្រាជយ អៅត៌ ក្៊ម៌ វាងេណៈក្មាម ោិកា៌នបាះននន េឯក្រាជយ 
ៅិងនំក្ខជៅ ន ើ់ៅិង ិ ៌ញ្ា ៎េថុខាងជំៅញួ ៅិងមៅនៅដ៍់ កា៌រេួេៈិៅិេយេនួាៃីនៅរំៈៅធះ័សៈវ
ះា់ចំនពាះ ិ៌ញ្ា ៎េថុៅនោបា់នៈ៍នោសនានបាះននន េ។ 
 នៅនៈ៍នបាះននន េនរជើសន៌ ើសរំធានាោិំេីនន ២ំ០០៩ នំក្ខជៅជានរចើៅបាៅំញ្ជូ ៅ៌បា់
កា៌ណ៍ នៅ ក្នុងឱកាសនះសងៗគ្មន នដា់ដះអក្តា៊រំន៉ៃដដ៍រេូ៎រា់កា៌ណ៍។ រំន៉ៃដដ៍រេូ៎
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រា់កា៌ណ៍រាំ់ំ ញ្ជូ ៍៖ 
» ិ៌ញ្ា ៎េថុដះនក្ជំៅញួ៌ំស់នំក្ខជៅ 
»េណៅីោនាគ្ម៌នៈ៍នោសនានបាះននន េ 
»រៃៈយស៊បេតិ ៅិងំំណុ៍៌ំស់នំក្ខជៅ 
»៌បា់កា៌ណ៍ចំណូ៍ ៅិងចំណា់រំចាៈីំ៌សបាត  ៍៊តង អំឡុងនៈ៍នោសនា ៅិង 
»៌បា់កា៌ណ៍នរកា់នបាះននន េ (ចំណូ៍ ចំណា់ ៅិងអេិន៌ក្ /ឪៅភាៈនៅេណៅី នៈ៍ 
នោសនា) 

តារាង ៖ ក្រមិត្ននការអនុវត្តតាមសោយសបក្ខរន េរមាបក់ារសបាះសនោ ត្សររើេសរ ើេរបធានា្ិបត្ី 
នោ ២ំ០០៩ ៖ 

របាយការណ៍ បានបញ្ាូនទាន់សពល បានបញ្ាូន 

ជំៅួញ ិ៌ញ្ា ៎េថ ុ ៩០ % ១០០ % 
េណៅីោនាគ្ម៌សរមាំក់ា៌នោសនា ៩០ % ១០០ % 
រៃៈយស៊បេត ិៅិងំំណុ  ៍ ៩០ % ១០០ % 
៌បា់កា៌ណ៍ៃី ៊ួ់  (ៈី នែងៃី 
១៦»២៨ ដខ្៊ែុិនា) 

៣៤ % ៨៥ % 

៌បា់កា៌ណ៍ៃី ៈី៌ (ៈីនែងៃី ២៩ 
ដខ្៊ែុិនា ដ៍់ នែងៃី ២៧ ដខ្ក្ក្កដា) 

៨០ % ៩៣ % 

៌បា់កា៌ណ៍ៃី ំី (ៈីនែងៃី ១៨ 
ដខ្ក្ក្កដា ដ៍់នែងៃី ០១ ដខ្សីហ្គ) 

៧៣ % ៨០ % 

៌បា់កា៌ណ៍ៃី ំៅួ (ៈីនែងៃី ០២ 
ដ៍់នែងៃី ១៧ ដខ្សីហ្គ) 

៨៣ % ៨៣ % 

៌បា់កា៌ណ៍ចុងនរកា  ់ ៥៦ % ៥៦% 
កា៌អៅុ៎េតតា៊ជា៊ោយ  ៊ ៧៥ % ៨៨% 
 
 
ការោក្់ទណឌ ក្មមរបនងំនឹងការមិនអនុវត្តតាម 
 ៃណឌ ក្៊មរំនងំៅឹងនំក្ខជៅដដ៍៊ៅិអៅុ៎េតតា៊ អាចៅឹងអៅុ៎េតតា៊ំៃំញ្ហជ ៌ំស់េណៈ 
ក្មាម ោិកា៌ន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េឯក្រាជយ សតីៈី កា៌រំកាសៈេ័ម៌ាៅ ិ៌ញ្ា ៎េថុៅនោបា់នៈ៍ 
នោសនា ឬតា៊៌់ៈចាំ់ នបាះននន េ។ ៃណឌ ក្៊មអាចមាៅ៍ំដាំច់ាំៈី់កា៌រៈមាៅ ដ៍់កា៌ៈិៅ័់  
ដដ៍៊ៅិន ើ៍សៈី២០០០ដុោល ៌ស ៌ដឋអាន៊៌កិ្ ៌ ូេដ៍់ដក្នំក្ខជៅនចញៈីំញ្ជ ីនំ ក្ខជៅ ឬហ្គ៊
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របា៊នំក្ខភាៈ៌ំស់ៈកួ្នេនៅនៈ៍នបាះននន េនរកា់ៗនៃៀេ។ សាថ ំៅ័ដដ៍ៃៃួ៍ ខុ្សរេូ៎ដាក្់
ៃណឌ ក្៊មអនក្ដដ៍៊ៅិអៅុ៎េតតា៊ េឺេណៈក្មាម ោិកា៌នដាះរសា់ំណដឹ ងនបាះននន េ។  

តារាង៖ ការោក្់ទណឌ ក្មមខលះៗរបេ ់គណៈក្មាម ្កិារសោះរសាយបណតឹ ងសបាះសនោ ត្ របនងំនឹង 
អោក្មិនបញ្ាូនរបាយការណ៍េរមាប់ការសបាះសនោ ត្សររើេសរ ើេរបធានា្ិបត្ី នោ  ំ២០០៩ 
សបក្ខរន របាយការ

ណ៍ខក្ខាន 
មូលសវត្ ុ ពិន័យ 

(អាហ្វវ ន)ី 
ការស្វើតាមសព
លសរកាយ 

Abdul Gafur Zuri 2nd ជាំ់៌ ៎៍់ន ើំក្់ុៃធ 
នាកា៌នោសនា 

5 000 ($100) បាៅនោវើតា៊ 

Abdul Majid Samin 2nd អនក្រំឹក្ា ិ៌ញ្ា ៎េថុ ឈឺ 5 000  

($100) 

បាៅនោវើតា៊ 

Gul Ahmad Yama 2nd ញាេិជិេសនិៃរេូ៎បាៅវា់រំ
ហ្គ៌ នដា់រគ្មំដ់ំក្ 
អេតោដ 

20 000 

($400) 

ដក្នចញ 

Ghulam Mohammed 
Regei 

2nd គ្មម ៅ៊ូ៍ន េុ 5 000 

($100) 

បាៅនោវើតា៊ 
(នរកា់៊ក្ 
ដក្នចញ) 

Nasrullah Baryalay 
Arsalai 

2nd ៊ៅិមាៅនៈ៍នដើ៊បី
រា់កា៌ណ៍ 

20 000 

($400) 

ដក្នចញ 

 នទាះំីជាោ៉ងណា កា៌ដាក្ៃ់ណឌ ក្៊មជានរចើៅរេូ៎បាៅនចញនដា់េណៈក្មាម ោិកា៌នដាះ  
រសា់ំណតឹ ង នបាះននន េសរមាំក់្៌ណីជានរចើៅ ៈិនសសទាក្ៃ់ងៅឹងកា៌ំំពាៅនៅោៅធាៅ៌ដឋ។ 
ៃសសៅី់ភាៈដោំ៏ំំះុេ  េឺ េណៈក្មាម ោិកា៌នដាះរសា់ំណតឹ ងនបាះននន េ បាៅៈិៅ័់  Mohammed 
Kariri នំក្ខជៅអៅុរំធានាោិំេី ក្៌ណី ៍ិខិ្េនោសនាគ្មរំៃរំធានាោិំេី Hamid Karzai 
ដដ៍កំ្ៈុងកាៅដំ់ដណង សរមាំក់ា៌នរ ើំរបាស់ ឧៃធមាភ េចរក្រក្សួងកា៌ពា៌ជាេិ៣នរេឿង ក្នុង នគ្ម៍
ំំណងនោសនានបាះននន េ។ ់ុៃធនាកា៌ Karzai ៅិងរក្សួងអំ់៌ នំៅ Badakhshan រេូ៎បាៅ
រៈមាៅ រៈ៊ទាងំៈិៅ័់  30 000 អាហ្គវ ៅី (រំដ ៍ $600) សរមាំក់ា៌នរ ើំរបាស់េងដ់ដ៍
បាៅឧំេថ៊ ភនដា់ UNICEF សរមាំន់គ្ម៍ំំណងនោសនានបាះននន េ។ រំធាៅសាថ ៅី់៎ៃិយុ ៅិង
ៃូ៌ៃសសៅន៍ៅក្នុងរំនៃសអាហ្គវ ៅីសាថ ៅ (RTA) ដដ៍ជាសាថ ៅី់ៃូ៌ៃសសៅ ៍ៅិង៎ៃិយុ៌ំស់ ៌ដាឋ ៉បិា៍
នៅ Baghlan រេូ៎ៃៃួ៍ ៈិៅ័់ សរមាំក់ា៌ដាក្ត់ាងំ៌ូំ រំធានាោិំេី Karzai នៅន ើ៍ោៅត់ៅត
៌ំស់ RTA។ 
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គុណវិបបត្តិ/ចំណុចសខាយ សៅក្ោងុវរិញ្ញវត្ថុនសោបាយអាហ្វវ នីសាថ ន 
»កា៌រំកាសៈេ័ម៌ាៅ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៈ៍នោសនានបាះននន េ បាៅំបញ្ាេតិរេឹ៊  ក្នុងំៃំញ្ហជ ៌ំស់េណៈ
ក្មាម ោិកា៌នបាះននន េឯក្រាជយ ដដ៍៊ៅិមាៅដចងនៅក្នុងចាំន់បាះននន េ។ 

»៊ៅិមាៅដដៅកំ្ណេស់រមាំក់ា៌ចំណា់៌ំស់នំក្ខជៅនបាះននន េ។ 

»៊ៅិមាៅដដៅកំ្ណេ ់ជាំៃ ំបញ្ា េិត សរមាំ់៎ ភិាេទាៅ៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ ចំនពាះនំក្ខជៅ
៌ំស់ៈកួ្នេ។ 

