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១. រេចក្តីរផតើម 

 អាំសពើពុក្រលួយ មនិដមនជបញ្ហា អវថីមីេរម្លបេ់ងគមមនុេសស ើយ។ អាំសពើពុក្រលួយម្លនជ
សរចើនដបប សរចើនេណាឌ នសេធើរដត្រគបេ់ងគមទាាំងអេ់។ បញ្ហា ននអាំសពើពុក្រលួយ គឺជឧបេគគ 
រារាាំងការអភវិឌ្ណនរ៍បសទេដធ៏ងនធ់ងរ។ អាំសពើពុក្រលួយសធវើឲ្យាត្ប់ងធ់នធានេងគម ដដលចាំាច់
េរម្លបក់ារអភវិឌ្ណនស៍ហដឌ រចនាេមពន័ន បសងកើនរបពន័នអបរ់ ាំ និងពរងឹងសេវាេុខភាពសាធារណៈ។  
 ផលលាំាក្សក្ើត្សចញពីអាំសពើពុក្រលួយទាាំងក្បុងរបសទេ ក្បុងត្ាំបន ់ និងអនថរជតិ្រតូ្វានសគ 
ទទូលសាគ ល់។ ជពិសេេ អាំសពើពុក្រលួយរតូ្វានសគសមើលសឃើញថា ម្លនភាពរេួចរសាវខាល ាំងសៅ 
ក្បុងរបសទេក្ាំពុងអភវិឌ្ណន ៍ សដយសារលក្ខខណឍ នសោាយននរបសទេសនាះផង និងសដយសារ 
អវត្ថម្លននននីតិ្វធីិ និងវធិានការននការទបស់ាក ត្។់ អាំសពើពុក្រលួយ េីុេាំណូក្ និងការដក្លងបនលាំ 
ងាយនឹងចក្ឫ់េគល់ និងកាល យសៅជវបផធម ៌ឬទម្លល បដ់ដលដក្មនិងាយសចញ ឬមនិងាយដក្ដរប
។ េក្មមភាពខុេចាបក់ាល យជទម្លល បស់ាមញ្ដ  ដូចជការឲ្យលុយសដើមផពីសនលឿនការងារសាធារ
ណៈជសដើម។ សៅសពលដដលអាំសពើខុេចាបទ់ាាំងសនាះរបមូលផថុ ាំសរចើនសៅៗ ថវកិាជតិ្ និងរទពយ
េមផត្ថិរដឌនឹងរតូ្វធាល ក្ស់ៅក្បុងសហាស ៉ឯក្ជនអបក្ម្លនអាំណាច ឬឥទនិពលដដលនឹងជរមុញឲ្យរបជ
ជនទូសៅ ដដលមនិានទទលួផលពីអាំសពើពុក្រលួយកានដ់ត្រកី្រក្សៅៗ និងគាំរាមក្ាំដហងដល់
សេទរភាពនសោាយនានថងអនាគត្។ សដយសារសហតុ្ផលទាាំងសនះសហើយ ការសដះរសាយបញ្ហា
ននអាំសពើពុក្រលួយានកាល យសៅជបនធុក្ មនិរតឹ្មដត្របសទេសាមសី ើយ ដត្ជការងាររបេ់សាទ បន័
ជនខ់ពេ់ក្បុងរក្បខណ័ឍ អនថរជតិ្ដថមសទៀត្ ដដលម្លនធនាគរពិភពសោក្ អងគការេហរបជជតិ្ 
និងអងគការមនិដមនរដឌ ភាិលក្បុង និងសរៅរបសទេ ដូចជអងគការត្ម្លល ភាពអនថរជតិ្ជសដើម។  
 សៅរបសទេក្មពុជ ក្បុងឆប ាំ១៩៩៩ រាជរដឌ ភាិលក្មពុជានបសងកើត្អងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្
រលួយ ចាំណុះឲ្យទីេថីការគណៈរដឌមន្រនថី ប៉ុដនថសាទ បន័សនះមនិអាចដាំសណើ រការការងារាន រហូត្ដល់
ពាក្ក់្ណាថ លឆប ាំ២០១០ សដយសារចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ មនិទានរ់តូ្វានអនុវត្ថសដយរដឌ
េភា។ បនាធ បពី់រដឌេភាជតិ្ានអនុមត័្ចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្រលួយសៅក្បុងដខមនីា ឆប ាំ២០១០  
និងរតូ្វានរបកាេដក្ឲ់្យសរបើរាេ់សដយរពះរាជរក្ម នេ/រក្ម/០៤១០/០០៤ ចុះនថងទី១៧ 
ដខសមសា ឆប ាំ២០១០ អងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ ដដលជសាទ បន័របតិ្បត្ថិននរកុ្មរបឹក្ាជតិ្
របឆាំងអាំសពើពុក្រលួយរតូ្វានបសងកើត្ស ើង និងដក្ឲ់្យេទិត្សៅសរកាមសាទ បន័នីតិ្របតិ្បត្ថិ និងេទិត្
សៅសរកាមការសមើលការខុេរតូ្វរបេ់នាយក្រដឌមន្រនថី។ 
 រាជរដឌ ភាិលក្មពុជ ក្បុងនីតិ្កាលទី៥ននរដឌេភា ក្បុងសគលនសោាយជតិ្ក្ា៏នសលើក្
ស ើងនូវយុទនសាន្រេថចតុ្សកាណដាំណាក្ក់ាលទី៣ថា នឹងបនថសបេក្ក្មមរបេ់ខលួន សដើមផរីបយុទន
របឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ ការពរងឹងការរគបរ់គងហិរញ្ដ វត្ទុសាធារណៈ ការសធវើឱ្យរបសេើរស ើងនូវ
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អភាិលកិ្ចច គឺជក្ត្តថ ដេ៏ាំខានក់្បុងការកាត្ប់នទយភាពរកី្រក្ និងសលើក្ក្ាំពេ់េុខុម្លលភាពរបេ់
របជពលរដឌ។ 
 រាជរដឌ ភាិលក្មពុជានចុះហត្ទសលខាសលើអនុេញ្ហដ អនថរជតិ្ េថីពីការរបឆាំងអាំសពើពុក្
រលួយសៅឆប ាំ២០០៧។ សៅក្មពុជ យុទននាការ និងឆនធៈរបេ់រដឌ ភាិលក្បុងកិ្ចចការរបយុទនរបឆាំង
នឹងអាំសពើពុក្រលួយរតូ្វានសគសមើលសឃើញថា សៅម្លនក្ាំរតិ្សខាយសៅស ើយ សដយសារដត្មន្រនថី
ដដលម្លនត្នួាទី និងឋនៈធាំៗម្លនអាំណាចសៅដត្ម្លនឱ្កាេរបរពឹត្ថអាំសពើពុក្រលួយ សដយគម ន
ការញសញើត្ និងរតូ្វានចត្ក់ាររបឆាំង។ វធិានការរបេ់អងគភាពរបឆាំងនឹងអាំសពើពុក្រលួយសៅ
ម្លនការសោគយល់ និងអត្ធ់មត្ខ់ាល ាំងជមយួជនេងសយ័ដដលរតូ្វានបថឹង និងសចទរបកានព់ាក្់
ពន័ននឹងការរបរពឹត្ថិអាំសពើពុក្រលួយ។ ការចបខ់លួន និងការបញ្ជូ នខលួនសៅតុ្ោការ ភាគសរចើនជមន្រនថី
ដដលម្លនឋនៈត្នួាទី និងបុណយេ័ក្ថិតូ្ចត្តច សហើយការដក្ស់ទាេទណឍ សៅសលើជនសលមើេដដល
រក្សឃើញពិរុទនភាពននការរបរពឹត្ថិអាំសពើពុក្រលួយ ក្ស៏ៅម្លនក្ាំរតិ្រសាល និងសដយការសោគយល់ 
េសណាថ េរបណីសរចើន ខណៈដដលជនទាាំងសនាះានរបរពឹត្ថអាំសពើពុក្រលួយ សេធើរដត្សពញមយួ
ជីវតិ្របេ់ខលួនសៅសហើយ។ មន្រនថីនសោាយធាំៗក្បុងជរួរដឌ ភាិល បនថសរបើរាេ់ធនធានរដឌ និង
របរពឹត្ថអាំសពើពុក្រលួយទាក្ទិ់ននសោាយខុេចាប។់  
 អាំសពើពុក្រលួយសៅក្បុងវេ័ិយសាធារណៈ សៅម្លនក្ាំរតិ្ខពេ់សៅស ើយ។ មន្រនថីម្លនអាំណាច 
និងត្នួាទីធាំៗក្បុងរក្េួង និងសាទ បន័រដឌ សៅដត្ឱ្កាេរបរពឹត្ថអាំសពើពុក្រលួយសដយការរ ាំសោភ និង
បាំពានអាំណាចសដើមផផីលរបសោជនផ៍្ទធ ល់ខលួន និងបក្សពកួ្។ អងគការត្ម្លល ភាពអនថរជតិ្សៅកាត្ថ់ា 
(TI) ានចត្ថ់ាប ក្ក់្មពុជជរបសទេ ដដលម្លនអាំសពើពុក្រលួយខាល ាំងជងសគ ក្បុងចាំសណាមរបសទេជ
េម្លជិក្អាស៊ាន និងម្លនក្រមតិ្អាំសពើពុក្រលួយខពេ់សៅស ើយ ក្បុងពិភពសោក្េរម្លបឆ់ប ាំ២០១៥ 
ខណៈដដលក្មពុជទទលួានសលខសរៀង១៥០ ក្បុងចាំសណាមរបសទេ១៦៨ទូទាាំងពិភពសោក្ដដល 
ានសធវើការវាយត្នមល។ េនធេសនន៍នការយល់សឃើញពីអាំសពើពុក្រលួយ (CPI) របេ់អងគការត្ម្លល ភាព
អនថរជតិ្ ដដលរតូ្វានរបកាេសដយអងគការត្ម្លល ភាពសៅក្មពុជានឱ្យដឹងថា របសទេក្មពុជ
ានរក្ាពិនធុ២១ សលើពិនធុ១០០ និងចាំណាត្ថ់ាប ក្ស់លខសរៀង១៥០ ក្បុងចាំសណាមរបសទេ១៦៨ទូ
ទាាំងពិភពសោក្ ដដលរតូ្វានសធវើការវាយត្នមលពីក្រមតិ្ននអាំសពើពុក្រលួយ។ សៅឆប ាំ២០១៤ក្នលង
សៅ ក្មពុជទទលួានពិនធុ២១ និងម្លនចាំណាត្ថ់ាប ក្១់៥៦ ក្បុងចាំសណាម១៧៥របសទេ។ អងគការ
សនះានពនយល់ថា អាំសពើពុក្រលួយសៅដត្ជបញ្ហា ចាំបង ដដលបះ៉ពាល់ោ៉ងធងនធ់ងរសៅសលើជីវតិ្
របចាំនថងរបេ់របជពលរដឌ ដដលសេធើរដត្គម នអវីដដលរបជពលរដឌអាចទទួលាន សដយគម នការ 
ផថល់េាំណូក្ស ើយ។ ការខិត្ខាំរបឹងដរបងរបេ់រដឌ ភាិល ក្បុងការសធវើក្ាំដណទរមង ់ និងការរបយុទន
របឆាំងអាំសពើពុក្រលួយសៅមនិទានម់្លនរបេិទនភាព និងរគបរ់គនស់ៅស ើយសទ។(1) ខណៈដដល

