
 

   

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ករេបាះពុរ�បនះរចេរ�េ�របា�កយមានករគាកំាទែយ�រថមិកាពសំនរពះំបជពបរាទអ រថរ

ែហសំនរពះំែមា ថិាបំាភិ�ឌា�នកនំ  (USAID)។បរពថ់ខ�ពមនសពា�រារះរែុារសរ�បបេកកាាជព  

ះ់ែមនតាវយំែ�ិែថព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្រេបរន ន  (IFES)ប�ំពំ�ឆខះបិ�� យកាយេះថ�់ាាែ្�រ 

ិែថាទអ រថរែហសំនរពះំែមា ថិាបំាភិ�ឌា�នកនំ  (USAID)ប�ំបំបំេពែហសំនរពះំរា។ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បទប�� ហិរ��វត��នេយាបបទ ិេពិនសាា ន៍នន

 ិភ េល


នរែមពមពរបបិ បំ នបា រ � ែបា់នព�ប�ំបិ�ទបហ្�់ហ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

រ្ែំា្ំម ថិគ របបព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្រេបរន ន  (IFES) 

 

ាទម រថករ�ន ព 1850 K Street, NW 

   Fifth Floor 

   សំធ�ទ  ីែះទ�រជ�ប�ែហសំនរពះំ  

 

កគំពបបមិាយមិរាែរពុះកបកុបរព់ប១៦៦បកខ់ា៥១បែរ នថ �ិរររ១បបយរាញ  

 

ា �នករ�ពជប�រែុារសរ�បនះមនតាេ�កពំនកគាទបតបគនះពខេ�រចបរារវបរះ់ិ អា�ពជបរររបប

រវបជពពរេេប�ពជបរររបបរបាះយា�កា�ះ�ម នកពះ�ាទព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្រេបរន ន  

(IFES)ប។  



មា តិកា  
 

នពមរកប

ែរ ះរ្នទ គ្ពនាយ  ះ   

ាយាទា្�រ�ំា�្ 

ែរ ះរ្នទ ក្នើព 
 

ជយ ា់រ ១  

សយរ�បំមបករថនែនែមា ថិកិរ់ញាបនងា�ហំតមាននះ�រគេបែមា ថិបះា្ចកប

រឃែចប�ំបហំតមាននះិែថ ិរ្�រគេប  

របបនជរបម�ា់ែះទប�ំបិ បំ នបា រ � ែបា់នព� (Jack Santucci & Magnus Ohman) 

 

ជយ ា់រ ២ 

សយ  ោប ែ្ាបជារថ ែ្ននែមា ថិករថនស�រយ នថរ�រពេះយ�ប 

របបា រែះទ�ប  ីរទ (Marcin Walecki) 

 

ជយា់រប៣ 

សយ  ោប ែ្ាបជារថ ែ្ននែមា ថិករចេហំតមិ�វ�មធ រសពថ ិរ្�រគេបប�ំប

បះា្ចករឃែចរេបរន ន  

របបិ បំ នបា រ � ែបា់នព� (Magnus Ohman) 

 

ជយា់រប៤ 

សយ  ោប ែ្ាបជារថ ែ្នន  ែព្ា ថិ រា ា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបប�ំបកមនមនាំ�ំន ិ 

របបិ�ទបហ្�់ហ (Hani Zainulbhai) 

 

រែះរនទែ�ំំ� 

របិ បំ នបា រ � ែបា់នព� (Magnus Ohman) 

 

ែវុ�ះមរពហំតមាននះ�រគេប 

 

 



ប��តីា រាងសខំន់ 
 

ែរ ះរ្នទ ក្នើព 

 នា ា ១  ិ ្នះ យ ាែ្�វ�ែយស�ថែនទាទហំតមាននះ�រគេប  

 នា ា ២បកយមាសពថិ នះយ ាែ្�វ�ែយស�ថរារះកនាចរំះ�ា�នកនំប  
 

រា ិរ់ញាបនងា�ហំតមាននះ�រគេប 

 នា ាប១បា�ះមែ�ឌនសពេ�រពេររេរបាយកា�នកនំែនទាទកិរ់ញាបនងា�  
 

រា រថនស�រយ នថរ�រពេះយ�ប 

 នា ា ១បហំតមាននះែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន នមិធចំិនទប  កះយ�បកខ់ាកិែថរិរេជ�ប

ែយស�ថរារះមិរាែែ់ ះ្ ទបាុះបនមរ�ប�ំប  ិ់់ញ  

 នា ា ២បា�ះមែ�ឌែនទាទករយ នថនស�ះយ�បនសពេ�រពេររេរបាយកា�នកនំចច  

 នា ា ៣បករយ នថនស�ះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែចបកបពថ ះ់ែប�ំបកាំនករថនែន  

 នា ា ៤ បនស�រយ នថះយ�បែមា ថិករេបរន នរាាចទិាេ  ះិ ប�ំបមិរាែមិកំិរនបិាែថាះយសាប

រាុន 
 

រា ក្នពថ ហំតមិ�វ�មធ រ 

 នា ា ១បា�ះមែ�ឌរក្ែនទាយាទហំតមិ�វ�មធ របនសពរពេររេរបាយកា�នកនំពជបប

ះយ�ជ� 

 នា ា ២ បរព យិ ប�ំបាននមិរគជ�ឌ�ហំតមិ�វ�មធ រ  

 នា ា ៣បករម េិមេែថមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ ររាជពនយិ�ថ ះ់ែ  

 នា ា ៤ បមិរបា�មន បិ�ាាជពិ�ុះរនិនះរហំតមិ�វ�មធ រ  

 នា ាប៥បមិរបា�ពរេ រា�ំំះចបបនសពរយ នថាយាទពរេ រែព�ននំែមា ថិាាជពហំតមិ�វ�មធ រ   

 នា ា ៦ បពរេ់ ប ាិ�ិាែមា ថិកាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រ  

 នា ា ៧បិ្បរ ានជាយនសពមនតាាាជពហំតមិ�វ�មធ រ  

 នា ា ៨ បមិរបា�ែរពាអានសពនះាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រ  

 នា ា ៩បមិរបារក្�ហំតមិ�វ�មធ រនិិមិរគព  

 នា ា ១០បក ចរពេកនិនះរហំតមិ�វ�មធ ររារះមិរាែ ះ់ែ  

 នា ា ១១បព់ពំ�ម�ប�់ិ ព�ននិនះរហំតមិ�វ�មធ រ  

 នា ា ១២បរមពំនហំតមិ�វ�មធ រនសពរម េិមេែថរារះមិរាែ ះ់ែ  

 នា ា ១៣បរាពរាល�កនិនះរហំតមិ�វ�  

 នា ា ១៤បិ�់កែកន �ះាពចចនសពនះររេនា�រារាពា�ះាននហំតមិ�វ�មធ រ  

 នា ា ១៥បកាំា�រពេាំសំអា�ទពជប�ហំតមិ�វ�មធ រជពរព យិ នសពរះថេ�  
 

 



រា ា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបប�ំបកមនមនាំ�ំន ិ

 នា ា ១បរនេមន បិ��ការាាជព ះ់ែមនតារពេកម ថិមប�ំបា�ះាននិាិ�� ?  

 នា ាប២បែំា្ំាយ�ះិែថ ររពាកមនមនាំ�ំនិបះា្ចករឃែចរេបរន ន  

 នា ា ៣បែំា្ំាយ�ះិែថ រសំពម�នទប�ំបសំពម�នទពិកុប�ំបសំេពនស�សទ  

 នា ា ៤បែំា្ំាយ�ះិែថមរ�ពម �ិរ្ពា�ះតម  

 នា ា ៥ បកយមាកា�នកនំប�ំបកពរេ រនយិ�ថះយរបបករថា ប រពា  

 

ែរ ះរ្នទែ�្�ំស្ឋា� 

 នា ា ១បសំកអទ�ា�ះែ�ម ាយកែហមិកកនំែនទាទកមិនយាយរាេាះរពជបបនសពា�មិាប�្ប

ិរ់ញាបនងា�ស់ះនសពា�នះរះាមជ៧ប(៣) �ា�ះែ�ម រចប   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



អរមមកថា  
 

រារ្�ះ ែ្ព�ទ ពជ ប ះព្ពថ ែ្នទ ាយាទ ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបែះ ា្ែ� ជា ះយ �ះ ះែយ ា់ �ថ សនពន្់ ារពេរបរពរ

ាំះា  ា �ៅរ្�ះ ាំែប ប�បោិាប �ំ ាបំ ាិពរំះ្ះ។ �ា�ាាយ ា បសនពាយេះថរសេព�ទ្ិរា ិោបឆ្�ោន 

ែរមពះេ�រកជបប ាិ �ជបឥា្ំាពា្ព្�ាាៅសពថ ែះ រ្� ន្បបាា� ោព�បោិាបែា ា  រ  �ំ ះយ -

វរថាាាា្�រស� រ�ាយ �បោិាប �ំ ិ្ជា ាពស្ឋិែថ់ខជ�។ �ទនំាំទជពកខ់ាះច ថិ�ំិាិ�� នសពម ថិម

ះយ �បែមា ថិបះា្ចករឃែចិែថ  ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ�េ ជា រិុិីរពជ បរ្�ះ ះយរ�ពរិុិប

ីរែយស�ថ�ោព�បោិាបែា ា  រ  នសពារម ថិ នសពេ�ះ់ពជពរារះករចេប“រយន ាមពថ” ាាជព

េ�ិាាំរម�ឌាំរែែពជបាទបះា្ចក�រគេបិែថាជររ់ុពថ។  
 

ែៀាបៅ “ិាិ�� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប ិាាំែោ�ឌចចរពេាំបារលរ” េ ជា រំះ្ះ់ ំន យ់ ិ្� ិ្ន

ិែថ ាយកព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្រេបរន ន  (រហកនថកនបរហចែ) សើព្ិទ ជ ពះយ  ន ររះរំះ្ះាំបារ្

�ា�ាបរថាប�្រ��� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប សនពកព់ពំ�ម�ប� រយន ាព្ថ ះ្ ាិ ថិ ិោបឆ្�ោន។ នាពបរ កជជប

ឧិននពមាទែយ�រថព់ព�ំំា្រា ែហិ្ជាជា នំរសេព�ទពា្ំមិកំិរនបិ ាយកនបរហចែ ាិ �ជ្ើែើែ

ា្�រជយ �ាញឆ្�ើពពជ បះយ �ជ �រះាែំបប “គាំរា  �ំ �បោិាប” សើព្ិទ មិព់ពះរ្ិាាំែោ�ឌ�ា �ា  រ្�ះ រំះ្ះ់ ំន យ់

ិ្� ិ្នរសេព�ទ្ាើ្ិមិាប�្ហំតមាននះ�រគេបកនំបនសពា�ពរេ រនិខរ ក�ថននា�នាខ អាសពថម ថិអទប

បរថាប�្វយាែថ។ ែៀាបៅ�រប េ ជាពា្កពសនព ាិ�ពរាទ ករចេែំកេ មលបកែំរ្ប�ំបកជនជរាំអរ្ប

ាែថបរ ារពក២ឆ្�ាយ  កពជបាយកស់ចចពរាទជះយាញំាំបារលរនសពេ�ះ់ពជពរារះកាំអរ្រសញ - 

រពវយរ�ប។ 
 

រព យិ ិែថ បើរារះរែុារសរ�ប ាះ យ នព�ះថន ចយ្ិរម េិមេែថាបំមរព “ាះពុពជបមនតាម ថិាយហយប

វយាែថ” រ្�ះ ាំែប បហំតមាន្គះ �បោិាបរា។ ាបំមរពនិិរ�ប��ាះយា�មិរគជ�ឌាចទរេបបរហេបររាះយនះ

បរពរា�ះាននេ�នស។ ះច ថិប�ំបិាិ�� ហំតមាននះ�រគេប  ែះ ា្ែ�ជាពា្កពនសព ាិ�ពរាទ

ិាាំែោ�ឌកុរះចចរារះបះា្ចករឃែចរេបរន នប�ំបាបំេពរំះ� ។បរបរហនះកែំា្ំិែថាពសំ

រះករេបរន នរារះមិរាែករមះេ�ចរាពិះ�ះិ��រ�បមនតាេ�ប“ែរន” �ំប“ឃខ យរពេព” របែហព�ឌ

ា�នកនំបែាចគថរ�បា�រំះ�់ំន យ់ម �ិនមិំែិ ករមះេ�រះករពេររពុែថប�ំបនែចបពថាយាទិ�់ហំតម - 

ាននះិែថរិរេជ�ប ិរ្�រគេបប�ំប�រគេបបររស់ះករចេ្ិសយរ េ ករចបក�ថននា�នាខ អាែមា ថិប

ម ថិអទបរថាប�្វយាែថ។ 
 

ែ់ពាះ  ះយ ាោបះយ  ា ថិ ាា ព្ព ឌ ិែថ ាែថរលរា្�រ រារះាំែប បសរា�មរែយ ា់ �ថ � ោព�បោ-

ាិបែា ា  រ  �ំ រា ាំបា រ្ែារសញរពរ�ប។   

 

វ�េល��មស�� នេន

មិធ�ប�ំកចបរមិនំិននំប�ព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្រេបរន ន  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



សេ ចក្តីថ្លែងអំណរគុណ 
 

ព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្រេបរន នប(នបរហចែ)  ែ់ពគ្ពនាយ  ះ  សពថ ាែថរលរវយាែថ

សនព ាិ �ះ់ពជ ពរ្�ះ រមាករែនទាទប“ិាំ�មរពចចែមា ថិហំតមាននះ�រគេប” នសពេ�ា ថិរកនេព

ជយាទន យ២០០៧បពរ ។បករេបាះពុក្បបនសពកពា្កពពជបរះះយរ�ពពា្កពះព�រះញាទរមារ�បប

ះចែថកាះយនះររេនា�រាបមិែំ�រ េិាះយា�កជយះំននបក់ំន យ់ម �ិនមិប�ំបកះ់ពជពនករជយចញាទ ះិយពប�ំប

ាយកពជបះយ�ជ�រារចប។ 

 

បើែ់ពែយ សនរា រោនែែើរ្ពន ះយ ាោប  រជមហច�ទបសពែះ�  (Jeffrey Carlson) �ំ ា ែះទ�ប  ីរទ  

(Marcin Walecki) ែព្ា ថិ កស� រ�ាយ សរ  ិ ំ �ិ្ែ ថិ  �ំបែមា ថិាបំមរពមិរិរបយ�ំនះមិភំនរះករចេ្ិ

ែរមពះេ��់ាកែំរ្ាយាទហំតមាននះ�រគេបរ�ប។បរបេររែ់ពែនពន�់ាកស�ះ របរមា បែកនស  

ះយ ាោបរលរប ិ ្ភំនបព រឃេពបាទ�ន់ -ភ់ជទ�ែយទ (Michael Pinto-Duschinsky) ា គ បនែុេ�  (Maya Serban) នជរប

ម�ថា់ែះទ (Jack Santucci) នជពែឌបា់ ទន់ (James Turitto) �ំ ប់បរគរមបរជ�  (Yu Theresa Chen) ះយរបបកះ់ពជពជជប

យមាិែថាជរររារះសយរ េ ករមាវយព់ព។  

 

�ៅពា� ះិ ្ពពជ បះយ �ជ �ាៀន សនព ាិ�ះ់ពជ ពរ្�ះ រំះ្ះាំបារ្ជាិ�្និ �្ាាិ ថ ែនទាទិាាំែោ�ឌែា រពចច

រ្�ះ ាែំបបិាិ�� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប�រ ប។ ែមា ថិកពបិថរ�ប បើែ់ពិ្ហាញរា ស� ះ  របរមា ប

ាែថាទសជះំននជ់�ះយ ាោបែពា ជំរែពា ជំរា ាាយ ា ប �រ្ះ ពាំរមបរគិពថិែថព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្

រេបរន នែនទាទិាំ�មពតចចរះហំតមាននះ�រគេប  ែំកេ កពនសពេ�ះ់ពជពរារះែ�ំែទាា�ន - 

កនំកពាទន យប២០០៧បែនទាយាទហំតមាននះ�រគេបបនសពេ�រុិះយរេរបាយក នបរហចែប�ំប នាហច.ាះទ.ែះទ 

(FEC) រំះ្ះ្ិ ជះ យ ែនទាទ ហំតមាននះែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន នបនសពរុិះយរេរបាយក នបរហចែប�ំប

ពជ្ព ប ពសនប ( Carter Center) កពាទ ន់ ពរាឆ្�ាយ ២០០៩ �ំ រំះ្ះ្ិ ជះ យ រសេព�ទរុិះយំរមែមា ថិិ នះ ប-

ិ�ន ពាយាទហំញ្ញាន្គះ  ិរ្ែ�បោិាប ( BRIDGE) កពាទ ន់ ពទ �ា  ឆ្�ាយ ២០០៩។ រា ជ ពះយ  ន រាាយ រ�បេ�

ិរេន្ិា�ាបំមរពែា រពជារថ ពា រថ ពជ បសើព្ិទ ឆ្ពើបនិរ��� ែយ �ជ �ា �ា សនពរយ ាះ ះោាើ។ 

 

ជាពជ ប្�ា�រ បសន  បើររែ់ពនគខាយ  ះ  កនសសពថា្រា ស ់ិែថ បើាោពេ  ា្រា នព្ពាបាា

ា�្នជា នំបែមា ថិ រំះ្ះរា ាាយ ា បនសពាយករ�បេ� យិរាញ រហេបកជយះំននិែថាយករ�បរារះក

ែ្ាាជ្ាាាយ ាទ ិ�់ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបេ�ជបឥា្ំាពកាំរែែសពថរមាកររ�ប។ ជា ាាែា �្ន ព់ព�ំំ

ា�នកនំែមា ថិមិាប�្រេបរន នប(នបរហចែ) ែ់ពែយ សន កស�ះ មរនពះយ ាោបកជជបយមាមិរិ

របែិ�ះែប ាទ ែយ  ា រថ ព់ព�ំំាយកែហិ្ជាជា នំរសេព�ទពា្ំមិកំិរនបិប (ប់.ាំ�.ភទ.ាះទ.នាហច)  ែមា ថិ 

រមារព្ពាំទ នសពា�រេា បក “រា ែព្រះេ�រគិពថជពប ិាស្ឋា�ចចរពេាំបារលរែមា ថិហំញ្ញាន្គះ

�បោិាប”។ 

 

មា៉សស អមន�ំហននីហៃន ីហ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



អំពីអ្កិព្ធ 
 
ិ ្ភំន ា  � ែបា់នព� (Dr. Magnus Öhman) 

 ិ ្ភំនបា  � ែបា់នព�  ជា ាទិ្� រ្ែាក្�នរហំញ្ញាន្គះ �បោិាប�ព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្រេបរន នប

(IFES)។ ានថ ាិ ��ំា�្រែុារសវរថា��ហំញ្ញាននះ�បោិាបះា ថិ នាយ ាទ ះះ ាែាន្ែឆ្�ាយ  ១៩៩០ ពរ របក្នោន

ាៅពើិ្ ាប�្ហំតមិ�វ�ែា ា  រ  �ំបសយរ�បំមបនសពា��ំ�នអា។ ានថ ាិ ��ំរយ ាះ រចេករពេយ ោ

�ា�ា ាារថ ា�� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបរះិ្ារែពជ បះយ �ជ �ស់ះជា  ាាហចិ  �ទមន � ឥ ្ភ់�រ ែុទ បពទិថ  ពទ រិ ទប ា  

�ំ �ទ ហ្ែុរទប ាជា សើពបរហេបនថររក ែហាររុិរុំរមរពរុ�ែមា ថិិ នះ បិ�ន ពរពេមិធ�ិា

ហំតមាននះ�រគេបប( BRIDGE)បរះរាពន ថិសពះ់រ�បនស ។ ិ ្ភំន ា់នព� ្ពាិ ថ យិ ើរា ជា �ាបរ

ព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្រេបរន នប (IFES) ិ្ះាយ ិ្ារែរែុរ រពា់� ាទឆ្�ាយ ២០០៧ សពថ ន យ២០០៨បក

ិ្ារែនសពនថ ាិ �ជជបិ្រើន្្បពា�ិ្ាប�្ិ រ់ញាបនងា�ែនទាទហំញ្ញាននះ�បោិាបពើរសយ ិ់ិ្ាែថ រារះ

ះយរ�ពរំះ�កសារក្រាុន។ នថេ�ាាជ ពែញ្ញា បិមនិ ្ភំនបនករាំា្បាែា ែ្្ ន�បោិាបាទ ែា រពាំា្បាពប ប 

ាុះិមល (University of Uppsala) រាមិរាែែុះបនាន។  

 
ហា �ទ  ហ្�់ហ  (Hani Zainulbhai) 

បិ�ទបហ្�់ហប េ ជា ជយ �ជ បរា យ ោរពាាំទក្�នរហំញ្ញាន្គះ �បោិាបប�ព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្

រេបរន នប(IFES)។ រារះពះ់ររ�ប ហា �ទ  ាិ �ជជ បសពថកា�ះាននរពាាំទហំញ្ញាន្គះ �បោិាបរ្�ះ  ិ្ារែ�ទ រា  ា-

ហយប ាា រព�ៀ �ំបហ្ព ក  រះះយរ�ពិ្ារែក្ែរាៀន។ ហា �ទ  េ�ជជបរចេករករពាែំរ្ក ទ

រពេរមាចចិែថាយកនបរហចែា ថិជយាទន យ២០០៧ពរបររស់ះករមាសារាុនែមា ថិាែ្ចាសនទប

“េបក ឌ សំក  ីែះទ�រជ�ែនទាទរំះ�ករានយិ�ថពជ �្ពិ់បង ” កនស។  ហា �ទ េ�ាាជ ពែញ្ញា បិន្ិំញ្ញា បិន្ 

ក្�នររំះ្ះរា ា�្នជា នំ�ំែរ ស្ឋរំះ្ះា�្នជា នំ ាទ ែា រពាំា្បាពប បះះ ា ាែុទ �នោ� (George Washington University)។  

 
នជរ ែា �ា់ែុទ   (Jack Santucci) 

បនជរបម�ា់ែះទប ជា ារជយ �ជ បរា នករែ្ាាជា ាិែថាយកនបរហចែ ែមា ថិពជ្ព ប ពំមាមកា

ា�ះានន�ឌនាហច.ខទហចនះ�.  ីប �ំបក ា្�រកពំនរហាយាប “www.electionguide.org”។ ានថ ាិ �្ាើរា ប ាែរព្ព

ពើរមាចចែនទាទហំញ្ញាន្គះ �បោិាបនសពកនជះរកនេពរបា្រា នបរហចែ។ ពះ�រាពះ់ពពរ យិរ េកររា

ាយកនបរហចែ នជរធខ ថិេ�រចេកររេបរន នរាាយកនសពរេចកនករនែ់ុពនំប�ំបំមាមកាបិែថ

ែហសំនរពះំះយ�ជ�ាទបេបាាំេមន �ហំតមាននះែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន នប (Campaign Finance 

Institute) �ំបករេបរន នរបបះននំពងប (FairVote)។ នជរបម�ា់ែះទ  េ�ាាជ ពែញ្ញា បិន្ា�ះ ិ ្ភំន ក្�នរពា្ំ

ិ្ជា ំិនរ ប្ប �ំ ាបំ ាិពរំះ្ះែំរ្ែា ាទ ែា រពាំា្បាពប បះះគោ� (Georgetown University) �ំ ិំញ្ញា បិន្

ាំា្បាែា ែ្្ ន�បោិាប ាទ ែា រពាំា្បាពប បា ររហយ�ព (McGill University)។  

 
ិ ្ភំន  ា ែះទ�ប  ីរទ (Dr. Marcin Walecki) 

 ិ ្ភំនបា ែះទ�ប  ីរទ  េ ជា �ាបរិ្នំិន្នំ�ា្រា បា ាជាស ់ាេ  ះ ិែព្ា ថិ ពា្ំិ្ ជា ំិនរ ប្ប (the 

European Partnership for Democracy) �ំជាានទ នាទិ្� រ្ែាជា�ថ ់្ាែថ នករហំញ្ញាន្គះ �បោិាបិែថាយកនបរហចែ 



កនស។ ពោរពា�ិាាំែោ�ឌរា ា ជា  ១០ ឆ្�ាយ  ាារថ ា�� ពា្ំិ្ជា ំិនរ ប្ប �ំ ាបំ ាិពរំះ្ះា�នកនំ 

រ្�ះ ិ្ារែះយ�ជ�ប ២៥បរាជះយាញំ ាំបាពោរ របរ ន់ នរ�រពេរា ិ្ឆាយ ាយ ាើាះ រពជ ប ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប �ំ 

រ្ពែទ ពពង ែា ា  រ  មាពវយរា ាបំាភ្ឍ ិរ្ែ�បោិាប។ រលរេ�ាាជពែញ្ញា បិន្ិ ្ភំន

ាែ្�ាកំ� នករ�បោិាប ាទ ពហា ាំា្បាពប បមយប ាា�ន់�ទ  (St. Antony’s College) �ែា រពាំា្បាពប បាះរហចបស 

(Oxford University)ប�ំប ែញ្ញា បិន្ា�ះ ិ ្ភំនះ្ ាិ ថិ  (ក រថរព់ប១ ) ាទ ពហា ាំា្បាពប បះ្ ាិ ថិ  �ំ ស្ឋិាព �ែា រព

ាំា្បាពប បា ាមា (University of Warsaw)។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សេ ចក្តីផ្តើម 

 

 “ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប េ ជា ិ�់ពជបប ាែយ ា់ �ថ ែមា ថិពា្ំិ្ជា ំិនរ ប្ប ាបំ ាិពរំះ្ះ �ំកាបំាភ្ឍ។ 

រ េិរវបកករេបរន នា�អាពមឥនរស� ប  ែ្ពែុទ ាំពពា�បាាែរព្ព  ិរ្ែ�បោិាបពា�រា ិ្រជ ន

ិ្ជន គ ែចំនមច ញ �ំ ាជ្ញាព់ពំ�� ិ្ារែ�ោបពា�ាយ �ជ ព ះ់ ែន្់ ាប ា�រររប ររនជចាទហំតមាននះ

រារ្�ះ �បោិាប �ៅននពា�ឥា្ំាពរ�ពើះ  បាា�ពា្ំិ្ ជា ំិនរ ប្ប �ំ ាបំ ាិពរំះ្ះ សោបាះ យ ាា ះ

ិ្រន រ ាិ �ើប។ ពា�នន នាពបរ នព្ពាបាានសពក�ថនន ទរយរេ  ិះរ�ណ ប នសពនះ្ិរបពថ ាិ �ប ាះ្ ាិែថ

ាយ ាទ ាយហយ �ំ ពរេ រ�ឥា្ំាព�រ ប”1

 ើិាោបកា�ែះឆ�ុរស់ះសរពេរររប ររ �ៅពា�រំះ្ះរា ជា ះ្ើ�ាៀននសពរបេមនតារចេ។ រ្�ះ ះយ  ោព

ិ្ារែះយ�ជ�ប១៣៦បនសព ជាបាទ �ា�ះែ�ម រ�បបរប ំនន្� ព ន់ រញ្ញា ឆ្�ាយ  ២០០៩ ា�ននមិរាែះយ�ជ�ប១០៧ប

 ិះរ�ណ បបនសពរនះរេ�ាបនងា�ម ថិម�ថែមា ថិរចេកា�ំំះចបបាយាទកា�ះាននជពះច ថិិែថាជររវរថាំ�រ�

��កិរ់ញាបនងា�ហំតមាននះិែថរិរេជ�ឈរេា បរេបរន ន។ រារ្�ះ ះយ  ោពិ្ារែវយ�រ ប ពា�មិរាែ

ះយ�ជ�សពថរ� ៦១ តបរែាេ��៥៧% នសពាះ យ ពា �ិាិ�តមននំនមពតា្ិរចេកិរ់ញះយ  ់ព �ំ ះយ �បិែថ រិ រ្់ជ�

ឈឈ្ពោបរេបរន នរចបរា 1

2។ បើររ ះាយ ាិ ះថ ាាជ ពែ្ាពថ កសន ាយាទ ាខ នសរយនសពររេនា�កញ�រញ ថិាា

ាធំ�ជពកខ់ាះច ថិ �ំ រា ា�ះ ាន្នជារថ ែ្នន។បពេ រាុនបះ់រនថែាយ ពថកនសក  ះយ �ជ �ិ្ារែសនពាះយវ�ថា�

ប�្នរា សកខ់ាះច ថិែយរ ថិកន្ជ នាំ�ំន្ប្ិរិសោបិ្ែំា្ំបា ារពេហំតមាននះ�រគេបា�ះយ�ជ�ក�ថននរមះេ�។ 

ជពាំន រនះ�ំគបេ�កបាះយវ�ថា�មិរាែ�ពជបេ�ាះបបាែថបរកពសរប់បរសេព�ទជយ�បរពថក

ពយេរនសពវរថារ���កិរ់ញាបនងា�ាយាទហំតមាននះបិែថ ិរ្�រគេបប�ំបហំតមាននះែមា ថិ

បះា្ចករឃែចរេបរន នរចបរា។  

 

។  

 

 របា�កាាជពមយ ពថរ�រពេឥា្ំាពិែថហំតមាននះរារះ�រគេប  ាើិា�ះែញ្ញាា្រា ែហ

ិ្ជាជា នំែនទាទកិ្ឆាយ ាយ ាើាះ រពជ ប (UNCAC) េ�រថិត�់ ពរែះរនទាយបាចាពជបក  ិ្ារែាាយ ា បជ 

់ំន យ់ ាះ បាា សើព្ិ ទ  “ា្� នព្ពាបាារារ្�ះ រា ក្នពថ ព់ព�ំំសពថ រិ រ្់ជ�ឈរេា បរេបរន នែព្ា ថិ ពះ់នយន 

ែា ា  រ   រហេប�ំ ិរ្ែ�បោិាបកនសបមិែំ�រ េិនះរចេរ�េ�" (ពា ន្ា ៧ (៣))។ 

 

 ាោបប ា ា ររ សោប ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបពំ�ពន�ម�ថននែយរំមន�ពននកិរ់ញាបនងា�  ិះរ�ណ បរា។ 

កររបបានន�បបហំតមាននះ�រគេបររេ�ជពិត�់ ពវយព់ព�ំំិែថ ិរ្�រគេបប�ំបព់ព�ំំប

                                                           
1 កគំពបបពា្ំមិកំិរនបិប�ំបាបំេពរំះ�ប(ន យប២០០៣)  រែុារសន ចយាយាទហំតមាននះរះ�រគេបបពយះរាែ�ឌែមា ថិរពេររពុែថប

នាខ អារះិ�ន មិរាែមិកំិរនបិគាទរកា បាយាបប៥។បករេបាះពុក្បករែុ ទែមា ថិជយ�ជបិរះ�ររាែបិែថាទអ រថរែហសំនរពះំ

ែមា ថិបកាបំាភិា�នកនំប(សំធ�ទ  ីែះទ�រជ�)។ប 
2 រ េិរមិ�ិរុិរ���កិរ់ញាបនងា�ាយាទហំតមាននះិែថ ិរ្�រគេបបមន �អារ�បា�ពរេ រមិរែេក់ខប។បាបនងា�និិរ�បប

នះរេ�រះមិរាែះយ�ជ�ប១២០បនសពមិរាែះយ�ជ�៣៩បតប១ /៣បរះះយរចពរចបបាះយា�កនមពតា្ិរចេេបក ឌ ហំតមាននះ�រគេបកប

កខ់ាករចបរា។បមន �អាែមា ថិមិរាែ�ទពជបប�ំបមិបាាបនងា�វយរ�បបនះររពេពេ�រារះជយា់រះះរមកបប(រែះរនទែ�ំំ�) �ប

រែុារសរ�ប។ប 



រា ិោបឆ្�ោនសោប

ែរ ទ  �ំបះ ន្នំពង  

ាបំ ាិពរំះ្ះសនព

ពា�ិ្ែំា្បាា 

 

ពា្្ំិ ជាំិនរ ប្ប 

 

ាយ ាើាះ រពជ ប 

ហំញ្ញាន្គះ  

�បោិាប 

ែមា ថិរចេបះា្ចករឃែចរេបរន នកនស។បស់រះប  ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបា��បបមិស ្និ ថ ពើិ �់

ករមះេ� កាំរែែបឥគំិគិែថ ិរ្�រគេបប�ំបពម�នទមធ របមាពវយកពមិរគជ�ឌនសពាជររ

មនតាបរះំននាះររថិចុ ថិាទករេបរន ន (នសព�រ បេ ជា ិ្ា �ិាះព��ិាិ�តមននំពជបះយ�ជ�បនសពា�នះ

រះា�ះែ�ម ាយកែហមិកកនំែនទាទកមិនយាយរាេាះរពជប)។បរមរាទកិរ់ញាបនងា�ហំតមាននះ�រគេបប

ិាិ��  កមនមនាំ�ំនិ �ំបកជព� ព់ព�ំំ�បោិាប ររ ាិ �ា ថិ ិញ្ះ់ពកនស�់ាកិពឃនថ �ំបនស�

រយ នថរ�រពេកកនពថាអំវ�ប�ំបះយ�បិែថ ិរ្�រគេបតរិរេជ�  រា រចេហំតមិ�វ�ែា ា  រ

សោបក្ាាពថ  �ំ ិ្បោពសពថ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�  �ំប�្នរា ា់រ�ពជបះយ�ជ�រាុនបា�ស់ះកប

ករយ នថបរ ារពែយរ ថិ្ាើរា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោនករសេព។ ិាាំែោ�ឌែា រពរ�ប ររ ាិ �ិរ់ញប ាះ្ ាិែថ

កសន គា  ិាិ��  �ំ រា ន្ជ នាំ�ំន្បាាយ ា បសនព្ាើើសោបែ្គា បិ�ិែថស្ឋាបំ ាិពរាាះយាា �ថ ្ ថិ ្ា�ថ

�ៅើបារ  ស់រះបបកះ់ពជពគ ែរពាាទែយ�រថមរ�ពែយពែះទាពំប�ំបមិាប�្ក្ាចក្បបា�មរែយស�ថ

គ សខ យរះករចេ្ិរា ន្ជ នាំ�ំន្បែរមពះរ�េ�សោបិ្ែំា្ំបា ា។  

 

បរះាំសំអាា់រ�  ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបែនំន�ៅមនថះយ�ះះមិែាច � ិ�់ែយ ា់ �ថ ជា ះ្ើ�រ្�ះ ជទានំ

�បោិាប។ រា ិោបឆ្�ោនសោបែរ ទ  �ំបះ ន្នំពង  �បោិាបិ្ជា ំិនរ ប្ប ាបំ ាិពរំះ្ះមិរិរបិ្ែំា្ំ

បា ា �ំបាយរាេាះ រពជ ប ែះ ា្ននក ថិាា រថ ាំ��� ហំញ្ញាននះ�បោិាប ះយន រំហំញ្ញាន្គះ ិែថ ិរ្ែ�បោិាប 

�ំបហំតមាននះែមា ថិ រា ឃោែ�ា ិោបឆ្�ោនាាះជបឥា្ំាពជា ាំជ្ជពា� �ំ ាាំជ្ជពា�ពើិ �់វយរចប។ រា ពា �

�ធ�្ ថិ ្ា�ថ ាា ះ្ាើ្្ប ិរ្ែ�រគេបបតបរិរេជ�វយាែថ សនពះ់ពជ ពិ្រជ និ្ជន រះករេបរន ន 

ា�ពា្អាិត�់ �ម�រគេបិែថ់ខជ�សពថាររេបរន ន   ិ ះ �្ននាាររ ាា ះជបឥា្ំាពសពថរា ិ្រជ និ្ជន រះ

កិោបឆ្�ោនកសន ។ កពជប្�ា�រ បសន  ិចុ ថិាទករេបរន ន រររន្់ ារា �ា��ា�ាែមា ថិរចេកាំអរ្

្ិា�ិ្ែំា្ំបា ាជាពជ បាពសំនស ររ  ិ ះ �្ននមរ�ពព�្ន្ទមធ រាាះ�� ក ថិរា នា្ារំះ្ះះយរបបាជរាររចេាអំវ�

�រគេបនសពា�មាាិ�រមះេ�ប សនពករ�បាាះរចេ្ិ  ិ បាាពថ ពំ�ន្� ពនន រ�រពេករឆខេបនិិែថា្�រ

�បោិាបាៅ�� នព្់ ារា ិែថ ែា ា  រ ជ�  ិ ះ  ្ ោបារ  ននគនពាាយ   ិបបពថកម ថិម�ធ�មធ រ

កនស។ ែះិ ពរ ារ�បោិាប �ំប ិរ្ �បោិាបនសពា�រែនអានករហំតមាននះ  ាាះជពបេ�គ 

របំែមពះយរបបក  ិះ�  ិរចេាអំវ��រគេប�ពជបនសពាះយំែិះច ថិបររ  ិះន�នឥា្ំាពាាជំ�ា��ហំតម -

ាននះរារះរំះ�ក�រគេបបររនះិរេន្ិា�កនស�់ាាសន�ាយរាេាះរពជបសរនែ�ថ�ថថបរហេប�ំកធខ រថះះប

�់ាជយរ�រាះរះំននាទមធ រជ�រារះមិាប�្�រគេបវយព់ព។ 

 

សោបែា នន នជ �ា ាទ ែ់ពិែថ ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបរារះ 

ាយ �ា រថ ាយ �កពជបាំែប បាាយ ាែថសរពេ រាេិរ្�ះ ាយះរាព

ពជ បាែាន្ែះះ រ្ ោប�រ ប ព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្

រេបរន ន ( IFES) ាិ �ា�ះាននព្ ោចចករមះេ�រះ

មិរាែកប២០បរពេាំបារលរបរសេព�ទ ា្� កបពថស� �ំ 

នព្ពាបាារារ្�ះ កកនពថព់ព�ំំសពថ ិរ្ែ�បោិាប �ំ 

បះ ា្�ារា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោន។ រារះរំះ�ក�រ ប ាយក



នបរហចែ ាិ �្ាើរា ជា ស ់ជា ពជ បែពា ជំរ�ាយក�ទនំិតមននំ មន បិ�ា�ះាននិាិ�� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប 

 ិរ្ែ�បោិាបបមរ�ពែ្ពែុទ ាំព �ំ ិ្ាប�្ក្ែា្ាក្ែាប �ៅនាពិ ្នាិ្ារែក្ែរ�ៅរះាចទិាេ  ះ ិ ាា ែុទ  

ាា ហ្ា្ ំរ ាាពរ ំរា ាទ � �ំ រារ ាះទិ។ 

 

ាយាទព្ ោរពាាំទរ�ប 

 ព់ព�ំំា្រា ែហិ្ជាជា នំរសេព�ទពា្ំមិកំិរនបិ (ប់.ាំ�.ភទ.ាះទ.នាហច) មនតា ាិ �ិ្រើនើរះបរ

រាពពំ�សពថប ២ ឆ្�ាយ កប ិ�្ាាិ ថ ាទ ពហា ែ�្�ំិ ា នា្រា ែហិ្ជាជា នំេ�ា�ះ ពប នា�ះែញ្ញាា្រា ែហិ្ជា ជា នំ

ែនទាទកិ្ឆាយ ាយ ាើាះ រពជ ប �ំបរះបររាព ិ្ហន ពជា រ�្ពបឆ្�ាយ  ិះរ�ណ បពះ ��� ា�ះែញ្ញា�រ បះ់ពជា ពា�។ 

សោបា�កាាជ ពែ្ាពថ ាទ អាាយេះថរ្�ះ រា ពើររព្ាែថ រា បពថ ស� ាយ ាទ ិ�់ហំតមាននះ �ំប �បោិាប

រាា់វយាំបារលរបរាេិប់ .ាំ�.ភទ.ាះទ.នាហច ាិ �រថិញ្ះ់ពរះជះយាទពជបិែថ់ខជ�បរបែិ�ះែ�់ា រា យមានករ

ហំតមាននះសពថព្ ោរពាាំទនសពា�បររាពកះ្ើ�ឆ្�ាយ ិែថ ាយកនបរហចែបរះរព យិ  ិ្រើន្្បពា�

កែ�ុចសរា់ពយា់លប�ំរ ន់ នពើពា្កព ែនទាយាទិាស្ឋា�ែា រព �ំបិាាំរម�ឌពម រ្�ះ ាំែប បហំញ្ញាន្គះ

�បោិាប3

បកាំរមបរគិពថពជបះយ�ជ�មនតាេ�រចេរេកពជប រ្ះ ពា្�រែ្ាាជ្ាា ា្�រជយ �ាញ ែរព្ពជ�ិ្ឆាយ ាយ ាើ

ាះ រពជ ប �ំបមន បិ�ា�ះាននិាិ��  រារ្�ះ ាំែប បហំញ្ញាន្គះ �បោិាប សើព្ិទ ជព ិញ្ជារថ ប�ំប រយ  នថានន�បប

ពា ន្ា ៧ រក ប់ ប ៣ �ា�ះែ�ម ា�នកនំែនទាទកមិនយាយរាេាះរពជប  ាយាទ នព្ពាបាារ្�ះ ាំែប បហំញ្ញាន្គះ �បោ-

ាិបបវយរារះិ ំិ ា�ា�ះែ�ម រ�បប�ំរាិ នះយ ិាាំរម�ឌពមពជបះយ�ជ��កា�ះាននករថនែន ។ 

ា្រា នបរហចែ ាិ �ៀិះយ ំរែា ពជ បកពាទន យ ២០០៧ រសេព�ទរម េិមេែថកព់ពំ�ែមា ថិកាំអរ្រ�បប

របពេបំរមប“ិាំ�មពតែមា ថិហំតមាននះ�រគេប”  បនសពិះ�ះិ��រ�បេ�ិត� ថិជះរពថរហេបជពបរ

ករេបាះពុក្បរ�ប។ កពាទឆ្�ាយ  ២០០៨ រា ែ្ាថ ពនំពជ បមនតា ាិ �្ាើើរ្�ះ ះយ  ោពា្�រជយ �ាញនករហំញ្ញាន្គះ

�បោិាបករមះេ�បរសេព�ទនែចរាបនងា� ាយ ាទ ិញ្ហាះយ ិពជបះយ�ជ�រះាែំបបហំតមាននះ�រគេប �ំ សយ  ោប -

ែ្ាបចចនសពមិរិរបមិែំា្ំអា។ រហាយ ាប  “

។ នាពបរ រមារពាាំទ�រ បបាយកនបរហចែ  ជពជា ពជ ប�� ស ់ិែថ ់្ពជ � ាិ �ា�ះាននែរព្ពបាា

ជាិ�និចុ ថិសើព្ិ ទ ិ្រើ�រា បពថ ស� រពេាំទ ែា ែ្្ នក្ែររ្�ះ រា ា្� នព្ពាបាាបរារះកកនពថហំតមាននះសពថ -

ិរ្ែ�បោិាប �ំបបះា្ចកឃោែ�ាិោបឆ្�ោន។  

 

www.moneyandpolitics.net” នសពឧាុំែ ន់ ះថពះ់ែមា ថិ

ាែំបបហំតមាននះ�រគេបមនតាេ�ិ្រើនរេ។បរហាយាបរ�ប ពំ�ន្� ពននា�ំរែា �ា�ា ាារថ ា�� ព្ ោ

�រ បរា នន គនពាាយ ំរមែយស�ថករមះេ�រាុនរះាមពថកែា ាប នង ពា �  ាិបរា  ឌ  ះច ថិ �ំិាិ�� ចចប

កអមាថ ្ពរែ ាា  ាិ ថ  ារ ែ្ិ ាញ �ំ ាិ ាយ បនសពមិព់ពេ�ពរាទមិរាែះយ�ជ�ប៤០បាទជះយាញំាំបារលរ 3

4។ 

បរះមរិ ប់ ប �ិ�់ចចស់ះនសពេ�ាំអរ្ជះពររហេបរ�បបរបេេ�រចេ ែរព្ពបាាជា ះ្ើ�នាពបរ

អាកស់ែយស�ថពជបះយ�ជ�។ រារះករុិះយប“ំរមមបរពែនទាយាទ រ�បិអាប�ំបនាខ អា

                                                           
3 ែមា ថិាបនងា�ិន�នពែនទាយាទបប់.ាំ�.ភទ.ាះទ.នាហចបែ់ពររពេពរារះរហាយាបបwww.un.org/democracyfund។ 
4 រហាយាបរ�បររា�កុះរិ�ន ញាះទ�រេន នរក្រាុនែមា ថិអ� ថិរ�ក�ថបមន បិ�ា�ះាននិាិ�� ែនទាទហំតមាននះ�រគេបរារះមិរាែប

ះយ�ជ�៣៥បរហេប�ំពំ់ំនះិរ ឌ មពតករមះេ�រាុនបា�ស់ះកាមពថេបក ឌ ករសេព។ 

http://www.moneyandpolitics.net/�
http://www.un.org/democracyfund�


រះហំតមាននះ�រគេប” ឆ្�ាយ  ២០០៨5

បាកនបរហចែ  ររ ាិ �រចេករកស ់ជា ពជ បរ្ះ ពារែ្ររនរា  ឌ ិោបឆ្�ោនា�្នជា នំឈា �ពះ ់រ  

ពជបះយ�ជ�កនស ស់ះជា  ពជ្ព ប ពសនប (Carter Center) ា្រា ែ�្នំែះ ់ �ំ ែហិ្នំិន្នំរា ាចទិាេ  ះ ិ (OSCE) 

ា្រា �ិ�ន ស្ឋរាាចទិាា ពរ ំរ (Organisation of American States) ានទនាំា្បាែ្គា�ាា ហ្ា្ ំរអ ា់ ន្ិ ់ ែមា ថិ 

ករេបរន នប( EISA) ពរ ា់ ំរា ស្ឋា� យ់ពំ�នាព (Commonwealth Secretariat) �ំ ាំា្បាែ្គា�ជា នំិ្ជា ំិនរ ប្ប 

ែព្ា ថិ រំះ្ះរា ា�្នជា នំ (NDI)។ រា ា �រ បរ ន់ នកែយស�ថរ�រពេកា្� រា សា រថ ិញ្ះ់ព�់ាកន្ជ នាំ�ំន្បហំញ្ញ-

ាន្គះ រ្�ះ បះា្ចកឃោែ�ា រេបរន នាៅរ្�ះ រមារិែររពាប�ំប  ាិបរា  ឌ ិែថមរ�ពារែរនក ឌ ប

វយរចប។ រំះ�ិ្ជះ យ ះយ�ជ� ៣ ពើរ �ៅាទរ្ះ ា ាែុទ �នោ� �ំ ាានខថជប(ែហសំនរពះំ)  េ�ះ់ពជពះយន រគ 

ែយស�ថនគពរាុនសពថរំះ�ក�រ ប ះយន រំរិែររពាជព ពជបីាយកនបរហចែប �ំបពជ្ព ប ពសនប  

រះមិរាែពទិថេ�ិរ់ញ្ិរឃេញ�់ារ ទ ែំរ្មរព�សរា�មិរគជ�ឌពជប 5

6។ 

 

 ា្រា នបរហចែេ�រចេកជព ជា ពជ បស ់ព្ ោរពាាំទសរែយ ា់ �ថ ិែថ

់្ពជ �េ  ា្រា នព្ពាបាាា�្នជា នំ (Transparency International) សនពជាា្រា ឈា �ពះ ់រ រ្�ះ ាំបាពោរស

ាំែប បិ្ឆាយ ាយ ាើាះ រពជ ប។ ា្រា ាាយ ាទ ររ ាិ �រុិះយកសន �់ាមរ�ពករិរ�ន បនែ�ពជបរាំែ�្�ំែទា

ា�្នជា នំែនទាទកិ្ឆាយ ាយ ាើាះ រពជ បកពាទឆ្�ាយ  ២០០៨ �ៅាទមរ�ននគ�ប(មិរាែមរំះ)  ហើបរបេ�� ិ្រើន

្ិា�រមាជព ពជបសើព្ិទ រពេររេ�់ាិញ្ហា�ា�ា បនសព ាារថ ារ��� នព្ពាបាាហំតមាននះិែថ ិរ្ែ

�បោិាប �ំ ហំតមាននះែមា ថិរា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោនរាំរំះ្ះ្ិ ជះ យ ិែថសំកអទ�ា�ះែ�ម ាយកែហ-

មិកកនំែនទាទកមិនយាយរាេាះរពជបបនសព��មិមា�ននរ�រាាទមរ�ស់ិប(មិរាែកជ) រះន់បាះំចំកបន យប

២០០៩។  

 

បរមរាទរំះ�ែហមិនំិននំកកពជបាយកពជបះយ�ជ�ស់ះេ�រុិរ ថិសរពេប ា្រា នបរហចែ ាិ �្ាើរា 

ជា ពជ ប ាំា្បាែ្គា�ា�្នជា នំែព្ា ថិ ពំា្ំិ្ ជា ំិនរ ប្ប �ំ ជយ �ជ បរា ិោបឆ្�ោន (IDEA) រ្�ះ រា ពើររព្ាែថ រា បពថ

ស� ាយាទហំតមាននះិែថ ិរ្ែ�បោិាប �ំបបះា្ចក ឃោែ�ាិោបរន នបរហេប�ំមរែយស�ថិែថី

រារះកស�រចយជពនិិមិកំិរនបិប�ំបាបំេពរំះ�នសពា�មិែំា្ំអា ។ ាំរែែករ�បរ�រាុនប 

ា្រា ាាយ ាទ �រ បេ�រុិះយ្ិា�រពាាំទិ នះ បិ�ន ពះថរបនរពជបបែនទាទហំតមាននះ�រគេប  រារ្�ះ 

ំរមែយរ ថិិ នះ បិ�ន ពាយាទករែា �ា�រ្�ះ ពា្ំិ្ជា ំិនរ ប្ប ាបំ ាិពរំះ្ះ �ំរា ិោប ឆ្�ោនបនសព

រហកនថកប“មិុទះ” ( BRIDGE)ប�ំេ�ាមទរ្ិេ�ក�ថននា់លបនគពរាុន�់ាាបនងា�វរថា��ិ�់រ�ប

រារះែាចាះចំិចបបែនទាយាទប“កម ថិមប�ំបះយ�បែមា ថិករេបរន ន” 6

7។ 

                                                           
5 ំរមរ�បនះរេ�រារពេរហាយាបបwww.moneyandpolitics.net �ំបរហាយាបបwww.transparency.org។ 
6 ារះ់ពជពពរាទិ�ន ាយកចចបស់ះកាាំេមន �ហ់ថែមា ថិពា្ំមិកំិរនបិាហះិរ្ប (the Netherlands Institute for Multiparty 

Democracy) រាាំកែយពរែ ទប (Open Society Forum) ែាពនាខ អាពទិថប (the Lebanese Transparency Association) ពជ្ព ប ពប

�រគេបែរពាប (Center for Responsive Politics)បាាំេមន �មិ់ុរឃទែឌប (the Brookings Institute) មរពាាំេពបបះ�បហិឃទ�ែឌប (John 

Hopkins University)ប�ំប ររពាករុិះយករេបរន នែហាប�្ែហសំនរពះំប (the US Federal Election Commission) បររេ�ះ់ពជពប

គ ែរពាកនសរារះរំះ�មិជះយវយរ�ប។បវយរយ នថរហនះែនទាទកមិជះយបវយេបក ឌ ែនទាទហំតមាននះ�រគេបែមា ថិករេបរន នបន យប

២០០៩បរាមិរាែពទិថបនះររពេពេ�រារពេរហាយាបប“ហំតមាននះប�ំប�រគេប”។ប 
7 “ករម�ធ�រារះពា្ំមិកំិរនបិបាបំេពរំះ�ប�ំបករេបរន ន” (BRIDGE) នសពា�រហាយាបបwww.bridge-project.org េ�ប

កខ បរ�កិាំ�ករបនសពមនតាេ�បររ�រម េិមេែថកនសបរបាយកបUNDP UNEAD International IDEA រហេប�ំ ររពាកប

http://www.moneyandpolitics.net/�
http://www.transparency.org/�
http://www.bridge-project.org/�


 រសេព�ទធច្ិេ�ក�ថននរមះេ�ជពនសពនះរចេរ�េ��់ាជយចញែពននអាបែមា ថិកនពថកាបនងា�សពថ

រមារពាាំទរ�បប�ំបែមា ថិវញបរាននមិរគជ�ឌាទិាាំរម�ឌិែថារជយចញចចពរាទជះយាញំាំបារលរប

នសពរចេករពេម ថិាំសំអា�ហំតមាននះ�រគេបបស់ះកបករចេិាិ�តមននំបកា�ះាននបកមនមនាំ�ំនិប�ំប

កំមាមកាករសេពបាយក នបរហចែេ�ិរេនមរ�ពាំរមបរគិពថនករហំតមាននះ�រគេបបពជបរសេព�ទរចេក

រពេរមារពាាំទរ�ប។ ា្�រជយ �ាញរា ព្ិទ ាាយ  ៦០ ់ិ ពរាទ ិ ្នាិ្ារែះយ �ជ � ៣៧ � ្ ថិ ា្ាទ ិាាយ ាែថ  

ាិ �ាាជ ពបររា ាញ្ជើញិែថ ាយកនបរហចែរសេព�ទះន រយពន រះយ  រ ប ស� ិែថាជររែ្នទ ាទ ិញ្ហាក្ែរបនសព

ាារថ ា�� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប។ រារាពនសពែៀាបៅ�របន្់ ា ាិ �ះរ្ើ ែយ �ជ កព់ពំ�ករមះេ�នសព

ា��ៅម ថិជយ ា់រ�ទ ពជ ប មនតាេ�សារថ ជ់�មរ�ពាំរមបរគិពថរសេព�ទរចេក យិបខេ  ហើបករឆខេបនិិែថ ាជររេ�

ជជបនរពពមាននិាះះរមកប�រែុារសនសពេ�រេបាះពុក្បរ�ប។  រមពះរពខេប យិបខេិែថារជយចញវយរចប

នះររពេពេ�រារពេរហាយាបប“www.moneyandpolitics.net”។ 

 

 ែៀាបៅ�របមិព់ពកនះយិាាំែោ�ឌាាយ ា បសនពរបេេ�ំមាមកាជពបរព្ ោរពាាំទរ�ប រហេប

�ំែរពាអាពជបះយ�ជ�រក្រាុន។បរ េិរវបក ែៀាបៅ�របបករថនែន ាះ យ ាា ះ្ ថិ ស ្និ ថ េ�្ ថិ ក្�នរាាយ ាែថ

ររាំននព� ររ  ិះន�នជយ ា់រ�ទ ពជ បនសព�ំគបាយាទកិរ់ញាបនងា�ហំតមាននះ�រគេប  ករថរមពំនរពេរា 

ះយ  ា ប រា ក្នពថ ព់ព�ំំែា ា  រ សពថរិរេជ�ប�ំប ិរ្�រគេប  �ំកា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ

�រគេប ែះ ា្ននេ�ិរ់ញិាាំែោ�ឌព្ារារះាែំបបែយស�ថករមះេ�។ ែា្ាា�ះ រ្ពពជ បនសពអ� ថិពរ

កពជបរែុារសរ�បេ�ា�្បពថ ាយាទ ាែ្ែ�ាា�ែយ ា់ �ថ រារះិរះ�រែបាុហំញ្ញាន្គះ �បោិាប។ ែមា ថិពំន្នា្�រ

ាា�ាាយ ា ប ា សនពា ថិាា ព្ព ឌ ះថនែចបពថ្ិេ�ក�ថននែះទជរមជនគពរាុនរចប  ែ់ពរពើពរារ្�ះ 

ិត� ទាន្គិ ាែមា ថិកាា�ិ�្គនពសនពរះរចបពា�ំរមែយស�ថប�ំបរហាយាបករមះេ�។ 

 

ិាាំែោ�ឌចចាទជះ យ ាំញាំបាពោរ �ំបកពំ�ា�ះាននមា�ែនទប“ាះពុពជបមនតាម ថិាយហយវយាែថ” 

បរា រ្�ះ ម សែយរ សរែយ ា់ �ថ ពជ បែ្នទ ាទ ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប ារ�ំា�្បរាព-ហរ �  ា ែ្ពាឈប  (Karl-Heinz 

Nassmacher) ាិ �ា�ិពថគា  “ក  ិះ�  ិរ្�ះ រា រកុិាាំែោ�ឌ�ពជប ន្់ ាះា ថិ ក្នើពរះញាទកាាជពមយ ពថអា

ះ់ែ ”8

                                                                                                                                                                                                   
រុិះយករេបរន នា់មន ពទ។បរំះ�មិជះយពជបែមា ថិរុិះយំរមិ នះ បិ�ន ពបបBRIDGE េ�មិមា�ននរ�រាាទមរ�ែនះរ ះ់ពប(មិរាែប

ែុះបនាន) កពាទន់ឧែអបន យ២០០៩បនសពរះរចបា�ារះ់ពជពពរាទ ររពាករេបរន នះមរបាាថរខែប�ំបាយកនាខ អាប

ា�នកនំនពខេព ថប�ំបងាចទ។បACE នសពា�រហាយាបប

។ រលរបព េ់ព ាទ �ន់ ភ់ឈទ �ែ្ទ  (Michael Pinto-Duschinsky) ររ ាិ �គ្ពនែ្សៀ្�ា�រ បសន គា  “ាះយពា �ះ្ ាិ ថិ

ជព ា ពជ ប តបាំទមែនជព�ពជប�ករចេឧិននពម�បាយ�កនះមនតាេ�បររ�ា�ះានន្ិេ�ែមា ថិម ថិប

មិកកនំរចបរាបកាំរែែរះ់ រនសព�ធ�ចចនសពមនតាកាយេះថែមា ថិបររ�ា�ះាននះច ថិប�ំប

ប�នកឧិននពម�វយរចបា�ពរេ រ ះ់ែ គ សខ យរចប” 8

9។ 

www.aceproject.org េកិ�ន ញនះរ យនពរះយរ បស�ាយាទករេបរន នជពរហប

ាយាបនយនាន នគ ា់ពយា់លបបនសពាះយធខ ថិា�ាទពះ�ពរ។ប 
8 �មា ឈបប(២០០៣)បែ�ម  ែនទាយាទប“ ិរ្�រគេបបកកនពថព់ព�ំំប�ំបពា្ំមិកំិរនបិ” ាយាប២ , កកនពថព់ព�ំំសពថ

 ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចករឃែចរេបរន ន, រែុារសន ចយករែុ ទ, International IDEA, ែនះរ ះ់ព។ 
9 ាទ�ន់-ភ់ជទ�ែយទបព រឃេពប(២០០២) , ហំតមាននះ�រគេបរារះែហព�ឌ យ់ពំ�នាពបាយាបប២៥ , រែុារសរេបាះពុក្បករែុ ទបកាំា�

ាយាទពា្ំមិកំិរនបិបះច ថិាទ១, រពសំកំ� យ់ពំ�នាពមិាយាទមរ�ះ។ 

http://www.aceproject.org/�


 ឥំបា ិគនិិ�រ បររ ា�ឥា្ំាពពើព្ ោរពាាំទរ�បនស ាោពេ នាពបរ រា ះរ្ែៀារសរ�ប។ ស់ះ

្ ថិ ែរព្ពបាារា ា ាាយ ាែថ ិែថ ាយកនបរហចែនសបរែុារសរ�បាះយា� យិ ន ចយបតបរថរះញ�់ា

ាបំមរពបតបសយរ�បំមបករថលរថ�ពជបរចបរា ។បកុះបពរាញំ  យិ ិែថរបេេ ្ាើរា ាញ្ជើញារបរថាប�្

្្បះ់ពជពកាំអរ្រពេិាាំរម�ឌនសពរបេេ�ាាជពហ់នពរាពថ��រាពរ�បបរហេប�ំរិុិនសព

ិ្ារែចចរាជះយាញំាំបាពោរាាះវញបរាននមិរគជ�ឌាទមិរាែសារាុន  រាារពសនពរបេា្បាបា ព

ែ្ានបពថ ាទ ែា ែយ ា់ �ថ  �ំ ឥា្ំាព� ហំតមាននះរារះ�បោិាប។ 

 

បរះ់ រនសពរនះិរេនែយ ះយ ាធំ�ជពពជបបនសពអទបរថាប�្អរមះេ�បតបវយាែថ��បពថំែិបកប

រចេនិិរ�បនះរចេរ�េ�ពះបមជននបររចេ្ិាធំ�វយរចបា�ពរេ រា់ពយា់លបបរពបរបាះយា�ប

ានន�បបករថលរថ។បកែ�ុចនសពា�កហ់នហាយាទនពខនសពរមនតារពេរែុជបប�ំបាយាទមិែំា្អា�សយរ�បប

ំមបរក្នសពែនំនរារះមន �អា ះ់ែ េកាចទនសពរះថេ�។ប

 

ាែ្�វ�ែយស�ថរារ្�ះ ាំែប បហំញ្ញាន្គះ�បោិាប  

 ់ រ សនពពា�រា ាាជ ពែ្ាពថ ជា ប់ពរហើប ាយ ាទ ែា ែយ ា់ �ថ � ហំតមាននះរ្�ះ ាំែប ប�បោិាប (ស់ះក

រា ាំញែ�្ព� រឆ្�ោននសពរ ាបរា  ឌ ពរគា ាិ �រើនពា�រារះមិរាែមរំះែពបប ះិរ ) រារះបរ ារពាទប

តប ទិ ាែាន្ែះះ រ្ ោប�រ ប រែរនរឃេញពា�រា រើ�ើជ ្្បរនថ ែព្ាពថ ះយរបបក់ំន យ់ម �ិនមិរះករចេ

ិាិ�តមននំរសេព�ទម ថិមហំតមាននះ រ្�ះ ាំែប ប�បោិាបរាា់ាាយ ាំបាពោរ នាពបរ រា នមពតា្ិា�កិរ់ញ

ាបនងា�ហំតមាននះ�រគេប ករថិព្ាព �ំបរថរមពំនរក្រពេះយ ់ពប�ំបះយ�បិែថរិរេជ�ប�ំប

 ិរ្�រគេប �ំបកកនពថគំាកំាទសំសពថរិរេជ�ប�ំប ិរ្�រគេប ។ រ្ះ ពា្រា ែ្ពែុទ ាំព

ចរាពិះ្ះះ ិ្ �្ិ�រ�បក�ថននពា �បាាែរព្ពជារាពពះ � រារ្�ះ រា ន្ជ នាំ�ំន្បជព�ែរព្ពបាាហំញ្ញាន្គះ ិែថ

 ិរ្ែ�បោិាប រិ រ្់ជ�ឈឈ្ពោប �ំ ព�្ន្ទ នសពាាជពា ននំជពបរកក ថិរន ន។ 

 

�ៅារពសនពករាាែជាយាទនជចាទហំតមាននះរារះរំះ�កិែថ ិរ្ែ�បោិាប �ំរា មិមា�ននរ�

�បះា្ចកឃោែ�ាិោបឆ្�ោនេ�ាាជពកា ថិនពា ឌ ក�ថននរមះេ�រេរាបែរាញាំបារលរ  រេ�ប

មិព់ពកនះយិាាំរម�ឌករមះេ�ជពបរកះ់ពជពា�ះាននករថនែនបករចេិាិ�� ែមា ថិម ថិមប�ំបកមនមន

ាំ�ំនិជព�ហំតមាននះ�រគេបបរហេប�ំជពបរកបរះំននាះររថែំរ្ំមាមកាបមាពវយកកនពថ

ជយ�ជបា�នកនំែយរ ថិែរពាអាវយរចប។ 

 

 រ្�ះ រំះ្ះ់ ំន យ់ិ្� ិ្ននែចបពថិាាំែោ�ឌចច ា្រា ពជ បះយ �ជ � ាិ �ិ្រើនជរពជបនសព�ំគប

ាយាទកា�ះាននពមនសពរេ�ាាជព �ំបាែ្�វ�ែយស�ថ ាារថ ាប�្រ��� ិ�់ហំញ្ញាន្គះ  ិរ្ែ�បោិាប

�រ ប។ ់ រ សនពជរ�ទ ពជ ប ា�កឆ្ពះ បិ ញ្ះាយ ាទ ិាាំែោ�ឌ �ំបាបំមរពនិខរ ះយរបបិ�់ហំតមាននះ

�រគេប ា�ានន�បបែយស�ថរពះរេែុជ� ករមះេ�។ រារ្�ះ ជរ ា់ រ្ ោព�រ ប ាែ្�វ�ែយស�ថ

ាយាទហំតមាននះ�រគេបមនតាេ�រចេកនិនះរកមរ�ពរ្ ោពមិធ�ិាជព ពជបបរហេបកិ�និចុ ថិ បើេ�

ែរមពះបរាែ្�វ�ជពពជបះយ�ជ�ស់ះសរមកពបនសពេ�ជបឥា្ំាពពររពេរមារពាាំទប�ំបកាះពុក្ប

រែុារសរ�ប។ប



 ១) ហំតមាននះពា �ែា រែយ ា់ �ថ �ែថែមា ថិ�បោិាបិ្ជា ំិនរ ប្ប ហើប ិរ្ែ�បោិាបន្់ ានន

ពា �ពា្បាាាាជ ព ាិ �ព់ព�ំំសើព្ិ ទ ះ់ពជ ពរ្�ះ ឆារ�បោិាប។បិាិ�� ែមា ថិម ថិមហំតមាននះ�រគប

េបពំ�មនតាររយសពថកមិរជនមិនជមិរិរបអាែចំនមច ញរចបរា។  

 ២) ហំតមាននះាះយនសពកនករពជប�មិាប�្�រគេបនសពាះយរះបា�ិ�់រចបរា  ស់ះ�រ បរាយេះថមនតាកប

ិាិ�� រសេព�ទម ថិម។ 

៣) ិ ំិ ាប�ំបាិ�ពង�រគេបមនតាននបរពរាំា�បរារាពនសពរិរេនបះា្មែនរសេព�ទម ថិមប

ហំតមាននះរារះ�រគេប។ 

 ៤) ិាិ�� សរា�មិែំា្ំអា �ំ រា រ េិរះយហាបនងា�ាាះជជ បសពថ រា ្ ថិ ្កព  ិ បាាពថ ាាជំ�ា��

នជ �ា ាទ ិែថហំតមាននះរារ្�ះ �បោិាប ពះ បន្ាននា�រា ិ្រើន �ំ រា ា�ះ ាន្និ ាិ�� រចប្្បិា �ន្� ពន្់ ា។ 

 ៥) រា មនមនាំ�ំន្បមិរិរបិ្ែំា្ំបា ាាា ែ្ប បរ�ពើែរព្ពបាារារ្�ះ រា ិ្ាែ្ប បាារថ ាបនសពរចេ

រេរបបាទ ាា រថ ាប�្�ា�ា  (ស់ះជា ា្�ររចេិាិ��  មរ�ពែ្ពែុទ ាំព �ំ ិ្ាប�្ក្ែា្ាក្ែាប) �ំក្ានរពើ

នព្ពាបាា។ 
 

កបពថរឃេញវយរ�ប ��ា�ិញ្ជារថ ជ់�គនពាៀនរារ្�ះ នា ា១ �ំនា ា២។ នា ា១ិរ់ញាយាទ

កបពថរឃេញែយស�ថនសពា�ពរេ រ ះ់ែនិខរ បនសពសរំែថរះញាទមិបារក្  ស់ះសនពរបេេ�ានថប

ិត�់ ពរ�រះមរ�ព�ទពជបសរពេ។ ិ្បាាបនងា�សាាៀន (នសពរះរ ទ ករមះេ�រាះយេ�រថិត�់ ពជរប

ករថលរថពជបះយ�ជ��កបពថរឃេញែយស�ថបររ  ិះន�នគ រិះ�ែថេ�ិរ់ញាយាទិាាំរម�ឌចច ) ររ មនតាប

េ�រម េិមេែថរារះជរាទ១ ា់ ពើ�រ បសន  រសេព�ទរចេកាំា�នគពរាុន  �ំាមទរាមំពអា�កបពថប

រឃេញវយាែថសរពេរ�ប។ នា ា២ ិ្ហាញាយាទកយមានសពា�រារះកនាចរំះ�ា�នកនំពជបះយ�ជ�នសពរះបប

ននា�កររេ�រេកពយ ថិះយរបបកបពថរឃេញែយស�ថវយរចបបនសពេ�ជជបរបំមបិ�់ហំតមាននះប

�រគេប9

10។ 

 

ាែ្�វ�ែយស�ថាាយ �រ បបកិ�និចុ ថិ  មិព់ពកនះយិាាំរម�ឌប�ំបះយ  រ ប ស�  ាទ ែយ  ា រថ ិ�ន ា្រា  

�ំ ះិ ្ពជា ះ្ើ�នសពរចេកររះម ថិនយិ�ថវយាែថ�ាំបាពោរ។ របេែ់ពែយនស�់ាកស� ះ  ក

ាំរែែះយ ាោបែំរ្់ារា ពនសពេ�ះ់ពជពរះែំរ្់ាែា ពា ពជ បសនពៀិះយ ើសោបាយកនបរហចែ (IFES) �ំ

ា្រា នបយា�្នជា នំ (International IDEA) រ្�ះ ាទ រ្ះ ែ្នះ រ ះ់ព (មិរាែែុះបនាន)  កពាទ ន់  ឧែបា  ឆ្�ាយ  ២០០៩ 

ររស់ះកះយ ាោបែពា ជំរវយាែថ�មរ�ពាំរមបរគិពថស់ះេ�រុិរ ថិពរសរពេ។ 

របេែ់ពរចេកិត� ថិ ះិាចរករ�ប សោបិញ្ជារថ ប ាះ្ ាិែថ គា  ររស់ះជា មរ�ពម �ិរ្� ររាា ំក

សំពម�នទាេ  ះ ិ បើ“ពា�ាយ �ះ រះំន្នគា  កក្ាចក្ប្ិមធ ជ�េ�បពថាយាទកិរ ប�ំកមិបះា្មិនយ  

ាយ ាើាះ រពជ ប រះកកនពថហំតមាននះសពថ ិរ្ែ�បោិាប ពា�ែា រែយ ា់ �ថ �ែថែមា ថិ្ិមន បិ�មិកំិ-

រនបិា�សយរ េ កពមមិរែេ 10

11។ប

                                                           
10 “កនាចរំះ�ា�នកនំ” រាាទរ�បែយរំរ�រពេាននិានសពា�នះាយាទកនាចរំះ�ចចជពបរះច ថិា�នកនំបតបនសពេ�កនពថកិរំមប

ា�ិពថាយាទកនាចរំះ�វយរចប។បជពពាជបាះយនព�ាននិាវយាែថែះា្ននអ� ថិកនាចរំះ�ជពកខ់ាះច ថិបតបែទពពងះយរបបសំវយាែថរចបរា។ 
11 មរ�ពម �ិរ្ាេ  ះិ  (២០០៣)បា�ះមែ�ឌិែថ ររាា ំកសំពម�នទ�សំកែាជំរែនទាទាធំ�ជពែមា ថិមិនយាយរាេាះរពជបរារះកប

កនពថព់ព�ំំសពថ ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចករឃែចរេបរន នបនសពេ�ា�ះពបនរាគថាទ៨បន់ែទិបន យប២០០៣។ 



នា ា១  ិ នះយ ាែ្�វ�ែយស�ថែនទាទហំតមាននះ�រគេប1 1

12 

រ្ះ ពាទ ១ ាែ្�វ�ែយស�ថ (ិ្បា) 

ហំតមាននះពា �ែា រែយ ា់ �ថ �ែថែមា ថិ�បោិាប

ិ្ជា ំិនរ ប្ប ហើប ិរ្ែ�បោិាបន្់ ានន

ពា �ពា្បាាាាជ ព ាិ �ព់ព�ំំសើព្ិ ទ ះ់ពជ ពរ្�ះ 

ឆារ�បោិាប។បិាិ�� ែមា ថិម ថិមហំតមាននះ

�រគេបពំ�មនតាររយសពថកមិរជនមិនជមិរិ

របអាែចំនមច ញរចបរា។ 

 គាកំេ ជាែពាែបាាសរែយ ា់ �ថ �សយរ េ កិោបឆ្�ោននិិិ្ជា ំិនរ ប្ប។ 

(IFES) 

  ិរ្ែ�បោិាប �ំ រា ិ្រជ និ្ជន សើព្ិ ទ ាយ  ា ះ�រគេប ា� អា

ះាយ ាិ ះថ �ែថះយ ាោបះំបា ាិ្ជា ំិនរ ប្ប �ំ ាបំ ាិពរំះ្ះព្ា។ (IDEA) 

 គាំរា េ ជា ក្�នរែយ ា់ �ថ ពជ បរ្�ះ សយ  ើរា �រ ប ហើបរជ នន ះា នថ ាះ រគាំរា គាជា

�ា�ប ាែយ ា់ �ថ ពជ បែព្ា ថិ កា�ះ ាន្ន�បោិាប្ិា� ពរេ រពម

មិរែេ។ (IDEA) 

 រា ា� ក្ានរហជ ែហរ នះ ពើមិបាព់ព�ំំាទ ាំែប បំរជ� �ំបមធ រាះយនព�

កអានខ នារចបរា។ (IDEA) 

  ិរ្ែ�បោិាបន្់ ានន ជា ក្�នរពជ ប�សយរ�បែ្ាប�រ ប។ (NDI) 

  ិរ្ែ�បោិាបន្់ ានន � ពាយ ើ សើព្ិ ទ យិរាញនជ �ា ាទ ្ិេ�មិរែេ�ៅរ្�ះ 

ែ្ព។ (NDI) 

 ហំតមិ�វ�ែា ា  រ ជ ន្់ ា ាិ �ាំះា  ា   ិ ះ �្ននមនតាអ� ថិកពជបរយន ាមពថ

 ិរ្�រគេប។ (NDI) 

 បះ ន្នំពង  �ំ បាាែះ ះនំរះកាាជ ព ាិ �ាប នង ពា �។ (TI 2003) 

 អាាយេះថរះកិរត� �ែាទកិ ្រើនិាិ�� ះ្ើ�ហជ ែហរ នះ  �ំ ន្់ ានា រថ

នន ននះច ថិែមា ថិម ថិមននាចទនសពនះា�ះាននេ� �ំនសពករពាាននះ�ក

មនមនាំ�ំនិ។ (IDEA/OAS) 

 រា ិតមននំរារះះ្ ាិ ថិ �់ាា ប រពាះចែថលែថបរហេបែពំែិកពជបពរេ រប

�ំបាយហយ�ក យិប�រ�រពេិាំ�នសពរយាះា�កា�។ព។បកបរ

ះំននាះររថននរ�រពេបាធំ�កសា ប រពាាះយេ�ចយពរ�់ាកកនពថព់ព�ំំ

របនំននា�បះននំពងសពថ ិរ្�រគេបរា ននកុះបរ�ាញំីេ�ិ

្ិា�ិ�ំបបបែមា ថិករថា ប រពានសពរាះយនះបរពរា�ះាននេ�

ែមា ថិាធំ�នសពាាជពក យិប�បរបរហនះកា ប រពារចបា�ពរេ រ

ំមពរារបតបថ�ថថរារ។ (PASOS) 

 
ិាាំែោ�ឌសនពរបេាាជ ព ាិ �  

 ពា្ំមិកំិរនបិពំ�នះររេនា�រេេ�រេបមិែំ�រ េិាះយា�ករុិះយ។ (Michels) 

 មិរាែមិកំិរនបិនសព �ាយ នព្់ ា្្បពា� ិរ្ែ�បោិាប �ាយ។ ស់ះ្�ាសន   ិរ្ែ�បោិាបមនតាក�ា� សើព្ិ ទ ា្ា្ថ  �ំ 

សយរ េ ករហំះ�ាែពុប�្កព់ពំ�ិែថ  ិរ្ែ្្បិា �្ ថិ ្ា�ថ សើព្ិ ទ ជានយ  ា សពថ ិ្ជាាពស្ឋ រសេព�ទរែា ែពន្គបាារសេព�ទិ ្ រជ ន

ិ្ជន រះកិោបឆ្�ោន �ំះ់ពជ ព្្បិា �ែរព្ពរះជនជររសញរពាយាទរព�រគ-េប។ ហរ នះ ស់ះ�រ បហើប ាើិ ាិ �ជា ិរ្ែ

ាាយ ា បន្់ ារា រុរព់ព�ំំ។ (IDASA) 

 គាំរាា�មរែយស�ថ�ែថ ហើបអាាយេះថ�គាកំែនំនរាមនថកនសពរបរីរ�ិ្ើ្ិាែថ សើព្ិ ទ នែចរឥា្ំាព រះកិ្ន់្្បាៅជា

�ា�ព ្ បាក្ែរាៀន ត ន្់ ារ ិ្ើជ ព្�ាជា ពជ ប�� �ា�ក្ែរាៀនរសេព�ទាាជពេ�ាយ�ះប�រគេប។ (Alexander)  

 ិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបមេរសកនះាម�កមិរជនមិនជមិរិរបអាែចំនមច ញេ�បមិែំ�រ េិរា�ះាននីេ�មន�ពមនតា។ 

(Loprest) 

                                                           
12 រគិពថពជបះយ�ជ�េ�រពេររេក ិរ្�រគេបមនតាេ�រែ�ានថកេ�រចេែរពាអាគ ពយរាុ។បាែ្�វ�សរះព�រ�បនសពប

េ�រពេររេាយកនបរភុា�នកនំបមិនហពកមនតាិរំមបកប“ការះែពបែរពាអាពជបះយ�ជ�ិែថ ិរ្�រគេបា�ះនំប

ពយរាុរបរហនះននែរពាអាវយរចបា�កព  ិបបពថាាជំ�ា�សពថកពមិរគជ�ឌកនំ។ 



 
រ្ះ ពាទ ២ ាែ្�វ� (ិ្បា) 

ហំតមាននះាះយនសពកនករពជប�មិាប�្�រគេប

នសពពំ�នព�រះបននពំ�ា�ិ�់រចបរា ស់ះ�រ ប

រាយេះថមនតាកិាិ�� រសេព�ទម ថិមី។ 

 ា ថិម នថក ទររពព�ឥា្ំាពប�ំបាយចែថកពមិរគជ�ឌ។ (TI 2003) 

 ការះែព ែរព្ពបាាពជ បះយ �ជ �ិែថ  ិរ្ែ�បោិាបា�ពរេ រ

ពយរាុែះា្ម។ (IDEA)  

 ិញ្ហា�ា�ាសនព ាិ�ររឃេញ ពា� 

 ាទ ល�មិរជនមិនជាះយរែាេអា  

 ពា្អារះកាាជពេ�ាយ�ះាះយរែាេអា  

 ារ�រគេបាាជពកិែនថ 

 �រគេបក យិ ខ់ ញ។ប(USAID) 

 ានថាះរកករម េិមេែថហំតមាននះ�រគេបាះរពជប (Pinto-Duschinsky 

2005) 

 ាំបា ាា��បោិាបសនពកុះបាទ ះ្ ាិ ថិ ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបនសពា�

កា� 

 រា ិ្ើមេែថគាំរា ែព្ា ថិ ្ាើរា ឃោែ�ា  ត ជា មិរគជ�ឌិែថ

 ិរ្ែ សនពា្�រ�បោិាបរះា ននាំាជ ព ាិ �ាទ មិនំិននំក

ាះ រពជ ប 

 រា ិ្ើ្ិាែថ �ា�ស្ឋសោប្ពា�រា ា�ះ ញ្ញានកមិរគជ�ឌែមា ថិ

 ិរ្�រគបេប 

 កាាជពហំតមាននះនសពកគ់រ���កកនពថកពមិរគជ�ឌសពថាររចេា ំ

អវ�បតបែ�េកនពថមិរគជ�ឌ្ិាររចេាអំវ�រារាពនសព់ខជ�

េ�ក ថិរន ន។ 

 ាំបា ាា�នសពេ�ាទមិបានសពាះយា�ររ នករេា បពំ�ពម  

 កះយ�បគាកំែយរ ថិរព យិ នសពះច ថិិពឃនថបស់ះក

កាំញែ�ខ�ររន នបករសេព។ 

 
 
ិាាំែោ�ឌសនពរបេាាជ ព ាិ � 

 រ្�ះ បរ ារពនា ព់ព�ំំពំ�ែ្ិះ្ ាិ ថិ  �ំ ពំ�ែពំែិ កាំរែែាាះ្ាើ្្ប ិរ្ែ�រគេប ាិនថ ិថ �ទនេ�ះរ់ពអាិែថ ់្ពជ � 

�ំបរចេ្ិ  ិបបពថសពថមិាប�្មិកំិរនបិកជព។ (Nassmacher) 

 ហំតមាននះ�រគេបេ�ិ្ិា�ក ខ់ ែថិន់រារះាមពថ�រគេបរាា់វយាំបារលរ។បីររេ�រចេ្ិា�ក ខ់ ែថិន់នករ

ពរចពាកំ� បកលនពាទនយន វយរនទនា ែថបាយរាេាះរពជបបិ�់នំែតារក្បរហេបនំននថ�ថថរ�រាុនរចបបេអាាច-

ំិរនបិ។ប(Emelonye) 

 
រ្ះ ពាទ ៣ ាែ្�វ�ែយស�ថ (ិ្បា) 

ិ ំិ ាប�ំបាិ�ពង�រគេបមនតាននបរពរាំា� 

រារាពនសពរិរេនបះា្មែនរសេព�ទម ថិម 

ហំតមាននះរារះ�រគេប។ 

 

 មិរាែ�ទពជបមនតាា�សយរ�បំមបករថលរថិែថ់ខជ�។ (NDI) 

 ាះយនព�ា�នន់ិ ព�នរព�រគេបនសពែពំែិននពជបនថែមា ថិ

ម ថិមហំតមាននះ�រគេបរចបរា។ (IFES)  

 ហំតមិ�វ��រគេបប�ំបះនំពរេ រ�មិាប�្�រគេប�ពជបា� 

ាយចរថាយ�កពជប កជព។បរះពរេ ររបនរបហំតមិិវ��រគេប

�ំ មិាប�្ ិរ្�រគេបា�ាយចរថាយ�កពជប គ ជំនែំា។ 

(IDEA/OAS)  



 ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប ពា�ះយ �ប ា� ពាយ ជា ពជ ប�� នព្ព� ាិ្ ិពង ។ 

 �បោិាប សនពពា��ប បគាសយ  ោប ែ្ាបពជ បាាះែពំែិជាពជ បិ ំិ ា

ិែថ ិ្ារែពជ ប ននាះ យ ាា ះន្់ ា�� ិ ំិ ាិែថ ិ្ារែពជ បាៀនើប។ 

(IDEA/OAS) 

 ហំតមិ�វ��បោិាប េ ជា ិញ្ហាពជ បនសព��មនតាឆខកនថកនរាមពថះច ថិ

កិ�និចុ ថិ ស់ះ�រ ប ីកកែយស�ថ�ែថនសពរបេមនតាបពថាយាទសយរ េ ក

ខ់ ែថិន់ប�ំបពរេ រិរ�ន បនែ��ិ�់រ�ប។ (IDEA/OAS) 

 រា ក្នពថ ព់ព�ំំសពថ  ិរ្ែ�បោិាប �ំបបះា្ច រា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោន

េ ជាិញ្ហាសរនែ�ែាះមា ញប�ំបះមពតះមាែថ។បីកិ�់នសពរពំ�វ�ថ

របំមបជះរារេបប�ំនសពររាះយា�សយរ�បំមបមរពបតប់ិ ព�ន

ែរនំែំា្�ពជបែមា ថិិ�់រ�បនស។ (IDEA/OAS)  

 
ិាាំែោ�ឌសនពរបេាាជ ព ាិ � 

 ិញ្ហា �ំ សយ  ោប ែ្ាបាាយ ា ប ពា�អា ះ់ែ្�ាាទ ិ្ារែពជ បាៅ្ិារែពជ បាៀន។ ាះ យ ពា �ិ នះយ ាធំ�បត ាំទ ែា ែ្្ ន�ករចេ

ហំតមិ�វ��រគេបបជពពជបសនពាយ �កបររ�ា�ះាននេ�ែយរ ថិរពថមិកកនំវយាែថរចបរា របរហនះកប�ា�នសព

មនតាកាយេះថែមា ថិបររ�ា�ះាននះ្ ាិ ថិ  ប�ំករចេហំតមិ�វ��រគេបែយរ ថិសំ�ទពជបា�ក ះ់ែនិខរ គ សខ យ។ (Pinto-

Duschinsky 2002) 

 ិាាំែោ�ឌពជបរះះយរ�ពិាាំរម�ឌែយស�ថនសពរបេេ�ាាជពេ គា បាះយា�ាធំ�ជពពជបែព្ា ថិ ករុិះយិ្ាប�ហំ្ញ្ញាន្គះ

�បោិាបរ្�ះ ែ្គា�រា រ្ ោបជរាខ បរចបរា។បរ�បា��បបក ាបំមរពជារថ ពា រថ  ែមា ថិមិរាែ�ទពជបាា ែ្ប បពើរព្ំ ន�រា ះ់ព

ជ ពិែថ ែហព�ឌា�្នជា នំ  ិាាំរម�ឌនករ�រគេបិែថកនំ�ទពជប �ំបរាពរាល�រា ិោបឆ្�ោន ករសេព។ (Carlson, Dahl & 

Walecki) 

 ... កាំ�ំនិរពេពរេាញំប�ំបរា ក្ពាែថ ិ្ន់ជមនតាេ�រចេរេរះមរិ ប់ ប ះច ថិ។ (Loprest)  

 
 
រ្ះ ពាទ ៤ ាែ្�វ�ែយស�ថ (ិ្បា) 

ិាិ�� សរា�មិែំា្ំអា �ំ រា រ េិរះយហ ាបនងា� ាាះ

ជជ បសពថ រា ្ ថិ ្កព  ិ បាាពថ ក ាាជំ�ា��នជ �ា ាទ

ិែថហំតមាននះរារ្�ះ �បោិាប ពះ បន្ានន ិាិ��

ហំតមាននះ�រគេបមនតាេ�ិ្រើន �ំ ា�ះ ាន្ន្្ បិា �

ន្� ពន្់ ា។ 

 រា ា�ះាននិាិ�� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបមិរិរបិ្ែំា្ំបា ា 

េ�កនពថ្ិរបេ�់ានព្ពាបាា រា ន្ជ នាំ�ំន្បប�ំបករថា ប រពា

ះយរបបាយរាេ យរលប យិប��ពជប។ (IFES) 

 ារនសពា�អរំះ�ិេយ្ិា�ះាននិាិ�� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបន្់ ានន

ំររជិ យិកះន។ (IFES) 

 ... រយ  ន ាព្ថ �ពជបរររបរ�រពេិ ្ ាប�្ព់ព�ំំ�បោិាប មនតាននក

នករពជបគ ែយស�ថ�រា នរាមពថករេបរន នបតបកនរាមពថនករ

�បោិាបវយព់ព សោបរហនះគា រយ  ន ាព្ថ ាាយ �រ ប�� �ាយ ពរ�់ារន្នា

ែយ ា់ �ថ ពជ បះយ �ជ � ស់ះជារា ិ្រជ និ្ជន រ្�ះ ះយ  ោព ិរ្ែ�បោ-

ាិប ពរ្់់ ្ភ�រា ិ្រជ និ្ជន  ិ្ាប�្ ិរ្ែ�បោិាបបរហេបះះ

រមកបេរំនេ�ះអាប�ំប�ំនេ�ះរ់ពអា�ពា្ំមិកំិរនបិ់ខជ�ំ  

់ុពថ។ (OAS/IDEA) 

 ះ្ ាិ ថិ  �ំ ិាិ�� ចចមនតាននលនែ�្�្ិេ�រពេែាទកម ថិម 

ហំតមាននះ�រគេបរ�រាុន។ (NDI) 

 ិ្ែំា្ំអារ្�ះ រា ា�ះានន �ំបកម ថិមពើាំា�រា ចចនសព 

េ�នះរារះិាិ�� ។ (TI 2003) 

 ាហះ បា ា�រា រយ �នថ ាយាទះយ  ់ព �ំ ះយ  ា ប។ (TI 2003) 



 ... នព្់ ារា រ្�ះ រា ន្់ នាំ�ំន្ប្ិាប�្ព់ព�ំំ�រគេប ពំ�ន្� ពននរារះ

មរិ ប់ ប � យិ មេក ិែថ កនរាព្ថ ប�ំបកនែចរកព  ិបបពថ 

នន  ិះរ�ណ បរា ...   ិ ះ �្នននគពវយរារះមរិ ប់ ប �ិ្ែំា្ំបា ា �ំ 

ពា្កពបនសពរបេពំ�ះថេ�បតបពា្កពាាជំ�ា��ិាិ�� រចបរាុន 

ក របះៀែាា�់ារយហះែឆយរះកីបនយពរែេនកមររពេនិិិា 

នសពា�ពរេ រពំ�មេរស�ំបព។ (IDEA/OAS) 

 ព់ព�ំំ�បោិាបជាិញ្ហាពជ បសនព��មនតាឆខកនថសយរ េ កនរាមពថ 

នករះច ថិកិ�និចុ ថិ ហរ នះ �រ ប ីកកែយស�ថនសពរបេមនតាបពថាយាទ

សយ  ើកិ្និ្ជ ពប�ំបពរេ រិរ�ន បនែ�ិែថី។ (PASOS) 

 
ិាាំែោ�ឌសនពរបេាាជ ព ាិ � 

 រវប ទិកាះយេ�ម ថិម�ថរររបបករ េិរះយហាបនងា�ាយាទ �ទ �បោិាប េ ជាពរ្់់ ្ភះាយ ាិ ះថ ពជ បរសេព�ទរចេ្ិារ�រគេបា� 

កាាជព ះ់ែមនតាប�ំបរា នថ ិ�្គបាយ ាើាះ រពជ បនករ�រគេប។ (Carlson & Walecki) 

 ប�នក�រ ប េ រសេព�ទនែចរនះ ព្បបាាបនសពែពំែិ យិកះនែមា ថិោព យិ ��កា�ះ ញ្ញាន្្ប ិរ្ែ�ទ ពជ បាាជពេ�ឱរាែ

ែពព្បសើព្ិ ទ ក្ែា្ាក្ែាបែា �បោិាបិែថ ់្ពជ �។ ករចេនិិរ�បនះរចេ្ិា�កជពិត�់ ព ីករចេហំតមិ�វ�មធ រប�ំប

កមនមនាំ�ំនិកះយ�បែមា ថិករេបរន ន។ (Goodwin-Gill) 

 ជពនសពរបេេ�ស�បិាិ�តមននំនសពា�់ខ�ពមពមនះកុះបាទកា�ះាននករថនែនបតបនះា�កឃខ យរពេពបតបា�ះាននពំ�េ�សពថ។ 

(ព្ ោបះ ន្នំពងែ្ពរែ ទ (Open Society Justice Initiative)) 

 មិែំ�រ េិាះយា�កកបសកខ់ាះច ថិបា ណននំប�ំប�ធ�្ិេ�ម ថិម�ថរារចបបមន បិ�ា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបាាះ 

�� នមិរ្ពាបរ�កឧិរ ឌ បតបជា ាា ាះ មិរិរប្ ោបគ្�ារថ រារមកពករកន ិកន ថិិែថ ិរ្ក�ថាយ�ះ។ (Vilks) 

 កិរ់ញាយាទកាាជព ះ់ែមនតាកមា ប�បា�ស់ះក ករចេេបក ឌ ជពរាពរយ នថែនទាយាទះយ ់ពប�ំបះយ�បរកណេជ់�មន បិ� 

នសពា�ែពននរំះ�មនមនាំ�ំនិបរហេប�ំករចេែា�រពារពេ �ទចជពរាពរយ នថបរបមរ�ពហុះ�ែា�រពានសពា�កាាជព 

មយ ពថ។ (Dundas) 

 
រ្ះ ពាទ ៥ ាែ្�វ�ែយស�ថ (ិ្បា) 

រា មនមនាំ�ំន្បមិរិរបិ្ែំា្ំបា ាាា ែ្ប បរ�ពើ

ែរព្ពបាាាាយ ា បរារ្�ះ រា ិ្ាែ្ប បាារថ ានសព

រចេរេរបបាទ ាា រថ ាប�្�ា �ា  (ស់ះជា បអ រថរា�ះានន 

ិាិ�� បហំតមាននះ�រគេប ែ្ពែុទ ាំព �ំ ិ្ាប� ្

ក្ែា្ាក្ែាប) ហើបររ ន្់ ាក្ានរពើនព្ពាបាាកសន ។ 

 រា ក្នពថ ហំតមិ�វ�ែមា ថិរចេែរព្ពបាា�បោិាបិែថ ិរ្

�រគេបប�ំបរិរេជ� ជ ននកិ�់ែមា ថិកាំអរ្រសញរពក

មធ រ។ (IDEA) 

 រា ាាជ ព ាិ �ាប នង ពា �ាយ ាទ ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប�� ជជ បយមាសពថ រំះ�់ំន យ់ 

ម �ិនមិបរះកា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបកកខ់ាក។ (IFES) 

 ែ្ពែុទ ាំពជ នន ពា�នជ�ា ាទ ជា ា្�រជពឃ្ពយ ាពើព។ (NDI) 

 នព្ពាបាានះរចេរេនាពបរ រា រ េិរះយហ �ំ រា ិោបាះ ព្ាក្ែាប

ាបនងា�។ (TI 2003) 

 មនតាពា �រា ះ់ពជ ពាទ ែយ  ា រថ ែ្ពែុទ ាំព។ (TI 2003) 

 ះ់ពើររព្ាែថ នព្ពាបាារារះាយ �ា រថ ាយ �ាា ិរ្ែ�បោិាប 

ជាពជ ប�� ាពស្ឋ សនព់្ពជ �នយ  ា ្្ប នាពបរ រា ក្ាចក្បំរែា 

ហំញ្ញាន្គះ ិែថ ិរ្�រគេបជាែា ា  រ  �ំ រា ា �ា ្្បពា�ក

ាាជពេ�ាបនងា�គ ា់ពយា់លប។ (PASOS) 

 
 
 



  ិាាំែោ�ឌសនពរបេាាជ ព ាិ � 

 សើព្ិ ទ ្្បពា�រា ា�ះ ាន្នពើិ ាិ�� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប មនតាា�ពរេេបែមា ថិមនមនាំ�ំន្បហំញ្ញាន្គះ ិែថ រិរេជ�ប�ំប ិរ្

�រគេប។ ស់រះប នាពបរ រា រ េិរះយហាបនងា� នព្ពាបាាហំញ្ញាន្គះ �បោិាប េជាះយ �ះ ះះា ថិ ក្នើព� រ្ិ់ ្ភិ ាិ�� ហំតមាននះ

�រគេប។ នព្ពាបាាររ េ�ជជ បា្� ែំា្ំាយ  ា ះព្ះាែថ ឆ្�ោន សើព្ិ ទ ្ិាជរររចេកែរមពះះំននរបា�ាបនងា�ម ថិម�ថរាគថ

រេបរន ន។ (TI 2005)  
 រំះ�់ំន យ់ម �ិនមិចចជមនតាេ�រចេរេរសេព�ទក្នពថ ាប នង ពា � �ំ ា ថិ យ សពថ្ ថិ ប្�ារថ ា ាាយ ាែថ នសពបរថាប�្��កិរ់ញាបនងា�ាយាទ

ហំតមាននះ�រគេបបា�ស់ះកបអ រថរា�ះាននិាិតមននំហំតមាននះ�រគេប  ិរ្�បោិាប រិ រ្់ជ�ឈឈ្ពោបរេបរន ន ែ្ព

ែុទ ាំព ិ្ាប�ក្្ែា្ាក្ែាប �ំ ែា ា  រ ជ� ជាសើពបែនទាយាទនជ �ា ាទ �មិាប�ហំ្ញ្ញាន្គះ �បោិាប �ំ ែា រែយ ា់ �ថ ិែថរ្�ះ រា ិ្រើន្្ប

ពា�សយ  ើនិិមិកំិរនប  ិ�ំបសយរ េ ករេបរន ននសពនះរជរាះរះំននេ�។ (Boneo & Dahl) 

 



នា ា២  កកនពថកយមាែមា ថិិ នះយ ាែ្�វ�ែយស�ថរារះកនាចរំះ�ា�នកនំ 

 
ិ ្នះ យ ាែ្�វ�ែយស�ថ ពំ់ំនះិរ ឌ នសពា�នះាទកនាចរំះ�ា�នកនំ (ិ្បា) 

១) គារំា ពា �ែា រែយ ា់ �ថ គ សខ យែមា ថិ�បោ-

ាិបិ្ជា ំិនរ ប្ប ហើប ិរ្ែ�បោិាប 

វយាែថន្់ ានន ពា �ពា្បាាាាជ ព ាិ �ហំតមិ�វ� 

សើព្ិ ទ ះ់ពជពរ្�ះ ឆារ�បោិាប។ ិាិ�� ហំតមាននះ 

�រគេបពំ�មនតាិកឧិែយែមា ថិកមិរជន- 

មិនជនសពា�អាែចំនមច ញរចបរា។ 

 រា ា្�  ិរ្ែ�បោិាប �ំ ា្រា �បោិាបសារាុនេ ជាាា ាំបា ា

ែមា ថិិ្ជា ំិនរ ប្ប។ (ា្រា � ិ�ន ស្ឋាចទិាា ពរ ំរ (ពា ន្ា៥))  

  ិរ្ែ�បោិាបជ ាាជ ព ាិ �ាំបា ាា�ហំតមាននះាទ គាំរា ស្ឋសើព្ិ ទ រះុែី

រា ា� ក្ានរពើជយ �ជ បាទ ះិ ្ពំរជ� �ំសើព្ិ ទ ធចេ��់ាឱរាែមិរិរបប

ែពអាាា ិរ្ែ�បោិាប។ (រ្ះ ពិ្� រ្ ាេ ះ ិ ២០០១ (រគា ប់ ប ាទ  ៨-

២)) 

  ិរ្ែ�បោិាប ាាះែ្ានរ �ំបាាជ ពព់ព�ំំជពបរក 

កនពថជយ�ជបហំតមាននះាទសំបតបំរជ�។ 

 សំជ ជជបយមាសពថកិរេនប�ំបកសយរ េ ករបរែ ទិែថ ិរ្ប

�រគេប។បសំនះរចេិាិ�� ែមា ថិម ថិមកកនពថហំតមិ�វ�សពថ 

 ិរ្�រគេបប�ំបះា្ចករឃែចរេបរន នបនិនះរ្ិះថាទ  

ីិរ្ប�ំបសំបមាពវយរថពរេ់ ប ែមា ថិកមិរជនមិនជរារះក 

រេបរន នឈរពេព់ពំ�ែពអា។ ( ររពាករា�ទែប(Venice Commission) 

(រក់ ប  2)) ែហអាា�នែអ (IPU (ាមជ 4(1))) 

២) គាកំាះយនព�កនករនសពពំ�រះបននពំ�ា�ិ�់ 

រារះមិាប�្�រគេបរាបស់រះបរមនតាកិាិ��  

ែមា ថិម ថិមិ�់គាកំរះ�រគេប។ 

 ជបរះំននាះររថកាំរែែាៅពើិ ញ្ហា�ា�ា នសពក ថិវរថារ���រា 

ះយ  ា បសរះ្ើ�ែ�្�រែច្ ថិរ�រពេបះា្ចកឃោែ�ាិោបឆ្�ោន �ំ រា 

ិ្រើនិ្ាប�ហំ្ញ្ញាន្គះ �រគេបិ្រិសោបនះ ព្បបាា�ំនព្ពាបាា។ (ា្រា 

� ិ�ន ស្ឋាចទិាា ពរ ំរ “ពា ន្ា៥”) 

 សំកអទ�ទពជបជ នន ា�ះ ពបនិាិតមនន ំ�ំ ាំា �រា សារាុនសើព្ិ ទ  (រ) 

ិពឃនថរា ិ្ើ្ិាែថ ព់ព�ំំនសព ិរ្បតបរិរេជ��រគេបេ� 

ាាជពសោប ះ់ ែះ្ ាិ ថិ  �ំបជពបររា ិ្ា្� ន្នាយ ាើាះ រពជ បរសេព�ទយមា 

�ធ�សពថ ិរ្�រគេបិែថ់ខជ�។ (ែហអាាា មហចំរ “ពា ន្ា១០”)  

 ះ្ ាិ ថិ ិោបឆ្�ោន ជ ្ាើរា ហា ពិ្ាពស្ឋាបំ ាិពរ្�ះ រា ក្នពថ ជយ �ជ ប តបជជបសពថ

 ិរ្ែ�រគេប ា ពជបរសេព�ទាាជពេ�កពមិរគជ�ឌរបពំ� 

បះនំនពង។ (SADC (ាមជ 3(១)) 

៣) ិ ំិ ាប�ំបាិ�ពង�រគេបមនតាននបរពរប

ាំា�រារាពិរេនបះា្មែនែមា ថិម ថិម 

គាកំរារះ�រគេប។ប

 (ជពពាជបំរមះច ថិា�្នជា នំាះ យ ាិ �ាា់ះ្្បា�កា�ះានន ះ់ែ រារះប

មរិ់ ប កនំរចបរា។បកពាជបរេ�ស�គ ះចែថាយាទអាាយេះថែមា ថិ

កនរនមពតាិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបចចនសពា�ពរេ រាំមន រសេព�ទ

ែមពិរ���ពរេ់ ប ិែថមិរាែ�ទពជប។បរនះរចេស់រះបេ�សរិ�ប

ិាិ�� វយរចបរាជពា�ះមែ�ឌា់រ�នសពា�រារះពំ់ំនា�នកនំ។ប

ះ់់ែះយ�យកបាមជ៧ប(រក់ ប ាទ៣) �ា�ះែ�ម ែហមិកកនំែនទាទកប

មិនយាយរាេាះរពជបេ�នះកបសំវយងបជា�ះាននាធំ�ករះករពេរ 

រយាែថនាខ អារះាែំបបហំតមាននះ�រគេបនសពែពំែិរ���រព- 

ក ឌ ម�ប�ះច ថិកុរះ)។ 



៤) ិាិ�� មិរិរបមិែំា្ំអាប�ំបករ េិរះយហប

ាបនងា�នះជជបម ថិមកព  ិបបពថាាជំ�ា� 

នសពររេនរះញាទនជចាទិែថគាកំរារះ�រគ- 

េបបររ  ិះន�នពះបមជននិាិ�� រចបមនតាេ�ិរេនប

�ំបា�ះានន្ិេ�មន�ពមនតា។  

 នព្ពាបាា�រា ះយ �បពើរា ិោបឆ្�ោន ជ ននែព្រះ ាិ �នាពបរ រា 

ក្ែា្ាក្ែាបាទ  �ទ បះា្ចរា ឃោែចរេបរន ន។ប( ររពាករា�ទែប

រក់ ប ាទប១២) 

 រា រថរយហំនរះពរេ រពជបែពំែិពើរា ះយ  ា បរះបះា្ចក

ឃោែ�ា  ាាះរចេកនរនមពតាេ�មិែំ�រ េិះាយ ាិ ះថ  សើព្ិ ទ ា �ាក កែរមពះ- 

ះំននរបែរ ទ ិែថ ា្�រិោបឆ្�ោនពំ�មនតាេ� យស�បតបរសេព�ទធចក សយរ េ ក 

មិកំិរនបិពំ�មនតាេ�  ិបបពថរបមរា ះយ  ា បពំ�ែពព្បិែថ

រិ រ្់ជ� ត ិរ្ែ�រគេប។ (UNHRC (រក់ ប  ១៩)) 

 សំចចជ យមា្ិា�រា ន្ជ នាំ�ំន្បសោបំរាជិះយរបបករចេ ហំតមិ�វ�ប

សពថ ិរ្ែ�បោិាប �ំបបះា្ចរា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោនប... រា ន្ជ នាំ�ំន្ប 

របំរាជិជ សា រថ ិញ្ះ់ពាាយ រា  មនមនាំ�ំនិរ�ពើ �ទ ិែថ  ិរ្ែ

�បោិាប �ំះយ  ា បក្ែរនសពាារថ ា��រា ឃោែ�ា  ររស់ះកក 

ិរ់ញាបនងា�ប�ំបកក្ាចក្បិែថ ិរ្�រគេប។ (រ្ះ ពិ្� រ្ែាាេ  ះ ិ 

២០០៣ “ពា ន្ា១៤”) 

៥) រា មនមនាំ�ំន្បមិរិរបិ្ែំា្ំបា ាាា ែ្ប បពើ

ែរព្ពបាារារ្�ះ រា ិ្ាែ្ប បាារថ ា នសពមនតាេ� 

រចេរេរបបាទ ាា រថ ាប��្ា �ា  ពា�ស់ះជាិតមននំរ

ហំតមាននះ�រគេប ែ្ពែុទ ាំព �ំិ្ាប�្ក្ែា្ាក្ែាប 

ហើបន្់ ាក្ានរពើនព្ពាបាារាុនក។ 

 សំកអទ�ទពជបន្់ ាា�ះ ពបនះច ថិ�ំាំា �រា សារាុនសើព្ិ ទ  (់) ិញ្ះ់ព

ោពរា  ឌ នព្ពាបាារ�រ្�ះ ករចេហំតមិ�វ�រ� ិរ្ែ �រគេប។ 

(ែហអាាា មហចំរ “ពា ន្ា១០”) 

 សំកអទ�ទពជបររន្់ ាាំា�កនសាយាទកានថាធំ�កក្�នរះ្ ាិ ថិ  �ំ

សំេព្ិេ�ែពពិំែិរ��� ោព យិ ��ា�ះែញ្ញា �ំ ោពរា កប

ព់ពំ�វយងប�ះច ថិរ្�ះ ែ្ះ រ សើព្ិ ទ រពេររពុែថ នព្ពាបាារារ្�ះ រា 

ក្នពថ ព់ព�ំំសពថ រិ រ្់ជ�ែមា ថិា ននំរមជេែជយ របករេបរន ន �ំប

 ិរ្�រគេបបមិែំ�រ េិនះរចេរ� េ�។ (ា្រា ែហិ្ជាជា នំ 

“ពា ន្ា៧ រគា ប់ ប ៣”)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ជំពូក ១ 
 

ដ ោះ ស្រា ា៍ ់ស្តអងសម្រាប់ា របង  ពតតមនស ន

ហិរ��វត��ស្មប់នទយាទរឃោសនា និងគប្ស

នោបា 

 

ដោយ៖ នជរបម�ា់ែះទប�ំបិ បំ នបា រ េ ែបា់នព� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ែរ ះរ្នទ ក្នើព 

 

ឿាា ែ្់ ាគាទពជបះយ�ជ�បរថាប�្�� ា្�រ�បោិាប �ំកានថនះហំញ្ញាន្គះ ាះយេ�មន�ពមនតា ាិ �ិ្ហាញ្្ប

ឃើញាទ នព្់ ារា ែមា ថិរា ស� ពេកែា ា  រ រ្�ះ រំះ�កចច�ាំែប ប�បោិាប។ �ៅះរ្បាាថ ្ពរែ ឿ

ាា ែ្់ ាវរថា��រា ះយ  ា បិែថ ែបា ាិ �ិេយ្្បែពា ជំរែបា មិា ២០់ិ លនពាទ ពះ់នយ  ន  ំែិ

រាពសនពរា ះោាិ្រា�ថ ិែថ នះ ពា រា ាៅពើានទន�ាបរស្ឋព�្្នទ ាុទ ែ្ាានព ាុទ ហ់ុស ា់ពពេ ន �ំ រា ះោា

ិ្រា�ថ ិែថ នះ ពា រា ែហសំនរពះំមិនយ��ាបំ ាិពសំ  ់ ស ិ្ពាហយ់រះាំះ ាិ �ិ្ហាញគាាយ ាើាះ រពជ បនករ

�បោិាបរាិ�នររេនា�រះរាពិះ�ះិ��រ�បបស់ះនសពីធខ ថិររេនរេកប់�ែថពររហេប។ 

 

ជយ ា់រ ២ ពា ន្ា ៧ រគា ប់ ្ភ ៣ �ា�ះ ែញ្ញាា្រា ែហិ្ជាជា នំិ្ឆាយ ាយ ាើាះ រពជ ប (UNCAC) នព្់ ា

្្បសំកអទវយាែថ់ំន យ់ម �ិនមិមិរិរបែះះច�រ  សើព្ិទ រពេររពុែថនព្ពាបាារារះាែំបបហំតមាននះិែថប

 ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�ឈរេា បរេបរន ន ។ រា រ េិរះយហាបនងា�ាយាទហំញ្ញាន្គះ �បោិាប េ ជា

ឧិរ ឌ ោព�បោិាបសរះព�សើព្ិទ ្ិនាខ អារ�បែរមពះរ�េ�។ រា រ េិរះយហាបនងា�ែយ សៅរពេរា 

ក្ែា្ាក្ែាប្ិេ�វ�ថារពរាល�់ាាប នង ពា �ែ្នទ ាទ ះយ ់ព �ំ ះយ  ា បិែថ រិរេជ�ប�ំប  ិរ្ែ�រគេប។ 

់ រ សនពាមពថក្ែរ� ិាិ�� ែនទាទហំតមាននះ�រគេបមនតាេ�រិរេនរេ  រសេព�ទម ថិមនជ �ា ាទ ិែថ

គាំរា រ្�ះ រំះ�ក�បោិាប ស់ះជា  រា រយ �នថ ពើះយ �ប រា ហា ពឃា នថ រ្�ះ កាាជពបរព់ព�ំំាទមិបាពជប

ះយ �ជ � �ំ កកនពថហំតមិ�វ�ែា ា  រ  កិរ់ញាបនងា�មិរិរបិ្ែំា្ំបា ាររា�អាាយេះថនស

ែមា ថិ្ិិាិ�� រក្រាុនា�ះាននេ�ពមមិរែេ។ ិ�់�រ បន្់ ាេ�ាាជពមយ ពថរបា្រា ា�្នជា នំពជ ប

ះយ�ជ�បស់ះា�ិរ់ញគ ះចែថរះជរាទប១បសមកពរ�ប  

 

នា ា១ ា�ះ ែា ែ�ឌនសពេ�រពេររេសោបា្រា ា�្នជា នំែនទាទកិរ់ញាបនងា� 

 
ឈ្ពោបា្រា  ា�ះ ែា ែ�ឌ 

 រ រព្ពារា រា�ទែ រពក ឌ ែ្នទ ាទ ហំញ្ញ-

ាន្គះ �បោិាប (ា�ះ ពប នគ្ាទ ៩-១០ ន់ ពទ �ា  ន យប

២០០១) រគា ប់ ្ភ១២) 

“នព្ពាបាា�រា ះយ  ា បែមា ថិរា ិោបឆ្�ោនជ ននាាះែព្រះ ាិ �នាពបរ រា 

ក្ែា្ាក្ែាប �ទ �ាា ែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន ន”។ 

 រ រព្ពាំរា �ស្ឋព�្្នទែហអាាេ  ះិ   

(ា�ះ ែា ែ�ឌ ឆ្�ាយ ២០០៣ ពា ន្ា ១៣ ះយ �ះ ះ“រ”) 

“រ. សំចចជ នព្់ ា្្ប ិរ្ែ�បោិាបវយាែថរចេកិ្ហាញ �ទ ា �ា ា ិែថ

ាជររ ស់ះា�នះរ្�ះ ពា ន្ា ១១ (ែនទាទ �ទ ជ ពសនពា�ជពិត�់ ពរពថែរពាអា

ហំតមាននះវយាែថនសពក ថិវរថារប់ុពថបតបរបមិរគពរ��� ិរ្

�រគេបវយរចប)។បរា ិ្ហាញជ នន ្ាើើករាុវនថបរហេបប ារិះ ា ែថ  

១សរ្�ះ ពជ បឆ្�ាយ  ជ់�ាជ្ញាំរាជិពជ ប ស់ះ ាិ �ះនរ្�ះ ពា ន្ា ១៤ (ែនទាទរា ន្ជ នាំ�ំន្ប

ំរាជិ ជ ពា�កាំ�ំនិរពេព �ទ ិែថ  ិរ្ែ�បោិាប �ំ ះយ�បែមា ថិ

បះា្ចករឃែចរេបរន ន)”។   

ា្រា នព្ពាបាាា�្នជា នំ ពះ ់�ាាទ ិែថ ោព-

�បោិាប (ពររ ឆ្�ាយ  ២០០៥ ាយ ាប ២) 

“ ិរ្ែ�បោិាប រិ រ្់ជ� �ំា្�រ�បោិាប ជ នន មិកែា្ា្បែព្ ន្ិនំ ះយ �់ព 

�ំះយ �ាបិែថ ់្ពជ � ជ់�ាទប្�ារថ ា ំរាជិ ា ពជ បរសេព�ទរចេកមនមនាំ�ំន ”ិ ។  



ែបា រ្ះ ពិ្� រ្ែាាេ  ះ ិ ា�ះ ែា ែ�ឌរព់ ១៥១៦ 

ឆ្�ាយ ២០០១ រគា ប់ ប ៨ ះយ �ះ ះ (១) 

“...រសេព�ទរ្ែាាះរ្ិេ�ស� ថិ់�ជ��់ា �ទ ះយ �់ព �ំ ះយ  ា ប សនព �ទ �រ ប�� ន្់ ា

សា រថ ជ់�ាជ្ញាែា�រព្ពំ រាជិប ារិះ ា ែថ  ១ ឆ្�ាយ ព្ន ហើបន្់ ាក្ែា្ាក្ែាបជា

ែា ា  រ ” ។  

ា្រា  SADC ិាំ� �ំមពតែនថែព្ា ថិ

រា ិោបឆ្�ោន រ្�ះ នយ ិ�ថ  SADC ពា ន្ា ៦ 

“ រ រព្ពរា ៀិះយ រា ិោបឆ្�ោនជ ា�ាយ  ា ះរាញរពញសើព្ិទ ា �ាគា ាប នង ពា �

ែពំែិែ្នទ រា ះយ  ា បន្់ ាេ�រកណេវ�ថរាពរាល សើព្ិ ទ ្ាើរា ាំ�ំន្ប �ទ ិែថ

 ិរ្�រគេប �ំ រសេព�ទ្ិា�ករចេារំម�រពាប�ំបករកុ�់ុនថ �ទ

ែមា ថិ ិរ្�រគេប” ។  

 
 ជយ ា់រ�រ បា ថិក្នើពើរបា�រា ាំបា រ្ែាាយាទ ែពាែបាា ះ់ែ  �ំ ិញ្ហាក្ែររារះមិាប�្មពត

�ករ េិរះយហាបនងា�។ នព្ពាបាាា�ះ ញ្ញាន្្បពា�រា ា�ះាននឧិរ ឌ រព�រគេបសារាុនបរហេបីនះកប

ពរេេបពជបនសពចយ្ិា�កែរមពះរពរំ ះ់ែ រះនករិាំ�។ របេែ់ពរចេកិរ់ញាយាទះ 

នពខវយរចបប�ំបកបរះំននាះររថរ�រពេាំសំអានិខរ �មិាប�្រ េិរះយហាបនងា�ែនទាទហំតមាននះែមា ថិ

បះា្ចករឃែច។ កះះរមកបបរបា�កាាជពមយ ពថកបរះះយរ�ពមិរាែចចបអា ះ់ែនិខរ ែនំនប

រាមនថាំទមែននសពរបរពរា�ះាននាះយនព�ែនំនរាមនថះ នពខនសពាជររាេគពាមទរ្ិេ�កានំិាំប

រារចបបរបេេ�រចេកាំា�ាយាទាំទមែនរះកិរេនមិាប�្រ េិរះយហាបនងា�ហំតមាននះ�រគេបនសពប

ា�មិែំា្ំអារមកបាទរបេេ�ាំ�ំនិរ�រពេមន �អា�រគេបករថលរថចច។ 

 

 ស់ះា�ិគំបរារះែៀាបៅ�រប ជយ ា់ររ�បរយ �នថ ានន�បបហំញ្ញាន្គះ �បោិាប សោបជ ពិត�់ ពាាយ 

ហំញ្ញាន្គះែមា ថិបះា្ចរា ឃោែ�ា  (សនពកពាជ រចេរេរបរិរេជ�ប�ំប ិរ្�រគេប) រហេប�ំ

ហំតមាននះែមា ថិែរពាអារក្រាុនិែថ ិរ្�រគេបរមរាទករឃែចរេបរន ន។  កមនមនាំ�ំនិប

ហំតមាននះ�រគេបវយាទមិរបារ�បបនះរចេរេជពបរិាិ�� ែមា ថិនមពតា្ិា�កិរ់ញាបនងា�ាយាទប

ហំតមាននះ�រគេបបរ េិរវប ទិកាំសំអាពជបះយ�ជ�រក្រាុនបស់ះកករយ នថបររាពែមា ថិិរ់ញាបនងា�

��ាំនកា�អា ះ់ែ រររប។ 

 

ិ្ាប�្ែមា ថិិរ់ញកាបនងា� កិរេនិខះរ 

 

ែយ�ជះព�រារ្�ះ មិាប�្ិ្ហាញាបនងា�ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប�ោបេ  � ា ិ្ហាញា្ាទ ាៅក�ថា្�រ ា  

�ំប �ៅារព ា ? រារាពនសពរា�ះច ថិែមា ថិរបំមបិ�់វយរ�បបរមនតាកាយេះថាយអាា�ះាននប

ះច ថិពជបប(នសពរារះរ�បបរបេរហកប“អ រថរា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេប”) នសពកា់រ�បីកនករប

ពជបិែថំបំេព។  រ រព្ពាំរា រុិះយករឃែចរេបរន និែថ ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ� 

(មិែំ�រ េិនះរចេេ�) ជា�ា្�រំរារែាាជ ពិ�្ាះ រក្ារ្�ះ ិែថ់ខជ�កនសសើព្ិ ទ ជជ បែព្ជ ពាយកវយរចបប

យិរាញជពនមពតាកនករះច ថិ�កិរ់ញាបនងា�ាយាទហំតមាននះ�រគេប។  ស់រះប ិាិ�តមននំែមា ថិកិរ់ញប

ាបនងា�ាយាទហំតមាននះ�រគេបាះយនះា�មិែំា្ំអារាបពះបមជននិាិ�តមនំនរចបា�ពរេ រែពំែិប�ំប

នះបរពរា�ះាននេ� ស់ះនសពរបេ��រចេកាំអរ្សរមកពរ�ប។  

 

 



ាបនងា�ាចទ់ខបមនតាិ ្ហាញ? 

• ះយ �់ព 

• ះយ  ា ប 

• ា្ា្បែព្ ន្ិនំ 

• យិ  ះ ព 

��ិ្ហាញាបនងា�? 

•  ិរ្ែ

�បោិាប 

• រិ រ្់ជ�ឈ

ឈ្ពោប 

ពា្កពាចទសនពះថ ាិ �? 

• ក្នពថ ាប នង ពា � ាិ �

ិ្ែើសពថ ា្�រ

ិោបឆ្�ោន 

• ក្នពថ ាយ  ា ះសពថ

ិ្ាប�ក្្ែា្ាក្ែាប 

�ំែ្ពែុទ ាំព 

• ិ�្គបាយរាេាះ រ

ពជ ប�បោិាប 

• ិរេ�ាយ �ះ រះំន្ន 

ាទមធ រជ� 

ិ្ហាញារ ា ? ារព ា ? 

• ាយអា្ ថិ ្

រា ិោបឆ្�ោន 

• រ្ែជ ិែថស ំ

• ិ្ា�្ប ក្ែា្ាក្ែាប/ 

ែា ា  រ ជ� 

� ា មនតាិរ់ញាបនងា�?  

 ា្បាា សនពមនតាាាជ ព ះ់ ែន្់ ារារមកពះច ថិែមា ថិកិរ់ញាបនងា�ហំតមាននះ�រគេប  នំែបប

រ�រពេែ្គា បិ ��រគេបប �ំ ិំិា�បោិាបិែថ ិ្ារែ�ទពជបបឧវហ ឌ ប  ិ្ាប�្ិោបឆ្�ោន រព្ំ ន�

ករចេាពំជ្ឈរា  �ំ ាយអានសពា�ាយ�ះពា�ះតម។ ជា ា់ាៅ  ិរ្ែ�បោិាបសនព ាិ�ះះ បិ ញ្ជទ  �ំ

ា្បាារុិះយករឃែចរេបរន នប ពា �កាាជព ះ់ ែន្់ ាសោបំរាជិរ្�ះ រា រថិរ់ញ�ធ�ហំញ្ញាន្គះ

ិែថ ាជររ។ មិែំ�រ េិាា ះ្ាើាៅិា� ា្បាា�ទ ពជ បជ ពា �ព�្្នទា រថបតបរមះេ�ចរថ សើព្ិ ទ ាះររថរយ នថមជ

ពយ ាំនែនទាទហំតមាននះិែថ  ិរ្ែ �ំបរសេព�ទាាជព ះ់ ែន្់ ារះករុិះយិរ់ញាបនងា�ជពកនមពតាិែថះច ថិ។  

 
 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ស់ះ ាិ �រុិរ ថិ ា់ ពើ ជា ិឋពបើន្់ ារចេកនិនះរ ាិបរា  ឌ នសពវរថា��ែរព្ពបាា

កពាជិែថ  ិរ្ែ�រគេបរះញាទ ាិបរា  ឌ នសពាារថ ា�� ែរពាអារឃែចិោបឆ្�ោន។ 

 

ះយ ាោប ាិបរា  ឌ ហំញ្ញាន្គះ ែព្ា ថិ កឃោែ�ា រេបរន ន ិ្ាប�្�កិរ់ញាបនងា�រ ន់ នាៅពើ

 ិរ្ែបត  រិ រ្់ជ�នសពះ់ពជពមិរជនមិនជរះករេបរន ន  តាាយ ាទ ។ មិែំ�រ េិនះរចេេ� រា ាាជ ព ះ់ ែ

ន្់ ារ្�ះ រា ិ្ហាញាបនងា�ជធខ រថរ�ពើប្�ារថ ា �រររបសនព្ាើែរព្ពបាាឃោែ�ា។ ជា ឧាាហ ឌ  �ៅរ្�ះ 

ិ្ា�្ប ិោបរន នំរននចព រិ រ្់ជ�នសពមិរជនមិនជរះករេបរន នជននការនសពមនតាិ្ហាញាបនងា� 

ះយន រំរារះមិាប�្រេបរន នែាាមនាំញ កិ្ហាញាបនងា�ជននកកាាជព ះ់ែមនតាិែថ ិរ្

�រគេបបរមបបាជររការរចេែរពាអារឃែចរេបរន ន ។ រារ្�ះ ិ្ា�្ប ិោបឆ្�ោនជ្ើែនាយ ិ្ា �ា ំិនទ 

រិរេជ�ឈរេា បជននការាាជព ះ់ែមនតារះកិរ់ញាបនងា� 12

13។ សោបាា ែ្ប បរ�ពើករុិះយបះា្ចក

ឃោែ�ា  ប្�ារថ ា នសពាាជព ះ់ែមនតារះកិ្ហាញាបនងា�ាាះជា  ររាា ំករុិះយរា ឃោែ�ា  ជា រិ រ្់ជ�

                                                           
13 ាះយនព�ម ថិរ ទ ែះា្ននាត� �វយាែថរចបរា។បរារះមិរាែរែុរ រពា់�បរ េិរវប ទិកររម េិមេែថមិាប�្រេបរន នំរននចពរបរ ន់ នប

រ�រពេរិរេជ�ឈរេា បកក ិរ្�រគេបរររបបា�នន ិរ្�រគេប  ិះរ�ណ បនសពរនមពតា្ិរកណេេបក ឌ ។បះយន រប

រារះមិរាែពទិថាញំបា�ននរិរេជ�ឈរេា ប  ិះរ�ណ បនសពមនតាិរ់ញេបក ឌ បរ េិរវប ទិក ិរ្�រគេបប�ំបែពុប�្ ប

ិរ្�រគេបរសេនជចាទគ ែយស�ថរារះមិាប�្រេបរន នរររប។ 



ឈឈ្ពោប ត ជា ិរ្ែ�បោិាប។ រររ ាា ះរចេស់ះ នស ះយ ាោបរា ិោបឆ្�ោនជ្ើែើែាជ្ញានយ ិ�ថ  ើិាោប

ជា រា ិោបឆ្�ោនិ្បរា�រ បពា� រិ រ្់ជ�ះ់ពជពមិរជនមិនជសររមះេ�រពេែពះិរររប។  រពេែាទរ�បរ�រាុនបកប

នសពនះា�រិរេជ�ករមះេ�់ចបកបពថស�កព់ពំ�ាយាទរំះ�ក រ�បិររាយេះថមនតាបរពរាំា�បកប

នសរារាពររុិះយិរេនមិាប�្ិរ់ញាបនងា�។  

 

ជា ោពរា  ឌ ា់ាៅ ប្�ារថ ា សនពាយេះថ យិកះនរ្�ះ រា រចេេបក ឌ ជ់�ា្�រា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះប

�រគេបនះ�� ាា ែ្ប បរ�ពើិ្ ាប�្ិោបឆ្�ោនសនពរបរពរិ្ើមេែថ 13

14។ មិាប�្រេបឆ្�ោនសនពរ ន់ នរ�ប

រពេ ិរ្�រគេបកែយស�ថ  ីកកែពំែិនសពពម�នទ�ា រថិែថ ិរ្�រគេបមនតារុិះយរកណេប

េបក ឌ ។ មិាប�្រេបរន ននសពរ ន់ នកែយស�ថរ�រពេរិរេជ�បកាាជព ះ់ែមនតាជធខ រថរ�រពេ ររាា - 

ំករុិះយបះា្ចករឃែចរេបរន និែថរិរេជ�រចប។  រារ្�ះ ិ្ាប �្ិោប រន នះមព�បនសពះយហិត� ទរេា បប

រិរេជ� ករយ នថការ�ការរចេេបក ឌ ប ាា ែ្ប បរ�ពើរព្ំ នមន�ព�សនព រិ រ្់ជ�រចេការយ ែប

ព់ព�ំំប�ំបរចេកះយ�បរបំររជិាទ  ិរ្ែិែថ ាជររ។ រារ្�ះ រ ទ ជា ះ្ើ�ាៀន រិ រ្់ជ�នសពឈប

រេា បរះករេបរន នរមជេែជយនយ�រែនប�ំបសំេពព់ពំ�  ពា�កាាជព ះ់ ែន្់ ារ្�ះ រា រម េិមេែថព់ព

�ំំែមា ថិបះា្ចករឃែចរមះេ�ជា រិ រ្់ជ� សនពឈរេា បរ្�ះ រា ិោបឆ្�ោនរមជេែជយមិធចំិនទប

នសពកា់រ� ិរ្�រគេបានថាះរកនាំអា។ 

 

ាោបជាប ា ា ររ សោប គាំរា សនពាះយា�ះច ថិម ថិមននា�ាយរចរមះររមជ�នះ់ពរ�រ្�ះ 

�បោិាប ស់រះបាាយ ាយអារុិះយករឃែចិែថ រិ រ្់ជ� �ំ  ិរ្ែ�រគេបជ នមពតា្្ប្ាើ ាិប

រា  ឌ �ៅារព ា ាជររេ�ាាជ ព ់្ះទ  �ំះយ  ា បគាកំែមា ថិបះា្ចកឃោែ�ាិោបឆ្�ោន។ ិ្ាប�្ិ្ហាញ

ាបនងា�វយងប� សនពម�ថនននមពតា្ិ រិ រ្់ជ� ត ិរ្ែ�រគេបរចេេបក ឌ  ជា ររបននននប

មិឈព��ហា �ំបប បក្ែរសនពាាះិ្រ្្បា�ះរចខ បមិរិ នសពា�ះ�ម ន្ិមិនំិននំកហំតមាននះមនតាេ�រចេប

រេជពបរមរ�ព�ពជបនសពពំ�ាយេះថមនតាិរ់ញេបក ឌ ។ 

 

ពំ�គាកាាជព ះ់ ែន្់ ា្ពារថ រ�ពើ ិរ្ែ�រគេប ត រិ រ្់ជ�រចបារ  ា្បាា�ទពជបជនន នាយ 

ហំតមំរព្�ារថ  �ំប ះិ ្ពំររ្ ោពឱាាាពជបះយ�ជ�ប(មិែំ�រ េិនះរចេេ�) រសេព�ទម ថិមរពថព់ព�ំំវយាែថនសពប

 ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�េ�ាាជព  រពថករម េិមេែថព់ព�ំំវយរចប  ករចេរយ នថមជាយាទះយ ់ពប�ំប

ះយ�បប�ំបករចេេបក ឌ ។ ពា�ហរ នះ កពាទ គ  សនព ិរ្�រគេបតរិរេជ�មនតាពា �អ រថរ

នន ព្�ារថ គ ស់រះបែមា ថិានថនះរំះ�កវយរចប។ ាទ ពជ ប រា នា ពសា� �ំក្ាើ ាិបរា  ឌ ហំញ្ញាន្គះែមា ថិ

បះា្ចករឃែច វពវ្ិា�ករចេករារញព ោ រហេបមនតាករា ិ ្នះ បិ  ្នាពពជបែពំែិាយាទ

ជយ �ាញ �រ ប្ប �ំាចទនសពះច ថិមនតាក។ ាទ ាទ  រា ពា �ពម�នទានថនះរចេេបក ឌ ប�ំបរំះ�កហំតមាននះបនសពប

មិរិរបជយចញាកំ� ជទារ �� ជជ បែព្ាពិ�្ាះ រសពថ ស្ឋាបំ ាិព �ំប ា្�រះ់ពជពិ្រជ និ្ជន រះរា ិោបឆ្�ោន 

                                                           
14 ែមា ថិរែះរនទរបក ឌ ែនទាទកមនមនាំ�ំនិគាទរ�រពេរមពំនបនសពរយ នថកប“ារ�ការិរ់ញាបនងា�” នំែបបរ�រពេនជចាទិែថប

រិរេជ�ឈរេា បរារះមិាប�្រេបរន នបែ់ពរពេពាននិាែនទាយាទប“មិកំិរនបិប�ំបកិរ់ញាបនងា�បមិាប�្រេបរន នប�ំបិាិ�� ប

ហំតមាននះ�រគេប” �ំា�្របបះ់នាពបះ�ែះ�ប (Johnson, Joel) (ន យប២០០៨) បរារះមា�ននំ បិមនះច ថិរេបរន នបរព់ប៧(៤) ន់បនះលប

២០០៨។ 



ស់ះ នស។ ារន្ជ នាំ�ំន្បកុរះនះជជបមនមនាំ�ំនិរពេព ិរ្�រគេបប�ំប ររពាករុិះយបះា្ចប

ករឃែចរេបរន នពះ�រាពាជរររចេកែរមពះះំនន�ពជបនសពនះចយ្ិា�ា ប រពា ។ ិាិ�� កុរះប

ិែថ ិរ្�រគេបររនះជជបកនថិ�នបិ�ុះរិែថំបំេពរះករចេិាិ�តមននំែមា ថិម ថិមហំញប

ាននះ�រគេបកនស 14

15។ ិាិ�តមននំសនពាារថ ា�� រា រ េិរះយហាបនងា�ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប ជ ិញ្ជារថ ្្បេ�

ះ្ ាិែថ  គានើហំតម�រ ត ព�្្នទ ន្ជ នាំ�ំន្បក្ារ្�ះ ពា�កាាជព ះ់ ែន្់ ាជពកខ់ាះច ថិរះក យិរាញជពនព្់ ារា � រា 

្ាើ ាិបរា  ឌ តរា តពជបគា នើកាាជព ះ់ ែន្់ ាវយ�ោបមនតាធខ រថរ�រពេរិរេជ�បតបារស�រចយិែថ ិរ្ប

�រគេប។ 

 

ើិាាះ្ាើាៅិា � ែា�រ ិរ្ែ�រគេប �ំ បះា្ចកឃោែ�ា  ជ នន ជា ា្�រិ្� រ្ែារគិពថំរប

រជិ សនពមនតាេ�ជ្ើែើែរះញាទ នករំរជ� រហេបនសពករិែថាជររះថរះញាទកររេបរន និែថប

 ិរ្�រគេប។ រា ្ាើិន ិ�រ ប េ សើព្ិ ទ កនថិ�្គប្ិេ�កានំិាះយរបបករចេេបក ឌ ប់នរះហរប

ិែថមរ�ពែា�រ។ រារ្�ះ ិ្ារែពជ បះយ �ជ �ស់ះជា  រា ា សា  �ំ រែុ ារពា់�ករសេព ិាិ�ញ្ញន្នំែនទាទហំតមាននះប

�រគេបិែថ ិ្ារែវយ�រ ប ាិ �រយ �នថ ប ាះ្ ាិែថ គា  ែា�រ�ពជបសនពរម េិមេែថរប ិរ្ែ

�បោិាប ពំ�ាាះជាែពា ជំរ ត ព�្ន្ទ ិែថ  ិរ្�រគេបរចបេ�រា។ រ្�ះ រា ា�ះ ាន្នជារថ ែ្នន រាំេរប

ធច្ិា�ំររជិអានិិរ�ប�ែថ   ិ ះ �្នន គ រិះ�ែថបរនះ ិ្ើជា រពក ឌ ព្ះ ារែ�ឌពជបប

ែមា ថិិ្រើនែ្គា បិ �ន្ជ នាំ�ំន្ប�ពជប។ រ េិរវប ទិកាយអាមនមនាំ�ំនិហំតមាននះ�រគេបា�អាំររជិររប

រប ររ រា ិ្រើន្្បពា�ារមនមនាំ�ំនិក្ារ្�ះ �� ជជ បែព្ជ ពសពថ ក យិរាញជពនមពតាកប�ំបកា�ះាននិាប

ិ�តមននំហំតមាននះ�រគេបែមា ថិរពថនជាយវយាែថនសពះ់ពជពមិរជនមិនជរះករេបរន ន ។ 

 

�ៅរ្�ះ ិ្ារែពជ បះយ �ជ �សនពពា�មិាប�្�ាា  រហេបនសពមនតាេ�ររម េិកា់រ�   ហំតម�រិែថ  

ិរ្ែ�រគេប ត រិ រ្់ជ�ឈឈ្ពោប ជ រចេមិនំិននំកហំតមាននះវយាែថជពបរ �ទននពជបនថ។ រា ្ាើិន ិ

�រ ប េ�ជជ បរចេ្ិក�ថននា�អារបំែមពែមា ថិារមនមនាំ�ំនិហំតមាននះ�រគេបរះករកុ�់ុនថរពេពប

ក យិរាញជពាចទនសពះច ថិេ�នមពតា។ កឧវហ ឌ ប ិ្ា�្ិន ិ�រ បន្់ ា ាិ �ិ្ើមេែថ�ៅរ្�ះ ិ្ារែពជ បះយ �ជ �

ស់ះជា  ាាហចិ  �ទ ែ្គា�បពទិថ �ំបករេបរន នករមះេ�រាែហសំនរពះំករសេព។ 

 

រាជពិ�ន មិរាែពជបះយ�ជ�បាររចេាអំវ� សពថ  ិរ្ែ�បោិាប ត បះា្ចរា ឃោែ�ា

ិោបឆ្�ោនររ ន្់ ាាបរា  ឌ ាយាទ ាំបា ាា�ិែថ ់្ពជ �កសន ។ ាបំមរពិ្របា�រ ប ពំ�ែ់ាា�ករម េិមេែថរមះេ�រចបប

រា (ា�មិនហពក ១៥ ិ្ារែ  ិ ះ  ្ ោបពើាំបាពោរ ស់ះកិ្ារែារ រ្ាាភប  ឥ ្ភា   ិ ាា់ញ់ហយទរ�ប�ំបែំ់ ះិ ទប  

ជា សើព រហេបាបំមរព�រ បាៀនែោនររ ពា �រា ពយ ាិ ររ្�ះ រា ា�ះ ានននស។ គ �រររប កកនពថកា�ះរមបប

ា�្ះយរបបករចេាអំវ��រគេប ាិ�ិ្រើន្ិា�កពើរា� រះំន្នពជ បក្�នរាៀនសពថរា ្ាើ ាិបរា  ឌ  

ះយន រំរា ិរ់ញាបនងា�បនសពវរថា��ករចេាអំវ��រគេបរ�ប  នះកះ ែព�ននំសរា�មរប

                                                           
15 ា ែះទ�ប  ីរពទប(២០០៧) អាមិឈពែមា ថិិាំ�ប�ំបែនថ�កម ថិមករេបរន នបែនថចចែនទាទហំតមាននះ�រគេបប

(  ីែះទ�រជ�បនបរហចែ) 



រិុិនសពនិខរាទរពជបរះករបក ឌ ាយាទកះយ�បប

ែមា ថិករេបរន នរារះមិរាែពទិថ 

រ្�ះ រ ទ កះ្ើ�  ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ�ន្់ ា្ាើ

 ាិបរា  ឌ ៀ់្ពជ �ាយ ាទ ះយ  ា បិែថ ់្ពជ �។ ះយន រំ

រ្�ះ រ ទ ពជ បះយ �ជ �ាៀន  ិរ្ែ�បោិាបររន្់ ា

ាបរា  ឌ កសន ាយ ាទ ះយ  ា បិែថ រិ រ្់ជ�ិែថ់ខជ�។ 

ាបំមរពនិខរាទរពជបមនតាេ�ររមជេែរ េែបបររ�រម េិ

មេែថរះមិរាែពទិថបកាទនសពពរេ រា�ំំះចបបែមា ថិ

រយ នថករនេកះយ�ប�ពជបមនតារចេេបក ឌ តានថ

រចបាះយនព�នំែបបរ�រពេារ�ការរចេកះយ�បរាប

ននីនំែបបរ�រពេករនេកបះយ�បរចបេ�កនពថកព

មិរគជ�ឌសពថបះា្ចករឃែចបតានថ។ រាាះ�ំបា ប

ព្ប ាាៀនគា  មិែំ�រ េិកកពំនប់ុយ់ិ អា ត ឈះ ន់្ពទ 

នាពា់ាែ្ែ�ឌ ាិ �ក្នពថ ិ្បោជ�ឌ សពថ រិ រ្់ជ� ា ព្�ារថ  

រិ រ្់ជ��ោបន្់ ាននិញ្ះ់ពកះយ�បរចបាៅរ្�ះ  ាិប-

រា  ឌ ិែថ ់្ពជ �រ េិរវបការ�ការះយ�បរររប។  

របរហនះកប �រ បេ ជាាបំមរពគាទពជបបនសពិរេនរេប

រសេព�ទាាជពាបនងា�ែនទាយាទកះយ�បិែថអទាទ ទិ ីេ�ប

ិរ់ញាទកពយេរែមា ថិរិរេជ��រគេបរះកប

 ច្ិេ�ះចពថលែថ�់ាះយ�ជ�ា�រមេរថនសពាជររប

ះ់ពជពរារះះយ�បនសពរចេរេរប ិរ្�រគ

េបប�ំបមរ�ពសារាុន។បមិាប�្រ�បមនតាេ�រម េិមេែថកប

រពេរសយិ់រារះករេបរន នែអកពាទន យ២០០៨។ 

មិរគជ�ឌនគពរាុនរ�រពេេបក ឌ នសពារះ់ពជពមិរជនមិនជរះករេបរន នេ�រកណេរប់ខជ�ាជររប

់ុពថ 15

16។ 
 

របនរប រា ិ្ហាញាបនងា�ាយាទ ហំញ្ញាន្គះ ិែថ  ិរ្ែ�បោិាបរមរាទហំតមាននះនសពរម េិមេែថ

ែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន និរមពេ្ិរព យិ រក្រាុនបរមរាទករ េិរះយហាបនងា�នសពវរថាប

��បះា្ចករឃែចរេបរន ន។ ោព យិ ��ោបពំ�ែ់ាក្នោន  ិ ះ �្ពា�ារែព្ា ថិ ា្�រិោបឆ្�ោនា់ាៅរ្�ះ រា ្ាើ

ែរ ះរ្នទែព្រះះំន្នរាគថរេបរន ន  ិ ះ �្ននាា ាិ �ក្នពថ ិ្បោជ�ឌ់្ពាយ រ្�ះ រា ា �ា គា ិរ្ែ�បោិាប�ា�ា  

ា�ះ ាន្ននាពោពរា  ឌ នព្ពាបាាហំញ្ញាន្គះ  �ំ  �រ ប្បសនពនះរជរាះ រះំន្និា �។ មិែំ�រ េិពា �រា ា�ះ ាន្ន 

មន�ពមនតា នព្់ ាក�កិ្ហាញាបនងា�ររ ាា ះជជ បា ថិម នថករចេាអំវ�សពថបះា្ចកឃោែ�ា រាពះ�រាពប

រចេេបក ឌ ហំតមាននះ�រគេបកកខ់ាក។ រ ទ រ�បររេនា�កាំរែែរារះិ�ន មិរាែពជបះយ�ជ�សនព 

 ិរ្�រគេបាយេះថមនតាាបរា  ឌ ាយាទ ហំញ្ញាន្គះ ិែថ ់្ពជ �រ្�ះ ាយះារព្ាើរា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោន  បរ

រាពពជប ត ាទន់ពះ�រាពរេបរន ន។ ជាព្ពនា  ាទ ែ្�ារថ រា រ�ន ពិែថ  ិរ្ែ�រគេបមនតារថេបប

ក ឌ ករាុវនថាយាទែរពាអាកិ�និចុ ថិិែថ ិរ្់ខជ�ពរាទអ រថរនសពមនតាាាជពេបក ឌ បរ េិប

រវបកមិាប�្ពជ្កនះា�នំះនជះរររប។ 

 

ាបនងា�ាចទ់ខបនសពមនតាិរ់ញ? 

រ្�ះ រាពរ ារែរ ពជបែពំែិ ះ្ ាិ ថិ �� នព្់ ា្្ប

ពា�កិរ់ញាបនងា�សរា់ពយា់ពា បែ្នទ ាទ ែរព្ពបាាហំញ្ញ

ាន្គះ ាាយ ាែថ  សោបា�ិញ្ជារថ ាទ ិ្បរ ា� មិនំិននំក

ហំតមាននះនសព�� ន្់ ាាបរា  ឌ ។ ិចុ ថិពរ ាយអាប

មនមនាំ�ំនិហំតមាននះ�រគេបាាះក្នពថ រា  ន �ាយ ពយ ាំន

ាារថ ា�� ា្ាទ  សនព�� ន្់ ាសា រថ ិញ្ះ់ពរ្�ះ េបក ឌ  

របជពិត�់ ពវយរមពំនាិ�ានសពមនតារបក ឌ ប�ំប

រ ទ រពេរនពពជបះយ�ជ�។ ពា �កានថកមិរបាាបនងា�

ែយ ា់ �ថ ះយ �ជ � ជិ �។ កពាជ មិរបាាបនងា�ិឋព

ះយ�ជ�ាទែយរំរ�រពេពយ ហ់ហំញ្ញាន្គះ រះាយះរាពជារថ

ពា រថ  ា ពជ ប ទ ំមិរបាាបនងា�ាទ ទិ  �ំ ាទ ជិ � េ ែយ សៅសពថ  

“រា ន្ជ នាំ�ំន្បនាពសា�” សើព្ិទ ិ្ហាញាទ ែ្គា�បាារារះ

ាយះរាពករថលរថ�ពជប។ 

1. ះយ  ់ព មិែំ�រ េិនះ្ាើិា � ា្�រ្ាើ ាិបរា  ឌ

ជិ្ហាញាបនងា�ាយាទះយ �ជ � �ំ មិរបា�រពថាអំវ�ប

វយាែថ។ ាំបា ាា�ាាយ �ោបាាះជាែា ះថ ិ្ារថ ែះ ា្ 

                                                           
16 ិ�ន មិរាែនសពរម េិមេែថមិាប�្ិរ់ញាបនងា�របាររចេាអំវ��រគេបជពា�បនហ្ថាទ�បគប�ំបះមរបាាថរខែ។ប

មិរាែពជបះយ�ជ�រាុនស់ះកបរាុថប�ំបែ់ ះ្ ទបករសេពនមពតា្ិាររចេាអំវ��រគេបរចេកិរ់ញាបនងា�ពះបមជននករចេាអំវ�

ិែថាជរររពេែាទះយ�ជ�ករថលរថ�ពជបនសពះច ថិរយ នថ។ 



ព់ពិ្ ាិា � បិ ន្ បិ ណឥ វ� តបករចេាអំវ�បនសពពំ�នព�កពះប ។ ាំបា ាា �នសពពំ�នព�កពះបប

ជពា�ាយ �ំញ �ំ ែរ ីករសេព។ មិែំ� ើិាាះ្ាើិា � នពខកមេរថ� ាំបា ាា�ាាយ �ោបជ ន្់ ាេ�

ាបរា  ឌ ាៅនាពនព្ពជារថ ែ្នន�ៅពើាទ ក្ែា។ ជា�រ បាៅាៀន រា ិ្ហាញ្្បិា �ម ថិមជ�រមកបជ

ិញ្ះ់ពាន្នែញ្ញា  ាាែប បស្ឋា� ពះ ់ិ �ំ �ំបោជរិែថាររចេាអំវ�ា រថប(មិែំ�រ េិនះប

រចេរ�េ�។ មិែំ�រ េិា�ករចេាអំវ�ាទមរ�ពហុះ�បមជទារពា�ពជបបកិរ់ញ ាប នង ពា �ាយ ាទ ាន្នែញ្ញា 

ាែប បស្ឋា� �ំ ែរពាអាឧែ្ហរពាិែថ មជទារពារចបេា�ពរេ រ្ ថិ ្ា�ថ ហើប។  

 

ះយរបបកិ្ហាញាបនងា�សនពាារថ ាប�្រ��� ះយ �់ព រនះា�ះាននប“រនែនមរព�ាយាទនាខ អា” ស់ះសប

រមកពរសេព�ទាំ�ំនិរពេពករនេា�កកនពថាបនងា�ម ថិម�ថនសតគ � 16

17។ 

• � ា ជា ា្�រក្នពថ ាំបា ាា�? 

• ក្នពថ រ្�ះ ះយ �ជ �ា� រិ្ារថ  ិ ះ �្ពា�? 

• ក្នពថ �ៅារព ា ? 

• ក្នពថ ាៅ� ា ? 

• ក្នពថ សើព្ិ ទ ្ាើា្ាទ ? 

 

មិបាាំ�្��ប បែ្នទ ាយាទ ិាិ�ញ្ញន្នំហំញ្ញាន្គះ �បោិាបិែថ ា្រា នបរភុ (IDEA) ិ្ហាញគា  ៥៣% រះប

ះយរចពមិរាែវយាែថនសពា�ាំ��បបាយាទហំតមាននះ�រគេប  េ�នមពតា្ិ ិរ្�រគេបិត�់ �េបប

ក ឌ ែនទាទះយ ់ពិែថាជររ 17

18។ 

 

2. ះយ  ា ប ា្�រ្ាើ ាិបរា  ឌ ជ ិ្ហាញាបនងា�ាពថ ះយ  ា បាាយ ាែថ រាពិំះ្ឆរា �ំ ះយ �ជ �� ះយ  ា បពជបប

រពេរ  �ំប ា្�រាាជ ពះយ  ា បវយ�ោប។ ះយ  ា បមនតាជ ពិត�់ ពវយ យិ ះ ព �ំ កាាជព ះ់ែមនតារពេប

ែយ ប នសព ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�ក ថិជយបរថរារះាយះរាពនសពមនតារថេបក ឌ ។  

 

3. ិ យ  ះ ព ា្�រ្ាើ ាិបរា  ឌ ជ ិ្ហាញាពថ ិ្ារថ រព្ះទ  �ំ ះិ រមិាា� (ិ្ារថ ើិរ្្បពះ �ក យិរាញរា ា ) 

វយាែថនសពេ�កនពថជ់�មពទ ិរ្�រគេបបតប ររាា ំករុិះយបះា្ចករឃែចបពះ់ិប

ិែថារកនពថឥ វ�ប�ំ  �ំរគជរប(មិែំ�រ េិនះរចេេ�)។បេបរ ឌ ររជិត�់ ពកនស�់ា ះយ �ជ �ិ្ារថ  

រព�ទបតប ះិរមិវ� រាពិំះ្ឆរានសពេ�់�ទ �ំ រាពិំះ្ឆរានសពមនតាែ យិ ះ ព។ 

 

4. ា្ា្បែព�ននំ ជា ះះ រ្ ោប ា្�រ្ាើ ាិបរា  ឌ ជ ិ្ហាញាបនងា�ាយាទ ា្ា្បែព�នំនិែថ ិរ្�រគេបប

តបរិរេជ�។ ា្ា្បែព�ននំវយរចបា ថិ ិញ្ះ់ពាាយ ិញ្ជទ  �ទ �ាា  ាយ ហយ ឥ ាា� រហេប�ំនព្ពកព់ព� 

                                                           
17 រហ្�ទបា  ស  (២០០២)បាំសំអាជព�កិរ់ញាបនងា�ប�ំបនាខ អារារះករចេហំតមិ�វ��រគេបរាាចទិនរពះំងាទ�ប(រំះ�មិជះយប

ិែថាយក�ិ�ន សំរាាចទិនរពះំបរានា�ឃ់ា បបមិរាែក�)។ 
18 នបរភុ (២០០៨)បមិបាាំ��បបហំតមាននះ�រគេបប(ាាំេមន �ា�នកនំែមា ថិពា្ំមិកំិរនបិប�ំបជយ�ជបរេបរន នបាទមរ�ែនះរ ះ់ពប

មិរាែែុះបនាន)។បរហាយាបបhttp://www.idea.int/parties/finance/db/ 



ពា�ស់ះជា  ាះព�ា្ា្ប �ំ បា �ប�្នជាសើព។ រា ិ្ហាញាយាទ ា្ា្បែព�ននំពា �ែា រែយ ា់ �ថ កាំែរ ែ

ែព្ា ថិ សំវយងប ា សនពាះយា�រយ នថមជិ�� រថរព្ពែំា្ំរ �ំ មិបា�មាាិែព�ននំវយរចប។ 

 

ិ្ាប�្ពជបះយ�ជ�ររ ាិ �នព្់ ា្្បា�កិរ់ញាបនងា�ិន�នពរាុននសបស់ះកប ាន្នែញ្ញា ា្�រ្ ថិ ្ 

បះា្ចកឃោែ�ា   តែា�រ ាប នង ពា �ពយ ាំនាយ ាទ  �ទ �ាា រម េិែព្ា ថិ បះា្ចកឃោែ�ា  ហើបរ្�ះ រ ទ

់្ពបរាុន ន្់ ាិ្ហាញាបនងា�ាយាទកានថនះព់ព�ំំបះា្ចករឃែចនសពនះ��រពេែ។   

 

ជា រា ះាយ ាិ ះថ �ែថសនពរន្់ ារនថ ែព្ាពថ គា  ិ្បរ ាាបនងា�វយរ�បន្់ ាា ថិ ិញ្ះ់ពាាយ ហំតមាននះនសព

ាារថ ារ��� ិ្នំិន្នំរា ិែថ ិរ្�រគេបបរហេប�ំ ររាា ំករុិះយបះា្ចករឃែចប

រាះរចខ បករេបរន ន�ទពជប  ររស់ះកះយ �់ព ះយ  ា ប �ំ យិ  ះ ពនសព ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�េ�ប

ជយបរថរារះរាពរចេបះា្ចករឃែចរេបរន ន។  

 

ិាិញ្ញន្នំែនទាយាទករ េិរះយហាបនងា�ររ ជ ិញ្ជារថ កនសាយ ាទ រយះរាពែមា ថិរចេេបក ឌ ះយ�់ពប�ំប

ះយ�ប។  ាិបរា  ឌ ែ្នទ ាទ ែរព្ពបាាបាាកមិមរនទិែថ  ិរ្ែ�រគេប ជា ា់ាៅន្់ ា្ាើមិាយឆ្�ាយ  ហើបជា  

ិ�និចុ ថិ េបក ឌ រចបមនតាមិស ន ថិែរពាអានសព ិរ្�រគេបេ�រចេរ�ខពរ។ ែព្ា ថិ

កិ្ហាញាបនងា�សនពាារថ ា�� បះា្ចកឃោែ�ាិោបឆ្�ោន អរមះេ� យិកះន នមពតាករះករចេេបប

ក ឌ េ�រថកនាចរំះ�សពថ ិរ្�រគេប្ិរបក ឌ ាយាទះយ ់ពប�ំបះយ�បិែថាជរររះាយះប

រាពរចេបះា្ចករឃែចរេបរន នបរ េិរវបករយះរាព�ករចេេបក ឌ ជជ�កពះ ថិរះបររាពពជបប

គ ់ខទិចុ ថិាទករេបរន នរររប។បរចេស់រះបប ិរ្ប�ំរិរេជ��រគេបពំ�នះលរថេយាអំវ�ប�ំប

ះយ�បិែថាជរររបកា�េរាពសយរ េ កហំតមាននះចចហ់នសពថគថិចុ ថិាទករេបរន នេ�រេប។  

 

ែព្ា ថិ រា ិោបឆ្�ោនមិធចំិនទ�ៅ្ិារែាា ហ្ាហ្ា�ទ ែ្គា� កពាទន យ២០០៩ បរ ារព្ាើ ាិប-

រា  ឌ បះា្ចករឃែចា�ះយ ះ ះិត� ថិប  ិះន�នាះយា�ះយ ះ ះា ថិរកនេពរចបរា ។ ាចទនសពជ្ិរនថែាយ ពថរចបប

េ គា  ាំបា ាា�សនពរិរេជ��រគេបេ�ាាជ ព �ំគាំរា នសពេ�រម េិមេែថវរថា��ករេបរន នជមនតាប

េ�រថិត�់ ពរ�រះេបក ឌ  រ េិរវបកកះយ�បរចបមនតាេ�រចេរេរារាព�រររប 18

19។ 

 

រា ្ាើរយ �នថ ន្ា 

ិន�នពរពេកិរ់ញាបនងា�នសពមនតារចេរេជពរាពរយ នថប ិរ្ប�ំបរិរេជ��រគេបជប

មនតាេ�នមពតា្ិនគរ្ាះររយ នថមជែរពាអាហំតមាននះិែថាជររ្ិេ�មន�ពមនតា ។ រយ នថមជហំតមាននះវយប

រចបមនតាា�ពរេ រិ�នឥនះថប�ំបមនតារចេិះ�ះិ��អា។បរយ នថមជវយរចបជា�ះាននជពាធំ��មិាប�្ -

រ�បិរាច 19

20។ រយ �នថ ន្ាិៀិ�រ ប េ�ជជ បែមពមពសពថ មន បិ�ាម�កា�ះាននិាិ�តមននំហំតមាននះ�រគេប  

                                                           
19  ររពាករុិះយករេបរន នំររជិនហចិ យ �ទមន �បពយះរាែ�ឌេបក ឌ ែមា ថិរិរេជ�បន យ២០០៩។ 
20 កា�ះាននាធំ� រ�បិរាចកា់រ�រារះមិាប�្ហំតមាននះិែថសំេ�ជជបែមពិែមពមពកិរ់ញាបនងា�ប�ំបកះ់ពជព។បរានករប

ាេ បពម�នទាាជពិ�ុះរា�ះាននាធំ�ិរ់ញាបនងា���ាយ�កាាជពេ�កិ នះ បិ�ន ពរះកា�ះាននរំះ�ករ�បមិែំ�រ េិរមនតាេ�ប

រមជេែរ េែាទាែំបបំរជ�។ប 



រ្�ះ រា រចេែា�រពាសពថាទរន�ខរបាះយាយេះថកនពថសយ � កពះ�  រហេបនសពករចេនិិរ�បនះពា�ែា រែយ ា់ �ថ

សើព្ិ ទ ា �ាកា�ះាននះ្ ាិ ថិ ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប្ិេ�ស� ថិ់�ជ� ហើបាាះជារា  យិ ារញិ�្គនពប ាែយ ា់ �ថ ពជ បប

រ�រពេកាអំប�ំបេបក ឌ នសពមន បិ�រចបេ�ាាជព ។ ះ់់ែះយ�យគា  មន បិ�ាម�កា�ះាននិា

ិ�ញ្ញន្នំហំញ្ញាន្គះ �បោិាបមនតាពា �ែពន្គបាា្ ថិ ្ា�ថ  ា ថិ ិញ្ះ់ពាាយ  ះិយពំរែា�រសនពពា�ះយរ បស�គ ប

ា់ពយា់លប សើព្ិទ ា�ះាននរំះ�កចចិ្រិសោបិ្ែំា្ំបា ា។ ករចេែា�រពារប់ុពថសពថ ាទ រ�្ពនា��បបកប

ាកណ �មន បិ�ាម�កា�ះាននិាិ�តមននំហំតមាននះ�រគេបនះះ់ពរ�រះាទម រថករ�ន ពិែថ -

ិរ្�រគេបបរហេបាំ�ំនិរពេពរយ នថមជែរពាអាហំតមាននះវយងបិែថាជរររបកកនពថសយ � កប

ពះ�រះបររាព់ខទបតរបាះយាយេះថជ់�សយ � កពះ� 20

21។ប

 
មិែំ�រ េិា�ប  ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ� សនពន្់ ារុិះយរយ នថមជែរពាអាហំតមាននះជ សា រថ

ិញ្ះ់ព 

  ១. រែះរនទះព្ពព់ពិ្ ាិា � បិមន រែះរនទិ�� ះយ�ប រយ នថមជ បិ ណឥ ាា� �ំ ាមពថ

ពំ់ំនិ�� រថ 21

22ក្ែរាៀននសពះះបហននរពសរបាររចេាអំវ��រគេប  

  ២. រំះ្ះែ�េរព�ទកលបពរេ ឌ ារ្ប�ំបរែះរនទះពខ ព់ពិ្ ាិា � បិមន រែះរនទិ�� ះយ�ប 

រយ នថមជ បិ ្ ឥ ាា� ត ិរ �ថសាាជពមេរថប�ំបិរ �ថសិ�� រថាយាទកែរព�ទ  

  ៣. រែះរនទះព្ពិរ �ថសិថមេរថ ាំរប ប បិមន �ំ ិរ �ថសាាជពាយ�ំញប�ំបរែីនសពេ�កា  

  ៤. រែះរនទះពខព់ពិ�វ� បិមនបរែះរនទិ�� ះយ�បបតបិរ �ថស បិ ណឥ វ�នសពរម េិមេែថប

រសេព�ទះយ�បែមា ថិាយ�ំញប�ំបរែី  

  ៥. ំរមវរថារ���រែីនសពមនតាេ�កនពថសពថរិរេជ�បតប ិរ្�រគេបបរបា�ប

អ� ថិកពជបកះយ�បរពេមេរថឈជពប�ំបរិុាន្។  

  ៦. ំរមិ�� រថាបនាយាទិរ �ថសិថមេរថែមា ថិ បិ ណឥ វ�បតប បិ ណ យិ ះ ព�ពជបប

នសពមនតាេ�រម េិមេែថបរហេប�ំិរ �ថសាាជពាយ�ំញនសពិ�� រថាយាទាយចរថប�ំបរែីនសពេ�កា។  

 

ះ់រនថ ែព្ាពថ គា  រពំ�នះ យា�ាះរកពះ�ក ិរ្ែ�បោិាប �ំប រិ រ្់ជ� ��្ាើ ាិបរា  ឌ ាយាទប

មិនំិននំកហំតមាននះ ា សនពាជររពំ�េ�រនថមជាះររចបរា។ ជារថ ែ្នន ិ្ែំ� ើិាយអាាម�កា�ះាននប

ិាិ�តមននំហំញ្ញាន្គះ �បោិាបា�រះនចះថ្ិ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�រកណេរេបក ឌ ែនទាទាបនងា�ប

ហំតមាននះ�រគេបករថលរថ�ពជប រន្់ ាជ់�សយ � ជា ពះ �សពថរិរេជ�បតប ិរ្�រគេប។ ឧាាហ រ  

ិ្ែំ� ើិរំនកប  ិរ្ែ�បោិាបន្់ ាាបរា  ឌ ាយាទ មិនំិននំរា ហំញ្ញាន្គះ ិែថ ាជរររ្�ះ ារពឃោែ�ា  

រេបរន ន ាយអាាម�កា�ះាននិាិ�តមននំហំញ្ញាន្គះ �បោិាបះាយ ាិ ះថ ន្់ ាជ់�សយ � ាយ ាទ រ ទ �រ ប(របរ ថិ

ិត�់ ពវយាបនងា�ពយាំននសពមនតារកណេ)សពថាជររបរះបររាពពជបែពពិពះ ��� បះ ា្�ារា ឃោែ�ាះា ថិ ក្នើព។ 

                                                           
21 រារះមន បិ�ពជបះយ�ជ�នសពមន បិ�ាម�កា�ះាននិាិ�តមននំហំតមាននះ�រគេបនះឥា្ំាពាទិិស�រចយកះនា ននំបាយ�ះិែថប

មន បិ�រចបនះមនតាេ�រម េិមេែថរសេព�ទរចេាះរ ះិររពញមរ�ព ិរ្បតបរិរេជ��រគេបនសពា��ំច កមិនយ។ 
22 ាមពថពំ់ំនិ�� រថរ�បេកាមពថនិិិា់ខទពជបនសពារកនពថាយរ�បមនតា យិរាញរារាពរិាំ� សពថ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�។ប

កពាជាមពថពំ់ំនរ�បា�ជពិត�់ ពកធចាបនាយាទាននែ�ម  ិែថាររចេាយរ�បវ�ប�ំាបនងា�ព់ពំ�សារាុនែមា ថិរចេ

ាយចរថាយ�។ 



ឧាាហ ឌ សរព្ាពជ បសនពិ្ហាញាទ ា្ាទ សនពពំ�ជ ្ាើ�ោប  ន្់ ា ាិ �រ ាាញះរញាទ រា ិោបឆ្�ោនឆ្�ាយ  ២០០៩ �ៅរះ

ិ្ារែឥ ្ភ់�រ ែុទ  សនពារាម�កា�ះាននិាិ�តមននំហំញ្ញាន្គះ �បោិាប របពេ រ រព្ពរា ជា នំ ៀិះយ រា 

ិោបឆ្�ោន(KPU) ាិ �រថះរញិាិញ្ជាហំញ្ញាន្គះ �បោិាប រះបររាព ១០ គ្ិ �្ាាិ ថ ាទ រា ក្នើព្ាើរា ឃោែ�ា

រេបរន នជា ក្ព់ារា ពរ។  

 
ន្់ ាិ្ហាញាៅ� ា ? 