»ខ្វះែ៎កិាសាធា៌ណៈសរមាំន់ោសនានបាះននន េ ដដ៍ន ើំក្ចំ ៌ដ៍់កា៌ំំពាៅោៅធាៅ៌ដឋ ៅិង
៎ភិាេទាៅខុ្សចាំ។់ 
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ក្រណីសិក្ា ៖ ហិរញ្ញវត្ថគុណបក្សនយោបាយ យៅប្រយេសប្រយេសឥណឌូ យនសុី 
 ចាបត់ាងំពីឆ្នន ១ំ៩៩៩ របទេសឥណ្ឌូ ទេសីុដដលធ្លល បជ់ារដឋដដលរបកាេយ់ករបបគណ្បកសដឹក
នាដំែមយួទនាះ បាេដរបកាល យជារបទេសរបជាធិបទែយយថ្មីមយួទេៀែដដលមាេការចូលរមួរបកែួ
របដជងពីគណ្បកសរហូែដល់៤៣គណ្បកសេទោបាយ ទហើយមាេ៤១គណ្បកសដដលមាេ អាសេៈ 
កនុងសភា។  
 ដូទចនះវាមេិដមេជាការភាា កទ់្អើលទេ ដដលរបទេសទេើបេឹងេេលួយករបបរបជាធិបទែយយទេះ
របឈមេឹងបញ្ហា ជាទរចើេ ដដលកនុងទនាះហិរញ្ញ វែថុគណ្បកសេទោបាយកជ៏ាបញ្ហា ទចាេមយួដដរ។
របទេសឥណ្ឌូ ទេសីុបាេបញ្ញែតិេូវបេបញ្ហា ទាកេ់ងេឹងហិរញ្ញ វែថុគណ្បកសេទោបាយ រសបទពលេឹង
ការបទងកើែចាបគ់ណ្បកសេទោបាយ េិងការដកដរបការទបាះទឆ្នន ែទដើមបទីឆលើយែបេឹងភាពជាកដ់សែង
នេេទោបាយ។ ទទាះបីជាបេបញ្ហា ថ្មីទេះ បាេកំណ្ែពី់កំរែិនេវភិាគទាេទៅកាេគ់ណ្បកស
េទោបាយ េិងែំរូវឲ្យគណ្បកសេទោបាយទ្ាើេូវរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វែថុរបស់ខ្លួេកទ៏ោយ កម៏េិ
មាេការដបងដចកចាស់អំពីហិរញ្ញ វែថុគណ្បកសេទោបាយ េិងហិរញ្ញ វែថុសំរាបយុ់េធនាការទោសនា
ទបាះទឆ្នន ែទនាះទេ ទហើយជាងទេះទៅទេៀែកម៏េិមាេការកំណ្ែឲ់្យបាេចាស់លាស់្ងដដរេូវរយៈ
ទពលនេយុេធនាការទបាះទឆ្នន ែ។ ដូទចនះទបកខជេគណ្បកសេទោបាយរពមទាងំអនកអទងកែការណ៍្ដែង
ដែមាេការយល់រចឡំអំពីអវីដដលចាបអ់េុញ្ហញ ែេិងអវីដដលចាបហ់ាមោែ។់ 
  ការរគបរ់គងហិរញ្ញ វែថុ េទោបាយទៅឥណ្ឌូ ទេសីុ ទតត ែសំខាេទ់ៅទលើការរគបរ់គងហិរញ្ញ វែថុ
សំរាបយុ់េធនាការទោសនាទបាះទឆ្នន ែរបស់គណ្បកសេទោបាយ សំរាបក់ារទបាះទឆ្នន ែទៅឥណ្ឌូ ទេសីុ
ទោយអេុទលាមតាមមារតាខ្លះនេចាប ់សែីពីការទបាះទឆ្នន ែេូទៅនៅេណំក្សៅនោបា់។ 
បញ្ហា ច្បាប់ និងយតុ្តា ធិការ 
 ការរគបរ់គង  េិងទធវើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វែថុគណ្បកសេទោបាយទៅកនុងរបទេសឥណ្ឌូ ទេសីុជា
បេទុករបស់គណ្កមាម ធិការជាែិទរៀបចំការទបាះទឆ្នន ែ(KPU) ដែកនុងអំឡុងទពលទោសនាទបាះទឆ្នន ែ
ប៉ុទណណ ះ។ ចាបទ់លខ្២ឆ្នន ១ំ៩៩៩ សែីពីគណ្បកសេទោបាយ បាេ្តល់អំណចេូទៅទៅឲ្យ
ែុលាការកំពូលនេសាធ្លរណ្រដឋឥណ្ឌូ ទេសីុកនុងការរែួែពិេិែយ េិងពរងឹងការអេុវែតៅប៍េបញ្ហា នេ
គណ្បកសេទោបាយ។ ជំពូក៦នេចាបទ់េះដដរ កប៏ាេបញ្ញែតិមារតាមយួចំេេួសែីពីហិរញ្ញ វែថុ
គណ្បកសេទោបាយ្ងដដរ។ ចាបទ់េះបាេដចងកនុងមារតាេូវដដេកំណ្ែន់េរបភព េិងចំេេួេឹក
របាកដ់ដលអាចទធវើជាអំទណចដល់គណ្បកសេទោបាយ េិងែំរូវឲ្យគណ្បកសេទោបាយទធវើេូវ
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របាយការណ៍្អំពីសកមមភាពហិរញ្ញ វែថុរបស់ខ្លួេទៅកាេែុ់លាការកំពូល។ របាយការណ៍្របស់IFES
ដដលេិោយអំពីថ្វកិាេទោបាយបាេកែសំ់គាល់េូវចំេុចរមួ េិងភាពមេិរសបគាន នេការរគបរ់គង
ហិរញ្ញ វែថុគណ្បកសកំណ្ែទ់ោយចាប ់សែីអំពីគណ្បកសេទោបាយ េិងចាបស់ែីការទបាះទឆ្នន ែេូទៅ
(ចាបទ់លខ្២ េិងចាបទ់លខ្៣) អញ្ញមញ្ញភាពនេការរគបរ់គងហិរញ្ញ វែថុគណ្បកសេទោបាយ 
សំរាបក់ារទោសនាទបាះទឆ្នន ែដដលកំណ្ែទ់ោយចាបទ់បាះទឆ្នន ែ េិងការរគបរ់គងសកមមភាព
ហិរញ្ញ វែថុនេគណ្បកសេទោបាយកំណ្ែទ់ោយចាប់ សែីគណ្បកសេទោបាយទៅមាេភាពមេិ
ចាស់លាស់ទៅទឡើយ។ ោ៉ងណមញិ មាេការពេយល់បដេថមទៅកនុងចាបទ់បាះទឆ្នន ែដដលដបងដចក
ថ្វកិារគណ្បកសេទោបាយ ចាបទ់ាងំពីរទេះសុេធដែែំរូវឲ្យគណ្បកសេទោបាយទធវើេូវរបាយការណ៍្ 
ហិរញ្ញ វែថុ មុេទពលទបាះទឆ្នន ែ១៥នថ្ៃមុេទពលទបាះទឆ្នន ែ។  ដែមាេេូវភាពមេិរសបគាន មយួរែូវបាេ
កែសំ់គាល់រវាងរបបកនុងការទធវើរបាយការណ៍្កំណ្ែទ់ោយចាប់់ សែីពីគណ្បកសេទោបាយ េិង
របាយការណ៍្ទរកាយទពលទបាះទឆ្នន ែែំរូវទោយចាបទ់បាះទឆ្នន ែ។ ចាបគ់ណ្បកសេទោបាយែំរូវ
ឲ្យគណ្បកសេទោបាយទធវើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វែថុ៣០នថ្ៃ បនាទ បពី់នថ្ៃទបាះទឆ្នន ែ ចំដណកឯចាបទ់បាះ
ទឆ្នន ែវញិែំរូវឲ្យគណ្បកសេទោបាយទធវើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វែថុ២៥នថ្ៃ បនាទ បពី់នថ្ៃទបាះទឆ្នន ែ។ 
មារតា១៥នេចាប ់ សែីពីគណ្បកសេទោបាយកប៏ាេរាបប់ញ្ចូ ល្ងដដរេូវកែពវកិចចរបស់គណ្បកស
េទោបាយកនុងការទធវើរបាយការណ៍្របចាឆំ្នន ។ំ  
អំណចោកេ់ណ្ឌ កមមចំទោះគណ្បកសេទោបាយ 
 ចាបស់តីពីគណ្បកសេទោបាយ បាេ្តល់អំណចទៅឲ្យែុលាការកនុងការោកេ់ណ្ឌ កមមដូចជាៈ 
១. ែុលាការកំពូលនេសាធ្លរណ្រដឋឥណ្ឌូ ទេសីុ ោកេ់ណ្ឌ កមមរដឋបាលទរកាមរូបភាពជាការតអ កវភិាគ
ទាេរបស់រដឋទៅឲ្យគណ្បកសេទោបាយ  ទបើគណ្បកសេទោបាយរែូវបាេរកទ ើញថា  បាេបំោេ
ទៅទលើមារតា១៥ នេចាបទ់េះ។ 
២. ែុលាការកំពូលនេសាធ្លរណ្រដឋឥណ្ឌូ ទេសីុ ដកសិេធិចូលរមួកនុងការទបាះទឆ្នន ែរបស់គណ្បកស
េទោបាយ ទបើគណ្បកសេទោបាយមេិទគារពតាមមារតា១៣  េិង១៤ដដលហាមោែក់ារទធវើ
ោណិ្ជាកិចចរបស់គណ្បកសេទោបាយ កំណ្ែពី់កំរែិនេវភិាគទាេចូលគណ្បកស េិងែំរូវឲ្យ
គណ្បកសមាេរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វែថុរបស់ខ្លូេ។ 
៣. ការដកហូែសិេធិដូចដដលបាេដចងកនុងចំណុចខាងទលើ ទធវើទឡើងបនាទ បពី់សាត បក់ារពិចារណរបស់
គណ្បកសេទោបាយ េិងែុលាការកំពូល។ 
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ប្បតិបតាិការក្នងុអំឡងុពេលពោះពនន តនន ១ំ៩៩៩ 
 បញ្ហា ទាកេិ់េេឹងការរគបរ់គងេិងការ្សពវ្ ាយហិរញ្ញ វែថុគណ្បកសេទោបាយ នាសមយ័
ទបាះទឆ្នន ែឆ្នន ១ំ៩៩៩ទៅឥណ្ឌូ ទេសីុ បាេឆលុះបញ្ហច ំងឲ្យទ ើញេូវភាពមេិចាស់លាស់នេេំេលួខុ្ស
រែូវដ្នកយុតាត ធិការកំណ្ែទ់ោយចាបេ់ទោបាយថ្មី កដូ៏ចជាដ្នករដឋបាលដដលខ្វះបេពិទសាធេក៍នុង
វស័ិយទេះដដរ។ ែុលាការកំពូលទមើលទៅហាកដូ់ចជា មាេកែពវកិចចកំណ្ែេូ់វទគាលការណ៍្រដឋបាល 
េិងកាេែ់នួាេីរបស់ខ្លូេតាមការកំណ្ែន់េចាបគ់ណ្បកសេទោបាយ ដដលសមែថកិចចទេះមាេ្ង
ដដរចំទោះយុេធនាការទោសនាទបាះទឆ្នន ែ។  
 ទៅនថ្ៃេី២០ មនីា ឆ្នន ១ំ៩៩៩ ែុលាការកំពូលទចញេូវទសចកតីសំទរចមយួដដលកំណ្ែពី់បេ
បញ្ហា សំរាបរ់ែួែពិេិែយគណ្បកសេទោបាយ េិងអំណចរបស់ខ្លួេកនុងការោកេ់ណ្ឌ កមមទៅទលើ
គណ្បកសេទោបាយកនុងករណី្បំោេចាបគ់ណ្បកសេទោបាយ។ បេបញ្ហា ទេះកំណ្ែ់្ ងដដរ
េូវេំរងរ់បាយការណ៍្សកមមភាពហិរញ្ញ វែថុគណ្បកសេទោបាយ បង្កក េន់ដអំទណយដដលបាេេេលួ
េិងចំណយ។ ្ទុយទៅវញិ បេបញ្ហា ដដលទចញពីទសចកតីសំទរចរបស់ែុលាការកំពូលទេះមេិមាេ  កំ
លំាងគែិយុែតចាបប់ងខំដល់គណ្បកសេទោបាយទនាះទេ ចំដណ្កគណ្បកសេទោបាយវញិ  កហ៏ាក់
ដូចជាមេិបាេេេលួសាគ ល់កាែពវកិចចទធវើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វែថុ សំរាបយុ់េធនាការទោសនាទបាះ
ទឆ្នន ែទេះទៅឲ្យែុលាការកំពូលដដរ។ ដែចុងទរកាយ ទោយមេិចាបំាចម់ាេការកំណ្ែទ់ោយចាប ់
គណ្ៈកមាម ធិការជាែិទរៀបចំការទបាះទឆ្នន ែឥណ្ឌូ ទេសីុ(KPU) បាេសរមុះសរមួលការទធវើរបាយការណ៍្
ហិរញ្ញ វែថុទាងំពីរដដលកំណ្ែទ់ោយចាបទ់បាះទឆ្នន ែ េិងចាបស់តីពីគណ្បកសេទោបាយទោយមេិ
ខ្វល់ពីកាលកំណ្ែន់េរបាយការណ៍្ដដលដចងទោយចាបទ់ាងំពីរខាងទលើ ទហើយទោយថ្ែចំលង
របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វែថុសំរាបយុ់េធនាការទោសនាទបាះទឆ្នន ែ ដដលគណ្បកសេទោបាយទ្ាើមកឲ្យ 
រចួទ្ាើទៅែុលាការកំពូល។ 
 ដូទចនះកនុងករណី្ទេះKPU រុញេូវបេទុកកនុងការសីុបអទងកែ េិងការោកេ់ណ្ឌ កមមចំទោះការមេិ
ទគារព ឬរទំលាភបំោេទាកេិ់េេឹងការទធវើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វែថុទេះទៅឲ្យែុលាការកំពូល។ ទដើមបី
អេុវែតែនួាេីដដលកំណ្ែទ់ោយចាបគ់ណ្បកសេទោបាយទេះ ែុលាការកំពូលនេសាធ្លរណ្រដឋ
ឥណ្ឌូ ទេសីុបាេបទងកើែេូវនាយកោឋ េមយួដដលេេលួបេទុកការង្ករេទោបាយ។ នាយកោឋ េទេះមាេ