                                                           
1  សោក្ ឱ្ក្ សេរសីសាភក្ថិ៍ របធានរក្មុរបឹក្ាភាិលននអងគការត្ម្លល ភាពក្មពុជ ដថលងសៅនថងទ២ី៧ ដខមក្រា ឆប ាំ២០១៦ ក្បុងរពតឹ្ថិការណ៍បងាា ញ
រាយការណ៍របេ់អងគការត្ម្លល ភាពអនថរជត្ិទូទាាំងពិភពសោក្ សៅេណាឌ គរ រឺ ៉ោ៉ួល់ ភបាំសពញ។  
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ការសធវើក្ាំដណងទរមងវ់េ័ិយមយួចាំនួន រតូ្វានក្ត្េ់ម្លគ ល់ និងទទលួានការសាវ គមន ៍ ប៉ុដនថ
ក្ាំដណទរមងស់ៅសលើសាទ បន័សាធារណៈនានា សផ្ទថ ត្េាំខានស់ៅសលើសាទ បន័េាំខាន់ៗ របពន័នតុ្ោ
ការ សាទ បន័អនុវត្ថចាប ់និងសាទ បន័ដដលផថល់សេវាសាធារណៈសៅម្លនក្ាំរតិ្សៅស ើយ។  
 អាំសពើពុក្រលួយសនះ អាចបណាថ លមក្ពីមូលសហតុ្អបក្ម្លនអាំណាចខាងនសោាយ និងអបក្
ម្លនឥទនិពលក្បុងការេសរមចចិត្ថ។ អាំសពើពុក្រលួយខាងនសោាយ គឺនិោយសៅដល់អបក្ម្លន
អាំណាចខាងនសោាយ និងការេសរមចចិត្ថក្បុងត្នួាទីសដយសរបើរាេ់ថវកិាជតិ្ សរបើរាេ់
ធនធានរបេ់រដឌ(2) របរពឹត្ថអាំសពើកិ្បសក្ង េាំណូក្ ការរ ាំសោភអាំណាច និងការបសងកើត្ទាំនាេ់ផល
របសោជន ៍រគួសារនិយម និងបក្សពកួ្និយមជសដើម។ សដយដ ក្ គុណភាពននចាបរ់បឆាំងអាំសពើ
ពុក្រលួយ គឺសៅដត្ម្លនបញ្ហា  ជពិសេេនីតិ្វធីិននការរបកាេរទពយេមផត្ថិ និងកិ្ចចការធានាអបក្
ផឋល់ពត័្ម៌្លន េថីពីអាំសពើពុក្លួយ ឬសាក្សសីៅមនិទានរ់តូ្វានដចងជបទបញ្ដត្ថិ ការពារសដយ
ចាបស់ៅស ើយ។ ចាបេ់ថីការរបឆាំង អាំសពើពុក្រលួយរតូ្វការសធវើវសិសាធនក្មមនូវម្លរត្តមយួចាំននួ។ 
 រាយការណ៍សនះ គឺជអត្ទបទរាយការណ៍េសងកត្ និងក្ត្រ់ត្ត ចងរក្ងពត័្ម៌្លន ទិនបនយ័ 
ការសរបើរាេ់ធនរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វ សដើមផបីសរមើផលរបសោជនគ៍ណបក្សនសោាយ និងអាំពីអាំសពើពុក្
រលួយក្បុងវេ័ិយនសោាយ ដដលរបរពឹត្ថសដយមន្រនថីនសោាយ ដដលម្លនត្ួនាទីពាក្ព់ន័នកិ្ចចការ
នសោាយ រពមទាាំងអាំសពើបាំពានអាំណាច ចាបទ់ាាំងឡាយណាដដលរបរពឹត្ថសដយមន្រនថីរាជការសា
ធារណៈក្បុងមុខត្ាំដណង និងត្នួាទី ក្បុងសគលបាំណងសដើមផបីសរមើផលរបសោជនន៍សោាយនន
គណបក្សណាមយួ។  
២. បទបញ្ញតតិចាប់ េតពីីការហាមឃាត់ការរ្បើ្ាេធ់នធានរដ្ឋមិន្តឹម្តូវ 
 រដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជណាចរក្ក្មពុជ ានអនុញ្ហដ ត្ឲ្យរបជពលរដឌក្មពុជទាាំងអេ់ម្លន 
េិទន ិនិងសេរភីាពក្បុងការអនុវត្ថនេិ៍ទនិនសោាយ និងេិទនិពលរដឌសដើមផចូីលរមួក្បុងេងគម និងកិ្ចច
ការនសោាយសដយគម នសដយការសរ ើេសអើង។ សទាះបីោ៉ងណាក្ស៏ដយ រដឌេភាានអនុមត័្
ចាបម់យួចាំននួ ដូចជចាបេ់ឋីពីេហលក្ខនថិក្ៈ មន្រនថីរាជការេីុវលិឆប ាំ១៩៩៤(3) និងចាបេ់ថីពី
វសិសាធនក្មមឆប ាំ១៩៩៩(4) ចាបេ់ថីពីគណបក្សនសោាយឆប ាំ១៩៩៧(5) ចាបេ់ឋីពីលក្ខនថិក្ៈទូសៅ

                                                           
2 ធនធានរដឌ េាំសៅសៅសលើរទពយេមផត្ថដិដលជក្មមេិទនិរបេ់រដឌទាាំងអេ់ (ចលនរទពយ និងអចលនរទពយ រទពយរូបយិ នងិអរូបយិរបេ់រដឌ) សហើយ
ក្បុងសនាះក្រ៏ាបប់ញ្ចូលផងដដរ នូវបុគគលិក្ ឬមន្រនថីរាជការរបេ់រដឌ។ 
3 ម្លរត្ត៣៧ ននចាបេ់ថីពីេហលក្ខនថកិ្ៈមន្រនថរីាជការេីុវលិ ននរពះរាជណាចរក្ក្មពុជ មន្រនថីរាជការេីុវលិរត្វូម្លនអពារក្ិត្ភាពក្បុងេក្មមភាព
ការងារ និងហាមឃាត្ដ់ចខ់ាត្នូវការសរបើរាេ់មុខងាររបេ់ខលួន និងេម្លា រៈរបេ់រដឌសដើមផបីសរមើេក្មម ភាពនសោាយដូចខាងសរកាម៖ 

- សធវើការសដើមផផីលរបសោជនស៍បក្ខជននសោាយ ឬរបឆាំងនងឹសបក្ខជននសោាយណា មយួ។ 
- សធវើការសដើមផផីលរបសោជនគ៍ណបក្សនសោាយ ឬរបឆាំងនងឹគណបក្សនសោាយណាមយួ។ 
- ការរបរពតឹ្ថផធុយនឹងម្លរត្តសនះ ចត្ទុ់ក្ជក្ាំហុេ នងិការឆគ ាំឆគងក្បុងវជិជ ជីវៈ។ 

4  ម្លរត្ត ៣៧ ម្លនដចងអាំពអីពារក្តិ្ភាពក្បុងេក្មមភាពការងារ នងិហាមឃាត្ដ់ចខ់ាត្នូវការសរបើរាេ់មុខងាររបេ់ខលួន នងិេម្លា រៈរបេ់រដឌ
សដើមផបីសរមើេក្មម ភាពនសោាយ របេ់មន្រនថីរាជការេីុវលិ។ 
5  ម្លរត្ត១៥ ក្ថាខណឍ ទី២ ផឋល់េិទន ិ សេរភីាព ដល់បពវជិត្ មន្រនថីតុ្ោការ និងក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ អាចកាល យជេម្លជកិ្ននគណបក្ស
នសោាយណាមយួដដលខលួនសពញចិត្ថាន ប៉ុដនថម្លនការហាមឃាត្ម់និឲ្យពកួ្សគសធវើេក្មមភាពគាំរទ ឬរបឆាំងគណបក្សនសោាយណាមយួ
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ចាំសពាះសោធិនននក្ងសោធពលសខមរភូមនិធឆប ាំ១៩៩៧(6) ចាបេ់ឋីពីលក្ខនថិៈសៅរក្ម និងរពះរាជញ  
ឆប ាំ២០១៤ ចាបេ់ថីពីការសាះសឆប ត្សរជើេត្តាំងត្ាំណាងរាន្រេថឆប ាំ២០១៥(7) ានក្ាំណត្នូ់វេិទនិ 
និងេក្មមភាពមយួចាំននួ សលើេិទនិនសោាយចាំសពាះមន្រនថីរាជការ ដូចម្លនដចងក្បុងរក្បខណ័ឍ នន
ចាបខ់ាងសលើដដលការក្ាំណត្េិ់ទនិសនះ គឺក្បុងសគលបាំណងសដើមផធីានានូវឯក្រាជយភាព អពារកឹ្ត្យ
ភាព គុណត្ាំនល របនពណីរបេ់រកុ្មពលរដឌទាាំងសនាះ។ ចាបា់នសៅចាេ់សៅសលើមន្រនថីរបេ់រដឌ 
ប៉ុដនថមនិរាបប់ញ្ជូ លមន្រនថីជបស់ឆប ត្ ឬមន្រនថីនសោាយរបេ់រដឌ ភាិល។(8)  
 មន្រនថីរបេ់រដឌ គឺេាំសៅសៅដល់មន្រនថីរាជការេីុវលិ មន្រនថីតុ្ោការ េម្លជិក្ននក្ងក្ម្លល ាំង
របដបអ់ាវុធ និងនគរាលជសដើម។ រកុ្មទាាំងសនះ រមួជមយួបុពវជិត្(រពះេងឃ)ផងដដរ មនិរតូ្វ
ានអនុញ្ហដ ត្ឲ្យចូលរមួ ក្បុងេក្មមភាពគាំរទ ឬរបឆាំងសៅសលើគណបក្សនសោាយណាមយួ
ស ើយ សបើសទាះបីជរកុ្មរបជជនទាាំងសនះម្លនេិទនិក្បុងការសាះសឆប ត្ និងបសញ្ចញឆនធៈនសោាយ
ត្តមរយៈេនលឹក្សឆប ត្ និងជេម្លជិក្គណបក្សនសោាយណាមយួ ឬអាចចូលរមួជសបក្ខជនក្បុង
ការសាះសឆប ត្។ ចាបខ់ាងសលើ ជពិសេេចាបស់ាះសឆប ត្សនះ ានហាមឃាត្រ់កុ្មរបជជនខាង
សលើ មនិឲ្យេាំដដងសលចសចញជេក្មមភាពសជក្ជាំ ផុេផុល េក្មមក្បុងេក្មមភាពបសរមើផល
របសោជនឲ៍្យគណបក្សនសោាយណាមយួ។ ចាំដណក្ចាបេ់ថីពីគណបក្សនសោាយ ាន
ហាមឃាត្គ់ណបក្សនសោាយ ក្បុងការសរៀបចាំរចនាេមពន័នចត្ត់្តាំងសៅក្បុងសាទ បន័សាេនា 
តុ្ោការ ក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធ និងនគរាលជតិ្។ ដូសចបះ ជនទាាំងឡាយណា ឬគណបក្សណា
មយួដដលានរបរពឹត្ថសលមើេនឹងបញ្ដត្ថិននចាបដ់ដលសលើក្ស ើងខាងសលើ គឺវាជអាំសពើអនីត្ានុកូ្ល  
                                                                                                                                                                                