កិឋព យិកះនប ាប នង ពា �ែនទាទហំញ្ញាន្គះ �រគេប មនតាននិរ់ញជ់�ាយអាាម�កា�ះាននិាិ�តមននំប

ហំតមាននះ�រគេបិែថ ស្ឋាបំ ាិព។ រា ិរ់ញាបនងា�សពថ ាយអា ា់ ពើ�រ បពំ�មនតាា�ពរេ រែាះមា ញប

រាររា ាោពេ ព�្្នទ ាាជ ពិ�្ាះ រៀិះយ  ាិបរា  ឌ មនតាននិត�់ �េបក ឌ រ�ជពាមពថ�រររបនសពប

ះច ថិេ�នមពតា។ ែ្គាិ�ប នសពមនតាាាជ ព ាិបរា  ឌ �រ ប ាាះជា ាយអា្ ថិ ្រា ិោបឆ្�ោន (ស់ះរ ទ �ៅ

ះរ្បាាថ ្ពរែ) នះជា ែ្គា បិ �នសពរិរេនរេកាំរែែែព្ា ថិ ននន្ជ នាំ�ំន្បែរព្ពបាា ិរ្ែិែថ

 ិរ្�បោិាប (ស់ះរាិ្ារែរែុរ រពា់�) តពជបជា ែ្គាិ�ប នសពរចេករា់រ�រពេកមនមនាំ�ំនិហំតម

ាននះប(ស់ះកិិមនមនាំ�ំនិរាមិរាែិុះព យិ  ទករសេព) 22

23។ 

 

ជា ា់ាៅ ាយអា ា់ ពើ�រ បន្់ ាពា �ែពន្គបាា្ ថិ ្ា�ថ រ្�ះ រា  យិរាញា ននំករិែថ ់្ពជ � រហេបមនតាប

ននកមន បិ�ពជបំររជិាទ ឥា្ំាព�រគេបិែថមរ�ព�ពជប។ ែពន្គបាាសនពាយអារ�បន្់ ារា ាា ែ្ប ប

ាៅពើរំះ�កនសពរមនតារចេកពជប�� ាិបរា  ឌ សនពរ ាិ �ាាជ ព នសពកររចបា�អានិខរ ាទកប

រ្ាះរំរមកពាជបរ���កមនមនាំ�ំនិរពេពេបក ឌ គ ហានថះនថ។   

 

ាោបជាប ាររ សោប ាពថ ាប នង ពា �សនពិរ់ញរារះេបក ឌ ន្់ ានន ា �ា ្្បិា �គា�� មនតាេ�ះនរ

យពន រសពថ ែា ា  ជ�។ រា ិរ់ញាបនងា�ជាែា ា  រ ពា�ែបាាែាះមា ញជា រហេបកាាជព ះ់ែមនតាប

ករមះេ���មនតាធខ រថរ�រពេាយអាាម�កា�ះាននិាិ�តមននំហំតមាននះ�រគេប។ ែ្គា បិ �ពា�ែពន្នរំះ្ះរះកប

ក្ាចក្បេបក ឌ រ�ប ា ថិ នាយ ាទ ិ្ារែិ់ែ្�ៀ (Bosnia Herzegovina) ហ់នសពថ ែហស្ឋាាពរ ំរ ាិ �

ិោបាះ ព្ាក្ែាបជពបររហាយាបិែថ់ខជ��់ាេបក ឌ នសពាជររេ�ាាជព។ ហំញ្ញ� រិែថ ិរ្ែ�បោ-

ាិបររ ាា ះ��ែ្ព្ប ះំន្និ ្ហាញាបនងា�ាយាទហំតមាននះិែថ ិរ្់ខជ�សោបក្ាាពថ សពថមធ ជ�កសន ។ ក

ឧវហ ឌ ប រា ា�ះ ាន្ន់ា ពើ�រ ប ាិ ��ំរយ ាះ ្ាើ�ៅរះិ្ារែរ់ែ្នា ទ រា  (Costa Rica) នសព �នំននរចេ្ិា�ប

នាខ អារមះេ�កាចទនសពរ យា�ាះរាទមរិ់ ប ះច ថិននំរំ 23

24។ 

 

រសេព�ទ្ិរា ិ្ហាញាបនងា�ា�ពរេ រម ថិមជ�រមកប  �ំ កនពថាប នង ពា �សពថា្�រិោបឆ្�ោន  ាិបរា  ឌ  

ាាយ ា បន្់ ានន នះរ យនពរសពថមិាប�្ក្ែា្ាក្ែាប មរ�ពា្�រ�បោិាបសនពពា�ាយរចរចេរយន ាមពថ មរ�ពារ

                                                           
23 េបក ឌ ហំតមាននះវយរចបមនតាេ�ាាជពរារះះមរបាាថរខែរប ររពាករេបរន នបរះមិរាែរែុរ រពា់�រប រប

រពាកះះបិត� ទ ិរ្�រគេបប�ំបរារះមិរាែិុះព យិ  ទរបកគំពបបែា�រពាកនំ។ 
24 �ទ�់នបាទ�ាទ�ប(២០០៩) ះយ� ថិនពា ឌ រាំែ�ំែទានសពរុិះយរេរបាយកនបរហចែប�ំបព់ពមន ិចសនបបែនទាយាទិាំ�ប

មរពរះហំតមាននះ�រគេបបកពាទគថាទប២២បសពថប២៣បន់ពររ។ប



ែំរ្ំមាមកា រ្ះ ពារឃ្ពាយ ពើព �ំ ា្�រិោបឆ្�ោន25

ាប នង ពា �សនពាាះ្្បែា ា  រ ជ�ាាជ ពបរ ាិ�ជ ននែពែ្ិាៅនាពែពននអាបពថស�ិែថ ាជរ- 

រ។ មរ�ពា្រា ែ្ពែុទ ាំពសនពឃខ យរពេពរំះ�ករ�ប ាាះិ្ើមេែថាប នង ពា �រសេពនសពាជររាាជពេ� ះយន រំប

មិាប�្ក្ាចក្បប�ំបកាំរែែមរ�ពាររេបរន ន��ាាជពេ�មិរគជ�ឌក�ថននរមះេ�នគពរាុនាទាបនងា�នសពប

ា�ពរេ រែរេិែនទាយាទ�ំច កា់រ�ប�ំបនជាយបរថាប�្ែយស�ថ ។ មិែំ�រ េិនះរចេរ�េ� ាប នង ពា �រសេពរាប

រះេបក ឌ ហំតមាននះ�រគេប ាាះ�� ក�ថននពា�ែា រិ្បោជ�ឌមិែំ�រ េិីមនតាេ�រុិះយរារះាមពថប

នសពរបំែមពន�បស់ះកជរាំ��បប  តបំរមាបនងា�ព់ពំ�នសពរបេនះបរពររម េិមេែថេ� ។ 

ាមពថាបនងា�និិរ�បាះយែ់ាាយេះថ  ិះចា �រាះយរបបមិាប�្ក្ាចក្បបនសពរចេកររពេករេបាះពុក្បាបនងា�

តបាះយែ់ាា�មិរគជ�ឌរាែមា ថិមធ ជ�បនសព��មនតាកាបនងា�ែរេិនន  ិះរ�ណ ប ។ ែមា ថិា្រា រ្ ៅ

ស្ឋាបំ ាិព ាបនងា�និិរ�បនះ��ា�អាាយេះថរះកាអំាំ��បបបរហេបរុិះយាំ��បបវយរចបរះាមពថប

ពជបនសពរបំែមពបពថ។ របិ្ើ្ិាែថ សយរ េ ក និ ិ�រ ប ា្រា រ្ ៅស្ឋាបំ ាិពាាះជជ បក្នពថ ាប នង ពា �សពថ

ា្�រិោបឆ្�ោន �ំ ិ្ាប�ក្្ែា្ាក្ែាប រហេប�� ាាះជជ បែយ ាពិ�្ាះ ររា ា ាទ ប្�ារថ ា មនមនាំ�ំនិេបក ឌ ហំតមប

ាននះ�រគេបេ�ពជបរមពំនរាុន 25

26។ 

 

មិែំ�រ េិរាះយនះរម េិមេែថិ្ាប�្នយនាន ន ាិ�គ ា់ពយា់លប ត ាះ យ ពា �សយ  ោប ែ្ាបជារថ ែ្នន

 ា ពជ បនសពាយអាាម�កា�ះាននិាិ�តមននំហំតមាននះ�រគេបនះរចេរ�េ�រចបរា  ាយអានសពា�

ែពននរំះ�រចបនះក្ាចក្បាប នង ពា �ហំតមាននះ�រគេបប ាា់ពយ ា់ពា បេ�បរបក គនះព្ពព់ពិ�ាា�

ិន្ ាំរប បិន្រក្នសពិ�� រថាទកះយ�ប។ព។  នសពមធ ជ�នះះ់ពរ�រពេពេ�រាកគំពបបប

ិែថាយអារចបរារះរា រចេក។ រា រ�បនះរចេ្ិរ្ះ ពា្�រឃ្ពាយ ពើព �ំ ារែំរ្ំមាមកានះ្ាើែា�រព្ព

េ�សោបំរាជ្ប �ំ ាាជពេ�ាបនងា�រសេពាទេបក ឌ រ�បែមា ថិរចេកាអំ។  

 

។ កក្ាចក្បេបក ឌ វយរចបនះរចេរេជពប

បរះច ថិែនទាទរែ ទអារះកាាជពេ�ាបនងា�បាែ្ចាសនទមធ រប�ំបនយនាន នបនសពររឃេញា�

ករម េិមេែថក�ថននរមះេ�រេ។ ះ្ ាិ ថិ ពជបះយ�ជ�ាាះនមពតា្្ប្ាើរា ក្ែា្ាក្ែាប�ៅនាពិ ្នាែ្គា បិ �ក្ែា្ាក្ែាប

ជារថ ពា រថ ពជ បះយ �ជ � (ស់ះជា  ាែ្ចាសនទិែថំបំេពបតបាែ្ចាសនទកខ់ាកករសេព ) ររ  ិះន�នរា ក្ែា្ាក្ែាប

េបក ឌ នាពិ្ាប�្នយនាន ន�ៅននជា ព្បោិាបសនពមនតាកះយ�បនំះនជះ �ំា�មិែំា្ំអា យិកះនប

រះកនះរ យនពរាបនងា�សពថិ�ន មរ�ពរពរំចចស់ះនសពេ�ា�ះាននរារះមិរាែករមះេ�។  

 

                                                           
25 ហ្  ីន់ប�ទនញពប(២០០៣) “ះនំពរេ រសកខ់ាះច ថិប�ំបកា�ះាននករថនែន�កកនពថព់ព�ំំសពថ ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចប

ករឃែចរេបរន នរះាចទិនរពះំងាទ�”  រារះរែុារសន ចយែនទាយាទកកនពថព់ព�ំំសពថ ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចកប

រឃែចរេបរន នបាយាប១១២បិែថាយកនបរភុា�នកនំបមិាយាទមរ�ែនះរ ះ់ព។ 
26  ររពាករុិះយករេបរន នែហាប�្ែហសំនរពះំា�ះ�ម ន្ិាររម េិមេែថរហាយាបិែថ ររពាករ�បស�ាយាទហំតមាននះិែថប

រិរេជ�ា រថបរបិរ់ញាយាទរេា បារកនពថាយរ�បបរេា បិែថមរ�ពហុះ�ប�ំបនែបំ�។ព។ប ររពាករុិះយករេបរន នរាប

ក�បររេ�កនពថាំ��បបនសពនះំមាមកាេ�ំែរសុ រ�បនស។បាយករមរំបំេពែហសំនរពះំពជបរេា បពជ្ព ប ពប

ែមា ថិ�រគេបរឆខេបនិរម េិមេែថមិបាាំ��បបរាំះមនត�ំះនសពរេបាះពុរប ររពាករេបរន នែហសំនរពះំបរសេព�ទកពំនកប

េបក ឌ នសពា�មមិរគជ�ឌែមា ថិមិាប�្ក្ាចក្បប�ំបមធ ជ�បស់ះកបាននិាែរេិាយាទករចេាអំវ��រគេបរបប

មរ�ពហុះ�ឧែ្ហរពាែយស�ថពជបះយ�ជ�។បែមា ថិកន�ិន�នពបែ់ពររពេពរះរហាយាបបwww.fec.gov �ំបwww.opensecrets.org។ 

http://www.fec.gov/�


រនេន្់ ារចេកិ្ហាញាបនងា��ៅារព ា ? 

រាពរាលសនពកិ្ហាញាបនងា�ាយាទ ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបជរចេរេ��ាា ែ្ប បរ�ពើិ្ បរ ា�

ែរព្ពបាាសនពរា ិ្ហាញាបនងា�មនតាមិស ន ថិ �ំប រា ិ្ើ្ិាែថ ាបនងា�វយរចបែមា ថិរព យិ �ប

ពជប (ស់ះជា  រា ្ាើែា�រព្ពរបពយាំន ត រា ក្ែា្ាក្ែាបសពថ ែា ា  រ ជ�ជាសើព)។ 

 

ស់ះសនពរបេ ាិ �ាំបា រ្ែាជះពររហេប ាាយ  ិរ្ែ�បោិាប �ំប រិ រ្់ជ� ជ ក្ែា្ាក្ែាបរប

ែាបមះំនន�់ាហំញ្ញាន្គះ ិែថ ាជររនសពវរថា��បះ ា្�ារា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោន។ ាប នង ពា �ាយាទហំញ្ញាន្គះ ិែថ

 ិរ្ែ�បោិាប �ំបបះា្ចករឃែចរេបរន ននសពាររេបរន នមនតាស�មនតាននិរ់ញរះបររាពប

ពជបែពំែិពះ�គថរេបរន ន។ មិែំ�រ េិនះរចេេ�  ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�នសពឈរេា ប

វយាែថជ ិ្ហាញាពថ ែរពាអាហំញ្ញាន្គះ ិែថ ់្ពជ �គ រាុវនថរាម ថិសយ�រថកព�សយរ េ ករេបរន ន  

សោបពំ�ំនគា  �ទិែថាជររពា�រា  ខ់ ែថិន់តប ា ា រចបរា26

27។  ររពាកបះា្ចកឃោែ�ា

ិោបឆ្�ោនជ ិ្ហាញាប នង ពា �ហំញ្ញាន្គះវយព់ពិែថ ាជរររារាពេ�ាាជពព់ព�ំំបរារះាយះរាពរេបរន នប

រារមកបករេបរន នប�ំបរារាពិំាិត� ទ �ទ។ 

 

ិ្ាប�្រចេេបក ឌ ហំញ្ញាន្គះ ពជ បវរថា��បះា្ចកឃោែ�ាិោបឆ្�ោន�ោបាាះសារថ ិញ្ះ់ព�់ា 

កនាចរំះ�ពជបះយ�ជ�ស់ះសរមកពែមា ថិរចេេបក ឌ ។  

 

ាំា �រា ស្ឋិាពនិខរ ាា ះជជពែព្ជ ពមន បិ�មនមនាំ�ំនិេបក ឌ រចេកក្ាចក្បេបក ឌ

ហំតមាននះិែថរិរេជ��រគេបសពថ ែា ា  រ ជ� ស់ះជា  រា ្ហាញេបក ឌ ជពមិាប�្រាំះមនត�ំះប

សោប ិរ្ែ�រគេប�ំរិរេជ� ករម េិមេែថាមពថិាំ�ចច ករម េិមេែថិរះ�រាាំេនែ�ាះិាំះ  �ំ

ករម េិមេែថមិាប�្ាំ��បប នសពរនះរ េិររពេពាបនងា�ហំតមាននះ�រគេបរប់ុពថេ�។  

 

ាំទមែនា�ះាននែមា ថិមរិ ប់ ប ះច ថិនសពែពរហនះកពប�ំបនះមិមា�ននរ�េ�  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
27  ិរ្�រគេបរាះមរបាាថរខែប�ំប ររពាកបះា្ចករឃែចរាែហសំនរពះំរកណេេបក ឌ ហំតមាននះិែថរបរះប

បររាព ទិន់ពន។បែ់ពន�បGRECO (2008) កីបនពខរពេរាទ ទិបេបក ឌ ីបនពខែនទាយាទនាខ អាព់ព�ំំ ិរ្�រគេបរាប

ះមរបាាថរខែប(ាទមរ�មន ែិុជGRECO ាយាប១៤។ 

 ាិបរា  ឌ ពះ �

ារពឃោែ�ា  

 ាិបរា  ឌ រ្�ះ   

ារពឃោែ�ា  

 ាិបរា  ឌ  

រ្ ោបរេបរន ន 

ារះ់ពជ ពិ្រជ និ្ជន រះករេបរន នាបរា  ឌ ាទ ា្ា្ប �ំ យិ  ះ ព

ិែថ ់្ពជ � ពះ ��� ក្នើពបះ ា្�ារា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោន។  

ា្�រះ់ពជ ពមិរជនមិនជរះករេបរន នាបរា  ឌ ជា ិ្ះាយ ាទ ះយ  ់ព 

�ំ ះយ  ា បិែថ ់្ពជ �។  

ា្�រះ់ពជ ពមិរជនមិនជរះករេបរន នាបរា  ឌ ាទ ះយ  ់ព �ំ

ះយ  ា បរះាយះរាពរឃែចវយព់ព។ េបរា  ឌ �រ បរឌាា ះ

ិញ្ះ់ពាាយ ាបនងា�ាយាទា្ា្ប �ំ យិ  ះ ពិែថ ាជរររ្ ោបកិោប

ឆ្�ោនកនស។  



ា �មិាប�្�កិ្ហាញាបនងា� ា ពជ បនះា�ះាននេ�រេប មិែំ�រ េិា�ករថិ�ុះររមះេ�រារសពថ

 ិរ្ប�ំបរិរេជ��រគេប ។ ះ្ ាិ ថិ �ា �ា ន្់ ានន ពា �ាន្គះ យិ �ែពហរ នះ កព �ំាាះ្្បិញ្ញន្នំរហំតមាននះប

�រគេប �ំ ហំញ្ញ� រិែថ រិរេជ�ប�ំប ិរ្�រគេបា�ះាននេ� ។ នព្់ ារា នសពរនះ យិរាញេ�

មនតាា�អាែុទ ែ្ាារថ  ាៅ�� ឥំបា ិគ�បោិាប ហរ ស្ឋាះ�ាែពុប�្ �ំ ែរ ស្ឋរំះ្ះិែថសំ�ទពជប។ 

ឧាាហ ឌ ករថនែនប រា ិរ់ញាបនងា�នាពិ្ាប�្ាុទ �ប ន ន��ពំ�នព�ជា ព្បោិាបពជបសរមិាើប 

មិែំ�រ េិាះទ�បន នពំ�មនតាេ�ររម េិមេែថគ ា់ពយា់លបរះមិរាែ�ពជបរារចប។ រយ  ន ាព្ថ សនព

ាាះែរមពះាៅិា� េ នព្់ ារា សនព ិរ្ែ�បោិាប រិ រ្់ជ� �ំិញ្ញន្នំរហំតមាននះ�រគេបពា�

ែពន្គបាាាំនមេរសរ្�ះ រា រាជព�ំា�ះាននេ�ប ាន្� ពន្់ ានា ពះច ថិនសពេ�ិតមននំ។ កនព្់ ា្ិា�

កិ្ហាញាបនងា�រពថករចេាអំវ��រគេបសនពពា�នព្ពះា ថិ ាទ  ១ ាេ  ់ើាៅ �� ិរេនកិ�ុះរនគពរាុនប

សនព ិរ្ែ�បោិាបាំេរា�ះាននជព �ំបនសពិតមននំរហំតមាននះ�រគេបា�កពយេររះក

ជព�េបក ឌ ។ សោបហរ នះ គា  ិាិ�តមននំហំតមាននះ�រគេបនះនមិកខ បរ�កា �់ខ�ពមរបម

រាះយនះា�ះាននេ� រ ន្់ ានន ិ្រើនិ្ាប�្ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប សោបំន់ាយាទ ិញ្ហាិ្ឈពាាយ ា បាៅនាព

ិ ំិ ាិែថសំ�ទពជប។  

 

ករយ នថរមពំនាិ�ិាកា់រ� �ំ រ ទ ពើរពន ែមា ថិ រា ិ្ហាញាបនងា� 

រវប ទិនព្ពាបាាជា ោព យិ �ែមា ថិកិ្ហាញាបនងា�ហំតមាននះ�រគេបររ ាំនពន�  ិ ះ �្ននពា �រ ទ

ពើរពន ពជបះយ�ជ�នសព ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ�ាះយាយេះថរថិត�់ ពរ�រះេបក ឌ រា។ ជា�រ ប

ាៅាៀន ិញ្ញន្នំរហំញ្ញាន្គះ �បោិាបសនពា្បាបា ព្្បែា ា  រ ជ�ា់ាៅាាជ ព ាិ �ាប នង ពា �ាយាទហំតមាននះប

�រគេបននននរយ នថ�់ាកពើរពន ពជបះយ�ជ�។ 

 

ហរ នះ កពគ ែា ពញ្ញិយ កះ នែមា ថិករយ នថមិរបាាប នង ពា � នសព ិរ្ែ �ំ រិ រ្់ជ��បោិាប

ន្់ ាាបរា  ឌ េរសេព�ទរចេ្ិក�ថននរបំែមពែមា ថិកា�ះានន។ រះរ ទ ជា ះ្ើ�ាៀន រពំ�នះរចេេ�រេបប

ះយរបបកវពវ្ិា�ករចេេបក ឌ ះថរបនររពេកះយ�ប�ទពជបបរបា�អ� ថិកពជប�់ាប

ំរមែយន។ រារះិ្ារែជា ះ្ើ� រ ាិ �រយ �នថរមពំនាិ�ិាពជប នសពកះយ�ប�ពជបនំះកប

រមពំនរយ នថរ�បរម�ថនននមពតា្ិរចេេបក ឌ ជព រះាមពថពជបបតពំ�នមពតា្ិា�ករបក ឌ ននពន។  

 

រ ទ ពើរពន ែ្សៀ រ�ប ររ ររេនា�រមះេ�នសះយ ាោបរា រចេាំបា ាា�នសពា�រមពំននំះនជះ។ 

រា ពយ ាិ ររ្�ះ រ ទ �រ បេ គា  ាររចេាអំវ��រគេប  ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិរេជ�ាាះ�� ពា�ះរន�ា

ពា រថ រយ ាិយ �់ាាពថ ាំបា ាា��ា�ា សនពាជ ររពំ�ះថ ្ិមធ រជ�េ�ស� ជពបរក យិនិរាអំវ�វយប

រចបរ�កះយន រន់ះនសព��ធខ រថរារមកពរមពំនាិ�ានសពមនតារបក ឌ ។ ជា ជយ ហា �សយ ិ់សើព្ិទ ា ថិម នថ

រ ទ �រ ប រមពំនាិ�ិានសពមនតារចេេបក ឌ ជ នន ក្ានរពើះយ �ជ �ា� រិ្ារថ ែះ ិនសពេ�កនពថ្ិរបារប

រចេាអំវ��រគេរ្�ះ រយ ះ ារពនសពមនតារចេេបក ឌ  របពំ�មនតាំនាយាទាយហយ�ករចេាអំវ�ពជបប

រពេររចបរា។ រមពំនាិ�ិាះយរបបករចេាអំវ�នសពមនតារចេេបក ឌ ា�ែបាាក្ែរ្�ាាទ ិ្ារែ

ពជ បាៅ្ិារែពជ បរាុនបស់ះក ា ថិាទប១០០ សះ ព្ពារេរ��ៅ្ិារែាា ហ្ា ិ �ទ ែ្គា� �ំ ៨០០០ សះ ព្ពារេប

រ��ៅះរ្បាាថ ្ពរែ។ 



រ ទ របនរពជ បាៀនេ គា  នើិ ញ្ញន្នំរហំញ្ញាន្គះ �បោិាបជ រេបាះពុក្ែាប្ ថិ ាប នង ពា �ាាយ ាែថ  

សនព់្ពជ �ាាជ ព ាិ �ាទរិរេជ�នសពះ់ពជពមិរជនមិនជរារះករេបរន នតប ា ា ។ ះយរបបរ ទ �រ ប ក

រពេរនពនសពររេនា�រមះេ� យិកះនរារះករចេេបក ឌ ក ថិវរថាាៅ�� ាន្នែញ្ញា ិែថ ព្ះាែថ ជយ �ជ ប។ 

ជា ររប រ ាិ �ៀិះយ ្្បពា�ាបំមរព និ ិាទ សយ  ា រថ រាពនសពវរថា��ាននែ�ម  ិែថាររចេាអំវ�

�រគេបបនសពករចេាអំវ�រះរមពំននំះនជះពំ�មនតាេ�របក ឌ រចបរាបែ់ព�ទននករចេេបក ឌ រ�

្ិិតមននំរហំតមាននះ�រគេបរររប។បកពា្កពបាបំមរពរ�បេ�សររះញ�់ាាបនងា�ែនទាយាទករចេាអំវ�  

នសពា�រមពំននំះនជះាទមធ ជ�។ ែ់ព្ិ ទ នន �ៅែហស្ឋាាពរ ំរ ិ្ារែសនពរានថាះរនព្ពាបាាារញពរ ញ 

កាបំមរពា់រ�រនុបរ�រិាិ�តមននំហំតមាននះ�រគេបបាបនងា�នែបំ�ិែថាររចេាយរ�បសពថរិរេជ�ប

តប ិរ្�រគេបមនតាេ�រសររះញប(ែ់ព�ទននរេា បប�ំប�ំរគជរិែថាររចេាយរ�បរចប)។  

 

រា នា រថ នន ះ្ ាិ ថិ ែនទាយាទកិ ្ហាញាបនងា�រនុបរ�ររពរំកិ ាស្ឋា� 

រនះជរថននះច ថិែមា ថិិតមននំាយាទករចេេបក ឌ ហំតមាននះ�រគេបរបាំមន េ�បរ�ជព

រពរំកិាំ�នសពរមេក ះថេ�។ រ្�ះ រា ែំរ្ែា�រ ប បើ�� ្ាើរា ិរ់ញជ់��់ារពរំកិាស្ឋា�

ះយ �ជ � ៣ េ អាិ្រជ និ្ជន  នព្ពាបាា �ំកា ថិម នថឥា្ំាពាាជំ�ា��ហំតមាននះ�រគេប។ រ្�ះ ជយ ា់រ�រ ប 

បើ�� ិ�� រថោពរំ�ទ ពជ ប និងពិភាក្សោែ្់រិ ាយាទ ាយ �ា រថ ាយ �ីោពរំាាយ �ោបកពជបរា 

រុិះយិ្ាប�្�ករចេេបក ឌ ហំតមាននះ�រគេប។ 

 

នព្ពាបាា  

នព្ពាបាាហំញ្ញាន្គះ �បោិាបឆ្ពះ បិ ញ្ះាយ ាទកមិក ះថេ�រា ក្ែា្ាក្ែាបាប នង ពា �ជាែា ា  រ  ែ្នទ ាទ ិ្បា

�ា�ិែថ ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ�ឈឈ្ពោប រហេបករចេស់ះ្�រប មធ ជ�នះស�ាយាទព់ពំ�ប

�កជជបឧិននពមប�ំបនរិ�រំគំិែថារ�រគេប ។ ោពរំែយស�ថេ ែព្ា ថិ ្ិា្�រិោបឆ្�ោនាាយ ា ប 

េ�ស�រា�ថ ននែះទជរមជាទ ោព�បោិាបិែថ  ិរ្ែ�បោិាប �ំបរិរេជ� សនពាររេបរន នះថ ាិ � 

សនពចយ្ិាររេបរន នា�ជរមពេែករថះចែថក�ថននរមះេ�រារាពាជរររ�រេបរន ន ។  

រា រយ �នថ ារពរាពា ែព្ា ថិ ិរ់ញាបនងា�ហំតមាននះ�រគេប រមពំន�ាបនងា�ពយ ាំននសពមនតាិរ់ញ 

�ំ រំះ�់ំន យ់ម �ិនមិិែថិតមននំរហំតមាននះ�រគេបរះរា ក្ាចក្បាប នង ពា �ិ�នែះ ា្ែ�កឿែយ ា់ �ថ 

សនពរមនតាបរះំននាះររថសើព្ិ ទ ា �ា ្្បិា ��់ានព្ពាបាា។ ស់ះែះ បា ែំនពជ ប ាិ �ាោពគា  “រា ា�្បាារពរ្�ះ រា 

ក្នពថ ាបនងា� េ ជា រា ជយ ាាែថ រះកនពថាបនងា�”។ 

 

សោបរហនះកា្�រិោបឆ្�ោនមនតារំនកាះយពា �ារពារពា  �ំ �ា�ម ថិម�ថរ្�ះ រា ែយរគយ�ំន

ិែថ់ខជ�រ់ុពថរះញាទ ាបនងា�នសពរេ�រថិរ់ញ ីកកាយេះថ�ែថនសពិតមននំរហំតមាននះ�រគេប

មនតា់ំន យ់ក្ាចក្បាបនងា�វយរចបកនកររក្នសពាររេបរន នរបបពថ។ រ�បា��បបកបមនតាែរេិប

ាបនងា�ាំ��បបវយរចបជពពរេេបែពំែិពជបប�ំបរចេកក្ាចក្បជពបរិ�ន ញក្ាចក្បចចប

្ិេ�រមះេ�។ រា រ្ែាាះ រេបក ឌ ហំតមាននះ�រគេបរារ្�ះ រា ំបា ពប បសនព ើិរះយ ហែមា ថិមធ- 

 ជ�ររនះកាំទមែនពជបពមនស។ រា ិររ់បាប នង ពា �នា ពមិាប�្ាុទ �បន ន រា ះន រះាបាប នង ពា �នាពបរ



ិ ្នាញិោបាះ ព្ាក្ប�ំា់ាែ្ែ�ឌ �ំរា ិ្ហាញាបនងា��ៅរ្�ះ  ាិបរា  ឌ  ែះ ា្ែ� ននជា ព្បោិាបក្ែរ 

រះកាមទរ្ិេ�កានំិា�់ាកាាជពេ�ាបនងា�កមធ រែនទាទហំតមាននះ�រគេប។ 

 

ា្រា រ្ ៅស្ឋាបំ ាិព �ំ ែ្គា បិ�ែំរ្ំមាមកានះា�មរែយស�ថរារះរំះ�់ំន យ់ម �ិនមិរ�ប។ 

រ្�ះ រាពរ ារែរ ់្ពប ិ្ាប�្ក្ែា្ាក្ែាបាាះម�ថរ េិការរេបរន ននំះនជះ  ិះរ�ណ បរះរា  ៀិះយ ាំ�្��ប ប្្បរ�ជា

រ្ាហ្ាំ រាបនងា�មិរិរប់ខ�ពម។ ែព្ា ថិ ហរ នះ កព�រ ប ិញ្ញន្នំរហំតមាននះ�រគេបជរេបាះពុក្ប

ាបនងា�រះាមពថនសពមធ ជ�របន�េ�បឧវហ ឌ ស់ះកប  ាននិាាបនងា�បជរាបនងា�ែរេិបតប

ជរាំ��បបព់ពំ�ករសេព។ ពរេេបវយរ�ប�� ជជប្្បា្�រែ្ាាជ្ាាំរាជ្ប នះរម េិមេែថមិបាាំ��បប

វយរចបេ�គ ហបែរះកាអំាបនងា�។ ាន្គិ ាសនពែា ា  រ ជ�នះាាជ ព ាិ �ាទ ិរ្ែ�បោិាប 

�ំ រិ រ្់ជ�ឈឈ្ពោប  ររ ាា ះិរមពេជា ិ្បោជ�ឌែមា ថិា្�រែា ាប នង ពា ��ា�ា  រ្�ះ រា ជព�ែរព្ពបាាហំញ្ញាន្គះ

ិែថ មរ�ពារ�រគេប្ិេ�ក�ថននជំនែំា។ ាបនងា�សនពរិរេជ��រគេប ាាះ�� រមជេែរ េែពំ�បរពរ

ិ្ហាញជ់�មធ ជ��ោប  ជា ររបកាបនងា�នសពជ្ិា ថិនពា ឌ កាបនងា�សនពរេ�រថិ្ហាញ 

ហើបជា ា់ាៅ រ្ះ ពា្�រែា ាប នង ពា �ននះថនែចរមិរបាាបនងា�វយិន�នពរាុន។ 

 

សើព្ិទ ្ាើ្្បាប នង ពា �វយរចបកាបនងា�នសពា�មមិរគជ�ឌ  ាាជាកះាយ ាិ ះថ �ែថែព្ា ថិ ិញ្ញន្នំរ 

ហំតមាននះ�រគេបរចេរា ក្នពថ ាប នង ពា �ាយ ាទ ព្ះាែថ ជយ �ជបិែថ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�បស់ះនសពេ�

ិរ់ញពយាំនរះនករសរពេជះពររហេបាយាទមិរបាាបនងា�នសពមនតារបក ឌ រារះេបក ឌ ។បរគជពប

មិរបា�ទពជប នព្ពាបាាាាះាា ែ្ប បាៅពើរា ាាជពាបនងា�ាយាទាន្នែញ្ញា  នែបំ� ពះ ់ិ �ំ �ំរគជរ 

ិែថ ារកនពថាអំវ�បតបាាជពាអំវ�ហំតមាននះ�រគេប ។ មិែំ�រ េិ �ទនំ ះិយពែា ជទ ារព្ពាាជ ព ាិ �រា 

ា�ះ ញ្ញាន្្ប្ាើាអំវ��រគេប រចបាប នង ពា �ែនទាទាន្នែញ្ញា  នែបំ� �ំឧែ្ហរពាិែថ មជទារពាប

វយរចប��ា�ពរេ រម ថិម�ថនះាាជពបរេ�។ ាារថ ាប�្�� ោព យិ ��នព្ពាបាាាំញ ាប នង ពា �សនព

ាារថ ា�� ព្ះាែថ ជយ �ជ ប�� រចេ្្បា្�រិោបឆ្�ោន ាិ�ស� ាយ ាទ ាយ �ា រថ ាយ �ិែថ  ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ� 

កពជបមរ�ពហុះ�ប ំជ�រពាប�ំបមរ�ពនសពា�ឥា្ំាព។ 

 

រាះះិត� ថិ រា រយ �នថ ារពរាពា រ្�ះ រា ិ្ហាញាបនងា�ា�មែយស�ថ�ែថែមា ថិនព្ពាបាា។ ិ្ែំ�

ើិា្�រិោបឆ្�ោនេ�ាាជ ពាប នង ពា �ែយស�ថរារ្ ោបគ្ិ ោបឆ្�ោន រាគថរេបរន ន ត រុរ�� គ្ិ ោបឆ្�ោន 

ាប នង ពា �ាាយ �ោបាយ �ជា ពំ�ពា�ិ្បោជ�ឌះយ ាោបាជ ររើប។ របេនះវញកែ�ំំ�ក ិតមននំរហំតមាននះប

�រគេបន្់ ានន នះរាបាប នង ពា �សយ ិ់រសេពាៅសពថ មរ�ពែ្ពែុទ ាំព �ំប ិ្ាប�្ក្ែា្ាក្ែាបប ារិះ ា ែថ ្្ប

ាិ � ២ ាៅ ៣ែិ្នាហឌពះ �គ្ិ ោបឆ្�ោនរសេព�ទកមិរគជ�ឌសពថាររេបរន ន។  

 

រា ា ថិម នថឥា្ំាពាាជំ�ា�ិែថហំតមាននះរារះ�រគេប 

នជាយពជបិ្ិា�ឥា្ំាពាាជំ�ា�រាារពសនពរា  និ ះនរ�ា�រចេរេរ្ ោព់ិបាា សនពនជាយ

ពជបរាុនា �នះពិអាាយ�ះរះកនជយ។ ឥា្ំាពរ�បររេនរេ�ៅារពសនព “ជ� ា ព្�ារថ រម េិមេែថ

ាយ  ា ះរមះេ�រពេែព ថិ �ំរារាពនសពជ��ោបមនតាេ�ជយះញ្ិរចេាយរាេ�ពជប ត ិពមេពពំ�្ិារសារចេប



ែរពាអា ា ពជ បសនពជ�រចបពំ�ះថ្ិរចេ តជ�រចប��រចេមិែំ�រ េិ់ខជ�នះរចេេ�របរែ ទ”28

់ រ សនពឥា្ំាពាាជំ�ា� ា់ ពើ�រ បពា�កពយ ាិ ររារ្�ះ រា ា្ររនរកាំន ហើបគនពាាយ ាំ ាិ រ

រ្�ះ រា ិរ ពំ�្ិររេនា�រេ រា រពេររពុែថនព្ពាបាាាាះជាព្បោិាបសឌពា �ិ្បោជ�ឌសើព្ិ ទ រា នថ ិ�្គប

ិញ្ហា�ា�ា នសពររេនរះញាទឥា្ំាពរ�ប។  ះ្ ាិ ថិ ចចនសពិតមននំាយាទករ េិរះយហាបនងា�  ាាះ��ជជ បកនថិ�្គប

ិញ្ហាាាយ �ោបកានំិានាពបរ រា ក្នពថ ាប នង ពា �្ិា្�រិោបឆ្�ោនេ�ស�កបារ�ការជជបឧិននពមសពថប

 ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចករឃែចរេបរន និែថាជររបស់ះនសពរបេេ�រុិរ ថិសរពេជះពរ

រហេបបតជពបរកជយះញ្ិាកណ នសពាាជព ះ់ែមនតារចេ រា ាំ�ំនិ �ំបានថករ�ក យរលប យិប� រ្ព

ែទ ពពង  �ំ ាធំ�ចចនសពេ�នះាយាទករឃែច។ រាពះ�ករេបរន ន កិរ់ញាបនងា�ហំតមាននះ

�រគេបមិរិរបមិែំា្ំអា ាិ �ពើរា� រះំន្ន្្ បពា�រា ិ្រជ និ្ជន សោបបះ ន្នំពង ាទែយ�រថ ិរ្ែ

�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ� របរះុែីាទករថា ប រពា (រវបកនករហំញ្ញាន្គះ  ស្ឋិាព ត�បោិាប 

រររប)។ រ្ ោបាទករេបរន ន កិរ់ញាប នង ពា �ហំតមាននះ�រគេប ាិ�ជមព�ញ្ិា� រ�បិអាប 

ជពបរកា�ះ�ម ន្្បមរ�ពារបរាបនងា� មរ�ពែ្ពែុទ ាំព �ំា្�រិោបឆ្�ោនក្ែាប្ជាិ ថ ោព�បោិាប ាៅ�� 

ាព្ថ ះព��ា�ា �ជយ �ជ បហំតមាននះ។ ឧិរ ឌ ោព�បោិាបសរែយ ា់ �ថ �ៅាទ �រ បេកាមទរាំែា ពបាា �ំ

�ំអាាំមន �កិរ់ញាបនងា�។ រា នព្់ ា្្បពា�រា ិរ់ញាបនងា�រាះ�្ពោបារពិោបឆ្�ោនររ ាា ះជជ បា ថិប

ម នថករចេាអំវ��រគេបកគ់��កនិែបនសពកឧិននពមនករហំតមាននះវយរចបមនតាេ�រស�គ ប

។ ា្�រ�បោ-

ាិបពជ បមរ�ពនះ��ិរេ�ឥា្ំាពនិិរ�ប មិែំ� ើិែំ�ាជររាាះក�ថក ថិេ�សោបំរនោបាទ រ�ពើ 

់នសពា�នះរារះោព�បោិាប ត ករចេរយន ាមពថ។ រ្ះ ព ា់ ពើ�រ ប ាាះ�� ិ្រើ�ឥា្ំាពសសនព

�រ ប នាពបរ រា ិោបឆ្�ោន រ្ ោព់ិបាាជជ បាយ �ះ រ យិ ះ សពថ រិ រ្់ជ� �ំ ិរ្ែ�រគេប្ិេ�ឈ្�បរះក

ឆ្�ោន តសោបក្នពថ ែយ  ់ររះះរចខ បរាពរេបរន នសពថ ាររចេរព�រគេបនសពេ�រមជេែជយរបក

រេបរន ន។ ពេ ាញំរាុន រ្ះ ព�ពជបសនពេ�្ ថិ ្មន បិ�ប�ំប�ធ�ិែថ ស្ឋ ររ ាា ះ�� ិរេ�ឥា្ំាព 

និិរ�បនសនាពបរ ករចេ្ិពមរថររសពថសយរ េ ករេបរន ន  តរា ិ្ើ្ិាែថ មាាិែព�ននំ �ំែរ ាាែា ា  រ  

រប ន់ ះថពះ់ែមា ថិកមិរគជ�ឌ់ុពថ់ខជ�រារះរាពរេបរន ន។ រ ទ រ�បជជ�កពែយ សៅសពថ រា  យរលបប

ាយ�ះ ត ែយរំរ�រពេិរះ�រែបាុនសពររឃេញររេនា�កររបរារះានទនិខះររះពះប�ទែនបរបពេក យរលបប

យិប��ធ�សំេព។ 

ឥា្ំាពាាជំ�ា�រ�បនះរពះ់ិ រះចែថលែថរារ្�ះ ក�ថំនិែថ ស្ឋាបំ ាិព សើព្ិទ ាាជពេ�មាាិប

ែព�ននំសររមះេ�ពហំា តាននមិរគជ�ឌាំរែែចចហជែាទាចទនសពេ�រយ នថរបា ន នំនរេបរន និែថ់ខជ�។ 

�ំគប្ិះយរ� រា ិញ្ះះ បិ ញ្ះ់ពិែថាជរមរ�ពនសពាាជពេ�មិរគជ�ឌាទឥា្ំាពិែថ់ខជ�នះ��រាញះំនន

រាញរគខេពកពជប��ពា្អាាំរែែនសពាជររាាជពេ�រះកាារថ ាកពជប�� ែពា ជំរែបានយ  ា ាែ្្ ន 

សោបមឥា្ំាព�កជជបឧិននពមក�ធ�បតបែាម រែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន ន ។ ជាពា្កព 

ោព�បោិាបែា ា  រ ពា�បាាពយ ាៀរ�រកពមិរគជ�ឌិែថមរ�ពជ�វយរចបបកកិរមពេ្ិកពប

មិរគជ�ឌិែថមិកាពសំកា� ែថរន ន។  

 

                                                           
28 ាះច�ះមរពេខ របរេបាះពុរពេរាទ៥បន យ១៩៧៩ 



ះចែថការ�រគេប��កនពថាននមិរគជ�ឌសពថាជររាញំជពបរកកនពថរំះ�ែ�េបករពេរនពា�្។ព។ប

សពថាររចេាអំវ�វយរចប។ 

 

ាយ ថ ពជ បក្ែរាៀន�ឥា្ំាពាាជំ�ា�រ�បរើនះរញាទ ែរព្ពបាាសោបក្ាាពថ ិែថ ស្ឋ។ រាារពសនព

ះិយពពា�ាយ  ា ះពា�ពា្បាាក�ថក ថិ�ធ�ិែថសំ ជ�ាាយ �ោប�� ិ្ើ្ិាែថ �ា�វយរចបសើព្ិទ រចេ្ិប

 ិបបពថសពថពា្កព�កិោបឆ្�ោន។ រា ិ្ើបា �ប�្និែថសំ �ំមិាប�្រឃែចិែថ ស្ឋកមិរគជ�ឌ់ុពថប

ិែថ ិរ្�រគេបរ្�ះ ារព្ាើបះ ា្�ារា ឃោែចេ ជា ឧវហ ឌ ាទនសពិរ់ញាយាទឥា្ំាពាាជំ�ា�ប

រចប។ ឧិរ ឌ សរែយ ា់ �ថ រ្�ះ រា ារនរកាំនះយរបបែរព្ពបាា យរលប យិ ាា � ា់ ពើ�រ បេ រា ិ្ហាញាទ មិរបា 

�ំ ិ្បា�រព�ទ �ំ ករចេាអំវ��រគេប កាំែរ ែរ្�ះ ះ�្ពោបារពិោបឆ្�ោន។ ា្ាទ សនពាំ ាិ ររជា�រ ប

ាៅាៀនរះករ្ិរឃេញកាំន េ គា  ិរ្ែរា�ថ ាយ  ា ះាាះែ�្បាគា �� កនពថរា ា  រំះ្ះែ�្បា �ំ ជជប

កបមរ�ពជ�នសពេ�ឧិននពមសពថ ិរ្ក�ថាយ�ះកគ់��ក់ំន យ់ម �ិនមិិែថជ�វយរចបបនសពប

េ�រចេ្ិ ិរ្រឈបរន ន។ កិរ់ញាបនងា�ពយាំនាាះជជ បមរ�ពែរព្ពជ� �ំិញ្ញន្នំរហំតមាននះ-

�រគេបររឃេញាមពថ�ឥា្ំាពាាជំ�ា��រ ប។ ជា ឧាាហ ឌ  ិ្ែំ� ើិា្�រាាជ ពកពាទ រា ែព្រះ�ា�ា

ិែថ ស្ឋាបំ ាិពជព�រពេពគ សំនសពថរ�រពេាបនងា�ាយាទនែបំ�ប�ំរគជរប�ំបែរពាអាប ំជ�រពាប

ិែថារកនពថាយរ�បសពថ ិរ្�រគេប  រចបរ�� នះររឃេញបែ្នះ នា នសពិរ់ញាទកមិមា�ននពំ�ប

មន�ពមនតាវយរចប។ រ្�ះ ិ្ារែពជបះយ�ជ� សនពស្ឋាបំ ាិពិ្ើព្បោិាបពំ�ំែិះ្ ាិ ថិ សើព្ិ ទ បរជប បជយ �បពើរា 

ិោបឆ្�ោន ាាេ ជាកាយេះថ ា ែថ  (រ េិរវបកពំ�ាយ�ក��នះរចេេ�រររប) សនពែ្គា បិ�ាាជ ពិ�្ាះ រក្�នរ

ាាជ ព �ំ ាំបា េបក ឌ ាទ  ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ�មនតាា�ំររជអាប�ំបា��ធ�ម ថិម�ថ។ 

 

រា ាំញែ�្ព� រឆ្�ោនររ ជា ានះ ក្ែយ ពជ ប� ឥា្ំាពាាជំ�ា��ហំតមាននះ�រគេបនស  ា្ ោបាា ាិ �្ាើ្្បារប

រេបឆ្�ោន្ាើ់ះ ែាទ ះយ �់ពះំន្ន�បោិាបិែថ ់្ពជ � សនពាាះិ�ន ព្ិពា�ឥា្ំាពពំ�ព្ាបរ ារពានែមា ថិ

ាជ ររ កគ់រ���កាាជពបរាយរ�បពជះំននបររាព់ខទាទារ�រគេប។ រា ាំញែ�្ព� រឆ្�ោនេ ជា

ាិ នះ អាពជ បរ្�ះ ិ ្នា ាិ នះ អាចចនសពរាំេរ��រ្ិរឃេញ។ រា ាំ�ំនិាំះប ប្្បិា �ះ្ ាិែថ ពា ែថ ាៅពើ

រា ះយ  ា បិែថ  ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ� រមិ�ិរុិ�� ា្ាទករថនែននសពរេ�ាំញាាះ��ិរ់ញប

្ិរបេរឃេញកាំន។ ស់ះ្�ា�រ បនស អាាយេះថរ្�ះ រា ្ ថិ ្រា ាំញែ�្ព� រឆ្�ោន�ោប  ិ�� រថាទមែយស�ថប

�កិរ់ញាបនងា�ាយាទកះយ�បិែថ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�។ 

 

កិ្រជ និ្ជន  

ោព យិ �ាទ ទិនសពករព យិ ា់ពយ ា់ពា ប េ ាា រថ ាប�្រ��� រា ា្� រា ិ្រជ និ្ជន  ីប

 ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ� ។ ាោបជាប ា ា រររប ពា្កព�ករុិះយិរេនមិាប�្ហំតមាននះប

�រគេបា�កនមិមិមពបនំែបបរ�ជពរិុិនសពររយ�នថែមា ថិកះ់ពជពមិរជនមិនជ ។ រវបកនិិ

រ�បរនទ ា្ាទ សនពាែ្ែ�វ��ទ ពជ បះនរយពន រកពជបាែ្�វ�សារាុនេ កាាជពមយ ពថគា  ាពថ បះ ា្�ារា 

ឃោែ�ាាាយ ាែថ នំែបបរ�ពើែាម រ�ា �ា សនពពា�នព្ពជាែា ះថ ិ្ារថ ។ 

 



រ េិនា ពាែ្ែ�រពជ ប អាិ្រជ និ្ជន  ិ្រិថ �់ាាន្គ�ប បពជ បែយ សៅរ�រពេ “ាទពា �ិ្រជ នមិនជរែាេអា” 

ពា្បា ាជា ព់ពស្ឋា�ែព្ា ថិ ្ ថិ  ិរ្ែ�រគេប �ំ រិរេជ�វយាែថក្ែា្ាក្ែាបែា �បោិាបិែថ

់្ពជ �29

ោព យិ ��រា រចេ្ិា�អាិ្រជ និ្ជន ិ្រិថ ិាិញ្ញន្នំហំញ្ញាន្គះ �បោិាបពជបះយ�ជ� សនពន្់ ា ាិ �

ិ្រើនើរសេព�ទ្ាើ្្បា្�រិ្រជ និ្ជន ្ ថិ ់ិាាជ ព ាិ � �ំបរម េិមេែថ �ា�ែ្ពើ្�ា។ ិាិញ្ញន្នំាាយ �ោប

រយ នថាយាទ នស�រយ �នថ ពើករចេាអំវ� �ំកះយ�ប បរ ារព្ាើបះ ា្�ារា ឃោែ�ា នសពា�រគាល

រយ នថ �ំកកនពថព់ព�ំំិែថសំែមា ថិែរពាអាិែថ ិរ្ែ�បោិាប �ំបះា្ចករឃែច។ 

ិាិ�តមននំាាយ �រ ប់ែិញ្ជារថ ាទ អាាយេះថះយរបបកិ្ហាញ្ិេ�ពយ ាំន �ំ ាៀាានថ  រ�ជពរាពរាលនសពប

េ�រយ នថ។ មិែំ�រ េិរាះយេ�ិរ់ញពយ ាំនាយាទបាននែ�ម   ពះ ់ិ �ំរ�្ពន្ាើរា ិែថាររចេាយរ�បប

សពថ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�រចបរា  រចបរររាះ យ ាា ះា�ះាននករយ នថមាយនស�ះយរបបករចេាអំវ�េ�

នស។ ាររចេាយរ�បព្�ារថ ាា ះ�� រចេកកនពថាយរ�បកះ្ើ�សសពថ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�  សោបិ្ើ

ឈ្ពោបរក្នសព ះ់ ែ្�ាិ �នំះិ�នជះ  ិះរ�ណ ប នាពបរ ិនទតមិា�្ តរ់�ះៅិែថ រ តនាពបរ �ំរគជរ�ា រថ។ 

ស់ះ្�ា�រ បសន  �ំរគជរពជ បាាះ�� ក្នពថ ាយរ�បកះ្ើ�ពើរនាពបរ �ំរគជំនិែថ់ខជ� 29

30។ 

 

។ នាពពរេ រិះ្ះររារែ ពា្អារះរា ក្ែា្ាក្ែាបម�រគេបែយ សៅរ�រពេរា រម េិមេែថិ�ន ញ

ា់ាែ្ែ�ឌ មិាប�្ិោបាះ ព្ាក្ែាប ់ុយេ  ់យ ាទ ពា �មិព់ពកនះយប�ំបពរេេបរឃែចរក្រាុន ។  ិ�់

មិឈពះយ�ជ�ប២បនសពររេនា�រេាទាទល�មិរជនមិនជពំ�រែាេអា េ គា  បះា្ចករឃែចពជបនះ��ប

ពំ�ា�គាកំម ថិម�ថរសេព�ទាាជពេ��ធ�វយរចបបរពររម េិមេែថែមា ថិរឃែចបត  �ធ�ែមា ថិប

បះា្ចករឃែចិែថ់មិនជិែថរនះា�ះយ�ជ�រមះេ�រពេែពះិក  នសពករហនះរចេ្ិម�រគេបប

រះបះា្ចករឃែចិែថអទាេ រាុនពំ�េ�មជមនមកិសពថាររេបរន ន។ រេ�រចេរា ាំ�ំះ្ឆបបនកមរជពប

កបពថរឃេញពជ បរារះរា រយ �នថ កប“ែពអារមពំន�”  នសពរហកាទល�មិរជនមិនជរែាេអា ។ ែមា ថិប

រព យិ ាំនមេរសប“ែពអា” រារះកមិរជនមិនជែយរំសពថកពះិ យិេនថាខ ន ះ់ែ ីារមិរជនប

មិនជវយាែថរារះករេបរន នបះយន រំកា�ិពថនិិមពតមាញំប“ែពអា” រ ន់ នរ�រពេកនសពកបារប

នសពះ់ពជពមិរជនមិនជវយាែថា�ពា្អាាាជពេ��ធ�ម ថិម�ថរសេព�ទរចេ្ិែរពខិែថាជររេ�ពេប

រ�សពថាររេបរន ន។  

 

កុះបាទករចេាអំវ��រគេប រា រថនស�រយ នថរពេកះយ�បែមា ថិករឃែចរេបរន ន  �ំ 

កកនពថព់ព�ំំិែថសំសពថ ិរ្�រគេបតរិរេជ�  នមពតា្ិា�កិ្ហាញាបនងា�ប ាាៀាានថ  �ំ 

ម ថិម�ថរះបររាពវយព់ព�រា ិោបឆ្�ោន�ទ ពជ ប។ សោបនំែបបាៅពើិ្ ាប�្សនពរ ិ្ើរ្�ះ កកនពថប

ព់ព�ំំមធ រ ិញ្ញន្នំរហំតមាននះ�រគេបន្់ ារា ាប នង ពា �ជាាៀាានថ ាយ ាទ ា្ា្បែព�ននំសនពពា�ែមា ថិ

រា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោនរសេព�ទ្ាើរា  �ា ាិ �ប ាែះ រ្� ន្បាយ ាទ អាែពំែិរ្�ះ រា ាាជ ពបរព់ព�ំំរ�ប

                                                           
29 ះយ� ថិនពា ឌ ិែថបសមែបហ្ព ់រ បរ់ា�ំប(២០០៩) បរះែ�ំែទាែនទាយាទិាំ�មរពរះហំតមាននះ�រគេបបនសពរុិះយរេរបប

ាយកនបរហចែប�ំបព់ពមន ិចសបបកពាទគថាទប២២បសពថប២៣បពររ។ 
30  ររពាករេបរន នែហាប�ន្សពា�ព់ពំ�រាែហសំនរពះំប�ំបពជ្ព ប ពែមា ថិ�រគេបនសពា�ករឆខេបនិបនសពកប

ាយកពំ�នព�ំបំេពពជបរចេកររ ន់ នរ�រពេនាខ អាហំតមាននះបេ�រចេកះយ�ប�ធ�ករមះេ�រសេព�ទរយ នថាយាទះយ�ជ�ែះិ �គំាកប

នសព ះិយពា រថរចេាយរ�បសពថរិរេជ�បតប ិរ្�រគេប។ 



ិែថាយអានសពរុិះយបះា្ចករឃែច។ រារះរ ទ ករមះេ� ាបនងា�វយរចបេ�ពរាទរា ិរ់ញ

 �ទិែថ  ិរ្ែ�រគេប។ ស់រះប សើព្ិទ ា �ា ្ិេ�ាទ ពា �ិ្រជ និ្ជន ពជបរែាេអារះមរិ ប់ ប ប�រា 

ះយ �ប ិញ្ញន្នំរហំតមាននះ�រគេបាំន�ែថាយេះនថន្់ ាននស� ាទ ា្ាទ សនព ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ�

េ�ះយ�ប។ 

 

សយរ�បំមបែមា ថិឧិែ្�ា�ាះយ ាោបរា ិរ់ញាបនងា�ហំតមាននះ�រគេប  

 

នកររក្សនព ាិ�ពើរើ ា់សើពេ�រចេកែ�្ពនថ ពរេ់ ប �បោិាប�ា�ា  សនពកររបាះយប

ែ់ាររេនា�រេរេប។ ពរេ់ ប ាាយ �ោបជពិត�់ ពវយបាយអាាម�កា�ះាននហំតមាននះ�រគេបនសពប

ា�អាំររជិ�ំា��ធ�ម ថិម�ថ  ឆ�្ារ�បោិាបរ្�ះ រា ា�ះានន�ំ/តោាះច ថិនសពិតមននំាយាទកប

ិរ់ញាបនងា� �ំ សយ  ើរា ិោបឆ្�ោនិ្រិសោបែរ ទ  �ំ បះ ន្នំពង កា់រ�។ រារ្�ះ ក្�នរ�រ ប របេ�� 

ិ្ហាញាទ ាែ្�រិឋពពជបះយ�ជ�ែ្នទ ាទ ាំទ ែា ែ្ន្រះកពើររព្ាែថ រា ិ្ហាញាបនងា�ហំតមាននះ�រគេបប រ្ ោព

ិំិាពជ បះយ�ជ�សនពាះ យ ពា �ពរេ់ ប ា�ះរមបស់ះេ�រុិរ ថិសរពេ។ 

 

រចបឆ�ុរ�រគេបរចេ្ិមន បិ�ាម�កា�ះាននិាិ�តមននំហំតមាននះ�រគេបា�អាា�ថរ់្ប 

ិ្ែំ� ើិា្�រ�បោិាបពរាទ ិរ្ែ្ិឆាយ  ពា��ំ�្�ារា បពថ ា្ពរពេិ�់�ពជប រចបី��ពំ�នំប

ិ�ន�កា�ះាននចចសនពរ រពេពរឃេញគា �� ជជបាជររ្ិេ�ឈ្�បរន នរចបរា។ សោបែា ព់ពរហនះ�រ ប

ហើប ាើិិ�ន មិរាែមិកំិរនបិពជបះយ�ជ�នសពា�ះចែពុប�្�រគេប �ាយរព្�� ក្ពាែថ ិ្ន់ិ្ាប�្

ិោបឆ្�ោនិែថ ់្ពជ � ា ែថ ។ ស់ះ្�ា�រ បសន  ះរន�ា រះកិ្រើន្្បពា��ទ នំាំទ រយ �នថ ា្យ សន �ំរាជ្បជា ររបពា�

ែបាាស់ះជាែពប់ពំសរររន ះរស់រះបនស។ កនរាព្ថ រ�រពេកិរ់ញាបនងា�ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបររា�ប

ពរេ រស់ះ នស។ រារះការនគ្ពទ ពជ បិែថ ា្រា នបរហចែនសពរចេកពជប��ា្�រជយ �ាញរា  �ំ 

មន បិ�ាម�កា�ះាននិាិ�តមននំហំតមាននះ�រគេប  ារកនពថែាម ែ�ឌជា ះ្ើ�ំនក រា ជយ ាាែថ ប ាសាះថ ា់ ន 

មិនយាៅ�� រា ិរ់ញាបនងា�េគា  “ិាិ�តមននំនសពនមពតា្ិិរ់ញាបនងា�ពំ�នះា�ះាននេ�រេបបរប

រហនះកបីននននា�រជន ករមះេ�រាជះយាញំកា�ះាននរចប ”31

កជយិ�សយ ិ់ ាជ្ញាាាជ ពិ�្ាះ រមនមនាំ�ំនិហំតមាននះ�រគេបនះមនតាេ�កនពថាយ�ះកមន បិ�ប

ពជបំររជិ នន ិរ្ែរា�ថ ាយ  ា ះាាះ��ិ្ើ្ិាែថ ាយ  ា ះ្ ថិ ្ស្ឋិែថ ់្ពជ �សើព្ិទ ា ថិម នថពំ�្ិា�រា 

។ ែ់ព្ិ ទ នន �ៅែហស្ឋាាពរ ំរររ សោប ររ ះ្ ាិ ថិ នសពប

ិតមននំាយាទករ េិរះយហាបនងា�សនពា�ជយននាទឆ្�ាយ  ១៩១០ ពរ ពំ�មនតាេ�បរពរា�ះាននរេបហ់នសពថន យ

១៩៧៥ ាោពេ រាារពសនពែបាែហសំាា ពរ ំរិ្រើន្្បពា�ាទប្�ារថ ា ំរាជ្បពជ បែមា ថិា�ះាននិាិ�តមននំប

ហំតមាននះ�រគេប របមា�ររនំែតាសរះមពតះមាែថពជប។ រារះកពររាែរ�រ ប ែយ�ជឋំន�ៅមនថ

គា  នើរ មនតារុិះយ �ំ ា�ះ ាន្នកនរាព្ថ គ ស់ះរពនះ្ិា�ិ្ែំា្ំបា ា មិែំ�រ េិ ិរ្ែ �ំ ា្�រ�បោិាប

ពំ�ា�ះាននជពះច ថិនសពិតមននំាយាទករ េិរះយហាបនងា�ហំតមាននះ�រគេប។ 

 

                                                           
31 េបក ឌ ារនែនទាទហំតមាននះ�រគេបបន យ២០០៨បិែថាយកនបរហចែ។បការនរចបា�កះ់ពជពាទារែំរ្ំមាមកាបាររចេប

រយន ាមពថប�ំបអទបរថាប�្��ករេបរន នពជបះយ�ជ�។ 



ា�ះ ាន្នះ្ ាិ ថិ េ�។ រះមន �អារ�បបអាំររជិ�មន បិ�នះ��កនថិ�នបមិែំា្ំអា�បះា្មែនវយរ�ប ។ 

ជពបរកកនពថគាកំម ថិម�ថសពថមន បិ�ាម�កា�ះាននះច ថិហំតមាននះ�រគេបបកា� ះិយពំររចេក

ម ថិម�ថប�ំកិ�នែនំនរារះពះ់នយន ាទាយ�ះិែថមន បិ�នសពររេនាទករេបរន នរមជេែជយ  មពត

ំររជិរ�បនះកនពថ្ិិតមននំរហំតមាននះ�រគេប�់ាពយហនករ�រគេបប�ំប�ធ�រសេព�ទាម�កា�ះាននប

ះច ថិរ េិរះយហាបនងា�របា �កបបបសខ ះបកិរ ន ញរះញបតកែែ�រករសេព។  ជា រពក ឌ  

ិញ្ញន្នំរហំញ្ញាន្គះ �បោិាប ន្់ ាិ្រា �ថ ់្ជាិ ថ �់ាពរ្់ រា�ំំះចបបស់ះ្�ាាៅ�� ាយអា្ ថិ ្រា ិោបឆ្�ោនសោប

ំរាជ្បបាាស់រា បសន ។ �ៅនាពិ ្នាិ្ារែជា ះ្ើ� ករចេិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបជពាំនកកាាជពប

ះ់ែមនតាិែថាយអាម ថិមករេបរន ន 31

32។ ាោបជាប ា ា ររររប អាំរាជ្ប�មន បិ�នសពិ្រើន

ជា ក្ព់ារា នន ំរំ�ោបនះ��ពំ�វ�ថម ថិម�ថែមា ថិធចកា�ះាននិាិ�� រចបរា។ សោបែា នន ិញ្ញន្នំរ 

ហំតមាននះ�រគេបអរមះេ�ា� ក្ានរពើព�្ន្ទ ជា ថិ ឆ្�ោនរះរា នន នាយ ាជ ររ  ិញ្ញន្នំរហំតមាននះ�រគេបាាយ 

�ោបាយ �ជា ាាះ�� ន្់ ារ ៀិះយានថជយរ�ជព យិ  ិែថា្�រ�បោិាប ំែិ រ���រិែររពាិែថ

ាទអ រថរាម�កា�ះាននហំតមាននះ�រគេបនស។ ើិាោប ទិ ជា ិញ្ញន្នំរហំតមាននះ�រគេបរម េិមេែថំរាជ្ប

បាា �ំ ា ណននំិែថ ់្ពជ �រចេកមនមនាំ�ំនិហំតមាននះ�រគេបគ ព នថះនថរររប  ររ �ា�ិែថរនះ��រាប

ា�រមពំន នសពចយ្ិរពំ�នះរចេកមនមនាំ�ំនិមិរិរបមិែំា្អាេ�រចបរា។ មិែំ�រ េិែ្គា បិ �

មនមនាំ�ំនិហំតមាននះ�រគេបាះយា�អាំររជិម ថិម�ថ រ្�ះ កា�ា ្ិា�រា ា�ះ ាន្នះ្ ាិ ថិ េ�រារចប រចបប

កនរាមពថាយេះថមនតារចេ្ិេ�ក�ថននែះទជរមជ។ ករចេរយន ាមពថកររបមនតាកកយមាាទែរពខអរមះេ�ប

ននជ្ិរមរមន បនសពកយមានិិរ�បកររបនះរុេ�ននរារមកបរាពររេនា�ររនំែតាាះរ

ពជបបរថាប�្��ហំតមាននះ�រគេប  ិះរ�ណ ប។  

 

រា  យរលប យិ ាា �ាធំ�រ េិរះយហាបនងា�រប ិរ្ែរា�ថ ាយ  ា ះ 

ាា របង្ហាញព័ត៌មននឲមនមានលក�ណប្�គបង្�ជោគា ប្ពា ា្ព័ន�ោ៉ាងសំខា ន្ជាមោយរបង្ហាញនឲយដងង

អំពីអ�ា្ធ�អំ្ណោ និង អ្នាទទម មហិរ��វត�ុនោោបាោ។ យោោអស័ោទៅមើា�ាិតនៃសន្តិភាព និង 

ស� ប័នីោាាមៃនបទសដ ន�បជធិប្តោឲ្តា�ុងសងកាាមោ រ្បៀបបង ញព័ត៌មនាង្ម្នអាចនដងបង�

នឲមនហា និភ័ោ្ផ្ងង។ ារលី�ប្ទសអអុោយ�ានជឧទាហរល៍ាម ោចំពោារលីខាងមើ្ន យយមអតីត

ប្រធា នា ធិបតីមោា ឡ្ អូនីយ ណូចា៉ា យមពីឆ្នាំ ២០០២ បានយ ប្់នព័ត៌ាានោ៉ាងច្រើនតាារោក យរត�ារវ

យ៉ងតដងរ ដង្តា�ុងយរបង ញព័ត៌មន ្ហោយយមព័ត៌មននំង្ង�តរវ់ន្�ប�់ស្ជបនបងស ប្្យាបី

្ធ�ទុាបុា្ា�ញណលបា្�បរំង តាារោក អជា ធរពន�សរយយម្ត្�យាបងក ប្្ងា�ប់ងធិបតី្ង 

�ាបាសាត�ាិចចពននត្អណ្ណីភ័ោ និងបូ៉មីសរបស្រយដគា យើា33

                                                           
32 ែមា ថិកាំអរ្របែរេិាយាទមពត�កម ថិមករេបរន នរបំររជិបែ់ពន�រែុារសន ចយាយាទកម ថិមករេបរន នប

ិែថាយកនបយាះទ�បរ ែិ់ ពប(ន យប២០០៦) ាយាបប៧សពថ១១។ 
33  ី រទបា ែះទ� (២០០៤)ប“ាុះបនមរ�បក យរលប យិប�ិតមននំរ េិរះយហាបនងា�របាយ�ះ ន់ ះថក” េបក ឌ ែនទាទាយរាេាះរពជបប

មរពបរេបាះពុន យប២០០៤បរបាយកនាខ អាា�នកនំបាយាបប៤១ប(២)។ 

។ ហនិភ័ោៃនយរ្ធ�ទុាបុា្ា�ញយយមជមទ�ផមង

ៃនយរបង ញព័ត៌មនមនមានលកយន្យតធនន្ធនរ្តា�ុងបណ ប្រទ្ សយយមសង្ណ្រាា្ទបយត់នប�ច ប្ង



យយមគា ទូទៅ “ភាពតានតដ ង និងងយរណ�មាាំយហង្�បអំ្ពហិងក ណឺគា ាត្តាាម ោយយមធ្វើន្ោមំបាាា្នុងាា រទទម ម

បានតា្មាភាពស្របតាាបទយ្ឋានអន្តរគា តិ”34

្ណអច្មា្ហតុផមថា  តា្មាភាពអាចនដ ងាិនយានជចំនុចអា ទិភា ពបំផុតឡើោ្តា្នុងបល្តាប្រទ្ ស

យយមមនយររតិតបិត្សរភីព។ �បសិន្បយរ្បៀត្បៀនយផ�ាន្យ់ោទៅមើណលបា្សប្រឆាំ ងទំនងជង

្ាតមន្ឡង វជាា រចាំ បា ច្ជងយយមណ្ ត្រូ វផ្តម្អា ទិភា ព្យ្មាា រប្រាម តប្រគយ ង្�ចនជងតា្មាភាព និង

ោុត្តិធា៌ ព្ រោថា ឧបារល៍ណោមនោោបាោយយមពា ា្ព័ន�ពំុតា្រូ វជាំ់ច្ន្ោាានាា របង្ហាញអត្តសញ្ញាលរបស្

 ។ 
 

ោើងអាចរំពដ ងទុាថា  យរ្បាចំហរព័ត៌មនអចគាឧបារល៍ាមោស�មប្យរ្ធ�ទុាបុា្ា�ញនៅា្នុង

បល្តារប្រទ្ សយយមាិនសូវមនមានលក្សរ ីយយម្នជយ៉ងណាង្សោងយរ្់្រ� តជបះ ្ាទ។

បះ ្ងណឺថា  ណលបា្យន្អំណច្តា�ុង�ប្ទសយយមមទ�ិ�បជធិប្តោឲមនភពទន្្ខកោទទមមង

មនយរគំរញុនឲរ ំ្ ងភបំនយរ្បាចំហរព័ត៌មនង្តព្ មលា យយមណលបា្សាា ន្អំលា ច�តរវ�បរាាុខ

នដងយរ�បាមត�បយគងយ៉ងស�ិតស� ញ្យាបីយ្ល ាោាតំយលងយដាងំរយដ។ ា្នុងបរិបទនំង្ន ណ្ ណមរ្ធ�យរ

ថនដងយថនងរវងាិចចខិតខំ�បដងយ�បង្យាបីប�ចុ ប�ចូ មនឲមនយរយាទ�ាង្្មតមន ភពហិរ��វត�ុន្យ់ោង

និងងមទ�ភពយយម្�្គ� ា្អចនដង្ាតមនស�មប្ណលបា្�បរំង។ ផ្ទុោទៅវិញងភពាំ់ច្ ា្នុងាា រ

ាា រពា រអ�ាផម្គំនម ោយម្ណលបា្ន្យ់ោងាង្បានគន ពីាា រ្ធ�ទុាបុា្ា�ញ ណឺគា ្ហតុផមាម ោ យយម

អ្នានោោបាោតយងតយ ្�ប�់ស្ា�ុងយរនញោា�ប្យគន៍្យាបីាំុនឲ់ត្បង្គំនមោពីអ�ាផម្គំនមោយយមង

ចង្ងា្ាំ់ំងពីស់រលគន ជជងសុវត�ភពរបស្�ាបាអ�ា្ធ�គំនមោនំង្ង។ 

 

មទ�ភពយយមយរ្ធ�ទុាបុា្ា�ញអចនដង្ាតមន្ឡង អាចគ�ាបញន្ោាានាា រយោយូរ �្ រវាងតា្មា-

ភាព និងងសនិសុខផស ម្ខនមន ។ ជាូមសដ ន ណ្ អា ចសា្រម មចំនមនអបបបរមយយមត�ារវនឲបង ញនឲយដង និង 

ព័ត៌មនយយមនដងបង ញ្សោ្យង្យាា្ង។ តាារោក ាា រាំលត្ចំនមនអបបបរមមើវភិណនន និង 

ចំណោន្ោាា ន្តយ ខ្ពស្យយម�តរវបង ញព័ត៌មន ្ងយរ្ធ�វភិណនន្សោង“បុណកមទូ្យ” នដងទទមម់នង

យរយររ។ ោ៉ាងលា ា្តី យរាំលត្ា�ាិតអបបបរមនឲយន្យតខស្យយម�តរវបង ញព័ត៌មននដ ងាិនអាច

ាា រពា រអ�ាផម្គំនមោសំាន្ងស�មប្ោុទ�ងយររបស្ណលបា្�បរំង់ន្ឡោ។ 

 

គា្រើសាម ោទៀត ណឺាា រមុបច្ ញនូវព័ត៌មនអំពីអតសញ្ញាលគា ា្មា ា្ាមោចំនមន្ត្ពមបង ញង

ព័ត៌មន ឧនហរល៍យូចគា ៖ង រ្ាោអ�ាផម្គំនម ោ បុណកមអ�ាទទម មគំនម ោ និងនិ្យគារបស្ពមា្ណគាយើា។ 

អា ស្រ័ ោ្យ្មា�ាិតយយមយរ្បៀត្បៀនន្យ់ោអច្ាតមន្ឡង ្ណអចនដងយលងំនឲមុប្ាម

ាងរាកទុាយរបង ញព័ត៌មនអំពីសាាមភពឧសកហាាមរបស្អ�ាផម្គំនមោផងយយរ ។ �បសិន្បចំនមនង

អ�ាា្ព័ន�្តា�ុងឧសកហាាមជា្ងា្ណាមោមនតិចតមច ្ងបុណកមម� ា្ងទំនងជ�តរវងត�តសង

អតសះ� ល្ត្ពម្ធ�រ់ោយរល៍។ គាធាមា មនចំលុចសំាន្ាមោ�បសិន្ប្ណយា្ចញព័ត៌មន

ាមោចំនមនធំអំពីចំលូមយយមណលបា្ន្យ់ោងនិងង្បានគន់នទទមមងរ់ោយរល៍្ងនដងពំុមន

ខនដាសរ្ង្ទ។ 

 

                                                           
34 ិ់រ ា់បហ់រ ែិ់ប�ំបពបិិប(២០០៦) “ិាាំរម�ឌែនទាយាទហំតមាននះ�រគេបរារះមិរាែនសពរាេិះ ថិាទែមរយ ព” (  ីែះទ�រជ�ប

នបរហចែបប់រាែរានបភទ) ាយាបប១៣ 



បុណ្ណមលា ា្នាា្ឡើោ។ សា រកសំខា ន្របស្�ាបាអង្ណាា រសង្ណាសអ ី វិម និង ប្រព័ន�ផ្សព្វផ្សាោ (យថានំងសហណាន៍

អន្តរគា តិផងយយរ) យយម�បរាខនមននដងយរណ�មាាំយហងធនន្ធនរពា ា្ព័ន�នដ ងសុវត្ថិភា ពផស ម្ខនមនរបស្អ�ាង

ផម្វភិណននន្យ់ោាិនណមរ�តរវ់ន្ណបំ្ភនច្ឡោ។ អ្នាទាំ ងន្ អាចគា អ្នាឃ្មាំ ្ាមយងាា នប្រសិទ្ធិភា ព

បំផុត្យ្ម�បតិបតិយរហិរញ្ញវត្ថុនោោបាោង្សោ្ហតុគ នៅា�ុងបណ �ប្ទសាមោចំនមន 

ស� ប័នទទមមបនសុា�តរតពិនិតឲហិរ��វត�ុន្យ់ោយាបគឲងនិងងយរមនធន់ន�ណប្�្ន្ាិនទំនងជ

មនយំ្ល រយរ្ង្ទ។ 

 

ា�ះ ែា ែ�ឌ 

 

ខលក យយមប្រទ្ សនីាម ោងត្រូ វតយ បង្ាើតប្រព័ន�្បាចំហរព័ត៌មន្សោផស ម្របស្ខនមន ណ្ ណម រសិាកបទ

ពិសោធន៍ាមោចំនមនា្នុងរោក ាាម�បមលពីរាបីទសវត្សចុងា្ រោោ្ននា្ទង្យនដ ងបទបបញ្ញត្តិអំពីយរ្ធ�

រ់ោយរល៍ហិរ��វត�ុន្យ់ោ្តគំុវញិពិភព្ងា។  

 ១.  ាា របង ញព័ត៌មនណឺគាសរសរទ្រូ ងនៃាា រ�តរតពិនិត្ោតាាយានហិរញ្ញវត្ថុនោោបាោ។ �បសិនបើណ្ាានាា រ

បង្ហាញព័ត៌មនប្រាបយោោប្រសិទ្ធិភា ពនោទ្  បទបញ្ញត្តិយៃទ្ទៀតយូចគាាា រសា្យយនាំលត្្មចំណោ 

ាាា រហា ាឃា ត្�ប្ភទៃនយរ្ធ�វិភា ណទានជា្ងា្ាមោចំនមនអចនដងាិនអចអនុវត់ន្ង្ទ។ 

យូ្ច� ាា រប្ង�ត�បព័ន�្បាចំហរព័ត៌មន់ន�តដា�តរវមនសរសំខា ន្យ៉ងាន ំងា្នុងាា រ្សសោ

បញ្ហាផ្ស្ងងយយមជ្្ម្លៃនបទប��តិហិរ��វត�ុន្យ់ោ។  

 ២. ាា រ�តរតពិនិត្ោតាាយា នហិរញ្ញវត្ថុណលបា្សនោោបាោ�បាប្សោ�បសិទ�ិភព គាធាមាវាស�ិត្តង

ហមសពីសាត�ភពរបស្តមអងកយតាមោយាយង។ តាារោក ាា រផ្សព្វផ្សាោព័ត៌ាានគាសា ធា រលក  បញ្ញត្តិារ

ហរិញ្ញវត្ថុនោោបាោអាចទទម មបានាា រគម ោគ្ រោាគ្រយងពីប្រព័ន�ផ្សព្វផ្សាោ និងង�ាបា សង្ណាសអ ី វិមនានា  

(យថានំងពីសំលា ា្ណលបា្សន្យ់ោយយមចូមរមាប្រាម តប្រគយ ងា�ុងយរ្់្រ� ត) ្តា�ុង�តរត

ពិនិតឲហិរញ្ញវត្ថុរបស្ណលបា្សន្យ់ោ និង ប្ ា្ខគន។ 

 ៣. ាា របង្ាើតប្រព័ន�បង្ហាញព័ត៌មនាមោយយមមល�ត្ាច ទំនងគា ាិនអាច្យរមច្ឡោ។ យរោាចិត្តទុា

យា ា្យយម�តរវ្ផ ត្យ្ម្ងណឺយរ់ងនឲ់នគ ម្ នាា រខ្វចន្មោយយម្ណងោនដង្ាម្ឃញលា -

ាម ោមន្តា�ុងយរត�ារវនឲ្ធ�រ់ោយរល៍ (យូចជងយរ�្ន្យតនានររ់ោយរល៍ា�ុងអំឡុង្ពមង

្ធ�ោុទ�ងយរ្រសងា�ុង្ពមាមោយ៉ងខនីងាងយរផត្ណលបា្ន្យ់ោងនិងង្បានគន្ចញពី

យតព�ាិចចយយមពមា្ណ�តរវបោយរល៍)។ 

 ៤. ា�ុងព្ មគាាម ោណ្នា្ ន ្ណាំ់ច្ត្រូ វធា នានឲ់នថា ងត�ារវយរា�ុងយរ បង្ហាញព័ត៌មនាិន�តរវសា្ង

បនសុា្�ចន្ពាយម្អ�ាចូមរមា�បាមត�បយគងា�ុងយរ្់្រ� ត្ឡោ។ ត�ារវយរធ្វើរ់ោយរល៍យយមង

មនភពសមុណសម ញ្ពានដងបងល ា្យរអនុវតបទបប��ត ិ ហើោគា ្រឿោងមនព័ត៌មនយយមមនតៃានង

តិចតមចប្ណា �តរវ់នសា្ប�ចូ មា�ុងរ់ោយរល៍។ ជយរពិតយយមបរិាាលព័ត៌ាានច្រើនសន្ធដ ា 

សង� ប្្ពាទំនងជ្ធ�នឲមនយរមំ់ាស�មប្ស� ប័ន�តរតពិនិតឲហិរ��វត�ុន្យ់ោ ប្រព័ន�

ផ្សព្វផ្សាោ និង អង្ណាា រសង្ណាសអ ី វិម្តា្នុងាា រស្វយងរាទិន�ន័ោណយយមមន�ប្យគន៍។ 

 ៥. ស្របទៅនដ ងចំនុចខាងមើយយរ ្ណ�តរវ់ងគប្រព័ន�បង ញព័ត៌មនណម រមនយរពិចា រលា ផងយយរមើ

ាត្តាា�ុងសបាាមោចំនមន យូចគា បន្ទុាទៅមើបញ្ញត្តិារហិរញ្ញវត្ថុនោោបាោនិងអងកភពយយម�តរវ្ធ�រ់ោ-



យរល៍ ា�ាិតគំងញប្ចចា្ទស និង ចំន្ យដ ងផ្នយាហិរញ្ញវត្ថុរបស្ប្ ា្ខគន បច្ច្ាវិទ្ោាយយម្ណអច

្�ប�់ស្់នសា្រាប្ធ្វើរ់ោយរល៍និងាា រផ្ព�ផកោព័ត៌ាាន និងង�ាបខ័លណ ព្ មវ្មា ស�មប្យរង

្ផាររបាោាា រល៍ ាា រធ្វើសវនាា្ា និង ាា របោពុា្ភផ្សាោរបាោាា រល៍ហិរញ្ញវត្ថុគា យើា។ 

 ៦. ាា រសា្្ចញនូវតា្រូ វាា រនៃ ាា របង្ហាញព័ត៌មនមនសរសំាន្ស�មប្យរពិភាកយោោចំហរាម ោ 

គាាម ោអ�ាយយមមនយតព�ាិចច�តរវ្ធ�រ់ោយរល៍ រមាមនាិចចពិភា ា្សាសីអំពីប្រព័ន្ធរាោាា រល៍យោោ

មំអិត និង វណ្ណបល្តុបល្តាមយយម�តរវ្ធ�គា ាម ោតំណងណលបា្សនោោបាោ និងប្ ា្ខគន។ 

 ៧. �តរវមនយរ្�តេា្រៀបចំា�ុងយរ្ធ�ាំយលទ�ាង្�បព័ន�បង ញព័ត៌មនណាមោា�ុងរោក្ពមណង

ាមោ។ ប្រព័ន�ថ្ាីងយតងយត�តរវយរយរយាស�ារម យយមសូាបីយតប្រព័ន�យយមាានស្រាប្ហើោនោាង ទា ាទា រន្ោ

ធ្វើាា រពិនិត្ោ្ាមឡើងវិញន្ោបានទៀងទា ត្ យើា្បីស�ាបទៅតាាយរផ្មាស្ប្តូរ្តា�ុងយំ្ល រយររបស្ង

ហិរ��វត�ុន្យ់ោនំងាូម្តា�ុង�ប្ទស។  

 

ែរ ះរ្នទែ�្�ំស្ឋា�   

 

គំពូាន្ បានផ្តោតាា រោាចិត្តទុាយា ា្ទៅមើបញ្ហាជាូមសដ នាមោចំនមនង្តា្នុងប្រព័ន�បង ញព័ត៌មន

ហិរ��វត�ុន្យ់ោ។ ខលក យយមប្រធានបទន្ អចមនមានលកស្ាុណស្ាាញពិ់ានដងោម្ យរប្ង�តង

�បព័ន�ណាមោណមរមនមានលកងោងបនិច។ ជបឋា អ្នាធ្វើាំយលទា្រង្ត្រូ វាំលត្ថា អ្វីគា ្្ម្លជង

បទសដ នយយម្ណចង្់នងយូចជ៖ ្ធ�នឲអ�ា្់្រ� តមនព័ត៌មនយន្យត្�ចនងយរ�បាមត�បយគង្សោ្សមង

ភព �្ របស្ណលបា្ន្យ់ោនិង្បានគនងាមទ�ភព្សមង �្ ា�ុងយរចូមរមាាិចចយរន្យ់ោា�ុងង

ចំ្ណា�ាបាសងកា្សយដាិចច។ តាារោក ាា រសា្រ្ចចិត្តន្   អ្នាធ្វើាំយលទា្រង្អា ចប្រាើមាើម្ឃញប្រព័ន�

បង្ហាញព័ត៌មនយ៍�ប្សរាមោា�ុងបរបិទៃនសមស់តុបទប��តិចំនមនបីងយូចគា ៖ងព័ត៌មនអ�ីខនយយម�តរវសា្

បង្ហាញ នរលា គាអ�ាបង្ហាញព័ត៌មននំង្ង រោក្ពមបុ៉ងម ន�តរវបង ញាង និងងបង ញ្យយន្ស� ប័នង

�តរតពិនិតឲហិរ��វត�ុន្យ់ោ�ប្ភទណជ្យា។ ចុង្�យោ ណ្ ត្រូ វតយ ពិចា រលា គ្តមា្ខខល្ឌ/តា្រូ វាា រ

អ�ីខ្មយយមសាសប្យនដងបរបិទរបស្�ប្ទសងនិងអ�ីខនយយម្ណអចស្�ាច់នស�មប្ប��តិារហិរ��ង

វត�ុន្យ់ោ ណលបា្ន្យ់ោ និងតមអងក្តា្នុងោុទ្ធនាាា រ្រសងបោឆ្នោតា�ុងយរ្ណៀងណរង

ធន់នយយមពមា្ណអចរា់ន។ យំ្ល រាា រនៃ ាា របង្ាើតនីតិវធីិនំង្ន ណមរ្ធ�នឲ់ន្�ចនាាយយមអចង

្ធ�្យ់នាារោកយរពិភាកជាមោអ�ាយយម�តរវ្ធ�រ់ោយរល៍ងនិងងអ�ាយយម�តរវ្�ប�់ស្រ់ោង

យរល៍នំង្ងង(យូចជងស� ប័ន�តរតពិនិតឲហិរ��វត�ុន្យ់ោង�បព័ន�ផ្ព�ផកោង�ាបាសងកាសីុវមិង

្ហោចុង្�យោ្ណបំផុតណឺអ�ា្់្រ� ត)។ 

 

្សោ្ហតុគា្របខ័លណ បទបញ្ញត្តិខុសងណ្នាគំរុញន្ោាានមទ្ធផមជបទយ្ឋានផ្ស្ងងណ្នា ្ណពំុមនណ�ារង

�បព័ន�្បាចំហរព័ត៌មនហិរ��វត�ុន្យ់ោរមា �្ ាមោ្ង្ទ។ ស្ថាប័ននោោបាោផនូវយរងងមនយរង

សន�ិសនបយន�ា្ទៀតស�មប្ភពខុសយបនា �្ ចាបងងៃន�បព័ន�នីាមោងងយូចជភពខុស �្ ្តា�ុងយរង

ាា្យតងរយដធាមនុ��ងនិងងចរតិមានលកៃន�បព័ន�្់្រ� ត ។ ្មសពី្ង្យ្ទៀត ា�ាិតនៃ បច្ច្ាវិទ្ោា 