សមាជិក៦នាក ់រាបប់ញ្ចូ លទាងំនាយក្ងដដរ។ នាយករែូវទធវើរបាយការណ៍្ទៅឲ្យបញ្ា ិការ ដដលជា
អគគទលខាធិកានេែុលាការកំពូល។ ជាទគាលការណ៍្នាយកមាេែូនាេីបញ្ាូ េេូវករណី្ដដលទកើែ
ទឡើងពីការរគបរ់គងគណ្បកសេទោបាយទៅកាេប់ញ្ា ិការ។ នាយកមាេែនួាេីសទងខបរបាយការណ៍្
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ហិរញ្ញ វែថុដដលេេលួបាេពីគណ្បកសេទោបាយ ទហើយទ្ាើបេតេូវទសចកតីរែូែពិេិែយរបស់ខ្លួេទៅឲ្យ
បញ្ា ិការនេែុលាការ។  
 ទោងតាមចាប ់ សតីពីគណ្បកសេទោបាយ របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វែថុរបស់គណ្បកស
េទោបាយ គរួដែរែូវបាេរែួែពិេិែយទោយន រញ្ញ ឹកសាធ្លរណ្ៈដែងតាងំទោយែុលាការកំពូល។ 
ជាអកុសល ែុលាការកំពូលមេិមាេថ្វកិារគបរ់គាេ់  ទដើមបជីលួគណ្ទេយយករទនាះទេ។ ោ៉ងណក៏
ទោយ ទទាះជាែុលាការជលួគណ្ទេយយករ កែ៏នួាេីរបស់គណ្ទេយយករទេះ មាៅកំរែិរែឹមការរែួែ
ពិេិែយថាទែើថ្វកិារដដលេេលួ េិងចំណយទោយគណ្បកសេទោបាយរែឹមរែូវតាមការកំណ្ែ ់
ទោយចាបដ់ដរឬទេ ទោយទោងតាមពែម៌ាេដដលបាេ្តល់ឲ្យតាមរបាយការណ៍្។  ទោយសារការ
ខ្វះេូវរូបមេតគណ្នាចាស់លាស់ េិងការេេលួសាគ ល់េូវអំទណយមេិរសបចាប់  េិងការចំណយ
មេិរែឹមរែូវមយួចំេេួ ែុលាការកំពូលមេិេំេងជាអាចលាែរែោងពីការបំោេទៅទលើបេបញ្ញែតិ
ដដលដចងពីហិរញ្ញ វែថុគណ្បកសេទោបាយនេចាប់ សែីពីគណ្បកសេទោយបាយទនាះទេ។ ដូទចនះ
ចាបស់តីពីគណ្បកសេទោបាយ បាេ្តល់េូវសកាត េុពលសំរាបក់ារពិេិែយពិចយ័បញ្ា ីហិរញ្ញ វែថុ
គណ្បកសេទោបាយែិចជាងបេបញ្ញែតិ សតីពីហិរញ្ញ វែថុសំរាបយុ់េធនាការទោសនាទបាះទឆ្នន ែនេចាប់
ទបាះទឆ្នន ែ។ កនុងឆ្នន ១ំ៩៩៩ សំរាបរ់បាយការណ៍្មុេេិងទរកាយការទបាះទឆ្នន ែ KPU បាេដែងតាងំ
គណ្ទេយយករសាធ្លរណ្ៈសំរាបគ់ណ្បកសេទោបាយេីមយួៗ ដដលចូលរមួរបកែួរបដជងកនុងការ
ទបាះទឆ្នន ែ ទដើមបរីែួែ ៈិេិែយរបាយការណ៍្របស់ពកួទគ។ ោ៉ងណមញិ ការង្កររបស់គណ្ទេយយករ
ទេះមេិសូវជាមាេរបសិេធិភាពទនាះទេ ទោយរបាយការណ៍្របស់គណ្បកសេទោបាយដែងដែមេិ
មាេលកខណ្ៈលអិែលអេ ់ ទហើយដែងដែមេិភាា បេូ់វឯកសារទោង។ ដូទចនះវារគាេជ់ាការរែួែពិេិែយទៅ
ទលើភាពមេិសមរសប ឬការបំោេចាបប់៉ុទណណ ះ ដែគណ្ទេយយករមេិមាេអំណចទដើមបទីសុើបអទងកែ 
ទលើបញ្ហា ទាងំទេះ េិងទាមទារឯកសារបដេថមទនាះទេ។ ចំដណ្កែុលាការកំពូលវញិ ទទាះជាែុលាការ
ជលួគណ្ទេយយករសាធ្លរណ្ៈ ទដើមបពិីេិែយបញ្ា ីរបាយការណ៍្គណ្បកសេទោបាយកទ៏ោយ នាយក 
ោឋ េេេលួបេទុកកិចចការេទោបាយទៅកនុងែុលាការ ហាកដូ់ចជាគាម េអំណចឯករាជយទដើមបបីតឹង
គណ្បកសេទោបាយដដលបាេរទំលាភបំោេចាបទ់នាះទេ។ ករណី្ទេះែុលាការដបរជារងច់ាបំណ្តឹ ង
ពីខាងទរៅទៅវញិ។  
 ែុលាការសំរលួដល់សាធ្លរណ្ជេ កនុងការរែួែពិេិែយរបាយការណ៍្គណ្បកសេទោបាយតាម
រយៈការសរទសរសំទណ្ើ រទៅអគគទលខាធិការែុលាការ។ កប៏៉ុដេតមេិមាេេូវយេតសាស្តសតកនុងការ្សពវ
្ាយជាសាធ្លរណ្ៈ េិងការកាែទ់សចកតីទលើបណ្តឹ ងណមយួរែូវបាេទធវើទោយែុលាការទៅទឡើយទេ 
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ទោយសារមេិទាេម់ាេបុគគល គណ្បកសេទោបាយ ឬអនកយកសារពែម៌ាេណមយួបាេទសនើសំុទៅ
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ក្រណីសិក្ា៖ ហិរញ្ញវត្ថគុណបក្សនយោបាយ យៅប្រយេសបារាងំ 
ហិរញ្ញវត្ថកុ្នុងជីវភាពនយោបាយ 
យេចក្តីយ្តើ ម 
 បារាងំជារបទេសរបជាធិបទែយយដចំ៏ណស់មយួទៅអឺរ ៉ុប។  ការកសាងេីែិរដឋទៅសាធ្លរណ្ 
រដឋមយួទេះ កប៏ាេចាបទ់្តើមតាងំពីជាងពីរសែវែសមុេមកទមលះ៉។ ជាការពិែណស់ ការទបាះទឆ្នន ែគឺជា
របធ្លេបេដសំ៏ខាេម់យួទៅរគបស់ងគមរបជាធិបទែយយ។ ជាពិទសស គឺទៅដំណកក់ាលមុេការទបាះ
ទឆ្នន ែ ដដលទបកខជេជាគូរបដជងេទោបាយទាងំអស់រែូវខិ្ែខំ្របឹងដរបងទធវើោ៉ងណ  ទដើមបឲី្យខ្លួេ 
អាចេេលួទជាគជយ័ទលើការទបាះទឆ្នន ែ។ ការទោសនាទបាះទឆ្នន ែ កប៏ាេកាល យជាកតាត កំណ្ែល់េធ
្លទបាះទឆ្នន ែដសំ៏ខាេម់យួ។ ជាកដ់សតងទៅរាល់ការទបាះទឆ្នន ែមតងៗ  បញ្ហា ទៅកនុងទពលទោសនា
ទបាះទឆ្នន ែដែងដែទកើែមាេទឡើង។ ទេះកប៏ាេបង្កា ញពីឥេធិពលនេអំណចទសដឋកិចចមកទលើេទោ
បាយ្ងដដរ។ ទហែុដូទចនះទហើយទេើបេីែិវជិាមាេរបស់បារាងំរែូវទធវើការវវិឌ្ឍេខ៍្លួេ។ ការចាបទ់្តើម
ដំបូង គឺទៅឆ្នន ១ំ៩៨៨ ១៩៩០ ១៩៩៣ ១៩៩៥ ៅិង២០០៣ ដដលសភាជាែិបាេអេុមែ័ចាប់ សតី
ពីហិរញ្ញ វែថុេទោបាយ។ ការវវិឌ្ឍេទ៍កើែមាេជាបេតបនាទ បដ់ដលោកព់េ័ធដល់ការបទងកើែវធិ្លេថ្មីសំរាប់
រគបរ់គងការចំណយ កំឡុងទពលទោសនាការរែួែពិេិែយហិរញ្ញបបទាេជាទដើមទបកខជេជាទដើម។ 
ខលឹមសារេខំាន់ៗ ននការបសងាើត្រក្បខ័ណឌ គត្ិយតុ្ត េរមាប់រគប់រគងវរិញ្ញ វត្ថុ
នសោបាយ 
 ការបទងកើែរកបខ្ណ័្ឌ គែិយុែត សរមាំក់ាររគបរ់គងហិរញ្ញ វែថុេទោបាយ ឈរទលើទគាលការណ៍្
សំខាេម់យួចំេេួដូចជា៖ 
 ការេេលួសាគ ល់លកខេតិកៈគែិយុែតរបស់គណ្បកសេទោបាយពីសំណករ់ដឋធមមេុញ្ញ  ទដើមបី
អេុញ្ហញ ែឲ្យរកុមេទោបាយរបទភេទេះ អាចេេលួបាេេូវហិរញ្ញបបទាេសាធ្លរណ្ៈ។ 
 ការធ្លនាបាេេូវែមាល ភាពកនុងហិរញ្ញ វែថុរបស់គណ្បកសេទោបាយ កដូ៏ចជារបស់ទបកខជេដដ៍ 
អាចទចៀសវាងបាេេូវហិរញ្ញបបទាេេុចចរែិ េិងឥេធិពលអារកករ់បស់ពកួអនកមាេអំណចទសដឋកិចច៊ក្ 
ទលើអនកេទោបាយ។ ដូទចនះទហើយ ទេើបចាបពី់ឆ្នន ១ំ៩៩៥មក ហិរញ្ញបបទាេពីេីែិបុគគលទោលគឺ
បណត សហរគាស រកុមហុ៊េទាងំឡាយរែូវបាេហាមោែ។់ 
 ការករមែិការចំណយទៅទលើការទោសនាទបាះទឆ្នន ែ ទោយទគារពេូវទគាលការណ៍្សមភាព
រវាងទបកខជេឈរទមម ះទាងំអស់ទោយមេិរបកាេពី់ភាពខុ្សគាន នេធេធ្លេ។ 
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 ការទរៀបចំេូវហិរញ្ញបបទាេសាធ្លរណ្ៈ ទដើមបែីបសនងេឹងការហាមោែហ់ិរញ្ញបបទាេពី
សំណាក្ព់កួសហរគាស។ 
 ការបទងកើែេណ្ឌ កមមធៃេធ់ៃរ ទៅទលើអនកដដលរបរពឹែតបេទលមើសបេលំសេលឹកទឆ្នន ែ ដដលអាចមេ
នៅដល់ការដកហូែសិេធិឈរទមម ះទបាះទឆ្នន ែបទណត ះអាសេន។ 
 ការរគបរ់គងហិរញ្ញ វែថុការទោសនាទោយអាជាា ធររដឋបាលឯករាជយមយួ។ គរួបញ្ហា ក់្ ងដដរថា
 ការង្ករទរៀបចំការទបាះទឆ្នន ែទៅរបទេសបារាងំ គឺរែូវបាេទរៀបចំទឡើងទោយរកសួងមហាន្ទ េិង
អាជាា ធរដដេដី។ 
 ការរបកាសរេពយសមបែតិរបស់មស្តេតីជាបទ់ឆ្នន ែទាងំអស់ កនុងេិសទៅទធវើោ៉ងណ ធ្លនាបាេថា
អនកទាងំទនាះពំុបាេទឆលៀែឱកាសពីការេេលួបាេែំដណ្ងទាងំទេះ ទដើមបទីធវើការមាេបាេតាមរយៈ
អំទពើពុករលួយនានាទឡើយ។ 
 តាមរយៈការោកទ់ចញេូវវធិ្លេរគបរ់គងហិរញ្ញ វែថុ េិងហិរញ្ញំបទាេសាធ្លរណ្ៈទេះ ចាំក់្ ៏
បាៅបទងកើែេូវទគាលការណ៍្សមភាពរវាងបុរស េិងស្តសតីកនុងការចូលរមួកនុងវស័ិយេទោបាយ្ងដដរ។ 
 កនុងេយ័ទេះ តាមរយៈហិរញ្ញបបទាេសាធ្លរណ្ៈ គណ្បកសេទោបាយណ ដដលមេិបាៅ
នគ្ម៌ៈ ទគាលការណ៍្ខាងទលើ េឹងមេិរែូវបាេេេលួហិរញ្ញបបទាេពីរដឋបាេទឡើយ។ 
វរិញ្ញបបទានសាធារណៈ 
 ហិរញ្ញបបទាេសាធ្លរណ្ៈ គឺជាការ្តល់ជូេពីរដឋេូវថ្វកិាសំរាបរ់េរេងក់ារចំណយទ្សងៗ
របស់គណ្បកសេទោបាយ។  ហិរញ្ញបបទាេទេះ រែូវគណ្នាដ្អកទៅតាមលេធ្ លទបាះទឆ្នន ែកេលង 
ទៅ។ ថ្វកិាដដលរែូវ្តល់ឲ្យរែូវដបងដចកទរកាមពីភាគ។ ភាគេីមយួរែូវទធវើការដបងដចកដល់
គណ្បកសេទោបាយណ ដដលមាេទបកខជេឈរទមម ះកនុងោ៉ងែិច៥០មណ្ឌ លទហើយដដលមាេ
សំទលងគារំេទលើសពី១%នេសំទលងទឆ្នន ែដដលបាេទបាះ។ ចំដណ្កឯភាគេីពីររែូវបាេបរមុងេុក
សំរាបគ់ណ្បកសដដលមាេអាសេៈទៅរដឋសភា។ 
 ហិរញ្ញបបទាេសាធ្លរណ្ៈមយួរបទភេទេៀែ គឺសំរាប់្ តល់ដល់ទបកខជេដដលបាេចូលរមួកនុងការ
ទបាះទឆ្នន ែ។ ហិរញ្ញបបទាេទេះ ទធវើទឡើងទរកាមរូបភាពជាសំណ្ងដល់ការចាយវាយកាលពីទពល
ទោសនាទបាះទឆ្នន ែ។ កប៏៉ុដេតមេិដមេរគបទ់បកខជេដដលបាេឈរទមម ះទាងំអស់េឹងេេលួបាេេូវ
ហិរញ្ញបបទាេទាងំទេះទេ។ ទបកខជេដដលមាេសំទលងគារំេទលើសពី៥% នេសន៊លងទឆ្នន ែបាេទបាះ
ទេើបអាចេេលួបាេការសងពីរដឋមកវញិ។ ម៉៉ងទេៀែ ទបកខជេករ៏ែូវទគារពតាមកាែពវកិចចគណ្េី
មយួចំេេួ ទដើមបអីាចេេលួបាេសំណ្ងមកវញិដដរ។ 