ស ើយ សហើយគណបក្សនសោាយទាាំងសនាះ ក្ម៏និអាចម្លនេិទនិក្បុងការសរៀបចាំរចនាេមពន័នចត្ត់្តាំងក្បុងសាទ បន័សាេនា តុ្ោការ ក្ងសោធពល
សខមរភូមនិធ នងិក្ងក្ាំោាំងនគរាលជត្។ិ  
6  េូមអានម្លរត្ត៩, ១០ នងិ១០ននចាបស់នះចាបេ់ឋីពលីក្ខនថិក្ៈទូសៅ ចាំសពាះសោធនិននក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ ឆប ាំ១៩៩៧។ ម្លរត្ត៩ននចាប់
េថីពលីក្ខនថកិ្ៈទូសៅ ចាំសពាះសោធនិននក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ សោធិនម្លនេិទន ិ នងិសេរភីាពដូចរបជពលរដឌដនទសទៀត្។ ក្ប៏៉ុដនថការសរបើេិទន ិ
និងសេរភីាពខលះ រត្ូវម្លនការក្រមតិ្ រេមត្តមល័ក្ខខណ័ឍ ដដលម្លនដចងក្បុងចាបស់នះ។ 
7  ម្លរត្ត៨២ននចាប ់េឋីពីការសាះសឆប ត្សរជើេត្តាំងត្ាំណាងរាន្រេថ ២០១៥។ បញ្ដត្ថិននម្លរត្តសនះ ហាមឃាត្ម់ន្រនថរីាជការេីុវលិ អាជញ ធរដដនដរីគប់
លាំដបថ់ាប ក្ ់ក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ នគរាលជត្ិ និងមន្រនថតុី្ោការនូវេក្មមភាព ដូចជការសរបើរាេ់ឥទនិពល អាំណាចត្ួនាទីរបេ់ខលួន សដយ
របសោល ឬផ្ទធ ល់សៅសលើដាំសណើ រការសាះសឆប ត្ ដូចជការនិោយសដយផ្ទធ ល់ ឬរបសោល ឬជោយលក្ខណ៍អក្សរ ក្បុងនយ័គាំរាមក្ាំដហងដល់
អាយុជីវតិ្ រូបរាងកាយ ឬការប៉ុនបង៉បាំផលចិបាំផ្ទល ញ សធវើឲ្យខូចរទពយេមផត្ថ ិការដក្ប់ងាា ញសរគឿងេពាវ វុធ  សដើមផបីាំភតិ្បាំភយ័ជសដើម ការសរបើរាេ់
អាគរ ឬការោិល័យរបេ់រដឌ សដើមផសីឃាេនារក្េសមលងសឆប ត្ឲ្យគណបក្សនសោាយ ឬសបក្ខជនណាមយួ ការចូលរមួសឃាេនាសាះសឆប ត្
េរម្លបគ់ណបក្សនសោាយ ឬសបក្ខជនណាមយួស ើយ។ ម្លរត្តសនះានដចងអាំសពាះេក្មមភាពដដលរត្ូវហាមឃាត្ដ់ល់មន្រនថីរាជការ អាជញ ធរដដន
ដីរគបល់ាំដបថ់ាប ក្ ់ក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ នគរាលជត្ ិនងិមន្រនថីតុ្ោការពរីរបសភទ (ទី១) គជឺការហាមទូសៅ មនិចាំសពាះ សលើេក្មមភាពនានា
ដូចដដលម្លនដចងក្បុងក្ថាខណឍ ទី១ នងិទី(២) គជឺការហាមឃាត្ច់ាំសពាះមន្រនថរីាជការ អាជញ ធរដដនដីរគបល់ាំដបថ់ាប ក្ ់ ក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ 
នគរាលជត្ ិ និងមន្រនថីតុ្ោការ ដដលក្ាំពុងបាំសពញភារក្ិចច។ េក្មមភាពទាាំងសនាះ រមួម្លនការហាមមនិឲ្យសធវើជេម្លជិក្ននគណៈក្ម្លម ធិការ       
អចិនន្រនថយព៍ត័្ម៌្លន នងិរបពន័នផសពវផាយ ឬគណៈក្មមការសឃាេនាសាះសឆប ត្ននគណបក្សនសោាយណាមយួ មនិឲ្យចូលរមួការជួបជុាំ ឬការចូល
រមួដដងាក្ផនួ នងិពយុហោរត្តសដើមផគីាំរទគណបក្សនសោាយ ឬសបក្ខជនណាម្លប ក្ ់ េក្មមភាពសដើរេធងម់ត្ពិលរដឌបសរមើឲ្យគណបក្សនសោាយ,
ការសបើក្បរោនជាំនិះរបេ់គណបក្សនសោាយ ឬសបក្ខជនណាម្លប ក្ ់េក្មមភាពដចក្អាំសណាយ េម្លា រៈសឃាេនាសាះសឆប ត្ដល់អបក្សាះសឆប ត្ក្បុង
សគលបាំបណងបសរមើផលរបសោជនគ៍ណបក្សនសោាយ ឬសបក្ខជនណាម្លប ក្ ់ សធវើសេចក្ថីដថលងការណ៍សារធារណៈ សដើមផគីាំរទគណបក្ស
នសោាយ ឬសបក្ខជនណាម្លប ក្ ់ចូលរមួសលងសភលង របគាំត្ន្រនថី ឬសរចៀង ឬផសពវផាយសារនសោាយសផសងៗ ត្តមរយៈឧបក្រណ៍បាំពងេសមលង សដើមផី
គាំរទគណបក្ស ឬសបក្ខជនណាម្លប ក្។់  
8  មន្រនថីនសោាយ គឺរាបច់បព់ីត្ាំដណងឋនៈរដឌសលខាធកិារ រដឌមន្រនថី ឧបនាយក្រដឌមន្រនថី និងនាយក្រដឌមន្រនថ។ី   
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ឬបាំពានចាប។់  
៣. បទបបញ្ញតតិចាបទ់ាក្់ទងនឹងការ្បយទុធ្បឆ ាំងអាំរពើពុក្រលយួ 
 ក្មពុជម្លនចាប ់និងវធិានសរចើនគួរេមសដើមផទីបស់ាក ត្ ់និងរបយុទនរបឆាំងនឹងអាំសពើពុក្រលួយ 
និងបទសលមើេរបហាក្រ់បដហល។ ក្បុងរាយការណ៍សនះ អាំសពើពុក្រលួយទាក្ទ់ងនឹងនសោាយ គឺ
េាំសៅដល់ការរ ាំសោភ ឬបាំពានអាំណាចរបេ់មន្រនថីនសោាយ ដខសរេឡាយ ឬសាចញ់តិ្និយម 
ទាំនាេ់ផលរបសោជនរ៍បេ់មន្រនថីនសោាយ ភាពមនិរបរក្តី្ននេាំណូក្ (េូក្ា៉ន ់ និងេីុ
េាំណូក្) ឬកិ្បសក្ងសដយមន្រនថីសាធារណៈក្បុងត្ាំដណងខពេ់ ដដលចាំណុចទាាំងអេ់សនះរតូ្វាន
ហាមឃាត្ ់ និងម្លនដចងក្បុងចាប ់ េថីពីការរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ និងបញ្ដត្ថិមយួចាំននួក្បុងរក្ម
រពហមទណឍ ននរពះរាជណាចរក្ក្មពុជ និងចាបពិ់សេេសផសងៗសទៀត្។  
 ចាបេ់ថីពីការរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ ម្លនដចងអាំពីសគលបាំណង សគលសៅ វសិាលភាព និង
និយមនយ័ននអាំសពើពុក្រលួយ។ ទី១៖ សគលបាំណងននចាបស់នះ គឺសដើមផសីលើក្ក្មពេ់របេិទនភាព
សេវារគបដ់បបោ៉ង ពរងឹងអភាិលកិ្ចច និងនីតិ្រដឌសៅក្បុងការដឹក្នាាំ និងការរគបរ់គងរដឌ រពម
ទាាំងរក្ាភាពសាា ត្េាាំ និងយុត្ថិធម ៌ ដដលជមូលដឌ នចាំាចក់្បុងការអភវិឌ្ណនេ៍ងគមជតិ្ និងកាត្់
បនទយភាពរកី្រក្(9)។ ទី២៖ សគលសៅននចាបស់នះ គឺសដើមផរីបយុទនរបឆាំងនឹងអាំសពើពុក្រលួយ ត្តម 
រយៈការចត្វ់ធិាន ការអបរ់ ាំ បងាក រទបស់ាក ត្ ់ និងអនុវត្ថចាបប់ន្រងាក បប់ទសលមើេពុក្រលួយ សហើយ
សដយម្លនការចូលរមួ និងគាំរទពីមហាជន និងកិ្ចចេហរបតិ្បត្ថិការអនថរជតិ្(10)។ ទី៣៖ វសិាល
ភាពននចាបស់នះ គឺអនុវត្ថចាំសពាះអាំសពើពុក្រលួយរគបរ់ូបភាព រគបវ់េ័ិយ និងរគបជ់នថ់ាប ក្ស់ៅទូ
ទាាំងរពះរាជណាចរក្ក្មពុជ ដដលានរបរពឹត្ថ សរកាយសពលដដលចាបស់នះម្លនអានុភាពអនុវត្ថ។
(11) និងទី៤៖ និយមនយ័ានហាមមន្រនថីរាជការសាធារណៈ និងមន្រនថីជបស់ឆប ត្សដយអាណត្ថិពីបទ
រ ាំសោភអាំណាច ក្បុងការបាំសពញមុខងារ សដើមផទីទួលានសដយខុេចាបនូ់វអត្ទរបសោជនណ៍ា
មយួ(12)។ 
 ត្តមពិត្ ចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ គឺជរពហមទណឍ ពិសេេដចស់ដយដ ក្ ដដលម្លន
ក្ាំណត្ប់ដនទមអាំពីអាំសពើសលមើេពាក្ព់ន័ននឹងអាំសពើពុក្រលួយ ដដលបទសលមើេទាាំងសនាះ ភាគសរចើនម្លន
ដចងក្បុងរក្មរពហមទណឍ ឆប ាំ២០០៩រចួសរេចសៅសហើយ សហើយបញ្ដត្ថិទាាំងអេ់ដដលម្លនដចងក្បុង
រក្មរពហមទណឍ ២០០៩ទាាំងសនាះ ក្ម៏និានចូលជធរម្លនភាល មៗ សរកាយពីរដឌេភាអនុមត័្ដដរ។ 
                                                           
9 ម្លរត្ត១ ននចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ។ 
10

  ម្លរត្ត២ ននចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ។ 
11

  ម្លរត្ត៣ ននចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ។ 
12  ម្លរត្ត ៣៥ -បទរ ាំសោភអាំណាច អាំសពើរបរពឹត្ថសដយអបក្រាជការសាធារណៈ ឬសដយពលរដឌដដលទទលួអាណត្ថិសាធារណៈ 
ត្តមការសាះសឆប ត្សៅក្បុងការបាំសពញមុខងាររបេ់ខលួន ចត្វ់ធិានការរារាាំងការអនុវត្ថចាប ់ សដើមផទីទលួានសដយខុេចាបនូ់វអត្ទ
របសោជនណ៍ាមយួ រតូ្វផថនាធ សទាេដក្ព់នននាគរពី២(ពីរ)ឆប ាំ សៅ៥(រាាំ)ឆប ាំ និងពិនយ័ជរាក្៤់.០០០.០០០(បនួោន)សរៀល 
សៅ១០.០០០.០០០(ដបោ់ន)សរៀល។ បទសលមើេសនះ រតូ្វផថនាធ សទាេដក្ព់នននាគរពី៥(រាាំ)ឆប ាំ សៅ១០(ដប)់ឆប ាំ របេិនសបើបទ
សលមើេសនះម្លនរបេិទនភាព។ 
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ម្លតិ្កាទី៣ ដដលម្លនដចងអាំពីការសធវើឲ្យបះ៉ពាល់ដល់ដាំសណើ រការរដឌាលសាធារណៈ គឺដចក្ជពីរ
ជាំពូក្ ដដលជាំពូក្ទី១ និោយអាំពីអាំសពើសលមើេដដលរបរពឹត្ថសដយអបក្ត្ាំណាង ត្ាំណាងអាជញ ធរសា
ធារណៈ និងជាំពូក្ទីពីរ និោយអាំពីអាំសពើសលមើេដដលបះ៉ពាល់ដល់រដឌាលសាធារណៈរបរពឹត្ថ
ស ើងសដយបុគគលឯក្ជន។ ជាំពូក្ទី១ននម្លតិ្កាទី៣សនះ សទើបដត្ានចូលជធរម្លនសៅសរកាយ
វសិសាធនក្មមចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្រលួយប៉ុសណាត ះ។ សៅក្បុងជាំពូក្ទី១ននម្លតិ្កាទី៣សនះ ម្លនដបង
ដចក្ជបនួដផបក្ដថមសទៀត្(13) ក្បុងសនាះរមួម្លន បទសលមើេដដលពាក្ព់ន័ននឹងអាំសពើរ ាំសោភអាំណាច(14) 
បទរ ាំសោភអាំណាចរបឆាំងនឹងបុគគល(15) អាំសពើពុក្រលួយ និងបទសលមើេរបហាក្រ់បដហល (រមួម្លន 
បទសលមើេ វតិិ្រក្ម អាំសពើេីុេាំណូក្ ជាំនញួឥទនិពលអក្មម អាំសពើការសក្ងយក្របសោជនស៍ដយខុេ
ចាប ់និងបកាខ នុសរគះ) ការបាំផ្ទល ញ និងការនគបាំាត្(់16) និងការប៉ុនបង៉ និងទណឍ ក្មមសលើជនសលមើេ
ដដលរបរពឹត្ថក្បុងជាំពូក្ទី១ននម្លតិ្កាទី៣សនះ។  ជាំពូក្ទី៦ ជពិសេេម្លរត្ត៣២ននចាបស់នះ ាន
ក្ាំណត្ប់ទសលមើេពុក្រលួយទាាំងអេ់ ដដលម្លនដចងរសាបក់្បុងរក្មរពហមទណឍ ឆប ាំ២០០៩។(17)  
 និយមនយ័ននអាំសពើពុក្រលួយនសោាយ ដដលរតូ្វានឱ្យនិយមនយ័សដយអងគការត្ម្លល ភាព
ក្មពុជ អាំសពើពុក្រលួយនសោាយជ“ការសក្ងបនលាំធនធាន  សគលនសោាយ ធនធានសាទ បន័រដឌ 
ដដលរបរពឹត្ថសដយអបក្នសោាយដដលម្លនអាំណាច ឬមន្រនថីរាជការក្បុ ងត្ាំដណង សដយការរ ាំសោភ 
អាំណាច និងត្នួាទីរបេ់ខលួ ន សដើមផីរក្ា ឬបសងកើនត្ាំដណង ត្នួាទី ឋននថរេក្ថិ ោភេកាក រៈ ពរងឹង
អាំណាច ការសោគយល់ និងសដើមផីផលរបសោជនរ៍បេ់ខលួ ន និងរកុ្មរគួសារ សាចញ់តិ្ បក្សពកួ្
របេ់ខលួ ន”។  
                                                           
