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ការជាប់គាំងនយោបាយយៅយរកាយការយបាោះយនោ ត បានកាា យយៅជាវបបធម៌នននយោបាយ
កមពុជាយៅយ ើយ។ យៅយេលថ្មីៗយនោះ ការបង្ក្រា បោ៉ាងសាហាវយៅយលើបាតុករដែលជាកមមករយោង
ចរក និងការយបាសសាំអាតបាតុករយៅទីលានរបជាធិបយតយយ បានទាញយកការចាប់អារមមណ៍
ោ៉ាងខ្ា ាំង េីស គមន៍អនតរជាតិ ដែលជាទូយៅគឺជាការយកា លយទាសចាំយ ោះការបង្ក្រា បយនោះ យ ើយ
យ ោះក៏មានចាំដណកទាក់ទងនឹងភាេជាប់គាំងនយោបាយយរកាយការយបាោះយនោ តដែរ។ ការបង្ក្រា ប
គឺជាលទធផលមួយដែលយកើតយចញមកេីមូលយ តុយផេងៗ។ យែើមបីយ ោះស្រសាយបញ្ហា យនោះ ចាាំបាច់
រតូវេិនិតយែល់មូលយ តុដែល ាំឲ្យយកើតបញ្ហា យនោះ។ យបើរគន់ដតចាាំយកា លយទាសចាំយ ោះលទធផល
យ យមិនបានរតួតេិនិតយយមើលយ តុទាាំងឡាយដែល ាំឲ្យយកើតលទធផលយ ោះយទ យ ោះយយើងមិន
អាចយ ោះស្រសាយបញ្ហា បានយទ យ ើយដថ្មទាាំងជាការចូលរមួយធវើឲ្យបញ្ហា យ ោះកាន់ដតរកីោល ល
ដថ្មយទៀតផង េីយរ ោះការយកា លយទាសយ យមិនបានរតួតេិនិតយ អាំេីយ តុដែល ាំឲ្យយកើតបញ្ហា
យ ោះ វាគឺជាការររដែលគម នការទទួលខុសរតវូមួយដែលយកើតយចញមកេីភាេលងិតលងង់ឬ មកេី
ភាេលាំយអៀងរបស់អោកយកា លយទាសយ ោះ។ យ ើយេិតណាស់ បញ្ហា យៅដតជាបញ្ហា មិនអាចយ ោះ
ស្រសាយបានយទ។ កោុង មជារកុមអោកនយោបាយដែលមានចាំដណក ចូលរមួកោុងការយ ោះស្រសាយ
បញ្ហា របយទសជាតិដែរយ ោះ គណបក្សសម្ពន័្ធដ ើម្បីប្បជាធបិដេយ្យ បានសិកាស្រសាវរជាវរកយមើល
របភេដែល ាំឲ្យយកើតការជាប់គាំងនយោបាយោល់យេលយរកាយការយបាោះយនោ ត និងការបង្ក្រា បយៅ
យលើបាតុករដែលជាកមមករយៅយេលកនាងយៅថ្មីៗយនោះ។ ជាលទធផលននការសយងាត ភាេលងិតលងង់
របស់កមមករដែលរយចាញ់យបាកតាមការញុោះញង់ គឺជាយ តុមួយដែល ាំឲ្យយកើតបញ្ហា ។ ការ
យកងចាំយណញនយោបាយរបស់បកេរបនាំង ដែលជាសារជាតិរបស់បកេយនោះ គឺជាយ តុមួយ។
របេ័នធរបមូលផតុាំអាំណាចដែលយធវើឲ្យអោកែឹក ាំរបយទសមិនខ្ា ចចាប់ ហា៊ា នយរបើកាំលាាំងរ ាំយលាភរគប់
របយភទតាមទាំយនើងចិតតគឺជាយ តុមួយយទៀត។ ការយកងចាំយណញរបស់រកុមស ជីេ ក៏ជាដផោកមួយ



ននមូលយ តុដែល ាំឲ្យយកើតបញ្ហា ដែរ។ យ តុចុងយរកាយ គឺការយកងរបវញ័្ចគបសងាត់ជិោះជាន់
របស់យៅដកយោងចរកមកយលើកមមករ។ ជាឧទា រណ៍ជាក់ដសតង ការបង្ក្រា បយលើបាតុករដែលជា 
កមមករកោុងយេលថ្មីៗយនោះបណាត លមកេី៖ 