30 ហិរញ្ញវត្ថុគណបក្សនយោបាយយេលយោសនាយបាះយនោ ត្                                          
 

 ទទាះជាោ៉ងណកតី ការសងទេះពំុមាេលកខណ្ៈទពញទលញទនាះទេ។ េឹករបាកដ់ដលរែូវសង
ពីរដឋមេិអាចទលើសពី៥០%នេការករមែិសំរាបក់ារចំណយទឡើយ ទហើយកម៏េិរែូវទលើសពីចំណយ
ជាកដ់សតងរបស់ទបកខជេដដរ។ បាេទសចកតីថា ទបកខជេដដលបាេចំណយែិចជាងោកក់ណត លនេ
ការករមែិសំរាបក់ារចំណយទោយចាប់  ទេើបអាចេេលួបាេសំណ្ងទាងំរសុងពីរដឋ  ទហើយពំុមាេ
ករណី្ទ្សងពីទេះទឡើយ។ 
បទបបញ្ញត្តិេរមាប់វរិញ្ញបបទានឯក្រន 
 ជាេូទៅ ហិរញ្ញបបទាេសាធ្លរណ្ៈ ពិែជាមេិអាចរគបរ់គាេសំ់រាបរ់េរេងចំ់ណយរបស់ 
គណ្បកសេទោបាយ ឬទបកខជេទៅទពលទោសនារកសំទលងទឆ្នន ែបាេទឡើយ។ ដូទចនះហិរញ្ញបប
ទាេឯក ជេគឺមាេចាបំាចដ់ដដល។ 
 ចាបត់ាងំពីឆ្នន ១ំ៩៩៥ មកចាបប់ាេកាែតត ចទ់ាងំរសុងេូវហិរញ្ញបបទាេ ដដលបាេមកពីេីែិ 
បុគគល ទោលគឺពពកួរកុមហុ៊េ េិងសហរគាសទាងំឡាយ។ 
 ថ្វីែបែិដែ រូបវេ័តបុគគលមេិរែូវបាេហាមោែពី់ការទធវើហិរញ្ញបបទាេោ៉ងណកតី កក៏ារទធវើអំ 
ទណយទៅដល់គណ្បកសេទោបាយ ឬទបកខជេរែូវដែសថិែទរកាមវធិ្លេមយួដែឹ៏ងរងឹ្ងដដរ។ បេ
ោឋ េទាងំទនាះមាេ  ដូចជាការករមែិេូវែំនលនេអំទណយ (មេិឲ្យទលើសពី៤៦០០€សំរាបបុ់គគលមាន ក់
កនុងមយួឆ្នន )ំ ការែរមូវឲ្យរបែិបែតិមទធ៉បាយមូលបបទាេបរ័ែ (ចំទោះអំទណយដដលមាេចំេេួ
ទលើសពី១៥០€) កាែពវកិចចរែូវទធវើបង្កក េន់ដសំរាបក់ាររែួែពិេិែយ រពមទាងំការយកពេធពីការទធវើអំ
នណា់ អំទណយ្ងដដរ។ 
ក្ប្រិតការច្បំណាយសរំាប់ការពោសនា 
 ទដើមបធី្លនាេូវសមភាពរវាងទបកខជេរបកែួរបដជងកនុងការទបាះទឆ្នន ែ  ការករមែិការចំណយ
មយួរែូវបាេោកទ់ចញ។ ការករមែិទេះរែូវទធវើទោយគិែគូរអំពីចំេេួរបជាជេកនុងមណ្ឌ ល  កដូ៏ចជា
ែំនលសំភារៈេូទៅ្ងដដរ។ ដូទចនះទ ើញថា  ការករមែិទេះមាេលកខណ្ៈបែដ់បេបាេទៅតាមកតាត
ទាងំអស់ទេះ្ងដដរ។ 
 ទដើមបរីកឲ្យទ ើញថា ការចំណយសំរាបក់ារទោសនាមយួរែូវករមែិរែឹមណ ទគរែូវយកេឹក
របាក ់៣៨០០€ បូកេឹង្លគុណ្នេចំេេួរបជាជេសរុបកនុងមណ្ឌ ល េឹង០,១៥€ ។ ចំេេួដដលរក
ទ ើញទេះ េឹងរែូវយកទៅគុណ្េឹងទមគុណ្មយួ។ រូបមេតដដលរែូវយកមកគណ្នារែូវបាេកំណ្ែ់
ទោយចាប។់ កប៏៉ុដេតទមគុណ្ដដលរែូវយកគុណ្បដេថមេឹងចំេេួរកទ ើញ  អាចមាេការដរបរបួល។
ការដរបរបួលទេះគឺរែូវទធវើទឡើងទោយបេបញ្ហា នេអំណចេីែិរបែិបែតិ។ ជាឩទាហរណ៍្  ទមគុណ្ទេះ
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បាេដរបរបួលពី ១,១២មកដល់១,២៦ទហើយទៅឆ្នន ២ំ០០៨ (តាមរយៈរកិែយទលខ្ ២០០៨-១៣០០) 
ការប្រប់ប្រងហរិញ្ញវតថុសរំាប់ការពោសនា 
 រាល់ចំណូ្ល េិងចំណយសំរាបក់ារទោសនាទបាះទឆ្នន ែ រែូវរបមូល្តុ ំកនុងគណ្េីទទាលមយួ។
ទបកខជេមេិមាេសិេធិ កនុងការចាែដ់ចងគណ្េីសំរាបក់ារទោសនារបស់ខ្លួេបាេទឡើយ។ ទបកខជេ
ឈរទមម ះមាេកាែពវកិចច រែូវដែងតាងំែំណងន រញ្ញ ឹកមយួសំរាបរ់គបរ់គងគណ្េីរបស់ខ្លួេ។
ែំណងហិរញ្ញ ិកទេះអាចជារូបវេ័តបុគគលដដលមាេសមែថភាព ឬជាសមាគមហិរញ្ញ វែថុេទោបាយ។ 
 ការរគបរ់គងហិរញ្ញ វែថុសំរាបក់ារទោសនា រែូវធ្លនាទោយអាជាា ធររដឋបាលឯករាជយមយួ។
គណ្ៈកមមការជាែិគណ្េីទបាះទឆ្នន ែ  េិងហិរញ្ញ វែថុេទោបាយ រែូវបាេបទងកើែទឡើងសំរាបរ់ែួែពិេិែយ
គណ្េីរបស់ទបកខជេកំឡុងទពលទោសនាទបាះទឆ្នន ែ។ សាថ បេ័ទេះមាេសិេធិ  េិងអំណចកនុងការ
រែួែពិេិែយគណ្េីរបស់ទបកខជេ អាចេេលួយកបញ្ាូ េរែឡបទ់ៅវញិទដើមបដីកសរមួល ឬរចាេទចាល
ដែមតង។ គណ្េីណដដលរែូវបាេរចាេទចាល គឺមេិអាចេេលួបាេសំណ្ងពីរដឋវញិបាេនឡើ់។ 
របសិេទបើរកទ ើញភាពមេិរបរកែី  គណ្ៈកមមការទេះមាេសិេធិបតឹងទៅសាថ បេ័អយយការចំទោះទរឿង
រពហមេណ្ឌ ។ រកុមរបឹកាធមមេុញ្ញ  កម៏ាេភារៈេេលួោកយបណ្តឹ ងពីគណ្ៈកមាម ោិការជាែិគណ្េីទបាះ
ទឆ្នន ែ េិងហិរញ្ញ វែថុេទោបាយ្ងដដរ។ តាមរយៈេីែិវធីិទេះ ទៅរកមធមមេុញ្ញអាចរបកាសដកហូែ
សិេធិឈរទមម ះទបាះទឆ្នន ែពីទបកខជេជាបទ់ចាេ្ងដដរ។ 
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ក្រណសីកិ្ា៖ ហិរញ្ញវត្ថគុណបក្សនយោបាយយៅប្រយេសកាណាដា 
 នគ្ម៍កា៌ណ៍េមាល ភាៈ់ុេតិោ៌៊  ៅិងកា៌ចូ៍៌ួ៊  េឺជា៊ូ៍ដាឋ ៅរេឹះនៅដំនណើ ៌កា៌នៅកា៌នបាះ
ននន េស៊័់ ៃំនៅើំ។ រំ៎េតិនៅះត៍ ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុសរមាំក់ា៌នបាះននន េនៅរំនៃសកាណាដា ៅិងកា៌
នោវើកំ្ដណៃរ៊ងន់ៅនៈ៍ែមីៗនៅះ បាៅំងាា ញៈីៅិនាន កា៌៊ួ់ ននព ះនៅ៌ក្េមាល ភាៈធានាៅូ៎ស៊ភាៈ 
ៅិងន ើ៍ក្ក្៊ពស់នៅកា៌ចូ៍៌ួ៊ ។ ៅិនាន កា៌ទាងំនៅះ ជា៉សតុតាងនៅក្នុង៊ូ៍ដាឋ ៅរេឹះនៅ៌ំំ ិ៌ញ្ា
៎េថុនបាះននន េោ៉ងនរចើៅនៅក្នុងរំនៃសកាណាដាដដ៍មាៅដូចជា៖ កា៌ចុះនមម ះនៅអនក្ចូ៍៌ួ៊ ក្នុង
កា៌នបាះននន េ ដដៅកំ្ណេក់្នុងកា៌ចំណា់នៈ៍នបាះននន េ ៅិងកា៌កំ្៌េិនៅន ើ៍រំ៉ៈនៅកា៌ំ៌ចិាច េ
កា៌ំងាា ញៈី៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុំញ្ាេតិនៅន ើ៍កា៌ះសៈវះា់ ៅិងកា៌ជួ់  ះត៍ ់៊ូ៍ៅិោិៈី៌ដឋនៅ
ក្នុងដំនណើ ៌កា៌នបាះននន េ។ 
 ៌ំំ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៅកា៌នបាះននន េៃំនៅើំន ើ៍ក្ដំំូងំំះុេនៅរំនៃសកាណាដា នក្ើេមាៅនឡើងនៅ
នន ១ំ៩៦៣នៅក្នុងៃីរកុ្ងនក្ំ៊ចិ។ នៅក្នុងនន នំនាះ ចាំន់បាះននន េនៅៃីរកុ្ងនក្ំ៊ចិរេូ៎បាៅនោវើ៎និសាោ 
ក្៊ម ដដ៍ំញ្ចូ ៍ដដៅកំ្ណេន់ៅក្នុងកា៌ចំណា់សរមាំេ់ណំក្សៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជៅេរ៊ូ៎ឲ្យ 
នំក្ខជៅមាៅភាន ក្ង់ា៌ជាះលូ៎កា៌៊ួ់  ន ើ់ចាំដ់ណនាៅូំ៎សំណង៎ញិ៊ួ់ ចំដណក្ ក្នុងកា៌ចំណា់
នៈ៍នបាះននន េនៅឲ្យនំក្ខជៅ៎ញិ។ 
បរបិទសៅសពលបចចុបបនោ 
 ំ៌ ិំ ៃនៈ៍ំចចុំបៅនសរមាំកំ់្ដណៃរ៊ង់ំ ៃំបញ្ាេត ិ៌ញ្ា ៎េថុក្នុងកា៌នបាះននន េ េឺំណាត ៍ 
៊ក្ៈីរៈឹេតិកា៌ណ៍ៈី៌។ រៈឹេតិកា៌ណ៍ៃី៊ួ់ ៈ េឺកា៌អៅុ៊េ័ោ៊មៅុញ្ា រំនៃសកាណាដាសតី ៈីសិៃធិ ៅិងនស៌ ី
ភាៈនៅនន ១ំ៩៨២។ ោ៊មៅុញ្ា នៅះ បាៅដចងៈីនស៌ភីាៈជា៊ូ៍ដាឋ ៅរេឹះ(ជំៈូក្ៃីៈី៌រាំ់ំ ញ្ចូ ៍ទាងំ
នស៌ភីាៈនៅកា៌ំនញ្ចញ៊េិ ៅិងសមាេ៊) ៅិងនស៌ភីាៈរំជាោិំនេ់យ (ជំៈូក្ៃីំី) ដដ៍រាំ់ំ ញ្ចូ ៍
ទាងំសិៃធិនបាះននន េ ៅិងឈ៌នមម ះឲ្យនេនបាះននន េ។ ចាំត់ាងំៈីនន ១ំ៩៨២ មាៅកា៌នក្ើៅនឡើងោ៉ង 
ខាល ងំនៅជនមាល ះទាក្ៃ់ងនៅៅឹងំញ្ហា កា៌នបាះននន េ ៅិងកា៌ះត៍ ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៈ៍នបាះននន េ។ 
 រៈឹេតិកា៌ណ៍ៃីៈី៌ៈ េឺេណៈក្៊មកា៌ៈិនសស (Royal Commission) នៅកំ្ដណៃរ៊ងក់ា៌នបាះ
ននន េ ៅិងកា៌ះត៍ ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុ េណំក្សៅនោបា់ក្នុ ងនន ១ំ៩៩២ បាៅំងាា ញៅូ៎៌បា់កា៌ណ៍ំៅួ
ភាេដដ៍មាៅអៅុសាសៅរ៍ំដ ៍ជា៥០០អៅុសាសៅ ៍ ៅិងបាៅនបាះៈុ៊ពៅូ៎កា៌សិក្ារសា៎រជា៎
ចំៅៅួ២៣ភាេរាំ ់ ំញ្ចូ ៍ទាងំកា៌រសា៎រជា៎ចំៅៅួ៥ ទាក្ៃ់ងនៅៅឹងកា៌ះត៍ ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុ នៈ៍នបាះ
ននន េ។ 
ការហ្វមរបាមសៅសលើការបរចិ្ចច គសៅឲ្យគណបក្សនសោបាយ 
 ចាំ ់សតីៈីកា៌ះត៍ ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុនអា់េណំក្សៅនោបា់នៅរំនៃសកាណាដា អៅុញ្ហា េឲ្យដេ
រំជាជៅកាណាដា ៅិងរំជាៈ៍៌ដឋអចិនន្តៅត់ ដ៍េំ៉ុនណាណ ះ ដដ៍អាចនោវើកា៌ំ៌ចិាច េ៊ក្ឲ្យេណំក្ស
ៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជៅ។ សាជី៎ក្៊មស ជីៈពាណិជជក្៊ម ៅិងសមាេ៊៊ៅិរេូ៎បាៅអៅុញ្ហា េឲ្យនោវើ
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កា៌ំ៌ចិាច េនៅឲ្យេណំក្សៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជៅបាៅនៃ ដេៈកួ្នេអាចនោវើកា៌ំ៌ចិាច េបាៅនដា់
៊ៅិឲ្យន ើ៍សៈី$១០០០ជាចំៅៅួស៌ុំ។ ចំដណក្រំជាជៅក្នុងមាន ក្ ់ អាចំ៌ចិាច េបាៅរេឹ៊ដេ
$១០០០០ដេំ៉ុនណាណ ះក្នុង៊ួ់ នន សំរមាំេ់ណំក្សៅិ៊ួ់ ៗ។ 
ការបង្កា ញនវូរបាយការណ៍វរិញ្ញវត្ថុ 
 នដើ៊បធីានាៅូ៎េមាល ភាៈ ៅិងកា៌នគ្ម៌ៈនៅតា៊ចាំ ់សតីៈីកា៌ះត៍ ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៈ៍នោសនានបាះ 
ននន េេណំក្សៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជៅរេូ៎បាៅេរ៊ូ៎ឲ្យំញ្ចូ ៅ៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់ខ្លួៅ 
ដដ៍មាៅចំណូ៍ ៅិងចំណា់នៅរំធាៅនៅ៊ន្តៅតីនបាះននន េ (Chief Electoral Officer) ឬ
េណៈក្៊មកា៌ សតីៈីកា៌ះត៍ ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៈ៍នោសនានបាះននន េ ក្នុង៌់ៈនៈ៍៊ួ់ ដដ៍ចាំប់ាៅ 
កំ្ណេ។់ នគ្ម៍កា៌ណ៍នៅះ រេូ៎បាៅនេំញ្ចូ ៍នៅក្នុងចាំ់ សតីៈីកា៌ះត៍ ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុនៈ៍នបាះននន េ 
នសទើ៌ដេរេំេំ់ំៅទ់ាងំអស់នៅក្នុងរំនៃសកាណាដា នដា់ឈ៌នៅន ើ៍នគ្ម៍កា៌ណ៍ថា សាធា៌ណ
ជៅដដ៍ជាអនក្ចូ៍៌ួ៊ ំ៌ចិាច េជូៅេណំក្សៅនោបា់ននាះក្ម៍ាៅសិៃធិដឹង ៅិងតា៊ដាៅ ថានេើ
 ិ៌ញ្ា ៎េថុននាះរេូ៎បាៅចំណា់នដា់៌នំៀំោ៉ងដូចន៊តច ៅិងនៅៃីណាខ្លះ? ន ើ់អនក្ណាខ្លះបាៅ
ជួ់  ះត៍ ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុឲ្យនៅេណំក្សៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជនៅនោវើសក្៊មភាៈនោសនាខ្លះ?  
  ិ៌ញ្ា ៎េថុនោសនានបាះននន េស ៈៅ័ធនៅរំនៃសកាណាដា រេូ៎បាៅដចងនដា់ចាំ់ សតីៈី
កា៌នបាះននន េនៅកាណាដានន ២ំ០០២ ចាំ ់ សតីៈីៈៅធនៅន ើ៍របាក្ចំ់ណូ៍  ៅិងចាំ ់ សតីៈី
េណនៅ់យភាៈស ៈៅ័ធនន ២ំ០០៦។ នៅនន ២ំ០០៣ ចាំន់បាះននន េកាណាដារេូ៎បាៅនោវើ
៎និសាោៅក្៊ម នដើ៊បីំ នងកើៅៅូ៎េមាល ភាៈក្នុង៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ ៅិង
នំក្ខជៅ។ 
ហ្រែនក្ំណត្់ក្ោងុការបរចិ្ចច គខាងនសោបាយ 
 ស ជីៈកា៌ងា៌ ៅិងសាជី៎ក្៊មរេូ៎បាៅហ្គ៊របា៊ក្នុងកា៌ំ៌ចិាច េនៅឲ្យេណំក្សៅនោបា់ 
ៅិងនំក្ខជៅ ន ើ់ងាក្៊ក្អៅុ៎េតៅូ៎ំៃំញ្ាេតិែមី សតីៈីកា៌ះត៍ ់៊ូ៍ៅិោិៈី៌ដឋនៅឲ្យេណំក្សៅនោ
បា់។ 
 មាៅដេរំជាៈ៍៌ដឋដដ៍មាៅសញ្ហជ េិកាណាដា ៅិងរំជាៈ៍៌ដឋដដ៍មាៅៃី៍ំនៅអចិនន្តៅត់៍
នៅក្នុងរំនៃសកាណាដាំ៉ុនណាណ ះ អាចនោវើកា៌ំ៌ចិាច េជូៅេណំក្សៅនោបា់។ ន ើ់រំជាៈ៍
៌ដឋមាន ក្់ៗ  រេូ៎បាៅកំ្ណេឲ់្យនោវើកា៌ំ៌ចិាច េរេឹ៊ដេ$១១០០ដុោល ៌ំ៉ុនណាណ ះជារំចានំន  ំ ន ើ់ចំៅៅួ
នៅះអាចរេូ៎បាៅសរ៊ំតា៊អេិះ៌ណា។ 
ការផតលម់ូលនិ្ិពីរែឋមក្គណបក្សនសោបាយ 
ហ្រែនក្ំណត្់ក្ោងុការចំណាយេរមាប់ការសបាះសនោ ត្ 
 ចាំរ់ំនៃសកាណាដា បាៅដាក្ដ់ដៅកំ្ណេក់្នុងកា៌ចំណា់នៅន ើ៍េណំក្សៅនោបា់
នំក្ខជៅ ៅិងអនក្រេូ៎បាៅនេដេងតាងំក្នុងកា៌រំក្េួរំដជងក្នុងនៈ៍នបាះននន េ។ ដដៅកំ្ណេ ់ េឺដះអក្
នៅន ើ៍ចំៅៅួអនក្នបាះននន េ ៅិងដងសីុ់នេចំៅៅួរំជាជៅនៅ៊ណឌ ៍នបាះននន េដដ៍នំក្ខជៅឈ៌
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នមម ះ នដា់េុណៅិងន៊េុណ$០.៧០នៅចំៅៅួនមម ះនៅក្នុងំញ្ជ ីនបាះននន េនៅ៊ណឌ ៍នបាះននន េ
ដដ៍មាៅនំក្ខជៅ៌ំស់េណំក្សឈ៌នមម ះនៅៃីននាះ។ 
 ជា៊ោយ៊ៃូទាងំ រំនៃសកាណាដា កា៌ចំណា់៌ំស់នំក្ខជៅ េឺនៅចននាល ះៈី$៨៥០០០នៅ
$៩០០០០។ 
ត្មាល ភាពេរមាប់សាធារណរន 
 នំក្ខជៅទាងំអស់ រេូ៎ំញ្ចូ ៅៅូ៎៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់ខ្លួៅ ដដ៍បាៅឆលងកាេក់ា៌ៈិៅិេយ 
(audit) ន ើ់៊ក្កាៅរ់ំធាៅ៊ន្តៅតីនបាះននន េ (Chief Electoral Officer )ក្នុងកំ្ឡុងនៈ៍៤ដខ្ 
ំនាទ ំៈី់នែងនបាះននន េ។ នៅក្នុង៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុននាះ នំក្ខជៅរេូ៎ដេំងាា ញៅូ៎រា៍់កា៌ចំ 
ណា់សរមាំន់ៈ៍នោសនានបាះននន េចំៅៅួស៌ុំនៅអំនណា់ ឬកា៌ំ៌ចិាច េដដ៍ៃៃួ៍ បាៅ
នមម ះអនក្ឲ្យ អស់ដាឋ ៅ ៅិងកា៍ំ៌និចឆៃនៅកា៌ៃៃួ៍ អំនណា់សរមាំអ់នក្ំ៌ចិាច េណាដដ៍បាៅ
ំ៌ចិាច េន ើ៍សៈី$២០០។ 
 េណំក្សៅនោបា់ទាងំអស់ ដដ៍បាៅចូ៍៌ួ៊ នោវើ់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េ ក្ប៍ាៅ
េរ៊ូ៎នដា់ចាំះ់ងដដ៌ ឲ្យំញ្ចូ ៅៅូ៎៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់ខ្លួៅ ដដ៍បាៅឆលងកាេក់ា៌ៈិៅិេយ 
៌ចួន ើ់ំញ្ចូ ៅ៊ក្រំធាៅ៊ន្តៅតីនបាះននន េ ក្នុងកំ្ឡុងនៈ៍៦ដខ្ំនាទ ំៈី់នែងនបាះននន េ។ នៅក្នុង
៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុននាះ នំក្ខជៅរេូ៎ដេំងាា ញៅូ៎រា៍់កា៌ចំណា់សរមាំន់ៈ៍នោសនា
នបាះននន េចំៅៅួស៌ុំនៅអំនណា់ ឬកា៌ំ៌ចិាច េដដ៍ៃៃួ៍ បាៅ នមម ះអនក្ឲ្យអស់ដាឋ ៅ ៅិង
កា៍ំ៌និចឆៃនៅកា៌ៃៃួ៍ អំនណា់សរមាំអ់នក្ំ៌ចិាច េណាដដ៍បាៅំ៌ចិាច េន ើ៍សៈី$២០០។ 
 ៌បា់កា៌ណ៍សនងខំ  សតីៈីកា៌ចំណា់ ៅិងចំណូ៍៌ំស់េណំក្សៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជៅ
នៅនៈ៍នោសនានបាះននន េ ៅិងរេូ៎នបាះៈុ៊៊ពនដា់រំធាៅ៊ន្តៅតីនបាះននន េ សរមាំក់ា៌តា៊ដាៅ
រេួេៈិៅេយៈីសាធា៌ណជៅ។ 
អោក្ពរងឹងនឹងអនុវត្តចាប់វរិញ្ញវត្ថុគណបក្សនសោបាយសៅកាណាោ 
 សាថ ំៅ័សំខាៅ ់ ដដ៍ៃៃួ៍ ខុ្សរេូ៎តា៊ដាៅកា៌អៅុ៎េតៅច៍ាំ់៌ ំស់េណំក្សៅនោបា់ ៅិង
នំក្ខជៅ េឺសាថ ំៅ័នមម ះកា៌នបាះននន េនៅកាណាដា (Elections Canada)។ សាថ ំៅ័នៅះដឹក្នាំ
នដា់រំធាៅ៊ន្តៅតីនបាះននន េ ន ើ់រា់កា៌ណ៍នដា់ផ្លទ ៍់នៅសភាទាក្ៃ់ងនៅៅឹងកា៌រំេិំេតិកា៌
៌ំស់រំៈធៅ័នបាះននន េស ៈធៅ័។ សាថ ំៅ័នបាះននន េកាណាដាចាេត់ាងំ៊ន្តៅតីនបាះននន េឯក្រាជយដដ៍
មាៅនមម ះថា េណៈអ៉បិា៍នៅកា៌នបាះននន េកាណាដា(Commissioner of Canada Election) 
ដដ៍មាៅភា៌កិ្ចចធានាថា ំញ្ាេតនិៅចាំន់បាះននន េកាណាដា រេូ៎បាៅៈរងឹង ៅិងអៅុ៎េត េណៈអ៉ិ
បា៍នៅះ ក្ម៍ាៅអំណាចំញ្ហជ ឲ្យន ើំក្កា៌សីុំអនងតេនៅន ើ៍កាន៍មើសចាំ ់ សតីៈី ិ៌ញ្ា ៎េថុេណំក្ស
នៈ៍នោសនា ៅិងអៅុ៎េតកា៌សនរ៊ចចិេត៌ ំស់េុោកា៌។ 
ទណឌ ក្មមចំសោះការសលមើេចាប់ 
 រំសិៅន ើំ នំក្ខជៅណាមាន ក្រ់េូ៎បាៅកាេន់ទាសនដា់េុោកា៌ៈីំៃបាៅ៌នំោ៉នៅន ើ៍ចាំ់
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សតីៈី ិ៌ញ្ា ៎េថុេណំក្សៅនោបា់នៈ៍នោសនានបាះននន េ នំក្ខជៅននាះៅឹងអាចះតនាទ នទាសជាកា៌
ផ្លក្ៈិៅ័់ ះង ៅិងជាំៈ់ៅធនាគ្ម៌ះង។ នៅក្នុងចាំស់តីៈីកា៌នបាះននន េនៅកាណាដាេុោកា៌អាច
ដាក្ន់ទាសំដៅថ៊ នៃៀេដដ៌ដូចជា៖ 
 សំណងនៅកា៌ខូ្ចខាេ 
 កា៌៍ំន់មម ះ ឬនោវើកា៌ជំ៌ះំញ្ជ ីរៃៈយស៊បេតិនៅេណំក្សៅនោបា់ 
 អាចរេូ៎បាៅៈិៅ័់ េុណៅិងរបាដំង ចំនពាះកា៌នោសនានបាះននន េដដ៍បាៅចំណា់ន ើ៍ស
ដដៅកំ្ណេ។់ 
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ក្រណីេកិ្ា ៖ ហិរញ្ញវត្ថគុណបក្សនយោបាយ យៅសហរដ្ឋអាយេរកិ្ 