13  ដផបក្ទី១៖ ការមនិសគរពកាត្ពវក្ិចច (ម្លរត្ត៥៨៦ ដល់ម្លរត្ត៥៩១) ដផបក្ទ២ី៖ អាំសពើពុក្រលួយ និងបទសលមើេរបហាក្រ់បដហល (ម្លរត្ត៥៩២ 
ដល់ម្លរត្ត៦០០) ដផបក្ទី៣៖ ការបាំផ្ទល ញ និងការនគបាំាត្ ់(ម្លរត្ត៦០១ និងម្លរត្ត៦០២) និងដផបក្ទី៤៖ អាំពកីារប៉ុនបង៉ និងទណឍ ក្មម។   
14  រក្មរពហមទណឍ ឆប ាំ២០០៩ ម្លរត្ត៥៨៦ នងិម្លរត្ត៥៨៧។ 
15  ម្លរត្ត ៥៨៨ ដល់ម្លរត្ត ៥៩១។ 
16  ម្លរត្ត ៦០១ នងិម្លរត្ត៦០២។  
17  សរៅពីបទសលមើេដដលម្លនដចងសៅក្បុងចាបស់នះ (ម្លរត្ត៣២ ដល់ម្លរត្ត៤៩ ននចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ) បទសលមើេដដលម្លនដចងសៅក្បុង
ម្លរត្ត ២៧៨ (បទេីុេាំណូក្នននិសោជិត្) ម្លរត្ត២៧៩ (បទេូក្ា៉នដ់ល់នននិសោជិត្) ម្លរត្ត២៨០ (បទេីុេាំណូក្របេ់អភាិលជអាទិ) 
ម្លរត្ត៣៨៧ (បទសដញនថលមនិរត្មឹរត្វូ) ម្លរត្ត៤០៤ (នយិមនយ័ននការេម្លា ត្រាក្)់ ម្លរត្ត ៤០៥ (សទាេដដលរត្វូអនុវត្ថ) ម្លរត្ត៤០៦ (សាទ ន
ទមងនស់ទាេ) ម្លរត្ត៤០៩ (ការទទលួខុេរត្ូវរពហមទណឍ របេ់នីត្បុិគគល) ម្លរត្ត៥១៧ (បទេីុេាំណូក្របរពតឹ្ថសដយសៅរក្ម) ម្លរត្ត៥១៧ (បទ
េូក្ា៉នច់ាំសពាះសៅរក្ម ) ម្លរត្ត៥១៩ (ការទទួលខុេរត្ូវរពហមទណឍ របេ់នតី្បុិគគល) ម្លរត្ត៥៤៧ (បទេីុេាំណូក្របេ់សាក្សសីដើមផសីធវើេក្ខកី្មម
ដក្មងកាល យ) ម្លរត្ត៥៤៨ (បទេូក្ា៉នស់ាក្ស)ី ម្លរត្ត៥៥៣ (បទេីុេាំណូក្របេ់អបក្បក្ដរប) ម្លរត្ត៥៥៤ (បទេូក្ា៉នអ់បក្បក្ដរប) ម្លរត្ត៥៥៣ 
(បទេីុេាំណូក្របេ់អបក្ជាំនាញ) ម្លរត្ត៥៥៦ (បទេូក្ា៉នអ់បក្ជាំនាញ) ម្លរត្ត៥៥៩ (ការទទួលខុេរត្ូវរពហមទណឍ របេ់នីត្បុិគគល) ម្លរត្ត៥៩២ 
(និយមនយ័ននវតី្ិរក្ម) ម្លរត្ត៥៩៣ (សទាេដដលរត្ូវអនុវត្ថ) ម្លរត្ត៥៩៤ (បទេីុេាំណូក្) ម្លរត្ត៥៩៥ (នយិមនយ័ននជាំនញួឥទឌិពលអក្មម) 
ម្លរត្ត៥៩៦ (សទាេដដលរត្ូវអនុវត្ថ) ម្លរត្ត៥៩៧ (និយមនយ័ននការសក្ងយក្ផលរបសោជនស៍ដយខុេចាប)់ ម្លរត្ត ៥៩៨ (សទាេដដលរត្ូវអនុ
វត្ថ) ម្លរត្ត៥៩៩ (នយិមនយ័ននបកាខ នុសរគះ) ម្លរត្ត៦០០ (សទាេដដលរត្ូវអនុវត្ថ) ម្លរត្ត៦០១ (បទបាំផ្ទល ញសដយសចត្នា នងិនគបាំាត្ស់ដយ
ទុចចរតិ្) ម្លរត្ត៦០៥ (បទេូក្ា៉ន)់ ម្លរត្ត៦០៦ (បទឥទឌិពលេក្មម) ម្លរត្ត៦០៧ (បទេមលុត្គាំរាម) ម្លរត្ត៦០៨ (បទបាំផ្ទល ញ និងនគបាំាត្)់ 
ម្លរត្ត៦២៥ (ការទទលួខុេរត្ូវរពហមទណឍ របេ់នីត្ិបុគគល) ម្លរត្ត៦៣៧ (បទេីុេាំណូក្សដយអបក្ម្លននីត្េិមផទា សដើមផសីធវើលិខិត្បញ្ហជ ក្ម់និ
ពិត្) ម្លរត្ត៦៣៨ (បទេូក្ា៉នច់ាំសពាះអបក្ម្លននតី្េិមផទាសដើមផលិីខិត្បញ្ហជ ក្ម់និពតិ្) ម្លរត្ត៦៣៩ (បទេីុេាំណូក្សដយេម្លជិក្ននគណៈវជិជ
ជីវៈខាងសវជជសាន្រេថសដើមផសីធវើលិខិត្បញ្ហជ ក្ម់និពិត្) ម្លរត្ត៦៤០ (បទេូក្ា៉នច់ាំសពាះេម្លជកិ្ននគណៈវជិជ ជវីៈខាងសវជជសាន្រេថ សដើមផសីធវើលិខិត្
បញ្ហជ ក្ម់និពិត្) ម្លរត្ត៦៤១ (ការអនុវត្ថនប៍ទមជឈមឹននម្លរត្ត៦៣៦ និង៦៤០ ចាំសពាះរគបវ់ជិជ ជីវៈខាងសវជជសាន្រេថ) នងិម្លរត្ត៦២២ (ការទទលួ
ខុេរត្ូវរពហមទណឍ របេ់នតី្ិបុគគល) ននរក្មរពហមទណឍ ជបទសលមើេពុក្រលួយដដលរត្ូវអនុវត្ថត្តមចាបស់នះ។ 
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 េរម្លបលិ់ខិតូ្បក្រណ៍អនថរជតិ្ រាជរដឌ ភាិលក្មពុជានផថល់េចច បន័សលើអនុេញ្ហដ អងគ
ការេហរបជជតិ្របឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ សៅនថងទី៥ ដខក្ញ្ហដ  ឆប ាំ២០០៧ ដដលសគលបាំណងនន
អនុេញ្ហដ សនះ  គឺសដើមផសីលើក្ក្មពេ់ និងពរងឹងវធិានការសដើមផទីបស់ាក ត្ ់ និងរបយុទនរបឆាំងអាំសពើពុក្
រលួយកានដ់ត្ម្លនរបេិទនភាព និងម្លនរបេិទនភាពសលើក្ក្មពេ់ េរមួល និងគាំរទដល់កិ្ចចេហ
របតិ្បត្ថកិារអនថរជតិ្ និងជាំនយួបសចចក្សទេក្បុងការបងាក រ និងការរបយុទនរបឆាំងនឹងអាំសពើពុក្រលួយ 
រមួទាាំងការសរសាចរេងរ់ទពយេមផត្ថិ ដដលាត្ប់ងស់ដយសារអាំសពើពុក្រលួយ និងសដើមផសីលើក្
ក្មពេ់េុចរតិ្ភាព គណសនយយភាព និងការរគបរ់គងរតឹ្មរតូ្វននកិ្ចចការ និងរទពយេមផត្ថិសាធារ
ណៈ។ 
 អនុេញ្ហដ អងគការេហរបជជតិ្របឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ ានត្រមូវឱ្យរដឌភាគី រតូ្វបសងកើត្ 
ចាប ់ និងវធិានការសផសងៗ ដូចជក្រណីដដលពាក្ព់ន័ននឹងការរ ាំសោភត្នួាទី ការកិ្បសក្ង/សក្ង 
របវញ័្ច  និងការេីុេាំណូក្របេ់មន្រនថីសាធារណៈរបេ់រដឌ(18)។ល។ 
៤. ដដ្នក្ាំណត់ និង្ក្បខណឌ ននការរ្បើ្ាេព់ាក្យក្នងុរាយការណ៍  
  ខាងសរកាមសនះ គឺជពាក្យគនលឹះ សរបើសៅក្បុងរាយការណ៍ដដលរតូ្វានក្ាំណត្ ់ និងបក្ 
រសាយ។  
  ៤.១.ការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមិនរតឹ្មរតូ្វ សដើមផីបសរមើផលរបសោជនន៍សោាយ 
(Misuse of State Resource for Political Interest)៖ ធនធានរដឌ រមួម្លន ការសរបើរាេ់
ធនធានមនុេសរបេ់រដឌ រទពយេមផត្ថិទាាំងចលនរទពយ និងអចលនរទពយ រទពយេមផត្ថិរដឌទាាំងរូបី
យ និងអរូបីយ។ ការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វ គឺេាំសៅសៅសលើអាំសពើសលមើេចាបទ់ាាំងឡាយ
ណាដដលចាបណ់ាមយួានដចង អាំពីការហាមឃាត្ក់ារសរបើរាេ់ធនធានមនុេសរបេ់រដឌ របពន័ន
ផសពវផាយ េាំភារៈ ឧបក្រណ៍ អាគរ ទីធាល សាធារណៈ ការោិល័យ មន្រនថីរាជការ សោធិន និង