១. ការជិោះជាន់យកង ួសយ តុយលើកមាា ាំងកមមករ និងរបាក់ដខតិចដែលយធវើឲ្យកមមករមិនអាច
ចិញ្ច ឹមជីវតិឲ្យបានសមរមយ ដែលយកើតមកេីការយកងរបស់យៅដកខាោះ អាំយេើេុករលួយ
របស់រ ា ភិបាលខាោះ ក៏ជាយ តុដែលយធវើឲ្យកមមករមានយ តុផលសមរមយកោុងការយងើប  
តវា៉ា។ 

២. យ ើញឱកាសលអដែលអាចយកងចាំយណញនយោបាយបានគណបកេរបនាំងជាំរញុយលើក 
ទឹកចិតតែល់កមមករដែលកាំេុងដតតវា៉ាតាំយ ើងរបាក់ដខយទវមួយជាេីរ េី $៨០ យ ើងែល់  
$១៦០ ដែលជាលកខខណឌ មួយដែលគណបកេរបនាំងែឹងចាស់ក  ច់ខ្តយៅដក
យោងចរកមិនអាចយធវើតាមយកើតយទាោះបីជាយគមានឆនទៈចង់យធវើក៏យ យ។ ការយលើកទឹកចិតត
របស់គណបកេរបនាំងែល់កមមករកោុងករណីយនោះ បានរញុរចានឲ្យការយ ោះស្រសាយកោុង
យរឿងរបាក់ដខកមមករឈានែល់យរឿងទាល់រចក យ ើយយបើសិនណា រ ា ភិបាលមិនយធវើ  
ការវោះកាត់តាមរយបៀបណាមួយ យ ោះការែកថ្យរបស់វនិិយោគទុនយៅកាន់របយទស
យផេងៗយទៀត គឺជាយរឿងមិនអាចយជៀសផុត យ ើយគឺជាយរឿងដែលគណបកេរបនាំងចង់
យ ើញបាំផុត។ ការតាំយ ើងរបាក់ដខ យទវមួយជាេីរកោុងយេលដតមតង េិតណាស់គឺមិនអាច
យៅរចួយទ ប៉ាុដនតគណបកេរបនាំងបានយរបើ កយសមតី ដែលយចញមកេីទឹកចិតតញុោះញង់
ែូចជាយរបើ កយក “យយើងរតូវតស៊ាូយែើមបីទាំលាក់ជនផ្តត ច់ការឲ្យបាន យែើមបីសយង្ក្ររ ោះជាតិ
យយើង”។ “កមួយៗរតវូស៊ាូលាំបាកមួយយេលយនោះ កាលណាទាំលាក់ជនផ្តត ច់ការបាន
របយទសយយើងនិង សុខជាយរៀងរ ូត”ជាយែើម។ ប៉ាុដនតយេលមានអាំយេើ ិងាយកើតយ ើង គឺ
មានការគប់ែុាំថ្មេីសាំណាក់កមមករយៅយលើកាំលាាំងប៉ាូលីស យ ើយប៉ាូលីសបានបង្ក្រា ប
ោ៉ាងនរេនផេ គណបកេរបនាំងបាននិោយក កមមករដែលយរបើអាំយេើ ិងាទាាំងយ ោះ
មិនដមនជាបាតុករេិតរបាកែយទ ប៉ាុដនតគឺជា កមាា ាំងបងាប់របស់គណបកេរបជាជន 
យ យនិោយយោងក យលាក យករែាមង្ក្នតី ៊ាុន ដសនយទើបដតយៅយរៀនកបួនយនោះថ្មីៗ 
េីយមរបស់គត់ គឺយួនតាមរយៈទសេនៈកិចច យេលថ្មីៗយនោះ របស់យលាក យករែា
មង្ក្នតី ៊ាុនដសនយៅរបយទសយវៀតណាម។ ទាាំងយនោះសុទធសឹងជា កយសមតីសូកយសៀត 
ចាក់យ ត ជាសកមមភាេញុោះញង់ យ យយចត េិតរបាែដែលជាអតតចរតឹរបស់គណ
បកេរបនាំងដែលជាយ តុមួយបងាឲ្យមានវបិតតិនយោបាយមិនឈប់មិនឈរយៅស្រសុក
ដខមរ។ គណបកេរបនាំងបានចាត់ទុកកមមករ អោកយរបើអាំយេើ ិងាទាាំងអស់ក ជាកាំលាាំង
បងាប់របស់គណបកេរបជាជន ប៉ាុដនតយេលមានការ  បង្ក្រា បយៅយលើបាតុករ ិងាទាាំង