 រំៈៅ័ធចាំ់ំ បញ្ាេតិ ៌ញិ្ា ៎េថុនៈ៍នោសនានបាះននន េនៅអាន៊៌កិ្ េឺនផ្លត េោ៉ងសំខាៅន់ៅ 
ន ើ៍កា៌ចងឲ់្យមាៅកា៌ដាក្់ំ ងាា ញជាសាធា៌ណៈឲ្យបាៅនៈញន៍ញ ៅិងរេឹ៊រេូ៎នៅកា៌ចំណា់ ៅិង
៊ូ៍ៅិោិដដ៍៌ក្បាៅនដា់នំក្ខជៅសរមាំេំ់ដណងៅនោបា់ ៅិងេណៈក្៊មកា ិ៌ញ្ា ៎េថុ៌ំស់ៈកួ្
នេ ដដ៍មាៅេណំក្សៅនោបា់ ៅិងេណៈក្មាម ោិកា៌រំរៈឹេតិក្៊មៅនោបា់ឯក្រាជយ។ នៅក្នុង
រំៈៅធន័ៅះ មាៅំញ្ហា ជានរចើៅបាៅនក្ើេមាៅនឡើងនៅក្នុងកំ្ឡុងនៈ៍២០នន ចុំងនរកា់៊ក្នៅះ ដដ៍
ភាេនរចើៅទាក្ៃ់ងជា៊ួ់ ៅិងកា៌ះត៍ ់៊ូ៍ៅិោិសរមាំន់ោសនាជារបាក្់ៃុៅ(Soft money) ៅិង
កា៌ះសៈវះា់កា៌េសូ៊៊េិ។ រា៍់ំញ្ហា ទាងំនៅះ បាៅនាឲំ្យមាៅកា៌ន ើំក្សីុំអនងកេជា ំៅតំ នាទ ំ់
ភាល ៊ៗ នៅក្នុងសក្៊មភាៈនៅេណំក្សៅនោបា់សំខាៅ់ៗ ទាងំៈី៌ ៅិងកំ្ដណៃរ៊ង ់ ំៃំបញ្ាេតិែមី 
នៅក្នុងសភាថាន ក្ស់ ៈៅធ ័ៅិងថាន ក្់៌ ដឋ។ 
1) របពនធ័ែំសណើ រការននបបញ្ញត្តិវរិញ្ញវត្ថុសពលសោេនា 
 នៅរំនៃសអាន៊៌កិ្ មាៅកា៌អ៉ិ៎ ឌឍៅរ៍ំៈៅធស័ាថ ំៅ័សរមាំរ់េំរ់េងនៅន ើ៍កា៌ះត៍ ់ៅូ៎៊ូ៍ 
ៅិោិោ៉ង៍អរំនសើ៌នៅ់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េស ៈៅធ។័ កា៌នោសនានបាះននន េនៅ៌ដឋ
ខុ្សៗគ្មន  ៅិងនៅតា៊ថាន ក្េំ់ំៅរ់េូ៎បាៅរំរៈឹេតនៅនដា់អៅុនោ៊នៅតា៊ចាំ់៌ ំស់៌ដឋ។ 
 ៊ូ៍ដាឋ ៅចាំរ់េឹះ ដដ៍ំបញ្ាេតិៈី ិ៌ញ្ា ៎េថុនោសនានបាះននន េស ៈៅធន័ៅរំនៃសអាន៊៌កិ្ 
េឺចាំស់តីៈី់ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េស ៈៅធន័ន ១ំ៩៧២។ នដា់អៅុនោ៊នៅតា៊កា៌នោវើ
៎និសាោៅក្៊មនៅនន ១ំ៩៧៤នៅចាំន់ៅះ សាថ ំៅ័ឯក្រាជយ៊ួ់ រេូ៎បាៅំនងកើេនឡើង េឺេណៈក្៊មកា៌
នបាះននន េស ៈៅធ ័(Federal Election Commission) ដដ៍មាៅនគ្ម៍ំំណងៈរងឹងៅូ៎កា៌សនងកេ
កា៌ណ៍នៅចាំន់បាះននន េស ៈៅធ ័ ៅិងជាជំៅួ់ ក្នុងកា៌នោវើ៌បា់កា៌ណ៍ ិ៌ញ្ា ៎េថុ ៅិង៌ដឋបា៍នៅ
ក្៊ម៎ ោីិកា៌ះត៍ ់ ិ៌ញ្ា ៎េថុៈី៌ដឋ។ 
 ំនាទ ំៈី់េុោកា៌ជាៅខ់្ពស់អាន៊៌កិ្ បាៅៈិចា៌ណាន៌ឿងក្តី៊ួ់ ៌ចួ៊ក្ (Buckley v. Valeo) នៅ
នន ១ំ៩៧៦សភាអាន៊៌កិ្បាៅនះតើ៊ៅូ៎៎និសាោៅក្៊ម៊ ួ់ នៅចាំន់ៅះដដ៍បាៅអៅុ៊េ័នៅនន ១ំ៩៧៩។ 
កា៌នោវើ៎និសាោៅទាងំននាះ រេូ៎បាៅអៅុ៊េ័នដើ៊បដីក្៍៊អៅូ៎ដំនណើ ៌កា៌នោវើ៌បា់កា៌ណ៍ ៅិង
ំនងកើៅៅូ៎េនួាៃីនៅេណំក្សៅនោបា់។ ចាំន់ៅះបាៅះត៍ ់ឲ្យមាៅ៖ 
1. កា៌នបាះៈុ៊ពះា់នៅ៌បា់កា៌ណ៍ចំណូ៍ ៅិងចំណា់នៅឲ្យ៌ដឋបា៍នោសនានបាះននន េ
ស ៈៅធ។័ 
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2. កា៌ដាក្ដ់ដៅកំ្ណេ ់ ៅិងហ្គ៊របា៊នៅកា៌ំងន់ែល ៅិងចំណា់សរមាំ់៌ ដឋបា៍នបាះននន េ
ស ៈៅធ។័ 
3.  ិ៌ញ្ា ៎េថុៈី៌ដឋ សរមាំ់់ ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េនៅកា៌នបាះននន េរំធានាោិំេី 
អាន៊៌កិ្។ 
 នដា់អៅុនោ៊នៅតា៊ចាំ ់េណៈក្មាម ោិកា៌៌ំស់នំក្ខជៅ េណៈក្មាម ោិកា៌៌ំស់េណំក្ស 
ៅនោបា់ ៅិងេណៈក្មាម ោិកា៌រំរៈឹេតិក្៊មៅនោបា់ រេូ៎បាៅេរ៊ូ៎ឲ្យំញ្ចូ ៅៅូ៎៌បា់ កា៌ណ៍
តា៊៌់ៈនៈ៍៊ួ់  អំៈីកា៌ៃៃួ៍  ៅិងកា៌ចំណា់ ិ៌ញ្ា ៎េថុ។ ឧទា ៌ណ៍នំក្ខជៅទាងំអស់រេូ៎បាៅ
េរ៊ូ៎ឲ្យះត៍ ់ៅូ៎ំញ្ច ីនមម ះនៅេណៈក្មាម ោិកា៌រំរៈឹេតិក្៊មៅនោបា់ ៅិងេណៈក្មាម ោិកា៌ំក្ស ៅីេិ
ំុេគ៍  ៅិងឯក្ជៅទាងំអស់ ដដ៍បាៅះត៍ ់កា៌គ្មរំៃដះនក្ ិ៌ញ្ា ៎េថុសរមាំៈ់កួ្នេន ើ៍សៈី$២០០ក្នុង
១នន ។ំ 
 ដដៅកំ្ណេស់រមាំចំ់ៅៅួនៅកា៌ំ៌ចិាច េនដា់សមរេចិ័េត រេូ៎បាៅំនងកើេនឡើងដាចន់ដា់ដឡក្ 
ៈីគ្មន សរមាំ់ំ ុេគ៍ ឯក្ជៅេណៈក្មាម ោិកា៌ៅនោបា់ ៅិងេណៈក្មាម ោិកា៌ៅនោបា់ដដ៍គ្មរំៃ 
នំក្ខជៅនរចើៅនាក្។់ ចំៅៅួទាងំននាះខុ្សៗគ្មន េឺអារស័់នៅន ើ៍ ថានេើកា៌ំ៌ចិាច េនៅះសរមាំអ់នក្
ណា? កា៌ំ៌ចិាច េៈីំុេគ៍ ឯក្ជៅ េឹ៊ៅិអាចន ើ៍សៈី៖ 
– $១០០០ដដ៍ះត៍ ់នៅឲ្យនំក្ខជៅ ឬេណៈក្មាម ោិកា៌នំក្ខជៅសរមាំក់ា៌នោសនានបាះននន េ
៊ួ់ ជំុ។ 
– $២០០០០ក្នុងកំុ្ឡុងនៈ៍១៊ួ់ នន រំំេិៃិៅ ដដ៍ះត៍ ់ឲ្យេណៈក្មាម ោិកា៌ៅនោបា់ដដ៍
បាៅំនងកើេនឡើង ៅិងកំ្ៈុងរេូ៎បាៅនេដែ៌ក្ានដា់េណំក្សៅនោបា់ជាេិខ្លះៗ ន ើ់៊ៅិដ៊ៅ
៌ំស់នំក្ខជៅនៃ។ 
– $៥០០០ក្នុងកំុ្ឡុងនៈ៍១នន រំំេិៃិៅ ដដ៍ះត៍ ់នៅឲ្យេណៈក្មាម ោិកា៌ៅនោបា់ដន៍ៃណា
៊ួ់ ។ 
 ំុេគ៍ មាន ក្់៊ ៅិអាចំ៌ចិាច េន ើ៍សៈី$២៥០០០បាៅនៃ សរមាំ់់ ុៃធនាកា៌នោសនានបាះននន េ
ក្នុង៊ួ់ នន រំំេិៃិៅ។ 
 សាជី៎ក្៊មស ជីៈពាណិជជក្៊មអនក្នោវើកិ្ចចសៅាជា៊ួ់ ៌ដាឋ ៉បិា៍ស ៈៅធ ័ ៅិងជៅំ៌នៃស 
៊ៅិរេូ៎បាៅអៅុញ្ហា េតឲ្យនោវើកា៌ំ៌ចិាច េ ឬចំណា់ជួ់  នំក្ខជៅស ៈៅធន័ៃ។ ៎ធិាៅកា៌នៅចាំជ់ា
នរចើៅដូចជាចាំសីុ់៎ ិ៍  ចាំ់៌ ដឋបា៍ ៅិងចាំឧ់រកិ្ដឋក្៊មរេូ៎បាៅ់ក្៊ក្នរ ើំរបាស់នដើ៊បៈីរងឹងៅូ៎
ភាៈេឹង៌ុងឹ ដដ៍បាៅដាក្ន់ៅន ើ៍កា៌ចូ៍៌ួ៊ កា៌នបាះននន េ ទាក្ៃ់ងនៅៅឹងកា៌ះត៍ ់៊ូ៍ៅិោិ
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នោសនានបាះននន េស ៈៅធ។័ ៎ធិាៅកា៌ទាងំនៅះរេូ៎បាៅអៅុ៎េតនដា់េណៈក្៊មកា៌នបាះននន េ
ស ៈៅធ ័ៅិងរក្សួង់ុេតិោ៌៊ ។ 
2) វរិញ្ញវត្ថុសោេនាក្ោងុការជាេវាងបទបបញ្ញត្តហ្រែលមានរសាប ់
 នៅក្នុងកា៌អៅុ៎េតៅេ៍ណំក្សៅនោបា់ ៅិងនំក្ខជៅអាចំនងកើៅចំៅៅួនៅរំ៉ៈ ិ៌ញ្ា ៎េថុ
៌ំស់ខ្លួៅ ន ើ់ៃៃួ៍ បាៅកា៌ះត៍ ់ៅូ៎៊ូ៍ៅិោិោ៉ងនរចើៅន ើ៍ស៍ំ់ សរមាំ់់ ុៃធនាកា៌នោសនា
នបាះននន េ៌ំស់ៈកួ្នេ។ ៈកួ្នេនោវើោ៉ងនៅះបាៅនដា់៊ៅិំំពាៅចាំន់ៃ េឺនេបាៅនរ ើំភាៈមាៅ
ចននាល ះរំនហ្គងនៅក្នុងចាំ ់ ក្នុងកា៌ដសវង៌ក្ៅូ៎៊ូ៍ៅិោិំដៅថ៊ នៃៀេដដ៍អាជាញ ោ៌៊ៅិដាក្ៃ់ណឌ ក្៊ម
នេបាៅនៃ។ 
a) បញ្ជា លយុទុន (Soft money) 
 ៍ុ់ៃុៅ េឺជារបាក្ដ់ដ៍៌ក្បាៅ ៅិងចំណា់នៅនរៅរក្ំខ្ណឌ ដដ៍បាៅហ្គ៊នៅក្នុងចាំ់
នបាះននន េស ៈៅធ។័ នៅរំនៃសអាន៊៌កិ្៍ុ់ៃុៅនៅះបាៅនដើ៌េួនាៃីោ៉ងោំនោងនៅក្នុង់ុៃធនាកា៌ 
នោសនានបាះននន េស ៈៅធ។័ តា៊ចាំ ់ របាក្ទ់ាងំនៅះរេូ៎បាៅរំេ៍់នៅឲ្យេណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិ
នៅេណំក្សៅនោបា់ ដដ៍បាៅំនងកើេនឡើងនៅថាន ក្់៌ ដឋ។ វា៊ៅិមាៅនគ្ម៍ំំណងសរមាំះ់ត៍ ់ៅូ៎
៊ូ៍ៅិោិក្នុងកា៌់ុៃធនាកា៌នោសនានដា់ផ្លទ ៍់នៃ ំ៉ុដៅតរេូ៎បាៅនរ ើំរបាស់សរមាំន់សចក្តីរេូ៎កា៌ 
៌ំស់េណំក្ស។ ដូនចនះ វាអាចំនងកើេឲ្យមាៅកា៌នរ ើំរបាស់នដា់រំនោ៍សរមាំ់់ ុៃធនាកា៌
នោសនានបាះននន េ។ ជាៃូនៅ ៍ុ់ៃុៅនៅះរេូ៎បាៅនេនរ ើំរបាស់សរមាំន់ ើ៍ក្ស៌នសើ៌ៈីេុណ
ស៊បេតនិៅេណំក្សៅនោបា់ណា៊ួ់ ។ 
 ចាំប់ាៅហ្គ៊របា៊សាជី៎ក្៊មោនាគ្ម៌ ៅិងស ជីៈពាណិជជក្៊មក្នុងកា៌ំ៌ចិាច េ៍ុ់នៅកាៅ់
៊ូ៍ៅិោិនបាះននន េ៌ំស់នំក្ខជៅ ន ើ់នោវើកា៌ំ៌ចិាច េនដា់ឯក្រាជយនដើ៊បសីរ៊ំសរ៊ួ៍កា៌នបាះ
ននន េនៅនំក្ខជៅជាក្ោ់ក្ណ់ា៊ួ់  ំ៉ុដៅតគ្មម ៅអវីហ្គ៊របា៊ៈកួ្នេ៊ៅិឲ្យដាក្់៍ ុ់៊ួ់ ចំៅៅួោំ
សរមាំក់ា៌នរ ើំរបាស់៌ំស់េណំក្សនឡើ់។ 
b) ការផសពវផាយមុនសពលការសបាះសនោ ត្ 
 នៈ៍នបាះននន េសភាស ៈៅធន័ៅនន ១ំ៩៩៦ បាៅំងាា ញឲ្យន ើញៈី៎ោីិ៊ួ់ នៃៀេ ដដ៍៊ៅិ
បាៅំញ្ាេតនិៅក្នុងចាំ ់ សតីៈី ិ៌ញ្ា ៎េថុនោសនានៈ៍នបាះននន េ ដដ៍៎ោីិននាះបាៅំះ៉ពា៍់ជា
អ៎ជិជមាៅោ៉ងខាល ងំ នៅន ើ៍រំៈៅធទ័ាងំ៊ូ៍នៅ៎ធិាៅកា៌រេំរ់េង ិ៌ញ្ា ៎េថុ េឺំញ្ហា ះសៈវះា់ 
កា៌េសូ៊៊េិ។ នោងនៅតា៊កា៌អៅុ៎េតៅន៍ៅះំុេគ៍  ៅិងរកុ្៊ឯក្រាជយដដ៍បាៅគ្មរំៃក្នុងន៌ឿង
ៅនោបា់ណា៊ួ់  អាចចំណា់៍ុ់នៅន ើ៍កា៌ះសៈវះា់ន៌ឿងៅនោបា់៌ំស់ៈកួ្នេតា៊TV 
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ៅិងសា៌ៈេ៌មាៅ ៅិងតា៊ខិ្េតំ ណ័ណ នះសងៗ។ ៍ុ់ទាងំនៅះ៊ៅិបាៅះត៍ ់នៅឲ្យេណំក្សៅនោបា់
នៃ ន ើ់ក្៍៊ ៅិនៅនរកា៊ចាំរ់េំរ់េង៌ំស់ស ៈៅធដ័ដ៌។ នោងតា៊៌បា់កា៌ណ៍រសា៎រជា៎ៈី
នន ១ំ៩៩៥ដ៍់នន ១ំ៩៩៦ មាៅរកុ្៊ចំៅៅួ២០ក្នុងចំនណា៊៣០រកុ្៊ បាៅចំណា់៊ៅិេិចជាង
$៥០ោៅ ឬអាច$១០០ោៅនៅន ើ៍ំញ្ហា ទាងំននាះ។ សក្៊មភាៈនៅរកុ្៊ទាងំននាះ រេូ៎បាៅសរ៊ំ
សរ៊ួ៍នដា់អនក្គ្មរំៃនំក្ខជៅ។ 
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ឧបេមពន័ទ១ី 
គំរនូនការបសងាើត្ចាប់េតពី ីវរិញ្ញវត្ថុសោេនានសោបាយ 