                                                           
18 ម្លរត្ត១៩ ការរ ាំសោភត្នួាទ៖ី រដឌភាគីរត្ូវបសងកើត្ចាប ់ និងវធិានការសផសងៗដដលចាំាច ់ សដយការសបថជញ ជសាក្លក្បុងការក្ាំណត្ប់ទសលមើេ
រពហមទណឍ  ដដលពាក្ព់ន័ននងឹអាំសពើ ការរ ាំសោភមុខងារ ឬត្នួាទ ី ដូចជការរ ាំសោភបាំពានសលើការបាំសពញការងារ/មុខងារ ឬ ឬការមនិានបាំសពញមុខ
ងារ ឬត្នួាទីឲ្យានរត្ឹមរត្ូវ ការរបរពតឹ្ថសលមើេចាប ់សដយមន្រនថីសាធារណៈណាម្លប ក្ ់ក្បុងខណៈសពលដដលខលួនក្ាំពុងកានមុ់ខងារ ក្បុងសគលបាំណង
សឆលៀត្ឱ្កាេសក្ងចាំសណញហួេសហតុ្ សដើមផបីសរមើផលរបសោជនផ៍្ទធ ល់ខលួន ឬេរម្លបជ់នដនទ ឬេរម្លបអ់ងគភាព។ 
 ម្លរត្ត១៧    ការរបរពឹត្ថទុចចរតិ្សដយការសក្ងរបវញ័្ច  ការរបរពឹត្ថមនិេមរមយ ឬការបនលាំបដងវររទពយេមផត្ថ ិសដយមន្រនថសីាធារណៈ រដឌភាគី
រត្ូវបសងកើត្ចាប ់ និងវធិានការសផសងៗដដលចាំាច ់ សដយការសបថជញ ជសាក្ល សដើមផកី្ាំណត្ឲ់្យម្លនបទសលមើេរពហមទណឍ  ចាំសពាះការរបរពឹត្ថទុិចចរតិ្
សដយការសក្ងរបវញ័្ច  ការរបរពតឹ្ថិមនិេមរមយ ឬការបនលាំបដងវររទពយេមផត្ថ ិមូលនិធ ិឬមូលធនបរ័ត្ ឬវត្ទុម្លនត្ាំនលរបេ់បុគគលឯក្ជន ឬសាធារណៈ 
សដយមន្រនថីសាធារណៈណាម្លប ក្ស់ដើមផបីសរមើផលរបសោជនផ៍្ទធ ល់ខលួន បសរមើផលរបសោជនជ៍នដនទ ឬអងគភាពរបេ់ខលួន សហើយដដលវត្ទុ ឬរទពយ
េមផត្ថិទាាំងសនះ រត្ូវានសគផថល់សេចក្ថទុីក្ចតិ្ថឲ្យមន្រនថសីាធារណៈរូបសនាះ ក្បុងរក្បខណឍ ននការបាំសពញត្ួនាទីរបេ់ខលួនឲ្យានរត្ឹមរត្ូវ។   
 ម្លរត្ត១៥ ការរបរពឹត្ថេីុិេាំណូក្របេ់មន្រនថសីាធារណៈរបេ់រដឌ រដឌភាគ ី រត្បូសងកើត្ចាប ់ រដឌភាគីរត្ូវបសងកើត្ចាប ់ និងវធិានការសផសងៗ 
ដដលចាំាចស់ដយការសបថជញ ជសាក្ល សដើមផកី្ាំណត្ឲ់្យម្លនបទសលមើេរពហមទណឍ  ចាំសពាះអាំសពើ (ក្)េនាការសធវើជអាំសណាយ ការផថល់ឲ្យជ 
េគុណដល់មន្រនថសីាធារណៈរូបណាមយួ សទាះបីសដយរបសោលក្ថ ី សដយផ្ទធ ល់ក្ថ ីក្បុងបាំណងទុចចរតិ្សដើមផទីាញផលរបសោជនេ៍រម្លបខ់លួនគត្ជ់
មន្រនថផី្ទធ ល់ ឬេរម្លបជ់នដនទ ឬអងគភាពរបេ់ខលួន សដយអាំសពើទាាំងសនះានញុាំងឲ្យខលួនជមន្រនថសីាធារណៈ មនិានបាំសពញត្នួាទីរបេ់ខលួន។ (ខ) 
ការអនធង ឬការទទួលសដយមន្រនថសីាធារណៈ សដយរបសោលក្ថ ី ឬសដយផ្ទធ ល់ក្ថី ក្បុងសគលបាំណងសឆលៀងឱ្កាេទាញផលរបសោជនហ៍ួេសហតុ្ 
សដើមផបីសរមើផលរបសោជនខ៍លួនឯងផ្ទធ ល់ ឬសដើមផជីនដនទ ឬសដើមផីបសរមើផលរបសោជនអ៍ងគភាពរបេ់ខលួ ន សដយអាំសពើសនះានញុាំងឲ្យខលួ នជមន្រនថីសា
ធារណៈ មិនានបាំសពញត្ួនាទីរបេ់ខលួ ន។ 
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ថវកិារបេ់រដឌ សដើមផបីសរមើផលរបសោជនន៍សោាយឲ្យគណបក្សសោាយណាមយួ (ដូចជ 
បផញ្ដត្ថិដដលម្លនដចងក្បុងរក្មរពហមទណឍ  ចាបេ់ឋីពីគណបក្សនសោាយ ចាបេ់ថីពីេហលក្ខនថិ
ក្ៈមន្រនថីរាជការេីុវលិ ចាបេ់ថីពីលក្ខនថិក្ៈសៅរក្ម និងរពះអាជញ  ចាបេ់ថីពីលក្ខនថិក្ៈទូសៅចាំសពាះ
សោធិន និងក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ ចាបេ់ថីពីការរគបរ់គងរដឌាលឃុាំ/េងាក ត្ ់ ចាបេ់ថីពីការ
រគបរ់គងរដឌាលរេុក្/ខណឍ /សខត្ថរកុ្ង។ល។) ក្ច៏ត្ទុ់ក្ថា ជការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្ម
រតូ្វផងដដរនូវការខវះត្ម្លល ភាព និងភាពមនិរបរក្តី្ននការរគបរ់គងថវកិាជតិ្។  
 ៤.២.អាំសពើពុក្រលួយទាក្ទ់ងនឹងនសោាយ៖ គឺ(១)េាំសៅការរ ាំសោភអាំណាច ការសរបើ
រាេ់េិទនិអាំណាចជមន្រនថីនសោាយ សដើមផផីលរបសោជនដ៍ល់សាចញ់តិ្ និងដខសរេឡាយ
បក្សពកួ្និយម (Nepotism and Cronyism)  (២)ភាពមនិរបរក្តី្ក្បុងេាំណូក្ និងការកិ្បសក្ង
សដយមន្រនថីមន្រនថីនសោាយ សដយមន្រនថីសាធារណៈក្បុងត្ាំដណង ក្បុងបាំណងសដើមផផីលរបសោជន៍
ខលួន និងរគួសារ និងផលរបសោជនប៍ក្ស។ 
 ៤.២ .១.ការរ ាំសោភ/បាំពានអាំណាច៖ គឺជការសរបើរាេ់េិទនិអាំណាច ត្នួាទី និងេមត្ទកិ្ចច
ដដលក្ាំណត្ស់ដយចាប ់ សដយមន្រនថីនសោាយជនខ់ពេ់ដដលការសរបើរាេ់េិទនិ ត្នួាទី និង
េមត្ទកិ្ចចសនាះ សលើេពីអវីដដលចាបដ់ចង ឬគម នចាបដ់ចង ឬរ ាំសោភបទបផញ្ដត្ថិចាបដ់ដលក្ាំពុង
ដចងជធរម្លន។ ការបាំពានសនះ អាចឈនដល់ការរ ាំសោភសគលការណ៍េិទនិមនុេសជមូលដឌ ន 
និងសគលការណ៍របជធិបសត្យយដបងដចក្អាំណាច និងនីតិ្រដឌ សដយសធវើោ៉ងណាសដើមផរីបសោជន ៍
នសោាយរបេ់ខលួន។ 
 ៤.២.២.ត្ាំដណងេរម្លបដ់ខសរេឡាយ ឬសាចញ់តិ្និយម (Cronyism and Nepotism)៖ 
េាំសៅសលើក្រណីការការពារ និងការផថល់ផលរបសោជនស៍ដយលសមាៀងដល់ដខសរេឡាយ សាច់
ញតិ្បសងកើត្ ដូចជម្លថ យ ឪពុក្ បងបាូនបសងកើត្ កូ្ន រមួទាាំងបថី ឬរបពនន ជពិសេេអបក្ដដលទទួល
ានត្ាំដណងសដយគម នត្ម្លល ភាពក្បុងសាទ បន័រដឌ ដដលខលួនជមន្រនថីរដឌនសោាយ ឬមន្រនថីសាធារណៈ
ក្បុងត្ាំដណងដឹក្នាាំ ឬរគបរ់គង។  
 ៤.២.៣.ទាំនាេ់ផលរបសោជន(៍Conflict of Interest) និងវេិមតិ្ភាព(Incapability) 
របេ់មន្រនថីនសោាយ៖ េាំសៅសៅមន្រនថីរដឌនសោាយដដលានសរបើរាេ់ឥទនិពល និងត្នួាទី
របេ់ខលួនក្បុងការេសរមចចិត្ថ សដើមផផីលរបសោជនផ៍្ទធ ល់ខលួនជដខសរេឡាយ ឬសាចញ់តិ្ខលួន ឬ
មន្រនថីនសោាយសនាះជេម្លជិក្រដឌ ភាិល។ 
 ៤.២.៤.ភាពមនិរបរក្តី្ននេាំណូក្ (Irregularity of Giving or Gaining Bribe and 
Inducement)៖ េាំសៅការសចទរបកាន ់និងទ ាីក្រណ៍អាំពីការេីុេាំណូក្ និងេូក្ា៉ន ់ឬកិ្បសក្ង
ថវកិារដឌសដយមន្រនថីនសោាយ និងមន្រនថីសាធារណៈក្បុងត្ាំដណង។ ក្រណីភាពមនិរបរក្តី្ គឺេទិត្
សៅក្រមតិ្ការសចទរបកាន ់និងទ ាីក្រណ៍សដយបុគគលសាធារណៈ ឬអបក្សារពត័្ម៌្លនដដលទុក្ជ
ការាន។ 
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 ៤.២.៥.មន្រនថីនសោាយ េាំសៅសលើេម្លជិក្រាជរដឌ ភាិល និងេម្លជិក្មន្រនថីជបស់ឆប ត្
(ម្លនអាណត្ថិត្តមការសាះសឆប ត្) ថាប ក្ជ់តិ្ និងមូលដឌ ន។ មន្រនថីសាធារណៈរបេ់រដឌក្បុងត្ាំដណង
េាំសៅមន្រនថីម្លនឋនៈ និងត្ាំដណងចបពី់ឋនៈការោិល័យ ឬសាទ បន័សផសងសទៀត្ដដលម្លនឋនៈ
សេមើ រហូត្ដល់អគគនាយក្ និងសាទ បន័សផសងសទៀត្ដដលម្លនឋនៈសេមើ។ 
 ការេសងកត្សធវើស ើងសដយពឹងដផាក្សៅសលើ ការរបមូលពត័្ម៌្លនដដលម្លនរសាប ់ សៅត្តម
របពន័នផសពវផាយ និងបណាថ ញរបេ់អងគការខុមដន្រហវលសៅត្តមរគបរ់ាជធានី/សខត្ថ។ សដយដ ក្
សារពត័្ម៌្លនអនឡាញ សគហទាំពរ័របេ់សាទ បន័ពាក្ព់ន័ន រាយការណ៍ និងការសាះពុមពរបេ់សាទ   
បន័សផសងៗក្រ៏តូ្វានសរបើរាេ់ក្បុងការរបមូលពត័្ម៌្លន េថីពីអាំសពើពុក្រលួយនសោាយ និងយក្
មក្សធវើជរបភពក្បុងការវភិាគក្បុងអត្ទបទសនះដដរ។ រាយការណ៍រតូ្វានដក្រេងទ់ាាំងសនាះរមួម្លន 
ដូចជអងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ រក្េួងយុត្ថិធម ៌ និងសាទ បន័រដឌសផសងៗ សគហទាំពរ័បេ់គណ
បក្សនសោាយ រាយការណ៍របេ់អងគការេងគមេីុវលិ និងអងគការអនថរជតិ្សផសងៗជសដើម។  
៥. ការរក្រឃើញ 