យ ោះ រ ូតែល់មានសាា ប់ របួស និងចាប់ ក់គុកគណបកេរបនាំងបានយៅអោកទាាំង
យ ោះកជាវរីៈបាតុករ។ ទាាំងយនោះសុទធសឹងដតជារយបៀបននការយកងចាំយណញនយោបាយ
របស់គណបកេរបនាំង។ 

៣. តាមរយបៀបែូចគណបកេរបនាំងដែរ រកុមស ជីេដែលបានែឹងោ៉ាងចាស់ក ការ  
តយមាើងរបាក់ដខ យទវមួយជាេីរ កោុងយេលដតមតងមិនអាចយធវើយៅរចួយទ ប៉ាុដនតយគយៅដតជាំរញុ
កមមករឲ្យយធវើ េីយរ ោះយគជាទូយៅ គឺជាអោកគាំរទគណបកេរបនាំង។ 

៤. យ យសារកមមករដខមរជាអោកយរៀនបានតិច ការវភិាគដវកដញកយលើរេឹតតិការណ៍យផេងៗ   
ជុាំវញិជីវតិរបស់ខាួនមិនបានសេវរជុងយរជាយ ជាយ តុរយឲ្យរកមុយកងចាំយណញទាាំង 
ឡាយអូសទាញបានោ៉ាងរយ។ 

៥. របេ័នធដែលរបមូលផតុាំអាំណាចយធវើឲ្យអោកែឹក ាំមានអាំណាចខ្ា ាំងជាងចាប់ ជាយ តុ
មានការបង្ក្រា បោ៉ាងសាហាវនរេនផេ ដែលជាវបបធម៌របស់អោកកាន់អាំណាចរបមូលផតុាំ
យៅយ ើយ។ ថ្វីតបិតដតកមមករបានយរបើអាំយេើ ឹងាែូចជាការយចាលែុាំថ្មយៅកាន់ប៉ាូលីស
េិតរបាកែដមន ប៉ាុដនតការបង្ក្រា បរបស់កាំលាាំងប៉ាូលីសមិនតុលយភាេនិង កាំលាាំងរបស់
កមមករយ ើយ ។ េួកយគហា៊ា នបង្ក្រា បោ៉ាងនរេនផេដបបយនោះ យរ ោះេួកយគែឹងក ចាប់
មិនអាចយធវើអវីេួកយគយកើតយ ោះយទ។ េួកយគគម នអារមមណ៍ខ្ា ចចាប់យទ។ ការគម ន
អារមមណ៍ខ្ា ចចាប់យនោះ គឺជាលទធផលយចញមកេីរបេ័នធអាំណាចរបមូលផតុាំ ការយគរេ
ចាប់ឬ មិនយគរេចាប់គឺអាស្រស័យទាាំងស្រសុងយៅយលើឆនទៈអោកកាន់កាប់អាំណាចរែា។ 
ចាប់េុាំមានលកខណៈចាប់បងខាំ ដែលយធវើឲ្យអោកកាន់អាំណាចរែាមានអារមមណ៍ភ័យខ្ា ច
ចាំយ ោះចាប់យ ើយ។ យនោះជាវបិតតិននរបេ័នធែឹក ាំរែាដែលគម ន Check and Balance។ 