(Law on Political Campaign Finance) 
រំពូក្ទ១ី. ការពនយលោ់ក្យ 
 គែៈកមមការប្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថដុពលដោសនាដោះដនោ ត 

 ការផ្តល់ធនធានជូនគែរកសនដោោយ 

 មូលនិធិសប្ារ់យុទ្ធនាការដោសនាដោះដនោ ត 

 ការចំណាយសប្ារ់ដពលដោសនាដោះដនោ ត 

 ធនធានររស់រ ឋ 

រំពូក្ទ២ី. ការចុះបញ្ច នីនរពទយេមបត្តរិបេស់បក្ខរន 

 ដរកខជនប្តូវផ្តល់ដោយគែៈកាម ធិការប្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថដុពលដោសនាដោះដនោ តមុនដពលចារ ់

ដផ្តើមយុទ្ធនាការដោសនាដោះដនោ ត និងដប្កាយដពលដោសនារដោះដនោ ត 

រំពូក្ទ៣ី.របភពមូលនិ្ិេរមាបគ់ារំទរគណបក្សនសោបាយសពលសោេនាសបាះសនោ ត្ 

 ការផ្តល់ជូនគែរកយនដោោយពីណផ្ោកឯកជននិងរ ឋ 

 ដោលការែ៍ទ្ូរដៅកោងុការផ្តល់មូលនិធិជូនគែរកសនដោោយ 

 ហាមប្ោមនូវមូលនិធិនិងអំដណាយដផ្សង  ៗ

 ការដាក់កំែត់ដៅដលើការររិចាា កពីណផ្ោកឯកជននិងប្រជាពលរ ឋ 

ជំពកូ្ទ៤ី.ការចះុបញ្ច ីរនវូមលូនិធិដែលទទលួបានសរាបក់ារង្ោសនាង្បាះង្នន ត្ 

 ប្តូវចុះរញ្ជ ីរនូវរាល់អវីៗទំាងអស់ណ លទ្ទ្ួលោន(ប្ោក,់មិនណមនជាប្ោក,់ដសវា..) 

 ប្តូវដចញវិក័យរតតមួយជូនដៅអោកណ លោនផ្តល់មូលនិធិដោយគែរកសនដោោយ 

ជំពកូ្ទ៥ី.ការចះុបញ្ច ីរង្ពលចំណាយក្នុខការង្ោសនាង្បាះង្នន ត្ 

 ការដាក់ណ នកំែត់ដៅដលើការចំណាយដពលដោសនាដោះដនោ ត 

 រាល់ការចំណាយទំាងអស់ដពលដោសនាប្តូវណតចុះដៅកោងុរញ្ជ ីរចំណាយ 

 កត់ប្តាអំពីប្រដេទ្ចំណាយ,កាលររិដចេតនិងដមម ះអោកណ លោនទ្ទ្ួលកាចំណាយ និងការរកាទ្ុកនូវ
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វិក័យរតតទំាងអស់ដនាះ 

ជំពកូ្ទ៦ី.គណង្នយយ 

 ការដាក់ណ នកំែត់អរបរាសប្ារ់ការផ្តល់មូលនិធិណ លប្តូវដាក់ចូលដដាយផ្ទា ល់ដៅកោងុគែដនយយ 

 ការដាក់ណ នកំែត់អរបរាសប្ារ់ការចំណាយដដាយដធវើការទ្ូទាត់ដដាយផ្ទា ល់ពីគែដនយយ 

ជំពកូ្ទ៧ី.ភ្នន ក្់ងារហិរញ្ញ វត្ថុរបសគ់ណបក្សនង្ោបាយ 

 លកខែៈសមបតតរិរស់ភ្នោ ក់ងារហិរញ្ញតថរុរស់គែរកសនដោោយ 

 កាតពវកិចាររស់ភ្នោ ក់ងារហិញ្ញវតថរុរស់គែរកសនដោោយដ ើមបធីានាថាគែរកសដោរពដៅតាមចារ ់

ហិរញ្ញវតថគុែរកសនដោោយដពលដោសនាដោះដនោ ត 

ជំពកូ្ទ៨ី.របាយការណច៍ំណូលនិខចំណាយ 

 ការណែរកាទ្ុកនូវរាល់ឯកសានិងវិក័យរតតចំែូលនិងចំណាយកោងុដពលដោសនា 

 ការដធវើរោយការែ ៍

 ដែរដវលាសប្ារ់ដផ្ញើរោយការែ៍ជូនដៅសាថ រ័នសប្ារ់ប្តួតពិនិតយ 

 ការដ្លើយតរររស់សាថ រ័នប្តួតពិនិប្ត 

ជំពកូ្ទ៩ី.ការបង្ខកីត្គណៈក្មមការឯក្រាជយក្នុខការតាមដាននិខពិនិត្យង្មីលការង្ោរព 
ចាបរ់បសគ់ណបក្សនង្ោបាយ 

ការរដងកើតសាថ រ័នឯករាជយតាមដានការដោរពចារ់ររស់គែរកសនដោោយ 

 នីតិវិធីននការប្តួតពិនិតយររស់សាថ រ័ន 

 ដែរដវលាសប្ារ់នីតិវិធីនិមួយ  ៗ

 សវនការ 

 ការរតងឹតវាា ដលើដសចកតសីដប្មច 

 ការដចញផ្ាយរោយការែ៍ហិរញ្ញវតថរុរស់គែរកយនដោោយ 
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ជំពកូ្ទ១ី០.ង្ោសប្បញ្ញ ត្តត 

 ការមិនអនុវតតតាមកាតពវកិចាគែដនយយ ឬែិរដវលាកំែត ់

 ការចំណាយហួសណ នកំែត ់

 ការដធវើរោយការែ៍ណកលងកាល យ 

 ការឃុរឃិតពីមន្រនតសីាថ រ័ន 
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ឧបសមពន័ទី ២ 
វត្តានអ្នក្ចលួរមួង្ៅក្នុខសិកាេ សាលា សតីពីហិរញ្ញ វត្ថុគណបក្សនង្ោបាយ

ង្ពលង្ោសនាង្បាះង្នន ត្ 
១.ត្ំណាខគណបក្សនង្ោបាយ 
 េណំក្សរំជាជៅក្៊ពុជា 
 េណំក្សស៊៌ងសុ ី
 េណំក្សសិៃធិ៊ៅុសស 
 េណំក្ស វ៊ើៅសីុៅំិុច 
 េណំក្សជាេិៅិ់៊ 

២.ត្ំណាខសាថ បន័,សាថ នទតូ្ និខអ្ខគការជាត្តនិខអ្នតរជាត្ត 
 េណៈក្មាម ោិកា៌ជាេិន៌ៀំចំកា៌នបាះននន េ 
 រាជំណឌិ េសភានៅក្៊ពុជា 
 IFES 
 CDP 
 ADHOC 
 The National Democratic Institute (NDI) 
 Cambodia Center for Human Rights (CCHR) 

 Cambodia-Canada Legislative Support Project (CCLSP) 

 NICFEC 

 Cambodia Development Resource Institute 

 US Embassy 

 French Embassy 

 Norwegian People’s Aid 
 Forum Syd 
 SIDA 
 IRI 
 Trocaire 

 Delegation of The European Commission to The Kingdom of Cambodia 

 STAR KAMPUCHEA 

 Khmer Institute of Democracy (KID) 

 Youth Resource Development Program (YRDP) 

 Khmer Kampuchea Krom Human Right Association (KKKHRA) 

 Legal Aid of Cambodia (LAC) 

 Community Legal Education Center 

 The Khmer Kampuchea Krom Community 

 NGO Forum 

 Center for Social Development 
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 UNDP-Cambodia 

 YRDP 

 LICADHO 
 CITA 

 CHHRAC 

 Pact Cambodia 

 PDP 
៣.ត្ំណាខអ្នក្សារពត័្ា៌ន 
 កាដសេ៌សមីក្៊ពុជា 
 កាដសេនកាះសៅតិភាៈ 
 កាដសេក្៊ពុជាែមី 
 The Cambodia Daily 
 Phnom Penh Post 
 កាដសេដខ្ម៌ អ៊េៈ 
 ៎ៃិយុអាសីុនស៌ ី
 ៎ៃិយុសន៊លងស ៌ដឋអាន៊៌កិ្ 
 ៎ៃិយុបារាងំអៅត៌ ជាេិ 
 ៃូ៌ៃសសៅ៍ំ ៉ុសត៍ន៍ខ្៩ 
 ៃូ៌ៃសសៅC៍TN 
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ឧបសមពន័ទី ៣ 
ការចះុ និខចាក្ផ់ាយរបសរ់ប្ពន័ធផសពវផាយ 

 អងគសិកាខ សាោនៅះរេូ៎បាៅចាក្ះ់ា់នៅក្នុងក្៊ម៎ ោីិៈេ័ម៌ាៅតា៊៌់ៈ ៃូ៌ៃសសៅ៍ំ ៉ុសត៍ CTN 
ំ៉ុសត៍ៃូ៌ៃសសៅជ៍ាេិក្៊ពុជា (ៃៃក្) ៅិងំ៉ុសត៍ៃូ៌ៃសសៅន៍៍ខ្៩ (ៃៃខ្)។ 
 

tMNagra®sþ KNbkSTaMg 5 CYbKña KaMRT c,ab;hirBaØvtßú  

Wednesday, 26 May 2010 19:52 DAP-NEWS  

 

PñMeBj³ tMNagra®sþKNbkSTaMg 5 EdlmansMeLgenAkñúgrdæsPa rYmmanKNbkSRbCaCnkm<úCa/ 

KNbkS sm rgSúI KNbkSsiT§imnusS/ KNbkShV‘únsuinbuic nigKNbkSCatiniym ¬ GtItKNbkS 

neratþm rNb£T§i ¦ enAéf¶TI 26 Ex ]sPa qñaM 2010 )anCYbBiPakSaKña 

edIm,IKaMRTkñúgkarbegáItc,ab;hirBaØvtßú dl;bkSneya)ay enAeBleXasnae)aHeqñat .  

karCYbBiPakSaKñaKaMRTc,ab;hirBaØvtßú xagelIenH RtUv)aneFVIeLIgenAkñúgsikça sala 

EdlerobcMeLIgedayGgÁXøaMemIl kare)aHeqñatxumERhVl sþIBIhirBaØvtßúKN bkSneya)ay 

eBleXasnae)aHeqñat enAsNæaKarGuwmePIerol háaDin kñúgraC FanIPñMeBj . 

tMNagra®sþKNbkSRbCaCn nigCa  RbFanKN³kmµkaresdækic© hirBaØvtßú FnaKar 

nigsvnkmµCatiénrdæsPa elak Cam eyob )anbgðajBIkarKaMRTenAkñúg karCYbBiPakSaKña 

enAkñúgsikçasalaenaH. 