ការេសងកត្ សដយក្ត្រ់ត្តទុក្ក្បុងរបពន័នរក្ាទិនបនយ័ ក្បុងអាំ ុងសពលចសនាល ះពីដខមក្រា ដល់
ដខធបូ ឆប ាំ២០១៥ រក្សឃើញោ៉ងសហាចណាេ់ម្លនេរុប២៩៧ក្រណី ភាពមនិរបរក្តី្ទាក្ទិ់ននឹង
នសោាយ រមួម្លនការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វ េាំរាបប់សរមើផលរបសោជនគ៍ណបក្ស
នសោាយ និងអាំសពើពុក្រលួយដផបក្នសោាយ។ ក្រណីទាាំងអេ់សនះ គឺជការរបមូលត្តមរយៈ
សារព័ត្ម៌្លនដដលចុះផាយទាាំងអនឡាញ និងសាះពុមព រពមទាាំងបណាថ ញរបេ់អងគការខុម
ដន្រហវលសៅត្តមសខត្ថ/រាជធានីទូទាាំងរបសទេ។ អាំពីអរត្តននក្រណីននភាពមនិរបរក្តី្ននការសរបើ
រាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វ សដើមផបីសរមើផលរបសោជនគ៍ណបក្សនសោាយម្លន១៣៣ក្រណី
(19) ខណៈដដលក្រណីពាក្ព់ន័ននឹងការ ាំសោភអាំណាចធងនធ់ងរ របរពឹត្ថសដយថាប ក្ដឹ់ក្នាាំជនខ់ពេ់
នសោាយ េម្លជិក្រាជរដឌ ភាិល េម្លជិក្េភា និងសាទ បន័តុ្ោការម្លន១១ក្រណី។ អាំពី
អរត្តននក្រណីភាពមនិរបរក្តី្ននេាំណូក្ និងកិ្បសក្ង ដដលរបរពឹត្ថសដយមន្រនថីសាធារណៈក្បុង
ត្ាំដណង គឺម្លនចាំននួ១៣៥ក្រណី។ ក្រណីពាក្ព់ន័ននឹងភាពមនិរបរក្តី្ននការដត្ងត្តាំង ឬដក្់
បញ្ចូ លដខសរេឡាយ សាចញ់តិ្និយមម្លន៨ក្រណី ជក្រណីសក្ើត្ស ើងបដនទម និងភាពមនិ
របរក្តី្េាំណូក្ និងការកិ្បសក្ងរបរពឹត្ថសដយមន្រនថីនសោាយម្លនអាណត្ថិសដយការសាះសឆប ត្
ម្លន១១ក្រណី។  
៥.១. ការរ្បើ្ាេធ់នធានរដ្ឋមិន្តឹម្តវូ 
 ការេសងកត្យក្ចិត្ថទុក្ដក្ស់ៅសលើការសរបើរាេ់ធនធានរដឌ រមួទាាំងធនធានមនុេស េាំភារៈ 
របពន័នផសពវផាយរបេ់រដឌ រទពយេមផត្ថិរបេ់រដឌ សដើមផផីលរបសោជនគ៍ណបក្សកានអ់ាំណាច និង
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និងមន្រនថីតុ្ោការ) និងការសរបើរាេ់ធនធានេម្លា រៈរបេ់រដឌ (អាគរ ោនយនថ)។  
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ត្ម្លល ភាពននថវកិាជតិ្។ ម្លនការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វ បសរមើឱ្យគណបក្សនសោាយ
ចាំននួ១៣៣ក្រណី សេមើនឹង៤៤,៧%ននក្រណីដដលានក្ត្រ់ត្តទាាំងអេ់(២៩៧ក្រណី) ក្បុងសនាះ 
គឺជក្រណីននការសរបើរាេ់ធនធានមនុេសរបេ់រដឌ ដូចជការចូលរមួពីេាំណាក្ក់្ងក្ម្លល ាំងរបដប់
អាវុធ មន្រនថីរាជការេីុវលិដដលក្បុងរាយការណ៍ គឺានរក្សឃើញថា ក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធ ជ
ពិសេេថាប ក្ដឹ់ក្នាាំននក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធដដលម្លនឋននថរៈខពេ់ៗ ជថាប ក្ន់ាយឧត្ឋមសេនីយ ៍
និងឧត្ថមសេនីយ ៍ និងមន្រនថីសាធារណៈក្បុងត្ាំដណងសផសងៗសទៀត្ និងការសរបើរាេ់ធនធានេាំភារៈ
របេ់រដឌ ដូចជអាគរ និងោនយនថជសដើម។ េរម្លបក់ារសរបើរាេ់ធនធានរដឌសផសងៗសទៀត្ ដូច
ជការសរបើរាេ់របពន័នផសពវផាយរបេ់រដឌ ក្បុងការសធវើេក្មមភាពរបឆាំង ឬគាំរទចាំសពាះគណបក្ស
នសោាយ និងថាប ក្ដឹ់ក្នាាំគណបក្សសផសងៗ និងភាពមនិរបរក្តី្ននការរគបរ់គងថិវកាជតិ្ គឺមនិ
អាចក្ាំណត្ជ់ចាំននួក្រណីានសទ។  
 ចាំននួសនះានសក្ើនស ើងចាំននួ៧៣ក្រណី សបើសរបៀបសធៀបនឹងរយៈសពល១ឆប ាំននឆប ាំ២០១៤ 
ក្នលងសៅ ដដលម្លនដត្៦០ក្រណីប៉ុសណាត ះ គឺសេមើនឹង៤៥ភាគរយ។ មូលសហតុ្ដដលម្លនក្ាំសណើ ន
សរចើនជងឆប ាំ២០១៤សនះ អាចជមូលសហតុ្ដូចត្សៅ ទី១៖ គណបក្សនសោាយ ជពិសេេ
គណបក្សជបស់ឆប ត្ទាាំងពីរ ម្លនការរបក្ួត្របដជងរបសក្ៀក្របកិ្ត្គប  សរកាយការសាះសឆប ត្ឆប ាំ
២០១៣ និងសដយសារលទនផលសាះសឆប ត្ក្បុងអាណត្ថិក្នលងសៅ ម្លនអាេនៈរបដាំរត្េងគប ខាល ាំង 
រវាងគណបក្សរបជជនក្មពុជ និងគណបក្សេសន្រងាគ ះជតិ្ ដដលជសហតុ្សធវើឲ្យរកុ្មការងារគណ
បក្សកានអ់ាំណាចខិត្ខាំចុះជយួ មូលដឌ នោ៉ងេរសាក្េ់រសាាំ សៅត្តមសគលសៅរកុ្មការងារចុះ
ជយួ  ដដលក្ាំណត្ជ់រចនាេមពន័នសដយថាប ក្ដឹ់ក្នាាំគណបក្ស។ ទី២៖ ម្លនរពឹត្ថិការណ៍មយួចាំនួន
ដដលសធវើឲ្យគណបក្សកានអ់ាំណាចចលនាឲ្យមន្រនថីរបេ់រដឌ គាំរទផលរបសោជនឲ៍្យគណបក្សរបេ់
ខលួន ដូចជរពឹត្ថិការណ៍ននការសាះសឆប ត្ទម្លល ក្ស់ោក្ កឹ្ម េុខា ពីត្ាំដណងជអនុរបធានរដឌេភាទី
១ រពឹត្ថិការណ៍ការសផធៀងផ្ទធ ត្ដ់ផនទី និងបញ្ហា រពាំដដនក្មពុជ សវៀត្ណាម រពឹត្ថិការណ៍ការដក្អភយ័
ឯក្េិទនិេម្លជិក្េភាននសមដឹក្នាាំគណបក្សរបឆាំងជសដើម សហើយសេធើរដត្រគបស់ាទ បន័ រក្េួង
របេ់រដឌ ពិសេេការសរបើរាេ់ក្ងក្ាំោាំងរបដបអ់ាវុធសដើមផសីធវើជញត្ថិគាំរទ ការសបថជញ ចិត្ថ េផថ
ដេផ និងការដថលងសារនសោាយលសមាៀងសៅរក្គណបក្សកានអ់ាំណាចគាំរាមក្ាំដហង បាំភតិ្បាំភយ័ 
ជអាទិ។ េក្មមភាពជបួរបជុាំ ឬក្មមវធីិនានាដដលសរៀបចាំសដយគណបក្សកានអ់ាំណាច ដដលដឹក្នាាំ
សដយរបធានរកុ្មការងារថាប ក្ជ់តិ្ ត្ាំបនរ់បេ់គណបក្ស សរកាយពីការសាះសឆប ត្រយៈសពលជង
ពីរឆប ាំសនះ គឺហាក្ដូ់ចជម្លនេក្មមភាពផុលផុេខាល ាំង។ ទី៣៖ មូលសហតុ្ននការរបមូលទិនបនយ័ 
និងពត័្ម៌្លនេរម្លបឆ់ប ាំ២០១៥សនះ គឺរគបដណថ បា់នសរចើន។ ក្បុងចាំសណាម១៣៣ក្រណីសនះ ម្លន
៥៦ក្រណី (របដហល៤២%) របរពឹត្ថសដយមន្រនថីរាជការេីុវលិជរបធានអងគភាព មន្រនថីនសោាយ
ននសាទ បន័រាជរដឌ ភាិល/សាទ បន័រដឌ និងម្លន៧០ក្រណី(របដហល៥៣%) របរពឹត្ថសដយក្ងម្លល ាំង
របដបអ់ាវុធ ក្បុងសនាះភាគសរចើន គឺរបរពឹត្ថសដយមន្រនថីជនខ់ពេ់ននក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ ម្លន
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ថាប ក្ន់ាយឧត្ថមសេនីយ ៍ឧត្ថមសេនីយ ៍និងេបងការជសដើម។ ការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វ 
សដើមផបីសរមើផលរបសោជនឲ៍្យគណបក្សកានអ់ាំណាច សក្ើត្ម្លនសេធើររគបស់ខត្ថ/រាជធានី សលើក្ដលង
សខត្ថពីរសចញ ដដលមនិម្លនពត័្ម៌្លនពាក្ព់ន័ននឹងក្រណីរ ាំសោភសនះ គឺសខត្ថនបលិ៉ន និងសខត្ថេធឹង
ដរត្ង។ រាជធានីភបាំសពញរតូ្វានរក្សឃើញក្រណីរ ាំសោភសនះសរចើនជងសគ គឺម្លនរហូត្ដល់៤២
ក្រណីក្បុងចាំសណាម១៣៣ក្រណី បនាធ បម់ក្ម្លនសខត្ថក្ណាថ លម្លន១៣ក្រណី និងសខត្ថរពះវហិារ
ម្លន១០ក្រណី និងសខត្ថមយួចាំនួនសទៀត្ម្លនសរចើនជង១ក្រណី និងតិ្ចជង១០ក្រណី។ ការសរបើ
រាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វសនះ គឺម្លនដត្២ក្រណីគត្ ់ ដដលរតូ្វានសដះរសាយ/ចត្វ់ធិានការ
។ ក្រណីសលើេលប ់ គឺពាក្ព់ន័ននឹងការដឹក្នាាំ សក្ៀងគរមន្រនថីសរកាមឱ្វាទចុះជួយ េក្មមភាព ចុះ
ពរងឹងមូលដឌ នត្តមរយៈរកុ្មការងារចុះជួយ  និងគណៈពរងឹងសខត្ថ/រាជធានី រកុ្ង/រេុក្/ខណឍ  និង
ឃុាំ/េងាក ត្ប់សរមើឲ្យគណបក្សកានអ់ាំណាច។ សេធើរដត្១០០ភាគរយ គឺរតូ្វានរក្សឃើញថា េក្មម
ភាពទាាំងអេ់សនាះ បសរមើផលរបសោជនឲ៍្យគណបក្សកានអ់ាំណាច។ ការសរបើរាេ់ធនធាន
មនុេស និងេម្លា រៈរបេ់រដឌសដើមផបីសរមើផលរបសោជនន៍សោាយសនះ ក្បុងចាំសណាម១៣៣ក្រណី 
ម្លន៤៦ក្រណីសេមើនឹង៣៤,៥ភាគរយ ដដលរក្សឃើញថាសធវើេក្មមភាពសៅនថងឈបេ់រម្លក្ និង
ម្លន៨៦ក្រណីសេមើនឹង៦៤,៦៦ភាគរយ សធវើេក្មមភាពសៅនថងសធវើការ (សម៉្លងការងាររដឌ)។  
 ការេសងកត្ានដបងដចក្ការសរបើរាេ់ធនធានមនុេសរបេ់រដឌ បសរមើឱ្យគណបក្សនសោ 
ាយជពីរ គឺការចូលរមួសធវើេក្មមភាពក្បុងនថងសធវើការ និងនថងឈបេ់រម្លក្របេ់មន្រនថីសាធារណៈ
របេ់រដឌក្បុងត្ាំដណង រមួទាាំងមន្រនថីរាជការេីុវលិ និងក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធសដើមផបីសរមើេក្មមភាព
ផលរបសោជនគ៍ណបក្សនសោាយ ជពិសេេគណបក្សកានអ់ាំណាចដដលទាាំងថាប ក្ជ់តិ្ និង
ថាប ក្ស់រកាមជតិ្ គឺម្លនសរៀបចាំសដយរចនាេមពន័នចត្ត់្តាំងជរកុ្មការងារ ឬរកុ្មការងារចុះជយួ ថាប ក្់
ជតិ្ និងសេនាធិការរបេ់ថាប ក្ជ់តិ្ គឺថាប ក្ស់ខត្ថ រេុក្ខណឍ  រហូត្ដល់ឃុាំ/េងាក ត្។់ េក្មមភាព
សៅសរៅរបសទេ សគេសងកត្សឃើញម្លនមន្រនថីការទូត្បសរមើការសៅសាទ នទូត្ក្មពុជរបចាំបរសទេ ាន 
សធវើេក្មមភាពមយួចាំនួន បសរមើផលរបសោជនគ៍ណបក្សកានអ់ាំណាចជរបពន័ន និងបាំសពញភារកិ្ចច
ការងារជរាជការសដយម្លនសរ ើេសអើង។ ឧទាហរណ៍ ក្រណីសក្ើត្ស ើងសៅរបសទេកូ្សរខ៉ាងត្ផូង 
ដដលសៅរបសទេសនះ ម្លនពលក្រចាំណាក្រេុក្ជជនជតិ្ដខមរ ម្លនរបម្លណជជិត្៥០មុនឺនាក្់
ក្ាំពុងសធវើការងារសៅទីសនាះ។ សោក្ េុ៊ត្ ឌី្ណា អគគរាជទូត្ក្មពុជរបចាំរបសទេកូ្សរ ៉ រតូ្វានសគ
សមើលសឃើញថា ជមនុេសដដលេក្មមបាំផុត្ ក្បុងកិ្ចចការងារបសរមើផលរបសោជនន៍សោាយឲ្យ
គណបក្សកានអ់ាំណាច។ សរៅពីក្រណីសោក្ េុ៊ត្ ឌី្ណា រាយការណ៍ានក្ត្រ់ត្តផងដដរ នូវ
ក្រណីឯក្អគគរាជទូត្ក្មពុជរបចាំទីរកុ្ងា៉រេីរបសទេារាាំង។ អបក្នាាំពាក្យគណបក្សកានអ់ាំណាច
ានបញ្ហជ ក្ថ់ា គណបក្សានផថល់ និងដក្ភ់ារកិ្ចច និងការទទលួខុេរតូ្វឲ្យដល់មន្រនថីការទូត្   
របចាំសាទ នទូត្ដខមរសៅបរសទេ សដើមផកីារងាររបេ់បក្សសៅសរៅរបសទេម្លនរបេិទនភាព។ ក្រណី
ននការសរបើរាេ់ធនធានមនុេស និងធនធានេម្លា រៈរបេ់រដឌ សដើមផបីសរមើផលរបសោជនន៍សោ