ចំ្លយដងង្ស�រភពសង្ណា និងងយរអភិវឌឌយផ�ាសងកាសីុវមិនដ ងមនមានលកខុស �្ ។ បរបិទនីាមោងមន

យរអនុវតមលងរបស្វផស ម្។ 



វត្ថុបំនងា្នុងគំពូាន្ ់នចា ប្ផ្តើា្សោយរពិចា រលា អំពីយំលោ ស្រាោគា ា្ស្តយងាមោចំនមន ចំនុចយយម

ត្រូ វធ្វើាំយលទា្រង្ហិរញ្ញវត្ថុនោោបាោយោោផ្អយាមើភពាំ់ច្ ្ហោនិងាា ា្ព័ន�ងងស�មប្ង

អទិភពៃនយរ្ធ�ាំយលទ�ាង្។ ប្រទ្ សាម ោចំនម នអាចត្រូ វាា រប្រព័ន�បង្ហាញព័ត៌មនតាាប្រព័ន�អ្ ឡិចត្រូ និចង

រយីប្រទ្ សខ្មទៀតត្រូ វាា រ្ធ�ាំយលទា្រង្នឲ់នយន្យតទូមំទូងោយថា្ទៀតស�មប្�បព័ន�ណល្នោឲង

របស្ពមា្ណ។ ាារោកយរពិនិតឲ្យ្មភពខុស �្ ្តា�ុង�បព័ន�បង ញព័ត៌មនងនិងង្ត្ណអនុវតយ៉ងង

យូច្ាច្តា�ុង�ប្ទសនីាមោង ោើង្ឃញថាប�� ីយយមបង ញអំពីយរអនុវតមលងយយម�តរវ្រៀនសូ�តាា

យូចជ្តខ�ាត្ត្ឡោ។ងយរអនុា័តចចប្ទូ្យាមោស�មប្ាំនត្អំពីយរ្បាចំហរព័ត៌មនណឺជ្រឿងង

ាមោយ៉ងសា��។ ទោគា ោ៉ាងលា ា្តី ាា រអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្ណាា រសហប្រគាគា តិសីពីយរប្រឆាំ ងអំពើពុារមម ោ 

�បាប្សោខនដាសរ តា្រូ វនឲាានយរាំលត្ណោមបំលង និងង បញ្ហាន្ោបានជា្ងា្។ ្ត្ពមយយម្ណង

ោម្សបជាមោ្្មបំលងងនិងងបះ នំង្ង្ហោ  អ្នាធ្វើាំយលទ�ាង្អាចាា្យតងប្រព័ន�បង្ហាញ

ព័ត៌មនយយមនដងស្�ាច្្មបំលងរបស្្ណ់នជអតិបរមងនិងងយត្បន�ោឧបសណកនឲ្តតិចតមចង

បំផុត។



 

៍  ២ប 



ដេណះ្ពរ់អសជងស្មប់ទរត់េ់េលរកណ

េដបប� ិតមា សនននវា េ�គន (Marcin Walecki) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



េសកជនេផជរម 

“មិែំ�រ េិា �នស�រយ នថរពេះយ�បែះិ រចបរា ះយ�បរារះបះា្ចករឃែចរេបរន ន��ប

ររេ�រេឥនឈ ថិឈប�ំបាះយនះរជុែជះរេបប ...។ រមរាទកកនពថមិរគជ�ឌែមា ថិកកនពថាអំវ�  នស�

រយ នថរពេកះយ�បររា�ែកន �ះាព់ុពថិែថ់ខជ�នស រះកា ថិម នថាយរាេាះរពជបនសពររេនា�រារាពប

រេបរន នែហាប�្”។ (រចមរពនះលករយា់ពបរលរ  ីបគឌប (White)បនសពេ�នគខរារះរររនទ បិរខទប�ំប  ីរពា់ប

(Buckley v. Valeo court case) ។ 
 

រសេព�ទែរមពះេ�មិាប�្ពជបា�អាបះននំពង�ំធចេ��់ាកមិរជនមិនជ  មិរាែពជបជកនពថ្ិា�

ាទល�មិរជនមិនជរបរែាេអាពជបនសពម ថិនជាយ�រគេបនះះ់ពជពេ�។  រះះយរ�ពិតមននំះយិ

រារះះច ថិហំតមាននះ�រគេបនសពិរមពេ្ិរព យិ សរពេរ�បបរចបេករថនស�រយ នថរពេះយ�ប ។ 

នស�រយ នថរពេះយ�បជជបធច្ិា�ែពអានករពរេេបរះះយរ�ពរិរេជ�វយាែថ នសពក

រពក ឌ ពជបគ ែយស�ថរារះែយពមិក�ថពា្ំមិកំិរនបិ �ំបរារះសយរ េ ករេបរន ន។ 

 

រះបររាពាទត ទិាែាន្ះះរមកបរ�ប កបរះំននាះររថក�ថននសខ យះយរបបះយ�បនសពរះបននប

ា�កររេ�រេរារះបះា្ចករឃែចរេបរន នេ�ជយះញ្ិា�ករពេរែយរ េ ចច រះរពរំរថប

នស�រយ នថរពេះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន ន។ រះិ�ន មិរាែករមះេ� ារ�រគេបនសព

ា��ំច ករ�រកនរាមពថេ�រពេររហនះកពក ជ��នសពា�ពា្អារចេកះយ�បរះះយ�ជ�សររមះេ�

ែ�្�រែច្ ថិនះមិនជរះបះា្ចករឃែចរេបរន នេ�គ ំែមព របរហនះករា�គាកំម ថិម�ថប

រសេព�ទរកន ិកន ថិពរេេបនសពរម េិមេែថែមា ថិក្ាចក្បម�រគេប  (ឧវហ ឌ  មិាប�្ក្ាចក្ប 

់ុយេ  ់យ �ំបករុិះយមា�ននំក ឌ រាជពាទមធ រករសេព ) ករចេនិិរ�បេ�រចេ្ិ  ិបបពថសពថប

អាបះននំពង�សយរ េ ករេបរន ន។ អាែពរហនះែពកព�ាែ្�ររ�បេនកមររ�រពេកែ�ានថពជបនសពក 

ហំតមាននះ�រគេបនសពា �ះច ថិម ថិម  ា�អាិរជបបរះកធច្ិា�ាទល�មិរជនមិនជរែាេអា

 ពជបរះករេា ថិបរាយ�ះស�រចយសំ។  

 

កកាំន�ែថ ាយចរថាយ��រគេបនសពា�មិែំា្ំអាេករជន ះព�ពជប រារាពនសពក

មិរជនមិនជរសេព�ទវញកយមាាទាររេបរន ន រហេបនសពកះយ�បាះយា�កនំន�ំននះចយ្ិកមេំែបបប

វរថា�រគេបរ�ក�ថាររេបរន និែថារ�រគេបពជបះយ�ជ�ា�ែអាសខ យកខ រពេែពះិរមះេ�កប

ារ�រគេបពជបះយ�ជ�រាុនបនសពករហនះិ្ិា�កវញបរមិរគជ�ឌពំ�រែាេ រារះមិាប�្រេបរន ន ។ 

រារះិ ំិ ា�ករេបរន ន កាាជពេ�ពា្អា�កះ់ពជពមិរជនមិនជមនតាេ�របពថកបកកសរ

រះញ�់ាេយចចរះកះ់ពជពមិរជនមិនជករេបរន ន  ទំ បះននំពងាញំមនតាេ�របពថកកកែរមពះេ�

�់ាាទល�មិរជនមិនជរបរែាេអា ពជបែមា ថិនជាយ�រគេបវយាែថប�ំប កិ�នបពា្អានសពចយ្ិប



ា�កវញបរមិរគជ�ឌពំ�រែាេ ែមា ថិារ�រគេបពជបរពេារ�រគេបពជបរាុនបរបមននរហនះ

កព�ធ� 34

35។ 

 

ជពមិានំនមែន ិាិ�� នសពិតមននំាយាទះយ�បរះរាពរចេបះា្ចករឃែចរេបរន នេកករឆខេប

និរ���ក យរលប យិប�ចចរារះករេបរន ន។ ករថរះញ�់ាះច ថិែនទាទាយរាេាះរពជប�ំា�ទនេ�ះរ់ព 

រាន យ១៨៨៣ (Corrupt and Illegal Practices Act of 1883) រាះមរបាាថរខែមនតាេ� នព មបពប (Charles 

Seymour)បាំា ង ច ក “កះយ ះ ះសរែយស�ថពជបរារះកាបំាភិពា្ំមិកំិរនបិ�មិរាែាថរខែ ”36

រារះមិរាែមិកំិរនបិនិិាយរ�េិករមះេ� នស�រយ�នថរពេះយ�បិែថ ិរ្�រគេប �ំ

បះា្ចករឃែចមនតាេ�ររម េិមេែថ រសេព�ទិរត� �ែរះយ្ិា�កររេ�រេះយ�ជ�សររពេែពះិរះកះយ�ប

។ 

ពរេ រាំរែែិែថះច ថិសរពេរ�ប  េកកិតមននំាយាទនស�រយ នថរពេះយ�បនសពះច ថិា�ះ�ម នរាពរចេ

បះា្ចករឃែចរេបរន នរាជពព ប ពរេបរន ន�ទពជបបរបា�កយមារបិាិតមននំ �ាយពជបប

ះយ�ជ�រសេព�ទធចកា�ះាននះច ថិរចប។ នស�រយ នថ�ះយ�បមនតាេ�ររមពំនមន�ព៧១០រ់�ែមា ថិារប

រេបរន ន២០០០ចរថសយិ់រះព ប ព�ទពជបប  �ំិចុ ថិពររាុនេ៤០រ់� ែមា ថិាររេបរន ន១០០០ចរថ

ិន�នពរពេះយ�ជ�ាររេបរន នសរពេរ�ប។ ករ្ាះរេបក ឌ ះយ�ប្ិេ�ហានថះនថមនតាេ�នមពតា្ិរចេ 

រសេព�ទិ�� រថាបនកពំ�ា�កះយ�ប�រពេែាទះយ�ជ�នសពេ�រយ�នថសរពេរ�បរា។  

 

រាែហសំនរពរំ ះច ថិែហាប�្ែនទាទាយរាេាះរពជបន យ១៩១០ (The 1910 Federal Corrupt Practices 

Act) េ�នះាយាទនស�រយ នថរពេះយ�បរះាយះរាពបះា្ចករឃែចរេបរន និែថ ិរ្�រគេប

ែមា ថិករេបរន នរមជេែជយនយ�រែន។ប រវបកគ រ�បរនទ ះច ថិរ�បមិស ន ថិមន�ពនន ិរ្ប

�រគេប �ំប ររពាកបះា្ចករេបរន និែថាជររនន  ិះរ�ណ ប  ា�ករថាំ�បបនំះនជះបរហេបពំ�ប

ែ់ាេ�បររ�ា�ះាននរចបរា។ ពរសពថន យ១៩១១ ះច ថិសរពេរ�បមនតាេ�រចេារំម�រពារសេព�ទាមទរពរេ់ ប ប

នមពតាិែថះច ថិរ�បសពថរិរេជ�ែាជំរមា�ា្ែអ �ំករេបរន នែយស�ថ់ខបរាុនិែថែហសំនរពរំ។ 

ារំម�រពាន យ១៩១១ររេ�នមពតាករពេរាទ១្ិរិរេជ�ិរ់ញាបនងា�ាទហំតមាននះិែថ់ខជ�កនសបរហេប នគពវយ

េ�ិតមននំនស�រយ�នថរពេះយ�ជ�ា�រមេរថនសពា�ះ�ម ន្ិរិរេជ�នះរចេកះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែច

រេបរន ន�ទពជប។ កះយ�បរពេបះា្ចករឃែចរេបរន នារនយ�រែនមនតាេ�រយ�នថមន�ព៥០០០ 

សះលខ   ទំ ែមា ថិករេបរន នរមជេែរ េែែាជំរមា�ា្ែអាញំមនតាេ�រយ�នថមន�ព១០០០០សះលខ  តមន�ពះយ�ជ�

នសពរយ នថរបះច ថិិែថសំ�ទពជបប(នសពកា់រ�ា�ះយ�ជ�នំះក)។ 

 

                                                           
35 បនរ�បា ទសែះ� (Diane R. Davidson)បហំតមាននះ�រគេបរាមិរាែក�បករចេ្ិា�នះពិអាបំរមនករះច ថិនសពេ� 

រចេកិរ់ញរាំរំះ�មិជះយមិាយន យិែថែាពះច ថិ�ំែយពប(Law and Society Association)បែនទាយាទប“ះច ថិប�ំបែយពបរាែនាន្ាទ២១ប

ក ខ់ ែថិន់បកនែ់ុប�ំបាចន” មរពាាំេពបបិយិ ពប(Humbolt Univerity) ាទមរ�និុងយបមិរាែនពខេព ថបា ថិាទគថាទ២៥-២៨បររប

ន យប២០០៧។ 
36 នថររេ�ាបននសកបះច ថិែនទាទាយរាេាះរពជបែចបនែចរសេព�ទា ថិម នថកះយ�បពំ�មិមរនទប�ំបកះយ�បពំ�ំែិះច ថិនសពេ�ប

 ទរសះបពរារះាមពថកកែ់រេ �ថជពរិុិនសពា�កប់ពររហេប។បែ់ពរពេពិន�នពរារះប“កនរាមពថករេបរន នរារះប

មិរាែាថរខែ�ំរា  ពែឌ” ិែថនពបែពបប(រេបាះពុរេាញំរបា ទសប�ំបនពបន យ១៩៧០) ាយាបប៤៥៤សពថ៤៥៥។ 



នករ�រគេបិែថ ិរ្ រសេព�ទម ថិមាែំពអាី ិរ្�ទពជប �ំបរសេព�ទា ថិម នថាយរាេាះរពជបប

�ំបឥា្ំាពពំ�ែពំែិចច។ នន� នា (Allan Ware) មមន ាិនករ�រគេបរាមរពាាំេពបប  

ាះរហចស (Oxford University) េ�រែេរគិពថក “ពរេេបពជបរះក  ិះ�  ិិត្ ថិកមិនជ រប យិប�

រះះយរ�ព ិរ្រះកនែចរព់ព�ំំ េមនតានំន�ំនរពេះយ�ជ�នសពិរ្�ទពជបរចេកះយ�បរពេែរពាអា 

នសពមនតារម េិគាកំាែថរមះេ� របពេបះា្ចករឃែចរេបរន នននពន ”37

កា់រ� ិតមននំែនទាយាទនស�រយ នថរពេះយ�បកពាជននមនតាេ�នះរារះះច ថិរេបរន ន  ត ះច ថិ

សារាុននសពបរថាប�្គ ករថលរថកពជប��ហំតមាននះិែថ ិរ្�រគេប ត ហំតមាននះែមា ថិកប

រេបរន ន។ រះះយរ�ពមិរាែះយ�ជ�១០៤នសពិ បំ ន ព រឃេព ាទ�ន់ ភ់ែឈទ�ែយទ (Michael Pinto- Duschinsky) 

េ�រចេកែំរ្ ៤១%�មិរាែវយរចបា�ិាិតមននំនសពនះាយាទនស�រយ នថះយ�ប 37

38។ ករយ នថះយ�ជ�

ានំិារះករចេកះយ�បែមា ថិករេបរន នកររបមនតាេ�រយ នថរបះច ថិបាយអាម ថិម�ំ

ានថនះករេបរន ន តាកណ សារាុននសពា�អរំះ�ា�ះាននិាិ�តមននំហំតមាននះ�រគេប។ រះរ ទ នសព

រមពំនានំិា�ះយ�បមនតាេ�នះរារះះច ថិ នស�រយ នថ�កះយ�បវយរ�បមនតាេ�រយ នថរបកប

ះមះពិរ់ញាទរមពំនានំិាបតបរបកបរ់ិ ព�នពរា�ះាននប(ឧវហ ឌ បកពះ �មេរថឈជពមិាយន់ប

ំនកពិព) 38

39បរបា�ិតមននំាយាទកនរែមពមពះយ�ជ�រចបរបរគរ�ជពាមជានំក�។  

 

។ រាា�កាបនពជបះយ�ជ�រាុន

នសពយមាករថនស�រយ នថរពេកះយ�ប។  កសយិ់ កះយ�បនសពា �កនំន�ំននះកនពថាននមិរគជ�ឌ

របពំ�បះននំពងះយរបបរិរេជ�បតប ិរ្�រគេបនសពា�ពា្អារះកាាជពេ�គាកំ រហេបនគពវយ

នះរចេ្ិារ�រគេបា�នកមរគ សខ យរ�រពេា� ែថព់ព�ំំយវយរចប។ ាទ២ នស�រយ នថរពេះយ�បររក

ពរេេបពជបកនសរះកិរ រិរេជ�ប�ំប ិរ្�រគេបាទកាំញែ�ខ�ររន នរប់ុពថ (ឧវហ ឌ  

ជពបរការត� េញាររេបរន ននសពា�ែកន �ះាព្ិះ់ពជពរះាំទយ របា�កកនពថជ់��់ាកមិះយប

នម�នទបាយរ�បបកាាជពវ�និ�ំរបែ�ររបឥនំនគខករសេព )។ ាទ៣ នស�រយ នថរពេះយ�បនះិរ កប

ាំអរ្រសញរពនករ�រគេបរះរាពរេបរន នាទកររបរះយរ ញជពបរកិរច�កជនជររសញប

រពាយាទិ�់ា់រ�រ�រ ន់ នរពេិ�់ពជបះយ�ជ�នសព��ាាជពេ�កយមាហំតមាននះគ រមះេ�ែ�្�រែច្ ថិ ។ 

 

ែនំនំពជបះយ�ជ�ិរ់ញកនស�រយ នថរពេះយ�បរះាចទិាេ  ះិ បេ�កខ បករពាាននះ�ករចេ ិាិ�តមននំ្ិក�ថប

ននា់ពយា់លបរារះមិរាែនសពា�មិកំិរនបិររា់�ទ  កកមិរាែនសពពា្ំមិកំិរនបិា�អាប

ាែថាះយ។ រពេែាទរ�បរ�រាុន ករថនស�រយ នថគ ន�ះ �រ�រពេះយ�បិែថរិរេជ�ឈរេា បកនយ�ប

រែនេកពរេ រាំរែែពជប�មពតិាិតមននំហំតមាននះ�រគេបិែថាជរិែ��ពមិរាែ។  នស�រយ នថនសពប

មន�ពននរ ន់ នរ�រពេរិរេជ�នយ�រែនរាននរចេរេេ�នំះនជះរារេបរារមកពពរេ់ ប ាយរ�េិចចរសេព�ទប

                                                           
37 ព់ព�ំំមិកំិរនបិអា់ិ �ទបរពាបរបបទនបប បិន ពប(Petter Burnell)ប�ំបនន�បនាប(Allen Ware) (នព�រឆែែុបបររាះពុមរពប

ាាំេពបបនព�រឆែែុបបន យ១៩៩៨) ាយាបប២៤០។ 
38 ព រឃេពបាទ�ន់បភ់ែឈទ�ែយទបមា�ននំ បិមនមិកំិរនបិបអ១៣បគថាទ៤បនះលប២០០២ 
39 រះរ ទ �ករេបរន នរមជេែរ េែមិធចំិនទបមិរាែិុះព យិ  ទប  ិ់់ញប�ំបែខ់  ីរបេ�រយ នថបរនស�រយ នថនិិរ់ជករថលរថពជបប

 ទំ រាមិរាែែ់ ះ្ ទប�ំបាុះបនមរ�បររម េិមេែថ់ិ ព�នករថលរថ(របបរមេរថឈជពាិ�ិាះ ��៣០០០០០ប�ំប១០០០០០បរ�ជពប

ពយ ថិពយរប)។ 



ម ថិមះយ�បនករ�រគេបវយព់ព 39

40បរបរហនះកកះយ�បរ�រពេបះា្ចករឃែចរេបរន នេប

ែនំនរារមពំនក រថកនំ 40

41។ របមក ទរះរមពេ��ពរេេបក្ាចក្បបស់ះកពំ់ំនបមិាប�្ា់ែបាុប់ុយ

់ិ អាប�ំប់ុយេ  ់យនសពរចេរះញរប់ុពថាទក រថកនំបរចបាាននា��មិាប�្ម ថិមហំតមាននះ�រគេបប

សរា់ពយា់លបពជបបជពា�វយករយ នថនស�ះយ�បរាក រថកនំបរចេ្ិករយ នថនស�ះយ�បរាក រថព់ពំ�ប

ពំ�ែ់ាា�មែយស�ថ  ិះចា �រា។ រាមិរាែក� ករយ នថនស�ះយ�បែមា ថិ ិរ្�រគេប  �ំ

រិរេជ�មនតាេ�ា�ះាននករពេរសយិ់រះន យ១៩៧៤ �ំមនតាេ�ាមទរិន�នពរាុនរាន យ២០០៣។ របពថរឃេញក 

ះច ថិវយរចបេកព់ពំ�មិកំិរនបិសរែយស�ថិែថមិរាែក�។ រាន យ២០០៣ នស�រយ នថះយ�បប

មនតាេ�រពេរបរពរាំអរ្ រហេបករយ នថានន�បបសរា់ពយា់លបពជបែមា ថិះយ�បរះរាពរេបរន នប

មនតាេ�ររថិត�់ ពរារះះច ថិ។ ះយ�បនសពករពាាននះរារមកពកម ថិមិែថះច ថិិះ�ះិ��រ�បបជពប

ិត�់ ពវយកែុថពនំកមធ រប ាែ្�រំះ�ិែថក រថស�រចយ ិរ្ �ំរិុាន្ ះិយពំរករសេព។ ក

រយ នថនស�ះយ�បររមិស ន ថិវយអទាទ៣កនស។ រគជពះច ថិក� “អទាទ៣” េក ះិយព តមរ�ព 

ះិយពនសពពំ�នព�ករិរេជ�  ិរ្�រគេបនសពេ�ះះបិត� ទ តបពំ�នព�កែាពាររេបរន នរាជព

ព ប ពិែថ ិរ្�រគេបនសពេ�ះះបិត� ទ។ 

 

ជិ�� រថកនសក រារាព�នសពមិាប�្ហំតមាននះ�រគេបេ�រយ នថនស�ះយ�បិែថរិរេជ� 

�ំ ិរ្�រគេបរសេព�ទិរ រះយ្ិា�កររបរមិរគជ�ឌរបពំ�បះននំពង  រររមនតាននរយ នថនស�ប

ះយ�បែមា ថិអទសារាុននសបស់ះកប“អទាទ៣” ករសេព ។ មិែំ�រ េិរពំ�េ�រចេស់រះបរាបមរ�ព ារារា�ប

�ធ�នសពយមាារ�រគេបបតមរ�ពែរពាជ��រគេប នះរចេកះយ�បគាកំិែថ់ខជ�រប់ុពថរសេព�ទ

កមិរគជ�ឌិែថរិរេជ��ពជប តរសេព�ទររយករេបរន និែថរិរេជ�ពជបរក្រាុន។ មិែំ�រ េិរម�ថននប

ា�ះានននស�ះយ�បរ�រពេននរិរេជ�ត ិរ្�រគេប រចបាធំ�កមិនយ��រិរេជ�នះ��ពំ�ា�ប

មិរគជ�ឌរាបរថាប�្រ���ករយ នថះយ�ជ�ា�រមេរថនសពះច ថិា�ះ�ម ន្ិរិរេជ�ា រថរចេកះយ�ប។ រសេព�ទ

រនបា�មិែំា្ំអា ករយ នថនស�ះយ�បសរពេរ�បាយេះថមនតាបរពរា�ះាននកនសះយរបបមរ�ពរក្រាុនប

នសពបរថាប�្។ កឧវហ ឌ បរាះមរបាាថរខែបះយ�បិែថ ររពាកបះា្ចករឃែចិែថ -

ិរ្�រគេបែមា ថិករេបរន នេរយ នថមន�ព៣០ល�សះលខ ប(ត២០ល�រ់�) ែមា ថិ ិរ្�ទពជបប

 ទំ កះយ�បិែថមរ�ពនសពជជបរឃែច្ិ ិរ្�រគេបេរយ នថមន�ព១ល�មេយនែ�សះលខ ប(រែាេ��

១ល�រ់�)ែមា ថិមរ�ព�ទពជប។បរវបកនិិរ�បរនទបរំះ�់ំន យ់ម �ិនមិរ�បរាពំ�វ�ថរបំមបិ�់�កប

រះរាែេ�រារេបរា។ មិែំ�រ េិា�នស�រយ នថរពេះយ�បិែថែហជទាពជបបះយ�ជ�១ល�៥នែ�សះលខ   

នសពកាចទរសេព�ទិត្ ថិមរ�ពែហជទាាទក យិនិរកមរ�ពន់ះបនសពមរ�ព�ទពជបពំ�ះយ ះ ប្ិ បរហេបនះរចេកប

ះយ�បហ់នសពថ១ល�៥នែ�សះលខ ។ ពា្អានសពនះ្ិរាមទរ ររពាក“ពំ�ះយ ះ ប ”�ំមរ�ព

ារមរ�ពរក្ករមះេ�នសពជជបរឃែចយមា ិរ្�រគេបរចេ្ិា�ក យស�សពថមិែំា្ំអា�កប

                                                           
40 ាទ�ន់បភ់ែឈទ�ែយទប(១៩៨១) ាយាបប២៦៨។ប 
41 កះយ�បែះិ ិែថ ិរ្ាពរប�ំប ិរ្ាបំរ្បរាក រថព់ពំ�ប�ំបក រថកនំរះរយះករេបរន នែរពន យ១៩៩៧បេប

មិនហពក៦០ល�រ់�បនសពជំន៩០%�កះយ�បរចបរចេរេរាក រថកនំ។បគ �រររបបកពាទន យ១៨៨០បកះយ�បរាក រថប

កនំរប ិរ្�រគេបយវយាទរ�បេមិនហពក២%�ះយ�បែះិ ។ 



រយ នថនស�ះយ�ប។ ារជយចញ់ខបេ�រពេររហនះកពក ក �និ�ន�ពា្អាះយ�បិែថអទាទ៣ នះជជប

ធចករិរេជ�ឈរេា បវយាែថនះែនំនរាំររជិះថរះញាទកាាជពែាុិែថមរ�ពនសពា�កពប

មិរគជ�ឌបរថាប�្សរា�ឥា្ំាព។ 

 

ិ�់ចចនសពររេនា�រាពរថនស�រយ នថរពេះយ�ប 

រជបពថកបនស�រយ នថរពេះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន នពំ�នព�កប�នកសរពមឥនប

រស� បនសពម ថិសំវយាែថជរម េិមេែថរសេព�ទកនថិ�នបកះយ�បែមា ថិ�រគេបរចបរា។ នស�រយ នថរពេ

ះយ�បនះជពះយន ររចេ្ិា�ា ំី ាីរពក ឌ កព់ពំ�ម�បះយ�ជ�ាទ�ិិពា្ំ មិកំិរនបិរែ ទ

និិាយរ�េិ របពេអាាយេះថ�កធចែពអា�រគេប �ំបអាាយេះថរះកធចរែ ទអានករ�រគប

េប។ ិ�់រ�បេ�ររេនរេរារះរររនទកន យសរជ្ិា ថិនពា ឌ ះយ�ជ�២។ ររាទ១ររេនា�រាែហសំនរពះំ 

រារះរ ទ ា ំី ាីេរថរខ (Buckley) �ំ  ី រពា់ (Valeo) រារាពនសពនះលករយា់ពែរមពះកិតមននំែនទាទប

នស�រយ នថះយ�បែយស�ថះយ�ជ�៣ពំ�ំែិ��សំពា�ះតម។បិតមននំវយ រចបជពា� ករថនស�រយ នថរពេប

កះយ�បំររជិ កនំន�ំនរពេះយ�ជ��ធ�ំរជ�នសពរិរេជ�ឈរេា បនះរម េិមេែថេ�  �ំនស�ប

រយ នថះយ�បែះិ រ�រពេរិរេជ�នសពមិរជនមិនជែមា ថិពះ់នយន ែហាប�្ 41

42។ រារះរែះរនទែរមពះប

កមិាននំមែនរារះរររនទេរថរខប�ំប  ីរពា់  នះលករយា់ពែហសំនរពរំបនសពេ� ាាជពឥា្ំាពាទករចេ

ារំម�រពារពេរាទ១�ំកាំា�រ�រពេរែ ទអាិរត�ញពនំបេ�រចេរាឃអាិាិ�តមននំសរា់ពយា់លបរចប

នសពេ�ា�ះពបនរមកបាទា�ររនំែតាីនថបរហយន (Watergate)។ ររាទ២ររេនា�រាះមរបាាថរខែរះ

រ ទ រររនទិែថារំែទិ់នព� (Bowman) នសពនះលកររឃេញក កនំន�ំនគ ន�ះ �រ�រពេកះយ�ប 

នសពរចេរេរប ះិយពំរជ�វរថារ���ករេបរន នប េកកនំន�ំនរបពំ�ែពរហនះកពរ�រពេ

រែ ទអា�កិរត�ញពនំ។ នះលកេ�រពេររេកជយា់រ៧៥�ះច ថិនសពេ�ា�ះពបនរាន យ១៩៨៣ េកប

កររយរេបាះពុក្បាបនងា�ិែថារំែទិ់នព�ែមា ថិរពថរព យិ វយាែថ។ នះលកររេ�រាាែជ

កនសក រនេីនះាយេះថតរារះករថនស�រយ នថះយ�បពររពេារំែទិ់នព�ះយ�ជ�៥រ់�រសេព�ទរចេ្ិែរមពះ

េ�រព យិ �កធច្ិា�ែពអាីរិរេជ�។ នះលកវញរែះរនទែ�ំំ�កកនំន�ំននសពប

នះលកេ�រាាែជរចបាះយែពំែិជពរព យិ នសពរះថេ�រចបរា។ នះលកិែថែហអាាេ  ះិ  

េ�រមរេ� យព�រក ករេបរន នរបរែ ទ �ំរែ ទអារះកិត�ញពនំ កាំរែែរែ ទអារសញរពនករប

�រគេបជព ិរេនេ�កព់ពំ�ម�ប�មិាប�្មិកំិរនបិ។ 

 

រពេែាទរ�បរ�រាុន រារះមិរាែពជបះយ�ជ�បករថនស�រយ នថ្ិរាវិរ�រពេកះយ�បរះបះា្ប

ចករឃែចនសពះច ថិេ�ា�ះ�ម ន េ�រចេ្ិករបក ឌ ាយាទកះយ�បិែថ ិរ្�រគេបា�ប

អាពំ�ែះទែរច រថ បស់ះគ រ ទ រាមិរាែឥ�ប ប�ំបាះទំមនាពករសេព ។ ិន�នពរពេរ�បរាុន កំមាមកា

                                                           
42 ជពាែ្�រិែថិែថនះលករយា់ពែហសំនរពះំប“ាែ្�រវ�នសពកំបំេពនះនំន�ំនក�ំគបែនទិែថធនះក យ្ពជបះយ�ជ�ិែថប

ែយពរះរព យិ រពេររពុែថែរពខិែថារាេ រាុនា�ពរេ រ ះ់ែំែបវយំែ�រ���ករចេារំម�រពារពេរាទ១។បរំះ�ប

កបនសពា�រារះារំម�រពារពេរាទ១មិនយ��ករចេ្ិជពន់ះ�់ាកែនពនពនំរបរែ ទពំ�នព�ររេនា�រេរបនំែបបរ�

រពេពា្អានករហំតមាននះិែថ ះិយពរះកបរថាប�្រ�រះកាំអរ្កមធ ររចបរា”។បែ់ពរពេពបរ ទ ា ំី ាីេរថរឃខប�ំប  ីរពា់ប

(១៩៧៦) ាយាប៤៨-៤៩។ 



នសពរចេរេរបារ�ំា�្េ�ះមះពិរ់ញក នស�រយ នថះយ�បរចេ្ិិតមននំ�កិរ់ញាបនងា�ក�ថនន 

ា�កពយេររារះកា�ះានន។ រ ទ មិរាែ  ិ់់ញ ះែ ះ្ ទ �ំ ាុះបរមរ� (រះជរ១សរមកព) េ�ិរ់ញ

កនស�រយ នថះយ�បិរ់ញ្ិរបេរឃេញករថនែនាយាទអាពំ�ែះទែរច រថ  របមនស�រយ នថះយ�បប

វយរចបមនតាេ�ររថរះញរះរយនំពជបសរវិនសពា �ពរេ រមេរស�ំបពវពថននរមប។ ករចេនិិរ�ប 

ពំ�មន�ពននិរជបបរះកា ថិម នថ”កមិរជនមិនជរបពំ�រែាេអា”របហំតមាននះ�រគេប  ិះរ�ណ បរា  នន

កិរជបបនគពវយរចេ្ិ  ិបបពថជយរ�រាះរះំននរារះមិាប�្ិាិតមននំហំតមាននះ�រគេបវយព់ពរាុនក។ 

ាធំ�វយរ�បររេ�ិកពយេររះកេ �ថមិា រមពំនាំនមេរស�កះយ�បរាុនក។ របរហនះក 

ា � ិរ្�រគេប�ពជបះថាាជពា ប រពារបមក យិប�ះច ថិែនទាទនស�រយ នថរពេះយ�ប  ាជររ 

��រចេេបក ឌ ះយ�បិែថ់ខជ�វិករមពំនះច ថិរយ នថ។ រពេែាទរ�បរាុន មិែំ�រ េិ ិរ្

�រគេបនសពមិនយពំ�មាពា�ះាននជពះច ថិនសពបរថាប�្រ���នស�រយ នថរពេះយ�បប �ំ កិរ់ញ

ាបនងា� រាពរចប ”រំះ�មាពរមា�ែនទាទកពំ� យិប�” នះ��ររេនា�រេ ។ កពា្កព វយាររេបរន ន 

ែយពែះទាពំ �ំមិាប�្ក្ាចក្ប��ពំ�នះាាជពេ��់ានសពជ្ិាះរះំននេ�រសេព�ទកមិរគជ�ឌរះកមនមនប

ាំ�ំនិហំតមាននះបះា្ចករឃែចរេបរន នេ�រេប។  

 

ជរ១: ហំតមាននះែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន នមិធចំិនទ ះយ�បកខ់ាកិែថរិរេជ�ែយស�ថរា

មិរាែះែ ះ្ ទ ាុះបនមរ� �ំ  ិ់់ញ  
 

ះែ ះ្ ទ 

រិរេជ�ឈរេា បរេបរន នមិធចំិនទ ន យ ១៩៩៦*  រនិស 

(Lebed) 

ហ ះ្ទ ទ�់ាែយទ 

(Zhirinovskiy) 

គ ាពទ�ែយទ 

(Yavlinskiy) 

នបពែះទ� 

(Yeltsin) 

ះយ�ប (ំនកល�សះលខ នរពរំ) 2.83 2.72 2.72 2.42 

រិរេជ�ឈរេា បរេបរន នមិធចំិនទ ន យ ២០០០** ហ ះ្ទ ទ�់ាែយទ 

(Zhirinovskiy) 

ាទន់ា 

(Titow) 

គ ាពទ�ែយទ 

(Yavlinskiy) 

ា់ាទ� 

(Putin) 

់ុថះយ�ប (ំនកល�សះលខ នរពរំ) 0.869 0.866 0.840 0.451 
 

ាុះបនមរ� 

រិរេជ�ឈរេា បរេបរន នមិធចំិនទ ន យ ១៩៩៩*** ព ់  ែ់្ 

(Moroz) 

ករឆ�រ់ 

(Tkachenko) 

់ះាា  

(Kuchma) 

ា ទនមន�រ់ 

(Vitrenko) 

ះយ�ប (ំនកល�សះលខ នរពរំ) 0.214 0.195 0.154 0.125 
 

 ិ់់ញ 

រិរេជ�ឈរេា បរេបរន នមិធចំិនទ ន យ ១៩៩០ ា ហ្់ុា ទទ 

(Mazowiecki) 

 ី រម 

(Walesa) 

ាទពទ�ែយទ 

(Tyminski) 

ែះទព ់រែ្ា ទរ 

(Cimoszewicz) 

ះយ�ប (ំនកល�សះលខ នរពរំ) 0.597 0.581 0.351 0.192 

រិរេជ�ឈរេា បរេបរន នមិធចំិនទ ន យ ១៩៩៥ ក  ីរែ�ែយទ 

(Kwasniewski) 

 ី រម 

(Walesa) 

 ិងរ 

(Pawlak) 

់  � 

(Kuron) 

ះយ�ប (ំនកល�សះលខ នរពរំ) 1.373 1.121 0.544 0.535 

រិរេជ�រេបរន នមិធចំិនទ ន យ ២០០០**** ក  ីរែ�ែយទ 

(Kwasniewski) 

មកហ្ររែយទ 

(Krzaklewski) 

ា់ំះឆ់ែយទ 

(Olechowski) 

កពទ ់ែយទ 

(Kalinowski) 



ះយ�ប (ំនកល�សះលខ នរពរំ) 2.29 2.31 0.42 0.46 
 

ែយពថ *នស�រយ នថះយ�បកកខ់ាក 2,850,000 សះលខ ែហសំនរពះំ   

** នស�រយ នថះយ�បកកខ់ាក 920,000 សះលខ ែហសំនរពះំ   

*** នស�រយ នថះយ�បកកខ់ាក 385,000 សះលខ ែហសំនរពះំ  

**** នស�រយ នថះយ�បកកខ់ាករះន យ2000េ 2,600,000 សះលខ ែហសំនរពះំ។ ែមា ថិនស�រយ នថះយ�បកកខ់ាករះន យ 1990 �ំ 

1995 ពំ�ា�ាបនងា�។ 

 

រាា�កមិឈពពជបះយ�ជ�ន់ះរាុនះយរបបករយ នថនស�ះយ�បនសពរបេជាំា�។ ែយស�ថក

រ យិកះនរចប ករយ នថនស�ះយ�បា�កពយេររះករចេិាិ�� ែមា ថិម ថិម�ំាំេររារះកប

ា�ះានន។បករថរះញ្ិា�កា�ះាននករយ នថនស�ះយ�បនះចយ្ិា�កែរមពះះំននរពេរព�រគេបប

ែយស�ថពជបះយ�ជ�ស់ះក ាយះនសពរមនតាបរនស�រយ នថរពេកះយ�បពរា�ះានន  មិរបា�កះយ�បនសពប

រមនតារ ថិិត�់ ពរារះកះយ�បែមា ថិប“បះា្ចករឃែច”  �ំករុិះយចចនសពមនតារ ថិិត�់ ពរារះប

ករយ នថនស�ះយ�បករសេព។ រ េិជពរលរប រហះេរិុេនបនំះម�ថភប  (Herbert E.Alexander) នស�រយ នថរពេប

ះយ�បេកក យិបប�ននបរព េរារះមិាប�្រេបរន នាហះិរ្បនសព ា�អាះរចខ បមិរិគ រមះេ�ះយរបប

កា់វនថគាកំ...។ រារាពនសពរែ ទអារះក�ំគបែនទប�ំបកិរេនែាពមនតាេ�ធច  កនំន�ំនគាកំប

រារមពំន�ពជបរារះសយរ េ ករចេបះា្ចករឃែចរេបរន ន��ិរេន្ិា�មះរគាទរាុន នសពជព

បររ�ប ះិយព�ំមរ�ពនសពា��ធ�នះចយបរឥា្ំាពិែថាជរររ�អ� ថិ��បះា្ចករឃែច�ំារប

ក�ថាយ�ះ 42

43។ កឧវហ ឌ បមិ ែំ�រ េិនស�រយ នថែមា ថិះយ�បមនតាេ�ររយ នថានន�បបមន�ពនន  “កក

ះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន ន” (ែមា ថិា�ះាននរះរាពរយ នថ�ពជបពះ�រាពរេបរន ន) ីរចេប

្ិ ិរ្�រគេបនះ��រេបាះពុ់ំន បិ ណរឃែច រពេរ់ុយេ  ់រឃែច ារថក្បម�រគេប 

�ំបរកណេម�រគេបរប់ុពថរ�ក�ថាររេបរន នរាពះ�រាពករចេបះា្ចករឃែច ។ ា�រជន ះព�

ពជបនសពរមនតាបរពរាំា�មិែំ�រ េិកា�ះានននស�រយ នថែមា ថិះយ�បរារះិ�ន មិរាែា�នកពប

ា�កក ថិបរថាប�្បរចបេានំក�បតបានំក�រះរមពំន់ុែថនសពមិរាែពជបះយ�ជ�រះះយរ�ពមិរាែប

វយរចបេ�ឆខកនថជះរហេប 43

44។ រពថិ�់វយាែថនសពរេ�រពេរបរពរាំា�មនតាេ�ារជយចញក

ពជបះយ�ជ�ាបនក “កិពមេពរពេកក្ាចក្បម�រគេបជពរត� រថា់ាែ្�ឌរបា�កះយ�ប 

ា�មិែំា្ំអារមះេ�កនថ ប�ែថរ េិរុិរ���ករយ នថនស�ះយ�បកខ់ាករ�រពេះយ�បិែថ ប

ិរ្�រគេបរារះករថនស�រយ នថរពេកះយ�ប�ករេបរន ន ”ប។ 

 

                                                           
43 រហះេរិុេនបនំះម�ថភប “ាបំមរពែមា ថិិ�់ហំតមាននះបះា្ចករឃែចប�ំប ិរ្�រគេប” រេបាះពុក្បរារះប“ព់ព�ំំប

ែមា ថិពា្ំមិកំិរនបិបាបំមរពែមា ថិហំតមាននះ�រគេបរមិ�ិរុិ” ិែថបសពបរហ�ែឌប�ែថមា ឈបបន យ២០០១បាយាប១៩៨។  
44 រារះមិរាែិុះព យិ  ទបករយ នថនស�ះយ�បកពាទន យ១៩៩១បមនតាេ�បររ�ា�ះាននរារះករេបរន នន យ១៩៩៧បររ  ិះន�នានំក�ប

រាន យ១៩៩៧េ�កនថិ�នបនពខ់ិ ំប បិ ណិែថិុះព យិ  ទពជបះយ�ជ�ន់ះរ េិរុិរ���នពខិែថ់ិ ំប បិ ណរ�បកពាទន យ១៩៩១។បះយ�បកប

ានំិានសពះច ថិា�ះ�ម និែថរិរេជ�ា រថែមា ថិបះា្ចករឃែចំនកា�រមេរថះយ�ជ�ប៣០ប�ថប(់ិ ំប បិ ណិុះព យិ  ទ) មនតាេ�កនថប

ិ�នបាែថមិនហព២០សះលខ ែហសំនរពះំ។ 



នស�រយ នថែមា ថិះយ�ប �ំបាែ្�រិែថាយកា�នកនំ/ាយកមិាយនយិ�ថ  

 

ាយកា�នំបំេព�ំាយកពំ�នព�ំបំេពពជបះយ�ជ� (ស់ះក ាយក�ិ�ន សំរាាចទិនរពះំ 

មរ�ពម �ិរ្ាេ  ះិ  ចាំបារលរ ាយករាែះទាះទាះទាះទា់(ACEEEO) �ំាយកនាខ អាា�នកនំករសេព) េ�

រចេកនែ់ុពនំ្ិិរេនិាំ�ចចប�ំបកា�ះាននពមបរថាប�្��ករយ នថនស�ះយ�បរ�ប ។ ិ�់នសព

វរថារ���កះយ�បសរ់ុែថ�បះា្ចករឃែចរេបរន នររមនតាេ�ាាជពមយ ពថកនសរបពំ់ំនះ- 

ិរ ឌ ា�នកនំែយស�ថពជបះយ�ជ� ស់ះកពា�ះតមមិកំិរនបិែមា ថិិ�ន សំរាាចទិនរពះំប (Inter American 

Democractic Charter) នសពេ�ា�ះពបនកពាទន យ២០០១ �ំបរគិពថា់រ�រព់២៥ប (General Comment No.25) 

នសពា�ះពបនរប ររាា ំកែំា្ំព�ះែ្ិែថាយកែហមិកកនំកពាទន យ១៩៩៦។  

 

ាយកា�នំបំេពប�ំបាយកពំ�នព�ំបំេពអរមះេ� េ�រែេរគេពថក សំចចជននរយ នថ

កះយ�បរសេព�ទរចេ្ិកះយ�បនករ�រគេបិែថ ិរ្�រគេបា�រមពំនពជបវិ យិកះនជពនសពប

នះរចេរ�េ�។ ា�ះមែ�ឌពជបះយ�ជ�រាុននគពវយេ�រែេរគិពថិន�នពរាុនស់ះក  “ិមមពបររាពរចេ

បះា្ចករឃែច្ិក�ថនន់ខទ  កនពថពា្អា្ិេ�រែាេ រះករម េិមេែថមិាប�្ក្ាចក្ប របជពិត�់ ព

វយកាាជពេ�រា ក្បរបឥនំនគខែមា ថិរិរេជ�វយាែថរារះបររាពែយស�ថ�បះា្ចកប

រឃែច ិពមេពតរថនស�រយ នថរ�រពេកក្ាចក្បម�រគេបរបា�កះយ�បបរហេប�ំប

ឧិននពម�រ�រពេពា្អារះករម េិមេែថមិាប�្ក្ាចក្ប” ករសេព។   

 



ជរ២ ា�ះមែ�ឌែនទាទករយ នថះយ�បបនសពេ�រពេររេរបាយកា�នកនំចច 

 

ាយក 

• មរ�ពម �ិរ្ាេ  ះិ  

•  ររពាកាេ  ះិ ែមា ថិពា្ំមិកំិរនបិជពបរះច ថិ  ( ររពាករា�ទែ) 

• (រែះរនទមប) ា�ះែ�ម ែនទាទិាំ�រេបរន ន ែំា្ំរេបរន ន �ំ រែ ទអា  

ា�ះមែ�ឌ 

រសេព�ទិរេន្ិា�ពរេ់ ប រែាេអា ែមា ថិម ថិរិរេជ�វយាែថ �ំ  ិរ្�រគេបវយាែថ (ជព

វយែពុប�្អា ិរ្�រគេប) សំកអទវយាែថ មនតារុិះយ្ិា�ាយហយានំិាែពំែិពជបែមា ថិប

ព់ព�ំំរេបរន និែថរិរេជ�បតប ិរ្�រគេប (ជពវយែពុប�្អា ិរ្�រគេប) នសពាជររ 

នះរម េិព់ព�ំំរ�បេ�ែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន និែថាជររ។  
 

ាយក 

• ាយកែហមិកកនំ 

• រគិពថា់រ�រព់២៥ ែនទាទែំា្ំរះកះ់ពជពរះរំះ�កមធ រ ែំា្ំរេបរន ន �ំែំា្ំាាជពេ�រែី

មធ ររបរែាេអា  (មិក២៥) 12/07/96 CCPR/21/Rev.1/Add.7។ 

ា�ះមែ�ឌ 

ករយ នថនស�ះយ�បែពំែិែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន ន នះមនតាេ�នរនមពតាមិែំ�រ េិាយេះថប

រសេព�ទធចកបជរមពេែ�រគេបរបរែ ទិែថារ រេបរន នពំ�ាាជពក  ិបបពថ តរសេព�ទធចក

សយរ េ កមិកំិរនបិពំ�មនតាេ� យិ ខ់ ញរបមះយ�បពំ�ែពំែិរះចព ិរ្�រគេប �ំ

រិរេជ�។ 
 

ាយក 

• ពា�ះតមពា្ំមិកំិរនបិែមា ថិិ�ន សំរាាចទិនរពះំ  

(ា�ះពបនរបពិែ�ំេនរាំរំះ�មិជះយរាញាយាំរែែពជបរះាទមរ�ពទា ប(មិរាែរ  ិ)់  កពាទគថាទ១១ប

ន់រ�ម បន យ២០០១ប(ាមជ៥) 

ា�ះមែ�ឌ 

កាម� ិរ្�រគេប�ំមន បិ��រគេបរក្រាុន េកនាំអាែមា ថិពា្ំមិកំិរនបិ។ 

កបរះំននាះររថកាំរែែពជប��មនតារ ន់ នរ�រពេិ�់ចចបរថាប�្��ះយ�បសឌ់ុែថរះរាពរចេបះា្ច

ករឃែចរេបរន ន �ំបក ិរេនមិាប�្ហំតមាននះពជបនសពា�នះពិអា  �ំ នាខ អាែមា ថិហំតមាននះប

ិែថាជររ។ 
 

ាយក 

• ិាំ�ប�ំបែនថរាាំកែអិែថែហព�ឌរាែរាភទែះទប (SADC) ែមា ថិករេបរន នរារះនយិ�ថ  

ា�ះពបនរបែ�ំេនរាញាយ កពាទគថាទ ២៥ ពទច ន យ ២០០១ រាាទមរ�ា ទ�ហ់រ (Windhoek)។ 

ា�ះមែ�ឌ 



កកនពថព់ព�ំំែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន ន  េករ ទ ពជបនសពករម េិមេែថព់ព�ំំពំ�មន�ពមនតាប

ននននររេនា� រហេបនសពកមិរជនមិនជាះយា�ពរេ ររែាេអា ។ ិាាំរម�ឌាាជពេ�ាទមិរាែ 

អរមះេ�ិរ់ញក ិរ្ម ថិមាយ�ះា��ធ�គ រមះេ�រពេែពះិ  (វយគាកំ �ំ មាាិែព�ននំ) 

់ រនសព ិរ្មិនយា��ធ�គ ់្នថរ់្ប។ ករយ នថនស�ះយ�ប�រគេបាះយា�ាននា�

រះមិរាែវយរចបរេប បរហេបររាះយមនតាេ�របរះំននាះររថនស ។ ាជរារា�មាាិននននក ថិបរថាប�្��

កះយ�បសរ់�បស� បរ�បរសេព�ទឈបរន ន។ 

 

ស់រះប ររពាករេបរន នជននា�ាយ�ះរាញរពញជពកខ់ាះច ថិរសេព�ទិពឃនថរពេមិរបាះយ�ប 

ករថលរថពជបះយ�ជ� ររស់ះករសេព�ទា ថិម នថឥា្ំាពាាជំ�ា�នសពររេនា�រ�រពេសយរ េ កមិកំិរនបិប�ំប

ពា្កព�ករេបរន ន។  ររពាករេបរន នជា�ាយ�ះរាញរពញរសេព�ទធច្ិេ�កេបក ឌ

ែពំែិពជបែនទាយាទកះយ�បរពេករេបរន នមនតាេ�រកណេគ វ�ថរាពរាលរបពេរសេព�ទជព�រពេ

 �ទិែថ ិរ្�រគេបប�ំែមា ថិ ិរ្�រគេបរចេែា�រពាប�ំបរកុ�់ុនថ �ទ។  
 

ាយក 

• នាខ អាា�នកនំ 

ំរមរព�រគេបិែថាយកនាខ អាា�នកនំ រព់1/2005 

ា�ះមែ�ឌ 

រសេព�ទមនមនាំ�ំនិនមពតាកហំតមានន�រគេប ប�នកពជបះយ�ជ�ស់ះក ករយ នថនស�ះយ�បប�ំបកឧិននពមប

�រះកាាជពេ�ាបនងា�ជមនតាេ�បរពរាំា�។  
 

ាយក 

• មរ�ពម �ិរ្ាេ  ះិ  

•  ររាា ំកសំពម�នទ  

• ា�ះមែ�ឌ (រព់៤បន យ២០០៣) ិែថ ររាា ំកសំពម�នទបរចេរ�ក�ថសំកែាជំរែនទាយាទាធំ�ា់រ�ប

មិនយ��ាយរាេាះរពជបរារះកកនពថព់ព�ំំសពថ ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចករឃែច។  

ា�ះមែ�ឌ 

សំកែាជំរជាំា�រះកា�ះពបនាធំ�ក ឌ រក្រសេព�ទិរ រែះរនទមនតាកគាកំហជែមិា ិែថ

 ិរ្�រគេប ស់ះកជពបរកិរេននស�រយ នថចចែនទាយាទះយ�បរ�រពេបះា្ចករឃែចប

រេបរន ន។ 
 

ាយក 

• រែះរនទនគខក ឌ ិែថមរ�ពម �ិរ្មិធចំិនទ �ំ ចបរសំពម�នទ�ិ�ន សំរាាចទិនរពះំ 

“ហំតមាននះមិកំិរនបិ  ិរ្�រគេប បះា្ចករឃែច �ំ ករេបរន ន” 

• ព់ពមន ិចសប (The Carter Center) ាទមរ�ននខថជបសំហ្រហ្ (Georgia) គថាទ19 ន់ពំច ន យ2003 

ា�ះមែ�ឌ 



រជរចេកា�ំំរគរារះឥគំិគនិិមិកំិរនបិិែថ ិរ្�រគេប កករារះបះា្ចក

រឃែចរេបរន នបររាពប់�ំាាជំ�ា�។ ឥា្ំាព�កមិព់ពរុព់ព�ំំ�រគេបជមនតាេ�ប

កនថិ�នបជពបរកម ថិមរជន ចចនសពចយ្ិា�កះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែចររេ�រេប

់ុែថ។ ាធំ�ក ឌ រក្នះជពិត�់ ពវយករថនស�រយ នថះយ�ប កិមមពបះា្ចករឃែច ក

កនពថពា្អារែាេ រះករម េិមេែថមិាប�្ក្ាចក្ប (ជពា�កកនពថរា ក្បរបឥនំនគខសពថរិរេជ� 

រះបររាពែយស�ថ) �ំកិពមេព តបករថរមពំនកក្ាចក្បនសពបរថាប�្��ែរពាអា�រគប

េប។  
 

ាយក 

• ាយករាែះទាះទាះទាះទា់ (ACEEEO) 

ា�ះមែ�ឌែនទាទាធំ�ម ថិមហំតមាននះែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន និែថ ិរ្�រគេប ... 

(ន់នះល ន យ2001) 

ា�ះមែ�ឌ 

កះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន និែថរិរេជ�ប�ំប ិរ្ជមនតាេ�រយ នថមាយនស�។ 

 

ជរ 3    ករយ នថនស�ះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែច កបពថ ះ់ែ �ំ អាាំនករថនែន 

កបពថ ះ់ែ  អាាំនករថនែន  

1. ករថនស�រយ នថរពេក

ះយ�បេកក យិប�រ���ប

រែ ទអារះក�ំគបែនទិែថប

រិរេជ�។ 

ពនំ់ខបេ�ាបនក “ពះបេកកិរត�ញពនំ” ស់រះបរហេបកនសព

នំន�ំនរ�រពេកះយ�បរចប េកិ�ុះរពជបនសពាះយនះាាជពបរេ�

រេបនសពរថរ�រពេរែ ទរះក�ំគបែនទ។ ករពេររេស់រះបេនកមរ

រពេព់ពំ�ពជបនសពពំ�នះាាជពបរេ�បនសពករះិិមិកំិ

រនបិ ារនសពា�ពះបរមះេ���ាាជពេ�ែំា្ំ�គបែនទរមះេ�ករប

នសពករហនះរចេ្ិរា�ឥា្ំាពគ សខ យរ�រពេករេបរន ន  �ំ

រំះ�កមធ រ។ ររ  ិះន�នកាបននិិរ�បា�អាកុះប ំែបប

រ���រពក ឌ ម�ប�ែពអាមិកំិរនបិនសពនះក “ព�ះែ្

ា រថា�ែំា្ំរេបរន នននពជបែរពខនថ ”។ រពេែាទរ�បរ�រាុន ក 

ា�ះ�ម ន្ិា�កះយ�បរបា �នស�រយ នថេ�ជជប្ិរិរេជ�

នសពា��ធ�រមះេ�នះពះិ យិេនថែរពខិែថ់មិនជ់ខជ�បនសពកប

រហនះរចេ្ិគបះះប�់ាះ អាកជពប�ំបាហះអា�កាំអរ្ប

រសញរពកមធ រ។ 

2.ករថនស�រយ នថរពេកប

ះយ�បេ�ជជបសពថរិរេជ�ប

កះនា ននំប�ំបេ�រចេ្ិប

 ិបបពថសពថ់មិនជិែថរ។ 

កសយិ់ រិរថស់ះកំនកបករយ នថនស�ះយ�បនះ��ា��បបប

រែាេ��ប“កកបារ�រគេបកះនា ននំ” របរហនះករិរេជ�កះនប

ា ននំាយ�កេ�ាាជពកពមិរគជ�ឌាទអាព�ទពចញិែថរប ទំ ប

់មិនយិែថរកររបននមនតាកះយ�បរះិាំ សររមះេ�បរសេព�ទប



ាាជពេ�កយមាប�ំបឈបរន ន។ ននកាំនីពំ�នព�ស់ះកកែ�ានថប

រចបរា។បរិរេជ�កះនា ននំននននរុមិព់ពហំតមាននះរមះេ�កនថ បប

ែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន នរ េិរមិ�ិរុិរ���់មិនជិែថប

ាជររបនសពរ�បេកាចទនសពករយ នថនស�ះយ�បាំនកះថ្ិា�ប

ាទល�មិរជនមិនជរែាេអា ពជបប�ំបជជប្ិរិរេជ�មិនយនះមិរជនប

មិនជេ�។បឧវហ ឌ បរិរេជ�កះនា ននំែមា ថិករេបរន នប

នយ�រែនរាែហសំនរពះំរុ�ធ�ជំន៧សរមះេ�ក់ប

មិនជិែថាជររកពាទករេបរន នន យ២០០២។បកពា្កពនសពា �ប

ាចទជ្ិអណ រថរកមេពបរិរេជ�កះនា ននំវយរចបឈបេ�៩០%រារាពប

រចប។ 

3. ករយ នថនស�ះយ�បេ�ប

ររយរិរេជ�ចចពំ�្ិរចេបះា្ប

ចករឃែចេ�របមិែំា្ំប

អាបេ�រមពំនាបនងា�នសពារប

រេបរន នមនតាាាជពេ�បនសពកប

រហនះរចេ្ិកះ់ពជពា�កគបប

ះះប។ 

ែ�ម  នសពករិរេជ�វយងប មនតាកមិព់ពរុគាកំសររមះេ�

ែ�្�រែច្ ថិ �ំ បររ�ះយ�បរពេកក្ាចក្បជពពរធនះប

នកែនសពា�បររាពមន�ពនន30ាចំាទ រសេព�ទរចេបះា្ចករឃែច 

“សរា�មិែំា្ំអា” រចប េកររគាទពជប។ ជពកាំន ា�ព�ះែ្ពជបប

ះយ�ជ�ន់ះ  ិះរ�ណ បនសព��ន  ីកបកក្ាចក្បនិិិ ំិ បតបការថប

ក្បឈះននរនិិយមាេកពរេេបសរមិរែេ យិកះនរសេព�ទ្ិារប

រេបរន នេ�ស�ាយាទររែយស�ថ�បះា្ចករឃែចរេបរន ន។ ក

រយ នថនស�ះយ�បែពំែិ��ា�ះ�ម ន្ិរិរេជ�នះក្ាចក្បម

�រគេបិែថ់ខជ�រ�ក�ថាររេបរន នមិរិរប់ខ�ពម  �ំបសរថប

ក ថិរះនពា ឌ ាររេបរន នេ�ប់។ របពំ�ាយេះថា�នកមររ�រពេប

គាកំករមះេ�ល�សះលខ កមិាយរចប ាររចេបះា្ចករឃែចរម េិមេែថ

ឱកែិែថ់ខជ�រសេព�ទវរថវញាររេបរន នជពបរពរេេបចចប

នសពមនតាកះយ�បរាពរាលកកះយ�បពះបប(ឧវហ ឌ ប

រាាំកមធ របករចេបះា្ចករប់ុពថាទកុបពជបរ�កុបពជបប

ករសេព)។ 

4. ករយ នថនស�ះយ�បពំ�មនតា

េ�របរពរមរព�កពះ� 

រា រ�បេកយ�ំនសររមបក រថប

ពជប។ 

ះច ថិែនទាទនស�រយ នថះយ�បែមា ថិរិរេជ�ែអករពេរសយិ់មនតាេ�

ា�ះពបនរះន យ1911 រហេបមនតាេ�រចេិះ�ះិ��រពាពនរាុនរារះះច ថិពជប 

(The Hatch Act) កពាទន យ1939។ ការះែព ះច ថិវយរ�បាះយេ�ិតមននំប

ាយាទប�នកែមា ថិា�ះាននរចបរា នសពករហនះរចេ្ិរពំ�េ�បរះំនន

ាះររថរ�រពេនស�រយ នថះយ�បនសពា�នះរារះះច ថិរចបរា។ 

រវបកគ រ�បរនទ ររមរ�នាពិ់ុិ់ិ់ប(Albuquerque) �សំញ់ពះំះែះំះរ់ប

(New Mexico) េ�ា�ះាននិតមននំែនទាយាទនស�ះយ�បរែុេននិ�នឥនះថប

ា ថិជយាទន យ១៩៧៤ពរ។ ាទមរ�រ�ប េ�ិរ់ញាទះ មិរគជ�ឌករមះេ�

ាទរព�រគេបសរពេរ�ប ស់ះកបះយ�ជ�ាររះញរ�រេបរន នរពេែប



ាទពិពអ អារជរករថិែថាររេបរន នរ�រពេករេបរន នព់ពំ�ប

ា�រមពំន់ុែថករេបរន នែហាប�្ រហេប�ំកិរេ�្ិា�កប

មិរជនមិនជ។ រជន រ�បរហេបនសពចយ្ិា�កយមាាទមធ ជ�ប

សររមះេ�រពេែពះិរ�រពេករយ នថនស�ះយ�បែមា ថិបះា្ចកប

រឃែចរេបរន ន។ 

 

ជរ4បបនស�រយ នថះយ�បែមា ថិករេបរន នរារះាចទិាេ  ះិប�ំបមិកំិរនបិាែថាះយសារាុន4 4
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មិរាែ 
នស�រយ នថរពេកះយ�បប

ិែថ ិរ្�រគេប 
រមពំន�នស�រយ នថរពេកះយ�ប 

និពហ ះ្រំ 
ា�ប(ែមា ថិករេបរន ន

ពជបរពេរ) 
១ល�ាេ   ់

ិុះព យិ  ទ 
ា�ប(ែមា ថិករេបរន ន

ពជបរពេរ) 
ក១ល�៥នែ�ាេ  ់ 

ក� ា� 

 ិរ្�រគេបនសពេ�ះះបិត� ទ �ំ រិរេជ�ពំ�មនតា

រចេកះយ�បែមា ថិករេបរន ន្ិរពេែាទករយ នថប

នសពមនតាេ� ចរបែកាាជពិ�ុះររំះ�ក

រេបរន នរ�ជព់ិ ព�ននសពិតមននំរបះច ថិរេបរន ន

ក�រេប។  

េរយ ា� 

រារះករេបរន នរមជេែរ េែមិធចំិនទប ិរ្ពជបប

�ំបរិរេជ�ិែថ ិរ្រចបមនតាេ�ា�ះ�ម ន្ិរចេកប

ះយ�បក១៦ល�ាេ  ែ់មា ថិជះយាទ១ប�ំក២០ល�ាេ  ប់

ែមា ថិករេបរន នរាជះយាទ២។បះយន រំករេបរន នប

ែអបវយរិរេជ��ំ ិរ្�រគេបពំ�មនតាះយ�បប

្ិរពេែាទ៤ពះេ�ាេ  ប់ិ់រកពជប��ក០ ,២បាេ  រ់ាុនំនរះប

មិកាពសំា រថ។ប

ហះ យិ  ទ ា� 
នស�រយ នថះយ�បំនរះរិរេជ�ា រថបរះករេបរន នប

ពជបរពេរ។  

រាុថ ា� 
នស�រយ នថះយ�បំនរះរិរេជ�ា រថបរះករេបរន នប

ពជបរពេរ។  

ាះទជពទ ា� 

នស�រយ នថះយ�បំនរះរិរេជ�ា រថបរះករេបរន នប

ព់បរពេរ។ រេ�រយ នថនស�ះយ�បកនសែមា ថិ ប

ិរ្�រគេបនសពេ�រថរិរេជ�រ្ិឈរេា បរាប

                                                           
45 មិបាបរហាយាបាយកនបយា�នកនំប(International IDEA) (www.idea.int)  កំមាមកា់ុពថិែថារ�ំា�្។ 

http://www.idea.int/�


ម ថិព ប ពរេបរន នវយាែថ។ 

ងនាចទ ា� 
ែមា ថិករេបរន នែអ ០,២០បរែ�ជបែមា ថិារប

រេបរន នា រថ។ 

ពទាះបន�ទ ា� 

១ប�ថស�មេរថឈជពាិ�ាំនកពិពែមា ថិិត� ទប

រិរេជ�នសពឈរេា បរារះព ប ពរេបរន នពជបនសពប

រិរេជ�រមះេ�។ 

 ិ់់ញ ា� 
ក៣ល�៥នែ�ាេ  ប់(ែមា ថិករេបរន នរមជេែរ េែប

មិធចំិនទ) 

ាបាះប យិ ពថ ា� ៣ល�៨ប�ថ៦បាេ  ់ 

រាែច ញ ា� 
នសពរយ នថះយ�បែមា ថិករេបរន នពជបរពេរមនតាេ�ប

រយ នថរបនះលក រ�បិ។ 

ះមរបា 

ាថរខែ 
ា� 

១៨ល�៨នែ�៤ពះេ�រ់�ប(ែមា ថិ ិរ្�រគេបននប

 ិះរ�ណ បបពំ�រ ថិិត�់ ពកះយ�បិែថរិរេជ�រេប)។  

ែហស ំ

នរពះំ 
ា� /បា � 

កា់រ�រាះយេ�រយ នថនស�ះយ�បននបររ  ិះន�នរា�កប

រយ នថនស�ះយ�បែមា ថិករេបរន នព់ពំ�ករថលរថប

ពជបះយ�ជ�ប�ំបា�ករយ នថរបែាបមះំននែមា ថិកប

រេបរន នមិធចំិនទ។ 

 

 

្សចាីសន�ិសដ ន  

 

្សោសរ្ណមនគំ្នឿាាយបប�បជធិប្តោឲគបម្អ�ា�បាមត�បយគង្តា�ុងយរ្់្រ� តនំងអស្ណមរង

យតមនសាភពា�ុងយរ�បាមត�បយគង្យាបីយរ�ណប្�ណងអំណចងជទូ្យងបណ �ប្ទស�បជធិប្តោឲាមោចំនមនង

់ន�ណប្�ណងមំហូរហិរ��វត�ុ្តា�ុងវស័ិោន្យ់ោង្សោប្ង�ត់នជ�ាបខ័លណ ចចប្យយមប��តិអំពីយយនង

ាំលត្្មយរចំណោងយយម្តា�ុង្ងងណលបា្ន្យ់ោង្បានគនររ្កម ងនិងងភណីទីបីណមរអនុវត ។ យយនង

ាំលត្ចំណោយយមមនភព�់ាយ�បជងនិងង�តរវ់នាា្យតងយ៉ងមល អចគមោព�ងដងបយន�ានូវយរ�បាមត�បយគង

យផ�ាន្យ់ោ�បាប្សោោុតិធា៌។ ្ខតង្អវងី  (Keith Ewing) សស ារឲចចប្្តាហវទិទម័ោឃីង (The 

King’s College) ់នពិពល៌ងគយរ�បាមត�បយគង្�យាាគកសដ នាមោយយម ម្ នយយនាំលត្្មយរចំណោ ណឺជង

“យរអ្�� ញានុស្ពីរងា្នឲចូមរមាា�ុងយរ�បាមត�បយគងាមោ យយមអ�ា�បាមតម� ា្្�ប�់ស្ាង្ជា្ធទ់ោ

ខលកយយមបុណកមម� ា្្ទៀត្�ប�់ស្រថោន�បណំង្យាបី�បាមត”46

                                                           
46 រ់នបរាា ទ, ពះបប�រគេបប�ំបះច ថិប(ាះរែចសបររាះពុមរពាាំេពបបាះរែចសបន យ១៩៩២) ាយាប១៥។ 

។ ្មសពី្ន្យ្ទៀត យរាំលត្យយនង

ចំណោស�មប្ា�ុងវស័ិោន្យ់ោ ាងអចគមោបន�ោយរ្មាទដាចិតា�ុងយរទទមមោាយរ្ធ�អំ្ណោា�ុងង

�ទង្�នោធំយយមមនមានលកពុារមមោផងយយរ។ 

 



 ាិនយតបុ៉្ណា  ្ត្ពម្ណតវ៉នឲមនយយនាំលត្្មយរចំណោងយរពិភាកជស់រលកអំពីយរង

ចំណោៃនមទ�ិ�បជធិប្តោឲជ្រឿោង្ណយតងយតយផលា្មយរសនមត្ចំនមនពីរណឺ៖ (ទី១) អ�ាន្យ់ោ និង�ាបា

អ�ាសវ�ជវជ្�ចន្គឿជា្គ ា�ុង�ប្ទសរបស្ពមា្ណចំណោ្មយរ្់្រ� តមនា�ាិតខស្ជងយរចំណោ

្តា�ុង�ប្ទស�បជធិប្តោឲយៃទ្ទៀត 46

47 (ទី២) យរចំណោ្យ្មយរ្់្រ� តាំពុងមនយរ្ាន្ឡងយ៉ងង

រប្រហ័ស 47

48។ ្តា�ុង�ប្ទសជ្�ចនងយរ ពិភាកយបប្នណឺយផលា្យ្មយរសនមត្ាិន�តដា�តរវ្សោពំុ់ន្ធ�យរ

សវ�ជវ្�បេប្ធៀប ាពិារណនឲ់ន�ណប្�្ន្អំពីអ�ីជចំងោពិត�់ាយា�ុងយផ�ាន្យ់ោ ្ហោ្ណ�តរវយរ

ចំណោអស្បុ៉ងម ន្យាបីនឲមនយរនា្ទង�បាប្សោ�បសិទ�ភព។ 

 

ងមទ�ផមៃនយរសវ�ជវ្�បេប្ធៀបង្ពមថមីង្ន្យ្មយរចំណោយផ�ាន្យ់ោងាង់ន្ាទជង

សំនមរផងយយរចំ្្ហតុផមាមោចំនមនយយម�តរវ់នោា្យ្�ប�់ស្្សោអ�ា្ំ�ទយរាំលត្យយនចំណោ។  

្ងាណស្ម៉រ័រង (Nassmacher) ់ន្មា្ឡងគ មទ�ភពៃនចំលូមាំលត្អំពី “ចំណោៃនមទ�ិ�បជធិប-

្តោឲ”ង្ពមបចចុបបន�្ន។ងមនន័ោគងឧបត�ា�ធនស់រលកមនចំយលាទទមមខុស�តរវចំ្យរ្ធ�ោុទ�ងយរ

្រសង្់្រ� តយយមមនយរចំណោា�ុងា�ាិតាមោខស្។ង�បសិនារលី្ន្ាតមន្ឡងង្ងយរផម្

ាូមនិធិស់រលកា�ុងចំនមនយង្�ចនសន�ដាសង� ប្ស�មប្ោុទ�ងយរ្រសង្់្រ� តយយម្ណ់នអនុវត្តា�ុងង

�ប្ទស�បជធិប្តោឲាមោចំនមនអចនដង្ធ�នឲប៉ម្យម្សរកសំាន្យៃទ្ទៀតៃនបទបប��តិហិរ��វត�ុន្យ - 

់ោ។ យរ្មា្ឡងគង្សចាី�តរវយរមន្�ចនជ យរផកត្ផកង្ (យយមជបុព�្ហតុងំនឲមនយរយស�ងរាាូមនិធិ  

ពុារមមោ) �បយហមជាិន�តដា�តរវនំងសបង្ង្ទ។ ាាយរពិត ្ោង�បយហមជាំពុងពទយាសា្យយនាំលត្ង

្យ្មយរចំណោយផ�ាន្យ់ោងាងបុ៉យន្ោងយបជផម្ាូមនិធិបយន�ា្ទៀត្យាបី្ធ�នឲយរចំណោា�ុងវស័ិោង

ន្យ់ោមនយរ្ាន្ឡង្យវញិ។  

 

 ជចុង្�យោ ្តា�ុងរបបយយមពំុមនមទ�ិ�បជធិប្តោឲពិត�់ាយ  យរាំលត្យយនចំណោយ៉ងតដងរ ដងង

និងា�ុងា�ាិតាមោនបអចនដង្ធ�នឲមន្�្គ� ា្យម្ណលបា្�បរំង  ្ហោជមទ�ផមងយរ្ធ�យបប្នរតិយតង

ផម្ផម�ប្យគន៍យម្របប្នយថា្ទៀតងាារោកយរអនុះ� តនឲពមា្ណ្ាងចំ្លញ្យ្មធន់នយៃទ្ទៀតង

យូចជស� នីោទូរទស្ន៍យយម�ណប្�ណង្សោរយដងរយដ់មស់រលក។ម។ ្តា�ុងយរអនុវតជា្យសង យរាំលត្

យយនចំណោមននិង� យរ្ធ�នឲគីវតិន្យ់ោរបស្ណលបា្និង្បានគន�បរំងយន្យតមនយរមំ់ា  ្�គ

ណលបា្យន្អំណចអចអនុវតបទបប��តិនំង្ង្សោមនយរ្រ ស្អងងយូចយយម្ោង់ន្ឃញរមចាា្ហោ

្តា�ុង�ប្ទសាមោចំនមនៃនអតីតសហភពសូ្វៀត។ ា�ុងារលីធនន្ធនរភណ្�ចន យយនាំលត្ចំណោយយមមនភពង

ាិន�់ាយនិោា អចរតិតបិតយ៉ងធនន្ធនរ្យយម្្សរភីពា�ុងយរនិយោសី។ ោុទ�ងយរ្រសង្់្រ� តយយម

                                                           
47 ររាននរជរករថកា់រ�កបាះទំមនាពបេកប“សំមិកំិរនបិនសពកះយ�បែមា ថិាររេបរន នា រថា�រមពំន់ុែថករ យិកះនរាប

រះាំបារលរ”។បែ់ពន�បរែុារសប“ិិមធ សំាទ២” �ំា�្របនរុ�បននហ្ប(Arian Asher)។ប�រគេបរាមិរាែាះទំមនាពប

(Chatham:N.J: Chatham House, 1998) ាយាប១៥៥។បែ់ពន�កនសប“ហំតមាននះមធ របែាជំរអាិែថ ិរ្�រគេបប�ំបកប

មិរជនមិនជកុរះិែថ ិរ្�រគេប” រារះាែ្ចាសនទាេ  ះិ ែនទាទកំមាមកា�រគេបប�ំា�្របរព�រឆពបហហច�ះប

(Menachem Hoffnung) រព់២៩/១បន យ១៩៩៦បាយាប៧៣សពថ៨៦។ 
48 ឧវហ ឌ ពជបាទមិរាែនពខេព ថិរ់ញកបកះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន នរាះរចខ បាទន យ១៩៥៣សពថ១៩៦៥ា�កប

ររេ�រេ៣០០% ះយន រំរមពំននពខា់រ�ររេ�រេាទ១០០រះន យ១៩៥០បរ�សពថ១៣៧បរះន យ១៩៦៥។បែ់ពររពេពប“រហនះាចទេ�កឧិននពមប

�មធ រេ�នមិកខ បរ�មិបាះព��ព់ព�ំំិែថ ិរ្�រគេបរានពខេព ថសពំះប  ិះន�នពំ�េ�ររេនរេរារះមិរាែប

ាថរខែ” �ំា�្របបា់ុរា  បរែខនប(Uvwe Schleth) �ំបព រឃេពបាទ�ន់បភ់ែឈទ�ែយទប(Michael Pinto-Duschinsky) រារះបArnold J. 