 យ យេិនិតយយ ើញយ តុសេវរគប់ដែលបណាត លឲ្យយកើតមានវបិតតិនយោបាយ មិនឈប់
មិនឈរយរៀងោល់យរកាយការយបាោះយនោ តក៏ែូចជា រគប់អាំយេើ ិងានយោបាយទាាំងអស់យៅកោុងស្រសុក
ដខមរ គណបក្សសម្ពន័្ធដ ើម្បីប្បជាធបិដេយ្យ  យមើលយ ើញែាំយណាោះស្រសាយដតមួយគត់ចាំយ ោះបញ្ហា យនោះ 
គឺេនយល់របជាេលរែា ឲ្យយល់អាំេីយរគោះកោ ក់ននរបេ័នធអាំណាចរបមូលផតុាំ យ ើយយលើកជាទសេនៈ 
កោុងការបាំដបករបេ័នធរបមូលផតុាំអាំណាចយ យយរបើយនតការទាាំង៨ចាំណុចៈ 
 ១. រតូវកាំណត់អាណតតិ យករែាមង្ក្នតី (ណតតិរតឹមេីរអា )   
 ២.  យករែាមង្ក្នតីមិនរតវូបានអនុញ្ហា តឲ្យបយងាើតរកុមអងររកេយ យ ខាួនឯង 
 ៣.  យករែាមង្ក្នតីរតូវរស់យៅកោុងយគ  ា នដែលផតល់យ យរែា។ 
 ៤.  បយងាើតតុលាការរែាបាល   
          ៥. ឋាននតរសកតិចាប់េីឧតតមយសនីយ៍យោធា និងនគរបាលរតូវសុាំយសចកតីទុកចិតតេីសភា 
         ៦. អេារកឹតយមង្ក្នតីោជការ 



         ៧. យបាោះយនោ តយរជើសយរ ើស និងយបាោះយនោ តែកតាំណាងរគប់លាំ ប់ -  ុាំ/សរា ត់ រកុង/ស្រសុក/
ខណឌ  យខតត/ោជធានី - យ យរបជាេលរែា  

 ៨. យបាោះយនោ តយរជើសយរ ើសតាំណាងោស្រសតតាមរបេ័នធចរមុោះ 
 យេលរបជាេលរែាយល់រតង់ចាំណុចយនោះ របជាេលរែា និងចូលរមួកោុងចល  គណបក្ស   
សម្ពន័្ធដ ើម្បីប្បជាធបិដេយ្យ យែើមបីយធវើឲ្យយនដការ៨ចាំណុចយចញជាចាប់។ 
 េនយល់របជាេលរែាឲ្យមានសមតថភាេដវកដញក យលើការយកងចាំយណញ របស់គណបកេ
របនាំង យ យភាា ប់ជាមួយនិងឧទា រណ៍ទាាំងឡាយ ដែលគណបកេរបនាំងបានយធវើយែើមបីយជៀស
វាងយចញេីរបបផ្តដ ច់ការមួយចូលយៅរបបផ្តដ ច់ការថ្មីមួយយទៀត។ 
 សកមមភាេជាក់ដសដងរបស់គណបកេគឺ គណបកេមានសាំយលងដែលេនយល់េីបញ្ហា យនោះ
ជាងេីរ ន់យមា៉ាងដែលសេវនថ្ងកាំេុងផេេវផាយតាមវទិយុចាំនួន៦ គឺ វទិយុសាំបុក មុាំ FM 105.0 MHz 
យៅោជធានីភោាំយេញ វទិយុមហានគរយខមោ FM 88.25 MHz យៅយខតតយសៀមោប វទិយុ សដងា FM 
104.5 MHz វទិយុសុវណណអង្គរ FM 106.0 MHz យៅយខតតបាត់ែាំបង វទិយុ MY FM 99.5 MHz យៅយខតត
ប ទ យមានជ័យ វទិយុគិរែីងដរក FM 90.20 MHz យៅយខតតឧតតរមានជ័យ ដែលការររផេេវផាយ
យនោះមានរយៈយេលជិត៨នោ ាំយ ើយគឺចាប់តាាំងេីនោ ាំ២០០៦មក។ 
 
          
 ភោាំយេញ នថ្ងទី.......ដខ មកោ  នោ ាំ២០១៤ 
 គណបក្សសម្ពន័្ធដ ើម្បីប្រជាធបិដេយ្យ    