     . 13 
 

ាយម្លនសក្ើត្ស ើងសៅ២៤ ក្បុងចាំសណាម២៦រាជធានី/សខត្ថ រពមទាាំងសៅសរៅរបសទេក្មពុជ។ 
សដយដ ក្ សៅរាជធានីភបាំសពញ សខត្ថក្ណាថ ល និងរពះវហិារម្លនក្រណីសរបើរាេ់ធនធានមនុេស
របេ់រដឌ បសរមើឱ្យគណបក្សនសោាយសរចើនជងសគ សបើសរបៀបសធៀបជមយួសខត្ថសផសងៗសទៀត្។ 
ពាក្ព់ន័ននឹងការសរបើរាេ់ធនធានេម្លា រៈរបេ់រដឌ សដើមផបីសរមើផលរបសោជន ៍ គណបក្សកាន់
អាំណាច ខុមដន្រហវលេសងកត្សឃើញថា គណបក្សកានអ់ាំណាចានសរបើរាេ់រក្េួង សាទ បន័របេ់
រដឌសធវើជសាខារបេ់គណបក្ស និងានបសងកើត្រចនាេមពន័នចត្ស់ៅក្បុងសនាះ ឧទាហរណ៍ ដូចជ   
គណៈក្ម្លម ធិការគណបក្សរក្េួងអភវិឌ្ណនជ៍នបទ គណៈក្ម្លម ធិការគណបក្សរក្េួងឧេាហ
ក្មមដរ ៉និងថាមពល គណៈក្ម្លម ធិការគណបក្ស រក្េួងឧេាហក្មម និងេិបផក្មមជសដើម។  
 រាយការណ៍ានេនមត្ថា សេធើរដត្ទាាំងអេ់ននមន្រនថីសាធារណៈក្បុងត្ាំដណង គឺានកាល យជ
មន្រនថីនសោាយថាប ក្ស់រកាមជតិ្របេ់គណបក្សកានអ់ាំណាច។ រចនាេមពន័នចត្ត់្តាំងឲ្យទទលួ
ខុេរតូ្វកានក់ាបត់្ាំបនចុ់ះជយួ  និងរកុ្មការងារចុះជួយ របេ់បក្ស គឺជភេ័ថុត្តងរសាប។់ មន្រនថីឋ
នៈធាំៗសៅត្តមរក្េួង និងសាទ បន័រដឌទាាំងអេ់រតូ្វានគណៈរគបរ់គង ឬថាប ក្ដឹ់ក្នាាំរបេ់ខលួន ត្ាំរូវ
ឲ្យចុះមូលដឌ នសធវើេក្មមភាពសដើមផចុីះជយួ បក្ស។ មន្រនថីរាជការសៅត្តមសាទ បន័រដឌសេធើរទាាំងអេ់ រតូ្វ
ានសគបងខាំឲ្យបាំសពញទរមងេ់ម្លជិក្បក្សជដចខ់ាត្ និងជញឹក្ញប ់ គឺរតូ្វានក្ាំណត្ឲ់្យបង់
វភិាគទានផងដដរ។  
 ក្បុងឆប ាំ២០១៥ក្រណី ដដលសលចសធាល ជងសគននការសរបើរាេ់មន្រនថីសាធារណៈ ក្បុងមុខ
ត្ាំដណង ជពិសេេ គឺការសរបើរាេ់ក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធ សដើមផបីសរមើផលរបសោជនគ៍ណបក្ស
កានអ់ាំណាច គឺការដថលងសារនសោាយសលមើេនឹងចាបក់្ងទព័របេ់នាយឧត្ថមសេនីយជ៍នខ់ពេ់
ម្លប ក្ក់្បុងជរួក្ងទព័ និងការរបមូល និងសក្ៀងគរឲ្យមន្រនថីក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធ សោធិនសចញសេច
ក្ថីដថលងការណ៍របឆាំងនឹងសោក្ កឹ្ម េុខា។ ក្រណីមយួសផសងសទៀត្ គឺសោក្នាយឧត្ថមសេនីយ៍
ផ្ទក យ៤ ជ ត្តរា ានដថលងសៅចាំសពាះមុខមន្រនថីសោធា មន្រនថីរដឌ ភាិល និងវេ័ិយឯក្ជនសៅវមិ្លន
េនថិភាពនថងទី២៩ ដខក្ក្កដ សដយសោក្និោយេមឋសីសាម ះរត្ងរ់បេ់ខលួនថា ក្ងទព័រតូ្វការចូល
រមួការពារជតិ្ និងការពារមនិឲ្យម្លនបដិវត្ថនព៍ណ៌៖ «សបើនិោយឲ្យចាំក្ងទព័ គឺជរបេ់គណ
បក្សរបជជន សរពាះេសមឋចសត្សជជអបក្ចិញ្ចឹម បីាច ់ដថរក្ា ដឹក្នាាំបញ្ហជ ក្ងទព័»(20)។ មយួវញិ
សទៀត្ ការបញ្ចូ លមន្រនថីជនខ់ពេ់ននក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ និងមន្រនថីនគរាលជនខ់ពេ់ចូលសៅ
ជេម្លជិក្េក្មម ឬេម្លជិក្គណៈក្ម្លម ធិការក្ណាថ លរបេ់គណបក្សកានអ់ាំណាច គឺជនិនាប ការ
ដដលក្ាំពុងដត្សក្ើត្ម្លនស ើងសៅក្មពុជ និងក្ាំពុងដត្រតូ្វានចងជរចនាេមពន័នចត្ត់្តាំង សៅរគប់
សាទ បន័ថាប ក្ជ់តិ្ និងថាប ក្ស់រកាមជតិ្។ ការបញ្ចូ លមន្រនថីជនខ់ពេ់ននក្ងក្ាំោាំងរបដបអ់ាវុធថាប ក្់
នាយឧត្ឋមសេនីយ ៍ឧត្ឋមសេនីយ ៍េបងការ មន្រនថីតុ្ោការ សៅរក្ម និងរពះរាជញ ជេម្លជិក្គណៈ

                                                           
20 រាជញ សចវ, សោក្ផ្ទក យម្លេ៤ ជ ត្តរា ថាក្ងទព័ជទព័របេ់គណបក្សរបជជនក្មពុជ, RFA, 29, 07, 2015. 
http://www.rfa.org/khmer/news/politics/Dara-said-RCAF-is-belong-to-CPP-07282015235842.html 
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ក្ម្លម ធិការក្ណាថ លរបេ់បក្ស និងជេម្លជិក្ េម្លជិការបេ់បក្ស គឺវាានបះ៉ពាល់ោ៉ងធងនធ់ងរ
បាំផុត្ដល់ឯក្រាជយភាព អពារកឹ្ត្យភាពននក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធ និងតុ្ោការ រពមទាាំងនីត្ានុកូ្
លភាពនននីតិ្រដឌផងដដរ។ ម្លនការរពួយារមាសរចើនអាំពីផលបះ៉ពាល់ដល់ដាំសណើ រការសាះសឆប ត្
សដយសេរ ី រតឹ្មរតូ្វ និងយុត្ថិធម ៌ និងបញ្ហា ននការសផធរអាំណាចសៅគណបក្សឈបះសឆប ត្សផសងសទៀត្
។ ក្រណីគណបក្សកានអ់ាំណាចបចចុបផនប មនិទទួលានសជគជយ័ ក្បុងការសាះសឆប ត្សៅអាណត្ថិ
ខាងមុខបនថបនាធ ប ់ ថាសត្ើគណបក្សកានអ់ាំណាចនឹងេុខចិត្ថរបគល់អាំណាចសៅឲ្យគណបក្សដដល
ឈបះសឆប ត្ដដរឬសទ សៅសពលដដលខលួនចញ់សឆប ត្ ខណៈដដលបចចុបផនបសនះរចនាេមពន័នសោធា និង
ក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធ តុ្ោការ គឺេទិត្សៅក្បុងក្ណាថ បន់ដននគណបក្សកានអ់ាំណាចមយួសនះោ៉ង
រងឹម្លាំបាំផុត្សៅសហើយសនាះ? ក្ម៏្លនផងដដរ ការគាំរាមក្ាំដហងសរបើក្ងម្លល ាំងរបបដបអ់ាវុធសដើមផី
ការពាររដឌ ភាិលដដលដឹក្នាាំសដយ គឺគណបក្សរបជជន។   
 ៥.១.១. ភាពមិន្ប្ក្តីននការរ្បើ្ាេ់្ បព័នធផសពវផាយរបេរ់ដ្ឋ 
 ការអសងកត្សៅសលើទូរទេសនជ៍តិ្ក្មពុជ សៅកាត្ថ់ា «ទទក្» គឺមនិានរាបស់ចញជក្រណី
ស ើយ គឺខុមដន្រហវលានសធវើការអសងកត្ និងត្តមដនរតឹ្មដត្អាំពីក្ាំរតិ្លាំសអៀងននការផាយរបេ់     
«ទទក្»។  
 ទូរទេសនជ៍តិ្ក្មពុជ សៅកាត្ថ់ា «ទទក្» ជទូរទេសនជ៍តិ្។ ម្លនក្មមវធីិជសរចើនដដល
បុេថិ៍ទូរទេសនជ៍តិ្ក្មពុជ រតូ្វម្លនកាត្ពវកិ្ចចក្បុងការផសពវផាយជូនរបជពលរដឌ និងគណបក្ស
សផសងៗទូសៅដដរ។  
 សបើសទាះជការផសពវផាយពីក្មមវធីិរបេ់ជតិ្ ជត្នួាទីរបេ់ទូរទេសនជ៍តិ្ក្ស៏ដយ ក្រ៏កុ្ម
អបក្អសងកត្ពត័្ម៌្លនរបេ់អងគការខុមដន្រហវល ដផបក្ត្តមដនពីក្មមវធីិផាយានេសងកត្សឃើញថា ក្មម
វធីិផាយរបេ់ទូរទេសនជ៍តិ្ក្មពុជក្បុងឆប ាំ២០១៥ក្នលងមក្ មនិានសដើរត្ួនាទីជទូរទេសនរ៍បេ់
ជតិ្ដដលផសពវផាយក្មមវធីិជតិ្របក្បសដយត្ម្លល ភាព និងឯក្រាជយ។ ភាគសរចើន ក្មមវធីិផាយ
ទូរទេសនម៍យួសនះ លសមាៀងម្លនទាំសនារសៅរក្បក្សកានអ់ាំណាចដដលក្ាំពុងដឹក្នាាំរដឌ ភាិល។ ការ
ផសពវផាយនីមយួៗ ដត្ងដត្ផារភាជ បជ់មយួនឹងការសលើក្ក្មពេ់នូវសគលនសោាយ និងេក្មម
ភាពរបេ់គណបក្សកានអ់ាំណាច ដូចជេក្មមភាពរបេ់ត្ាំណាងរាន្រេថបក្សកានអ់ាំណាចទាាំងចុះ
ក្បុងមូលដឌ ន និងសៅសរៅរបសទេ គឺទូរទេសនម៍យួសនះានផសពវផាយសលើក្េរសេើរពីេក្មមភាព
ទាាំងសនាះថា ជត្ាំណាងរាន្រេថេក្មមសចះយល់ទុក្ខធុរៈសដះរសាយបញ្ហា ជូនរបជពលរដឌជគាំរូដល៏ា
េរម្លបរ់បជពលរដឌសជឿទុក្ចិត្ថ និងមនិសភលចសទពីការផារភាជ បនូ់វគុណេមផត្ថិរបវត្ថិននគណបក្ស
កានអ់ាំណាចសៅនឹងេក្មមភាពរបេ់ត្ាំណាងរាន្រេថទាាំងសនាះ។  
 សដយដ ក្ េក្មមភាពរបេ់ត្ាំណាងរាន្រេថសរៅពីបក្សកានអ់ាំណាច គឺមនិរតូ្វានទូរទេសន៍
មយួសនះមនិានផសពវផាយស ើយ សបើសទាះជចុះសៅសបេក្ក្មមសរៅរបសទេ ឬចុះមូលដឌ ន សដើមផី
សដះរសាយបញ្ហា ជូនរបជពលរដឌក្ស៏ដយ ដត្សបើផាយវញិ គឺផាយបនថុះបងាា បពី់េក្មមភាពរបេ់
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អបក្ត្ាំណាងរាន្រេថសនាះសៅវញិ។ រឯីការផាយដដលសមើលសៅកានដ់ត្ឆគងពីត្នួាទីជទូរទេសនជ៍តិ្
សនាះ គឺរាល់េក្មមភាពរបេ់រាជរដឌ ភាិល មនិថានាយក្រដឌមន្រនថី ឬេម្លជិក្រដឌ ភាិលសទ រូម
ទាាំងក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធរគបរ់បសភទ ចបពី់ថាប ក្ក់្ាំពូលរហូត្ដល់ថាប ក្មូ់លដឌ ន ការផាយពី
េក្មមភាពទាាំងអេ់ដត្ងដត្ផារភាជ បជ់មយួនឹងគុណេមផត្ថិ និងរបវត្ថិត្េូ៊របេ់គណបក្សរបជ
ជនក្មពុជជនិចច បងាា ញពីភាពរងឹម្លាំរបេ់បក្សគណបក្សកានអ់ាំណាច និងអាំណាចបុគគលរបេ់
សោក្នាយក្រដឌមន្រនថីដដលក្ាំពុងដឹក្នាាំរដឌ ភាិល។  
 របេិនសបើម្លនបញ្ហា អវីមយួដដលសក្ើត្ម្លនក្បុងរបសទេ ដូចជការត្វ៉ារបេ់ក្មមក្រ ក្មមការនីិ 
សដើមផេុីាំទាមទារលក្ខនថិក្ៈការងារេមរមយ ការត្វ៉ារបេ់េហគមនម៍្លនជសម្លល ះដីធលី លាំសៅដឌ នេុាំ
រក្ដាំសណាះរសាយ ការត្វ៉ារបេ់អងគការេម្លគម បណាថ ញយុវជនសដើមផកីារពារផលរបសោជន៍
ជតិ្ម្លននរពសឈើ ទសនល បរសិាទ នជសដើម ទូរទេសនម៍យួសនះដត្ងដត្ផាយពីទសងវើទាាំងសនាះថា ខុេ
ចាបទ់ាាំងអេ់ សរពាះសធវើឱ្យបះ៉ពាល់េណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ។ 
 ជរមួសៅ ទូរទេសនម៍យួសនះផាយពត័្ម៌្លនអាំពីេក្មមភាព សលើក្ត្សមកើងបុគគលសរចើនជង
ផាយពីេក្មមភាពសដើមផជីាំរុញដាំសណើ រការអភវិឌ្ណនក៍្បុងរបសទេ សហើយានដរបកាល យពីទូរទេសន៍
ដដលបសរមើផលរបសោជនឱ៍្យជតិ្ សៅជគាំរទេក្មមភាពបុគគល និងបក្សសៅវញិ។ សពលខលះេូមផី
ដត្បុគគលម្លប ក្ជ់ថាប ក្ដឹ់ក្នាាំក្បុងជរួរដឌ ភាិលសដើរសលងជមយួរគួសារ សរបើជីវតិ្ឯក្ជនលាំដហកាយ 
ក្ទូ៏រទេសនស៍នះសលើក្មក្ផាយដដរ។ 
 េរុបជរមួមក្ ក្បុងឆប ាំ២០១៥ក្នលសៅថមីៗសនះ ក្មមវធីិផាយទូរទេសនជ៍តិ្ក្មពុជ ៧០%នន
ពត័្ម៌្លន គឺលសមាៀងខាងនសោាយគណបក្សកានអ់ាំណាច ដដលមនិានឆលុះបញ្ហច ាំងពីរពឹត្ថិការណ៍
ទូសៅក្បុងរបសទេ ក្បុងនាមជទូរទេសនដ៍ដលសរបើថវកិារបេ់ជតិ្សទ។  រាយការណ៍េសងកត្សឃើញ
ថា ទូរទេសនជ៍តិ្ានសរបើពាក្យសរចើនរាបព់ានព់ាក្យថា សរកាមការដឹក្នាាំដឈ៏ល េនវរបេ់េសមថច
សត្សជ នាយក្រដឌមន្រនថី សទើបសធវើឱ្យរបសទេម្លនភាពរកី្ចសរមើន សហើយសៅក្បុងក្មមវធីិដនទសទៀត្ក្ម៏្លន
ដូចគប សនះដដរ។  
 ៥.១.២. ភាពមិន្ប្ក្តីននតមាា ភាពថវិកាជាតិ 
 ៥.១.២.១ ភាពមនិរបរក្តី្ននចាបថ់វកិាជតិ្  
 ត្ម្លល ភាពននការរគបរ់គងថវកិាសៅក្មពុជ គឺសៅដត្ម្លនសាទ នភាពរបហាក្រ់បដហលឆប ាំមុន   
ដដដល មនិម្លនភាពរបសេើរជងឆប ាំមុនៗស ើយ។ ក្បុងឆប ាំ២០១៥សនះ របសទេក្មពុជានជប ់   
ចាំណាត្ថ់ាប ក្អ់ារក្ក្ជ់ងសគក្បុងសលខសរៀងទី៧ក្បុងពិភពសោក្(21)។ រាយការណ៍ននអងគការអនថរ
ជតិ្ដដលម្លនសឈម ះថា International Budget Partnership(IBP) ានរក្សឃើញថា ការផសពវ
ផាយពត័្ម៌្លនអាំពីការសរៀបចាំថវកិាជតិ្ ឬពត័្ម៌្លន េឋីអាំពីការផសពវផាយថវកិាជតិ្ទាាំងមូល ការ
ទទលួានពត័្ម៌្លន េឋីពីថវកិាជតិ្ និងដាំសណើ រការននការសរៀបចាំថវកិាជតិ្ (សេចក្ថីរពាងថវកិា
                                                           