Heidenheimer ែនទាយាទហំតមាននះ�រគេបរមិ�ិរុិបាយាប២៧។ 



�តរវ់ន្ធ�នឲបងំសស្សោយរសា្យយនាំលត្ចំណោនឲ្តនបយបប្ន  ាិន�ណប្�្ន្្ឡោា�ុងយរផម្ព័ត៌មន 

នឲ់ន�ណប្�្ន្យម្អ�ា្់្រ� តអំពី្្មន្យ់ោនិងយផនយរន្យ់ោរបស្្បានគន។ យូ្ច� ស�ិតា�ុង

យមក្ទសកយបប្ន អវតមនៃនយយនាំលត្ចំណោ អចនដងចូមរមាចំយនា្ធ�នឲមន្វទិយពិភាកន្យ់ោ 

យន្យតមនភព្បាចំហរ និងរស្រ្វ ា។



 

៍  ៣ប



ដេណះ្ពរ់អសជងស្មប់ទរេ �ិរហិរ��បេធន

ពារដល់គបៃនេយានិងនទយាទរ

េឃសាេាះេះ ត

េដបប� ិតមា ៉សស អមន

(Magnus Ohman) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



េសកជនេផជរមនិងពវ 
 

រំះ�់ំន យ់ម �ិនមិ�ពជបរររបរះកិតមននំហំតមាននះិែថ ិរ្�រគេប �ំ រិរេជ�ជ

ាាជពមយ ពថកហំតមាននះា�កព  ិបបពថវយកពាជំ�ា� �ំ ាាជំ�ា�រពេ�រគេបមិកំិរនបិ។ ាែំបបពជបប

នសពរារះរចបកាាជពមយ ពថនិិរ�បិរេនេ�កនករគ ែយស�ថពជបរារះហំតមាននះ�រគេបបេករចេប

ហំតមិ�វ�មធ រ។ រារះរ ទ អរមះេ�នសពរិរេន្ិា�ហំតមិ�វ�មធ រ  េរសេព�ទាម�

នជចាទកាជំ�ា�ិែថ ិរ្�រគេប �ំបរសេព�ទជជបា ថិម នថករម េិមេែថគាកំរមះេ�ហជែរហនះរារះាែំបបប

�រគេប។  

 

ជយា់ររ�ប��រចេកា�ិពថាយាទះយ�ះះនិខរ ពជបះយ�ជ�រារះករចេហំតមិ�វ�មធ ររារះមិាប�្

�រគេបាហះិរ្បរហេប�ំិរ់ញ្ិរឃេញ�់ា ា�ះមែ�ឌពជបះយ�ជ�វរថារ���ាចទនសពរមនតាាំា�

រារាពនសពរ  ិះ�  ិរចេកនរាមពថហំតមិ�វ�មធ រ។ កំមាមការារះជយា់ររ�បាាជពមយ ពថ

ាខ នសរយរះះយរ�ពនយិ�ថប�ំបមិរាែចច  រហេបកំមាមការ�បរាុនរមនររា �រះនចរចេកន ចយប

្ិា�ករម េិមេែថសយរ�បំមបរវពននពជបរចបនស។ កុះបពរាញំ កែំរ្ំមាមការ�បរពេរា�រះំននារប

រចេះច ថិប�ំារា�ះាននះច ថិវយាែថ ្ិរ ន់ នកបរះំននាះររថរពេរព យិ វយ  ិះចា �នសពរះថរចេ្ិេ�ប

ែរមពះរារះមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ ររ�ប  �ំរម េិមេែថរព យិ�វយរចបកពយះរាែ�ឌែមា ថិមិាប�្ប

នសពាជរររយាះននា�ះានន។ កែំរ្ំមាមកាចចរពេករចេហំតមិ�វ�មធ រសពថ ិរ្�រគេប 

�ំបះា្ចករឃែចរេបរន នជពិត�់ ពននិ�ន មិរាែកមិកំិរនបិនន  ិះរ�ណ បបរហេបកររបេកប

មិរាែនសពមិកំិរនបិា�អាាែថាះយបរបរហនះករបេ់ចបមិបាាបនងា�ាទមិរាែនសពរាេិ��ា�ពា្ំប

មិកំិរនបិគាទរកា ប�ំមិរាែនសពពំ�ាាជពមយ ពថិិមិកំិរនបិ ។ បរវបកគ �រររបបាបំមរព

រ�បនះមិឈពរ���ក់រស�រះកជពិត�់ ពះយ�ះះែយស�ថពជបះយ�ជ�នសពបរថាប�្��ិ�់រ�ប។កែំរ្

សនសពសរពេរ�ប ររ��ាំអរ្កនសាយាទពរេេបចច នសពជពបរពរេេបវយរចបិិស�រចយពជបប

ះយ�ជ�េ�ាេគពរម េិមេែថព់ព�ំំមធ ររសេព�ទាម�ិិិែថាជររបកករពេររពុែថមិាប�្ាហះអាប

�រគេប។ 

 

កញ�រញ ថិបហំតមិ�វ�មធ រមនតាេ�ររម េិមេែថរារះាមពថ រក្ ករមះេ�។ រាែហសំ

នរពរំ ាមពថ“រមហចរឌ”បនះមនតាេ�ានថាះរកកាមពថរសេពពជប�ករចេហំតមិ�វ�មធ រនសពរេ�ប

រថរះញរាន យ១៧៧៥។ រវបគ �រររប រជននិ�� រថក ករចេហំតមិ�វ�មធ រសពថ ិរ្

�រគេប �ំប បះា្ចករឃែចរេបរន នពំ�នព�កកះមិភំនិែថាជរាេ  ះិ បតបាថរខ់មរថែះរចបរា ។ 

រ ទ សយិ់ពជបះយ�ជ�រាុន បរថាប�្��ហំតមិ�វ�មធ រែមា ថិ ិរ្�រគេប េា�រាមិរាែ

ាុះបះប ិ ប រ់មន  ទក �ំបនហ្ថាទ�ប រះន យ 1928 1954 �ំ 1959 ិ�និចុ ថិ  ់ រនសពាបំមរពរ�បមនតាប

េ�រា�ះាននករពេរសយិ់រាាចទិាេ  ះិ ប(នពខេព ថសពំះ) រះន យ១៩៥៩ ។ កជព ហំតមិ�វ�មធ រមនតាេ� 

របរពររម េិមេែថរារះមិរាែអរមះេ�បក”កាាំនននិិាយរ�េិពជប” រ េិជពកិ�� រថាបនិ ែថ�មា ប

ឈបប (Nassmacher) ះយន រំមិរាែពជបះយ�ជ�នសពពា្ំមិកំិរនបិរយាះព់នលែថេ�ា�ះពបន្ិា�កប



រម េិមេែថមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រជពនិិ�ពជប  ា ថិជយាទរាពនសពាជររេ�ា ថិរកនេពមិក�ថបរប

�រគេបាហះិរ្ពរ។ របរហនះកឥា្ំាព�រយន ាមពថវយរ�បា�ពរេ រ ះ់ែ ាទមិរាែពជបរ�ប

មិរាែពជបរាុន កមបហ្ព់រ  (Casas-Zamora) បពថកក ទររពព�មិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រ 

ក“�ំច កសរា�មែយស�ថ យិកះនរារះាែំបបហំតមាននះ�រគេបចរាពិះ�ះិ��រ�ប”។ 

 

ិ�់ហំតមាននះមធ រររេ�វរថវញះយ� ថិនពា ឌ ក�ថននរមះេ�កនសាទាយកា�នកនំពជបប

ះយ�ជ�។ ជរ១សរមកពរ�បវញបរាបនងា�ាទំរមពជបនសព�ំគបាយាទ “សយរ�បំមបហំតមិ�វ�-

មធ រែមា ថិ ិរ្�រគេបរារះិ�ន មិរាែនសពា�មិកជ�ព់ែខះទពអរមះេ�” រហេបជរប

រ�បររិរ់ញកនសាយាទះយ� ថិនពា ឌ ិែថមន បិ� ះ់ែ ពជបះយ�ជ�រ�រពេនជចាទ�ហំតមិ�វ�មធ រ។  
 

 

ជរ ១ ា�ះមែ�ឌរក្ែនទាយាទហំតមិ�វ�មធ រនសពរពេររេរបាយកា�នកនំពជបះយ�ជ� 

ាយក (កពិរំះចា)  ា�ះមែ�ឌ 

ចាំបារលរ (ន យ២០០១) 

• ះ់រចេកាំា�ាយាទព់ព�ំំមធ រ។បមិរាែករមះេ�េ�ិរេន្ិា�

នករ់ខប�ព់ព�ំំមធ រ របាជររាាជពមយ ពថក ិរ្�រគេប

រសេនជចាទគ ែយស�ថរារះកពមិរគជ�ឌមធ របរបពេ ិរ្ជព

ះយន រគ ែយស�ថរះកមិរជនមិនជនករ�រគេប �ំកែនពនរះញ 

ជពនិិាពំជ្ក�់ាះ នពខប�ំបាននមិរគជ�ឌនសពា�ពរេ រះមព�ប។ 

ហំតមិ�វ�មធ រកនថិ�នបន�ះអាះយរបបកពមិរគជ�ឌំរជ�នសពរ

បររ�រម េិមេែថរសេព�ាទក “ាំញឥា្ំាព”  រហេបររនះជជបរមកពនមជ

នគពរាុនសពថកា�ះានននស�រយ នថះយ�បបរបរហនះការរេបរន នបប

ពំ�ះថ្ិា�កះយ�បមធ ររមះេ�រពេែពះិរាររា។  

មរ�ពម �ិរ្ាេ  ះិ ប( ររពាករា�ទែ) 

(ន យ២០០២) 

• រះាែំបបហំតមិ�វ�មធ រែមា ថិ ិរ្�រគេប ត បះា្ចក 

រឃែចរេបរន ន រពក ឌ ែពអា�កល�ះាននអាបេកា�ះាននែពអា

”របព នថះនថ” តប“ែាាមន”។ 

• ម ថិ ិរ្វយាែថនសពា�នែ�ររះសំែអមនតាននា�ពរេ រែព�ននំប

រះកាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រ។ 

• ហំតមិ�វ�មធ រនះ��លនែ�្�ហ់នសពថមរ�ព�រគេបចចនសពប

ា�អាកនយ�ពជបអយរារះះយរ�ពាររេបរន នបរហេប�ំារមេរប

ហ់នសពថរិរេជ�ឈរេា បរេបរន នកនស។  

• កកនពថហំតមាននះាទព់ព�ំំមធ ររ�្ិ ិរ្�រគេបមនតាននា�ប

កមនមនាំ�ំនិគ មន�ពមនតារ�រពេ �ទិែថ ិរ្�រគេបាទែយ�រថប

ាយអាមធ រករថលរថ�ពជប។  

ព់ពមន ិចសនបប�ំបាយក�ប

ិ�ន សំរាាចទិនរពះំប(២០០៣) 

• ជននា�ករម េិមេែថមិាប�្ហំតមិ�វ�ះមព�បនសពា�ជពិត�់ ពវយះយន រប

មធ រពជបនករយ។ ព់ព�ំំមធ រជមនតាេ�កនពថែមា ថិជយ�ជែកប

យិរាញិន�នពរ�រពេរ�រពេព់ព�ំំំរជ�រាម ថិសយ�រថកពវយាែថ�ប

សយរ េ ករេបរន នប�ំប�រគេប។ កកនពថហំតមិ�វ�មធ រែមា ថិប



ែរពាអាកិ�និែថ ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចករឃែចជមនតាេ�ប

និនះរជពបរកជពិត�់ ព ីាធំ�ែាាមនប�ំបកឧិននពម�រែាេប

 សពថ ិរ្�រគេបវយាែថនសព យិរាញេ�ជពពរេ់ ប ាិ�ិាប

ែពំែិ។ 

ាយកនាខ អាា�នកនំប(២០០៥) 

• កាំា របព នថះនថជរ ន់ នរ�រពេាននមិរគជ�ឌ�ករចេហំតមិ�វ�ប

ិែថសំសពថ ិរ្�រគេប�ំរិរេជ�បរហេបររជរ ន់ នកនសរ�រពេប

កជយះញ្ិា�កះ់ពជពាទមិកាពសំជពបរកឧិននពមន់ះប�ំបាអំវ�ប

ែាជំរអា។  

• រសេព�ទម ថិមនមពតាកហំតមាននះ�រគេប ប�នកពជបះយ�ជ�ស់ះកករយ នថប

នស�ះយ�បប�ំបកឧិននពម�រះករម េិមេែថមិាប�្ក្ាចក្បជមនតាេ�រប

ាំា�។  

មរ�ពម �ិរ្ាេ  ះិ  

( ររាា ំកសំពម�ទន) 

(២០០៣) 

• សំជកនពថកឧិននពមសពថ ិរ្�រគេប។ កឧិននពមិែថសំជមនតាេ�ប

រមពំនរះិាំ ពជបែពពិ។ កឧិននពមិែថសំនះកហំតមាននះ។  

• ពរេ រា�ំំះចបបនសពពំ�ាាជពឥា្ំាពាទសរមរបា�អាបះននំពងប�ំប

ែពរហនះកពជមនតាេ�បររ�ា�ះាននរារាពរចេកនិនះរជយ�ជបឧិននពមប

ិែថសំ។ 

• សំចចជននធច្ិេ�ក កជជបឧិននពម�ពជបរររបាទសំ �ំ/តប

ាទាពសំ��ពំ�រមជ�ននមជរំររជិអាិែថ ិរ្�រគេបរា។ 

 

រព យិ ិែថហំតមិ�វ�មធ រ 

 

បា �មិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រននពជបជព រចបរា ។ កររបរាាជពមយ ពថកបរបរហនះកប

មិរាែ�ទពជបា�អា ះ់ែនិខរ  មិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រ�ពជបរររបមនតាននា�អាិនថនិ�រសេព�ទ

ែមពិរ�ជពមន �អាិែថមិរាែ�ទពជប។ របមរ�បកររាំនបីកកាយេះថ�ែថនសពហំតម - 

ិ�វ�មធ រនះមនតាេ�រថ្ិា�ះាននែមា ថិរហនះកពចចនសពា�ពរេ រ ះ់ែ គ សខ យបរហេបប

កមិកែយស�ថបនសពមិរាែាទា�មន �អាមិិរថមិនហព មនតាកមិាប�្ហំតមិ�វ� ះ់ែ បមិែំ�

រ េិមិរាែវយរចបាេគពែរមពះរព យិ  ះ់ែ ។ ឧវហ ឌ បរារះិ�ន មិរាែនសពែនំនរះនយិ�ថ

ែថភទ�ាប(ាេ  ះិ សរជេ) មរែយស�ថ�ហំតមិ�វ�មធ រនសពររ ន់ នរ�រពេកជជបឧិននពមែរពាអាប

ិែថ ិរ្�រគេបរមរាទករេបរន ន��ា�អាកុះប ំែបរារះែហសំនរពះំបនសពរាាទរចបប

ពះ់រែយស�ថិែថ ិរ្�រគេបេករេបរន ន។ កិ�និចុ ថិ មិរាែ�ទពជបមនតាននែមពិកកនពថប

ព់ព�ំំ�ពជបសពថ ិរ្�រគេបបតបបះា្ចករឃែចរេបរន នរ�ជព�ធ�ិែថសំនសពសំនះប

កនពថែមា ថិមិាប�្�រគេប�ំ ិរ្បរ�ជពាយហយរែសំរំះ��ំាយរ�ុពាាខ ថិិែថសំរចប ។ រររមនតានន

ាំា�កនសរ�រពេរព យិ ចចនសពរះថែរមពះ្ិេ�បរបរម េិមេែថមិាប�្ែពំែិ�ពជប។ 

 



បស់រះបបរនះរាាែជកប រនេាចទករព យិ�នសពមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រមនតារ យា�កា់រ� 

រសេព�ទែរមពះ្ិេ�? ីនះ��ា�មិរគជ�ឌរះកែំរ្ាយាទរព យិ ប�ំបាននមិរគជ�ឌនសពរេ�

ា ង ចរារះាននិាគាទពជបះយ�ជ�នសពាំអរ្ាយាទហំតមិ�វ�មធ ររារះិ ំិ ាប់ពំមែន់ ះែ ។   

 

ជរ ២ រព យិ  �ំ ាននមិរគជ�ឌ�ហំតមិ�វ�មធ រ 

 

�ែមា ឈប (Nassmacher)  

• កសយិ់ េរសេព�ទកនពថជ់� ិរ្�រគេប �ំរិរេជ�ឈរេា ប �់ា�ធ�

ាយេះថពជបះយ�ជ�ែមា ថិក យិរាញពះ់រិែថាជររ រសេព�ទរពេររពុែថែពអា

ិែថ ិរ្�ំរិរេជ�វយរចបរះកាាជពេ�ប�ំបរម េិមេែថ�ធ�ប�ំប

រសេព�ទរចេកនរនមពតាែំា្ំាំរែែ�ពជបនសពនះចយ្ិ  ិបបពថសពថែពអាប

រចប។  

• ិចុ ថិពរ េរសេព�ទរពេររពុែថ �ំជយះញ្ិា�កះ់ពជពប�ំបកក ថិបរថាប�្ប

ិែថាពសំ ជពបរកកនពថព់ព�ំំំរជ� �ំកែរមពះ្ិេ�កានំិា

�់ាឥា្ំាពិែថែយពែះទាពំរះាែំបប�រគេប។ ាននះ យិ រ�ប ររេ�រថនស�

រយ នថកនសរ�រពេះយ�ជ�ា�រមេរថ �ំបាមពថ�កកនពថាអំវ�ាទែយ�រថប

ះិយពំរជ�។ 

បទពន (Pildat) 

• របមនន ិរ្�រគេបមនតាេ�ររពេពរឃេញកកមន បិ��រគេប

សឌែយស�ថរារះពា្ំមិកំិរនបិែពបបាយរ�េិ [សំជកនពថកយមាសពថាជររ] 

រះរព យិ ែមពិែមពមព ត ធចាននំអាិែថ ិរ្�រគេប។  

• [ស់ះ រ�បកនស] សំជននកនពថឱកែរែាេអា  បះននំពង �ំែពអាែមា ថិប

កមិរ់នមិនជ�រគេបមិរិរបអាែចំនមច ញ...។ 

• ... រសេព�ទ្ិា�ិគំកែ�រគេបពជប �ាយប... �ធ�ពជបះយ�ជ�មនតាេ�កនពថ

សពថ ិរ្�រគេប... រសេព�ទែមពិែមពមព្ិាទល�មិរជនមិនជក�ថនន

ា�ពរេ ររែាេអា  ជពបរកជយះញ្ិ ិរ្នសពរាេិិរេនគាទប

 ិរ្ន់ះប... ះ់ពជពមិរជនមិនជ កពជប ិរ្យបតប ិរ្នសព

ា��ធ�រមះេ�។ 

• [រពេែាទរ�បរ�រាុន] េក យិ រះកា ថិម នថឥា្ំាព�ហំតមាននះំរជ� �ំ

�ំនំន�ំនរ�រពេែកន �ះាពិែថហំតមាននះំរជ�រចប នសពចយ្ិមេែថារប

សយរ េ ក�រគេបនិិមិកំិរនបិ។ 

ាយកនបរហចែ (IFES) 

• ហំតមិ�វ�មធ រ នះជជបាម�ែចបបអាិែថារ�រគេប ជជប

ា ថិម នថាយរាេាះរពជបនសពវរថា��ហំតមាននះ�រគេប �ំជជបាម�្ិ

ា�នាខ អាហំតមាននះ។ 

• ហំតមិ�វ�មធ រនះជជបកបែពអានករ�រគេប�ឱកែ �ំ

កមិរជនមិនជរះករេបរន ន។ 

• ហំតមិ�វ�មធ រ នះកនពថ្ិនជាយ�រគេប�់ា�ធ�ម ថិម�ថ

ែមា ថិែរពាអាមិកំិរនបិែយស�ថពជបះយ�ជ� របេ�ជជបិរេ�ប

មន បិ�អា់ិ �ទបរពាប�ំបរែនអាិែថ ិរ្�រគេប។  



• ហំតមិ�វ�មធ រ នះកឧិរ ឌ សរា�ាយ�ះពជបរះកធច្ិា� 

ករាិាិ�តមននំរក្រាុនែនទាយាទហំតមាននះ�រគេប។  

កម-ហ្ព ់រ  (Casas-Zamora) 

• [ហំតមិ�វ�មធ រ] ជជបាម�ែចបបអាិែថារ�រគេប ិរ ាយរាេ

ាះរពជបវរថា��ហំតមាននះ�រគេប �ំរពេររពុែថនាខ អាហំតមាននះ។ 

•  [ហំតមិ�វ�មធ រ]ជជបកប្ិា�ែពអា�ឱកែ �ំ កមិរជន

មិនជរារះករេបរន ន។  

• [ហំតមិ�វ�មធ រ]កនពថ្ិនជាយ�រគេប�់ា�ធ�ម ថិម�ថែមា ថិ

ែរពាអាមិកំិរនបិែយស�ថពជបះយ�ជ� នសព��ិរេ�មន បិ�អា់ិ �ទបរពា

�ំបរែនអាិែថ ិរ្�រគេប។  

 ររាា ំកះមព�ប�ែអ

មិរាែា់មន ពទ 

• ហំតមិ�វ�មធ រពះិ យិេនថអាាយេះថ តបក  ិះ�  ិរះកនែចរ 

មិបាព់ព�ំំនសពនះអ� ថិរ�របពរេ់ ប ។  

• ហំតមិ�វ�មធ រជជប ិរ្�រគេបរឆខេបនិរ���កះយ�បប

រះបះា្ចករឃែចនសពរះបននា�កររេ�រេ។ 

• ហំតមិ�វ�មធ រជ់ប ិរ្នសពរាេិ��ិរេនគាទ �ំមរ�ពនសពា�ប

កពមិរគជ�ឌបរថាប�ះ់្ពជពមិរជនមិនជមិរិរបមិែំា្ំអារារះក

រេបរន ន។  

• ហំតមិ�វ�មធ រនះ��ជជបែមពមព ិរ្�រគេបាទ “ក

ារយ ែគាកំកមិាយ” ែមា ថិករឃែច។បស់រះប ិរ្វយរចបនះរ ន់ នប

កបរះំននាះររថិែថ់ខជ�រ�រពេិ�់រព�រគេបប�ំបសយរ�បំមប។  

• ហំតមិ�វ�មធ រជជបធច្ិេ�កា �ារះ់ពជពមិរជនមិនជ�ា រថប

... ជជិឧិែយរារះកាយបាចារ�ក�ថាររេបរន ន្ិយមា់ខជ�បតបែរពាអាប

ិែថ់ខជ�របរហនះននរចបពា្អារះកាាជពេ�ព់ព�ំំម ថិម�ថរចបប

រេប។ 

ែហព�ឌាបំាភិ�ឌាទចិនមហចំរ 

អសន�់ប(SADC) 

• [កកនពថហំតមិ�វ�ា�មរែយស�ថ�ែថរបមនន]  ិរ្�រគេបប

អរមះេ�ពំ�ែ់ាា��ធ�។ 

• កកនពថហំតមិ�វ�ជមនតាេ�រថ្ិា�ះាននរសេព�ទរពេររពុែថែពអាប�ំរចេ្ិប

ាទល�មិរជនមិនជា�ពរេ ររែាេអា ។  

 

 កាំអរ្សរពេ �ំ កាំអរ្សារាុនែនទាយាទហំតមិ�វ�មធ រ ា�ះ�ម ន្ិរបេរយ�នថ

េ��់ារព យិ យ�មិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រប(របពំ�រុិជពពយ ថិ) ស់ះសរមកព 

• ិរេ�ែពននអា ិរ្�រគេប �ំ រិរេជ�រះកមេំែបបវរថាកពជបាររេបរន ន នសពប

ា�ះ�ម ន្ិាររេបរន នរចេករមជេែរ េែមិរិរបាបនងា�ម ថិម�ថប(រព យិ បររាព់ខទ)។  

• រចេ្ិាទល�មិរជនមិនជា�ែពអាី ិរ្�រគេបប�ំបីរិរេជ�នសព�ធ�ិែថប

ាជររា�រមពំន ះ់ែ ប(រព យិ ែមា ថិករេបរន ន)។  

• ិរេ�មន បិ�អា់ិ �ទបរពាិែថ ិរ្�រគេប (រព យិ បររាពនា)។ 

• កនថិ�នបាយរាេាះរពជប�រគេប (កាំរែែេកនថិ�នបកា�នកមរិែថារ�រគេបរ�រពេារប

កនពថជយ�ជបនសពា�ឥា្ំាព)។ 



• កនថិ�នបនជចាទិែថហំតមាននះរារះ�រគេប (រវបកពះបាះរពជប តគ �រចបរា) 

• រម េិមេែថហំតមិ�វ�មធ ររសេព�ទិរេនឥា្ំាពរ�រពេឥគំិគិែថ ិរ្�រគេប 

(នសពបរថាប�្រ���នាខ អាហំតមាននះបែពអារប�ភបប�ំបមរ�ពនសពា�ែរពខអនំះ។ព។ ) 

 

បរព យិ ក រមះេ�បរារះរព យិ វយ  ិះចា �សរពេរ�ប  ា�កក ថិបរថាប�្ រ�ាញំរ�ពរ 

ររ  ិះន�នរំះ� យ់ម �ិនមិរសេព�ទរចេ្ិែរមពះរព យិ វយរចប នះ��ា�អាមិវយមិរាេែ ។ ឧវហ ឌ 

កកនពថគាកំគ រមះេ�សពថារះ់ពជពមិរជនមិនជរះករេបរន នវយាែថ នះ��កនពថឱកែិន�នពសពថារ

វយរចបរះកមេំែបបវរថាកពជបាររេបរន ន  ររ  ិះន�នករចេនិិរ�បររនះរចេ្ិរមិបំមយសពថមិាប�្

 ិរ្កនស នសពករហនះរចេ្ិា�កនរថាជពសពថសយរ េ កមន បិ�អា់ិ �ទបរពាិែថ ិរ្�រគ-

េប។ រះករចេរែះរនទែ�ំំ�រពេរំះ�ាំអរ្ែនទាទ រព យិ �មិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រស់ះសរពេ  

របេនះរចេករនថែាយ ពថក រនះា�ពា្អារះកិរេនះចែពុប�្ចចនសពនះរបំមបអាះរចខ បប

មិរិនសពរនះរពេពរឃេញកពះ�រារះមិាប�្ហំតមាននះ�រគេបនសពា�ំម ថិ  ររ  ិះន�នរពំ�ជ  ិះ�  ិប

រចេាចទម ថិនិិគ រារាពននពជបរចបរា។  

 

រនេា�មិរាែ�់ខបនសពរម េិមេែថមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រ? 
 

 ែយ�ជសយិ់ យិកះននសព��មនតារឆខេបរចបេក រនេប�នកហំតមិ�វ�មធ រា�ករម េិមេែថា់ពយប

ា់លប  ិះ��? រះះយរ�ពែាជំរាយកែហមិកកនំះយ�ជ�  183 មិរាែ នសពជពកខ់ាះច ថិមិក�ថបរ

មិាប�្�រគេបាហះិរ្ ា�មិរាែះយ�ជ� 174 នសពា�ាបនងា�វរថារ���ហំតមិ�វ�មធ ររប

់ុពថ។ 58% �មិរាែវយរ�បេ�ិរេន្ិា�ិាិ�តមននំ នសពេ�នះាយាទហំតមិ�វ�មធ ររប

់ុពថរ�្ិ ិរ្�រគេប រះាមពថ�ពជប។  

 

 ែយ�ជិចុ ថិេ រហនះាចទេ�កា�មិរាែ់ខបរម េិ មេែថមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រ រហេបមិរាែ់ខប

រាុនពំ�រម េិមេែថ? រពំ�នសពិរេនរព�រគេបះថរបនរាទ រចបរា រហេបរ ទ រ�បេកកាំន 

ះយរបបាចទនសពបរថាប�្រ���ាធំ�ចចនសពរយ នថាយាទកមិរជនមិនជ�រគេប។ ា�ក  ិះ�  ិនំះនជះប

 ិះរ�ណ បរះកនែចបពថាយាទរជន ចចនសពា�ិពថាយាទព់ពរហនះនសពមិរាែ់ខបរម េិមេែថមិាប�្ហំតមិ�វ�ប

មធ រប ទំ មិរាែ់ខបរាុនពំ�រម េិមេែថ ។ រលរ ាទ�ន់-ភ់ែឈទ�ែយទ (Pinto-Duschinsky) េ�រចេករនថ

ែាយ ពថកិ�ន មិរាែរារះែហព�ឌ យ់ពំ�នាព �ំសំន់ះ ិរថស់ះកពំ�ែ់ារម េិមេែថមិាប�្ហំតមិ�វ�ប

មធ ររា ់ រនសពា�មិរាែពជបះយ�ជ�រាុននសពរម េិមេែថមិាប�្រេបរន ននិិែាាមនាយ�កប

រម េិមេែថមិាប�្រ�បរមះេ�។ ាះទរនែ�ុបរាបនពថ  (Iksens et al) េ�ាបនកបសយរ េ កអា់ិ �ទបរពាិែថសំនះប

កកាពថំររះករថរះញ្ិា�ករម េិមេែថមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ ររាាេ  ះិ រ�ន ពប�ំបាេ  ះិ សប

ររេនបះយន រំរលរប �មា ឈបប ាញំបពថកបអាមុរថរែុេរ�បេរបមននកមិក�ថបរិិរះពាះប�ទែនប

ិែថមិរាែវយរចបកពាទានទនកព។ 

 



បា�ករពេររេ រារះ ះិាចរក�កែំរ្ំមាមការ�បក កនែចបពថ្ិេ�ម ថិមជ�រមកបរ�ប

រពេិ�់ហំតមិ�វ�មធ រនមពតា្ិា�កែំរ្ំមាមការ�រពេម ថិមិរាែវយាែថ  របពេពំ�នព�

ែំរ្មន�ពននរ�រពេមិរាែមិកំិរនបិ  ិះរ�ណ បរា។ ាំន�ែថ ករម េិមេែថជយ�ជបឧិននពមាទសំែមា ថិ

 ិរ្�រគេបពំ�នព�កររ ន់ ះថពះ់ិែថមិរាែមិកំិរនបិរចបរា។ របមននមរ�ពមិរាែ

នសពរម េិមេែថមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រជពា�វយមិរាែរែ ទក�ំវយមិរាែពំ�ែ់ារែ ទបកមរ�ពប

មិរាែនសពពំ�រម េិមេែថមិាប�្រ�បប(រ េិរគជពករថាំ�ុះិែថាយក មហច�ទស�ពបរហែឌ  (Freedom House)) 

យលននករែនំនំា�អា ះ់ែ ននិ�នំះិ�នជះ  ិះរ�ណ ប។ 

ីកកែពរហនះកពរះកែ�ានថកហំតមិ�វ�មធ រនះ��ា�កក ថិបរថាប�្រ���រមពំនប

ា់រ��ាយរាេាះរពជប។ ារ�រគេបាះរពជបមិនហពកះថរះុែីមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រ  ស់ះប

នសពាះទរនែ�ុបរាបនពថប េ�រពេររេស់ះសរពេ តាជររនះ��រម េិមេែថហំតមិ�វ�មធ ររសេព�ទ

ឧិននពម ិរ្�រគេបបតបបះា្ចករឃែចិែថាជររ ។ ការះែព រា�កពយេរមរនពរះកប

ីែថនាាយរាេាះរពជប ររ  ិះន�នរបេនះរនថះយ�យេ�ក ាះយា�កក ថិបរថាប�្ ជ្ិរនថែាយ ពថកពរេ រែនំនំ

ីកកនពថហំតមិ�វ�មធ ររប់ុពថសពថ ិរ្�រគេបប�ំបាំ�ុះិែថមិរាែ�ទពជបកពាទប

ន យ២០០៨បនសពា�ិរ់ញរារះជរែ�ុែ្�ឌិែថាយកនាខ អាា�នកនំ។ 

 

បរវបកគ �រររបបររាយ បាយ� ិែថរលរ ាទ�ន់-ភ់ែឈទ�ែយទ (Pinto-Duschinsky) នសពេ�

រពេររេក ា�កក ថិបរថាប�្ ីហំតមិ�វ�មធ រិែថ ិរ្�រគេប �ំមិាប�្រេបរន នប

មនតាេ�ាាជពកយមាាទាំ��បបមរពគាទពជបះយ�ជ�។ ា�មិរាែនំះក១អ៣  ិះរ�ណ បរះះយរ�ពមិរាែ

នសពរម េិមេែថមិាប�្រេបរន នំរននចពនសពា�ះាននមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រប់ រនសពជំន៨៥%�ប

មិរាែនសពរម េិមេែថមិាប�្រេបរន នែាាមនា�ះាននមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រ។ កា�ិពថិរំមបប

ាយាទាយចរថាយ�រ�បនមពតា្ិា�កែំរ្ំមាមកានគពរាុន ររ  ិះន�នរជន នសពិ ថិសរះ�ាិ�ពង�រគេប

នសពក ថិបរថាប�្រ���មរែយស�ថនសពរេ�កនពថរ�្ិ ិរ្�រគេបបាយ�កា�អាាយេះថកប

ាំរែែែមា ថិវយជរមពេែ�មិាប�្រេបរន នប�ំបជរមពេែ�ាមពថហំតមិ�វ�។ 

 

 ជរសរមកពរ�ប ិរ់ញាយាទាអំវ�ហំតមិ�វ�មធ រិែថមិរាែចចរារះនយិ�ថ ះ់ែ

 បនសពរម េិមេែថហំតមិ�វ�មធ ររប់ុពថ។ 

 

ជរ ៣ ករម េិមេែថមិាប�ហំ្តមិ�វ�មធ ររារះនយិ�ថ ះ់ែ 

នយិ�ថ/ាចទិ  

ាអំវ�ិែថសំនសពរម េិមេែថមិាប�្ហំតមិ�វ�ប

រប់ុពថែមា ថិ ិរ្�រគេប  

នរពរំ 53% 

នមហចំរ 50% 

ា់មន -នែះទ 41% 

ាេ  ះិ  89% 

ពជ �្ពិ់បង  38% 



ាំសំអាជពែនទាយាទមិាប�្�កនិនះរហំតមិ�វ�មធ រ 
  

ា�ាំទករមះេ�រះកនិនះរហំតមិ�វ�មធ រ។ កែំរ្រ�ប��ាំអរ្របែរេិរពេរជន

ះយ�ជ� 7 នសពរមនតារចេកាំា� ស់ះនសពរេ�ិរ់ញរារះ់ិ អាសរមកពរ�ប។  

 

 

     

 

 

1. ារកនពថព់ព�ំំ 

រះមិរាែករមះេ� កនិនះរ �ំ កានថនះហំតមិ�វ�មធ រែនំនរារមកពកម ថិមាទ

ែយ�រថាយអាម ថិមករេបរន ន។ ជពាំន រះមិរាែពជបះយ�ជ� (នសពកម ថិមករថនែនរ�រពេក

រេបរន នេកកាាជព ះ់ែមនតាគ ា់ពយា់លបិែថមន បិ�រាជពនយិ�ថ) កម ថិមិ�់ហំតមាននះ�រគ-

េប េកអររំះ�ពជបរះះយរ�ពអរំះ�ះព�ិែថ ររពាករេបរន ន (ស់ះកែហសំនរពរំករសេព)។ 

រះរ ទ សារាុនបមរែជហំតមាននះបតបមរែជនសពាាជពិ�ុះរាែំបបសំេពការាាជព ះ់ែមនតាបះយន រំ រា 

មិរាែែុះបនានាញំបមរ�ពម �ិរ្ាំរែែពជប�ាយរចមរពនសពមនតាេ�ននជយរបសំែអបេការានថនះប

កកនពថហំតមិ�វ�មធ រ។បរារះ មិរាែនពខេព ថ ក ចគាកំនសពមនតានិនះរ្ិ ិរ្

�រគេប�ទពជប េកកាាជព ះ់ែមនតាិែថមិធ�សំែអ (ែអិុះ�រសមន រ)។ 

 

មិែំ�រ េិាធំ�នសពរយ នថាយាទកកនពថហំតមិ�វ�មធ រ្ិ ិរ្�រគេប �ំ/ត រិរេជ� 

ា�អាះចែថលែថ កម ថិមមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រជននកុះរ ន់ រថកវពវពជបះយ�ជ�ន់ះ  ិះរ�ណ បប

រ�រពេមន បិ�នសពមនតាាាជព ះ់ែមនតា។ រចពថះយិរចបេបកព�ារ�រគេបមនតាេ�រកនពថែំា្ំាយ�ះប

ាំរែែរះករចេរែះរនទែរមពះះំននរ�រពេះយ�ជ�ា�រមេរថ នសពមនតានិនះរជពិរ្�ទពជប មិាប�្រចប��ប”រ េិរប

ះយហ្ិា�កម ថិមរបពំ�ែះះនំរះបររាព់ខទប�ំកររេ�រេគ ន ថិហបែ “។ កុះបរ�ាញំ មិែំ�

រ េិកនិនះរហំតមិ�វ�មធ ររ�្ិ ិរ្�រគេប �ំ/ត បះា្ចករឃែចរេបរន នមនតាេ�ប

រចេរេរបអ� ថិកពជបនមពតាករ េិរះយហាបនងា��ំនស�រយ នថរ�រពេកះយ�បតករចេាអំវ�  ីកខ បប

កកាយេះថនសពមន បិ�ម ថិមហំតមិ�វ�មធ រា�វយែពននអាប�ំំររជិអាាំនមេរស។ 

 

រសេព�ទអ� ថិរ���កាំអរ្ាយាទរព យិ�សរពេ មិែំ�រ េិរព យិ �ហំតមិ�វ�មធ រប

េរសេព�ទាម�ែពននអាិែថ ិរ្�រគេបបជពបរកកនពថ្ិាជររ�់ាព់ព�ំំិន�នពរាុនបកម ថិមប

ហំតមិ�វ�រចបនះរចេរេគ មពតម។ កុះបរ�ាញំ មិែំ�រ េិរព យិ �ហំតមិ�វ�មធ រ

រ ន់ នរ�រពេកកនថិ�នបាយរាេាះរពជបរះពជ្ំ��រគេប  រចបហំតមិ�វ�មធ រគ រិះ

សាាមភព្ទៀងនត្ 

របស្ណលបា្ 

ោុទ�ងយរ្រសង 

្់្រ� ត 

អ�ាផម្ហិរញបបនន 

ម
ា
នល

កវ
និិ
ច
�័ោ

 ណលបា្ន្យ់ោ 

្បានគនររ្កម  

�ប្ភទ 

ហិរ��បបនន 

របូានៃនយរយបង

យចា 

យរយបងយចា

(្ពម្វង) 



�ែថាយេះថមនតាអ� ថិកពជបនមពតាករចេេបក ឌ ហំតមាននះប រាពរចបរហេបនសពិតមននំរហំតមាននះ�រគ-

េបមនតារចេរំះ�ករមះេ�នគពរាុន។ មិែំ�រ េិរព យិ�ហំតមិ�វ�មធ រេរសេព�ទកនថិ�នបះយ�ប

កជពែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន ន ករចេរែះរនទែរមពះះំននរ�រពេះយ�ជ�ា�រមេរថនសពនិនះររ�្ិប

 ិរ្�រគេបតរិរេជ�បពំ�ជែនំនរារមកពារ�រគេបរេប។ 

 

ជរ ៤ មិរបាមន បិ�ាាជពិ�ុះរនិនះរហំតមិ�វ�មធ រ 

មិរបាមន បិ� រគិពថរ�រពេមិរបាមន បិ�ប ឧវហ ឌ  

ាយអាម ថិមកប

រេបរន ន 

ាមពថរ�បនះិរេនេ�កនករា់រ�ពជប�កម ថិមកប

រេបរន នប  ិះន�នីររនះ ះ់ែ រ���ករុិះយករេបរន នប

ករថនែនកនស។  

មិរាែររ�គ  

ែហសំនរពះំ 

មន បិ�ែអ/មន បិ�សំេព  

ាមពថរ�បមិនហពកនះែពំែិបមិែំ�រ េិកកកនពថប

ហំតមិ�វ�មធ រសពថ ិរ្�រគេបករប

នសពរេ�រចេកប់ពររហេបប�ំបា �អាះមពតះមាែថ។ 

នពខេព ថ នពថេ�ទ �ំ

ករព �់  

 
2. ពរេ រា�ំំះចបបែមា ថិកាាជពហំតមិ�វ�មធ រ 

ះពថពថពជបរាុននសពរមនតារឆខេបេ រនេ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�មិរបា�នសពែរនំែព��ប

ាាជពហំតមិ�វ�មធ រ។ សយរ�បំមបនសពរែាេអា យិកះនេបកកនពថហំតមិ�វ�រ�្ិ  ិរ្ 

វយាែថនសពេ�ះះបិត� ទ �ំបរិរេជ�វយាែថនសពឈរេា បរេបរន ន ។ រវបកគ �រររប ករចេប

និិរ�បមនតាកះយ�បរមះេ��ែថ  (កឧវហ ឌ ប រាះមរបាាថរខែ កពាទន យ 2009  ិរ្នសពេ�ះះប

ិត� ទា�ះយ�ជ� 385  ិរ្)។ 

 

រ ទ ស់ះសរពេរ�បររនះជមព�ញ្ិា�កិរេន ិរ្�រគេបគាទបរះរព យិ ននពជបនថ

េរសេព�ទាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រនសបនសពពំ�េ�ិអារបំែមពែមា ថិកាបំាភិពា្ំមិកំិ - 

រនបិរចបរា។ ឧវហ ឌ បរាំ ែ�ំែំាកនំន យ 1990 រះមិរាែ ិ ះិ  រមិនំប់ចចមនតាេ�ារត� េញប

្ិះ់ពជពិរេន ិរ្�រគេបបនសព��ាាជពេ�ជយ�ជបាទំបំេព ។  ិរ្ះយ�ជ�៧០មនតាេ�ិរេនប

រេរប់ខជ�ំ។  ិរ្�ទពជបាាជពេ�មេរថមិា កប៣៤៧០០  សះលខ នរពរំ �ំគប�នមិរបាប

ាយរ�េិពជបរមគែមា ថិរចេបះា្ចករឃែចរេបរន ន។ អរមះេ�� ិរ្វយរចបេនថពះ់ាទកប

រេបរន និចុ ថិាទាាជពេ�ហំតមិ�វ�ាទសំបរហេបរពំ�នសពរឃេញ ិរ្វយរចបរពះពះ់មកគាទរា។  

 

រហនះស់រះបរហេបបេ�ក មិរាែអរមះេ�នសពរម េិ មេែថមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រ  េ�រថរះញប

�់ាពរេ់ ប ាិ�ាែមា ថិ ិរ្រះកាាជពហំតមិ�វ�មធ រ។ ពរេ់ ប ាិ�ិារ�បនះ��

់នថរះញ�់ា ិរ្�នសពា �នែ�ររះែអ ត ិរ្�នសពាាជពេ�ែរពខយមានំះកះយ�ជ�

ករថលរថ�ពជប�នែ�រនសពរេ�រយ�នថ ។ ជរមពេែពជបរាុន (ែមា ថិកកនពថហំតមិ�វ�សពថបះា្ចក

រឃែច) េកនមពតា្ិ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�មនតាាាជពេ�ែរពខរន នរះះយ�ជ�ករថលរថ�ពជបបតប

េ�រថាមរបរិរេជ�ឈរេា បរះះយ�ជ�ករថលរថ�ពជប។ និិនក�ាំរែែពជបមនតាេ�រា�ះាននរា



ះមរបាាថរខែ នសពា�នន ិរ្មិនយនន  ិះរ�ណ បនសពមនតាាាជពេ� “គាកំិន�នពរះពះ់រកនយ�

រែនប (Short Money)” នសពកនករពជប�ហំតមិ�វ�មធ រ។ មិរាែនមហចំរសន�់ ររេ�ា�ះាននាមពថ

ពជប ះ់ែនិខរាទរនសរះករយ នថពរេ រែព�ននំរសេព�ទាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រពះ�រាពរេបរន នប

នសពរេ�រចេរះន យ១៩៩៤ (នសពកករេបរន នរពេរសយិ់ យិកះនរមកបិិមិក�ថា់ជមែ�ឌនេ រគន ) នសព 

ជពបរាមពថរចបប ិរ្�រគេបាយេះថមនតាិរ់ញក  រេ�ាាជពែរពខយមាគ រិះ�ែថ២% 

រារះករេបរន នែុថពនំពជបប“នសពរនះរជរាះរះំននេ�” តបេ�មិព់ពហននរពសយមារះះយ�ជ�ករថលរថប

�ពជប។  

 

ជរ ៥ មិរបាពរេ រា�ំំះចបបនសពរយ នថាយាទពរេ រែព�នំនែមា ថិាាជពហំតមិ�វ�មធ រ 

មិរបាពរេ រា�ំំះចបប រគិពថប ឧវហ ឌ  

អប�ែរពខរន ននសពប

េ�ាាជព 

រះករេបរន នាទរពេរពះ�បតរារះករេបរន ននសពប

កកនពថហំតមិ�វ�មនតាេ�រចេប(ះយរបបាមពថសរមកប

រ�បបកកនពថហំតមិ�វ�នះរចេរ�េ�ជពរិុិា់វនថប

ករមកប)។ 

មិរាែាជទ ែុះបនាន �ំ

នពខេព ថ 

ះយ�ជ�ាែ�រនសពេ�ឈបប

រារះមន បិ�នសពររេនរះញ

ាទករេបរន ន 

រះករេបរន នាទរពេរពះ�បតរារះករេបរន ននសពប

កកនពថហំតមិ�វ�មនតាេ�រចេប(ះយរបបាមពថសរមកប

រ�បបកកនពថហំតមិ�វ�នះរចេរ�េ�ជពរិុិា់វនថប

ករមកប)។ 

ះមរបាាថរខែ

ចិ យថ �ំ ហ់ថ  

 

 ិ�់ពជបរាុនេក រនេ ិរ្�រគេបជិ�នាាជពហំតមិ�វ�មធ ររះបររាពករថលរថប

រាុនតរាិចុ ថិាទ ិរ្វយរចបនពា�ពរេ រែព�ននំម ថិម�ថរះកាាជព  (កាំរែែបេ រមកបាទ

 ិរ្�ពជបិរជបបរះកក�ថក ថិាែ�រពជបះយ�ជ�រារះែអ )។ ែមា ថិរ ទ រ�ប រជននកនពថឱកែ

សពថ ិរ្វយរចបរះករុិះយ់ខជ�មកគាទ �ំបរះកមន ថិរ�ក�ថែអាញំបមិែំ�រ េិ ិរ្រចបប

នះិត�ះ បិត�់ ពាររេបរន ន្ិយមា់ខជ�រារាពរេបរន នរមកបរាុន។ រាមិរាែែុះបនាន  ិរ្

�រគេបប នសពេ�ាររះញាទែអនយ�រែនរមកបរាពាញថរន នប រាននិ�នាាជពេ�ហំតមិ�វ�

មធ ររះពជបបរកពរាុន។ រ ទ រ�បេ�ររេនរេះយរបប ិរ្�រគេបពជបះយ�ជ�ស់ះក 

 ិរ្ម�ែនមែ�ំរមិកំិរនបិ (The Christian Democrats)  ិរ្ិន (The Green Party) �ំ

 ិរ្មិកំិរនបិគាទ (New Democracy) នសពេ�ាររះញាទែអកិ�និចុ ថិរាន យ១៩៨៨បន យ១៩៩១ប�ំប

ន យ១៩៩៤។  ិរ្ម�ែនមែ�ំរមិកំិរនបិ �ំ  ិរ្ិន កិ�និចុ ថិេ�ះ់ពជពរះក

រេបរន នរពេររមកបរាុន របាាជពេ�ែរពខយមា៧% �ំ៥% រហេបេ�ិ�នាននា�ិែថាជរររារះប

ែអា ថិាទរាពរចបពរ។ កុះបរ�ាញំ  ិរ្មិកំិរនបិគាទនសពេ�ាររះញាទែអនយ�រែន របប

រហនះននេ�ាាជពែរពខរន នមន�ពនន១,២%រះករេបរន នកពាទន យ១៩៩៤រចបបេ�ជជិិរជបបគ ជ់ះនថរា

រះករេបរន នន យ១៩៩៨បរបេ�ាាជពែរពខយមាពំ�សពថ០ ,២%ក។ 

 



បែយ ជ  ពជបនសពរមព��ររេនា�រារះមិរាែនសពពា្ំមិកំិរនបិា�អាាែថាះយេ រនេរជរចេប

ស់ះរពនះះយរបបហំតមិ�វ�មធ រនសពេ�កនពថជះរហេបសពថ ិរ្�រគេប�ពជបបមិែំ�រ េិប

 ិរ្�រគេបរចបែរមពះសរ់ខជ�ាទករេបរន នាញំ។ ីកកែពរហនះកព នសពហំតមិ�វ�រចបមនតាប

កនពថមន ថិពរ្ិសំាញំ រហេបរចបេកាចទនសពំបំេពេ�រែេរគិពថ្ិា�ះច ថិគាទពជបនសពររយាះនន

ាំា�រារះមិរាែរានិ់ាទ។ រវបកគ រ�បរនទ  ិរ្មិនយេ�នម់ញននមក “រនេ្ិ ិរ្ពជបមិពថ

ហំតមិ�វ�រចបរ�្ិសំាញំស់ះរពនះររេន រ េិ ិរ្រចបេ�បររ�រម េិមេែថរះបះា្ចករឃែចប�ំ

ះយ�បរក្ាែថរ�រហេប  ិះន�នរមកបពរ ិរ្រចបេ�ិេយះំននសរ់ខជ�រះញាទករេបរន នាញំរបម

ករចេាះរ ះិររពញប�ំបកមាពរយនហនករ�រគេប? ... [ពរេ់ ប រ�ប] មនតាេ�រិរេនរេបរបរះនចប

ស់រះបរហេបម ថិ ិរ្�រគេបវយាែថនសពមិឈពរ���កមាពរយនហប�ំបករចេាះរ ះិររពញគ 

ថ�ថថមនតាិេយះំននះ់ពជពករេបរន នម�ថននរសេព�ទាពសយរ េ  ិរ្ក�ថាយ�ះនន  ិះរ�ណ ប ”។ 

 

បករយ នថពរេ់ ប ាិ�ិាពជបគ ន�ននរះកាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រនះរពេរា�រប

ះំនន្ិា�កជពិត�់ ព ី ិរ្�រគេបន់ះប�ំបកះែពុប�្អារសេព�ទមិរជនមិនជរះកប

រេបរន ន។ ករចេនិិរ�បនះ��ា�មមិរគជ�ឌែមា ថិកាម�ែពននអាប�ំបមន បិ�អា់ិ �ទបរពាិែថ

 ិរ្�រគេបបរហេបររ��ជជបិរេ�កមិរជនមិនជរារះករេបរន នប�ំបះ អាិែថំបំេពប

កនស។ កុះបរ�ាញំ ក់នថ ិរ្ន់ះរះញាទករេបរន ននះរចេ្ិា�កកនថិ�នបះយ�ជ�ែរពខរារះ

កាំអរ្រសញរពនករ�រគេបបរហេបិរមពេកមិរគជ�ឌរះករ្ាះរិិិែថ ិរ្ក�ថាយ�ះ ។ 

រារះរ ទ ពជបះយ�ជ�  ិរ្ក�ថាយ�ះេ�រចេ្ិមេរសកពរេ់ ប ាិ�ារះកាាជពេ�ហំតមិ�វ�

មធ រមនតាេ�ររថរះរមពំនពជបគ ់ុែថរសេព�ទ់នថ ិរ្មិនយរះញវយំែ�ាទករេបរន ន ។ រា

មិរាែហ ះ្ទពេ រា   (Zimbabwe) ា�នន ិរ្នសពាាជពេ�ែរពខរន នគ នំះ១៥នែ�រនន  ិះរ�ណ ប រាេិ

យិរាញេ�ម ថិពរេ់ ប រសេព�ទេ�ាាជពហំតមិ�វ�មធ រ  នសពពរេ់ ប រ�បា�នន ិរ្ម ថិម

សំបេ ិរ្ហ្�់បបទនាហចប( ZANU-PF) នន  ិះរ�ណ បនសពនះ យិរាញេ�រារះករេបរន នវយាទរពេរេកប

រេបរន នរះន យ១៩៩០ប�ំប១៩៩៥បពះ�រាពនះលករយា់ពិរយ ថិ្ិាាខ រថពរេ់ ប ាិ�ាពររាមន�ព៥%�ប

ែរពខរន នេ�កែមា ថិកាាជពហំតមិ�វ�មធ រ។   

 

បកិ�និចុ ថិ  រពំ�នះរយ នថករនេាចទកពរេ់ ប ាិ�ិាែពំែិែមា ថិ ិរ្�រគេបបតប

រិរេជ�រះកាាជពហំតមិ�វ�មធ ររេប។បករចេនិិរ�បីនំែបបរ�រពេរព យិ នសពរប

ាេគពរចេ្ិែរមពះេ�។ប រិរេជ�ឈរេា បរេបរន នរាមិរាែរ់រ  សន�់  មនតាននាាជពេ�ែរពខរន ន 

10% រាេិា�ែំា្ំាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រ ់ រនសពនះលកពា�ះតមែហាប�្នពខេព ថ រាឃអាប

រាពពរេ់ ប ាិ�ិា២,៥%�ែរពខរន នបរបិ�� ្ិាាខ រថពររាមន�ព០ ,៥%ាញំ។ កា់រ� ពរេ់ ប ប

ាិ�ានសពរយ នថគ វិែមា ថិកាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រ��ិ្ិា�អាកាហះិរ្ប�ំប

នះជជបរចេ្ិាទល�មិរជនមិនជា�ែពអា។ ននកុះបរ�ាញំ ករយ នថពរេ់ ប ាិ�ា្ិរាវិនិិរ�ប  

ររនះររយសយរ េ កមន បិ�អា់ិ �ទបរពាិែថ ិរ្�រគេបនសបជពបរកិ្ិា�ករមិបនរាប



រះ ិរ្�រគេបបរហេបនគពវយនះចយរ�រករថរិរេអាម�ថននកកពពមបតបកិរេន ិរ្

�រគេបនសពពំ�ែ់ាា�អា �ាយរាុនក។ 

 

បសយរ�បំមបសរមិរែេ យិកះននះកប“រះរមពំន�ពជបបកមិ�មិបបនកពះ�ាពថ��រិរេជ�នសពម�ថ

ននឈរេា បរសេព�ទពពមនះាាជពបរេ�បពះបមជននករចេនិិរ�បពំ�ចយ្ិា�កររយះពច�រគេប

នសពរាេិ��ិរេនគាទាទកះ់ពជពមិរិរបមិែំា្អារារះកមិរជនមិនជនករ�រគេប”។បករថនស�ប

រយ នថរពេហំតមិ�វ�មធ រះយរបប ិរ្�រគេបនសពា�ែរពខជះរហេបរារះមន បិ�នសពមនតាប

េ�ិរេនរេរបករេបរន នា��បបកកមិគះបមិក�នសពចយរ�រក់នថរះញ�់ាះពច�រគេបប

គាទាទកមិរជនមិនជរារះករេបរន ន។ប  

 

ជរ ៦ ពរេ់ ប ាិ�ិាែមា ថិហំតមិ�វ�មធ រ 

មិរាែ ែរពខរន ន/ះយ�ជ�នែ�រមនតាកែមា ថិាាជពហំតមិ�វ� 

មាន់រព �ំមេយែះទរ  ិ ា � 

 េ ា រ ១,០០០ ែរពខ 

នពខេព ថ ០.៥% �ែរពខរន នែះិ  

ចិ យថ �ំ ហ់ថ  ១ នែ�រ (គ នំះ យិកះន ០.៦៧% �ែរពខរន នែះិ ) 

ែខ់រា  �ទ រាែន់�ទ �ំបហះ យិ  ទ ១% �ែរពខរន នែះិ  

ាុះបះប យិ ប ១.៥% �ែរពខរន នែះិ  

ក� ២% �ែរពខរន នែះិ  

រាែច ញបពទាះបន�ទប  ិ់់ញបែខ់  ីរប�ំបនឆរ ៣% �ែរពខរន នែះិ  

រ់មន  ទក �ំ ាះទជពទ ៤% �ែរពខរន នែះិ  

ហ្រហ ះ្ទបមរតនែះទប�ំបនថហ្�ទ ៥% �ែរពខរន នែះិ  

ាជទ ៧% �ែរពខរន នែះិ  

 

៣. ារាាជពហំតមិ�វ� 

ប់ រនសព ិរ្�រគេបេកនជាយពជបែពំែិរះកាាជពហំតមិ�វ�មធ រកហ់នហប

ពរ ហំតមិ�វ�ែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន នររនះមនតាេ�កនពថរ�្ិរិរេជ�ឈរេា បរេបរន នក

នស។ ហំតមិ�វ�ែមា ថិរិរេជ�ា�ករម េិមេែថរមះេ�រារះមិាប�្រេបរន ននសពរ ន់ នរ�រពេរិរេជ�ឈប

រេា បកករ ន់ នែយស�ថរ�រពេ ិរ្បរហេបហំតមិ�វ�រ�បរាុនរមនររនះិ�នកនថិ�នបនជចាទិែថប

 ិរ្�រគេបរារះករេបរន ននស។ ហំតមិ�វ�នសពកនពថរ�្ិរិរេជ�ររេនា�នំះនជះកក

កនពថហំតមិ�វ�រ�្ិ ិរ្�រគេបបររ  ិះន�នមិាប�្រ�បមនតាេ�ររម េិមេែថរា ែហសំនរពរំបព ះពា ទ  

ព ់ហ យ្ិំរ �ំ រ់រ  សន�់ករសេព។ កនិនះរ្ិះថំែបាទ ីនជាយាាជពហំតមិ�វ�មធ រ  

ា�មរែយស�ថ�ែថ រមបបក “មិាប�្ហំតមិ�វមធ រនសពពមមិរែេែមា ថិរិរេជ�បនះ��ពំ�ពមប

ែមា ថិ ិរ្�រគេបរា”។ប់ រនសពរិរេជ�ះថេ�គាកំរសេព�ទបរឈបរពេកមិរជនមិនជិែថ់ខជ�ប



(កាំរែែជពបរកកនជព់មិនជិែថ់ខជ�្ិាញថគ សយ យ )  ិរ្�រគេបាញំះថ្ិា�កនិនះរ

ហំតមិ�វ�រារះកមិរជនមិនជពជបនសពា�អាមិររុរមិរំន សខ យ។  េបក ឌ ពជបែនទាយាទហំតមាននះ

�រគេបរាមិរាែនិពហ្ំរេ�រនថែាយ ពថក កហំតមិ�វ�មធ ររះរមពំនពជបគ ់ុែថរ�្ិ

 ិរ្�រគេបប�ំាាននា�ហំតមិ�វ�រ�បរារះបះា្ចករឃែចរេបរន នា�ពរេ រម ថិម�ថប

រារះកា�ិពថិរំមបាយាទប“កក�ថក ថិ ន់ ះថពះ់នករ�រគេបែមា ថិ ិរ្�រគេបប [រារះកប

រេបរន ន] នសពេ�កខ បកមិបាហំតមាននះពជបគ ែយស�ថែមា ថិរិរេជ�”។  

 

 កកនពថហំតមិ�វ�មធ ររប់ុពថរ�្ិរិរេជ�បនះជជបកនថិ�នបកា�នកមរិែថាជររប

រ�រពេការយ ែព់ព�ំំនសពរចេរេរបរិរេជ�់ុពថ  (នសពនះជជបពះិ យិេនថាយរាេាះរពជប) រហេបនគព

វយនះរពេរា�រះំននសពថរិរេជ�នសពពំ�ែ់ាា��ធ�ប(រ ថិវយរិរេជ�ែនទក) ្ិិ�នជយិ�ិែថាជររ ។ 

រវបកគ �រររប ករចេនិិរ�បររនះចយ្ិា�កកនថិ�នបពះ់រិែថ ិរ្បនសពករហនះរចេ្ិប

ា�កមាពរយនហសពថពា្អាិែថ ិរ្�រគេបរះកមិព់ពកនះយប�ំបចយបរពនំរគិពថិែថារប

រេបរន នបនសពកពា្កពមន ថិពរាញំនះចយ្ិា�កេនថិថជយរ�រាះរះំននរារះមិាប�្ ិរ្វយព់ព។  

 

 មិែំ�រ េិមិរាែពជបរម េិមេែថមិាប�្រេបរន នែាាមន នសពាះយកនពថឱកែ្ិាររេបរន នរចេកប

ខ់ ែថិន់ពយ ថិរិរេជ� អរមះេ��ករចេបះា្ចករឃែចរេបរន នេរចេរេរប ិរ្ប�ំបែមា ថិប

 ិរ្បពំ�នព�ែមា ថិរិរេជ�ា រថរចបរា។  រារះរ ទ វយរ�ប កកនពថជយ�ជបឧិននពមាទសំរ�្ិរិរេជ�

ពំ�ែ់ាកា��បបរចបរា។ កុះបរ�ាញំបមិែំ�រ េិករេបរន នរ ន់ នកែយស�ថរ�រពេរិរេជ�  ស់ះកករេប

រន នែអកពាទន យ២០០៨បសរះមពតះមាែថពជប  រារះមិរាែនិងះែ (Belarus) នសព៩៤%�ែាជំរែអ

នសពក ថិរន នប(គ បរិះ�ែថ) ករិរេជ�ំររជិបរចបហំតមិ�វ�មធ រនះ��ា��បបែមា ថិ

ននកកនពថរ�្ិរិរេជ�នន  ិះរ�ណ ប។ 

 

រជរចេកនិនះរ្ិះថាទ ីកកនពថហំតមិ�វ�មធ ររ�្ិាទម រថករ�ន ព ិរ្

មសរាជពនយិ�ថប�ំបមសិែថ ិរ្រាជពព់ពំ� ។បកកនពថហំតមិ�វ�រ�្ិមសនយិ�ថប�ំប

ព់ព �ិែថ ិរ្នះជមព�ញ្ិា�ាពំជ្កប�ំបមិនហពកនះចយ្ិា�ពា្ំមិកំិរនបិកុរះរាុនប

កបររ  ិះន�នករចេនិិរ�បររនះរចេ្ិា�នរបសពថកំរអាិែថ ិរ្�រគេបនស ។ កែំរ្ពជបេ�

វញរែះរនទែ�ំំ�ក កកនពថហំតមិ�វ�មធ ររ�្ិមស ិរ្�រគេបរាជពព់ពំ�

នសពរេ�រចេរារះមិរាែមរតនែះទ (Croatia) េ�រចេ្ិមសរាជពព់ពំ�ិែថ ិរ្�រគេបវយប

រចបប“ា�ែចបបអាហំតមាននះរារះរមពំនពជបគ ់ុែថ”។ 

 

បករចេហំតមិ�វ�មធ ររាា�ជរមពេែពជបះយ�ជ�រក្រាុន ។ ហំតមិ�វ�បជពវយមេរថរិុាន្  

នសពរេ�កនពថរ�្ិពម�នទក ថិរន ន  រររនះានថាះរកកហំតមិ�វ�មធ រនស កាំរែែរះិ�ន

មិរាែពជបះយ�ជ�នសពពម�នទក ថិរន នវយរចប  មនតាេ�រនមពតា តមនតាេ�រ យា�ក��កនពថាអំវ�រ�្ិប

 ិរ្�រគេបិែថាជររ។ កឧិននពមនិិរ�បកររបររេ�ជពិត�់ ពវយ ះិយពំរិរមពេករសំេព 

�ំបក ំមាមកា។ព។ នសពរចេរេរបមរ�ពែាជំរែអបតបមរ�ពសារាុននសពា�មិរគជ�ឌបរថាប�្ ។ 



រពេែាទរ�បរ�រាុន ហំតមិ�វ�មធ រនះមនតាេ�កនពថរ�្ិមរ�ពពជបះយ�ជ�រាុននសពែនំនរារមកពបតប

បរថាប�្រ��� ិរ្�រគេប ស់ះកបះពចែនទប�ំបះពចបះាជ�ករសេព ។ ហំតមិ�វ�និិរ�បនះប

ជជបជមព�ញនជចាទិែថមរ�ពជ�នសពពំ�ែ់ាា�ែរពខវយរចបបកាំរែែមិែំ�រ េិរិរេនាធំ�កចចរសេព�ទ

ធចកបហំតមិ�វ�វយរចបមនតាេ�រម េិមេែថគ ាំនមេរសរបមរ�ពវយរចប ។ មិរាែពជបះយ�ជ�រាុន

េ�កនពថហំតមិ�វ�មធ ររ�្ិាយកព�ះែ្ពងពជបះយ�ជ�ិែថ ិរ្�រគេប  រសេព�ទរចេករប

ជជបយមាមិាប�្ាហះិរ្ប�ំបពា្ំមិកំិរនបិរាិរាែ ។ ករយ នថករនេកជជបយមារិុិរ�បនះមនតាប

េ�ានថាះរកនករពជប�ហំតមិ�វ�មធ រតានថរចបេកិ�់ពជបែមា ថិកាំអរ្។បហំតមិ�វ�ប

និិរ�បររេនា�បកឧវហ ឌ បរាមិរាែនពខេព ថប�បរាែ្�ឌបែុះបនានប�ំបះមរបាាថរខែ។  

 

កគាទពនរាុនបនជាយនសព��មនតារមជេែរ េែែមា ថិហំតមិ�វ�មធ របា�កបរថាប�្គ ជំនែំាប

រ���រព យិ នសពរះថែរមពះេ�។ មិែំ�រ េិប ាននះ យិ ែយស�ថេរសេព�ទរចេ្ិា�ាទល�មិរជនមិនជប

ពជបរែាេអា  នសពករេបរន នរ ន់ នកែយស�ថរ�រពេរិរេជ�ឈរេា បបហំតមិ�វ�ជមនតាេ�កនពថរ�្ិប

រិរេជ�វយរចបរប់ុពថ។ មិែំ�រ េិ យិ មេក រចប េរសេព�ទិរេ�ែពននអា �ំសយរ េ កមន បិ�អា់ិ ប

�ទបរពាិែថ ិរ្�រគេបកជព ហំតមិ�វ�ជមនតាេ�កនពថរប់ុពថរ�្ិ ិរ្�រគេបប

(ះយន រំិ�់នសពវរថារ���កជជបយមាះចែពុប�្ក រថរមកពិែថ ិរ្�រគេបជននបរពរប

របំមប)។ 

 

ជរ ៧ មិរបានជាយនសពមនតាាាជពហំតមិ�វ�មធ រ  

មិរបានជាយ រគិពថ ឧវហ ឌ  

 ិរ្�រគេប 
កនជាយាាជពហំតមិ�វ�មធ រនសពរាាជពប

មយ ពថកា់រ�។  

មិរាែនពថេ�ទបហះភ់រ ែថប

មធ សំនឆរ 

រិរេជ� 

កពាជប�នករ�បរម េិែមា ថិរិរេជ�មិធចំិនទប

�ំ/តបរិរេជ�ែអរារះករេបរន នរាជពប

ព ប ពនសពរិរេជ�ឈរេា បកំរននចព។ 

ែហសំនរពរំ ព ់ហ យ្ិំុរ រ់រ  សន�់ 

ាយកចចិែថ 

ិរ្�រគេប 

ស់ះកះពចែនទ �ំ ះពចបះាជ� តាយអាាាជព

ិ�ុះររំះ�កំមាមកា ករសេព។ 
មិរាែែុះបនាន ះមរបាាថរខែ 

 

៤. ែរពាអានសពមនតាាាជពហំតមិ�វ�មធ រ 

បកពាជបរមនតារចេកនិនះរ្ិះថាទ ីហំតមិ�វ�មធ រែមា ថិបះា្ចករឃែចប�ំប

ែរពាអាកិ�និែថ ិរ្�រគេប របកកនពថហំតមិ�វ�ែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន នប

រ ន់ នរ�រពេែពននអាិែថ ិរ្�រគេបរះកិត�់ �ម�រគេបិែថាជររ្ិេ�ពេរ�សពថារប

រេបរន នបះយន រំកកនពថហំតមិ�វ�ែមា ថិែរពាអាិ�និែថ ិរ្�រគេបា�រព យិ ជជបប

ាម�សយរ េ កមន បិ�អា់ិ �ទបរពាបររាពនាិែថ ិរ្�រគេបប�ំបជជបយមាក យិរាញពះ់រប

ិែថ ិរ្�រគេបរមរាទករេបរន នបា�ស់ះកកា ថិ យមធ ជ�ប�ំបកមិព់ពកនះយពនំរគិពថប

ិែថមិកាពសំ។ ឧវហ ឌ  រាះមរបាាថរខែ ហំតមិ�វ�មធ រមនតាេ�រកនពថរ�្ិ ិរ្ប



�រគេបរមកពាមពថក “គាកំជយ�ជបឥនែយ ែមា ថិកាបំាភិរព�រគេប” នសពា�រពរំ  

“ជជបយមារារះកាបំាភិរព�រគេបែមា ថិករថិត�់ ពរ�រះរពាាំទ�រគេបែមា ថិករេប -

រន ន...”។បរា់ រនសពសំចចនសពា�មិាប�្ហំតមិ�វ�មធ ររចេករម េិមេែថហំតមិ�វ�វយាទប

មិរបារចបបករ ន់ នននពជបពះ់នថរ�រពេកកនពថហំតមិ�វ�ែមា ថិែរពាអាចចរមរាទករេបរន នរមពប

��ររេនា��ែថ។បពរេេបនសពររម េិមេែថញ�រញ ថិ យិកះនរះករយ នថរពរំ�ហំតមិ�វ�វយប

ែមា ថិករេបរន នប�ំបរមរាទករេបរន នេជពបរករយ នថរាពរាលែមា ថិកកនពថហំតមិ�វ�ប�ំប

ជពបរក់ែិ�� រថករនេហំតមិ�វ�រចប��មនតាេ�រម េិមេែថគ ស់ះរពនះ។ប រាែហសំនរពរំ ហំតម-

ិ�វ�មធរប(ព់ព�ំំកយ់កយ)  ររមនតាេ�ររម េិមេែថកនសែមា ថិកនពថរ�្ិរិរេជ�មិធចំិនទរារះកប

រេបរន និឋពប ទំ  ិរ្�រគេបះព�ររា�ពរេ រែព�នំនរះកាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រ

ែមា ថិកននជយពិែ�ំេនិែថរិរេជ�មិធចំិនទកនស។  

 

បកកនពថហំតមិ�វ�ែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន នា�ករម េិមេែថរមះេ�បរហេបមិាប�្រ�បររប

នះជជបរចេ្ិា�កមិរជនមិនជក�ថននសខ យបមាពវយកនថិ�នបាយ�ះិែថរិរេជ�កះនា ននំរាុនក។  

រវបកគ រ�បរនទ មិាប�្រ�បពំ�ាយ�កា�ករម េិមេែថមិរិរបមិែំា្អារចបរារារះមន �អាប

ករមះេ�បមិែំ�រ េិរពំ�េ�ិរេនាធំ�ករសេព�ទមិនយរ���កមិមេែថ�ធ�ិែថសំរបពំ�មន�ពមនតាបតប

របកុះបះច ថិរប ិរ្កះនា ននំរារចប។ រវបកគ �រររប មិែំ�រ េិរព យិ �ហំតម-

ិ�វ�មធ ររចេរេរសេព�ទាម�ា�នែរពាអាី ិរ្�រគេប �ំ ាររេបរន នបត  រសេព�ទរពេរ

ា�រះំនន្ិា�កាំអរ្រសញរពាយាទរព�រគេបរបែថរា េរ �ំករមាយ�ះរះំននិែថមធ 

ជ�រ�រពេ ិរ្�រគេប រចបកកនពថហំតមិ�វ�រះាយះរាពនសពាះយា�ករេបរន ននះ��ា�ប

មិរគជ�ឌ។ ះយរបបរ ទ រ�បបរនះ��រពេររេកា�ះយ ះ ះែយស�ថនំះនជះ  ិះរ�ណ បរះកយមាបះា្ចកប

រឃែចរេបរន ន្ិា�អាែថរា េរបមិែំ�រ េិ ិរ្�រគេបពំ�េ�ះ់ពជពកពជបមធ ជ�រាប

រះរំះ�ាំអរ្រសញរពែនទាយាទ យិ មេក ិែថាជរររារចប។  

 

បកុះបរ�ាញំ  គាកំននពជបពះ់��ពំ�នះជយះញ្ិ ិរ្�រគេបះ់ពជពរះរំះ�ាំអរ្រសញរពប

រ�រពេរព�រគេបេ�រចបរា  ទំ ិាាំរម�ឌនសពរបេាាជពេ�ាទិ�ន មិរាែនសពរាេិ��ា�ពា្ំប

មិកំិរនបិេ�ិរ់ញក  ិរ្�រគេបអរមះេ�ា��ំច កមថ នថរែថ�ពរបាះយា�ែរពាអាាចទ

 ិះចា �រេបរះះរចខ បរាពរេបរន ន។ រារះកពររាែរនិិរ�ប ករថរះញ្ិា�កា�ះាននហំតមិ�វ�

មធ រ��ិរេ�មែយស�ថ�នជចាទហំតមាននះរារះ�រគេបិែថ ិរ្ប�ំ  ករម េិមេែថព់ព�ំំប

�រគេបរបពំ�មន�ពមនតា។ ស់រះប ករចេរយន ាមពថជមនតាេ�អ� ថិកពជបកមនមនាំ�ំនិគ ហានថះនថបរហេបប

ីនះ��ក�ថននា�មមិរគជ�ឌនគពរាុនមិែំ�រ េិា�ករយ នថ្ិេ�ះចែថកបរនេព់ព�ំំវយរចបនះប

ា�ះ�ម ន្ិា�កះយ�បរ�រពេាចទ់ខប។ រចបសនាំ��បបា��បបកបរបេជា�កមិ�មិបបនរារាពវញប

រែះរនទែ�ំំ�កបរនេមិាប�្�ទពជបា�ករម េិមេែថរមះេ�រមពំន�រាា់វយាំបារលរបររ  ិះន�នាបនងា�នសពប

របេនះាាជពេ�េ�ិរ់ញមេ ថិរបេកបមិនហពក២អ ទិ�មិរាែវយាែថនសពរម េិមេែថមិាប�្ហំតមប

ិ�វ�មធ រេ�កនពថហំតមិ�វ�ែមា ថិវយែរពាអានសពវរថា��ករេបរន នប�ំបែរពាអាប



នសពពំ�វរថា��ករេបរន ន។បរមរាទរ�បបា�មិរាែនំះនជះនន  ិះរ�ណ បនសពេ�កនពថជយ�ជបែមា ថិននប

ែរពាអានសពពំ�វរថា��ករេបរន ន។  

 

បះយរបប ែរពាអា�ពជប នសពជាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រ ីនំែបបរ�រពេរព យិ 

នសពហំតមិ�វ�មធ ររចបះថ្ិែរមពះេ�។ កមាមាថបះា្ចករឃែចរេបរន ន នះជជបរចេ្ិ

ា�អាែពអារះាទល�មិរជនមិនជ�រគេប រហេបររនះជជបសពថាររេបរន នរះករចេរែះរនទែរមពះ

ះំននមិរិរបកាាជពេ�ាបនងា�ម ថិម�ថនស។ កជជបយមាែរពាអាិ�និែថ ិរ្�រគេបររនះ

កកជជបយមាសពថសយរ េ កមន បិ�អា់ិ �ទបរពាប  �ំបកមិព់ពកនះយយ�ំនរគិពថិែថាររេបរន នរះបរប

រាពនាកនស។ ីនះកយ�ំនពមពជបនសពររម េិមេែថមិរបាវយាទ�ហំតមិ�វ�មធ របររ  ិះន�នករចេប

និិរ�ប��ិរេ�ិ�ុះរនគពរាុនសពថកះយ�បិែថសំ។ ករ�បរចេ្ិរបេបពថេ�កបព់ពរហនះរ�បរហេបប

េ�កមរ�ពមិរាែពជបះយ�ជ�នសពកនពថជយ�ជបែមា ថិននបះា្ចករឃែចរេបរន នបអរមះេ�ែះា្ននមរ�ពប

មិរាែនសពរាេិនន��ា�ពា្ំមិកំិរនបិ។  

 

ជរ ៨ មិរបាែរពាអានសពនះាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រ   

ែរពាអា រគិពថ ឧវហ ឌ  

បះា្ចករឃែច

រេបរន ន 

េកាមពថនសពា�ករម េិមេែថរមះេ� យិកះនរារះមិាប�្ប

ហំតមិ�វ�មធ រប(នះបតបពំ�នះរយ នថាមពថប

ករថលរថ�កះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែចប

រេបរន ននសពមនតាេ�ះច ថិា�ះ�ម ន)។ 

មិរាែនពថេ�ទបហះភ់រ ែប�ំប

មធ សំនឆរ 

ែរពាអាិ�និែថ

 ិរ្�រគេប 

ែមា ថិែរពាអានសពពំ�វរថា��ករេបរន នប

ស់ះកសំេពិែថ ិរ្ប�ំបកា ថិ យាពស ំ
មិរាែ ចិ យថបមា ាប�ំបែចះទែ 

ែរពាអាករថលរថ

ិែថ ិរ្ 

ព់ព�ំំរ�បមនតាេ�រា�ះ�ម ន្ិរម េិមេែថែមា ថិននប

ែរពាអាពជបះយ�ជ�ស់ះកបកំមាមកាបតបកាបំាភិប

ា�នកនំករសេព។ 

មិរាែែុះបនានបហ់ថប�ំប

ពះំះែះំះ។ 

 

៥. មិរបាព់ព�ំំមធ រ 

បកនិនះរ្ិះថាទ គ ែយស�ថេ  ីហំតមិ�វ�រប់ុពថប�ំបហំតមិ�វ�របមិរគព ។ 

ហំតមិ�វ�រប់ុពថបេគាកំនសពរេ�កនពថរប់ុពថរ�្ិ ិរ្�រគេបប(តរិរេជ�បស់ះរ ទ ប

សរមកព)។ ហំតមិ�វ�រ�បកនពថរែ ទអាគ ា់ពយា់លប យិកះនសពថ ិរ្�រគេបរះម ថិមកប

រម េិមេែថព់ព�ំំវយរចប។ កិ�និចុ ថិ ារកនពថហំតមិ�វ�ប(សំ)  ាះយេ�ម ថិមរ�រពេករម េិមេែថ

ហំតមិ�វ�រប់ុពថរចបរា។បរវបកគ �រររបបកម ថិមហំតមិ�វ�រប់ុពថនះមនតាេ�ប

រចេរេជពបរករថរះញ្ិា�កា�ះាននកនំន�ំនរ�រពេកះយ�បករថលរថពជបះយ�ជ� ។  

 

បហំតមិ�វ�និិមិរគព  កា់រ�ែយរំរ�រពេកនសព ិរ្�រគេប  (តរិរេជ�) មនតាេ�កនពថ

ពា្អារះករម េិមេែថរែីរក្របឥនំនគខបតរះនពខពជបគ វិ។  ាមពថ�ហំតមិ�វ�និិប



មិរគពនសពា�ករម េិមេែថរមះេ� យិកះនេកឧិននពម�រ�រពេករម េិមេែថមិាប�្ក្ាចក្ប។បកពាជាមពថប

រ�បមនតាេ�នំន�ំនែមា ថិននាយះរាពរេបរន នប�ំបមិាប�្ក្ាចក្បមធ រ។  រព យិ �ករចេប

ហំតមិ�វ�និិរ�បេរសេព�ទិរេ�ឱកែែមា ថិ ិរ្�រគេបរះកវរថវញាររេបរន ន �ំនសពប

ករហនះិរេន្ិា�ាទល�មិរជនមិនជរែាេអា ។ ាយថសារាុន�ហំតមិ�វ�មធ រជពនិិ

មិរគពជពា� ករម េិមេែថ�ធ�ិែថសំកកខ់ាក (ស់ះកពរេេបស�រជត�់ � កគំពបប មិាប�្

មិែ ទ បឌ។ព។) ែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន ន  ត ែរពាអាិ�នចចិែថ ិរ្�រគេប។ 

ាមពថពជបរក្រាុននសពរពំ�ែ់ារឃេញា�ករម េិមេែថរមរាទមិរាែបនសពា�ពា្ំមិកំិរនបិាែថាះយបេប

កកនថិ�នបា�្វយែមា ថិ ិរ្�រគេបប�ំបែមា ថិាររចេាអំវ�្ិ ិរ្�រគេប។   

 

បហំតមិ�វ� និិមិរគពែមា ថិ ិរ្�រគេប  នះកពរេេបសរពមពជបរសេព�ទធចកបជយ�ជប

ឧិននពមរ�បមនតាេ�រម េិមេែថែមា ថិរព យិ នសពរេ�រយ នថាះរ។បហំតមិ�វ�និិរ�ប ររ��ជជបកនថ

ិ�នបក  ិះ�  ិិែថ ិរ្�រគេបរះកាាជពបរព់ព�ំំំរជ� នសពា�អ� ថិរ�របពរេ់ ប ប

រហេបពេ រាុនបី ររនះជជបរចេ្ិា�ែពអារារះាទល�មិរជនមិនជា�មិែំា្អាកកកនពថហំតម-

ិ�វ�និិ់ុពថ។ មិែំ�រ េិា� ិរ្ននពជបនថមិស ន ថិរ�រពេនរ�រគេប ហំតមិ�វ�ជពនិិប

មិរគពមិនហពកពំ�នះធចពា្អារះករម េិមេែថមិាប�្ក្ាចក្បេ�រេបបមិែំ�រ េិមិាប�្ប

ក្ាចក្បពំ�េ� យិរាញនជចាទមិរិរបំររជិអារារចប។  កុះបរ�ាញំ មិែំ�រ េិរកនពថកក្ាចក្បប

ជពពរធនះនកែរបាះយំនគខបិ�់រ�បនះ��មនតាេ�កនថិ�នប។   

 

ជរ ៩ មិរបារក្�ហំតមិ�វ�មធ រនិិមិរគព  

មិរបា�ហំតមិ�វ�និិមិរគព ឧវហ ឌ  

ករពេរនពា�្/កកនពថាននមិរគជ�ឌ ា់មន ពទ 

កឧិននពម�បតបករម េិមេែថមិាប�្ក្ាចក្បរបឥនំនគខ ញ់ហ ះ្ទន�បឥ�ប  

កឧិននពម�បតបករម េិមេែថពរេេបស�រជត�់ �របឥនំនគខ ព ះពា ទ 

ករេបាះពុបតបកនះរាបែាម រ រាែច ញ 

ករម េិមេែថមាាិែព�ននំិែថសំរបឥនំនគខ ហះ យិ  ទ 

កឧិននពម�បតបករម េិមេែថកគំពបបែមា ថិ ិរ្របប

ឥនំនគខ 
ាះទជពទ 

ករពេរនពរពេកនពពថមេរថធចិែថរិរេជ� កហ្រថមន � 

កឧិននពមសពថែាជំរែអបតបមរ�ពចចរារះែអ ះមរបាាថរខែ 
 

៦. ប�នក�កនិនះរហំតមិ�វ�មធ រ 

 ិ�់នសពកររបាាជពេ�កា ថិនពា ឌ រមះេ�ករ យិកះនរចប េរិុិនិនះរហំតមិ�វ�ប

មធ រ តបះយ�ជ��ហំតមិ�វ�នសពជកនពថ រ�្ិ ិរ្�រគេប�ទពជប តរិរេជ�ា រថ។បា�ប

រពក ឌ ា់រ�ះយ�ជ�ាទនសពរជបពថស�។  រពក ឌ ាទពជប េករពថារះ់ពជពមិរជនមិនជវយាែថប

ជាាជពេ�ហំតមិ�វ�រែាេ  រសេព�ទធច្ិា�ាទល�មិរជនមិនជរែាេអា ពជប។ រគរ�ជពប



ែ�ម  រ�ប ារះ់ពជពមិរជនមិនជ�ទពជបជា�ឱកែស់ះ រារះកមិរជនមិនជបះយន រំ ព់ព�ំំប

នសពាជររេ�ាាជពររពំ�មនតានិនះរ្ិា�អា ះ់ែ នស។ មិាប�្និនះរហំតមិ�វ�នសពនកមររ�រពេ

ែពអារាញរពញជ់�កពមនតាេ�រម េិមេែថរមះេ�ែមា ថិរិរេជ� ននពំ�ែ់ាា�ករម េិមេែថែមា ថិ ិរ្

�រគេបរា។ រពក ឌ ាទាទេក គាកំនសពារះ់ពជពមិរជនមិនជរះករេបរន នាាជពេ�រចប  េ

នំែបបរ�រពេកយមានសពារមិរជនមិនជាាជពេ�រះះយរ�ពាររេបរន ន។ មិាប�្និនះរនិិរ�បប

នកមររ�រពេែ�ម  ពជបនសពបពថក ហំតមិ�វ�មធ រពំ�ជ  ិបបពថសពថសយរ េ ក�រគេបរារះប

ពរេ រពជបនសពពំ�ំែិ�� យិ មេក ិែថាពសំរចបរា។ ាចទនសពរេ�រពេររេករថនែន េការ

ះ់ពជពមិរជនមិនជរះករេបរន ន  ជាាជពេ�ះយន រហំតមិ�វ�មធ រែាាមនរ���កយមា

នសពាជររេ�ាាជពាទាររេបរន ន។ កយមារ�បប កា់រ� មនតាេ�រីែថនាជពបរះយ�ជ�ែរពខរន ននសព

េ�ាាជព ត ជពះយ�ជ�នែ�រនសពេ�ឈបរះករេបរន នរពេរពះ� (ែមា ថិកកនពថហំតមិ�វ�យមាប

ែរពាអាិ�និែថ ិរ្ប�ំបែមា ថិកកនពថហំតមិ�វ�យមាបះា្ចករឃែចនសពមនតាេ�កនពថរាប

ពះ�រាពរេបរន ន) ត រះរាពនសពករេបរន នេ�ះ ថិែាចម ថិ  (ែមា ថិហំតមិ�វ�នសពេ�ាាជពរមកប

រាពរេបរន ន)។ ក ចែរពខយមារបនកមររពេះយ�ជ�ែ�ខ�ររន ន នះានថាះរកកាចទនសពរះថេ�ប

មិែំ�រ េិររម េិមេែថមិាប�្ពំ�នព�ែាាមនបស់ះកមិាប�្ំរននចពករសេពរារះករេបរន ន ។ កបំ�ថពជប

នសពា�រពរំជយវែថរ���កនិនះរហំតមិ�វ�របនកមររ�រពេពា្កពនសពាាជពេ�ាទរាពពះ�

េកបករចេនិិរ�ប��ពំ�ចយ្ិា�ក ខ់ ែថិន់ាចទរេបរារះកឧិននពមកមធ ររះះរចខ បរាពរេបរន នប

រហេបកាំរែែរចបបេែមា ថិករពះរេ�់ា ិរ្�រគេបគាទ។  ឧវហ ឌ  កពប (Tham) េ�ិរ់ញប

ាយ បាយ�កបរារះរ ទ មិរាែា់មន ពទបមិាប�្និិរ�បប“ា��បបរបពំ�នះិសំរែ�ឌេ�កប

 ិរ្�រគេបនសពេ�ិរេនកប់ពររហេបាាជពេ�ាននមិរគជ�ឌនករហំតមាននះរមះេ�ក ិរ្ប

នសពរាេិ��ិរេនគាទ”។ប

 

 កកនពថគាកំរែាេ សពថម ថិ ិរ្�រគេបវយាែថ  ��ជជបកនថិ�នបពា្អាម ថិមិែថ

 ិរ្យរារះនរ�រគេប រហេបកាំរែែបីក�ថននា�មរែយស�ថមិែំ�រ េិ ិរ្ម ថិមប

ាយ�ះមិស ន ថិឥា្ំាពិែថ់ខជ�រារះនរ�រគេបប(នសពរារះមិរាែវយរចបបកនិនះរគាកំរ�

ជពែាាមនាំនក��នះរចេ្ិាទល�មិរជនមិនជពំ�ែ់ាា�ពរេ ររែាេអា )។ ករម េិមេែថប�នក

និនះរគាកំនិិែាាមនររេ�ាាជពកបំ�ថកនសកបេ�ិរេន្ិា�មះរះ់ពពជបគ ពយេរប

ែមា ថិ ិរ្�រគេបនសពរាេិ��ិរេនគាទ។បរវបកគ �រររបបមិាប�្រ�បររា�ាននមិរគជ�ឌប

ិែថីនស។ ប�នករ�បិ ថិានន�បបពជបក  ិរ្នសពា�ារយមារមះេ���ាាជពេ�គាកំរមះេ�នស 

(រះរ ទ រ�បបគាកំ មនតាេ�រានថាះរកពំ�នព�កែំា្ំិែថ ិរ្មពះទ�ទពជបរា  ិះន�នីកាននមិរគជ�ឌប

ាំរែែពជបនសពរមនតាកនែចរ )។ មិាប�្និនះរព់ព�ំំពំ�ែាាមន ររនះជមព�ញ្ិា�កិរេនរេប

�់ា ិរ្�រគេបរះរព យិ ននពជបនថេរសេព�ទវញបរមិរគជ�ឌាទហំតមិ�វ�មធ រ។ 

 

 មិរាែអរមះេ�រម េិមេែថប�នកនិនះរហំតមិ�វ�និិះមព�បបនសពរារះរចប  ិរ្វយាែថ

មនតាាាជពេ�អ�ហំតមិ�វ�មធ ររះះយ�ជ�រែាេ  ់ រនសពអនសពរាែពថ��មនតារចេកនិ



នះរជពនិិែាាមន។ មិរាែមិា ក ៨០% រពេាំបារលរ េ�កនពថហំតមិ�វ�និិ់ុពថប(រគរ�ប

ជពាបនងា�នសពរបេាាជពេ�) េ�រម េិមេែថប�នករ�ប នសពកា់រ�កនិនះរហំតមិ�វ�នកមររ�រពេ  

ពា្កពនសពេ�ពរាទករេបរន នរ�ខពរ។ របា�កជពិត�់ ព និិរ�ប  ីកកាយេះថ�ែថនសព

រមនតាស�ក រនេះយន រ��ហំតមិ�វ�វយព់ពនសពមនតាបរពរ ចរ�ជពែពាមន  រហេបប�នក

រ�បរាុនរមនររា�ពរេ រ ះ់ែនិខរ ាទមិរាែពជបរ�មិរាែពជបរាុននស។ ជរ១០សរមកពរ�ប��ប

កនពថ�់ាឧវហ ឌ ពជបះយ�ជ�ាយាទរិុិ ចកនិនះរហំតមិ�វ�និិះមព�បរ�ប។ 

 