GKÁelxaFikar KN³kmµkarCatierob cMkare)aHeqñat )anmanRbsasn_pgEdr fa 

KN³kmµkarCatierobcMkare)aHeqñat )aneRtomxøÜnkñúgkarGnuvtþn_c,ab;TaMgenH [manRbsiT§PaB .  

eyagtamesckþIRbkasB½t’manrbs; GgÁkarXøaMemIlkare)aHeqñatxumERhVl )an[dwgfa 

c,ab;sRmab;RKb;RKghirBaØ vtßú rbs;KNbkSneya)ayenAeBl eXasnae)aHeqñatmansar³sMxan; 

kñúgkar CYykat;bnßyGMeBIBukrlYy karTijsnøwk eqñat nigkMNt;nUvkarcMNayfvikarbs; 

KNbkSneya)ay enAeBle)aHeqñat mþg² .  

http://www.dap-news.com/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5kYXAtbmV3cy5jb20vdHlwb2dyYXBoeS90aGUtbmV3cy8xMDQzOC10bW5hZ3JhcnN0LWtuYmtzdGFtZy01LWN5YmtuYS1rYW1ydC1jYWJoaXJiYW92dHNzdS5odG1s
http://www.dap-news.com/typography/the-news/10438-tmnagrarst-knbkstamg-5-cybkna-kamrt-cabhirbaovtssu.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.dap-news.com/typography/the-news/10438-tmnagrarst-knbkstamg-5-cybkna-kamrt-cabhirbaovtssu.pdf
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esckþIRbkasB½t’man )anbBa¢ak;eTot fa c,ab;enHk¾)anFana[mankarRbkYt RbECg edayyutþiFm’ 

rvagKNbkSEdl manFnFan nigKNbkSEdlminsUvman FnFan ehIyc,ab;fµIenH k¾Caktþalikr mYy 

kñúgkarCMrujelIkkm<s;tmøaPaB nig KNenyüPaB EdlmanEcgenAkñúgsn§i sBaØa 

rbs;GgÁkarshRbCaCati RbqaMg eTAnwgGMeBIBukrlYy EdlRbeTskm<úCa CaRbeTshtßelxImYypgEdr 

enAkñúgsn§i sBaØaenaH .  

c,ab;RKb;RKghirBaØvtßú sRmab;KN bkSneya)ayxagelIenH k¾)anpþl;CMenO TukcitþeTAdl;RbCaBlrdæ 

mkelIkardwk naMKNbkSneya)ay EdlRbkbeTAeday lT§iRbCaFibetyü . 

sUmbBa¢ak;fa c,ab;sþIBIKNbkSneya )ay EdlRtUv)antMNagra®sþKNbkS TaMg 5 ÉkPaBKaMRTenaH 

Rtg;maRta 28 Ecgfa rdæGacpþl;R)ak;BIfvikaCatiesµI² Kña dl;RKb;KNbkSneya)aysRmab; 

eRbIR)as;kñúgyuT§nakareXasnae)aHeqñat eRCIstaMgtMNagra®sþ. 
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Campaign funds discussed  
THURSDAY, 27 MAY 2010 15:01 VONG SOKHENG  (THE PHNOM PENH POST) 

 
 

AT least 50 representatives of five political parties met with the election 

monitoring group Comfrel on Wednesday to discuss the creation of a law that would 
regulate campaign funding. 
 
Comfrel executive director Koul Panha said that a majority of participants at the 
meeting supported the proposed law, a draft of which he said would be written by 
Comfrel in time for elections scheduled for 2012 and 2013.  
 
“We would try to establish a law to make campaign funding transparent, and that 
would control the revenue and spending of each political party,” he said, and added 
that a final decision on whether a new law will be drafted has not been made. 
 
The ruling Cambodian People’s Party, the Sam Rainsy Party, the Human Rights 
Party, Funcinpec and the Nationalist Party were all represented at Wednesday’s 
meeting. 
 
Koul Panha said the draft law would call on the government to provide equal 
campaign budgets for all political parties, and that this would help reduce the funding 
gap between the CPP and opposition parties. 
 
SRP lawmaker Son Chhay said a law regulating campaign spending should be 
drafted as soon as possible. 
 
“If [we] have that law, it can control the expenses for the election campaigns of 
political parties during the election, and it could reduce the influence of the ruling 
party, which has a big campaign budget because it gets a lot of income from private 
companies,” he said. 
 
HRP President Kem Sokha also said he supported the creation of a new law, and 
that it could improve transparency and reduce the campaign budget of the CPP. 
 
“I support a law that will give equal budget and equal media access during the 
election campaigns, and I think that the elections have not been free and fair when 
there was a lack of control of campaign finances, especially of the ruling party,” he 
said.  
 
Sokolac Tipor, deputy secretary general of the National Election Committee, said it 
would be difficult to draft a meaningful law, given that campaigning in one form or 
another seems to be going on constantly.  
 
“It is difficult to give the definition of a campaign, because individual politicians are 
going down to their constituencies almost every day to donate to their supporters,” he 

http://www.phnompenhpost.com/index.php/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5waG5vbXBlbmhwb3N0LmNvbS9pbmRleC5waHAvMjAxMDA1MjczOTMyMC9OYXRpb25hbC1uZXdzL2NhbXBhaWduLWZ1bmRzLWRpc2N1c3NlZC5odG1s/tmpl,component/
http://www.phnompenhpost.com/index.php/2010052739320/National-news/campaign-funds-discussed/Print.html
http://www.phnompenhpost.com/index.php/pdf/2010052739320/National-news/campaign-funds-discussed.pdf
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said.  
 
“That could be said to be part of a political campaign, or it could not,” Sokolac Tipor 
added. 
 
Government spokesman Khieu Kanharith could not be reached for comment on 
Wednesday. 
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អនកនយោបាយចង់បយងកើតចាប់ហិរញ្ញវតថ ុគណបកសនយោបាយកនុងយពល
យោសនាយបាះយនន ត 

Created 2010-05-26 15:18 

យោយ លី យម៉ងហួរ(វទិយុបារាងំអនតរជាតិ) 
កមពុជា  

អនកនយោបាយ ដែលមានសយមលងយនន តយៅកនុងរែឋសភាបានគំារទនិងផតួចយផតើមឲ្យមាន ការ
បយងកើតចាប់សតីពីហិរញ្ញវតថុគណបកសនយោបាយយៅយពលយោសនា យបាះយនន ត។ ចាប់ថមី
យនះយែើមបធីានាែល់គណបកសនយោបាយទំាងអស់ឲ្យយធវើការ របកួតរបដែងយោសនាយបាះ
យនន តយោយយសមើភាព។ ចាប់យនះក៏ជាការែរមុញនិងយលើកកមពស់តមាល ភាពនិង
គណយនយយភាពកនុង សងគមកមពុជាផងដែរ។ 

ហិរញ្ញវតថ ុគណបកសនយោបាយយពលយោសនាយបាះយនន តគឺជារបធានបទននកិចចពិភាកា
មួយ ដែលយរៀបចំយោយអងគការោល យំមើលការយបាះយនន តខុមដ្ហវល។ 

  

កនុងកិចចពិភាកាយៅរពឹកមិញ សមាែិកសភានិងតំណាងមកពីគណបកសសមរងសុ ីគណបកស
សិទធិមនុសស គណបកសហវ៊ុនសិុនបិុច និងគណបកសជាតិនិយម (អតីតគណបកស នយរាតតម 

រណឫទធិ) បានបង្ហា ញែំហរមតងមាន ក់ៗ យោយចង់ឲ្យមានការតាក់ដតងចាប់ថមីមួយសតីពី
ហិរញ្ញវតថគុណបកស នយោបាយយៅយពលយោសនាយបាះយនន ត។ គណបកសនយោបាយទំាង
យនះ មានសយមលងភាគតិចកនុងរែឋសភានីតិកាលទី៤។ 

  

តាមអងគការោល យំមើលការយបាះយនន តខុមដ្ហវលចាប់សតីពីហិរញ្ញវតថ ុរបស់គណបកស
នយោបាយយៅយពលយោសនាយបាះយនន តមានសារៈសំខាន់កនុងការែួយ កាត់បនថយអំយពើពុក
រលួយ ការទិញសនលឹកយនន ត និងកំណត់នូវការចំណាយថវកិារបស់គណបកសនយោបាយ 

យៅយពលយបាះយនន តមតងៗ 

  

ចាប់ថមីយនះក៏យែើមបធីានាឲ្យមានការរបកួតរបដែងយោយុតតិធម៌ រវាងគណបកសដែលមាន
ធនធាននិងគណបកសដែលមិនសូវមានធនធាន។ ចាប់យនះក៏ជាការែរមុញនិងយលើកកមពស់
តមាល ភាពនិងគណយនយយភាពកនុង សងគមកមពុជាផងដែរ។ 

  

តំណាងគណបកសដែលមានសយមលងតិចតួចយៅរែឋសភាបានែរមុយឲ្យមានការ បយងកើតចាប់
រគប់រគងហិរញ្ញវតថុគណបកសនយោបាយយៅយពលយោសនាយបាះយនន ត យែើមបលុីបបំបាត់នូវ
ឥទធិពលននការផតល់របាក់ពីឯកែននិងការនរ អង្ហគ សរបាក់ពីរកុមហុ៊ន អនកែំនួញ និង
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អនកគំារទ យែើមបីែួយែល់គណបកសកាន់អំណាច។ 

  

ម៉៉ងយទៀត តំណាងគណបកសយរៅរោឋ ភិបាលបានបញ្ជា ក់ថា យៅយពលយោសនាយបាះយនន ត
មតងៗ គណបកសកាន់អំណាចមានលទធភាពយរចើនកនុងការយោសនា និងទាក់ទាញអនកគំារទ
យោយមានទំាងការផតល់ជាអំយណាយជាយែើម។ 

  

ក៏បុ៉ដនតយោក ជាម យយៀប សមាែិកសភានិងជាតំណាងគណបកសរបជាែនកមពុជាបាន
បញ្ជា ក់យៅកនុង កិចចពិភាកាថា គណបកសកាន់អំណាចមួយយនះ មានថវកិាែ៏យរចើនយលើសលប់
គឺបានមកពីវភិាគទានសមាែិកគណបកសជាង៥ោន នាក់អំយណាយរបស់សបបុរសឯកែន 

ជាឧកញ៉៉ និងរកុមហុ៊ន រមួទំាងអចលនៈរទពយជាយរចើនយផសងយទៀត។ ោ៉ងណាក៏យោយ អងគ
ការខុមដ្ហវលបានយលើកយឡើងថា យៅកមពុជាអនកឧកញ៉៉ ពាណិែាករ និងអនកែំនួញធំៗ បាន
ចូលរមួផតល់ថវកិា និងសមាា រៈោ៉ងយរចើន យៅឲ្យអនកនយោបាយដែលមានអំណាចនិង
គណបកសកាន់អំណាច។ ថវកិាដែលបានមកពីអនកែំនួញទំាងយនាះ រតូវយគយកយៅសង់
សាោយរៀនរាប់រយខនង និងសំណង់អាគារយផសងៗ ដែលរតូវបានផសពវផាយថា ជា
សមិទធិផលរបស់ពួកយគ៕ 
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គណបកសកនុងរែឋសភា គំារទការបយងកើតចាប់ ហិរញ្ញវតថគុណបកសនយោបាយ យពល
យោសនាយបាះយនន ត 

យោយ : លីយៅ (នថៃទី26 ឧសភា 2010) រសមីកមពុជា 
ភនំយពញ: គណបកសនយោបាយ ដែលមានសយមលងយៅកនុងរែឋសភា បូករមួទំាងសមាែិកសភា
មកពីគណបកសរបជាែនកមពុជាដែលកំពុងដតរគប់រគងអំណាចផងបានឯកភាពនិងគំារទ ឲ្យ 
មានការបយងកើតចាប់ សតីពី ហិរញ្ញវតថុគណបកសនយោបាយ យៅយពលយោសនាយបាះយនន ត ។ 

ែំហរគំារទដបបយនះ រតូវបានសមាែិកសភា និងតំណាងមកពីគណបកសរបជាែនកមពុជា 

គណ បកសសមរងសុ ីគណបកសសិទធិមនុសស គណបកសហវ៊ុនសិុនបិុច និងគណបកសជាតិនិយម 

( អតីតគណបកស នយរាតតម រណឫទធិ ) បានយលើកយឡើង យៅកនុងសិកាា សាោ ដែលយរៀបចំ
យោយអងគការោល យំមើលការយបាះយនន ត ខុមដ្ហវល សតីពី ហិរញ្ញវតថគុណបកសនយោបាយ 

យពលយោសនាយបាះយនន ត នានថៃទី២៦ ដខឧសភា នន ំ២០១០ យៅសណាឋ គារ អីុមយភើយរៀល 

ហ្គគ ែិន កនុងរាែធានីភនំយពញ ។ គណបកសនយោបាយទំាង ៥ យនះ មានអាសនៈ កនុងរែឋសភា 

នីតិកាលទី៤ នន ំ២០០៨ ែល់នន ំ២០១៣ ។ 

យសចកតីរបកាសរបស់អងគការោល យំមើលការយបាះយនន ត ខុមដ្ហវល បានបង្ហា ញថា ចាប់
សរមាប់រគប់រគងហិរញ្ញវតថុរបស់គណបកសនយោបាយ យៅយពលយោសនាយបាះយនន ត មាន
សារៈសំខាន់ កនុងការែួយកាត់បនថយអំយពើពុករលួយ ការទិញសនលឹកយនន ត និងកំណត់នូវ
ការចំណាយថវកិារបស់គណបកសនយោបាយ យៅយពលយបាះយនន តមតងៗ ។ ចាប់យនះ ក៏
យែើមបធីានាឲ្យមានការរបកួតរបដែង យោយុតតិធម៌ រវាងគណបកស ដែលមានធនធាន និង
គណបកស ដែលមិនសូវមានធនធាន។ ចាប់ថមីយនះ ក៏ជាការែរមុញ និងយលើកកមពស់
តមាល ភាព និងគណយនយយភាព ដែលមានដចងយៅកនុងសនធិសញ្ជញ របស់អងគការសហ របជា 
ជាតិ របនំងយៅនឹងអំយពើពុករលួយ ដែលរបយទសកមពុជា ជារបយទសហតថយលខីមួយផងដែរ 
យៅកនុងសនធិសញ្ជញ យនាះ យែើមបឲី្យរបជាពលរែឋ មានែំយនឿទុកចិតត មកយលើការែឹកនំារបស់
គណបកសនយោបាយ និងលទធិរបជាធិបយតយយ ។ 

សូមបញ្ជា ក់ថា ចាប់សតីពីគណបកសនយោបាយ រតង់មារតា ២៨ បានដចងថា រែឋអាចផតល់
របាក់ពីថវកិាជាតិយសមើៗគាន  ែល់រគប់គណបកសនយោបាយ សរមាប់យរបើរបាស់កនុងយុទធនាការ
យោសនាយបាះយនន តយរែើសតំាង តំណាងរាស្តសត ។ 

    ក៏បុ៉ដនតរហូតមកែល់យពលយនះ គាម នគណបកសនយោបាយណា ទទួលបានថវកិាពីរែឋ ែូច
ចាប់បានកំណត់យឡើយ។ ម៉៉ងយទៀត រាល់ថវកិារបស់គណបកសនយោបាយ ដែលបាន
យរបើរបាស់កនុងការយោសនាយបាះយនន ត កនុងយពលកនលងមក ក៏គាម នការរតួតពិនិតយឲ្យបាន
រតឹមរតូវយឡើយ ៕ 
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