ជរ ១០ ក ចរពេកនិនះរហំតមិ�វ�មធ ររារះមិរាែ ះ់ែ 

មិរាែ អនសពំនជពែាាមន អនសពមនតានះររែាេ  

នស ែហសំនរពរំបេរយបក� ០% ១០០% 

រែ់ន់ ៥០% (C) ៥០% 

ិ់ែះទ�ំនាុរហ្ហ់ា ទ�បា រែស់�ទ ៧០% (S) ៣០% 

រ់ះយិុទបពះំះែះំះ ៩០% (V) ១០% 

ាះប�ទែះទប េ ា របាះទជពទបា   ះរ ១០០% (V) ០% 

“V” ែយរំរ�រពេព់ព�ំំែាាមនរ���ែរពខរន ននសព ិរ្�រគេប�ទពជបេ�ាាជព។ 

“S” ែយរំរ�រពេព់ព�ំំែាាមនរ���ះយ�ជ�ាែ�រនសពក�ថក ថិរប ិរ្�រគេប�ទពជប។ 

“C” េកះយ�ជ�រិរេជ�ឈរេា ប។  

 

 រាា�ជរមពេែរក្រាុនករមះេ�។ រាមិរាែា ពថភទា  ិរ្�រគេបាាជពហំតមិ�វ�ប

របរគរ�ជពះយ�ជ�ែាជំរិែថាជររ។ របមកា�ះានននិិរ�បិ�ន ព្ិា�មន �អា ះ់ែ

មិមរនទពជបះយ�ជ� របពេ ិរ្ក�ថាយ�ះពំ�នព�ការាាជពហំតមិ�វ�មធ រយកររចបរា  

ស់រះបមិាប�្រ�បនះមិឈពរ���កចយរ�រាមពថរពេរា�រះំននពំ�ែ់ាែពំែិពជបរារះករមជេែរ េែប

ែាជំរអា។ 

 

ជរមពេែពជបរាុន េកនកមរកនិនះរព់ព�ំំរ�រពេះយ�ជ�គាកំនសព ិរ្�រគេបបតប

រិរេជ�ា�ពា្អារះការយ ែ នសពកររបររហកប ព់ព�ំំកយ់កយ (Matching Funds)  ស់ះនសពរប

េ�រម េិមេែថរាែហសំនរពរំ �ំ មិរាែនពខេព ថករសេព។ ជពបរមិាប�្រ�ប សំ��រចេកកយ់កយះយ�ជ�

�ទពជប�គាកំនសពរិរេជ�បតប ិរ្ារយ ែេ�បកពជប��ាមជកអបករថលរថពជបបតហ់នសពថប

ះយ�ជ�គាកំរយ នថ�ពជបប(ឧវហ ឌ ប២៥០សះលខ បរារះករេបរន និឋពរមជេែរ េែមិធចំិនទែហសំប

នរពះំ)។ ាននមិរគជ�ឌ�មិាប�្រ�បេកបប�នករ�បា�ះ�ម ន្ិា�កកនពថហំតមិ�វ�មធ ររបប

រគរ�ជពកយមានករហំតមាននះាទែយ�រថមធ ជ�ះយរបបារះ់ពជពមិរជនមិនជរារះករេបរន នប

រាពះ�រាពករេបរន នកនស មាព រ�បបមិាប�្ រ�បររ��ជជបរពេរា�រះំននារះ់ពជពមិរជនមិនជវយាែថ្ិ

របក ឌ ាយាទាអំវ�នសព់ខជ�េ�ាាជព នសពករចេស់រះបររ��ជជបរពេររពុែថនាខ អានគពរាុនក។ 

មិែំ�រ េិមិាប�្រ�បពំ�មនតាេ�រម េិមេែថរបអ� ថិកពជបករយ នថរមពំនានំិាែមា ថិករចេាអំវ�ប

ំរជ�រារចបបីនះជមព�ញ្ិា�ករបក ឌ របពំ�មន�ពមនតាាយាទាអំវ�ំរជ�បនសពករហនះចយ្ិា�



កពយេរគ សខ យែមា ថិិតមននំរហំតមាននះ�រគេបនសពពំ�ែ់ាា�ែពននអារារះមិរាែនសពរាេិ��ប

ា�ពា្ំមិកំិរនបិរះករចេការនរកាំន។ប មិរាែ់ខបរាុនបេ�កនពថហំតមិ�វ�មធ រ រប

នកមររ�រពេះយ�ជ�រិរេជ�នសព ិរ្�រគេបរថ្ិឈរេា បរារះករេបរន ន។ ករចេនិិរ�បនះប

មនតាេ�ររពេពរឃេញកករមពំនីែថនាែពពិពជបរ�រពេរមពំន�កះ់ពជពិែថ ិរ្�រគេបរាប

រះបះា្ចករឃែចរេបរន ន។បរវបកគ �រររបបមិាប�្រ�បពំ�េ�មេ ថិ្ិស�ាយាទកឧិននពមាទប

ែយ�រថមធ ជ�នសព ិរ្�រគេបេ�ាាជពរចបរា។  

 

ជរ ១១ ព់ពំ�ម�ប�់ិព�ននិនះរហំតមិ�វ�មធ រ  

ព់ពំ�ម�ប រគិពថ ឧវហ ឌ  

អប�ែរពខរន ន

នសពាាជពេ� 

រារះករេបរន នាទរពេរពះ�បតបរារះករេបរន នប

នសពហំតមិ�វ�មនតាេ�កនពថប(រ ទ រ�បែមា ថិននប

ហំតមិ�វ�នសពរារះាមពថកកា់វនថករមកប)។ 

មិរាែាថស់រ បាះទជពទប

រ់មន  ទក 

នែ�រនសពេ�ឈបរាប

រះមន បិ�នសពររេនាទកប

រេបរន ន 

មិែំ�រ េិនកមររ�រពេាែ�រនសពេ�ឈបរារះកប

រេបរន នរពេរពះ�បរពំ�ជំនាយាទក ខ់ ែថិន់រារះប

ហំតមិ�វ�មធ រនសពរចេរេរារះះរចខ បរាពប

រេបរន នរា។ 

មិរាែរិ�ទ�បិុះព ិ  ទប

ចិ យថ 

ះយ�ជ�រិរេជ�ឈរេា ប 

នះកនពថកករពេរា�រះំននែមា ថិ ិរ្�រគេបប

រះករថាមរបរិរេជ�រសេព�ទាាជពេ�ព់ព�ំំគ ប

មពតម 

រកបរ់ិរា េនបមិរាែេរយ

(ះមព�ប ) 

ះយ�ជ�ែាជំរិែថប

 ិរ្�រគេប 

ិត� ទែាជំរអាិែថ ិរ្កររបា�កាំេរប

រះករជរករថ�ែថបរ ទ រ�បា�ស់ះ រារះមិរាែប

នសពរាេិ��ា�មិកំិរនបិនស។ 

មិរាែា ពថភទាបនពខេព ថប

(ះមព�ប ) 

ព់ព�ំំកយ់កយ 

ះយ�ជ�ា�រមេរថនសព ិរ្�ទពជបាាជពេ�នំែបបប

រ�រពេះយ�ជ�នសព ិរ្រចបារយ ែេ�ាទមិបាប

ំរជ�។ 

ែហសំនរពរំ ក� 

 

រមពំន�ហំតមិ�វ�មធ រ 

 ិ�់ពជបរាុនបរថាប�្រ���ាយចរថាយ�ីមធ រប�ំបំរជ� ។ រលរ�ែមា ឈបប

(Nassmacher) េ�រនថែាយ ពថក “របម ិរ្�រគេបពំ�នះកខ បរ�កាទអ រថរមធ រ 

ររ  ិះន�នរាននែនំនរារះុ�រកមន បិ�ំរជ� ស់ះរ�ប ហំតមិ�វ�មធ រជននមិស ន ថិរ�រពេននប

នករ់ខប�កះយ�បិែថ ិរ្�រគេបនន  ិះរ�ណ ប”។ អាាយេះថរះកែចបនែច្ិា�នះពិអាី 

ហំតមិ�វ�មធ រ�ំព់ព�ំំំរជ� ា�ពរេ រជំនែំា្រ���កបពថស�្ិក�ថននា់ពយា់លបជពប

នសពរនះរចេរ�េ�រារះកាំអរ្រសញរពរ�រពេមិធ�ិាហំតមាននះ�រគេប។ កជពិត�់ ព ី 

ហំតមិ�វ�វយាទមិរបារ�បបេកាមពថនសពា�ករម េិមេែថរមះេ� យិកះន�មិាប�្ហំតមិ�វ��រគេបរាប

ា់វយាំបារលរចរាពិះ�ះិ��រ�ប។ 

 



 រវបកគ �រររប រាះយា�កមាពរមា� កំរះច�ុករនេបាចទជកនះពិអា�ហំតមិ�វ�រចបប

រា។ ីពំ�នព�ករររបំែមពរេបរះកេ �ថមិា ះយន រ�ះយ ់ពិែថ ិរ្�រគេបនសព 

េ�ាាជពាទមិបាមធ រ រមបបករពថាបនងា�នសពរបេេ�ាាជពនះកាបនងា�នសពពំ�នះាះរះំននេ�ប

ះយន រវយះយ ់ពនសពេ�ពរាទមិបាមធ រប�ំបំរជ�ររនះមនតាេ�ររយ នថរះពរេេប ះ់ែាទប

 កនស។ រវបកគ រ�បរនទ  ិរ្�រគេបរារះមិរាែរាែច ញ  �ំបពះំះែះំះ  ា�នកមររ�រពេហំតមប

ិ�វ�ិែថសំមិា ៩០% ់ រនសពរារះមិរាែរាហ ះ្ទិាញំ ះយ�ជ�ា�រមេរថនសពេ�ាទហំតមិ�វ�

មធ រា�នំះនជះ យិកះន នសពររពេពរឃេញកប“ម�ថននក�ំពំនន់ិ ”  ិះរ�ណ ប។ រារាពរចប ហំតមិ�វ�

មធ របា�ពរេ រម�ថននកនព�ឆុំ�នបររសេព�ទិរ់ញាយាទាទល�មិរជនមិនជរែាេអានរខកខ បពជបននប

 ិះរ�ណ ប ននពំ�នព�កកនរាមពថពជបាំនមេរសរនុបរ�រករចេ្ិា�ែពអាិែថ ិរ្�រគេបប

រចបរា។ កា�នកមររ�រពេហំតមិ�វ�មធ រប(គ រិះ�ែថរារះាចទិាេ  ះិ ) ា�ាយរចរ�រអាប

ះ់ែនិខរ នំែបបរ�រពេមិរបាប�ំបពរចពាកំ� � ិរ្�រគេបបគចទរ េិអាក ខ់ ែថិន់សរជ្ិរនថ

ែាយ ពថនសពេ�ររេនា�រះបរកព  ិះចា �ាែាន្ះះរមកបរ�បរររប។ប ិរ្�រគេបន់ះា�ប

�ំច កា�នកមរគ សខ យរ�រពេហំតមិ�វ�មធ រក ិរ្យ។  

 

ជរ ១២ រមពំនហំតមិ�វ�មធ រនសពរម េិមេែថរារះមិរាែ ះ់ែ  

ា �ហំតមិ�វ�មធ រ នហចិ  �ទមន �បេិា ប ិ �បញ់ហ ះ្ទន� 

មិាប�្នសពព់ព�ំំំរជ�មិស ន ថិ ះមរបាាថរខែ ែហសំនរពះំ ាះទជពទ ា់មន ពទ រាហ ះ្ទិ 

មិាប�្នសពហំតមិ�វ�មធ រប�ំបំរជ�ប

រែាេ  
 េ ា របេរយបជ  ិះ� 

មិាប�្នសពហំតមិ�វ�មធ រមិស ន ថិ ា់មាទែបែុះបនានបហះ ិ  ទបពះំះែះំះបាបាះប ិ ពថ 

ា�ននហំតមិ�វ�មធ រ ា់ុែរិទមន � 

 

៧. រាពរាល�កនិនះរហំតមិ�វ�មធ រ 

ហំតមិ�វ�នសពា�រពរំជជបឧិននពមបះា្ចករឃែចរេបរន ន បមនតាេ�កនពថពះ� រាពប�ំ/ តប

រមកបរាពរេបរន ន។បមិែំ�រ េិ ហំតមិ�វ�វយរចបមនតាេ�កនពថពះ�រាពរេបរន នបរនះរម េិមេែថីរបប

់ុពថរារះបះា្ចករឃែច ររ  ិះន�នមិែំ�រ េិគាកំែាាមនមនតាេ�របររ�រម េិមេែថប(ជពពាជ) ករចេប

ស់រះបមនតាននា�នកមររ�រពេែរពខយមានសព ិរ្�រគេបាាជពេ�ាទរាពពះ�  នសពករ�បនះ��

ររយសពថក ខ់ ែថិន់យមារារះកឧិននពម�មធ រែមា ថិ ិរ្ ះ់ែ ប ាទកជបឥា្ំាពវយំែ�

សពថពា្កពរេបរន ន។បកា�េរាពរះកកនពថ ហំតមិ�វ�មធ រហ់នររុរ��គថរេបរន នមនតាេ�

ា�ះាននរះិិនសពពំ�ែ់ាា�ពា្ំមិកំិរនបិរះរព យិ ររយកមិរជនមិនជរបមិែំា្អាបាទប

 ិរ្មិនយ។ប ពេ ាញំរាុន ហំតមិ�វ�នះមនតាេ�រកនពថ្ិរារាពរមកបិចុ ថិាទករេបរន ន ។ប

កា�ះានននិិរ�បា�ះ�ម ន្ិររយ នថេ��់ាះយ�ជ�ា�រមេរថនសពមនតាកនពថហំតមិ�វ�បជពបរពា្កពនសព

ារមិរជនមិនជរារះករេបរន នាាជពេ�រមកបាទករេបរន នេ�ិត� ថិបះយន រំព់ព�ំំកយ់កយាញំប

នះមនតាេ�ររម េិមេែថរសេព�ទាម�ះយ វរថាី ិរ្�រគេបប�ំបមរ�ពារយមាិែថាជររ។ប



ាននមិរគជ�ឌពជបរក្រាុនេកបសំនះសរហ់នគាកំរចបពរាញំ  មិែំ�រ េិ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�ប

ពំ�េ�ា�ះាននជពពរេ់ ប នមពតា្ិា�កេបក ឌ ហំតមាននះ ។ 

 

រវបកគ �រររបបកកនពថ ហំតមិ�វ�ែមា ថិបះា្ចករឃែចរារមកបរាពរេបរន នប

កររបា��បបក ិរិ�រគេបាយេះថមនតាករព�ទរសេព�ទបរពររម េិមេែថរះបះា្ចកិែថាជររ។ប

ករ�បិកកពយេរែមា ថិ ិរ្�នសពពំ�នះនែចរព់ព�ំំរព�ទេ� កាំរែែរារះមន �អា

នសពពា្កព�ករេបរន នាំេរ��វបាះរកពះ�។បរះនយិ�ថ�នសពាែំបបចពំ�ែ់ ាា�ក ទរះយរ េ� 

មិាប�្និិរ�បររនះកឧិែយកនសែមា ថិ ិរ្�រគេបន់ះ នសពនះករហនះចយ្ិរនំននិរេ�ប

កា�នំែបបនគពរាុនរ�រពេមរ�ពជ�ារា�មាាិែព�ននំពជបមរ�ពន់ះ។បករចេហំតមិ�វ�ជពនិិមិរគព  

ស់ះកបកឧិននពម�នករមិាប�្ក្ាចក្ប ករសេពបនះមនតាេ�កនពថរាពះ� រាពរេបរន នរសេព�ទជជបកនថិ�នប

ិ�់សរពេរ�ប  ទំ ហំតមិ�វ�រប់ុពថាញំបកកាំន�ែថបនះមនតាេ�កនពថវយពះ�ប�ំ  រមកបរាព

រេបរន ន។បក ពាជបមិាប�្ ពជបះយ�ជ�នះមនតាេ�រិរេនរេប នសពនករ់ខប�ហំតមិ�វ�មនតាេ�កនពថពះ�

រាពរេបរន នប�ំនករ់ខបរាុននះមនតាេ�កនពថរមកបរាពរេបរន ន។ 

 

ហំតមិ�វ�នសពា�ពរេ រិ�នបជពពាជមនតាេ�កនពថមិាយន យ បតប ញ�រញ ថិករ�បប( ស់ះកកកនពថប

្ិករុរពថមនទាែបស់ះនសពរេ�ា�ះាននរារះមិរាែិុះព ិ  ទ បក�ប�ំមរតន ែះទ)។ប ពរេ រា�ំំះចបបប

ែយស�ថេកបកកនពថហំតមិ�វ�និិរ�បរនះាែ្�ឌវបេ�ប�ំបា�ពរេ ររាុវនថ។បជរមពេែពជបប

រាុននសពពំ�ែ់ាែពំែិេកកនពថាអំវ�របនកមររ�រពេព់ពំ�ិរ�ន បនែ�បស់ះនសពរេ�ា�ះាននប

រារះមិរាែរមិែះទពបននប�ំប ិ ះិ។  

 

ជរប១៣បរាពរាល�កនិនះរហំតមិ�វ� 

រាពរាលនសពមនតាកនពថ រគិពថ ឧវហ ឌ  

ពះ�រាពរេបរន ន 
់ិ ព�ន�កនិនះរកពាជមនតានកមររ�រពេប

ពា្កពរេបរន នាទរពេរពះ� 

មិរាែនហ្ថាទ� 

បះែ ះ្ ទ 

រមកបរាពរេបរន ន 
នះរចេ្ិ  ិបបពថ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�ប

នសពជជិកពយេររះការយ ែព់ព�ំំកពះ�។ 
មិរាែក�បរ់ះយិុទបេរយ 

ះរចខ បរាពរេបរន ន 

(កកនពថគំាកកិ�ន) 

(កពាជ) រម េិមេែថែមា ថិជជបសពថែរពាអានសពប

ពំ�វរថា��ករេបរន និែថ ិរ្។ 

មិរាែរាុថបរ់ិរា េនប

ាបាះប ិ ពថ 

 
 

ករម េិមេែថហំតមិ�វ�មធ ររសេព�ទជមព�ញកនរាមពថ 

 

រះ់ រនសពហំតមិ�វ�មធ របមនតាេ�ររថ្ិរម េិមេែថគ ា់ពយា់លប យិកះនរសេព�ទែរមពះ

្ិេ�រពរំស់ះនសពរបេេ�ាំអរ្ជះពររហេបរះកែំរ្រ�បបជជពកពហំតមិ�វ�រ�បមនតាេ�រប

រម េិមេែថរសេព�ទែរមពះេ�រព យិ សារាុនកនស។បរព យិ នសពមពតមករ យិកះនរចប  េរសេព�ទ



រពេររពុែថនាខ អាប�ំរសេព�ទម ថិមះយ ់ពប�ំបះយ�បិែថារមិរជនមិនជរះករេបរន ន។បរសេព�ទ ាាជព

េ�ហំតមិ�វ�មធ របកា់រ� ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�ប(រវប ទិកា�រ ទ រពេរនពះយរបប

មិរាែ់ខបស់ះកប ចិ យថបែុះបនានប�ំ�ពទិុទករសេព) មនតាននរបក ឌ ាយាទករម េិមេែថហំតមិ�វ�ប

មធ រ។បរារះមិរាែពជបះយ�ជ�បកនមពតាាយេះថរះករចេេបក ឌ បររមនតាមិស ន ថិរ�រពេគាកំនសព

េ�ពរាទមិបាំរជ�កនស។បកមាពសរហំតមិ�វ�មធ ររះញាញំនះមនតាេ�រានថាះរកក

ឧិរ ឌ ពជបរះះយរ�ពឧិរ ឌ ែយស�ថំរាុនរសេព�ទធចកា�ះាននជពពរេ់ ប នមពតា្ិរចេេបក ឌ

ែមា ថិ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�។  

  

រពរំមពតមពជបរាុន�ហំតមិ�វ�មធ របេរសេព�ទកនថិ�នបរមពំនះយ�ប រាពរេបរន នប

ជពបរកះអ� ថិិតមននំ�ហំតមិ�វ�រ�បរ���នស�រយ នថះយ�ប។ប ប�នកនិិរ�បមនតាេ�ររម េិមេែថ

ែមា ថិករេបរន នមិធចំិនទរាែហសំនរពរំ។ រលរមិធចំិនទេរ រថបា់េា ប( Barack Obama) េក

រិរេជ�សយិ់រ យិកះននសពេ�ិសំរែកាាជពបរហំតមិ�វ�ែធ របនសពករ�បេ�ា�ះ�ម ន្ិនថប

រចេការយ ែមេរថរបំែិះច ថិរារះះយ�ជ�ពជបនសពរពំ�េ�មេ ថិ្ិស�ែមា ថិបះា្ចកិែថនថ។  

 

រាា�ាននមិរគជ�ឌរក្រាុននសពរនះាាជពេ�ាទហំតមិ�វ�មធ រ។បមិរាែេរយេ�

អ� ថិនករ់ខប�ហំតមិ�វ�មធ ររ���ិ�់ែពអារប �ភបកពាទន យ១៩៨៨។បមិែំ�រ េិ ិរ្

�រគេប�ា�ាែំពអារប �ភបរពេែាទប២% �រិរេជ� ែះិ ិែថ់ខជ�ប ិរ្រចប��មនតាេនថិថហំតម

ិ�វ�មធ រពជបអរែាេ��បរថរ�ន ព�ាែំពអារប�ភបរារះ ិរ្រចប។បពា្កពរះញពរាទប

ករចេស់រា បាះយា�អាះចែថលែថវយំែ�រចបរា។បរះ់ រនសព រ់ជ�ះយ�ជ�ែនទរារះសំែអេរយ

េ�ររេ�រេាទះយ�ជ�នំះ យិកះនប៤% រះន យប១៩៨០បហ់នសពថប១៨% រះន យប២០០៩ប រាា�រជន រក្រាុននសពប

មនតាកបរពរា�ិពថាយាទក ខ់ ែថិន់រ�ប។ប ិរ្�រគេប ររា�កបេនគ ា់ខបនសរះកែមពិ់ខជ�

រ�ជពាធំ�វយរ�បបនសព ករហនះរចេ្ិាជររេនថិថគាកំជព ះយ�ជ�ប៧ល�ាេ  ប់រារះហំតមិ�វ�ប

មធ ររះះរចខ បាទន យ២០០៣បសពថន យ២០០៧។បាបំមរពំែរសុ រ�បមនតាេ�មិរាែមរតនែះទ  បររ�ា�ះានន

រះន យ១៩៩៣បរបា�កកនពថហំតមិ�វ�មធ រះយ�ជ�ប១០% ិន�នពរាុនសពថ ិរ្�រគេបប

ែមា ថិរិរេជ�នយ�រែនក ថិរន នា រថ�ប“មរ�ពរប�ភបនសព់ចបអាកនយ�”។បកគាទពនរាុនបពា្កព�

រយន ាមពថរ�បនះមនតាេ�រពេរបរពររចេកាំអរ្រសញរព។ប់ រនសព អាកនយ�ិែថែនទេ�

ររេ�រេាទប៥% រ�ប៨% �ំិចុ ថិពរប២៣% រាន យប១៩៩២ប១៩៩៥ប�ំប២០០០កិ�និចុ ថិបា�រជន

ករមះេ�នសពនះបរពរា�ិពថក ខ់ ែថិន់រ�បបរបជពវយរជន ពជបនសពកបករេបរន នកពាទន យ១៩៩២ប

េកករេបរន នាហះិរ្រពេរាទាទរាមិរាែមរតនែះទបា ថិជយាទ រាពនសពមិរាែរ�បាាជពេ�ំររជិពរ។ប

រមរាទរចបបរពំ�រឃេញា�ក ទរះរមពេ�ិន�នពរាុនរារារះអាកនយ�ិែថំែទនរារះករេបរន នាទប

រពេរះះរមកបរ�ប។បបបបប 

 

ិ�់កែកន �ះាពចច 
 



ពរសពថមន�ពរ�បបរបេេ�ាំអរ្ជះរហេបាយាទ រព យិ �មិាប�្ហំតមិ�វ�មធ របមាពវយ

រិុិនសពមិាប�្រ�បនះមនតាេ�ិរេនរេ។បះ ា ំិ ននំនសពនះររេនា�របមហំតមិ�វ�រ�បររមនតាេ�ប

រយ នថជះរហេបនសបររ  ិះន�នរាពរ�បបរបេាយេះថមនតារបំមបិ�់កែកន �ះាពចចរប់ុពថបនសពររេនប

រេាទហំតមិ�វ�មធ រ។បជពបររព យិ នសពរបេេ�ាំអរ្ជះពររហេបបះយ ះ ះា ថិរកនេព

សរា�មរែយស�ថពជបេបិ�់ពជបះយ�ជ�នសពរបេេ�រយ នថជះរហេបរារះាននិានសពា�ំម ថិ។  

រែះរនទរកនេព 

 
ជរ១៤បិ�់កែកន �ះាពចចនសពនះររេនា�រារាពរចេហំតមិ�វ�មធ រ 

េបក ឌ ិែថរ�ុពប

(Neill) 

 

• ារិថា�្ពំ�ជមនតាេ�ិេំនិេយ្ិរចេាអំវ�រសេព�ទមាមាថ ិរ្�រគេបនសព 

ាជររេ�ជយវែថគ សខ យរ���និិនក�ប�ំបរព�រគេបិែថ ិរ្វយរចប

រេប។ 

• ីនះរចេ្ិមិាប�្ ិរ្នសពា�ំម ថិ...បាំេរ�� ខ់ ែថិន់កពជប�� ិរ្ប

កពជប�� ិរ្�រគេបនសពា�ំម ថិនសពរបំែមពរះកាាជពេ�គាកំប

ាទសំបររ  ិះន�នកពជប�� ិរ្�រគេបគាទនសពមនតាននាះបបគ ពយេររសេព�ទាាជពប

េ��ធ�វយរចប។ 

• មិែំ�រ េិ ិរ្�រគេបា�កា�នកមររ�រពេគាកំសំបាជររនះ��មនតាេ�ិត�ះ ប

ិត�់ ព...្ិរេបិថរាពរំះ�់ំន យ់ម �ិនមិគ រាបពះនិែថ់ខជ�បនសពិះ�ះិ��រ�បា�

 ិរ្ពជបះយ�ជ�រចេការយ ែមេរថរាជពព់ពំ�ប(ជពបរកា ថិរន នក្ប

ែយ�បនព�អ ពថបមា�ននំក ឌ រយម�ន។ព។) 

• [ហំតមិ�វ�មធ រមិនហពកនះ] រចេ្ិ ិរ្�រគេបកខ បកនករពជប�ប

សំ។បជយ�ជែ្ិករចេកនយ�ិែថាពសំរ���សំប ិរ្�រគេបមនតាេ�ប

ជមព�ញ្ិរចេកនយ�ិែថសំរ���ាពសំាញំ។ 

រលរប�ា ែឈប 

(Nassmacher) 

 
 

• ំររជិអាិែថ ិរ្នះមនតាេ�រចេ្ិ  ិបបពថរបមកា�នកមរិែថាជររ 

រ�រពេគាកំិែថសំ។បរ�បេកិ�់ះព�ពជបរារះមិរាែនសពែនំនរារះសយ�រថប

កព�ក ខ់ ែថិន់ នសព ិរ្យរយាះក�ថាយ�ះ។ 

• កែរមពះះំននរ�រពេះយ�ជ�ប�ំបកនិនះរហំតមិ�វ�មធ រនះា�អាពំ�ប

បះននំពងះយរបប ិរ្មិនយ។ 

• កែុថពនំចចេ�ិរ់ញកឧិននពម�នករហំតមាននះែមា ថិ ិរ្�រគេបប

ាមិកមិំបអាគ សខ យរះះយរ�ពាពសំមពតម។ 

រលរកមបហ្ព់រ  

Casas-Zamora 

 

• [ហំតមិ�វ�មធ រ] ពំ�នះជយ�ជែ្ិជយ�ជបឧិននពមាទមិបាំរជ�េ�រេប រហេប

មិែំា្អាិែថហំតមិ�វ�មធ ររាា�រមពំនគ សខ យរះកមិនយាយរាេប

ាះរពជប។ 

• [ហំតមិ�វ�មធ រ] ា�ក យស�រ�សពថកមិរជនមិនជរះករេបរន នប�ំប

រចេ្ិមិាប�្ ិរ្ា�កាំេរ�� ខ់ ែថិន់។  

• [ហំតមិ�វ�មធ រ] កនពថ្ិ ិរ្�រគេប�់ា�ធ�នសពរចេ្ិា�នរបសពថប

មពយទអារារះែយពបពា្ំមិកំិរនបិកុរះប�ំបែចបបអា។ 

ែអកនំា់មន ពទ • ហំតមិ�វ�មធ រនះ  ិបបពថសពថំររជិអាិែថ ិរ្ប�ំរចេ្ិ ិរ្



 ររាា ំកះមព�ប ា�នកមររ�រពេសំ។ 

• ហំតមិ�វ�មធ រនះចយ្ិ ិរ្នពបរះំននាះររថរ�រពេែាជំរិែថប

ាជររប�ំបមរ�ពែយពែះទាពំា់រ�។ 

• កែរមពះះំននរ�រពេះយ�ជ�ប�ំកនិនះរគាកំនះពំ�បះននំពងះយរបប ិរ្ន់ះប

 ិរ្�រគេបនសពរាេិិរេនគាទប�ំ/តប ិរ្មិនយ។ 

• ហំតមិ�វ�មធ រនះជជបមិព់ពកនះយាយ�ះិែថ ិរ្យប�ំបររយក ខ់ ែថ

ិន់មិាប�្ ិរ្។  

• កែុថពនំេ�ិរ់ញក ហំតមិ�វ�មធ រាមិកមិំបអាគ សខ យរារះប

ះយរ�ពមិកាពសំមពតមនសពាជររនះរពេពរឃេញកបីកាយរ�ប�រគេបពំ�ប

រមា បមនថ។ 

• មិកាពសំនះ��ពំ�បពថំែិកប ិរ្�រគេបេកនាំអាែមា ថិកប

រម េិមេែថគាកំិែថសំរា។ 

ែាចាះចំិចបិែថ 

ACE (ACE Encyclope-

dia) 

• ហំតមិ�វ�មធ ររចេ្ិា�ាខ នក�ថននសខ យីារ�រគេបប(រពស�រចយ

 ិរ្ រិរេជ�) �ំមិកាពសំមពតមប(ែាជំរិរ្បារយមាិរ្បាររេបរន ន)។ 

• ហំតមិ�វ�មធ រាបំរ្មិាប�្�រគេបពជបនសពា �ក ខ់ ែថិន់នសពជជបប

រ្ាយ�ះិែថ ិរ្ប�ំបរិរេជ�នសពេ�ារថម�បគ  �ាយ។ 

• ជពបរហំតមិ�វ�មធ រ ារិថា�្មនតាិេយះំននជជបឧិននពម ិរ្�ំរិរេជ�

នសពារិថា�្ា�ាែ្�រពំ�ំែិកពជប។ 

• ហំតមិ�វ�មធ រនសពេ�កនពថរ�្ិ ិរ្រគេបប�ំ  រិរេជ�េ�ប

សរ នេ ពបរ�ធ�ាទកាបំាភិមលរុ�ប�ំបព�ុទរាាិបបររ�្ិាជរារ�រគេបប

នសពា��ធ�រមះេ�។ 

•  ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�េការា�ះាននរែះរនទែរមពះះំននប�ំបមិព់ពពះប។  

•  ិរ្�រគេបមិឈពរ���កនមិកខ ប់ខជ�រ�កាយកិែថសំកកកខ បរ�ប

កនករពជបិែថែយពែះទាពំ។ 

 
ជពបរជរ១៤សរពេប រនះាបនេ�ក ា�ិ�់កែកន �ះាពករមះេ�នសពរេ�រពេររេប

កា់រ�បនសពបរថាប�្រ���ហំតមិ�វ�មធ រែមា ថិ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�  

• កកនថ ន់ ះថ ( ិរ្�រគេបេនថិថកវរថាកពជប��មិកាពសំ)  

• ក �នម�/កពំ�នះែមពិេ�ប(មិាប�្ ិរ្ពំ�នះែមពិ់ខជ�រ���ាយរចគាទរារះក

ជជបឧិននពម)។ 

• ករម េិាយ�ះមិស ន ថិប( ិរ្ម ថិមាយ�ះនះរម េិមេែថហំតមិ�វ�មធ រប

រសេព�ទាម�ាយ�ះិែថ់ខជ�)។ 

• ាមិកមិំបអា (ហំតមិ�វ�មធ រែមា ថិ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�កពាជប

ពំ�ែ់ាា�មិកមិំបអារចបរា)។ 

ការះែពបរែុេនន ម ថិកែំរ្វយាែថរពេិ�់ចចនសពបរថាប�្រ���ហំតមិ�វ�មធ រប

រចេរេននរ�រពេមិរាែនសពពា្ំមិកំិរនបិា�អាាែថាះយនន  ិះរ�ណ បបស់រះបរហេបេ�កកបពថស�ប



ិែថរបេរ�រពេឥា្ំាពប�ំបិ�់កែកន �ះាពចច�ហំតមិ�វ�មធ ររារះនករសារាុន�ាំបាប

រលររាា�រមពំនគ សខ យ។ 

 

មិែំ�រ េិ ិរ្�រគេបាាជពេ�គាកំម ថិម�ថាទសំបបរ ា�កេពមក ិរ្វយរចប��

ពំ�ាយេះថែចបនែចរជយ�ជបាទែាជំរិែថ់ខជ�រាុនរា  នសពករហនះរចេ្ិ ិរ្វយរចបររាះយែ់ារ ន់ នកប

បរះំននាះររថរ�រពេ យិ មេក ិែថែាជំរាជររ  ិះចា �នស។ កបករហនះ  ិរ្វយរចបនះម�ថ

ននការនយ�ិែថសំនន  ិះរ�ណ ប ននពំ�េ�នយ�្ិមិកាពសំា់រ�រា។ប រលរនប�បកគ  (Genckaya) 

េ�រពេររេក “រារះមិរាែាជទបជយ�ជបរប់ុពថិែថសំេ�រចេ្ិ ិរ្�រគេបនសពា�ពរេ រប

ែព�ននំែពំែិា�កា�នកមរនករហំតមាននះរ�រពេមិបាព់ព�ំំនិិរ�ប” ះយន រំរលរ�ា ែឈបេ�ប

រចេករនថែាយ ពថគ ស់រះបក  

 

“មិែំ�រ េិា�នកពសយិ់រនុបរ�រពា្ំមិកំិរនបិាយបាចា្ិា�កកនពថជយ�ជបិន�នពរាុនគ ប

រមះេ�ែ�្�រែច្ ថិរ�រះរត� ថិគាកំិែថ ិរ្�រគេបបិិហំតមាននះ�រគេបជរយ នថាយាទបររាព

នសពមនតាិត� ថិបតបកនថិ�នបកឧិននពម�រិុិរ�ប។បមិែំ�រ េិ ិរ្�រគេបពំ�េ�ិរេន្ិា��់ាប

ិ�ន ញាយចរថាយ�កាះំម�នបឌកពជបនករចច�ែយពែះទាពំរាប ិរ្�រគេបវយរចប��ពំ�េ�ប

ះ់ពជពរះករចេ្ិា�ពា្ំមិកំិរនបិមិរិរបះំអារេប។បស់ះ រ�បនសបមិែំ�រ េិិ�ន ញាយចរថប

ាយ�រចបពំ�ិរេន្ិា�កពមិរគជ�ឌនករហំតមាននះរាបិ�ន ញរចបររ��ាះយនះារថុែគ រមករារះ

បររាពនាេ�នស”។ប 

 

ហំតមិ�វ�មធ រមនតាេ�រម េិមេែថរារះមិរាែករមះេ�ែមា ថិបររាព់ខទនសពរពំ�វ�ថនះ

រពេពរឃេញពា្កពរារេប។បរាា�រជន ករមះេ�រាុនកនស  នសពេ�ជបឥា្ំាពរពេែរពាអាិែថ 

ិរ្�រគេប នសពរា�កពយេររះកិរេនាយចរថាយ�មពតមពជបះយ�ជ�ប(ររឃេញា�កះះបគពគបប

គ សខ យ�់ាែាជំរអាិែថ ិរ្រារះមិរាែនសពពា្ំមិកំរនបិា�អាាែថាះយបរបពំ�បរថាប�្

រ���ិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបិែថាជរររចបរា)។ កែំរ្ពជបេ�ិរ់ញក រារះមិរាែរលរស

ពំះនសព�ំបពពា្ំមិកំិរនបិ ករថរះញ្ិា�ករម េិមេែថហំតមិ�វ�មធ រិរថស់ះកាះយេ�

ជបឥា្ំាពាចទសពថកររេ�រេបតបកគបះះបែាជំរអាិែថ ិរ្�រគេបរចបរា ។ ស់ះនសពរបេ

េ�់ែិ�� រថាទសរពេំម ថិបរិុិនសពមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រមនតាេ�ិរេនរេនះជបឥា្ំាពប

គ រមះេ�មិែំ�រ េិា�កកនពថហំតមិ�វ�មធ ររវបជពពរេេប�រររប។បមិែំ�រ េិ ក ន់ ះថ

ាយចរថាយ�ី ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�  ាទែាជំរប�ំារយមា ិែថាជររេកិ�់ពជបែយស�ថ  រចប

ករម េិមេែថព់ព�ំំកយ់កយ �ំកកនពថកា�ះរមបា�្ែមា ថិាអំវ�(នំះនជះ)បរសេព�ទរពេរា�រះំនន ្ិា�ក

ះ់ពជពាទមធ ជ�រចបររនះកសយរ�បំមបពជបនស។ 

 

 

 



កកនថ ន់ ះថាទែាជំរប�ំបមរ�ពារយមា 

ាយ បាយ�នសពររពេររេកា់រ�រសេព�ទជយវែថរ���ហំតមិ�វ�មធ រេកបហំតមិ�វ�ប

រ�បនះ��ិំា់ុ ថិមិាប�្ ិរ្ាទកះ់ពជពិែថារគាទ  �ំ/តបចយរ�រប“ករយែបុ” អាសខ យិយជិែថប

 ិរ្�រគេបរារះែអបនសពរែយរំរ�រពេកពំ�នះនមិមិមពេ�បតបកពំ�នះែមពិេ��

មិាប�្ ិរ្។បារំមាមកាា រថេ�រពេររេកប“របមកនិនះរគាកំជពពរេេប�ពជបមនតា

នកមររ�រពេពា្កព�ករេបរន នាទរពេរពះ�ប ិរ្�រគេបនសពា �ាននា�រារះករេបរន នរាប

រាពរចបបកាំរែែ ិរ្នសពរាេិ��ិរេនគាទ�ំពំ�ាាជពេ�ាននមិរគជ�ឌាទមិាប�្រចបរា។បស់រះបប

កា�ះាននមិាប�្បឧិននពម�ិែថសំេករជន ពជបនសពកនពថកពមិរគជ�ឌសពថ ិរ្យរមះេ�ក ិរ្

ន់ះ”។បរវបកគ �រររបបកំមាមកាគាទរ�បរ�រពេមិរាែមិកំិរនបិះយ�ជ�២៥េ�ិរ់ញកប

“ា �មិរាែ�ពជបរចេឧិននពម�មធ រនសពចយរ�រកិំា់ុ ថិបតបករចេ្ិរយែបុប(ឧវហ ឌ ប

កពំ�នះែមពិេ�/បកពំ�នះនមិមិមពេ�) ិែថ ិរ្�រគេបរេប”។បរះ់ រនសពិ�ន

មិាប�្ ិរ្�រគេបរាាេ  ះិ រាននបា�រែនអាជ្ិរនថែាយ ពថរារេបរារះរយះរាពិចុ ថិាទ

ែមរយ ពបកពំ�នះនមិមិមពេ�រ�បេ�ា ថិរកនេពពះ�រាពា�កា�ះាននមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ ររ�

រាុន។ 

  

Uកាម�ាយ�ះិែថ ិរ្កះនា នន ំ

ាយ បាយ�នសពបរថាប�្ ពជបេកបកកនពថហំតមិ�វ�មធ រនះបររ�រម េិែមា ថិាម�

ាយ�ះមិស ន ថិិែថ ិរ្�រគេបពជបបពំ�នព�ននរារះមិរាែមិកំិរនបិគាទរកា រចបរា។ប

រលរនំះម�ថភប ( Alexander) េ�រនថែាយ ពថកប“ហំតមិ�វ�មធ រនះិន�នពាយ�ះនគពរាុនសពថ

ំបំេពបមិែំ�រ េិ ិរ្ក�ថាយ�ះាាជពេ�ាយ�ះមនមនមជរ�រពេព់ព�ំំ�់មិនយិែថ់ខជ�។  ានន-

នសព ិរ្ម ថិមាយ�ះាាជពេ�មិស ន ថិហ់នសពថ់ិ ព�ននសពររម េិមេែថរសេព�ទរយ នថកបរនេារ�ប

មនតាាាជពហំតមិ�វ�មធ រប�ំបរនេមនតាាាជពរមកពពរេ់ ប គ ស់ះរពនះ”។បរារះរ ទ នសពររេនា�ប

រារះមិរាែនថហ្�ទបរេ�ាបនកបាយ�ះម ថិស ន ថិិែថ ិរ្ម ថិមំបំេពែះទែះទា�ពប (CCM) 

“ា�ពរេ រក�ថនននមររថរ�រារាពនសព ិរ្នសពា�នយ�រារះែអរះមិរាែនថហ្�ទបមនតាប

េ�រកនពថ្ិ�់ាហំតមិ�វ�មធ រប ... [ះយន រំ ិរ្ម ថិមាយ�ះែះទែះទា�ពេ�]ាាជពះយន រប

ពជបគ យរារះះយរ�ពព់ព�ំំវយរ�ប”។បរ ទ នសពជ្ិា ថិនពា ឌ ពជបរាុនេមិរាែនមហំចះសន�់បប

នសពរា�ព�ុំពករនេបហំតមិ�វ�មធ រមនតាេ�រម េិមេែថរសេព�ទរពេររពុែថាហះអានករ�រគេបនសប

តរារះ់ រនសព ិរ្ម ថិមាយ�ះរាាំ�ែះទប (ANC) េ�ាាជពះយន រជំន២អ៣�ហំតមិ�វ�ប

មធ រនសពរេ�និនះរ។ 

 

កកាំន�ែថបរបេពំ�មនតា យិរកខេែ្ិហជែាទកាំនាយាទកកនពថមរែយស�ថរ�រពេគាកំរារះកបរប

ឈបរារះករេបរន នរចបរាបរវប ទិរារះ ិ�ន មិរាែមិកំិរនបិគាទរកា រររប។បជពបរាំ��បប

កពាទន យ២០០០ រលរ មហច់  (Saffu) េ�រនថែាយ ពថកប“ាែំពអាវយព់ព��ធ�ី ិរ្ម ថិមប

ាយ�ះ�ំ ិរ្មិនយបនសពេ�ិរ់ញរារះពា្អាិែថ ិរ្ក�ថាយ�ះរសេព�ទពះិរពេះយ�បប



ិែថម ថិ ិរ្មិនយវយាែថិ់រជពិត�់ ព របា�រមពំនាែំពអា១៥ :១ប(កះយ�បិែថ ិរ្

ក�ថាយ�ះននពជបរែាេ��កះយ�បិែថ ិរ្មិនយះយ�ជ�១៥ិ់រិត�់ ព ) ស់ះនសពររេនា�រារះប

មិរាែ ិ �បរហេបរមពំនាែំពអារ�បមិនហពកា�ក�ថននយរារះមិរាែររ�គ ប�ំប៣០ :១បរារះ

មិរាែរែរ ិ ពថ ... េ�រចេ្ិ  ិបបពថសពថអាបះននំពងបតបែពអាមិកំិរនបិ�ករេបរន ន។បមិែំ�ប

រ េិកពាេំររ�បររេនរេនព�បរររជននរនថែាយ ពថនសកបា ថិជយាទន យ២០០០ពរប ិរ្ម ថិមាយ�ះប

ិែថមិរាែវយរចបេ�ាាជពិរជបបកិ�និចុ ថិរារះករេបរន ន។ប  

កពំ�នះនមិមិមពេ��មិាប�្ ិរ្ប 

 
ហំតមិ�វ�មធ រាមិកមិំបអាគ សខ យ 

ិ�់ពជបរាុននសពបរថាប�្រ���ហំតមិ�វ�មធ រេកបហំតមិ�វ�មធ រែនំនរារះប

ាយរចនសពា �មិកមិំបអារារារះះយរ�ពមធ ជ�  នសពពំ�េ�រពេពរឃេញក រនេរហនះាចទេ�កប

គាកំនសពាជររិថា�្មនតាេ�បររ�ះយ�បែមា ថិែរពាអាិែថ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ� រ�ាញំ។ប

រារះិ�ន មិរាែមិកំិរនបិគាទរកា បរា�កពយេរកាំរែែរះកិនចគាកំរះញាទ ាែំបបា ថិ យប

កនគវយែះ់អាប តបកពំនរពាះយ ទ និប ្ិធខ រថះ់ពរ�រះសិែថារ�រគេបប�ំ ិរ្�រគេបប

ិែថាជររ។បកែំរ្ពជបេ�រនថថែាយ ពថកប“រររា�ាែ្�រពះនាយពជបកនសកបមិរាែស់ះកបេ ទមន �ប

ករសេពបនសពា�មិកជ�កបរថរ�ន ពែថរារមកពិចុនថ�អាមរទមរប�ំនសព�ធ�ហំតមាននះា�រយ នថប

ា �ពា្អា��រចេកះយ�បមេរថសររមះេ�ែ�្�រែច្ ថិ រសេព�ទបររ�ឧិននពមសពថ ិរ្�រគេបប�ំ

រិរេជ�េ�រេប”។បស់ះនសពរលរាទ�ន់បភ់ែឈទ�ែយទ (Pinto-Duschinsky) េ�រនថះយ�យកប“រះមិរាែករមះេ�ប

ជយ�ជបឧិននពមិែថសំា�មិកមិំបអារះះយរ�ពារ�រគេបបររ  ិះន�នាមិកមិំបអាគ សខ យរារះ

ះយរ�ពាររេបរន ន”។ 

 

មិនហពករបេនះ�ំគបេ�កបិ�ុះរនសពា�ក�ថនននំះាយេះថមនតាអ� ថិរ���ាែ្�រិែថាពសំ

មិែំ�រ េិហំតមិ�វ�មធ រាំនក យិរាញ្ិេ�ជពរព យិ នសពរេ�រយ នថាះរ។បរវបកគ 

�រររបបា �កំរអា កំរះចប�ុ�ពជប ករនេរ�បកសយរ�បំមបតគ �រចបរា។បារំមាមកា

ា�ពះ់ានថា រថេ�របពាបនកប“ិាាំរម�ឌរារះមិរាែករមះេ�េ�ិរ់ញកបករចេហំតមិ�វ�

មធ រពំ�នព�រសេព�ទ យិរាញ យិ មេក ិែថរពស�រចយ ិរ្នសពះថេ�ព់ព�ំំ្ិក�ថននរមះេ�រចបរាប

រហេបា�ែ់ះចរនំះនជះនន  ិះរ�ណ បនសពេ�ិរ់ញកបហំតមិ�វ�រ�បជជបកនថិ�នបករពេរា�រះំនន្ិា�ប

ករចេាអំវ�ាះរពជប”។ប កុះបាទកាបនរ�បបេបក ឌ ិែថរលររ�ុព (Neill) េ�ិរ់ញកបា�ក

យមាករមះេ�ះយរបបាែ្�រនសពេ�រពេររេក  “រវបកា�ះ ា ំិ នំនាចទរររបាទជយ�ជបឧិននពមិែថសំប

កកនពថហំតមិ�វ�មធ រេ�ជបឥា្ំាពរារះមិរាែរចប  របរចេ្ិសយរ េ ក�រគេបក�ថនន

ា�អាមម នែមយជ្ិរនថែាយ ពថ កកនសពាះយា�កកនពថហំតមិ�វ�ិែថសំ។បេបក ឌ ពជបរាុនប

ែនទាយាទមិរាែព ់ហ យ្ិំុរ ររេ�ររឃេញនសកបកកនពថ ”គាកំ្ិេ�ម ថិម�ថែមា ថិ ិរ្�រគេប្ិេ�

វ�ថរាពរាលប េ�ជជបា ថិម នថិ�ំបបបរពេកមិឈពពះ់រថ គ ហំ្ប�ំ េ�ជជបពះិ យិេនថរាព

របារ�ខេ�់ានមពតាកិែថានទនារនែ់ុរះករម េិមេែថពរេេបាែថមពំពរសេព�ទាាជពេ�ព់ព�ំំជពប

បរាំទមែនហំ្ចច”។  

 



រវបកគ �រររប រររលរ�មា ឈប ( Nassmacher) េ�ាបនគ មន�ពមនតារបា �ព�ុំព

រារះេបក ឌ ិែថនថកប “កព  ិបបពថ�ហំតមិ�វ�មធ រមនតាេ�ររពេរបរពរែំរ្ែមា ថិ

មិរាែននាទ ទិនន  ិះរ�ណ ប”បរហនះស់រះបរមនតាក កែំរ្ំមាមកាិន�នពរាុនពះ�រាពនសពកព  ិបបពថ�

មិាប�្ហំតមិ�វ�មធ ររពះ់ិ រក�ថននះចែថរារះមិរាែអរមះេ�។  

 

កះយ�បរពេបះា្ចករឃែចនសពា�កររេ�រេ 

រ េិរវបករាះយេ�ានថិត�់ ពកា់រ�រារះិត� ទកីកិ�់ពជប នសពបរថាប�្រ���ហំតមិ�វ�

មធ ររររប (របមកបីែនំនរារះកាំអរ្ ះ ែព�ននំនសពរេ�រែេរេបកកិ�់ះថ

របនរពជបបស់ះនសពា�ិ�� រថរារះជរ២ាទសរសេព) ពា្អានសព ហំតមិ�វ�មធ ររះក

ជជបកនថិ�នបមែយស�ថិែថគាកំរារះរំះ�ក�រគេបេកិ�់ពជបរក្រាុន។  រារះនយិ�ថពជបះយ�ជ� 

ព់ពរហនះពជបនសពរមនតារចេិាិ�� រសេព�ទម ថិមហំតមាននះ�រគេបបេក  ិះ�  ិកនថិ�នប កះយ�ប

រពេបះា្ចករឃែចរេបរន ន។បមិែំ�រ េិ ា�កកនពថហំតមិ�វ�្ិេ�ម ថិម�ថជិក យ្��ករយ នថនស�ប

ះយ�បគ ែពំែិ កះយ�បរ�រពេបះា្ចករេបរន នកា់រ���ា�កកនថិ�នប។បរវបកគ  -

�រររបបករយ នថនស�ះយ�បកររបរាំេរ��ា�ះានន�ែថ។បកែំរ្គាទពជបិរ់ញ្ិរឃេញក

មិរាែនសពា�រមពំនហំតមិ�វ�មធ រ់ុែថបររាយ�កា�រមពំនះយ�បរ�រពេបះា្ចករឃែច

់ុែថនស។បរលរប ាទ�ន់បភ់ែឈទ�ែយទប (Pinto-Duschinsky) េ�ិន�នពរាុនកប “ ិរ្បតប រិរេជ�នសពាាជព

េ�ហំតមិ�វ�មធ រប របេ�ស�គ ះចែថកគាកំវយរចប��មនតាេ�កនពថរែាេ រះះយរ�ពារប

ះ់ពជពមិរជនមិនជវយាែថប ��ះចែថកពំ�ិត្ ថិកែចបនែចរគាកំិន�នពរាុនបនសពជជប្ិរបររ�ប

រម េិមេែថរសេព�ទពះិរ�រពេកះយ�បប�ំបបររមិ�ិរពេ់មិនជិែថរ”។  

 

អនសុានន 
 

របេែ់ពរចេកិ�� រថ្ិេ�ះចែថរាមនថះយ�ះះរ�បកបកែំរ្រ�ប�� ពំ�រចេកន ចយ្ិា�កប

រម េិមេែថមា�ែនទប“ាះពុមពតពជបនះរម េិេ�ម ថិសយរ�បំមបរចបរា” ។បរវបកគ �រររបបរែះរនទែ�ំំ�

ពជបះយ�ជ�បនះវញបរ�់ ាិាាំរម�ឌ់ខបនសពជះាយរារាពិរេនប�ំ  ា�ះាននមិាប�្ហំតមិ�វ�

មធ រនសពមនតាកនពថរ�្ិ ិរ្�រគេបប�ំបះា្ចករឃែចរេបរន ន។ប 

 

• ារជរថននះច ថិនសពាំា�ាយាទកា�ះាននហំតមិ�វ�មធ របតាំា�ាយាទ ក ខ់ ែថិន់មិាប�្

នសពររយាះរម េិមេែថជននំន់្ិេ�ហានថះនថកបរនេរ ពរំាចទ់ខបនសពរះថែរមពះ្ិេ�ជពបរ

ករចេរយន ាមពថវយរ�ប។បិាាំរម�ឌ នសពេ�ពរាទមិរាែសារាុននះា�មមិរគជ�ឌ 

រះកិរេនមិាប�្ហំតមិ�វ� ររ  ិះន�នារជរថននះច ថិជស�គ ះចែថកមិរាែរក្រាុននះ��ប

ាេគពនរពពមិ�់ ះ់ែ នសពាជរររពេពរឃេញ។ 

 



• កាំអរ្រសញរពគ ជំនែំា្ពជបកពជបអទបរថាប�្រប់ខជ�ាជររ់ុពថ ា�មែយស�ថគ ប

សខ យរះកិរ់ញាយាទសយរ េ ក។បសយិ់ចា ��ខ�បពជបេជព រយ នថិ�់ចច នសពមនតារបំមបប�ំប

រយ នថាយាទពរេេបែមា ថិា�ះាននមិាប�្នសពេ�ិរេនរេ។ 

 

• រារាពា�ករយ នថរព យិ ជះរហេប ករុិះយមិាប�្ែមា ថិា�ះាននមនតាាំា ាយាទពរេ រប

ាំរែែ�ះចែពុប�្�រគេបបជពា�មិាប�្រេបរន នបាយចរថាយ�ាយ�ះប�ំបះនំពរេ រ�មិាប�្ប

 ិរ្�រគេប។ 

 

• ពំ�មនតា យា�កហំតមិ�វ�មធ រនះរបំមប�់ារពថិ�់វយាែថជពនសពរបេេ�រយ នថ

រចបរាបរហេបែ់ពំនករសេព�ទីមនតាកះយ�បរាពរាលរមះេ�ពះ���ា�ពា្កពករមះេ�ររេនរេ។ប

ែ់ពរពេព្ិេ�ម ថិមជ�រមកបជះយាញំពា្កព យា�ាះរ�ហំតមិ�វ�មធ រនសពមនតាេ�កនពថ។  

 

• រមន�ពករំែះរះក ខ់ ែថិន់មិាប�្នសពេ�ិរេនជះរហេបរចបបមិែំ�រ េិមិាប�្រចបកនពថកពាាជំ�ា�ប

ា �មិែំា្អាបតបនពា�មិកមិំបអា។  

 

• ារ�រគេបាយេះថមនតារម េិមេែថព់ព�ំំនសពាជររាាជពេ�បជពបរកះ់ពជពរះាែំបប�រគ -

េបមិរិរបកាាជព ះ់ែមនតា។បរជំនកកាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ រកាននមិរគជ�ឌប

ាំរែែពជបនសព ិរ្�ំរិរេជ�បនសពះ់ពជពមិរជនមិនជរះករេបរន នប(វយព់ព) េ�ាាជពប

ជពបរកពា្កពយមានសពាជររាាជពេ�បននពំ�នព�កាចទនសពាជររមនតាេ�រចបរា។  

 

• របមនន់ណះយពំ�េ�កនពថា�ះមែ�ឌាទសយរ�បំមបពជបរ�សយរ�បំមបពជបរាុនប ីនះករយហះែប

ឆយពជបរះករថរះញ្ិា�ករម េិមេែថហំតមិ�វ�មធ របមិែំ�រ េិាះយា�កនមពតា្ិ -

ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�កនពថេបក ឌ ាយាទករម េិមេែថព់ព�ំំវយរចបប�ំបមិបា�ធ�សាប

រាុននសពាជររាាជពេ�។ 

 

• កា់រ�បហំតមិ�វ�មធ រែមា ថិ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�ជមនតាេ�ររពេពរឃេញកក

ឧិរ ឌ ពជបរះះយរ�ពឧិរ ឌ ករមះេ�រាុនបនសពរនះបររ�រម េិមេែថជព រសេព�ទ រចេ្ិែរមពះ

ពា្កពនសពរះថេ�បជពិត�់ ពវយករថនស�រយ នថរ�រពេកះយ�បប�ំបករចេាអំវ�ប�ំប

កិពមេពពជបះយ�ជ�។ 

• កះះរមកបប់ រនសពហំតមិ�វ�មធ រនះជជបមិបះា្មិនយ��ាំសំអាាាជំ�ា�ពជបះយ�ជ��

កកនពថជយ�ជបហំតមាននះាទមិបាំរជ�រះ�រគេបបករម េិមេែថហំតមិ�វ�មធ រពំ�មនតា្ិា�ប



ក  ិបបពថសពថរែ ទអារះក�ំគបែនទបតបកះ់ពជពិែថាររេបរន នរារះសយរ េ ក�រគេបប

រេប។ 

 

េាច��ាន��ដា ន 
 

រះ់ រនសពហំតមាននះេកនករាយេះថពជប�សយរ េ ក�រគេបបហំតមាននះរះរំះ�ក�រគេបប

ពំ�នសពកពំ�រះបិិ�់រចបរាប ទំ ប�នកពជបះយ�ជ�មនតាេ�ិរេនរេរសេព�ទរឆខេបនិរ���នជចាទាាជំ�ា�ប

ចចិែថហំតមាននះរះាែំបប�រគេប។បប�នកវយរ�បជពា�បកនមពតា្ិរ េិរះយហាបនងា�បករថនស�ប

រយ នថរ�រពេះយ ់ព�ំះយ�បប�ំបករយ នថបររាពនសពា�ះ�ម ន្ិា�កះយ�បែមា ថិបះា្ចកប

រឃែច។បរវបកគ �រររបបររា�ពរេេបពជបះយ�ជ�ាាជំ�ា�រះករចេិាិ�� ម ថិមហំតមាននះប

�រគេបនសបរហេបមិែំ�រ េិពរេេបវយរចបពំ�មនតាេ�បររ�រម េិមេែថ្ិេ�មន�ពមនតារាបី��កនថ

ិ�នបែពននអាិែថ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�រះករសេនជចាទរារះែយពមិកំិរនបិ។បបករថប

្ិា�កា�ះាននហំតមាននះ�រគេបិន�នព្ិា�ាបំមរពាជំ�ា�ពជបរះកជជបរពេរែុជបែពននអាិែថារ

មិរជនមិនជ�រគេបបរះ់ រនសពាបំមរពរ�បជជបា ថិម នថឥា្ំាពពំ�ពមនសពនះររេនា�ាទហំតមិ�វ�ប

មធ ររះរាពកពជប រចប។  

 

ា�ិាាំរម�ឌករមះេ�វរថារ���ហំតមិ�វ�មធ ររារះាយះ  ិះចា �ាែាន្ះះរមកប

រ�បបរហេបកែំរ្រ�បា� យិ មិព់ពះមរិាាំរម�ឌពជបះយ�ជ�រះះយរ�ពិាាំរម�ឌវយរចប។ប

រវបកគ �រររបបរបរហនះកហំតមិ�វ�មធ រេកររពជបគាទនសរារះមិរាែអរមះេ�ប

រាា�ះយ�ះះករមះេ�រាុននសពរបេពំ�េ�ស�ាយាទឥា្ំាពិែថី។បជពបរកាបនិែថរលរ ាទ�ន់បភ់ែប

ឈទ�ែយទប(Pinto-Duschinsky) 

 

 “ឧិននពម�មធ រែមា ថិ�រគេបបរថាប�្��ករេបរន នបពំ�េ�ិរេន្ិា�វយានន

មិរគជ�ឌនសពេ�ែ�េរបមរ�ពារយមាបររស់ះកះ ា ំិ ននំនសពមរ�ពារបំ�ថា�កេពមរចបរា។បពេ ប

ឧិននពម�មធ រិរជបបរបពំ�នះមិនររេ�រះករបំមបិ�់ាះរពជបវរថាំ���ហំតមាននះ

�រគេប...។បននពេ រាុនបកបបបសខ ះិែថារបំ�ថពជបះយ�ជ�នសពកបហំតមិ�វ�មធ រ��ចយ្ិ

 ិរ្�រគេបា�កះះបរ់្បរបមកកនថិ�នបរមគរពេរា�រះំននែមា ថិរមជេែរ េែែាជំរគាទប

�ំបែមា ថិការយ ែមេរថាទមិបានសពា�ំម ថិបិរថស់ះកពំ�ែ់ាែពរហនះកពរា”។បបប  

 

របេជរចេកិត� ថិរាមនថះយ ះ ះនសពរបេេ�ា ថិរកនេពបរបកែនថថ�ថកបរិុិនសពរជប

ិរេនមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រនំែបបរពេរព យិ ាចទ់ខបនសពរះថែរមពះ្ិេ�។បជរះះរមកបប

សរមកពរ�បា� យិ ិរ់ញកបរនេារជរថននមិាប�្ហំតមិ�វ�មធ រនះ��មេក ម ថិមាំសំអា

�ទពជបរះះយរ�ពាំសំអានសពរបេេ�ាំអរ្ជះពររហេបរចបគ ស់ះរពនះបមិែំ�រ េិររ ន់ នកែយស�ថរ�ប

រពេរព យិ �ទពជប�រព យិ វយ៦ស់ះនសពា�កាំអរ្រានករសរសេព�កែំរ្រ�ប។បជរប



រ�បាះយា� យិ ិរ់ញាយាទសយរ�បំមបះះរមកប យិកះនរចបរាបននម�ថននកះយ ះ ះា ថិរកនេពែមា ថិកប

ាំអរ្នន  ិះរ�ណ ប។ 

  

ជរ ១៥ បកាំា�រ�រពេាំសំអា�ទពជប�ហំតមិ�វ�មធ រជពរព យិ នសពរះថេ� 

រព យិ      

 

ាំសំអា 

ិរេ�ែពននអាប

រះបះា្ចកប

រេបរន ន 

រចេ្ិាទល�ប

មិរជនមិនជា�ប

ែពអា 

មន បិ�អា់ិ ប

�ទបរពា ប

ិរ្ 

កនថិ�នបាយរាេប

ាះរពជប�រគប

េប 

កនថិ�នបនជចាទ

ិែថហំតមាននះរាប

រះ�រគេប/

ករេបរន នប

ជមព�ញ្ិា�កប

នរាមពថ 

ារកនពថហំតម

ិ�វ� 

មន បិ��ពជបប

នសពា�ាយហយប

សំេពន់ះ 

ាទអ រថរនសព

នះរថា ប រពា

រ�រពេក យរលប

យិប��ធ�ស ំ

មន បិ��ពជបប

នសពា�ាយហយប

សំេពន់ះ 

មន បិ�ា�ែពននប

រំះ�នសពា�ប

ាយ�ះរចេកប

រែះេិារន 

មន បិ�នសពនះប

ា�ះាននករយ នថប

នស�ះយ�បប�ំប

ករចេាអំវ� 

មន បិ�នសពនះប

មនមនាំ�ំនិរពេពប

កា�ះរលពជពប

រិុិីរនសពប

េ�នរាមពថ 

ពរេ រា�ំំះចបបប

ែមា ថិកប

ាាជពហំតមិ�ប

វ� 

ារះ់ពជពមិរជនប

មិនជែយស�ថប

មនតាននាាជពេ�ប

ហំតមិ�វ� 

រចេ្ិក�ថននរែ ទប

ជពនសពនះរចេប

រ�េ� 

មនតាា�អាប

ន�ះ �រសេព�ទរះយ្ិប

ា�ក យិនិរប

ក ិរ្ប

ន់ះប 

ារះ់ពជពមិរជនប

មិនជែយស�ថប

មនតាននាាជពេ�ប

ហំតមិ�វ� 

ារះ់ពជពមិរជនប

មិនជែយស�ថប

មនតាននាាជពេ�

ហំតមិ�វ� 

គ រិះប

�ែថនករ់ខប�ប

ហំតមិ�វ�ប

មធ រា�ប

ែមា ថិននារប

នសពះថរចេកប

នរាមពថននប

 ិះរ�ណ ប 

ារាាជពប

ហំតមិ�វ� 

 ិរ្បតប

រិរេជ�បរបប

នំែបបរ�រពេប

ារ�នសពកប

ាររចេបះា្ចកប

រមះេ�ករ យិកះន 

 ិរ្បតប

រិរេជ�របប

នំែបបរ�រពេប

ារ�នសពកប

ាររចេបះា្ចកប

រមះេ�ករ យិកះន 

 ិរ្�រគប

េបនន  ិះរ�ណ ប 

 ិរ្�រគប

េបបតបរិរេជ�ប

របនំែបបប

រ�រពេារ�ប

នសពាយ�កប

បរថាប�្��ាយរាេប

ាះរពជបករ 

 ិរ្បតប

រិរេជ�បរបប

នំែបបរ�រពេប

ារ�នសពកប

ាររចេបះា្ចកប

ះព�បមាពវយប

 ិរ្�រគប

េបរាះរចខ ប

រាពរេបរន ន 

មរ�ពចចនសពប

ជមព�ញ្ិា�ប

កនរាមពថប

(ះពចបះាជ�ប

ែនទប�ំបជ�អ

នំះ) 

ែរពាអានសពប

នះាាជពេ�ប

ហំតមិ�វ� 

បះា្ចកប

រឃែច 

បះា្ចកប

រឃែច 

ែរពាអារមរប

ាទករេបរន ន 

បះា្ចកប

រឃែចប�ំប

ែរពាអាសរប

ែយស�ថិែថប

 ិរ្ 

ាំសំអានសពមនតាប

ះយ�បរមះេ�ប

យិកះន�បះា្ចប

ករឃែច 

កាំអរ្រសញប

រពកុរះិែថប

ះពចបះាជ�ប

�ំបែនទ 

មិរបា�ហំតមប

ិ�វ� 

ហំតមិ�វ�ជពប

និិ់ុពថប�ំ

មិរគពរបប

រ ន់ នរ�រពេនករប

ែយស�ថ�បះា្ប

ចករឃែច 

ហំតមិ�វ�ជពប

និិ់ុពថប�ំប

មិរគពរបប

រ ន់ នរ�រពេនករប

ចចនសពប

ឥា្ំាពយ យិកះនប

កកនពថជយ�ជបប

ពំ�់ុពថប

ែមា ថិែរពាប

អាពំ�នព�កប

រេបរន នបននប

ហំតមិ�វ�ប

ហំតមិ�វ�និិប

់ុពថ/មិរគពប

របអ� ថិកពជបប

នស�រយ នថរពេប

ករចេាអំវ� 

ហំតមិ�វ�និិប

មិរគពរបប

អ� ថិកពជបនស�ប

រយ នថគ ប

ន�ះ �រពេកប

ះយ�ប 

7ហំតមិ�វ�ប

និិមិរគពប

នសពជមព�ញ្ិប

ា�កនរាមពថប

(ឧ. កកនពថរា ប

ក្បែមា ថិប



ិែថារ�រគប

េបកះនា នន ំ

រប់ុពថកប

ះព� 

រិរេជ�ែនទ) 

ប�នក�កប

និនះរហំតមប

ិ�វ� 

និនះររែាេប

 /កនិនះរប

ជពែាាមនប

ជព ប

និនះររែាេ  និនះររបប

នកមររ�រពេប

ះយ�ជ�ែាជំរប

តរ�ជពប

ែាាមន 

និនះររែាេ /

និនះរជពប

ែាាមនជព ប

និនះររែាេ / 

និនះរជពប

ែាាមនជព ប

7 Tនិនះររបប

កនពថមិរគជ�ឌប

សពថ ិរ្ប

នសពា�កនរប

ាមពថ 

រាពរាល�ប

កកនពថហំតម

ិ�វ� 

ពះ�រេបរន ន ពះ�រេបរន ន ិ�និចុ ថិ រមកបរេបរន ន ពះ�រេបរន ន 7 Tរារាពកប

រិនកណ ះំននរះកប

នរាមពថមនតាេ�ប

ិរ់ញ 

 

 



 

៍   ៤



ដ ោះ ស្រា ា៍ ់ស្តអងសម្រាប់ទរសននវតជបទប��

ហិរ្វត្ថន នោបានិងា រត្រួត ិនិត្



ដោបហននីហៃន ីហ(HaniZainulbhai)





































សេ ក្តន ផ្តើម

 

“ាធំ�ះ្ើ�ហជ ែិ្ពា  រា ា�ះ ាន្ននំះនជ ះ យិ កះ ន” ែះ បា ែំនរ�បប សនព ាិ �ពើរើសោបារជយ �ាញ

នករហំញ្ញាន្គះ �បោិាបេ ិ ្ភំន ព រឃេព ាទ �ន់ ភ់ឈទ �ែ្ទ  (Dr. Michael Pinto- Duschinsky) េ�ិរ់ញាយាទប

កមិឈពពជបរះិ�់មិឈពយ យិកះនះយរបបកនរាមពថហំតមាននះ�រគេប។ រារ្�ះ សយ រ េ រា � រា ្ាើ

រយ ន ាព្ថ  រា ា�ះាននកររបេកិ�់ពជបនសពរននរពេរបរពរ�ំគបរារាពរមកប។ ពា ន្ា៧ប(៣)  

� ា�ះ ែញ្ញាា្រា ែហិ្ជាជា នំែ្នទ ាទ រា ិ្ឆាយ ាយ ាើាះ រពជ បេ�ែចបនែចពើររព្ាែថ នព្ពាបាា នាពបរ រា  

ជមព�ញ្ិសំកអទវយាែថិរេនាំា �រា ស្ឋិាព�ំក្ព់ាះ្ ាិ ថិ  រ្�ះ ោព យិ �ា្� នព្ពាបាារ្�ះ រា ក្នពថហំតមប

ិ�វ�សពថ  ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ�។ រវបកគ �រររប ោព យិ  �នព្ពាបាា �ំកាាជ ព

ះ់ ែន្់ ា់ុែថ សនពពា�កាារថ ាប�្រ��� ហំតមាននះ�ំ�រគេប ាា ែ្ប បពើិ្ ាប�្�កា�ះានននសពា�ប

សយរ េ កពម។ 

 

ជយ ា់រសយិ់�ែៀាបៅ�រប ាិ �ាំ�ំន្បរ�រពេឧិរ ឌ ោព�បោិាបែយ ា់ �ថ ះយ�ជ� ទិ  ែព្ា ថិ ិ្រើ�

នព្ពាបាា �ំ កាាជ ព ះ់ ែន្់ ា់ុែថ ស់ះជា  កិ្ហាញាបនងា� ហំតមិ�វ�មធ រ �ំរា រយ  នថនស�ប

ះយ�ប។ ាារថ ាប�្រ��� កិរ់ញាបនងា� ា្�រជយ �ាញក្�នរហំញ្ញាន្គះ �បោិាប ពោរិ ្ភំន សព រហ� 

 ា មា ឈប   (Dr.Karl Heinz-Nassmacher) ររ ាិ �រនថ ែព្ាពថ សន គា  ិញ្ហាាំនមេរសរាាទ�រ ប ជពាំនេ រ្ាប 

កា�ះានន។ រចបកា�ះាននិាិញ្ជាាាយ �រ ប តកពំ�ា�ះាននវពថននរមបាយ�កចយរ�រកពាេំរនសពិប

កិ�់ក�ថននរមះេ�រេ ស់ះជា  កពំ�រាះច ថិកា់រ�ករសេព សនពជា រហនះិ�ន ព្ិា�ិ�់�ាយរាេ

ាះរពជបក�ថននយរ�។បរារះរំះ�់ំន យ់ម �ិនមិរះករពេររពុែថនាខ អាប�ំបកាាជព ះ់ែមនតា់ុែថបកប

ា�ះាននជកខ បកឧិរ ឌ ះព�ពជប។ 

 

សោបាាជ ពែ្ាពថ គា  រាះ យ ពា �មពត ា ពជ ប�កា�ះាននសនពព្ាឥន់្ះោប រហេបគា  កពររាែរាំរែែ 

នករ�បោិាប ែរ ស្ឋរំះ្ះ �ំែ្ព�មិរាែពជបករថលរថររេ�រសេនជចាទរារះកា�ះានននស  រាេិជយា់ររ�ប

�� ាំ�ំន្បរ�ពើប�្នរា ចច�កា�ះានន របរហនះគាប�្នរា ាាយ �ោបក ថិបរថាប�្ាៅ�� ឧិរ ឌ រពប

�រគេប�ទពជប�ឧិរ ឌ រព�រគេបវយរ�ប  �ំែនំនរារះិ ំិ ាសរា់ពយា់លប�កនាចរំះ�ប

ា�នកនំ�ំនយិ�ថ។ ពា ន្ា ៧(៣) ាិ �ពើរើាយាទ ិ�់នាខ អា កជាោពសៅិាស្ឋា�នសពកះយ ះ ះែ់ព

�ិ�់គាំរា  �ំ �បោិាប។ រ្�ះ ជយ ា់រ�រ ប របេ��ាំអរ្ាយ ាទ នព្ពាបាា�ំរពរំជាិាស្ឋា�ះយ�ជ�ាទ  

ិន�នពរាុន ាោពេ  ករពេររពុែថរា ិ្រជ និ្ជន  �ំកា ថិម នថឥា្ំាពាាជំ�ា� នសពែនំនរារះិ ំិ ាប

�កា�ះានន។  

 

រាព់ខប បើ�� ែ�្ពនថ ពើពរ្់់ ្ភជារថ ពា រថ ពជ បះយ �ជ � ស់ះជា រា រែា ែពន្គបាាែ្គា បិ � ឆ�្ារ

�បោិាប �ំរា ោា�ទ នំស្ឋជាសើព។ ជយ ា់រ�រ ប��ា ថិរកនេពរបាំ�ំន្បកែ្់រិ រ�ពើោព យិ �ជា ជ ព�

ិ្ាប�្ា�ះ ាន្ន�ឌ ិចុ ថិពររបេ��ាំអរ្ាយាទមិរបាមន បិ�ា�ះាននបពះ�រាពនសពរបេាំា ាំសំអាវយរ�ប



រារះមរិ ប់ ប �ការនរកាំនបកិរ ប�ំបា ប រពា ។ ះះរមកប ជយា់ររ�ប��ាំអរ្ាយ ាទ ិញ្ហាិ្ឈព

ះព�ពជបះយ�ជ�សនពាារថ ា�្�� រា ា�ះ ាន្នះ្ ាិ ថិ  �ំបិាិ�� ែនទាយាទហំតមាននះ�រគេប។ 

 

េគលបងីន្ប ពនយសននវតជក�ប់និងបទប�� ហិរ��វត��នេយា
 

ះ�ាែព្ា�្� ិ្ាប�រ្ា �ះ ាន្ន់ះ ែ្�ាាទ មិាប�្�បោិាបពជ បាៅ្ិាប�្�បោិាបពជ បាៀន  ិ ះ �្ននោព

យិ  កព់ពំ�� ិ្ាប��្ពជបនសពា�សយរ េ កជននស់ះ្�ា ាោពេ  រា ារនរកាំន រា ិរ  �ំ

ា ្ភរព្ព។ ិ្ាប�្ា�ះាននហំញ្ញាន្គះ �បោិាប េ ជាករុិះយនិិែ្គា បិ �ា�ពរេ រែ្ពះ ែ្ពាញនសពជពក យ្រប

ពំ់ំនះិរ ឌ ប�ំបនជាយ ះ់ែ ករមះេ� ។ រំះ្ះែហិ្នំិន្នំរា ាាពំ់ំនះិរ ឌ �ំនជ ា្�បោិាប

វយរចបពា�ែា រែយ ា់ �ថ គ សខ យរ្�ះ រា   ិ ា�ថ ិ្ពា ពើោពរំជពែយស�ថ�ការនរកាំនបកិរ ប

�ំា ប រពាប�ំះះរមកប យិកះនេរពរំកិាំ�វយ ទិនសពរបេះថេ�។ ឋំនរ្�ះ រ្ិ់ ្ភ ជយ ា់រ�រ បររ �� 

ាំបា រ្ែាកសន ាយ ាទ កៀិះយ នសពនះរចេរ�េ��់ាពំ់ំនះិរ ឌ  �ំនជ ា្វយរ�ប សោបាំះា  ា ាៅពើែយ �ជ 

ជា ព់ពស្ឋា�ពជ បះយ �ជ �។ រះរចបជពា� រនេះច ថិ�ំិាិ�� ហំតមាននះ�់ខបនសពមនតាា�ះានន? នើ��់ខបជប

ែនំនរារមកពកមនមនាំ�ំនិរបមិាប�្ា�ះានន? រនេកា�ះាននជរចេរេរារាព�? មនតាឧិរ ឌ ាចទ់ខបនសពប

នះបរពររម េិែមា ថិកា�ះានន? ាាយ �រ បែះ ា្ែ� ននជាែយ �ជ សនព��មនតាាំបា រ្ែា�ៅរ្�ះ ជយ ា់រពជ ប�រ បរះប

ិ ំិ ាកែរព។  

 

មន�ពននាន្នពា��ឧិរ ឌ  �ំនជ ា្ែយស�ថ ពំ�នះធច្ិា�មិាប�្ពជបនសពា�សយរ េ ករចប

រា។ កែហករះរមពំនករថលរថ�ពជបរះះយរ�ពែាែអាវយរចបា�មរែយស�ថ�ែថ ។ 

រារះសយ�រថកព�កាំអរ្បរបេ��េ�រឃេញឧិរ ឌ ប�ំបនជាយស់ះសរមកព   

• រា ន្ជ នាំ�ំន្បក្ារ្�ះ  (រពក ឌ ិែថអ រថរ ិាស្ឋា� �រ ប្ប �ំិ្ាប�្�ាា ) 

•  ាិបរា  ឌ ហំញ្ញាន្គះ  �ំែា�រព្ព 

• រា ន្់ នាំ�ំន្បសោបប្�ារថ ា ា្� រា ា�ះ ាន្នះ្ ាិ ថិ  នសពយមារបប�នករែះេិារន   

• រា ន្ជ នាំ�ំន្បាទ ា់ រ្ ៅសោបែ្គា បិ �សរមរប(ែយពែះទាពំបមិាប�្ក្ាចក្បប ិរ្នសពះ់ពជពប

មិរជនមិនជរះករេបរន នបាររេបរន ន) �ំ  

• កា ថិាំះា្ប�ំបា ប រពាប(ា ប រពានករសំេពបមាហាា ប ប�ំប�រគេប)។  

 

 

 

 

 

 

 

 



ាយ �ា រថ ាយ �ាាែពាែានះ � រា ន្ជ នាំ�ំន្ប �ំ សយ  ើរា ា�ះ ាន្ន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(មិបាបរះហចប ទបសពែះ�បែាចាះចំិចបរាែះទាះទបាយាទកា�ះាននហំតមាននះ�រគេប) 

 

រះះយរ�ពនជាយបរថាប�្វយាែថបអ រថរា�ះាននិាិ�� ប(នសពររហពេ រាុនកបិតមននំរហំតមាននះ

�រគេប) េ�រសេនជចាទគ ែយស�ថ យិកះនរារះមិាប�្សរា់ពយា់លប�កា�ះានន ។ ់ រ សនពែ្គា បិ �សា

ាៀនាាជព ះ់ែមនតារពេរំះ�កយពជបះយ�ជ� កររបិញ្ញន្នំរហំញ្ញាន្គះ �បោិាបេការាាជព ះ់ ែន្់ ារ្�ះ រា  

មះេះថិញ្ះ់ព្�ាាាែពាែានះ វយាែថនសពបរថាប�្រារះរា រែះេិារនរកាំន រា ិរ  �ំា ប រពា។ 

ស់ះរ�ប រា ា�ះាននះច ថិសោបិ្ែំា្ំបា ាកររបរមពររេនា�រេបរារះមិរាែសនពាះយា�មន បិ�នសព

ាាជព ះ់ែមនតារះកា�ះាននះច ថិ។ សោបែា នជ �ា ាទ ន្ជ នរពេ្�ាិែថ ាទអ រថរា�ះ ាន្នពជបះយ�ជ�បរថាប�្រ���កប

រែះេិារនកាំនបកិរ ប�ំបា ប រពាបរបេ��ាំ�ំនិកិឋពរ�រពេមន បិ�វយរចបបរមរាទិ ំិ ា�រពប

រំនសពរបេេ�រពេររេវយរ�ប។  

 

ព� បពនសននវតជ

ារំមាមកាចចេ�ររឃេញជះពររហេបកប  រាះយា�មិរបាមន បិ��ពជបពមឥនរស� បែមា ថិប

ា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបែមា ថិមិរាែ�ពជបរាបស់រះបរបេ��ពំ�ាយេះថរចេកាំអរ្រ�រពេប

ិ�់រ�បរេាញំរា។បជយ�ជែពរាញំ  របេ��ាំា�ករនេះនំពរេ រាចទ់ខបនសពរចេ្ិមន បិ�នសពាាជពប

ិ�ុះរកា�ះាននាាជពេ�រកជបបបរបពំ�ំនាទមិាប�្�រគេបបមិាននំមែនប�ំិ ំិ ា�រគេបិែថ

មិរាែ�ទពជបរេប។បំែិរាព កពជប រ�បនសបរបេមនតានន ាាជពមយ ពថកបរជន វយរ�បនះ

ជបឥា្ំាពរប់ុពថសពថាមពថមន បិ�ា�ះានននសពមិរាែ�ទពជបា�។បឧវហ ឌ  មិរាែករមះេ�នសពប

ធខ ថិែនំនរារមកពន��ំព�ំបពេរយរ្ាះរមន បិ�ពជបះយ�ជ�បនសពិ�្ពថាះររបមិាប�្�រគេបប

េរយ។ប វយរារះមិរាែពទិថប�ំរ់ភទា បបមរែជពិកុ ា�ែពននរំះ�ពជបះយ�ជ�រ�រពេបិាិ�� ហំតមាននះ

�រគេបប�ំបកា�ះាននិាិ�� រ�ប ។ប រារះមិរាែាេ  ះិ សររេនពជបះយ�ជ�បរា រាពនសពមិរាែវយរចបប

 
 ាា រត្រម តពិនិត្ោ ាា រអនុវត្ត 

យរ�តរតពិនិតឲពីង

សងកាសីុវមិងនិងង

ស់រលគន 

យរត�ារវនឲង

បង ញព័តមន 

 

សវនាា្ា 

 

យរសអ ើបអង្ា្ត 

 

វ ិ់ នយររយដ់ម 

 

វ ិ់ នយរសីុវមិ 

 

វ ិ់ នយរ 

�ពហមទលណ  



ក ថិជយបរថរ���ពរចពាកំ� �រគេបស់ះ រចប  ារជយចញេ�រនថែាយ ពថាយរចពជបនសពរនុបរ�រក

ា�ះាននរបកគំពបបែា�រពាិែថសំ (State Audit Office)។ 

មិរបា�មន បិ�ា�ះានន 

មន បិ�ពជបះយ�ជ�នះមនតាេ�កនពថកាាជព ះ់ែមនតារះកា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបបរហេបរា

រះមិរាែករមះេ�បមន បិ� ះ់ែ ះ់ពជពរារះសយ�រថកពរក្ �សយរ េ កា�ះានន។បរាមិរាែពទិថប

 ររពាកមនមនាំ�ំនិបះា្ចករេបរន ន (SCEC) សំពម�នទមរែជពិកុ�ំមលមរ�ប �ំប  ររពាក

សំពា�ះតមា�កាាជព ះ់ែមនតាជពែពននរំះ�រុ់ខជ�រ�រពេិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបប�ំបកា�ះានន ។ 

កា់រ�បិតមននំរហំតមាននះ�រគេបជពិត�់ ពវយាយអាម ថិមករេបរន ន ប ររពាកមិនយាយរាេ

ាះរពជបបមន បិ�ំររជិ ពជបះយ�ជ�បមន បិ�នះលកប�ំ មរែជពជបះយ�ជ�ិែថសំ។បមន បិ�ិន�នពពជបះយ�ជ� រាុនប

ស់ះកបសំែអបនះលកពា�ះតម បតបនះលក  ររ នះមនតាេ�កនពថកាាជព ះ់ែមនតារះកា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ

�រគេបនស។ 
 

ា�កមាពរមា�កំរះចប�ុកពរេ រា�នកនំនសពក�ថននា�រមះេ�រេបែនទ ាយាទះនំពរេ រពជប

ះយ�ជ�នសពាយេះថែមា ថិអារកជបបិែថមន បិ�ា�ះាននបនសពមន បិ�រ�បមនតារចេរ�ជពរមពំន�ំររជិអាប

ិែថ់ខជ�។បា�រជន ះយ�ជ� ទិនសពជពះយន ររចេ្ិា�ំររជិអាិែថមន បិ�វយរចប។បាទពជបប រពថកននជយ

ចចែមា ថិពះ់សយន រារះមន បិ�រចបជមនតារចេរេរបំររជិាទំបំេពមិែំ�រ េិនះរចេេ�។ប រះប

រ ទ នសពករចេស់រះបពំ�នះរ�ជះរាបកមនមនាំ�ំនិ្ិេ�ែះទជរមជជមនតាេ�បរពរា�ះានន។  គ រិះ-

�ែថបរជរមជេែរ េែជរមពេែពជបនសពរះរចបកននជយមនតាេ�រចេរេរបែអនយ�រែន។បមិែំ�ប

រ េិកននជយែាែអាិែថមន បិ�រចបមនតាេ�រចេរេរបំបំេពប ីនះចយ្ិា�កា�ះាននរបប

ពយរាុបតរបមិក�ថិរ្ាជរ បនសព រចេ្ិ ិរ្មិនយមនតាមិឈពពះ់��កែយបថ�ថថាទមន បិ�

ិតមននំរហំតមាននះ�រគេបបតអ រថរា�ះាននះច ថិរ េិរមិ�ិ រុិរ��� ិរ្ក�ថាយ�ះបត ិរ្នសពប

យមាំបំេព។បាទាទប ារនសពមនតាេ�ននជយរារះមន បិ�រចបជមនតាេ�កនពថកធចាយាទែ�នំែះ់រះប

ពះ់នយន ិែថាជររ។បះះរមកបបីាំនកា�មែយស�ថ �ែថនសពមន បិរចបមនតាា�ំររជិអាគ ប

ាំនមេរសបរថាប�្��គាកំែមា ថិសយរ េ ក កាំរែែមន បិ�រចបពំ�ជករពាាននះ�កា�នរពិែថំ-

បំេពរា។បពរេ ់ ប ាទះះរមកបែមា ថិធចំររជិអារ�បេ�ជជបធចកមន បិ�រចបប �ំារនសពមនតាប

េ�រននជយ��មនតាេ�រថា ប រពារបំបំេពរវបកនករហំតមាននះបត់ិ កបរររបបះយរបបកានថប

ាធំ�កិែថាជររមិនយរ���ជ��នសពមិមា�ននរពេាែះច ថិប�ំបិាិ�� ែនទាយាទហំតមាននះ�រគេប។  

 
កមិមា�ននរ��មន បិ�ា�ះានននះមនតាេ�រយែបុរបរជន សារាុនប រ េិរវបកមន បិ�រចបា�ំររជិប

អាែពពាពរហេបរនទ។បកនិនះរ កាាជព ះ់ែមនតារះះយរ�ពមន បិ�ចចនសពះ់ពជពរះកា�ះាននេកប

រជន ពជប។បរចបសនរំះ�ែហមិនំិននំករះះយរ�ពមន បិ�រក្រារះមិាប�្ �កា�ះាននបកញ�រញ បរចេ្ិ

ា�អា់ចបះរចខ បរារះមិាប�្រចប�ំអាមះិ់រមះិពថរពេកាាជព ះ់ែមនតាប សនពករហនះរចេ្ិសយរ េ កប

ា�ះាននា�អាែាះមា ញ។បកនំន�ំននគពរាុនរ�រពេពា្អាិែថមន បិ�រ�បបកររប េករចបសន�ធ�ប

�ំាយ�ះរះកា�ះាននា ប រពា្ិេ�រាញរពញប�ំរះករចេករែះេិារន ។ប មន បិ អរមះេ�មនតាេ� 



 យស�រះរមពំន�ពជបរបមរចបសន�ធ�វយរចប។ប ិ�់ាាយ �ោបជពា� �ធ�ហំតមាននះប�ំ

�ធ�ព�ះែ្ប រហេបាំន�ែថេរាពរាលនគពរាុន។បរារាព រជជិមិាបរចបសននករ�ធ�ព�ះែ្ប

�ំរាពរាលបរែុេននរាម ថិរ ទ វយាែថបករចេះយ�នថក រថនាំអាេកររាយេះថ ។បកុះបរ�ាញំបរចបសន

នករគាកំេកិ�់ពជបថ�ថថនសពចយរ�រក់រស�វយំែ�រារះកា�ះានន។ 
 

ជះយាញំិ�់រចបសនគាកំរ�បបមន បិ�ា�ះានន ិាិ�� ជននិរេនមិាប�្រចេះយ�នថក រថនាំអាែមា ថិ

រ ទ ចចនសពរមនតាានថកា�ះានន។ប របរហនះកីនះ��ា�អារបំែមពរះកានថនាំអារ ទ

ចចរសេព�ទរម េិមេែថមិរិរបមិែំា្កព�់ា�ធ�នសពរនះរេ�បក ិរេនមិាប�្រចេះយ�នថក រថនាំ-

អាពជបមិរិរបមិែំា្អាប�ំ កាំ�ំនិមិាប�្រ�បរេាញំករាុវនថ ាំនកា�មែយស�ថះយរបប

ក យិរាញអរំះ�ិែថមន បិ�ា�ះានន។  ិរជបបពជបរះះយរ�ពិរជបបយនសពររេនា�ះយរបបមន បិ�ា�ះាននប

េរចបសន�ធ�សំេពប�ំ�ធ�ព�ះែ្បនសពរចេ្ិកម ថិមរាពរាលប�ំ�ធ�វយាែថមិរិរប

អាានខ ននំននា�អាាយេះថ។បរារាពរាំា ាយាទមិាប�្រចេះយ�នថក រថនាំអារសេព�ទ្ិា�ករម េិមេែថប

�ធ�ា�មិែំា្កពបពរេ់ រា�ំំះចបបរះកានថនាំអាបកររប េាយហយ�រ ទ នសពមនតាា�ះានន។ 

ឧវហ ឌ បបរាែហសំនរពរំប ររពាករុិះយករេបរន នែហាប�្េ� ិរេនមិាប�្ពជប

រសេព�ទានថះយ�នថក រថរពេរ ទ នសពមនតាា�ះាននបរបនកមររ�រពេពរេ រា�ំំះចបបស់ះសរមកពបប 

• ពរេ រថ�ថថ�ក យរលប យិប�នសពមនតាេ�រាាមិក�ថ  

• កព  ិបបពថករថនែននសពក យរលប យិប�េ�ិរេរពេសយរ េ ករេបរន ន 

• ាយចរថាយ�ែរពាអាប�ំបករុិះយជរថននះច ថិប�ំបរពាាននះ។  

 

ំែរសុ រ���ិ�់�ធ�រ�បនសបវយមន បិ� ា�ះានននសពា�អា �ាយប�ំពំ�ែ់ា �ាយ ែះា្ននមនតា

មិឈពពះ់រ���ិ�់នសពិ�ន ពពរាទរចបសនាយ�ះែមា ថិមិនំិននំ។បរាមិរាែ ិុះព ិ  ទបកគំពបប

ែា�រពាកនំបេកមន បិ�ា�ះានន ិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបសរះព� រ េិរវបកាយ�ះនសពា�រមពំនិែថ

មន បិ�រ�បេ�រចេ្ិ  ិបបពថសពថកមិមា�ននរ�ិែថមន បិ�រ�បរររប។បកគំពបបរ�បា�ាយ�ះមន�ពនន

រចេរែះរនទរបក ឌ ាយាទក យរលប យិប�ចចនន  ិះរ�ណ ប។បរះរ ទ នស ពររជរករថកា�កមិមា�ននិារពាេែ

មាហាា ប បេបក ឌ ាទកគំពបបែា�រពាកនំ ��មនតាិត�់ �រ�កគំពបបសំាកណ មរ�ែ់ហចទគ  (Sofia) 

រសេព�ទរចេកែុើិារយន។ប បរថាប�្រ���មន បិ�ពជបនសពមនតាេ�ិរេនរេគ  �ាយ  រាេិននរាន យប២០០៩ប

 ិះរ�ណ បនសព ររាា ករុិះយករេបរន និែថះមរបាាថខែមនតាេ�រកនពថាយ�ះគាទរសេព�ទែះទិារយន 

កមិមា�ននរពាេែ��ះច ថិ ិរ្�រគេប�ំែនទាទហំតមាននះែមា ថិករេបរន ន  �ំរសេព�ទរថា ប រពានករប

ែះទាពំបជពបរកា�ះពបនះច ថិែនទាទ ិរ្�រគេប�ំករេបរន នប ិចុ ថិាទា�កកុះបររនំែតាបរថាប�្

��ហំតមាននះ�រគេបកមធ រពរ។ 

 

 

 



ជរ១បបរនេមន បិ��ការាាជព ះ់ែមនតារ�រពេកម ថិមប�ំបា�ះាននិាិ�� ? 

មន បិ�កនំម ថិមក

រេបរន ន 

មន បិ�ា�ះានននសពិរេនរេ 

ាំរែែែមា ថិរព យិ រ�ប 

មរែជមន បិ�ិែថប

ំបំេព 
រក្ 

៤៥បមិរាែប(៤៨%) ៩បមិរាែប(១០%) ២០បមិរាែប(២២%) ១៩បមិរាែប(២០%) 

ែះិ ប = ៩៣បមិរាែ 

 

ជរ១បិរ់ញាទ រមពំនាននំអា�មន បិ�ា�ះានន ះ់ែ រាជះយាញំាំបារលរ។ប ា្រា នបយា�នកនំ 

(International IDEA) េ�របក ឌ កនសកបរះះយរ�ពមិរាែះយ�ជ�៩៣បា�មិរាែះយ�ជ�ប២០ប សនព

ា�មន បិ�ាទតរមះេ�នសពម ថិមប�ំា�ះានន ិាិ�� ហំតមាននះ�រគេប។បរវប ទិក កាាជព ះ់ែមនតាបរថាប�្

��ិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបប�ំកា�ះាននធខ រថរ�រពេមន បិ�ពជប បតប រមះេ�រររបបរររំះ�ក�មិាប�្ហំតមាននះ

�រគេបនន រាស់ះ សនសពបរចបេបប 

 

• រុិះយាមពថេបក ឌ ប�ំ�ទនំាំទរះករបក ឌ   

• ាាជពេបក ឌ នសពេ�រចេែា�រពាប�ំ ពំ�េ�រចេែា�រពា  

• រេបក្បេបក ឌ ហំតមាននះប�ំ េបក ឌ ែា�រ  

• កនជះរកនេពាំករំះ�ប�ំែយ ជ មធ រប�ំ  

• រថរវែា ប រពា។ 

 

រារះាននិាាអំិែថនថរពេមរិ ប់ ប ហំតមាននះ�រគេប�មិរាែពទិថប ិ បំ នា រ � ែបា់នព�  

េ�ិរ់ញាយាទរិុិនសពែាែធនះ�អរំះ��ទពជប�អរំះ�វយរ�បមនតាេ�និនះរ ីមន បិ�យះយ�ជ�

ទិនសពក ថិបរថាប�្រ���ិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបប�ំកា�ះាននរា រះមិរាែពទិថប(ជរំរមរគ

បរថាប�្��ះច ថិរេបរន និែថពទិថ)។ 

 

កាាជព ះ់ែមនតា 

ជរ២បបែំា្ំាយ�ះិែថ ររពាកមនតនាំ�ំនិបះា្ចករេបរន នប(SCEC) 

កពិរំះចារយ នថ រគ 

កា�ះរលពរ�ជពករ េិរប�ំបកសយរ េ កប

 �ទចែមា ថិបះា្ចករេបរន ន 

6រិរេជ�មនតារបក ឌ រ�ក�ថ SCEC 

6

§55(1) 

កា�ះរលពរ�ជពមិបាប�ំបមិរបា�ព់ព�ំំប

ែមា ថិករឃែចប�ំបករចេាអំវ� 

ជពបរកាអំិ�និចុ ថិប�ំកែំរ្រពេ

េបក ឌ នសពាាជពេ� 

6

§56 

កា�ះរលពរ�ជពរមពំនានំិា�ះយ�ប ជពបរកាអំិ�និចុ ថិប�ំកែំរ្រពេ

េបក ឌ នសពាាជពេ� 

6

§57 

កា�ះរលពរ�ជពពះ់ះយ�បរពេបះា្ចកប

រឃែចនសពះច ថិា�ះ�ម ន 

ជពបរកាអំិ�និចុ ថិប�ំកែំរ្រពេ

េបក ឌ នសពាាជពេ� 

6

§58-59 

កា�ះរលពរ�ជពកនមពតា្ិរចេេបក ឌ ប

ែនទាទះយ�បរះបះា្ចករឃែច 

SCEC នះរពេរបររ ទ �ក យរលប យិប�រ�ប

ក�ថនះលក 

§62(1) 



6ិនចេបក ឌ រ�មរ�ពម �ិរ្ពា�ះតម េបក ឌ ិែថ SCEC មនតាអ� ថិកពជបា់ទរ ឌ ប

នករះច ថិប(របរិរេជ�) មិនយរ���កប

ករេបរន និែថរិរេជ�ករថលរថ�ពជប 

 

§62(2) 

កាាជព ះ់ែមនតា 

ជរ៣បបែំា្ំាយ�ះិែថ រសំពម�នទបតបសំពម�នទពិកុ�ំសំេពនស�សទ 

រគិពថ រគ 

រចេកែរមពះះំននរពេនស�រយ នថះយ�បែមា ថិ

បះា្ចក 

កកនពថរគិពថនសពរចេរេរបសំពម�នទប�ំបរះញប

មរំនិរប រសំពម�នទ 

§57 

 

អរំះ� 

ជរ៤បបែំា្ំាយ�ះមរ�ពម �ិរ្ពា�ះតម 

កពិរំះចារយ នថ រគ 

រចេរែះរនទែរមពះះំននរពេនស�រយ នថះយ�បប

ែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន ន 

ទឡីារល៍យយម់នសា្្សោ្បានគនាញ្្រ� ត §62(2) 

ិ្បា  ម៉ាលដ សងអូយានង(២០០៩) “�ាបខ័លណ ហិរ��វត�ុន្យ់ោ្តា�ុង�ប្ទសមីបង្” ទំព័រង៣-៤ង

ពំ�កមន បិ�មិរបា�ការាាជព ះ់ែមនតាះះរមកបរះកា�ះាននហំតមាននះ�រគេបរចបរាបកប

ា�ះាននា�ានន�បប យិកះនរារាពនសពីមនតាេ�រចេរេរះាយះរាពរចេបះា្ចករឃែច។ប រារាពា�កប

ា�ះាននរះរាពរាលពជបែពំែិប ាះទ�បន នមនតាេ�ាាជពមយ ពថកជា ឧិរ ឌ ពជបនសពា�មិែំា្អាប�ំប

ក�ថននា�ករម េិមេែថរមះេ�រះ់ រនសពកិរ់ញាបនងា�រះបររាពពជបាំនមេរសមនតាេ�រចេរេគ ប

រាុវនថ។ រះរាពនសពា�រំះ�់ំន យ់ម �ិនមិមិរិរបអាមិបបនមិនបរាជះយាញំាំបារលររះក

ា�ះាននះច ថិ�ំិាិ�� ហំតមាននះ�រគេប្្បិា�វ�ថរាពរាលបកា�ះាននរ�បវពវ�ធ�ករថលរថ ពជ ប

ះយ �ជ �នសពមន បិ�ា�ះានន់ខបពំ�នះរេ�រេប។ប រវបកគ �រររបប មិាប�្ាំ��បបព់ពំ�ជពិ�ន ញប

ាះទ�បន ន (Database Online) មនតាេ�ិរេនរេរបមន បិ�ា�ះាននហំតមាននះ�រគេបពជបះយ�ជ�បជពា� 

 ររពាករ�ន ពរុិះយករេបរន នរាេ រែុទ�ប�ំ ររពាក កនំរុិះយករេបរន នរាមិរាែ

នហចិ  �ទមន �ករសេព។បមិរាែពជបះយ�ជ� រារះានទនិខះរែហអាែ់រាុនបស់ះកងាចទ (Latvia) �ំពទាះបន�ទ 

(Lithuania) ររេ�រចេ្ិា�ករជរ�រពរ�កនសរារះាែំបបរ�ប។បមិាប�្ ាំ��បបព់ពំ�ជពិ�ន ញាះទ�ប-

ន ន (Database Online)បនសពា�ពរេ រាយរ�េិបជពា�   ររពាករេបរន នែហាប�្ែហសំនរពរំ  

(FEC) �ំមរ�ពម �ិរ្ហំតមាននះែមា ថិបះា្ចករឃែច� ះិ ទញ់ាប រប (NYCCFB)ប ររពាក រេបរន ន

មិរាែក� (Elections Canada)ប�ំាាំេមន �រេបរន នែហាប�្�មិរាែពះំ ះែះំះ (IFE) មាពវយ

 ររពាករុិះយករេបរន ន�ះមរបាាថរខែបនសព ��រថ្ិរម េិមេែថមិាប�្រ�បរាន យ២០១០។បរះ -

រ ទ ពជបះយ�ជ�បនសពមិាប�្ាះទ�ប ន នមនតាេ�រថ្ិរម េិមេែថកឧិរ ឌ ែមា ថិរពេររពុែថនាខ អារារះ

ាែំបបា�ះាននប�ំបិាិ�� បករម េិមេែថ មិាប�្ាះទ�បន នេ�ិរ់ញអាា ��ំ�នអា នសពញ�រញ ថិរប

មរចបសនគាកំប�ំ�ធ�រក្។ប 

ារពរាល�កា�ះានន 



កាាជពេ�េបក ឌ វយរ�បជពបរិ�ន ញាះទ�បន នបា�ះ�ម ន្ិែយពែះទាពំប�ំ មិាប�្

ក្ាចក្បា�ឱកែរចេកាអំប�ំាំ�ំនិាបនងា�បមាពវយនះរចេក រែះេិារនរ�រពេអាពំ�មិមរនទ�

ះយ ់ពបតបះយ�ប។ 

ទរសននបសេង�ត

ករែះេិារនេ�ជជបលនមន្ិរឃេញាទអាពំ�មិមរនទវរថា��ហំតមាននះ�រគេបប�ំ ក

 យរលប យិប�ចចបជពបរករចេ ែា�រពាគ រាុវនថរ�រពេេបក ឌ ហំតមាននះរះារពរចេបះា្ចក

ឃោែ�ា។បា�សយរ េ កែនថះយ�ជ� ទិ នសពជពបររចបប ក យរលប យិប�ះច ថិប�ំបិាិ�� បរថាប�្��

ហំតមាននះ�រគេបមនតាេ�របក ឌ បសយរ េ កវយរចបា�បកជព�បិ ន� ប�ំកិត�់ �ិ ន� ។ 

 

• កជព�បក យរលប យិប�ររឃេញជពបរកាំ�ំនិរេាញំរពេេបក ឌ ហំតមាននះបតក

រចេែា�រពា។  

• ិ ន� ប ះិយព តាយអា�ពជបនះរថបរិិ ន� បរចេករាាមិក�ថក យរលប យិប�ប

�ំា�ិពថាទព់ពំ�ែមា ថិករាាមិក�ថ។  

• កិត�់ �ិ ន� បក យរលប យិប�នសពនះររេនា� នសពមនតាេ�ររឃេញរបអ រថររក្  

(ឧវហ ឌ ប ិរ្�រគេប) ប�ំ នសពេ�ិត�់ �រ�ក�ថអ រថរា�ះាននហំតមាននះ�រគេប

ះព�រសេព�ទរបំមប។ 

 

ែមា ថិសយរ េ ក�ទពជបបា�ាំទមែន�ំឧិរ ឌ ករថលរថ ពជបះយ�ជ�នសពរេ�ាាជពបរពរប

រម េិមេែថ។ប ាំទមែនប�ំបឧិរ ឌ នសពមិនហពកា�ករម េិមេែថរមះេ�ករ យិកះនេ រា ្ាើែា�រពា នសព 

កឧិរ ឌ ជព�ពជបមនតាេ�រម េិមេែថរសេព�ទធចករាះច ថិប�ំិាិ �� ែនទាយាទហំតមាននះ�រគេប។ប

គ �រររបបរសេព�ទ រចេែា�រពា រាយេះថមនតាា�េបក ឌ ហំតមាននះ�រគេបពជបះយ�ជ�។ប ករចេ

ែា�រពានះា�ះ�ម ន្ិរមពំននាខ អាា�កររេ�រេបរារាព ករចេែា�រពារចបមនតាេ�រចេរេរប

របាយអា�ពជបនសពពំ�ែនំនរារះ ិរ្�រគេបបស់ះក ិតមននំរហំតមាននះ�រគេបបនកណ 

ា�្បតប នកណ ំររជិ�ពជប។បាធំ�នសពបរថាប�្រ���កិរ់ញាបនងា�បកា់រ�នមពតា្ិបះា្ចកប

រឃែចរបក ឌ ាយាទាអំវ�បកះយ�បប�ំមិនំិននំកហំតមាននះសារាុនបជពកពជប��រមពំរមប

បរថាប�្ែមា ថិរចេករកុ�់ុនថេបក ឌ ។  រវបកគ �រររបបា �ាយអាែា�រពា�ពជបា�

ែពននអាមនមនាំ�ំនិរពេពិាំ សររមះេ��មិនំិននំកហំតមាននះ  នសពនះ��មនតារថិរ់ញរារះរាព�ប

សយរ េ ករេបរន ន។បកា�ះាននា់រ�រះះយរ�ព មន បិ�ា�ះាននចចជពបរែំា្ំាយ�ះនសពរមនតាកកប

ាយេះថរចបបេករចេែា�រពានិិមពតជរ�រពេ ិរ្�រគេបប�ំ /តបរិរេជ�របមននរចប�ធ�។ 

អ រថរែា�រពានះរមជេែរ េែរចេែា�រពា ិរ្�រគេប�ំរិរេជ�  របនកមររពេេបក ឌ ពះ�ប

ិែថ ិរ្�រគេប�ំរិរេជ�។ប ិរ្�រគេបប�ំ  រិរេជ��រគេប នសពាាជពេ�ឧិននពមប

�មធ របរហេប�ំ ិរ្តរិរេជ� នសពា�មិាននំ យរលប យិប�ះច ថិ�ំិាិ�� បរថាប�្��ហំតមាននះ

�រគេបបតនសពរចេកះយ�បរពេែាទះយ�ជ�នសពះច ថិរយ នថាយ�ក��មនតាេ�រចេែា�រពា។បកររឃេញប



អាពំ�មិមរនទថ�ថថបរយហះែតកពជះិ�ខយបតបក យរលប យិប�កែកន �ះាពចចជពបរករចេែា�រពាបនះចយប

្ិា�ករែះេិារនិន�នពរាុនរបិតមននំរហំតមាននះ�រគេបបមិែំ�រ េិរា�ែំា្ំាយ�ះរចេស់រា ប។  

 

កមនមនាំ�ំនិេកប�នកសរា�នពខពជបរាុនែមា ថិករែះេិារន។បែយពែះទាពំ�ំ មិាប�្ក្ាចក្បប

នះា�ឥា្ំាពកាំរែែមិែំ�រ េិសយរ េ កិ ន� កកខ់ាកររេនា�។ ា ថិាទមិរាែនហ្ថាទ�សពថហចទពទាទ� 

ងនា ទប�ំមិរាែសារាុន បាយកែយពែះទាពំ�ំ មិាប�្ក្ាចក្បេ�ិរ់ញកាជររនះករាខ យះពរ 

សរែយស�ថ។ប កមនមនាំ�ំនិហំតមាននះបះា្ចករឃែចា�ះ�ម ន្ិែយពែះទាពំប�ំ មិាប�្ក្ាចក្បរយ នថេ�ប

ាយាទះយ ះ ះ់ចបសនរារះ�ទនំាំទ�ិាិ�� ប�ំរពេររេាយាទសយរ�បំមបចច ។ កះ់ពជពិែថាជររនះប

ា�មរែយស�ថកាំរែែរះរ ទ នសពមន បិ�ា�ះានននសពា�ំម ថិនះ��ា�អាា�ថរ់្បបរសេព�ទធចកប

ិាិ�� ប�ំបកា�ះាននហំតមាននះបះា្ចករឃែចពំ�មនតាេ�រេបិថរាពវយំែ�។បែយពែះទាពំប�ំមិាប�្ប

ក្ាចក្បររា�នជចាទកនសរារះាែំបបសរែយស�ថ�កិរ ាទក យរលប យិប�បបរហេបិ�់រ�ប��មនតាេ�ប

ាំអរ្នគពរាុនរារះនករិចុ ថិ�ជយា់ររ�ប។ប  

 

ទរទរររ នទរររេលភបរន

រះាែំបប�កា�ះាននហំតមាននះ�រគេបបរបេ នះបរែះអែំន ះិរ នសពេ�រពេររេកប

“កបមិរែេកាេេព”បបរពរា�ះានន ។បារជយចញកប�ំា រមិនំិននំករមះេ�េ�ាាជពមយ ពថាែ្�ររ�ប

របាជររជឿករថកប រះចែថកពំ�នះពះិ យិេនថសយរ េ ក�រគេប�ម ថិឥា្ំាពាាជំ�ា�ិែថគាកំប

រារះិ�់�រគេបេ�រា។ប រវបកា�កាាជពមយ ពថគ រ�បរនទ  ររ រ ាិ �្ាើកំមាមកាគ នំះនជះ

យិកះនវរថារ���ករចេស់ះរពនះរសេព�ទិរ ក យរលប យិប�ិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបប រ េិរមិ�ិរុិរ���

កំមាមការ�រពេករចេស់ះរពនះរសេព�ទរេចការនប�ំបានថាធំ�ករ�រពេមិរបា�ាយរាេ យរលប យិប�វយ

រចប។ប ជពាចទនសពេ�ររេនរេាទានទនកពបិា ិ�� ហំតមាននះ�រគេប�ំកា�ះានននសពររឃេញា�កប

ា ថិនពា ឌ រមះេ�កញ�រញ ថិ យិកះនេរបមា�ររនំែតារពះរេ។បឧវហ ឌ បរាែហសំនរពរំប

 ររពាករុិះយករេបរន នែហាប�្ប នសពកមន បិ�ះច ថិំររជិាាជព ះ់ែមនតារះកា�ះាននះច ថិហំតមាននះ

បះា្ចករឃែចរេបរន និែថកនំមនតាេ�ិរេនរេរាន យប១៩៧៥  នសពកពា្កពររេនរះញាទររ

នំែតាីនថបរហន (Watergate)។បពះ�រាពកុះបររនំែតា�រ ប កនមពតា្ិា�កិ្ហាញាបនងា�នសពិរេនរេ

របះច ថិែនទាទាយរាេាះរពជបកពាទន យប១៩១០បពំ�មនតាេ�ា�ះាននា់ពយា់លបរបែអនយ�រែនរេប។ប

ររនំែតាីនថបរហន (Watergate) េ�ិ�� រថាទនមពតាកាយេះថរះកិរេន្ិា�មន បិ�ំររជិពជបរា

ែហសំនរពរំរសេព�ទា�ះាននះច ថិហំតមាននះែមា ថិករចេបះា្ចកឃោែ�ាិោបឆ្�ោន។ 

ររនំែតាបហចខំះបននហចប(Flick Affair) នសពររេនា�រាមិរាែនពខេព ថេ�កនពថជា ឧវហ ឌ ពជបរាុន 

រហេប�ំកព  ិ បាាពថ ិែថីរ�រពេិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបប�ំបកា�ះាននិាិ�� រ�ប ។ប ិរ្  

ែហអាមិកំិរនបិ�ម�ែនមែ�ំរ ( CDU) កប់គ�ែថពររហេបននននេ�ិត�់ �ជយ�ជបឧិននពម

ាទមរ�ពហុះ�ិែថនពខេព ថប�ំ ាទមរ�ពនែ់ុពនំ�ា�ាជពបរាយកែាថ នថ រសេព�ទរះរាែាទកិថា�្នសពករហនះប

កពពជបរះះយរ�ពរហនះកពកុះបះច ថិចច។ប រាាទ យិកះនកា�ះាននិែថ ិរ្ែហអាមិកំិរនបិ



�ម�ែនមែ�ំរ (CDU) មនតាេ�លនមនរារះាែាន្ន យប១៩៨០បនសពចយរ�រករថ្ិរម េិមេែថះច ថិគាទ  

ែនទាទហំតមាននះ ិរ្�បោិាបរារះន យ១៩៨៤។ រព យិ ជព�កិរ ាទក យរលប យិប�ហំតមាននះប

�រគេបក ថិបរថាប�្ាៅ��ករពេរា�រះំនន្ិ ិរ្�រគេបប�ំ  រិរេជ�រចេក ខ់ ែថិន់កា�ះាននិែថ

ាជររបរសេព�ទរះយ្ិររនំែតាស់ះសរពេររេនា�រេ។បរ េិ�ំគបពេ រាុនបកក្ាចក្ប្ិមធ ជ�េ�ប

ស�ពេាយាទក យរលប យិប�រាសយ�រថកពរ�បប�ំប�ះយន រន់ះពជបនះកពរេេបា�មិែំា្អាពជបរះប

ករពេរា�រះំនន ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�្ិរាជពិាិ�� បរថាប�្ចចនសពា�កា�។ប  

 

កគាទពនរាុន នជចាទិែថែយពែះទាពំ�ំមិាប�្ក្ាចក្បា�មែយស�ថគ សខ យវរថារ���កប

ិរ ាទក យរលប យិប�ិាិ�� ហំតមាននះ�រគេប។បជពបរកលនមន្ិស�ាយាទក យរលប យិប�នករប

ហំតមាននះ�រគេបប�ំបករចេ្ិារ យរលប យិប�វយរចបនា ែថពះ់បែយពែះទាពំ�ំមិាប�្ក្ាចក្បនះប

ា�ឥា្ំាពរ�រពេែរពាអាចចិែថ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�រក្រាុន ។បមន បិ�ាាជពិ�ុះរា�ះានន

ករមះេ�មនតាេ�នមពតា្ិក្ាចក្បេបក ឌ ហំតមាននះ �បះា្ចករឃែច រសេព�ទ្្បមធ រជ� ាិ �ស� 

ះយន រំពរេេបនសពរបំែមព យិកះនរះករចេស់រះបេជពបរមិាប�្ាះទ�ប ន ន។បគ �រររប  

មិែំ�រ េិកា�ះាននាធំ�ករះកក្ាចក្បេបក ឌ ា�រមពំននំះនជះ  ែយពែះទាពំ�ំមិាប�្ក្ាចក្បប

នះា�ះាននករថែយបជពបរកវពវបរេបក ឌ វយរ�ប។  

 

ធនះក យ្នសពា�មែយស�ថពជបរក្រាុនែមា ថិកិរ ាទក យរលប យិប�បេក មនមនាំ�ំនិកុរះ

ិែថ  ិរ្�រគេប។បរារះ ិរ្�រគ េបបមិាប�្នសពា�ជពិត�់ ពប“រព�រគេបិែថ

មន បិ�ា�ះានន” នសពរារះរចបអ រថរប”នសពរេ�ានថជយ” ការា�ះ�ម នរពថកះយ�បវយាែថរារះប

បះា្ចករឃែចប�ំការាំ�ំនិះយ ់ពនសពកាអំវ�ចចរសេព�ទររពេពរ ទ  យរលប យិប�រពេាធំ�ប

បរថាប�្ចចបកមា�ែនទមិាប�្រចបជននា�េបក ឌ ពមមិរែេពជបនសពិរ់ញាយាទកា�ះាននជពាធំ�

វយរចប។បមិាប�្រ�ប ជជបធច្ិេ�កបអ រថរហំតមាននះិែថ ិរ្�រគេបា� កាាជព ះ់ែមនតាពជប

ះចែថលែថរះកម ថិម�ធ�នករហំតមាននះ។ រជន ពជបះយ�ជ�ន់ះនះរចេ្ិសយរ េ ក�កា�ះាននជព

ិាិ�� ា�អាំែាំះំែាំព់ខប រហេបនះរចេ្ិរយែបុសពថែះឆ�ុររះកិរ ាទក យរលប យិប�។ប រជន ប

ពជបរះះយរ�រជន វយរចបេ ិាិ�ិតមននំចចែនទាយាទហំតមាននះ�រគេបពំ�មនតាេ�នះ្ិេ�ម ថិម�ថរា

រះះច ថិននពជបរចបរា។ប ិាិ�ិតមននំវយរចបនះា�នះរារះះច ថិ ះ់ែ ករមះេ�បស់ះកះច ថិហំតមាននះ

 ិរ្ប តហំតមាននះែមា ថិករេបរន នបះច ថិរេបរន នបះច ថិ ិរ្�រគេបប តះច ថិមិនយាយរាេ

ាះរពជបករសេព នសពរចេ្ិា�កពយេរែមា ថិ ិរ្�រគេប  �ំ រិរេជ�រះកា�ះាននជពះច ថិប�ំប

ិាិ�� វយរចប។បាចទនសពក�ថននែាះមា ញករ�បរាុនេកបិាិ�តមននំនសពា�នះរារះះច ថិរក្ ប

វយរចបនះ��ពំ�ែះទែរច រថ ។ 

 

កះះរមកបបរពយ�ំន បរថាប�្��កេ �ថមិា រ�រពេិ�ំបបបជននបរពរា�ះាននកពរេេប

ែមា ថិា ថិម នថក យរលប យិប�កនស។ប  មន បិ�ាាជពិ�ុះរា�ះាននហំតមាននះ�រគេបនះា�ះពបនាំទមែន

ំែរសុ ពជបែព្ា ថិ រម េិមេែថរះកេ �ថមិា ិ�ំបបបរះាែំបបសារាុន កបរកិរេនពរេ រប



ា�ំំះចបបរសេព�ទរយ នថាយាទ រ្�រគេប�ំរិរេជ� នសពាយ�កពំ�ែ់ាា�ះាននជពះច ថិប�ំបិាិ�� វរថា

រ���ហំតមាននះ�រគេប។ប ិរ្�រគេប�ំរិរេជ�នសព ធខ ថិេ� យរលប យិប�នះ��មនតាានថាះរកប

ិ�ំបបប់ុែថក ិរ្�ំរិរេជ�សា។បពរេ រា�ំំះចបបពជបះយ�ជ�រាុនររ ាយេះថមនតាបរពរាំា�នស។ប

មិរបា�ាំទមែនរពរំរ�បជននមនតាេ�ា�ះាននកនសរារះកាំា�ក រនេះច ថិប�ំិាិ�� ហំតមាននះ

�រគេបមិរបា�់ខបនសពា�អាាយេះថករ យិកះនែមា ថិបរពរា�ះានន។ 

 

 

រនេមនតាា�ះាននរ�រពេាចទ់ខប? 

នជចាទិែថិតមននំរហំតមាននះ�រគេបបេ រសេព�ទជជបនរពពមក យរលប យិប� �ំិត្ ថិ ិរ្

�រគេប�ំរិរេជ�ាទក យរលប យិប�ប ជពបរ�ករថា ប រពា។ប គ �រររបបី នះកកាយេះថ

រះករចេករនុបរ�រកា ថិម នថិ�់ករថលរថប�ំកាំរែែនសពរចេ្ិា�អាា�ថរ់្បរារះមិាប�្

ហំតមាននះ�រគេបរះមាថមវបយ។បិាិ�� ហំតមាននះ�រគេប�ទពជបនះមនតាេ�ក្អ� ថិរ���រពរំ 

ិាំ�ករថលរថពជប។ប រសេព�ទែរមពះក រនេិាិ�� ាចទ់ខបនសពា�នាំអារះមរិ ប់ ប �កបរពរា�ះាននប

រជាំា�រ�រពេរពរំវយរ�បបស់ះក បកិរេ�នាខ អាបករពេររពុែថកមិរជនមិនជប�ំកប

ា ថិម នថឥា្ំាពាាជំ�ា�ករសេពបកាំរែែរះកា�ះពបនមិាប�្�កានថះយ�នថក រថនាំអា។  

 

ឧវហ ឌ ប ិាិ�� ែនទាទកិរ់ញាបនងា�នសពា�កា�ះាននមិរិរបមិែំា្អានះចយរ�រ

មិាប�្ហំតមាននះ�រគេបពជបក�ថននរ េិរះយហរសេព�ទរចេ្ិាររេបរន នា�ាបនងា�ម ថិម�ថរះករចេរែះរនទប

ែរមពះះំននរារាពរេបរន ន។ប កបពថរឃេញកប េបក ឌ ហំតមាននះ នសពិតមននំរហំតមាននះ�រគេប 

ាាជពេ���មនតាេ�ាំ�ំនិគ ហានថះនថបនះ ��ិត្ ថិ ិរ្�រគេបប�ំរិរេជ�ាទក ក ថិបរថាប�្

ិែថាជរររ���ែរពាអាហំតមាននះពំ�ំែិះច ថិបតពំ�រមា បមនថចច ។ 

 

ាោបជាប ា ា ររ សោប ិ្ែំ� ើិ

នព្់ ារា ះាយ ាិ ះថ យិ កះ នេរសេព�ទរពេររពុែថរា ិ្រជ និ្ជន បរសេព�ទរចេ្ិាទល�មិរជនមិនជា�អារែាេ រា រ្�ះ 

ះយ  ោព រិ រ្់ជ��ំ ិរ្ែ�បោិាប ស់ះករ ទ នសព្ពាិ ថ រើនពា�រារ្�ះ ិ ្នាមិរាែាេ  ះ ិ ា់ រើន 

រាពរចបះយ�ះះនាំអាជននរ ន់ នរ�រពេកា�ះាននិាិ�� ែនទាយាទហំតមិ�វ�មធ រប�ំនស�រយ នថប

ះយ�បមិែំ�រ េិាយេះថ។ កះះ រ្ ោប ិ្ែំ� ើិោពសៅះព�រចបេរសេព�ទា ថិម នថឥា្ំាពាាជំ�ា� 

�ំរា យពោប យិ ាា ��ា�ិែថ ស្ឋ �ោបមន បិ�នសពា�ែពននរំះ�ា�ះាននជក្នោនរ�ពើរា ា�ះាននិាិ�� ចចប

នសពបរថាប�្រ���ករចេឧិននពម�នករែាម រប�ំបកក្ាចក្បម�រគេបជពពរធនះនកែរះប

ះយរ�ពជរមពេែសារាុន។  

ិាិ�� ែ្នទ ាទ ហំតមិ�វ�ែា ា  រ  នស�រយ នថះយ�ប �ំរា ិរ់ញាបនងា�្ា�ថ ននកនករន់ះពជ ប

�ា្ាទ សនពិ្ាប �្ា�ះាននជននា�ះានន  ិះរ�ណ ប។ ពា�មិរបាះព� ជិ��ិាិ�តមននំហំតមាននះ�រគេបបនសពរជប

បរពរាំា�មិែំ�រ េិរះថ្ិា�កា�ះានន្ិេ�មន�ពមនតា។ ស់ះ រ���ិាិ�� ចចនស ិាិ�តមននំប

វយរ�បជ ពិត�់ ពាាយ ពរ្់់ ្ភនករហំតមាននះនសពវរថា��រិរេអាែមា ថិពះ់នយន មធ របឧិននពម�ប

�ំបិមាពពជបះយ�ជ�។  ពរ្់់ ្ភហំញ្ញាននះនសពបរថាប�្�� រិ រ្់បា ាែយ ា ថិ ពះ់នយន ែា ា  រ  �ំឧិននពម 



ឋំនរារ្�ះ ះយ  ោពិ្បរ ាិាិ�តមននំនសពរបំែមព យិកះនរះកា�ះាននបរះ់ រនសពិមាពប�ំបមិរបាសាប

រាុន�ិាិ�� េ�ិរ់ញ្ិរឃេញ�់ាិ�់មិឈពពជបគ យ។  

 

ិ្បរ ាាទ ពជ បបនសពក ពរ្់់ ្ភបរថាប�្រ��� រិ រ្់បា ា ជា ា់ាៅា ថិ ិញ្ះ់ពាាយ រា ិ្រាែា្ា្បែព្ ន្ិនំ 

�ំិ្ាប �្រថមេរថនពពថ។ ក់រស�រះកា�ះាននិាិញ្ញន្នំះ្ ាិ ថិ ាាយ �រ ប េ ជា ព់ពំ�រះកហា ពមេព

 ិរ្ែ�រគេបប �ំ រិ រ្់ជ� ែមា ថិះ់ពជពិ្រជ និ្ជន រះរា ិោបឆ្�ោន សនពិ�ន ព្ិា�កា�ះាននប

ិាិ�តមននំវយរចបកែចបបមិាននំ។ ករចេឧិននពម�នករ�រគេបររ ាបែ្ជ ពរ្�ះ រា ន្ជ នាំ�ំន្បសន  ហើប 

ឧិននពម�វយរ�បជពា�កកនពថហំតមិ�វ�សពថ  ិរ្ែ�បោិាបត រិ រ្់ជ� កឧិននពមបតបកកនពថក

រម េិមេែថិ្ាប �្ក្ែា្ាក្ែាបសោបឥនំនគ្ពសពថ ិរ្�រគេបតរិរេជ� កា�ះរមបា�្ប�ំបកឧិននពមប

កែាម រករសេព។  ិរ្ែ�បោិាប�ំ រិ រ្់ជ�េ ជា ារាទ១សនពន្់ ាស� គានើរា កនពថហំតមិ�វ�

ែា ា  រ  �ំរា ក្ែា្ាក្ែាបនាពបរពរធនះនកែាំនកមនតាេ�កនពថ្ិាជររនសតរា។ រា និនះររ�

ជពជារថ ែ្នន�ឧិននពម�វយរ�បប ជា ព្ពនាេ ជា រា ាាជ ព ះ់ ែន្់ ាិែថ ា្បាា្ ថិ ្រា ិោបឆ្�ោន តមន បិ�

 ា ពជ បិែថ ស្ឋាបំ ាិព។ ស់ះនសព ាិ�រនថ ែាយ ពថរារ្�ះ ជយ ា់រ៣ជពពររហេបរចប ៥៨%� ស្ឋកែពា ជំរា្រា  

ែហមិកកនំះយ�ជ�១៧៤ិ្ារែ សនពពា�ិ្ាប �្�រគេបនិិាហះ ិរ្ែបា�ិាិតមននំកកខ់ាកនសពនះាយាទប

ហំតមិ�វ�មធ រជពនិិ់ុពថ។ ាននា�សរនំះនជះ�ិាិ�តមននំវយរចបពំ�ធចេ�កា�ះាននរចបរា។  

ឧាាហ ឌ  ិ្ារែារ ន្ប់ាទ ាិ �ក្នើពា�ះ ាន្នះ្ ាិ ថិ ែនទាទហំតមិ�វែា ា  រ ែយ ា ថិ ិរ្ែ�បោិាបសនព ាិ�

ះះ បិ ញ្ជទ មន�ពមនតាជយាទប់ពររហេបបរបពេា ថិាទន យ១៩៩៣ពរ ។ ហ់នពរាពថ ែា្ាគ្�រ ប ាះ យ ពា �ិរ្ែ�បោិាប

ិ្ឆាយ  ា ពជ ប ាិ �ាាជ ពហំតមិ�វ�មធ រ្ិេ�ម ថិម�ថរេប។ 

 

រា ហា ពឃា នថ  �ំបិាិ�� �ា�ា  (សនពជពិត�់ ពាាយ ិញ្ញន្ំនជា ះ្ើ�ាៀនសនពរបេ�� ាំបា រ្ែា�ៅារព

រ្ ោប) េ ឋំនរ្�ះ ះយ  ោពិាិ�ិញ្ញន្នំហំតមាននះ�បោិាបសនពា�កពយេរ យិកះនរះកា�ះានន។ រា 

ហា ពឃា នថ ាា ះ់ពិញ្ះ់ពវយាយរាេាះរពជបប�ំបាយរាេកុះបះច ថិចច  ស់ះជារា យពោប យិ ាា �ពើ�ា�ិែថស្ឋ 

�ំរា ាំញែ�្ព� រឆ្�ោនករសេព ា្ពាាយ រា ្ាើាំបាាា�ចចនសពះច ថិិពឃនថ ស់ះជា រា ្ាើាំបាាា�នសព

ា�មិបាាទិរាែ �ំាអំវ�ា�ា ពំរ រហេប�ំាំបា ាា�នសពរចេរេាទ ែយ�រថមជទារពាាា  ំជ្ជរព្ព តា្�រ

ព ៅរា ិែថំបំេពករសេព។ កា�ះានននសពះច ថិេ�ិពឃនថវយរ�បា�កពយេរគ សខ យរារះកប

ា�ះាននរបរហនះកាយរាេវយរចបកររបររេនា�រេរាម ថិរមពំនវយាែថ ។  

 

�ៅរមពំនវិ កា�ះាននាះរពជបប�ំបកា�ះាននកុះប��ះច ថិ ាា ះរពពបែរាញ �ំរបះយហ 

សនព្ាើ្្បពា�រា ាំ ាិ រមរនពរ្�ះ រា ា ថិ ែ្រានថ ។ រាររុរ��ករេបរន ន�ៅ្ិារែពទ ិថ រាពាទ ន់ ររ្រសា  

ន យ២០០៩ រមពំននសពរារះរចបប រា ាំញែ�្ព� រឆ្�ោន ាិ�រ្ពាបជា ររពជ បសនពរាាះាាជ ពបរ ាិ� មនតាេ�ប

ររពេពរឃេញក�ថននះចែថ។ រ េិាោបជា រា ាំញែ�្ព� រឆ្�ោនកាយរាេនសពកុះប��ះ្ ាិ ថិ រ្�ះ ិ្ារែពទ ិថ ររ សោប 

ររ រមពំន�រា ាំញែ�្ព� រឆ្�ោនររេនា�គ រមះេ�ែ�្�រែច្ ថិរាពះ�ករេបរន នបនសពរះរ ទ អរមះេ�ប

យិកះនបរេ�ានថាធំ�កនំះនជះ យិកះនរ�រពេ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�រះកលរថេយែរពាអាិែថប

ាជររ។បកា�ះានននសពកុះប��ះច ថិគ រ�បររមនតាេ�ាាជពបររបា់ពយា់លបកនសរបមិកាពសំប

រាជពព ប ពរេបរន ន។ រាែន នភ�ញ់ប រកពែឌ (The New York Times) ាិ �សរែ្ថ ែយ សទ ិែថា្�ររេបរន ន



ព្�ារថ បនសពេ�ាបន គា  “ា្�រនសពហុា�ះយ�បរមះេ�ជារ�� ាាជ ព ាិ �ែ�្ព� រឆ្�ោនិែថ ់្ញះ យ ... ់្ញះ យ �� ពំ�ាាជ ព

បរិ្ារថ នំះជា៨០០សះ ព្ពាើប”។ �រ បែិញ្ជារថ ្ិរឃេញាទ ារចេកុះប��ះច ថិសនព ាិ �ះារថ តែពថ ប ា

ជ្ ៅ។ ែ្សៀ្�ា�រ បសន  ិ្ា � រ រព្ពរា ិោបឆ្�ោនរារះមិរាែគ ពោរាា បំឆាន ែុះ ា់ ររា �ះ � 

(Apichart Sukhagganond) ាិ �ែយ សន រះញប ាះយ ហគា  រា ាំញែ�ខ�រឆ្�ោនរើនពា�ាាែារញរារះមិរាែ

ំា្�រ�បោិាបាំញែ�្ព� រឆ្�ោនសោបះយ ហ។ 

 

�ៅរះរមពំន់ុែថករ�បបាយរាេ ាះ រពជ ប�ំែរពាអាកុះប��ះ្ ាិ ថិ ន្់ ា ាិ �ា�ះ ាន្នសោប ះិំ�មិែ ថិប�ំប

គ ែាថ នថ នសពរចេ្ិា�កពយេររះកលនមនាយរាេវយរ�ប។ �ៅារពាយរាេវយរចបមនតាេ�ររប

រឃេញ រមនតាក�ា�គ រមះេ�ែ�្�រែច្ ថិរសេព�ទក្ែបក្ែារា យពោប យិ ាា �វយ�ោប។ មិែំ�រ េិិាិតមននំប

មិនយាយរាេាះរពជប�ំាយរាេកុះបះច ថិវយរចបមនតាេ�ា�ះាននប�ំា�ករថា ប រពា្ិេ�ម ថិម�ថបាយរាេប

វយរចប��មនតាេ�កនថិ�នបមិរិរបមិែំា្អា។  

 

ះយ�ជ�សររមះេ��មិរបាិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបរចេ្ិកា�ះាននិាិ�� វយរចបា�កពយេរ។បិាប

ិ�� ហំតមាននះ�រគេបអរមះេ�ជពិត�់ ពាធំ�ពជបះយ�ជ�ស់ះសរមកពប

 

១. ាធំ��កិរ់ញាបនងា� 

២. នស�រយ នថ�កះយ�ប 

៣. នស�រយ នថ�ករចេាអំវ� 

៤. ាំា �ករះកមនមនាំ�ំនិករម េិមេែថ�ធ�មធ រែមា ថិបះា្ចករឃែច  

៥. ាធំ�ែនទាយាទករម េិមេែថ់ុពថ់ខជ��់ាព់ព�ំំិែថរិរេជ�  

៦. ាធំ�ែនទាយាទករម េិមេែថពរេេបរឃែចែមា ថិបះា្ចករេបរន ន  

៧. ាំធ�បរថាប�្រ���ហំតមិ�វ�ែមា ថិកមិរជនមិនជកុរះិែថ ិរ្  

៨. ាធំ�បរថាប�្រ���ហំតមិ�វ�ែមា ថិករចេមិកពនំ។  

 

ិាិ�� ពជបះយ�ជ�រះះយរ�ពិាិ�� វយ  ិះចា �សរពេរ�ប  ែនំនរារះមិរបាវយរារះនស�រយ នថប

�ំបកិពមេព ។ រា ហា ពិ្ាពរពេកកនពថហំតមាននះាទិរាែររឃេញា�ករម េិមេែថគ រមះេ� ។បមិែំ�ប

រ េិា�រ ទ រ�ប កាាជពេ�តកាាជពបរព់ព�ំំនសពា�មិបាាទិរាែរប ិរ្�រគេបបតប

រិរេជ�េកព់ពរហនះែមា ថិករថា ប រពា។  ិរ្�រគេបររស់ះរិរេជ�នសេ�ាាជពបតបាាជពបរប

បរព់ព�ំំាទិរាែ�ំេ� យិប�រពេះច ថិបតាជររពំ�េ�រចេស់រា ប ។ ះយ�ជ�ា�រមេរថរារះរ ទ វយ�រ ប

េែមា ថិនកររមះេ� យិកះននសពពំ�េ�ក ថិបរថាប�្។ កុះបរ�ាញំ រា ា�ះាននិាិ�� បរថាប�្��នស�រយ នថនព្់ ា

្្បពា�រំះ្ះរា បិន�នពរាុនរាសាយអាា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបបតមន បិ�ែា�រពា ។ មិែំ�រ េិ

ា�ក យិប�រ�រពេនស�រយ នថបមន បិ�ា�ះានននសពា�ែពននរំះ�មនតាននរចេក ចប�ំបរយ នថមិនំិននំក

ហំតមាននះពជប�នសព ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�េ� យិប�រពេែាទនស�រយ នថរសេព�ទរថា ប រពា។  

 

 



ទឌម្ម
 

ា ប រពាកឧិរ ឌ សរះព�នសពអ រថរា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបនះរចេេ�។ ពា�រា ា្ព

ា្ ៀកំរះចប�ុរ្�ះ ះយ  ោពា្រា រាជពនយិ�ថប�ំបាយកា�នកនំ ពជ បះយ �ជ �គា  ករថា ប រពាា�អាប

ាយេះថ�ែថរះកា�ះាននះច ថិហំតមាននះ�រគេប្ិា�មិែំា្អា។ រយ ំន�រា សា រថ ា ្ភរព្ពរារះ

មរិ ប់ ប ះ្ ាិ ថិ � ិ្ារែ�ា�ា  រ េិរវបកររបពំ�មនតាេ�ា�ះាននរររបបររេ�ិរ់ញាយាទកាាជពមយ ពថកប

មរពកកឧិរ ឌ ាយេះថពជបែមា ថិិាិ�� ប�ំកា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេប។  

 

នា ា ៥ រា ាយ ា្កា�្នជា នំ �ំនយ ិ�ថ ះយរបបករថា ប រពា 

អនុសសន៍្មខ៤ងម�ា១៦ង(២០០៣) 

 រ រព្ពាំរា ស្ឋព�្ន្ទ  

 

“សំចចជនមពតាកះថសន្ិក យរលបរ�រពេាធំ�នសពបរថាប�្រ���កកនពថប

ព់ព�ំំសពថ ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចករឃែចរេបរន នកខ បករពាាននះប

�ករថា ប រពាមិរិរបមិែំា្អាបែពំែិ�ំបរពេរា�រះំននពំ�្ិា�កប

 យរលប យិប�”។ 

 រ រព្ពរា ាទ រ្ះ រា�ទែ(Venice) 

ោពរា  ឌ ែ្នទ ាទ រា កនពថហំញ្ញាន្គះ សពថ

ិរ្ែ�បោិាប 

ា�ះ ពប ន�ៅគ្ាទ  ៩-១០ ពំ�ា  ២០០១ (រគា ប់  ្ភ 

១៤) 

8

“បាាពំ�ិ្រ្នទ  ា ពជ បរារ្�ះ រា ្ាើហំញ្ញ្ិ ាិា �បះ ា្�ារា រឃែចិោបឆ្�ោន 

មនតាាាជពា ប រពាបែមា ថិ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�នសពេ�បមិមា�ននរយហះែប

្ិែពពា ន្ាៅ�� រយ មពំន�ិារពាេែ។ ា ប រពារចបនះជពប

ិត�់ ពវយកិពឃនថវយំែ�បតបពជបនកររះកាាជពេ�ហំតមិ�វ�ប

មធ របក់រាំ�បបបតបាធំ�កនករហំតមាននះរក្រាុនបតបរាឃអាប

ពា្កព�ករេបរន ន”។ 

“ហំតមិ�វ�មិកំិរនបិប ិរ្ប

�រគេបបបះា្ចករឃែចប�ំបកប

រេបរន ន” ១៩បពំចប២០០៣បាយាប៣ 

ពជ្ព ប ពសនបបរែះរនទនគខកិែថមរ�ពប

ម �ិរ្មិធចំិនទប�ំបចបរសំពម�នទរាាចទិប

នរពះំ។ 
“រា ា�ះាននះ្ ាិ ថិ ប�ំបិាិ�� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបនព្់ ា្្បពា�ាា ជ្ញា

ន្ជ នាំ�ំនិំរាជ្បពជ ប �ំិ្ាប �្សារថ ា ្ភរព្ពពជបា�មិែំា្អារសេព�ទ 

ិញ្ះិថ �ំា ប អា”។ 

8

ា្រា នព្ពាបាាា�្នជា នំ  

ំរមោព�បោិាបពរ ់ 2/2005 ាយ ាប  ៣ 

 

“រា យពោប យិ ាា �ិាិ�� ហំញ្ញាន្គះ  ិរ្ែន្់ ាននសារថ ា ្ភរព្ព្្បពា�ិ្ែំា្ំបា ា”។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



រា សា រថ ា ្ភរព្ព�ៅាាពរ ំរា ាទ � 

ាំ�្��ប បាទ ិ ្នាិ្ារែះយ �ជ � ៨ ាិ �ិ្ហាញគា  រា 

សា រថ ា ្ភរព្ពនា ពាំនាៅ េ ជា ិ្ា�្ប សង រយ ែោប យិ កះ ន

ពជ ប � ិ្ា�្ប ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបនាពិ ្នាក្�នរ

�ា �ា � ាា ពរ ំរា ាទ ��រ ប ។ រា ិ្ើ្ិាែថ ្ាាែថ

ះ្ាះពិ្ហាញ (ែ់ះ�ារ) ែ្នទ ាទ រ្ិ់ ្ភប ះ្ ាិ ថិ  �ំ

រា ិ្រា �ថ ់្ជាិ ថ ់្ជជ �ាៅ�� រា ា�ះ ាន្នះ្ ាិ ថិ  ់ែ

ិញ្ជារថ ិ�្គនពាទ ះយ �ះ ះែយ ា់ �ថ  ពជ បះយ �ជ � ។ ិ្បរ ាសង

ជ ែា ពញ្ញិយ កះ នពជ ប�រា ិ្ើ្ិាែថ ិ្ា�្ប សា រថ ា ្ភប

រព្ពរ្�ះ ិ ្នាិ្ារែាាយ  ៨ ា់ ពើ�របេ រា រា នថ

ិ្ារថ យិ ះ សោបក្ាាពថ  ។ រា ាាបនព្ពពើរ្ិ់ ្ភប

ះ្ ាិ ថិ ែ្នទ ាទ រា សា រថ ា ្ភប រព្ព�រ ប ជា ា់ាៅ ាាពា �រា 

ាា រថ ា�្ប ្�ាិ ន ិាំជ្ជពា �ាទ ពជ បាៅពជ បរ្�ះ ិ្ារែពជ ប

ះយ �ជ �ស់ះជា  រ់ព់ពិៀ រ់ែ្នាទ រា  �ទ រា  ាហ្ា �ំ

ិ្ារែ  ិ រ់ជា សើព ។ ពើរពន នន ិ្ារែ

រ់ព់ពិៀពជ បះរញ ាោបជាប ា ា រ្នទ  រា ា�ះ ាន្ន

ពើិ្ ា�្ប សា រថ ា ្ភរព្ព�រ បេ ពា �ពរ្់ រ ពំ�់្ពាយ 

រ្ពាើប ាោពេ ាា រថ ា�្ប �� ែយ  ះ យ និ ិិាជារថ

ែ្ននិែថ ះ្ ាិ ថិ ាាយ �ោបនន ព្ន ។ ជាជព្ើែពជ ប

ាៀន ់ រ សនពះ្ ាិ ថិ ាាយ ា ប ា់ ពើ ពា�

ែបាាពំ�ែ់ាជា ាា ពាា ់្ពាយ រ្ពាិ  ះ �្ពា��ោប  �ោបរា 

ា�ះ ាន្នះ្ ាិ ថិ ាាយ �ោប  ររ ាះ យ ែ់ាជា ពា �ែបាា់្ាថ ់្ាែថ ា្ាទ

 ិ ះ �្ពា�ើប (រ ទ ិ្ារែ ាាបទ �ាទ  ា  �ំ

 ិ ា ា ព ាជា សើព)។ �រ បពំ�ពន �ជា ឿសនពនននន

រើនពា�ើប ើិាោប ទិ ជា ាំ�្��ប ប�ា�ា  ាិ �

ិ្ហាញគារា ា�ះ ាន្នះ្ ាិ ថិ �ៅពា�រា ់្ាបះ�្ពោប ស់ះ

ជា �ៅរ្�ះ ិ្ារែ ហ្ាេ ព ាា  (Guatemala) �ំ

ិ្ារែ  ិ ា ា ព ា សនពែះ ា្ែ� នន ជា ិ្ារែសនព

ពំ�ពា�រា រយ �នថ ិញ្ញន្នំ្្ បិា �់្ពាយ រ្ពាា្ាទ �ោបើប ។  
 

ិ្បា ព្ ោរា ា  Crinis រ្�ះ ាយ ាប ាទ  ៣០-៣២ 

�ៅារពរា យពោប យិ ាា �ន្់ ា ាិ �ែុើិារន រា 

សារថ ា ្ភរព្ពះា ថិ ាទ រមពំនែ្ាពហ់នសពថ រមពំន្�ថ �� ន្់ ា

ា�ះាននសោបមន បិ�ា�ែពននរំះ�។ រា សា រថ ា ្ភរព្ពពា�

ែា ែយ ា់ �ថ  ា ែថ  ា្ ោបា ប រពាេ�ជជបរបំមបក 

យពោប យិ ាា � �ំនះា�ះាននេ�ា ថិាទកិពមេពរ�រពេ

ករចេាអំវ�ករថលរថពជបះយ�ជ�បតរះរ ទ ថ�ថថបកប

រថា ប រពានះេ�រ�សពថកិរ ន ញរះញាទពះ់  

នយន ក ថិរន ន។ 

 

សើព្ិទ រចេ្្បពា�ិ្ែំា្ំបា ា ា ្ភរព្ព 

ន្់ ាននែពាពា ន្ាៅ�� រា ាយហយ�ក យរលប យិប�។ប រា 

សា រថ ា ្ភរព្ពថ�ថថជ្ះ ពហជ ែហរ នះ ារ ររ�រពេ ិរ្ ត

រិ រ្់ជ�សនព ាិ�មិមា�ននរយហះែ ាាះ��ិរម រថកា�ះាននប

ះច ថិកកកា ថិម នថក យរលប យិប�បកាំរែែរ ទ ប

ា�ះាននមិនយ�� ិរ្ម ថិមាយ�ះ។បមិែំ�រ េិប

របេន្ ថិ ាៅរា�ថ ោពសៅកិាំ�ិែថរបេាញំប  រា 

សារថ ា ្ភរព្ពថ�ថថជ្ះ ពររ ាា ះ�ាយ ្្បពា�កពាាំជ្ជពា� 

រ�ពើោព យិ រះករពេររពុែថកមិរជនមិនជប

នស។ កររប  ិរ្នសពរាេិ��ិរេនគាទបពំ�ែ់ាា�ប

ិាាំរម�ឌប ិរ្ន់ះបត ិរ្រាព់ពំ�ប

រមះេ�ននជជិមិាបះ ា ំិ ននំថ�ថថរារាពា�កា�ះាននប

ា ប រពាមជ�ពហជែរហនះរារ។ 

កុះបរ�ាញំ ាំា �រា ់ពះ ាររររ ជា ិញ្ហាសន ។ 

រិ រេជ��ំ ិរ្ែ�បោិាប��រពេពរឃេញកកប

ះយ�បរះរ ទ ា�ក យរលប យិប�វិកកប

កា�ះាននជពះច ថិប�ំបិាិ�� បនសពករហនះចយ្ិា�ប

កិរម រថសពថកា�ះានន។ 

ិ្បរ ាា ្ភរព្ពះព� ជ ពពា�រ  

១.  រា សា រថ ា ្ភរព្ពនករហំញ្ញាន្គះ  នសពជពិត�់ ពវយប

ក់រាំ�បបសំេពនំះនជះ 

២.  រា ការាំ�ប បថ�ថថ ែយ ា ថិ រយហះែថ�ថថ 

៣. រា សា រថ ា ្ភរព្ពនករមាហាា ប ះយរបបរ ទ យ  សនព្ាើ្ិ  ិ បាាពថ សពថ អាមន�ពមនតា� រា ិោបឆ្�ោន 

៤. ក់រស�រះកាាជពេ�ែយ ពរាញំែមា ថិកះយ�បរពេករេបរន នបកសរហ់នពរាញំ�់ាប

ហំតមិ�វ�មធ រប�ំបករកខ បែំា្ំរះកាាជពេ�ហំតមិ�វ�រះរាពាចន  



៥. ាននមិរគជ�ឌនករហំញ្ញាន្គះ  សនព ាិ�កនពថ្ិ ត ាិ �ាាជពសោប ិរ្�រគេបសនពយពោប យិប�ប

រ�រពេិតមននំិពមេពករថលរថពជបះយ�ជ�មនតាេ� �ិ ា់ែកគាកំសំ  

៦. ាិ នថ ិថ ាែ�ររ្�ះ ែបា  មនតាេ�ជមព�បះរញាទ រា ឈឈ្ពោបិោបឆ្�ោនរះារពា�ាន �ំ ាិ នថ ិថ  

ពរេ រែព�នំនរះកននជយកពម�នទមធ រ  

៧. រា យពា ប ិរ្ 

៨. រាឃអាករេបរន ន។ 

 

ា ្ភរព្ពពជបះយ�ជ�រះះយរ�ពា ្ភរព្ពវយាែថសរពេរ�ប (ឧវហ ឌ បា ប រពាាទ១ប�ំាទ២ ) ាាះ

ន្់ ា ាិ �ានថិត�់ ពកា ប រពាក្�នរស្ឋិាព សនពពា�សយ  ើរា ស់ះជា  “ែយ ះិ ន្្ាើសយរ េ ” ហើបរាាះបរពរ

ា�ះ ាន្នវយះយរបបក យរលប យិប�ន់ះជះតមពតម  �ំវយក យរលប យិប�ថ�ថថករ�ប។ រ្�ះ រ ទ សនពរប

េ�ររឃេញកា�កមិមា�ននិារពាេែមាហាា ប  មន បិ�នសពាា់ពិ�ុះរា�ះាននះច ថិាា ះែរមពះសារថ ា ្ភរព្ព

មាហាា ប សនពា��បបកកកកនថរវែ។ រ្�ះ រ ទ ជា ះ្ើ� មន បិ�នសពាាជពិ�ុះរា�ះាននះច ថិា �ាយ  ា ះ

រ្�ះ រា ា�ះាននកកនថរវែរា។បរ េិរវបកកកនថរវែមនតាេ�រចេរេរបមន បិ�ាាជពិ�ុះរា�ះាននះច ថិបតប

�ទនំ ះិយពពជបរក្រាុនរររបបររ�ទនំាំទរះកកនថរវែរះររមាហាា ប នះកិ�ុះរពជបគ ថ�ថថប�ំប

មនតាករាពរាល។បមន បិ�ា�ះាននិាិ�� រឌនះា�ជរមពេែកនសរះរថិ ន� សំិ�រា ទ រ�ក�ថនះលក។   

 

ឧបសគ្គកមេងងកេរះទរសននវតជបទប�� ហិរ��វត��នេយា

រា ក្នពថ គាំរា សោបបាទ ាទ ទិ  

រា រចេាំបា ាា� �ំះយ  ា បនសពរចេរេសោបបាទ ាទ ទិិ្រើនេ�កះយ  ន រសរ យពជ បរ្�ះ ិ្នំិន្ំនរា 

ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប �ំិកឧិែយយពជបះយរបបិាិ�� ហំតមាននះ�រគេប។ ាអំវ�ប�ំបកះយ�បប

វយរចបជពា� កះយ�បរ�រពេាយ �ំញតែរ ាា តរា ះយ  ា បមេរថរ្�ះ �ាព ិរ្ែ តប រិ រ្់ជ��បោិាប 

នសពរចេរេរប ះិយពរក្រាុន។ រចប ា់ និាិ��  �ំរា ា�ះាននិាិ�� រ�រពេរា ក្នពថ គាំរា នសពរចេរេ 

សោបបាទ ាទ ទិ េ�យ ាពរយ ហន សពថ នព្ពាបាា� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប សោបែា គា  ាំបា ាា��ំរា ះយ  ា ប

ាាយ រ�បជាញ� រញា ថិ ន្់ ា ាិ �រយ  នថ គា  ជារា ឧិននពមនករែាម រ �ំពំ�ន្់ ា ាិ �រនថមជះ់ពរ�រ្�ះ ិត� ទើប។ 

រពេែាទរ�បរ�ាៀន  ករថនស�រយ  នថ ពើរា ះយ  ា បសនពពា�ោព យិ  ្ាើ្្បពា�ែពអារារះាទល�ប

មិរជនមិនជជពបរករយ នថរមពំនានំិា�កះយ�បបររនះ��មនតាេ�រចេ  ិបបពថគ ថ�ថថកនសប

របកកនពថគាកំាទែយ�រថអទាទ៣។ 

 

ពា�ព់ពរហនះពជ បះយ �ជ �សនពិ្នំិន្ំនរា ហំញ្ញាននះ�បោិាបិែថ បា ទ ាទ ទិ ន្់ ា ាិ �រពើពយព។ ាទ ពជ ប 

រពា�រា ពយ ាិ ររ្�ះ រា ា �ា គា  ះ្ ាិ ថិ សនពបាទ បរថាប�្ែយស�ថន្់ ាននោាន្់ ា ាិ �ិ�នសពថអទាទ៣។ ាទ ាទ  

ែា ា់ ិែថ ិរ្ែបកញ�រញ ថិបមិឈពរ���រចប ា់ ន�ា�ថ�ថថកាទម រថករ�ន ព ិរ្់ខជ�-

ំ។ រារះជយ ា់រ១នសព�ំគបាយាទករ េិរះយហាបនងា�េ�ិរ់ញ្្បរបេឃើញាយាទ ាយាទាបំមរពគាទពជប បរថាប�្



រ��� ាិបរា  ឌ ហំតមាននះនសពកនពថរបអទាទ៣រារ្�ះ ិ្ារែពទ ិថ ។  ិរ្ែ�រគេប�ំ រិ រ្់ជ�

មនតាេ�នព្់ ា្្បាបរា  ឌ ាយាទរា ះយ  ា បវយងប�នសពនះ��កនពថកពមិរគជ�ឌសពថបះា្ចកិែថប

ាជររ។ រះាំសំអាករថនែនបា�ននាបំមរពនំះនជះ  ិះរ�ណ បបរថាប�្រ���កមនមនាំ�ំនិគាកំនសពកនពថរប

អទាទ ទិេ�ាាជពរកជបប។ ករពេររពុែថកមនមនាំ�ំនិកុរះិែថ ិរ្ជពបរសោបរា រថ្ិា�

ប្�ារថ ា ជយ �ាញនករហំញ្ញាន្គះ  សនពាាជ ព ះ់ ែន្់ ាពើរពថះយ ់ពប�ំបះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែចាំនកប

នះជជបរបំមបរ ទ រ�បេ�។ 

 

រា ា�ះាននិាិ�� របពយ ាៀ 

កា�ះាននរបពយរាុេកិ�់ពជបថ�ថថនសពនះរចេ្ិ  ិបបពថសពថែពអាីរិរេជ�ប�ំីប

 ិរ្�រគេបនសពះ់ពជពរារះសយរ េ ក�រគេប។បា�រហនះកពពជបះយ�ជ�បរាាទរមកបក ា�ះាននប

ិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបរបពយរាុ  រហេបនសពះព�ករេវរថាំ�រ���ករ្រា ាា ់ខជ�ំ (self-

preservation)។បឧវហ ឌ ប ិតមននំរហំតមាននះ�រគេបនះា�នពា ឌ ករាាជពែាុរះកា�ះានន 

ករនសពករហនះរចេ្ិរមនតា យិរាញរំះ�ករ�ជពកះថេ�ិែថ ិរ្ក�ថាយ�ះបត ិរ្នសពប

យមាំបំេពបរបមននាជររសខ ះា�កែែ�រមិនយ��ាជររ ។បគ �រររបបរយនំ�ក ា�ះានន

របពយរាុនះររេនា�រពេែាទរចបរ�រាុន ករហនះរចេ្ិ ិរ្មិនយតរិរេជ�មិនយនះ��កខ បកប

រពាាននះ�កនំិ�ន�កា�ះាននបនសពជជ�កពជពិត�់ ពវយក យរលប យិប�ចចនសពះច ថិាះយេ�នះរាុនក។ប

ំររជិអា�មន បិ�ា�ះាននិាិ�� បរថាប�្រ���មិបាព់ព�ំំបកធចពះ់នយន ែមា ថិក យិរាញករប

�ំបសយរ េ ក�កននជយេក�ខ�បរារះកិរ កមិមា�នននិិរ�ប។  

 

រា ររ ះយ  រ ញរ�រពេអា់ចបះរចខ ប� ះ្ ាិ ថិ  

រា ាបំាភ្ឍឥនឈ ថិឈ�ិ្ាប �្ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប ាិ �ិ�ន ព្្បពា�ះយ �ជ �សរ ះ្ើ�ពើែព ថិ �់ាះច ថិប

�ំបិាិ�� ចចនសពា�ពរេ រមិិរថមិនហពែនទាយាទិ�់រចប ។ មិែំ�រ េិមិាប�្ហំតមាននះ�រគេបា�

ក ទរះរមពេ�ប ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�ររា�ាយរចរ�ជពរចបនស ។ វយរារះរមពំនវិ�ំ់ុែថ 

 ិរ្ែ�រគេប �ំ រិ រេជ�ាាះា�ពា្អាិនថនិ�ាៅជពះ្ ាិ ថិ ែនទាទហំញ្ញាន្គះ  ិរ្ែ�បោិាប 

នសពជាញ� រញា ថិ េ សោបរា ររះយ  រ ញពើអា់ចបះរចខ ប�ះ្ ាិ ថិ ។  មិែំ�រ េិមន បិ�ា�ះាននះច ថិា�អាប

ា�ថរ់្ប  កិនថនិ�ិែថ ិរ្�រគេប�ំរិរេជ���ពំ�ែ់ាកាយេះថរា។  ិរ្ែ�បោិាប �ំ

រិ រ្់ជ��បោិាបកររប��ពំ�ែ់ាបរះំន្នាះ រសារថ ាៅពើះ្ ាិ ថិ �ំិាិ�� បនសពពំ�ែ់ាា�នពខះយរបបាជរ

ររចបរា។ 

  

�ៅរ្�ះ ិ្ាប �្�សនពែ្គា បិ �ា�អា� ពាយ  នជ ា្�បោិាបា�អាែ្ាានថ ជយ �ាញគ ាំរែែរះក

រះារែាទ ះ្ ាិ ថិ ។ រា ិ្ើ្ិាែថ ិះ្ះររារែ�ា�ា  ស់ះជា មិាប�្ រ�បិមនមន �ំរា ា� ក្ានររ�ពើះយ  ា ប

ំរាជ្បមនតាេ�រម េិមេែថគ រមះេ�។ រ្�ះ រ ទ ពជបះយ�ជ� មរ�ពរពធា ទាា ះន្់ ា ាិ �ររម េិ្ិរចេកាំបា រ�ពើ

រ្ិ ប់  ្ភះ្ ាិ ថិ រសេព�ទររពេពះ�្ពោបិ ្ ហោ�នសពនះា�មិរគជ�ឌសពថាជររ។ �ៅារពនសពាធំ�ប�ំបិាប



ិ�� នសពបរថាប�្ពំ�ាយេះថា�ក យរលប យិប�    ិ ះ �្ននន្់ ា ាិ �ររះារែពំ�មាពរាជព រចបាទ ប្�ារថ ា 

ា�ះាននះ្ ាិ ថិ �� ា �ាយ�ះាចទយសះយរេប។ �ៅារពិ�� គាទន្់ ា ាិ �សារថ ះរញ ះ�្ពោបិ ្ ហោចចរររពះរះញប

ពរនសបរហេបាសនរ�បរះបននិ�នររេនា�កហ់នហពរ។  

 

សយរ េ មិវរថមរង ះះបរេីិាិ�� ប�ំបអាះរចខ បមិរិ�ិាិ�� េ�ិ�ន ព្ិា�ប

ះច ថិមះិ់រមះិពថ គ រមះេ�បរថាប�្រ���ហំតមាននះ�រគេបរាែហសំនរពះំ  សនពា្�រ់្ពប�ំបា ប និិ

រយនិខគាពា�ា្�រះ្ ាិ ថិ ពំ�ពើែាទ ិ្ាយ ពជ ប�ារថ ើប�ៅរ្�ះ ាំបាពោររបេ�រ ប សនព ាិ�បពថ ះ្ ាិែថ ាយ ាទ ះ្ ាិ ថិ

ហំញ្ញាន្គះែមា ថិបះ ា្�ា រា រឃែចិោបឆ្�ោនិែថ ែហស្ឋាាពរ ំរ។ រន្នាពជបះយ�ជ�ក្ែរាៀនររ ាិ �ជពះយន រប

កនសរ�រពេះយ�ជ�សររមះេ��ះច ថិហំតមាននះ�រគេបរាែហស្ឋាាពរ ំរ �ំិ្ាប �្ហំតមិ�វ�ិែថ ាជររ  

នសពរារះរចបបហំតមិ�វ�មធ រែមា ថិករេបរន នមិធចំិនទេ�កខ បរ�កររពំ�ពាជពជបប

នសព ះ់ែនិខរគ សខ យាទមិរាែសរារាុន។ រ េិាោបកពា�បាា ះ់ ែនិខរ្�ារ្�ះ ះយ  ោពិ្ាប �្ក្នពថ ហំតមិ�វ� 

�ំរបនររះះយរ�ពមិាប�្ា�ះាននះច ថិររ សោប រា ររបរះយ  រ ញាទអា់ចបះរចខ ប�ះច ថិេ ជា ិញ្ហាជា

ែា រពនសពររេនា�រារះមិរាែិ្ជា ំិនរ ប្ប �ំ ពំ�ិ្ជា ំិនរ ប្ប។ 

 

ែរ ះរ្នទ ិ្ាិ ថ ិ�� ែយ ា ថិ ិ្ាប �្សរព្ាពជ ប� ិាិ��  �ំរា ា�ះានន ិរថស់ះកះច ថិហំតមាននះ�រគេប

ពជបនសពា�អាមពតមម ថិម�ថ- ះចែថលែថ ពំ�ចយ្ិា�កិរំមប ះ់ែ ិ្ារស�ំបព �ំា�កប

រចេិះ�ះិ��អាគ រាុវនថ។ ានន�បបះ្ ាិែថ ពា ែថ �បរិរាះ�ឌហំតមាននះ�រគេបករថលរថនសពរម េិមេែថ

រារ្�ះ ះ្ ាិ ថិ ពា �ែា ែយ ា់ �ថ គ សខ យរះកិរត� �ែរះយ្ិា�កបប�នមះយ  សនពាា ះចយា�កិរំមប ះ់ែ។ 

 

រា ហា ពិ្ាពពើមិបាព់ព�ំំាទិរាែ �ំាទរ្ះ ពហុះ � 

កររប ព់ព�ំំាទិរាែ�ំាទរ្ះ ពហុះ �សើនជ �ា ាទ ប ាយ រ្�ះ សយ  ើរា �បោិាប  ហើបរារ្�ះ 

រ ទ ជា ះ្ើ�បព់ព�ំំរ�បពំ�មនតាេ�ម ថិមវយំែ�របះច ថិរេប ។ ាំ�្��ប បាទ ឆ្�ាយ  ២០០៣ ិ្ហាញគា  រ្�ះ 

ះយ  ោព ១១១មិរាែ ៦៤%�មិរាែវយរចបាះយា�ិមាពពើរា ក្នពថ ព់ព�ំំាទិរាែើប។ រ្�ះ ់ រ

�ោបសន  ៨០% � ិ្ារែវយរចបាះយេ�ហា ពិ្ាពពើរា ក្នពថ ព់ព�ំំាទ រ្ះ ពហុះ �រា។ មិែំ�រ េិា�កិមាពប

រពេកកនពថព់ព�ំំាទិរាែ�ំាទមរ�ពហុះ� យ ោពា ែាម នពះ បរ់ចរថ�ំិះ្ះររារែក្ែរាៀនកញ�រញ ថិ 

ន្់ ា ាិ �របរពររម េិមេែថរសេព�ទរះរាែាទិមាពវយរចប។ �រ បេ ជា ិ�់ពយេរគ សខ យែមា ថិមន បិ�

ា�ះាននះ្ ាិ ថិ  របរហនះកព្បោិាបពជបះយ�ជ�មនតាេ�ិ�ន ះិយពិរាែនសពា�មាាិ�បមរ�ពហុះ�បតបមរ�ពប

ែហជទាបរពររម េិមេែថរសេព�ទរចេាអំវ�រ�្ិ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�បរបជពនិិិរះ�ររាែ

ាជររពំ�ាយេះថ យរលប យិប�ិតមននំិពឃនថនសពា�កា�រេប។  

 

ពរេេបាែទពពងពជបះយ�ជ�រះករះរាែាទិមាពរពេកកនពថព់ព�ំំាទមិរាែបជពា�កិរេន

មស ិរ្�រគេប របលរថរមកពរេា បាយកសារាុនបស់ះក មរ�ពិ នយ ិតមា�ន តព់ព�ំំិែថ

 ិរ្ករសេពប នសពជជ�កពរែយរំរ�រពេ  “រកបំចបែពះមា” ិែថ ិរ្�រគេប។ប រះរ ទ ពជបប

ះយ�ជ�រាុនបារ រចេាអំវ�ាទិរាែ �ំ ិរ្�រគេបតរិរេជ� នះរឆខ�នររបរះយរ ញាទានន�បបប



ា់ពយា់លប�បរិក “ិរាែ” រ�បរះិមាព នសពា�នះរារះះច ថិ។បំែរសុ រ�ប នសបា�ពរេេប

ែាះមា ញែមា ថិាររចេាយរ�បាទមរ�ពហុះ�ំរជ�រះករះរាែាទិាិ�តមននំនសពិពឃនថកកនពថព់ព�ំំ

ាទមរ�ពហុះ�ំរជ�។បរារះមរ�ពហុះ� វយរចប ារិាំ� ចចនះរចេាយរ�បសពថ ិរ្�រគេបតប

រិរេជ�កពរេ រ ះិយព រហេបិចុ ថិាទរចបពរមរ�ពហុះ�ការរះញពះបែមន ថិរ�ាជររជពរិុិប

ពំ�់ុពថាញំ។ ឥា្ំាពិែថមរ�ពហុះ�ំរជ�រ�រពេសយរ េ ករ�បា�កពយេរគ សខ យរារះកា ថិម នថប

ែ់ព�ទននរារះមិាប�្�កា�ះានននសពា�អារជរ�រពរ�រររប។  

សេ ក្តនសនះិដ ន

កា�ះានន �ំិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបក្អ� ថិ គ ែមំនពជនបរហេបរារះជយា់ររ�បវយព់ព

របេេ�រឃេញឧវហ ឌ ករមះេ��ាយចរថាយ�សរែាះមា ញីធនះ ក្ែយ ចច� មិាប�្ា�ះានន។ប់ ររាពនសព

មិាប�្ា�ះាននកពាជា�ពរេ រ ះ់ែ ាទមិរាែពជបរ�មិរាែពជបរាុនប ក�ំបពះ់ពះំននាំនកររេនា�ប

រេបរហេបកា�ះាននករថនែនមនតាេ�ា�ះពបនរះះយរ�ពសំចច បរប ាជររែ �្ពក��នះា ថិម នថេ�ប

�់ាឥា្ំាពាាជំ�ា��គាកំរារះាែំបប�រគេប។បាយកា�នកនំ�ំាយកនយិ�ថពជបះយ�ជ�េ�ែរមពះយមាប

�ំជមព�ញកា�ះាននវយរ�បរសេព�ទិន�នពាពថ�ថរ�រពេិ�់រ�ប។បរះះយរ�ពាយកវយ �ោប បា�កំរអា  ប

កំរះច�ុ់ខបរពេិ�់ា�ះាននកព់ពំ�ពជបះយ�ជ�បស់ះកបំររជិអា �មន បិ�ាាជព ះ់ែមនតាា�ះាននិាិ��

ហំតមាននះ�រគេបប អាាយេះថ�ា ប រពាបក មនមនាំ�ំនិហំតមាននះិែថ ិរ្�ំបះា្ចករឃែច 

�ំមរិ់ ប ះច ថិនសពា�នះគ ះចែថរសេព�ទរយ នថិ�់ែយស�ថពជបះយ�ជ�។ 

ាយកនយិ�ថ�ំាយកា�នកនំនសពេ�កនពថា�ះមែ�ឌរ�រពេិាិ�� រសេព�ទម ថិមរ�រពេហំតមាននះ

�រគេបជជិមិាបិ�់ស់ះ រ���មិរាែមពទករមះេ�នសពា�ះច ថិ�ំិាិ�� ប  ិះន�នា �មិាប�្ែមា ថិប

ា�ះានន្ិាាជពេ�រកជបប។ប រពេែាទរ�បរ�រាុនប ររស់ះ រ���មន បិ�សារាុននសពមនតារបំមបិ�់ប

ហំតមាននះ�រគេបនសបាយកនយិ�ថ�ំ ាយកា�នកនំវយរចបជជិមិាប��ិ�់ា�ាយ�ះនំះនជះរះក

ា�ះាននា�ះមែ�ឌ�ំិាិ�តមននំចច្ិា�អាែរពា។បមរ�ពម �ិរ្ ាេ  ះិ �មរ�ពមិរាែមិនយាយរាេាះរពជបប

(GRECO) េ�រម�ទនំាំទា�ះាននជ្ិរនថែាយ ពថពជបែមា ថិរចេកីបនពខរ�រពេាធំ�កចចនសពេ�

ានថជយរបសំកែាជំររសេព�ទា�ះាននា�ះមែ�ឌិែថ់ខជ�បនសពពជបះយ�ជ��ា�ះមែ�ឌ វយរចបក ថិបរថាប�្

��ហំតមាននះ�រគេប។ េបក ឌ ា់ពយា់លបែនទាទសំកែាជំរ�ទពជបប�ំក យរលប យិប� នសពនះ

ររេនា�រារះសំវយរចប វរថារ���ា�ះមែ�ឌ�ទពជបនសពមរ�ពម �ិរ្រចបេ�រចេបមនតាេ�ក្ាចក្បកប

មធ ររារពេរហាយាបិែថមរ�ពម �ិរ្រចប។បកីបនពខរាជះយាទ ទិនសពេ�រ េិរែរាុកពាទន់ពររប

ន យ២០០៧បក ថិវរថា��ិ�់ះយ�ជ�ាទបិ�់ពជបរារះរចបេនាខ អា�ហំតមិ�វ� ិរ្�រគេបប

�ំបករ ន់ នរ�រពេាមជ៧ប(៣) �ា�ះែ�ម ាយកែហមិកកនំែនទាទកមិនយាយរាេាះរពជបកនស។  

រាន់ាះំចំកបន យ ២០០៩បាយាទ ទិ �ែ�ំេនិែថសំកអទ�ា�ះែ�ម ែហមិកកនំមិនយាយរាេាះរពជប  

��រុិះយរេរាាទមរ�ស់ិប(មិរាែកជ) ។ប របា�ករថរះញ�់ាា�ះមែ�ឌរារះា�ះែ�ម រចប  

ែ�ំេន�រ បា�រព យិ ាំ�ំនិរពេពរេាញំរពេកា�ះាននិែថ់ខជ�បនសពកជយិ�ពជបរនុបរ� រកមនមនប

ាំ�ំនិនសពក�ថននា�កររេ�រេាទែយ�រថែាជំរ�ែហព�ឌា�នកនំ។



 

សេ ក្តនសន្និដ្ឋាន


េដបប� ិតមា ៉សស អមន (Magnus Öhman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



មិនហពក ២-៣ ព ោពះ ��� ់ណះយាយះបែរែែរ ះរ្នទែ�្�ំស្ឋា�ែមា ថិរែុារស�រ បបនសពកពា្កព�ប

កំមាមកាាែថបររាព២ន យ  ែាចករ�រពេានទនចបរសំពម�នទាះទំមនាពរលរប រាហ់ុនបាពរពេនប (Ehud 

Olmert)បេ�ា ថិរកនេព។  ានទនចបរសំពម�នទ់ិ រ�ប ាិ �ាាជ ពរា ះោាិ្រា�ថ ាទ ិាិ្ើ្ិាែថ ពះ់នយ  ន ិែថប

នថរសេព�ទវញបរមិរគជ�ឌ់ុពថ់ខជ� �ំបននជយព�ះែ្ិែថ ិរ្់ខជ�របពំ�មន�ពមនតា្ិក�ថពះ់រប

ចចិែថំបំេព។ ឿរ្នទ ិែថរលរាពរពេន (នសពនថេ�ិសំរែ�ឌគ ះថាហរ ះយរបបករាាប

មិក�ថរចប) េ ជា រ ទ ពជប  ិះរ�ណ ប�ឿាា ែ្់ ារាយ រ់ែសរប់ពថាា រថ ា�� ហំតមាននះរារ្�ះ ាំែប ប�បោ-

ាិបសនព ាិ�ន្់ ាពា នន្សា រ្�ះ បរ រាព ២ត៣ ឆ្�ាយ ះះ រ្ ោប�រ ប។  

 

រវបកគ រ�បរនទ បើជ ះះាយ គា  ឿាា ែ្់ ា�ទ ពជ ប ាិ �ិ្ហាញាទ រ ទ  យរលប យិប�សនពមនតា ាិ � 

លនមនប�ំបនសពរះរ ទ ់ខបររនះមនតាាាជពា ប រពានស ។ រាា�រ ទ ជា ះ្ើ�ាៀនសនពពំ�វ�ថមនតាប

េ�ររឃេញបតបរថា ប រពារារេបបនសពជននករចពថិែថរបេ ។ ស់រះប ីាំនកកាយេះថ�ែថនសពប

មិរាែវយាែថមនតា យ់ម �ិរពេររពុែថនាខ អារារះាែំបបហំតមាននះ�រគេបបស់ះនសពមនតាេ�ាយបាចារារះ

ា�ះែ�ម ែហមិកកនំែនទាទកមិនយាយរាេាះរពជប។ 

  

ាន្គះ យិ  �ែៀាបៅ�រប េ សើព្ិ ទ ះន រយពន រិាាំែោ�ឌចចរាជះយាញំាំបារលររ្�ះ បរ រាព ២ត៣ 

ាែាន្ែះះ រ្ ោប�រ បសោបក្នោនរ�ពើាំែប បរារះិ�់ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប �ំះ្ាះពិ្ហាញាយាទកបពថប

រឃេញជព ប�ំបះយ ះ ះន់ចយ�ំន រារះិ�់រ�ប ។ នជចាទិែថអទបរថាប�្ ះ់ែ រះករចេ្ិហំតមិ�វ�

 ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�ក�ថននា�នាខ អាររមនតាេ�រពេរបរពរាំអរ្កនស  ស់ះកបារនារថ នន 

ះ្ ាិ ថិ  ាររចេិាិ��   ិរ្ែ�បោិាប�ំ រិ រ្់ជ� ិ្ាប�្ក្ែា្ាក្ែាប �ំែ្ពែុទ ាំព។ កបរះំននាះររថប

កាំរែែមនតាេ�រ ន់ នរ�រពេ  រា រ េិរះយហាបនងា� រា រថនស�រយ នថរពេះយ�ប ហំតមិ�វ�មធ រ  

�ំបកា�ះាននះច ថិ�ំិាិ�� ។ បើយ ា� គា  ារសនពះថស�ាយាទហំតមាននះរារះាែំបប�រគេប  ��ា�កប

ា ថិនពា ឌ រ�រពេិ�់សរពេស់ះនសពេ�រុិរ ថិរារះាយាបចចសរសេព�រែុារសរ�ប។ប

 

ស់ះសនព ាិ�ពើររេរារ្�ះ ែរ ះរ្នទ ក្នើព�ែៀាបៅ�រប ែ្�ាស�រ បមនតាេ� យិកះែរេរបាែ្ចប

វ�ែយស�ថះយ�ជ�៥បនសពេ�រពះរេជពបររិែររពាិែថាយកព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្រេបរន ន

រារះមិរាែក២០បររ  ិះន�នររេ�មិែ់នរះញាទិាាំរម�ឌចចនសពរបេេ�ាាជពប�ំបាែ្ចវ�ប

ែយស�ថពជបះយ�ជ�ិែថាយកសារាុននសពេ��ំរយាះរចេកគ ែរពារារះាែំបបរ�ប។បឥ់ារ�បេកប

រាពនសពរបេមនតាាំ�ំនិរពេពរេាញំ�់ាាែ្ចវ�ែយស�ថវយរចបប�ំបរពេពករនេិរយរហេញនសពា�ប

រុិរ ថិរារះជយា់ររក្ វយរចបក ថិវរថាគ ស់ះរពនះរ���ះយ ះ ះ�ទពជប។  

 

១. គាំរាា�អាាយេះថ�ែថែមា ថិ�បោិាបិ្ជា ំិនរ ប្ប រហេប ិរ្ែ�បោិាប

ន្់ ាននពា �ពា្បាារះកាាជ ព ាិ �ព់ព�ំំសើព្ិ ទ ះ់ពជ ពរ្�ះ សយ រ េ រា �បោិាប។ ិាិ�� ប

ហំតមាននះ�រគេបពំ�មនតាិកឧិែយសពថកមិរជនមិនជនសពា�អាែចំនមច ញរា។ 



រ្�ះ ់ រនសពាបំមរពករមះេ�រះះយរ�ពាបំមរពចចនសពេ�ិរ់ញរារះែៀាបៅ�រប  មនតាេ�

ិ្រើនរេសើព្ិទ រា នថ ិ�្គបនជ �ា ាទ ិែថ ហំតមាននះរារ្�ះ ាំែប ប�បោិាប �ំសើព្ិទ រថរមពំនរពេាមពថករថលរថប

�ះយ ់ព�ំះយ�បប  ិះន�នា �ាបំមរព�ពជបរចេរេរសេព�ទសរហំតមិ�វ�វយំែ�រះញាទែរពាអាិែថប

 ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចករឃែចរេបរន នរចបរា ។ ហំតមាននះា�មែយស�ថ�ែថែមា ថិប

 ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចករឃែចរេបរន នរសេព�ទ យិរាញនជចាទិែថាជរររារះែយពមិកំិ -

រនបិ ះយន រំាររេបរន នជមនតាេ�ិត្ ថិកនសាទកិរ់ញ យិ មេក ិែថាជររជពបរកិ់ិប

ពះប។ មិែំ�រ េិាះយា�ហំតមាននះម ថិម�ថរា  រិរេជ��ំ ិរ្�រគេបាះ យ ាា ះិ្ាែ្ប បាារថ ាជាពជ បា្�រ

ិោបឆ្�ោន ាិ�ើប ហើបររពំ�នះស�ាទ យិ មេក ិែថាជររបតបា�ិពថរព�រគេប�ំាែ្�រិែថប

ាជរររ�្ិាររេបរន នេ�នស។ 

 

ែ�ម  �កិរ់ញាបនងា� �ំ នព្ពាបាារ្�ះ រា ក្នពថ ព់ព�ំំសពថ  ិរ្ែ�បោិាប ន្់ ា ាិ �

រមើរារពេរា ាាជ ពែ្ាពថ ជា ព់ពស្ឋា�ពជ ប សនពក ារពសនពកកនពថព់ព�ំំរចបាយេះថមនតាមនមនាំ�ំនិ

�ំបជជ�កពមនតាកកម ថិមបរារាពកពជប រចបបីេកនករពជបគ ែយស�ថ�សយរ េ ក�រគេប ។ 

ជា ឧាាហ ឌ  នស�រយ នថរពេកះយ�ប ាិ �ន្់ ារ ្ាើើរសេព�ទរយ នថរមពំនានំិា�កះយ�បបននពំ�ប

នព�រសេព�ទិឈ្ ថិកះយ�បរា។  

 

ហំតមាននះពំ�នព�ន្� ពននាយេះថរារះសយ រ េ រា �បោិាបារ   ិះន�ននគពរាុនា�មែយស�ថែមា ថិប

ព់ព�ំំំរជ�រះករសេនជចាទគ ែយស�ថរារះែរពាអាិែថ ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចករឃែចប

រេបរន នកនស។ ់ រ សនពហំតមិ�វ�ែា ា  រ េ ជា ឧិរ ឌ ពជ បសរា�មិរគជ�ឌរ្�ះ រា រា នថ ិ�្គប

កា� ក្ានរិែថ នជ ា្�បោិាបរ�រពេាររចេាអំវ�នសពា�មាាិែព�ននំែនះរែនពម  ហំតមិ�វ�មធ រ

ពំ�ជបរពរជយ�ជែកកនពថព់ព�ំំាទារនសពយមា ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�ករថលរថ�ពជបរេប ។ 

ីកកែយស�ថសនពបើន្់ ាះថ ះាយ គា   ិរ្ែ�បោិាប �ំ រិ រ្់ជ�បមនតារចេកមិរជនមិនជ រសេព�ទនែចរប

កយមាាទាររេបរន ន។ កម�ថននា�ះ�ម ន្ិា�ករម េិមេែថននហំតមិ�វ�មធ រប��ចយ្ិា�កប

ានថាះរ ិរ្�រគេបកកមន បិ�មធ របរហេបាបំមរពនិិរ�បប“ពំ�មន�ពននចយ�រគេបរះញាទប

�រគេប  ិះរ�ណ បរាបីនគពវយកនពថ្ិសំប(កាំរែែបពម�នទនសពា �ែទពពង)�់ាាយ�ះសររមះេ�រពេែពះិរ�ប

រពេ ិរ្ក�ថាយ�ះប�ំបនំនននមររថនគពរាុនែមា ថិមរ�ពារមិនយ។  

 

២. ពះបពំ�នព�កនករពជបនសពពំ�នព�ពំ�រះបា�ិ�់រារះមិាប�្�រគេបរាបស់រះប

រមនតាកិាិ�� ែមា ថិម ថិម  ី

់ រ សនពហំតមាននះ េ ជា ្ ឿក្ែយ សរះាយ ាិ ះថ ពជ បរារះ�រគេបែពបបាយរ�េិ ែ្ិារពជាពជ ប្�ា�រ ប

ជពបរកា�ិពថរារះជយា់រចចសរសេព�រែុារសរ�ប  ីជននកា់ទរ ឌ ះចែថលែថព់បនសពិរ់ញប

កបកររបហំតមាននះននិឥា្ំាពនសពរពំ�ះថ្ិា�រ�រពេមិែំា្អាប�ំបករឆខេបនិ�មិាប�្�រគ -

េប។ ារមិរជនមិនជ�បោិាបរាជះយាញំាំបារលរ ាិ�ិ្ហាញ្្បឃើញាទ បា ា  ិ ំ �ិ្ែ ថិ ិែថ ់្ពជ �រ្�ះ រា 

ែ្ានរព្បោិាបរសេព�ទាយ �ះ រ យិ ះ ែរព្ពបាា�បោិាបិែថ់ខជ�បរហេបាជររពំ�នព�រះបននសរ់ខជ�រះញាទែរពាប



អាវយងប�នសពនះ��ពំ�ិរមពេមិរគជ�ឌសពថកម ថិមជពនិិមិកំិរនបិបតបកម ថិមប

មិរិរបកាាជព ះ់ែមនតារចបរា។  

 

ពា្បាាិែថ ា្�ររចេាអំវ��រគេបនសពា�មាាិែនះរែនពម  រះកាំញបរពះ់នយន  រំះ�ែ�េប

រះរំះ�កមធ រ �ំរព�រគេបករថលរថពជបះយ�ជ� ពំ�មន�ពននរចេ្ិិរជបបសពថកម ថិមជពនិិប

មិកំិរនបិ  ិះរ�ណ បរា នន នគពវយចយ្ិា�ក់�បស� បសរយរ�់ាព់ព�ំំមធ រនសពា�ះយ�ជ�សរប

នំះនជះែនជះរែនេកនស។ ពំ�គា រនេីកកះយ�ប្ិែាជំរែអពរាទ ិរ្មិនយរសេព�ទ្ិរ ខ់ ែថិន់�ំច ប

ក�រគេបបស់ះរ ទ មិរាែរ  ិប់ (Peru) កែ់រេ �ថរារះមិរាែ  ិ់់ញបតរ ទ នសពមិធចំិនទ

ពជបះយ�ជ�ពជះបរមាាិែព�ននំិែថសំរសេព�ទកមិរគជ�ឌ់ុពថ់ខជ�រារះមធ សំមិកំិរនបិរះរ យិ ប

(D.R. Congo)បព�ំះះមិភំនិែថារ�រគេបកររបា�កអណ រថរកមេពែ�ននពំ�ជ្ិរជរ។  ជយា់រចចប

រានករសរសេព�រែុារសរ�បររេ�រពេរបរពរាំអរ្កនសាយ ាទ  ិរ្ែ�បោិាប�ំ រិ រ្់ជ�នសពកនពថប

ករបស់ពះ់នយន  រចេករកុគាកំជពបរាយកពជះលរថចចរសេព�ទរះរាែាទកិថា�្ប�ំកបរថាប�្ប

ិែថាជរររារះែរពាអាកុះបះច ថិបតបែរពាអាាែទពពងពជបះយ�ជ� ។ និិនក��ែរពាអាវយរ�បពំ�ប

នព�កររគាទរចបរា។ ររនំែតាាយាទពះបកគ់��នយន ប(នសពាររចេាអំវ��រគេបមនតាេ�រកនពថ្ិប

�់ាពះ់នយន រារះែអក�ថ់ុែថករច �ថែមា ថិករចេាអំវ�ិែថាជររ) នសពេ�កុះបរេរាះមរបាប

ាថរខែកពាទន យ២០០៦បអាក�ថ��មា�ននំក ឌ ចចនសពេ�វញាាខ រថំបំេពពជបិែថះមរបាប

ាថរខែកពាទន យ១៩២២។  

 

�រ បររជា ះិ ា្ាហរ នះ ពជ បនសសនពែនំនរាាទរមកបា�ះ ែញ្ញាែហិ្ជាជា នំែនទាទកិ្ឆាយ ាយ ាើាះ រពជ ប 

នសពេ�ាយ ាា ា�ា ាសពថ សំកអទាាយ ាែថ រពេររពុែថនព្ពាបាារ្�ះ សយ រ េ ក�រគេប រសេព�ទ្ិរនះលនប

មនក យរលប យិប�ះច ថិចចប�ំបរចេកកនចុរវែារនសពមិមា�ននរពាេែ ។ រ េិរវបករនះ�ំគបេ�កប

ពះបេករែ ទអារះក�ំគបែនទរររបបររីពំ�នះករែ ទអា�ក�ំគបែនទរារះអានគងរយេយរចបប

នស។ 

 

រ្�ះ ិំិាពជបះយ�ជ� កិ្ហាញាបនងា�នះ��ពំ�នព�កាមពថម ថិម�ថ�ិាិ�� រា។បមិរបាករថប

លរថ់ខប�ករចេាអំវ�ប�ំបកះយ�បនះនមពតា្ិា�កិពឃនថកាយេះថបរហេបមិែំ�រ េិាខ នីប

នជាយមិរជនមិនជ�រគេបា�ាយហយយរារបរចបករថនស�រយ នថរពេកះយ�បប�ំបកកនពថគាកំាទសំនះប

កររពជបាយេះថរះកធច្ិា�ករេបរន នពជបមិរិរបកមិរជនមិនជគ ាំនមេរស។  

 

៣. ិ ំិ ាប�ំបាិ�ពង�រគេបមនតាននបរពរាំា�រារាពរិរេនបះា្មែនែមា ថិប

ម ថិមហំតមាននះរារះាែំបប�រគេប 

ីេ�កខ បជា ិ្ា �ិាែយ ា់ �ថ ពជ បរារ្�ះ ែៀាបៅ�របបនសពមិរាែ�ទពជបមនតាននាំា�រពេាចទនសពប

រាេគពរចេ្ិេ�បរថាប�្��ិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបបរហេប�ំករនេរព យិ វយរ�បមនតាែរមពះប

្ិេ�របរិុិ�្ិំែិរ���មន �អា�រគេបប�ំបិ ំិ ាជពិែថមិរាែរចបបរះ់ រនសពប



រា�កបពថរឃេញកជពប�ំបិាាំរម�ឌវរថារ���ហំតមាននះរារះ�រគេបបនជចាទិែថីប�ំបកប

រចេះច ថិរសេព�ទម ថិមហំតមាននះរះ�រគេប។ រន្នាជា ះ្ើ�បរ ថិា ថិជយាទ ាយ �ៀពាយ ពា ថិ �បោិាប �ំបរមពំន

�រា ះ់ពជ ពិែថាពសំរារ្�ះ សយរ េ ក�បោិាបបហ់នសពថ ិ្ាប�្ិោបឆ្�ោន ះ�ាែពុប�្នះ ពា រា  �ំាធំ�ប

 រ�បិនសពា�ំម ថិករសេពបមនតាននរពេរបរពរាំា� ។ ពា្បា ាិែថ ិរ្ែ�បោិាប �ំ

រិ រ្់ជ� រ្�ះ រា  យិរាញនាពនមពតាក�ករចេេបក ឌ ពពមំនររករជន ពជបរាុនបនសពរមនតាំន់កនស  

រវបករារះមិរាែនសពរាេិ��ា�ពា្ំមិកំិរនបិគាទរកា នសពា�រមពំន�កា ថិ យវិរររប។ រា 

ាំបា រ�ពើ ាិបរា  ឌ  �ទ�ាា  នះកពរេេបសរពមពជបរះកមនមនាំ�ំនិមិនំិននំកហំតមាននះរះប

រាពរចេបះា្ចករឃែចប  ិះន�នរនះរចេនិិរ�បេ�ពះបមជននរារះមិរាែរចបា�មិាប�្ចពម។  

 

បើមនតាននបពថ កសន គា  រ្ ៅាទ បា ា ះ់ ែិ្ពនរ្�ា�ែ្ពជា នំសនពបើរយ ាះ ែថ �ៅ ររ �ៅពា�បាា ះ់ ែ

ិ្ពនរ្�ាក្ែរាៀនកសន រារះរិុិនសពរបេះថ្ិែយពវយរចបា�សយរ េ កគ ស់ះរពនះ។ ករ�បកប

ា់ទរ ឌ ពជបនសពិរ់ញមេ ថិរបេរារះរិុិគ ស់ះរពនះបនសពរបេរពេពរឃេញនជចាទិែថ ិរ្ប

�រគេបរារះមិាប�្�រគេប។ �ៅមិរាែពជបះយ�ជ�  ិរ្�រគេបមនតាេ�ររពេពរឃេញកា�ប

នជចាទរះករុមិកាពសំប�ំបមិព់ពកនះយយ�ំនរគិពថិែថាជររកនសរារះះរចខ បរាពរេបរន ន។ប

រះមិរាែរក្រាុនបកបរះំននាះររថអរមះេ�រ ន់ នរ�រពេរិរេជ�បះយន រំ ិរ្�រគេបមនតាេ�ប

ររពេពរឃេញកា�នជចាទនំះនជះ  ិះរ�ណ បរារះរំះ�ក�រគេប។  

 

កកពាេំរបា� ្ ោបគ្�ារថ ប ាាំនិ្ារសនសព��ររេនា�រេ មិែំ�រ េិរាាជពបរមិាប�្�ិាប

ិ�� ហំតមាននះ�រគេបាទមិរាែសារាុនពរា�ះាននរបាះយេ�ែំរ្្ិេ�សំនសពថ ។ ជពពនំិែថរលរប

�មា ឈបប (Nassmacher)បនសពរបេេ�សរំែថរះញាទរែះរនទរកនេព�រែុារសរ�ប  “ក  ិះ�  ិ�ពជប

រ្�ះ រា រកុិាាំែោ�ឌ ន្់ ានន ះា ថិ ក្នើពរះញាទកាាជពមយ ពថអា ះ់ែ ”។ រ�បពំ�ពន�ពា��ប បគា បាះយា� បាា

ែ្សៀ្�ាជ្ិរនថែាយ ពថ ត ិាាំែោ�ឌ ា ពជ ប សនពរបេពំ�នះរុ�ែ់មនជពេ�រចបរា  (មិែំ�រ េិីប

ស់រា បនព�បាចទនសពេ�ះមររារះរែុារសរ�បាំនកពំ�ែពរហនះកពរា )។ ររ  ិះន�នា្ាទ សនពរ ន្់ ាះថ �ំគបប

េកបាររចេះច ថិបាររចេិាិ�� ប�ំបនជាយពំ�នព�ំបំេពមនតាននាំា�គ ហានថះនថាយាទរព យិ ប�ំប

មន �អាិែថាជររ់ុពថបរារាពាជររែរមពះករនេិាាំរម�ឌពជប�ាទមិរាែរក្នសពាជររជបរប

ពររម េិមេែថ។ 

 

៤. ិាិ�� ប�ំបកិរ់ញាបនងា�មិរិរបមិែំា្អានះជជបា ថិម នថឥា្ំាពពំ�ពមប

ិែថហំតមាននះរារះ�រគេបប  ិះន�នពះបមជននិាិ�� រចបមនតាេ�ជរថននប�ំបា�ះាននគ ប

ពម 

ក្�នរែយស�ថពជបនសពា�ះមរ�ៅរ្�ះ ែៀាបៅ�រប មនតាេ�ឧាុំែរ�សពថកិ្ហាញាយាទជព្ើែិា- 

ិ�� ក្ែរ្�ា រ្�ះ រា ្ ថិ ្ហំញ្ញាន្គះ �បោិាប �ំិរ  ររពេពក យរលប យិប� �ំសារថ ា ្ភរព្ពពើកប

មិមា�នននសពកុះប��ះច ថិប�ំបកមិមា�នននសពពំ�មន�ពមនតា ។ ែរព្ពបាាាាយ �រ បាំនជា ពា�ិ្បោជ�ឌ ហើបគនព

ាាយ  ាិ �ជជ បិរ់ញ្ិរឃេញ�់ាមិនំិននំកហំតមាននះំែរាព  �ំរយ  នថ�់ារិុិសនព ិរ្ែ�បោិាប �ំ



រិ រ្់ជ�មិមា�ននរារះមិរាែករមះេ�។ ស់ះនសពបសគ ពបរហ្បេ ពថននិពប  (Khayyam zev Paltiel) េ�របពប

ាបនគា  “កនមពតាកះថសនរះករចេេបក ឌ ប�ំបកិរ់ញាបនងា�ាយាទះយ ់ពប�ំបះយ�បបា�ឥា្ំ -

ាពរះក យិេនថអាពំ�មន�ពមនតា” រ�រពេ ិរ្�រគេបប�ំបករេបរន នរារះិ�ន មិរាែរលរសប

ពំះនសពមិក�ថពា្ំមិកំិរនបិ។ប

 

ាោបជាប ា ា រររប ស់ះសនពរបេ ាិ �ឃើញព្នហើបព្នាៀនរារ្�ះ ិ ្នាិ្ារែជា ះ្ើ�បក

ម�ថននរថរះញគ មពតម�់ាះច ថិពជបនសពា�់ខ�ពម�ំជ្ិា ថិនពា ឌ  ��ពំ�ចយ្ិរបេនះែរមពះ

រពរំេ�រា។ ិាិ�� ប�ំបកនមពតាកាយេះថរះកិរ់ញាបនងា�ពំ�នព�ម�ថននាំា�ននរ�រពេប

ិ ំិ ារះំែ�ររចបរាបននរមនតាាំា�កនសាយាទអាា�ះាននេ�ិែថិាិ�� ប�ំបកនមពតាវយរចប ។ 

ជា ររប ពោរ ាទ�ន់បភ់ែឈទ�ែយទ  (Pinto-Duschinsky) េ�រមរេ�យព� រសសនពគា  ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបាាជព

ក់់ះសនសោបែា នន  “ពា�ះ្ ាិ ថិ ះ្ើ�ហជ ែិ្ពា  ននពា�រា ា�ះ ាន្ននំះនជ ះ យិ កះ ន”។  

 

ជយ ា់រពជ បសនព�ំបា បាយាទ រា ា�ះ ាន្ន ាិ �ក្នពថ ្ិរបេ�់ាឧវហ ឌ ពជបះយ�ជ� វរថារ���រហនះស់ះប

រពនះេ�កបិាិ�� នសពា�់ខ�ពមគ ពមនិកិរជបបរះកិរេនឥា្ំាពបរហេបនគពវយកនពថពា្កពប

កុះបាទរព យិ នសពរះថេ�។បកា�ះានន�់ាកិរ់ញាបនងា�មិរិរបមិែំា្អាកររបមនតាេ�ប

រយែបុរបមអា់ចបះរចខ បចចនសពរនះរពេពរឃេញប�ំបរម េិមេែថេ�គ ំែមពរបារមិរជនប

មិនជ�រគេប។ 

 

ឧាាហ ឌ សរមិរែេពជ បាៀន�អាះាយ ាិ ះថ រះកិរេន �ំា�ះ ាន្នគ ហានថះនថ�់ាិាិ�� ហំញ្ញាន្គះ

�បោិាបបេករថរមពំននសពរយ នថករនេ ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចករឃែចរេបរន ននះរចេកប

ះយ�បេ�មន�ពះយ�ជ�  ិះចា �។ ស់ះសនពរបេេ�រឃេញជះពររហេបរារ្�ះ ជយ ា់រពជ បសនព�ំបា បាទ ិ្ា �

ិា�រ ប ករថនស�រយ នថរពេកះយ�បេ ជា ព្បោិាបសរពា �ិ្ជា មិំបបា ាពជ បរ្�ះ រា រា នថ ិ�្គបះយ �ប

ពើរា ិោបឆ្�ោន �ំរចេ្ិាទល�មិរជនមិនជា�ែពអា។ ាោបជាប ា ា រររប ស់ះនសពជយា់រសនសពរ�បប

េ�ិរ់ញ នស�រយ នថះយ�បវយរ�បកររបរមះេ�ននា�ក យិប�កកា�ករា។ កាំរែែប

មិែំ�រ េិរាះយេ�ា�ះាននិាិ�� ាយាទកិរ់ញាបនងា�្ិា�មិែំា្អារាបះចែថកា �ារ�ស�ករនេប

រិរេជ�ប�ំប ិរ្�រគេបេ�ា�ះាននជពិាិ�តមននំែនទាយាទនស�រយ នថរពេកះយ�បតគ រចបរាបរហនះប

ស់រះបក យរលប យិប�ពំ�នះមនតាេ�ររថា ប រពារចបរា។  

 

ា្ាទ សនពរា�ថ ននពយ ាិ រជា�រ បាៅាៀន ជជ�កពរា ា�ះ ាន្និ ាិ�� ហំញ្ញាន្គះ �បោិាបន្់ ាេ�្ាើើ 

រះពរេ រពជប នសពកនពថមិរគជ�ឌរមះេ�រពេែពះិសពថ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�ពជបះយ�ជ�បរពេប

 ិរ្ប�ំបរិរេជ�រក្រាុន ។ ជយ ា់រចចរារះរែុារសរ�ប  ររ ាិ �ិរ់ញកនសាយាទស្ឋាបំ ាិពសនព 

រម េិមេែថរបពំ�មន�ពមនតា�់ាិាិ�� ាយាទកិរ់ញាបនងា�ប�ំបហំតមិ�វ�មធ ររសេព�ទរចេាះរេ ះិររពញបតប

យិេរថមរ�ពមិនយ។ របេររេ�រឃេញជះពររហេបកនសកបែ់ព�ទននិាិ�តមននំ�ហំតមិ�វ�មធ របនសពប

កពាជមនតាេ�ររពេពរឃេញកកពរេេបពជបរះកិរេ�ែពននអាិែថ ិរ្�រគេបប�ំបះា្ចប

ករឃែចវយាែថប�ំបរសេព�ទកនថិ�នបាខ ន ះ់ែ រារះព់ព�ំំិែថ ិរ្�រគេបរររបបររិា - 



ិ�តមននំរចបមនតាេ�ររម េិមេែថរសេព�ទរចេ្ិមរ�ពមិនយា�ថរ់្បបជពបរករចេ្ិមរ�ពមិនយវយរចបាះយា�ប

ពរេ រែព�ននំម ថិម�ថរះកាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ របតបជពបរករម េិមេែថមិាប�្�ពជបប

នសពជមព�ញ្ិមរ�ពមិនយា�កនិរន់ណរកមរ�ពន់ះ។ប

 

៥. កមនមនាំ�ំនិមិរិរបមិែំាអ្ានំែបបរ�រពេែរពាអា�ា�នាយរាេីអទនសពប

បរថាប�្ចចប(ស់ះកបិតមននំរហំតមាននះ�រគេបបែយពែះទាពំប�ំបមិាប�្ក្ាចក្ប) �ំបមនតាប

នកមររ�រពេនាខ អា។ 

ស់ះសនព ាិ�ិ្ហាញជះពររហេបរ្�ះ ជយ ា់រែ្នទ ាទ រា ា�ះានន ើិ្ពា�ែ្គា បិ�ា�ះាននិាិ�� ិែថសំពជ បសនព

ពា�ែពន្គបាា�ំំរាជ្បបាារារចប ាា�� ពា�រា ពយ ាិ រគ សខ យរ្�ះ រា ិ្រើន្្បពា�មិាប�្មនមនាំ�ំនិពជបប

មិរិរបមិែំា្អា រសេព�ទាំ�ំនិរពេពគា នើ  ិរ្ែ�បោិាប �ំបះា្ចករឃែច មិព់ពព់ព�ំំប�ំប

រម េិមេែថព់ព�ំំរចបរបរិុិ�។ ារពសនពិាិ�� ែយ ា់ �ថ ាាយ ា បា�ជាពា�ហើប�ោប  ែ្គា បិ�

ាាយ ា បវយរ�បពា�ែំា្ំាយ  ា ះាាពាា ្្បពា�រា សា រថ ជ់� ាិបរា  ឌ ហំញ្ញាន្គះ  រហេប(មិែំ�រ េិមន បិ�ប

វយរចបា�ែពននអាម ថិម�ថ) រ ររ ាា ះា�ះ ាន្នរា ្ាើែា�រព្ពរបពំ�ាយេះថជ់�សយ � កពះ�រ�រពេ �ទប

ិែថ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�។  

 

ប ា ា ររ សោប ិាាំែោ�ឌសនពាាជ ព ាិ �ាទ ិ្ារែពជបះយ�ជ�យ េ�ិរ់ញគាាន្គំអា�មន បិ�ប

ា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបនសពែរពារះកមនមនាំ�ំនិបា�អាំររជិប�ំបា�ែពននអារាពំ�វ�ថ

ម ថិម�ថរារេបរាែមា ថិ្ិកមនមនាំ�ំនិា�មិែំា្អាប�ំបេ�ិរ់តមកនសកអទបរថាប�្វយាែថប

ា�កា�នកមរ រ�ាញំរ�ពរ។ រ្ះ ពែ្ពែុទ ាំពនះពា�នជ �ា ាទ ែយ ា់ �ថ រ្�ះ រា មនមនាំ�ំន្បែរពាអាករថនែនប

ិែថនជាយ�រគេប។ រ្�ះ រ ទ កះ្ើ� ែពន្គបាា�ធ�ព�ះែ្ិែថាយកពំ�នព�ំបំេពរះំែ�រប

ា�រមះេ�រពេែាទែពននអាិែថមន បិ�ា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបិែថសំរ�រាុនបរហេបរំះ�់ំន យ់ប

ម �ិនមិគ ែរពាិែថាយកវយរចបេ�ជជបរ េិររកបររនំែតារារះមិរាែករមះេ� ។ កមនមនប

ាំ�ំនិមិរិរបមិែំា្អាាយ�កពំ�នះរ�ជះរាបពះបមជារកនែនជជបរចេ្ិាពសំេ�ស�ាយាទម -

ែយស�ថ�ហំតមាននះរារះ�រគេបបរហេបពះបមជននាជររជជបរចេករែះេិារនប�ំបិរ់ញរ ទ ចច�កប

ពជះិ�ខយនករ�រគេបប�ំបក យរលប យិប��ធ�ិែថសំ ។ ស់ះសនពរបេេ�រពេររេជះពររហេប  

កា់រ�ររនំែតាចចេ�ិរ់ញ្ិរបេរឃេញកករយលយះពរគ ា�មិែំា្អាែមា ថិជមព�ញ្ិា�ប

រយន ាមពថហំតមាននះ�រគេប។បរេ�ែរនរឃេញកបររនំែតា ីនថបបរហនប (Watergate)បេ�ចយរ�រកប

ិរេន ររពាករេបរន នែហាប�្ប(The Federal Electoral Commission) រាែហសំនរពះំ។ប

 

 សោបែា នន ាររចេរយន ាព្ថ  �ំិតមននំរហំតមាននះ�រគេប ាាះាាជ ពេ�ាននិ្បោជ�ឌាទកជជបប

យមាិែថមរ�ពែយពែះទាពំប�ំបមិាប�្ក្ាចក្បបរារះកជមព�ញជពបររយន ាមពថមរិ់ ប ិាិ�� គាទប

ស់រះបាបនងា�នសពេ�ិរ់ញរារះេបក ឌ កកខ់ាកររា�មិរគជ�ឌគ យរែមា ថិនជាយពំ�នព�ប

ំបំេពនស។ មិែំ�រ េិា �ាចទរក្រាុនរាបេបក ឌ នសពនជាយ�រគេបេ�ិរ់ញ��ិរេនេ�កប



ំរមកខ់ាកពជបនសពា�ាបនងា�វរថារ���មិនំិនំនកហំតមាននះិែថ ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�ប

នសពរនះបរពររមិ�ិរុិេ�កពជប��ាបនងា�នសពារកនែនប�ំបមរ�ពែយពែះទាពំេ�ាាជព។  

 

កះះរមកប  ិរ្ែ�បោិាប រិ រ្់ជ� �ំពម�នទជា ថិ ឆ្�ោន សើនជ �ា ាទ ប ាែយ ា់ �ថ ។ ា្�រាាយ �រ ប 

មេរសកជយវែថរ���ក  ិះ�  ិរះកាាជ ពបរជយ �ជ ប ះ់ ែះ្ ាិ ថិ  តព់ព�ំំក្ែរាទ ា្�ររចេាំបា ាា� សនព

ះថ្ិារ�រគេបរចេជព យិ ិែថាជរររមកបរាពក ថិរន ន។ នជាយ�រគេបវយរចបមនតាននែនំនរាប

្ិនថ បាទកាំញែ�ខ�ររន នប�ំបក យរលប យិប��ធ�ិែថសំ ។ប់ រនសពីកកពយេរែមា ថិ ិរ្ប

�រគេបមពទ�ទពជបប�ំបរិរេជ�រចេ់ខជ�្ិមម នែមយបមិែំ�រ េិមិាប�្រចបមនតាេ�រ យិប�បរចបកមិមា�នននិិប

ាះរពជបចច��ររេនា�កបករហនះបនសពករហនះរចេ្ិពះ់នយន នសពនជាយ�រគេបវយរចបរយាះននប

ាះបបរេា ថិបរពំ�ា�នពខែមា ថិកះថេ�ិែថាជរររចបរា។  

 

ពនំះះរមកប 

បើែ �្ពគា  ែៀាបៅ�រប��ា�មិរគជ�ឌះយរបបារាាយ ា ប�សនពពា�ះយ  ា ថិ ាា ព្ព ឌ ពើ 

ិ�់ចចបរថាប�្��នជ �ា ាទ ិែថ ហំតមាននះរារ្�ះ ាំែប ប�បោិាប �ំិ�់ករនេនជចាទរ�ប��មនតាេ�ម ថិម

គ ស់ះរពនះ។ ើិាោប ទិ ជាា�ិាាំែោ�ឌះ្ើ�នសពរបេេ�រុ�ែ់មនរ្�ះ បរ រាពាទ ទិាែាន្ែះះ រ្ ោប

�រ បរ្នទ  ាា�ៅននាយេះថែមា ថិរបេរចេកំមាមកាប�ំបនះរ យនពរាចទនសពរបេេ�ររឃេញ្ិ រ�ាញំរ�ពរ ។ 

រពេែាទរ�បរ�រាុន ែ្គា បិ�ចចសនព្ាើរា រ ា់ កន្ជ នាំ�ំន្បហំញ្ញាន្គះ �បោិាប (ាាយ ែ្គា បិ �ំបំេពប

�ំបពំ�នព�ំបំេព ) រារ្�ះ នយ ិ�ថ ក្ែរ្�ារាពា�ិាាំែោ�ឌជា ះ្ើ�សនពន្់ ាែំរ្ែាាទ ្�ាាៅាំញាៅពរ 

ហើបាជររជ នន រព្បោិាបចចរសេព�ទរចេកនះរ យនពរាចទនសពាជររេ�រចេរ�ខពរ។បិាាំរម�ឌវយរចបប

ាយេះថ�ែថែមា ថិិតមននំរហំតមាននះ�រគេបរាាចទិនមហចំរបារកនែនរានរពះំងាទ�បមរ�ពែយពប

ែះទាពំរាាចទិនែះទប�ំបារជរថននះច ថិរាាទចិាេ  ះិ ករសេព។បំបំេពចចជរចេកែហក រសេព�ទិរេ�ប

ពា្អាិែថាជរររះករារ�ជពករិនកណ ះំននិែថាជររះយរបបនាខ អាហំតមាននះ�រគេបបស់ះា�ប

នះរារះា�ះែ�ម ែហមិកកនំែនទាទកមិនយាយរាេាះរពជប។បកជយិ�សយិ់បសំវយងប�នសពាះយវ�ថប

េ�ិរេនាធំ�ិរ់ញាបនងា�ែមា ថិ្ិរិរេជ�ប�ំប ិរ្�រគេបា�ះាននជននែំរ្ាទមិរាែវយងបប

នសពេ�ិរេនាធំ�វយរចបជះរហេប។  

 

្ពា�ើបាទ ិញ្ះិថ � រា ែំរ្ែា �ំ ះនរយពន រិាាំែោ�ឌវយរចប។ ិាាំរម�ឌាទមិរាែពជបះយ�ជ�ប

នសពេ��ំរយាះរចេកររពេកមនមនាំ�ំនិហំតមាននះ�រគេបាែថបររាពកប់ពររហេបពំ�នព�មន�ពននប

ិរ់ញកបកែរមពះេ�កមនមនាំ�ំនិរះរមពំនពជបនសពនះាាជពបរេ�មនតាកះយ�បរាពរាលប

 ិះរ�ណ បរាបនននគពវយេ�ិរ់ញនគពរាុនកបរំះ�ករះករចេ្ិមិរែេរេ�់ាាំទមែនរះកររពេពកប

 យរលប យិប�មនតាននិ�នរបាះយា�ករយ នថ។បរវបកគ �រររបបករ�បពំ�នព�កកិរម រថា�រះំននប

ិែថារ�ា រថរេប។បរះ�បបរ�បបក់ំន យ់ម �ិនមិរបំមបិ�់ហំតមាននះ�រគេបបា �ាចទ ះ់ែនិខរប

ាទកនែ់ុឥនឈ ថិឈរសេព�ទកបប�ំបរពេររយាែថពា្ំមិកំិរនបិរារះែយពិែថរបេរេប។  

 



ព់ព�ំំា�នកនំែមា ថិមិាប�្រេបរន នប (IFES)ប យា�ាះរក��ិ�នរចេកររសេព�ទរពេររពុែថករម េិមេែថហំតម - 

ាននះរារះាែំបប�រគេបមិរិរបនាខ អាប�ំបកាាជព ះ់ែមនតាបរបែហកកពជបិ�ន ស់នសពប

ា�ំម ថិប�ំបស់គាទសារាុនរាជះយាញំាំបារលរ។  



ជរ១បសំកអទ�ា�ះែ�ម ាយកែហមិកកនំែនទាទកមិនយាយរាេាះរពជបបនសពា�ប

មិាប�្ិរ់ញាបនងា�ស់ះនសពេ�់ែិ�� រថរារះាមជប៧ប(៣) 
សំកអទ  ិរ  ្ រិរេជ� សំកអទ  ិរ  ្ រិរេជ� សំកអទ  ិរ  ្ រិរេជ� 

នហចិ  �ទមន �ប ា�ប ា�ប ហ្រហ ះ្ទប ា�ប ា�ប �បរាែ្�ឌប ា�ប ា �ប

នពថេ�ទប ា�ប ា �ប ិ �ប ា�ប ា�ប េ ទមន �ប ា�ប ា �ប

នពថរហ្ ទប ា �ប ា�ប មរំះប ា�ប ា�ប េ ងាប ា �ប ពំ�ស�ប

ាថរ យិ ងប ា �ប ា�ប ិ ជរពងប ា�ប ា �ប េ �ា ប ា�ប ា�ប

ាថាទ ិ �ំេិ់ុប ា �ប ា�ប ហយទរ ិុទែ្់ប ា �ប ា �ប េ ាជញ់រហយរ�ប ា�ប ពំ�ស�ប

នហ្ថាទ�ប ា�ប ា�ប ហយះបគ �ប ា �ប ា�ប េ រ ិ បប ា�ប ា �ប

នរព�ទប ា�ប ា�ប ហះភ់រ ែប ា�ប ា �ប រ  ិប់ ា�ប ា �ប

ា់មន ពទប ា�ប ា�ប ហះ ិ  ទប ា�ប ា �ប ហចះទពទាទ�ប ា�ប ា�ប

ា់មាទែប ា�ប ា �ប ឥ ប់ រ�ែះទប ា�ប ា �ប  ិ់់ញប ា�ប ា�ប

ននហ្ុហហ្ថប ា�ប ា�ប រាុ  ថប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប ាបាះប ិ ពថប ា�ប ា�ប

េិា ប ា �ប ា �ប រាុរ រថប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប កជប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប

ិថកខ រសែប ា �ប ា �ប ាះទំមនាពប ា�ប ា�ប   ា់ �ទប ា�ប ា �ប

និពងែ់ប ា�ប ា�ប ហ្ព កប ា �ប ា�ប ែ់ ះ្ ទប ា�ប ា�ប

និពហ ះ្ំះប ា�ប ា �ប ហ្រ�ទប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប រច  �ថប ា�ប ា �ប

រិ�ទ�ប ា�ប ា�ប កហ្រមន �ប ា�ប ា�ប មាន់រព �ំមេយែះទរ  ិប ា�ប ពំ�ស�ប

ិ់ពទា ទប ា�ប ា �ប ររ�គ ប ា�ប ា �ប រែរ ិ ពថប ា �ប ា �ប

ិ់ែ�ទបនាុហ ះ្ ទហ់ា ទ�ប ា�ប ា �ប រ់រ  សន�់ប ា�ប ា�ប នែុិុទប ា�ប ា �ប

រមិែះទពប ា�ប ា�ប ះបនា  នប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប ែះទែនឈពប ា�ប ពំ�ស�ប

មិុះបរ ប ា �ប ា �ប រុហ ះ្ទែមន �ប ា �ប ា�ប រែុរ រពា់�ប ា�ប ា �ប

ិុះព ិ  ទប ា�ប ា �ប ងាចទប ា�ប ា �ប ែខ់  ីរប ា�ប ា�ប

រិុេរទ�ប ចិ ែ់ប ា �ប ា �ប ពទិថប ា �ប ា�ប ែខ់រា�ទប ា�ប ា�ប

ិ់ុ  ភទប ា �ប ា �ប រែ់គ់ប ា�ប ពំ�ស�ប នមហចំះសន�់ប ា�ប ា �ប

រពុះកប ា�ប ា �ប ពទរិ ទគ ប ា�ប ា�ប រាែច ញប ា�ប ា�ប

ករព�់ប ា �ប ា �ប ពទិុទប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប ែំ ទពរ ប ពំ�ស�ប ា�ប

ក�ប ា�ប ា�ប ពទាះបន�ទប ា�ប ា �ប ែុះបនានប ា �ប ា �ប

រ់ិរា េនប ា�ប ា�ប ពះះហ្ពិុជប ា�ប ា �ប ជហ ះ្ទែទមន �ប ា�ប ា�ប

នមហចំះរ�ន ពប ា �ប ពំ�ស�ប ា រែស់�ទប ា�ប ា �ប នថហ្�ទប ា �ប ា �ប

ឈទពទប ា�ប ា�ប ា  ិ ម ប ា �ប ពំ�ស�ប ាទពបសររេនប ា�ប ពំ�ស�ប

ះំ�ប ា �ប ា �ប ា ងា ទប ា �ប ា �ប ន់រ យិ ប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប

រ់ះយិុទប ា�ប ា�ប ា រែះទប ា �ប ពំ�ស�ប មាទ�ទនប�ំបន់េរ យិ ប ា �ប ា�ប

មធ សំរះរ យិ ប ា �ប ា �ប ា ពថភទាប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប ាះប�ទែះទប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប

រ់មន  ទកប ា�ប ា �ប ា ពទប ា�ប ពំ�ស�ប ាជទប ា�ប ា �ប

មរតនែះទប ា�ប ពំ�ស�ប ា ពថជប ា �ប ា�ប ាជររព�ទែមន �ប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប

ះបេប ា �ប ា �ប ព ះព  ីប ា�ប ា �ប ា់ ិ �ថប ា�ប ា �ប

ែះទមាប ា �ប ា �ប ព ់ ទជ�ទប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប នរ ថិជពរាពទរ នប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប

 េ ា រប ា �ប ា �ប ព ់ ទរា េិែប ា �ប ពំ�ស�ប ះមរបាាថរខែប ា�ប ា�ប

ហ ះ្ទិ់ុាទប ា �ប ា �ប ពះំះែះំះប ា�ប ា �ប ែហសំនរពះំប ា�ប ា�ប



មធ សំប

ស់រព�ំះនរ�ប

ា�ប ា �ប ព ះរ យិ ពទប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប ាុះបះប ិ បប ា �ប ា �ប

រាកច ភបប ា �ប ា �ប ព ះរនរ�មរតប ា�ប ា �ប ា់ុែរិទមន �ប ា�ប ពំ�ស�ប

រាហ ះ្ទិប ពំ�ស�ប ា�ប ា   ះរប ា�ប ា �ប រារ ហ្ុះបរាងប ា�ប ា �ប

នាពមពថ  ីភបប ា�ប ា �ប ព ់ហ្ពិំុះប ា�ប ា�ប រាុន�ពប ពំ�ស�ប ពំ�ស�ប

រានិ់ាទប ា �ប ា �ប �ពទិុទប ា �ប ពំ�ស�ប របនព�ប ា�ប ា�ប

ហចះទជទប ា �ប ា �ប ហ់ថប ា�ប ា �ប ហ្ពិុទប ា �ប ា �ប

ចិ យថប ា �ប ា�ប �ទករ ហបប ា�ប ា �ប ហ ះ្ ទពេ រាប ា�ប ា�ប

េរយប ា�ប ា�ប �ទរហ្ប ា�ប ពំ�ស�ប    

ិ ះិប ា �ប ា �ប �ទរហ្ ទគ ប ា�ប ា �ប    

 

 រយ នថែាយ ពថបជរសរពេរ�បមនតាេ�រុិះយរេរបបារបម�ា់ែ ះ្ទបនសពិរ់ញករនេបសំកអទ�់ខប�ា�ះែ�ម ប

ាយកែហមិកកនំែនទាទកមិនយាយរាេាះរពជបេ�រថរះញ�់ាិាិ�តមននំែនទាទកនមពតា្ិា�កិរ់ញាបនងា�ហំតមាននះែមា ថិប

 ិរ្�រគេបប(មររង�ាទ១) �ំបែមា ថិរិរេជ�ប(មររង�ាទ២)។បមិរាែ�ទពជបមនតាេ�រនថែាយ ពថកប“ា�” មិែំ�រ េិមិរាែរចបប

ា�កនមពតា្ិា�កិរ់ញាបនងា�ែមា ថិមរ�ព�ទពជប។បះ់រនថែាយ ពថកបកនមពតាវយរ�បនះពំ�មនតាេ�រា�ះាននរា។ប“ពំ�ស�” ែយរំប

រ�រពេក់ចបសនាបនងា�បតបរះរ ទ ់ខបនសព ិរ្�រគេបពំ�មនតាេ�រា�ះ�ម ន្ិិរេន។ 

 

បមិបាែយស�ថបេបក ឌ ជពមិរាែបនសពរុិះយរបប GRECO (ែ់ពរពេពរារះបwww.coe.int/t/dghl/monitoring/greco)។ប 

 “កកនពថហំតមិ�វ�សពថ ិរ្�រគេបប�ំបបះា្ចករឃែចរាាចទិនរពះំ” ិែថប IDEA/OAS �ំា�្របមហយទ�បបែុទា�ំប

�ំបហ្់  ីន់ប�ទនញពប(២០០៥)។ 

បរមាប ACE ាំ��បបកព់ពំ�ិែថាយកនបយា�នកនំែនទាទហំតមាននះ�រគេបប(ែ់ពរពេពរារះប www.idea.int) ះច ថិ

កនំ។    

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco�
http://www.idea.int/�


សទ្ទានន ្រមហិរ្វត្ថន នោបា


�ា�ស្ឋិាព (Administrative Resources) 

បបរិមិរគពនសពរេ�រម េិមេែថរារះមិរាែពជបះយ�ជ�ប(កាំរែែរារះានទនែហអាែ់រាុន) 

រសេព�ទាំា ង ចាយាទក យិប�រ�រពេ�ធ�ិែថសំ។  

 

ែា�រព្ព (Audit) 

រា មនមនាំ�ំនិរ�រពេេបក ឌ ហំតមាននះបរយ នថមជហំតមាននះ  �ំាប នង ពា ��ាា  ិែថ ា្បាាពជ ប 

សនព ាិ�ៀិះយ ើសោបប្�ារថ ា ហំញ្ញាន្គះ ិែថ ា្បាា�ោប  ែមា ថិអទនសពា�មិរគជ�ឌបរថាប�្សារាុនប

រមរាទាយអារចបប�ំបកន�រជនសពយមាាបនងា�នសពា�រារះេបក ឌ ហំតមាននះវយរចប។  

 

ះយ  ា បពើបះ ា្�ារា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោន (Campaign Expenditure) 

បកះយ�បនសពរចេរេរបបតបរះចព ិរ្�រគេបប�ំបរិរេជ�នសពេ�ះះបិត� ទមន�ពមនតាប

រសេព�ទក្ាចក្បាយាទ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�រចបរារះាយះរាព�ករេបរន នបតបនសពវរថារ�ប

��ករេបរន នរារាពាចនបរបជពិត�់ ពវយកះយ�បនសពា�រព យិ  យិកខំះ យិ ខ់ ញឱកែប

រកជបបិែថ ិរ្បតបរិរេជ�ពជបរាុន។  

 

ហំញ្ញាន្គះែព្ា ថិ បះ ា្�ា រា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោន (Campaign Finance) 

ែយ សៅាៅរពេមិនំិននំកហំញ្ញាន្គះចច សនពក ថិាារថ ាប�្រ��� បះ ា្�ារា ឃោែ�ាិោបឆ្�ោន។ មិនំិននំប

កវយរចបនះជពិត�់ ពវយកឧិននពមកកខ់ាកបកឧិននពមនករហំតមាននះបតពំ�នព�ហំតមាននះបតបកះយ�បប

ចច។ 

  

ះយ  ់ពែព្ា ថិ បះ ា្�ា រាឃោែ�ាិោបឆ្�ោន (Campaign Income) 

បះយ ់ពនសពមិព់ពរុរបបតបរះចព ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�នសពេ�ះះបិត� ទបរសេព�ទប

ឧិននពមបះា្ចករឃែចរេបរន និែថ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�។  

  

នស�រយ នថរពេកះយ�បរះបះា្ចករឃែចរេបរន ន (Campaign Spending Limit) 

ះយ �ជ �ា� រិ្ារថ ានំិពា នសពបះា្ចករឃែចិែថរិរេជ�ា រថនះរចេកះយ�បរះាយះរាពប

រឃែចរេបរន ន។ 

 

នស�រយ នថរពេះយ�បិែថ រិ រ្់ជ� (Candidate Spending Limit) 

បះយ�ជ�ា�រមេរថានំិានសពរិរេជ�ា រថនះកនពថ្ិបតបកនពថរព�ទសពថបះា្ចករឃែចិែថរ់ុពថ។  



ហំតមិ�វ�នសពវរថា��បះា្ចករឃែចរេបរន ន (Campaign-related Funding) 

បកនិនះរ�ធ�នសពាាជពេ�ប�ំបនសពមនតាេ�ះយ�បរបរិរេជ�ឈរេា បប�ំប ិរ្ប

�រគេបរះាយះរាពរេបរន ន។  

  

រមពំនរយ នថានំិា (Ceilling) 

រមពំនរយ នថ់ុែថ យិកះនរ�រពេកះយ�បែមា ថិបះា្ចករឃែច។ ជជ�កពបរិរ�បែយរំរ�រពេប

រមពំនរយ នថ់ុែថ យិកះនរ�រពេាចទនសព ះិយពា រថប�ំប ិរ្�រគេបនះរចេាអំវ�េ�។  

 

ជរាខ បកពមិរគជ�ឌ (Conflict of Interest) 

ែ្គា�អាពជបសនព ះិ ្ព ា ព្�ារថ ា�កពមិរគជ�ឌមនមន នសពករហនះរចេ្ិរពំ�នះ យិរាញករប

េ�មន�ពមនតា។បឧវហ ឌ បរារាពនសពពម�នទិែថំបំេពាាជពបរាអំវ�ែមា ថិបះា្ចករឃែចប

រេបរន នាទព�ះែ្នសពរារះកពមិរគជ�ឌរែសំរំះ�ិែថ់ខជ�ាាជពឥា្ំាពាទករចេរព�រគេបិែថប

ំបំេព។ 

 

នស�រយ នថរ�រពេករចេាំបា ាា� (Contribution Limit) 

ះយ �ជ �ា� រិ្ារថ ានំិពា  សនព ះិ ្ពព្�ារថ  ត  ិរ្ែ�បោិាបពជ ប ាាះរចេាំបា ាា�សពថបះា្ចកប

រឃែចរេបរន និែថរិរេជ�បតប ិរ្�រគេបពជប។  

 

ាំបា ាា� (Contributions) 

ពះ ប តបាចទរក្រាុន សនពពា�នព្ព (ស់ះជា ិត� ទរេា បប�ំបនែបបំ�ជព�ារាាជពមបា់ែបាុប�ំប

់ុយេ  ់ែមា ថិក្ាចក្បករសេព) នសពេ�កនពថែមា ថិបះា្ចករឃែចិែថរិរេជ�បតប ិរ្�រគ - 

េបរប ះិយពបតបាយក�ពជប។  

 

ា្�រ�បោិាបេ �ថ (Co-opted Politician) 

ែយ សៅសពថ ពម�នទជា ថិ ឆ្�ោន ា ព្�ារថ  សនពាាជ ពជយ �ជ បហំញ្ញាន្គះប ាះ្ើ�ែ�្� រែ�្ាិ ថ ាទ ព្ះាែថ ជយ �ជ បែយ ិ់

មាាិ� សនពកពា្កពប ព្ះាែថ ជយ �់បាាយ �ោបិ្ើឥា្ំាពិែថ ់្ពជ �្ិពម�នទក ថិរន នរចបរចេរព�រគេប

ករថលរថ�ពជបរ�ជព យិ ិែថាជររ។ 

 

ះយ�បាះ រពជ ប (Cost of Corruption) 

ះយ�ជ�ា�រមេរថនសពេនថិថរបមកិនចបតបកសរហ់នរបពំ�មន�ពមនតារពេព់ព�ំំមធ រ ។ 

 

 

 



រា ិោបឆ្�ោនរបកនពថហំតមាននះជពនិិមិកំិរនប  ិ(Democratically Financed Elections) 

ិ្ាប�្ិោបឆ្�ោនព្ប ា សនពរារះរចបបបះា្ចកិែថរិរេជ�មនតាេ�កនពថគាកំជពបរ�ធ�នសពប

េ�ពរាទមិកាពសំវយព់ពបននពំ�នព�េ�ពរាទាបំជ�ពជបមរ�ពន់ះរា។  

 

ហំតមិ�វ�ែា ា  រ និ ិក្ាាពថ  (Direct Public Funding) 

បគាកំនសពំបំេពេ�កនពថរ�្ិ ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�បរារះាយះរាពរចេបះា្ចកប

រឃែចរេបរន នបតបែមា ថិឧិននពមែរពាអាកិ�និែថ ិរ្�រគេប។បកពាជហំតមិ�វ�និិប

រ�បា�ាមពថកា�រមេរថនសពរកុជពចបជជ�កពរាុនកមះថមេរថែះា្បតកព់ពិ�វ� បិមន។  

 

រា ិ្ហាញាបនងា� (Disclosure) 

កនមពតាកះថសន្ិរិរេជ�ប�ំប ិរ្�រគេបបរចេេបក ឌ ាយាទះយ�ជ�ប�ំបមិបាះយ ់ពប

ែមា ថិរចេបះា្ចករឃែចបរថជ់�ាយអាម ថិមករេបរន នបមន បិ�ែា�រពាិែថំបំេពបតបាទ -

អ រថរា�ះាននះច ថិនសពបរថាប�្��ករេបរន ន។បកិរ់ញាបនងា�មិរិរបមិែំា្អានះររេនា�ប

មិែំ�រ េិ �ទវយរចបមនតាេ�ររចេរេគ ពយាំនប�ំបនះ្ិមធ ជ�ាំ�ំនិរពេពេ�។  

  

រា ឧិន្គព្ប (Donations) 

ែ់ពាា�ះយ �ះ ះ ាំបា ាា� (Contributions) ា់ ពើ ។ 

 

ាទល�មិរជនមិនជែាាមន (Equitable Playing Field) 

កមិរជនមិនជរះករេបរន នបនសពរារះរចបរិរេជ�នសពះ់ពជពមិរជនមិនជា��ធ�នសពប

ែាាមនរ���ពា្អាិែថាជរររះការយ ែព់ព�ំំប�ំបាាជពាអំវ�ែមា ថិរចេបះា្ចករឃែចប

រេបរន ន។ 

 

ាំបា ាា�រ្ ៅ្ិារែ (External Contribution) 

គាកំសនពមនតាេ�កនពថជ់�បះា្ចករឃែចិែថរិរេជ�បតប ិរ្�រគេបរប ះិយព�ប

ា រថនសពា�ាទពយរាែនំនរារះសរមរមិរាែនសពរយាះរុិះយរចេករេបរន ន។  

 

ហំតមិ�វ��រគេបាិ�ា (Floor) 

គាកំាិ�ាបតបរត� ថិហំតមាននះបតប�ធ�មធ រសារាុនប(ឧវហ ឌ បមិាប�្ក្ាចក្បបតបរែីប

មិែ ទ បឌរបពំ�ំនគខ) នសពរានថនះែមា ថិរិរេជ�នសពា�ែំា្ំាាជព�ធ�វយរចបរារះមិាប�្ប

ហំតមិ�វ�មធ រ។ 

 

 



មិនំិននំកកខ់ាក (Formal Transactions) 

កឧិននពមប�ំបកះយ�បនសពររេនា�រមកពាមំពអា�ះច ថិប�ំបនសពនះមនតាេ�ិរេនះយ�ជ�ប

ជពបរកកនពថហំតមិ�វ�មធ រែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន ន។  

 

រា រឃែចរបលរថរយេយ (Hidden Advertising) 

ាបនងា�នសពរពះរេរារះមិាប�្ក្ាចក្បរះាមពថកេបក ឌ ប�ំបកាអំប  ិះន�នជពកាំនប

មនតាេ�រចេរេរសេព�ទជជបក្ាចក្បរពេរនរពេរិរេជ�បតប ិរ្�ពជបបតបរសេព�ទិេ់ះពះ់ានថរិរេជ�បតប

 ិរ្សា។ 

 

មិាប�្កនពថហំតមិ�វ�រះាមពថរ់�រា នថ  (Hybrid Funding System) 

បមិាប�្ពជប�កកនពថហំតមិ�វ�សពថករេបរន នប�ំបែរពាអាិែថ ិរ្�រគេបបនសពពជបប

នករ�ព់ព�ំំែមា ថិរម េិរះរាពរឃែចរេបរន នបនសពមនតាបររ�រម េិមេែថរបរិរេជ�េ�ពរាទំបំ -

េព រហេបនសពពាជេ�ាាជពរះាមពថកជយ�ជបា �ែយ បនសពរបររ�កយ់កយកពជបគាកំំរជ�នសពប

 ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�ារយ ែេ�។  

 

ាអំវ�ពំ�នព�ហំតមាននះ (In-Kind Contribution) 

កកនពថាអំវ�រះាមពថកាយ �ំញ ែរ ាា តា្ា្បែព្ ន្ិនំ សោបឥនំនគ្ពបតកនពថ្ិរះនពខនសពវិកប

ាទក្។ 

 

ះយ �បំរាជ្ប (Independent Expenditure) 

បកះយ�បគាកំែមា ថិរចេករឃែចបតបែរពាអាាយចរថាយ�សារាុននសពិ�� រថាទកយមាបតប

កះថ យិេរថរិរេជ��ា រថបរហេបកះយ�បរ�បរចេរេះថរបនរាទរិរេជ��ពជបបតប ររាា ំកប

ាាជពិ�ុះរបះា្ចករឃែចិែថរិរេជ��ា រថ។  

 

ហំតមិ�វ�ែា ា  រ និ ិិ្បោព (Indirect Public Funding) 

�ធ�ចចនសពា�នពខកមេរថនសពសំេ�កនពថ្ិរ� ិរ្�រគេបបតបរិរេជ�ែមា ថិរចេ

បះា្ចកបរឃែចរេបរន នបតបែមា ថិឧិននពមែរពាអាិែថ ិរ្�រគេបបស់ះកកកនពថពរេេប

ស�រជត�់ �បតបករម េិមេែថមិាប�្ក្ាចក្បរបឥនំនគខ។  

 

ាំបា ាា�កពរេ រ ះិយព (Individual Contribution) 

គាកំនសព ះិយពា រថរចេាអំវ�្ិរ� ររាា ំករុិះយបះា្ចករឃែចិែថរិរេជ�បតប

 ិរ្�រគេបប(តាអំវ�នសពរចេរេរប ះិយពរមះេ�កពជបចរថបរមកពព់ពិ�វ� បិមនរវព១)។  

 



មិនំិននំកពំ�ក្ព់ារា  (Informal Transactions) 

បកឧិននពមនករហំតមាននះប�ំបកះយ�បនសពរចេរេរារមរមរិ ប់ ប ះច ថិ។បមិនំិននំកវយរចបរ ថិប

ជយាទកាំញែ�ខ�ររន នបះយ ់ពតះយ�បនសពរពំ�រនថមជះ់ពរះ �ទបកកនពថជយ�ជបពំ�នព�ហំតមាននះប

នសពរចេរេរបែហមែមធ រប�ំបំរជ�បហ់នសពថក យិប�រ�រពេ�ធ�ិែថសំ។  

 

ាទល�មិរជនមិនជនសពា�ែពអា (Level Playing Field) 

បកមិរជនមិនជរារះករេបរន នបនសពរារះរចបរិរេជ�នសពះ់ពជពមិរជនមិនជា��ធ�ប

រែាេ រះករចេបះា្ចករឃែច។   

 

អាះរចខ បមិរិ (Loophole)  

ព្បោិាប�រា រះរាែបតបារច ះច ថិបនសពកពាជររេនា�របមអាពំ�ម ថិម�ថបតអាប

ំែាំះំែាំពរារះះច ថិរចប់ុពថ។ប 

 

ព់ព�ំំក្់ក្ (Matching Funds) 

បគាកំមធ រនសពរកនពថរះះយ�ជ�ពជបករថលរថ្ិរ�រិរេជ�នសពាាជពរកជបបរះការយ ែប

គាកំាទមិបាំរជ�រះះយ�ជ�នសពះច ថិេ�រយ នថរះាអំវ�នសពរចេរេកពរេ រ ះិយពប�ាយហយករថលរថប

ពជប។បមិាប�្រ�បររឃេញា�ករម េិមេែថគ ា់ពយា់លបរាែហសំនរពះំ។  

 

រា ិ្ើ្ិាែថ �ា�ស្ឋិាពរបពំ�មន�ពមនតា 

ករម េិមេែថាយ�ះមធ រប�ំប�ធ�ិែថសំប(ជពា�បាយ�ះរះកិែនថប�ធ�ព�ះែ្ប

ហំតមាននះបែាម រប�ំប�ធ�សារក្រាុនបរបារ�រគេបបតប ិរ្�រគេបកះនា ននំរសេព�ទាមទរប

ឱកែិែថ់ខជ�រះកសរ នេ ពបរជបបជពបរពេករេបរន នបរប យិប�រ�រពេាធំ�នករះច ថិប�ំ /តបិាំ�ប

សារាុនប�ំប យិប�រ�រពេនជចាទអរំះ�រះកម ថិមករម េិមេែថាយ�ះមធ រ។   

 

រា ពា ពះ ប (Money Laundering) 

បករចេាអំវ�ែមា ថិបះា្ចករឃែចរេបរន ន្ិរ�ពម�នទក ថិរន ន�ា រថប(ត ិរ្�រគ -

េប�ពជប) ជពបរអទាទ ទិា រថបតបរមះេ�ចរថបនសពរសេនជកចយែមា ថិិំាេយមិបាាអំវ�ប�ំបរសេព�ទប

រះរាែាទនស�រយ នថរពេករចេាអំវ�។  

 

ពយហ់គាំរា  (Money Trail) 

បពយហ់�កកនពថព់ព�ំំែមា ថិបះា្ចករឃែចប�ំប ិរ្�រគេបនសពា�ពរេ ររាុប

វនថជពបរមិាប�្�រគេប។បកជព�រ�រពេពយហ់គាកំេកាំទមែនពជបរះះយរ�ពាំទមែនចចប

នសពារកនែនប�ំបាយអាា�ះាននិាិ�� ហំតមាននះ�រគេបរម េិមេែថរសេព�ទជព�ាអំវ�ប�ំបះយ�បប

នសពរចេរេរបកុះបះច ថិ។ 



រា ន្ជ នាំ�ំន្ប  

បការនកពរេ រមិាប�្ប�ំបរបំររជិប�ំបកះមរសយរ េ កករថលរថរះាយះរាពពជប។  

 

ះយ  ា បសើព្ិ ទ ាាជ ព ាិ �ិ្បោជ�ឌ (Pay to Play)  

 ែយរំរ�រពេអានគងរយេយ�គាកំរារះ�រគេប។បរសេព�ទធច្ិា�ពា្អាប�ំបឥា្ំាពរ�រពេប

ពម�នទក ថិរន នបព�ះែ្ា រថតមរ�ព�ពជបមនតារចេាអំវ�រមះេ�ែ�្�រែច្ ថិែមា ថិឧិននពមសពថបះា្ចកប

រឃែចិែថពម�នទវយរចបរសេព�ទ្ិាជររេ�ក ថិរន នកគាទ។   
 

ាននមិរគជ�ឌមន ថិ (Payoff) 

កកនពថមិរគជ�ឌកគ់រ���កជជបឧិននពមសពថបះា្ចករឃែចបនសពរចេរេរបាររចេាអំប

វ��ា រថនសពកពមិរគជ�ឌ់ខជ�ា�កបរថាប�្បកាំរែែកកនពថមិរគជ�ឌវយរចបរចេរេរមកព់ិ អាប

កកននជយប(ស់ះកបរះពះ់នយន កសំពម�នទ�ពជប) កពំ�ិថា�្បឧិននពម�បកកនពថកា�ះរមបរក្ប

តបកាាជពេ�រមាចចិែថំបំេពរបពំ�ាយេះថរចេករសញគខ។   

 

ំ�ំរា ំិនរ ប្ប (Plutocracy) 

បមរ�ពារា�មាាិែព�ននំែនះរែនពមនសពា�ឥា្ំាពរពេរំះ�ក�រគេបបរបមកា�នកមរិែថប

ពម�នទមធ ររ�រពេករចេាអំវ�ិែថមរ�ពារា�មាាិវយរចបសពថបះា្ចករឃែចិែថារ�រគប

េបបតបរបមមរ�ពារា�មាាិវយរចបរម េិមេែថពះបិែថាជរររសេព�ទបរសរ េន ពបរពះ់នយន ប

មធ ររប់ខជ�ាជររ់ុពថ។ 

 

ាយរាេាះរពជបនករ�រគេប  

បក យរលបាយ�ះនសពរចេរេរបារស�រចយ�រគេបរសេព�ទវញបរកពមិរគជ�ឌំរជ�បតបកពប

មិរគជ�ឌែមា ថិិរ្ាជរ់ខជ�បតបរសេព�ទរ្ាយ�ះិែថ់ខជ�។  

 

ហំតមាននះ�រគេប 

ះយ ់ពប�ំបះយ�បិែថរិរេជ�ប�ំប ិរ្�រគេបបនសពា�ាមពថកកខ់ាកប�ំបពំ�កខ់ាកបកប

ហំតមាននះប�ំបពំ�នព�ហំតមាននះ។បមិនំិននំកវយរ�បនះររេនា�រះរយះរាពរឃែចបតបរមររយះរាពប

រឃែចបតបនះពំ�ក ថិវរថារប់ុពថកពជបបះា្ចករឃែចរា។  

 

ិតមននំរហំតមាននះ�រគេប (Political Finance Regulator) 

(រនះរហពេ រាុនកបាយអាា�ះាននបតបមន បិ�ា�ះានន ) កមន បិ�បតបាទអ រថរិែថសំនសពា�ប

អរំះ�មនមនាំ�ំនិប�ំបម ថិមពយហ់�មិាប�្ហំតមាននះ�រគេបិែថមិរាែពជប។បមន បិ�រ�បមនតាធចកប

 ិរ្�រគេបប ររាា ំកប�ំបរិរេជ�បេ�រារ�ជពិាិ�តមននំវរថារ���នស�រយ នថរពេប



ករចេាអំវ��ំះយ�បបកិពឃនថប�ំបកនមពតាកះថសន្ិរចេកិរ់ញាបនងា�បតបរចេេបក ឌ ។ប

ាទអ រថររ�បា�អរំះ�ាម�កា�ះាននកនាចរំះ�ចចនសពេ�រថរះញរបិាិ�� ហំតមាននះ�រគេប។  

 

ះយ  ា បិែថ  ិរ្ែ�បោិាប 

រារ្�ះ ិិមិធចំិនទ�ំបព រែយរំរ�រពេគាំរា នសពរម េិមេែថរប ិរ្ែ�បោិាបរ្�ះ �ាព 

រិរេជ�មិធចំិនទបតបរិរេជ�ែអរារះករេបរន នែរព ។ រារះិិែអ�ំបពបរែយរំរពេគាកំប

នសពរម េិមេែថរប ិរ្�រគេបរះាយះបះា្ចករឃែចរេបរន ន។ប  

 

ហំញ្ញាន្គះ ិែថ ិរ្ែ�បោិាប (Political Party Finance) 

បជយ�ជបឧិននពមនករហំតមាននះបតបែាម រពំ�នព�ែមា ថិបះា្ចករឃែចនសពរកនពថរ�្ិ ិរ្ប

ាយកបតបែាព�រគេបប�ំបះយ�បចចនសពរចេរេរបមរ�ពវយរ�ប។ប ិរ្�រគេបនះប

ាាជពេ�ហំតមិ�វ�មធ របនសពកររបេកពា្កព�កាាជពេ�ែរពខរន នយមារះរមពំនកប

អប�ពជបបរារះករេបរន ន។ប   
 

ិ្ាប�ហំ្តមិ�វ�ំ រជ� (Private Funding System) 

មិាប�្�កកនពថគាកំែមា ថិករេបរន នប�ំបែរពាអាិែថ ិរ្�រគេបបនសពអរមះេ�ប

ះយ ់ពប�ំបះយ�បិែថរិរេជ�ប�ំប ិរ្�រគេបេ�ាាជពព់ព�ំំាទមិបាំរជ�។   

ហំតមិ�វ�ែា ា  រ  (Public Financing/funding) 

បព់ព�ំំែមា ថិបះា្ចករឃែចបតបព់ព�ំំែមា ថិ ិរ្�រគេបបនសពឧិននពមរបំបំ -

េពះយរបបរិរេជ�បតប ិរ្�រគេបនសពា�ពរេ រែព�ននំម ថិម�ថរះកាាជពេ�ព់ព�ំំវយប

រចប។ 

 

នព្ពនិែ (Quid Pro Quo) 

កបរិនសពា�រសេពរយរ េ នាទបាែា ា នាយ  សនពពា��ប បគា  “ាចទពជបកគ់ែមា ថិាចទពជប”។បបរិរ�បប

ែយរំរ�រពេកពមិរគជ�ឌនសពាររចេាអំវ�សពថបះា្ចករឃែចរេបរន នេ�ាាជពាទពម�នទក ថិរន នប

របមកជជបយមានករហំតមាននះសររមះេ�មកែថនមរពិែថាររចេាអំវ�វយរចប។បកពមិរគជ�ឌវយរចប

ជពា�បកពំ�ិថា�្បឧិននពម�បកកនពថពះ់នយន បកកនពថកា�ះរមបរក្បតបកាាជពេ�រមាចចប

ិែថំបំេពរបពំ�ាយយេះថរចេករសញគខ។  

 

ព់ព�ំំែមា ថិែរពាអាពាជិែថ ិរ្�រគេប (Regular Party Funding) 

បហំតមាននះនសពពំ�ក ថិបរថាប�្��បះា្ចករឃែចរេបរន នបព់ា�ាយរ�បប�ំបះយ�បិែថប

 ិរ្បាយកប�ំបែាពិែថ ិរ្�រគេបបនសពរម េិមេែថមិាយន យរសេព�ទយមាកមិនំិននំកពាជប

ិែថ ិរ្�រគេប។ 

 



ាំបា ាា� �ំះយ �បនសពរចេរេរបបាទ ាទ ទិ  (Third-Party Contributions & Expenditures) 

បាយ�ំញបតបរែីនសពមនតាេ�ះយ�បបតបកះយ�បចចនសពរចេរេរះចពរិរេជ�បតប ិរ្ប

�រគេបបរប ះិយព�ពជបនសពពំ�ក ថិបរថាប�្��រិរេជ�បតប ិរ្�រគេប។  

 

�រគេបនសពាាជពក យិ ខ់ ញ (Tainted Politics) 

បមិាប�្�រគេបនិិាះរពជបបនសពាាជពឥា្ំាពគ ថ�ថថាទែយ�រថពះបរ់ចរថបតបពះបនសពប

េ�ពរាទាយរាេ ះ់ែះច ថិប�ំបនសពេ�ិរម រថសពថសយរ េ ក�ទនំសំ។  
 

នព្ពាបាា (Transparency) 

បរមពំននសពហំតមាននះបរព�រគេបបាំទមែនប�ំបកា�ះាននករិែថមន បិ��ពជបមនតាេ�ប

ក្ាចក្ប្ិេ�ស�ពេសពថមធ ជ�។ 
 

ាែំពអារះកាាជពេ�ពះ់នយន  (Unequal Access to Office) 

បរចពថនសពមរ�ពរែសំរំះ� -ែយពពជបះយ�ជ�បា�ក់ចបសន�ធ�ហំតមាននះាិ�ិារសេព�ទសយរ េ ក

បះា្ចករឃែចបតាាជពេ�អាកនយ�មិរិរបានន�បប។  

 

ាទល�មិរជនមិនជា �ែពអា (Uneven Playing Field) 

 រចពថនសពះយ�ជ�ា�រមេរថសររមះេ�ែ�្�រែច្ ថិនះកនពថមិរគជ�ឌរបពំ�បះននំពងសពថរិរេជ�ប�ំ /តប

 ិរ្�រគេបករថលរថ�ពជបបនសពករហនះរចេ្ិកមិរជនមិនជា�អាា�ថរ់្ប។ប

 

រា ាំញែ�្ព�រឆ្�ោន (Vote-buying) 

បាមពថ�កមិមា�នននករ�រគេបរបពំ�រមា បមនថ  រសេព�ទិរេ�ះយ�ជ�ែ�ខ�ររន ននសពរិរេជ�បតប

 ិរ្�រគេបាាជពេ�រារះករេបរន នពជបបជពបរកកនពថកពះបបតបាននមិរគជ�ឌរក្រ�្ិប

ាររេបរន នរសេព�ទិន់បរែ�ខ�ររន ន។ 

 

ែរេទ បិ ណ (Vouchers) 

ាមពថ�កកនពថជយ�ជបាទសំនសពពំ�នព�ហំតមាននះបនសពរិរេជ�ប�ំ /តប ិរ្�រគេបេ�ាាជពប

ពំ់ំនិ�� រថនសពកនពថ្ិាជររ�់ា�ធ�ពជបះយ�ជ�នសពា�កិ�� រថះចែថែមា ថិរម េិមេែថរះបះា្ចក

រឃែចបស់ះកបករម េិមេែថមិាប�្មិែ ទ បឌបតបរា ក្បរបឥនំនគខករសេព។  

 

 

 

 



ា�ះ ែញ្ញាា្រា ែហិ្ជាជា នំែនទាទកិ្ឆាយ ាយ ាើាះ រពជ ប (ាមជ៧ប(៣)) 

 

បសំកអទ�ទពជបររមនតាាំា�កនសាយាទាធំ�កសំេពប�ំាធំ�កកខ់ាះច ថិែពំែិពជបះយ�ជ�ប

នសពំែិរ���រព យិ �ា�ះែ�ម រ�បប�ំបរពកកព់ពំ��ះច ថិកុរះិែថ់ខជ�បរសេព�ទរពេររពុែថប

នាខ អារារះកកនពថហំតមិ�វ�សពថរិរេជ�ែមា ថិពះ់នយន មធ រនសពររេនរះញាទករេបរន នប

�ំបរារះកកនពថហំតមិ�វ�សពថ ិរ្�រគេបមិែំ�រ េិនះរចេរ�េ�។  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