21

 TAYLOR O'CONNELL AND KANG SOTHEAR, Cambodia Seventh Worst for Budget Transparency, 

Report Finds, The Cambodia Daily, NOVEMBER 18, 2015. 

https://www.cambodiadaily.com/author/taylor-oconnell/
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ជតិ្) សដយម្លនការចូលរមួសដយសាធារណៈ និងដាំសណើ រការននការសរៀបចាំថវកិាជតិ្ ម្លនការ
ចូលរមួសដយម្លនការចូលរមួពីសាធារណៈ គឺម្លនេនធេសនា៍នរតឹ្មដត្៨ពិនធុនន១០០ពិនធុ
ប៉ុសណាត ះ(22)។ ពិនធុសនះវាទាបដមនដទន សបើសធៀបជមយួរបសទេក្បុងត្ាំបនអ់ាេីុអាសគបយទ៍ាាំង១០
របសទេ និងរបសទេដន៏ទសទៀត្ក្បុងពិភពសោក្។  សេចក្ថីរពាងចាបថ់វកិាជតិ្ ដដលរតូ្វដក្ឲ់្យ
រតួ្ត្ពិនិត្យសដយសាទ បន័នីតិ្បញ្ដត្ថិ គឺមនិទានម់្លនការឆលុះបញ្ហច ាំងពីត្ម្លល ភាព ម្លននយ័ថា រាយ
ការណ៍េថីពីការចាំណាយ និងចាំណូលរបេ់រាជរដឌ ភាិលក្មពុជ គឺភាគីរដឌ ភាិលមនិានបងាា ញ
អាំពីរាយការណ៍លមាតិ្ទូលាំទូោយ និងចាេ់ោេ់សៅស ើយ សហើយការសេបើេុាំរតួ្ត្ពិនិត្យពី
េម្លជិក្រដឌេភា សទៀត្សសាត្សដើមផេិីក្ាដេវងយល់េីុជសរៅ ក្ម៏និរតូ្វានសឆលើយត្បឲ្យាន
សក្ាះក្ាយ និងចាេ់ោេ់ ដដលសនះានដក្ជ់មនធិលេងសយ័ោ៉ងខាល ាំងសៅសលើត្ម្លល ភាព និង
គណសនយយភាពរបេ់រដឌ ភាិលក្មពុជក្បុងការរគបរ់គងថវកិាជតិ្របេ់ខលួន។ រដឌេភាគម នសពល
សវោរគបរ់គនក់្បុងការេិក្ាលមាតិ្សៅសលើសេចក្ថីរពាងចាបថ់វកិាជតិ្។ សៅក្បុងឆប ាំ២០១៥សនះ 
ក្មពុជទទួលានពិនធុ៥៨ សលើ១០០ពិនធុពាក្ព់ន័ននឹងបញ្ហា ខាងសលើសនះ។  
 រដឌេភា មនិានបសងកើត្រកុ្មេិក្ារសាវរជវឯក្រាជយ ឬសាទ បន័ជាំនាញណាមយួសធវើការឲ្យ
ានលាិត្លានអ់ាំពីបញ្ហា ននចាបថ់វកិាជតិ្សនះស ើយ។ ការសរៀបចាំពរងាងថវកិាជតិ្ រតូ្វានសគ
សមើលសឃើញថា ម្លនការចូលរមួពីសាធារណៈោ៉ងតិ្ចត្ចួបាំផុត្ ឬសេធើរដត្គម ន។ រាជរដឌ ភាិល
ក្មពុជមនិានផថល់ពត័្ម៌្លនរគបរ់គនដ់ល់សាធារណជន និងេម្លជិក្ននរដឌេភាជតិ្ អាំពីពត័្៌
ម្លនលាំអិត្េមរមយអាំពីថវកិាជតិ្ និងេក្មមភាពហិរញ្ដ វត្ទុរបេ់ខលួនសៅថាប ក្ជ់តិ្ និងថាប ក្ស់រកាម
ជតិ្ ម្លននយ័ថា ត្ម្លល ភាពននថវកិាជតិ្មនិទានឆ់លុះបញ្ហច ាំងនូវភាពរតឹ្មរតូ្វសាា ត្េាាំសៅស ើយ។ 
ក្ត្តថ សនះបងកការលាំាក្ដល់របជពលរដឌ និងរដឌេភាក្បុងការត្តមដនការចយវាយរបេ់រាជរដឌ
ភាិល និងការទាមទារឱ្យរាជរដឌ ភាិលទទលួខុេរតូ្វ ចាំសពាះការរគបរ់គងរាក្ក់ាេសាធារ
ណៈរបេ់ខលួនដដលរមួម្លន ការរបមូលចាំណូល និងការសរបើរាេ់មូលនិធិសាធារណៈនានា
របក្បសដយរបេិទនភាព។ សដយដ ក្ ឯក្រាជយភាព និងេមត្ទភាព និងេមត្ទកិ្ចចននសាទ បន័
េវនក្មមជតិ្ (អគគេវនក្មម) សៅម្លនក្ាំរតិ្សៅស ើយ។ រាយការណ៍ននអងគការអនថរជតិ្ដដដល
សនះានបងាា ញថា ការសធវើេវនក្មមសៅសលើក្ញ្ចបថ់វកិាជតិ្ រមួម្លនការចាំណាយ និងចាំណូលរបេ់
សាទ បន័ជតិ្ គឺសៅម្លនក្រមតិ្សៅស ើយ សដយទទួលានរតឹ្មដត្៥៨ពិនធុនន១០០ពិនធុប៉ុសណាត ះ។  
អគគេវនក្មមជតិ្ សៅដត្មនិម្លនអាំណាចក្បុងការសធវើការងាររបេ់ខលួនក្បុងរក្េួង និងសាទ បន័ធាំៗ
មយួចាំននួ ដូចជរក្េួងការពារជតិ្ និងទីេថីការគណៈរដឌមន្រនថីជសដើម។  
 រដឌេភាជតិ្ ក្បុងឆប ាំ២០១៥សនះ ានអនុមត័្ចាប ់េថីពីការទូទាត្ថ់វកិាទូសៅរបេ់រដឌេាំរាប់
ការរគបរ់គងឆប ាំ២០១៣ និងដខមក្រា ឆប ាំ២០១៦ នូវចាបេ់ថីពីការទូទាត្ថ់វកិាទូសៅរបេ់រដឌេាំរាប់
ការរគបរ់គងឆប ាំ២០១៤។ េាំរាបច់ាប ់ េថីពីការទូទាត្ថ់វកិាទូសៅរបេ់រដឌេាំរាបក់ាររគបរ់គងឆប ាំ
                                                           
22 Transparency (Open Budget Index) 8/100, International Budget Partnership, 2015; available at 

http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Cambodia-English.pdf 
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២០១៣ ត្ាំណាងរាន្រេថគណបក្សេសន្រងាគ ះជតិ្ សោក្ េុន នឆ ានរះិគនថ់ា រក្េួងេាំខាន់ៗ  
ដូចជរក្េួងអបរ់ ាំ រក្េួងេុខាភាិល រក្េួងេងគមកិ្ចច និងរក្េួងអភវិឌ្ណនជ៍នបទ ានចយ
ថវកិាដដលផថល់ឲ្យមនិអេ់ ខណៈត្រមូវការេាំរាបរ់បជជនម្លនសរចើន។ ត្ាំណាងរាន្រេថគណបក្ស
របឆាំង ក្ា៏នរះិគនទី់េថីការគណៈរដឌមន្រនថី ក្បុងការចាំណាយថវកិារដឌសរចើនសលើេការក្ាំណត្។់
ត្ាំណាងរាន្រេថក្ា៏នសចទរបកានពី់ការាត្ប់ងច់ាំណូលថវកិាជតិ្សរចើន ការចាំណាយថវកិាជតិ្មនិ
េមរេប និងខជះខាជ យ(23) ។  
 សដយដ ក្ សៅក្បុងដខធបូឆប ាំ២០១៥ រដឌេភាានរបជុាំរតួ្ត្ពិនិត្យ និងានអនុមត័្សលើសេច
ក្ថីរពាងចាប ់ េថីពីការទូទាត្ថ់វកិាទូសៅរបេ់រដឌេរម្លបក់ាររគបរ់គងឆប ាំ២០១៤ ដដលត្ាំណាង
រាន្រេថបក្សរបឆាំងានរះិគនថ់ា ម្លនចាំណុចមនិរបរក្តី្សរចើន ការរបមូលពននដរ និងពននគយម្លន
ភាព «មិនរបរក្តី្សរចើន» សដយសោក្ចត្ទុ់ក្ថា នាាំឲ្យម្លនការាត្ប់ងថ់វកិាជតិ្រាបរ់យោន
ដុោល រេរម្លបឆ់ប ាំ២០១៤(24)។  
 សេចក្ថីរពាងចាប ់ េថីពីការទូទាត្ថ់វកិាទូសៅរបេ់រដឌេរម្លបក់ាររគបរ់គងឆប ាំ២០១៤ និង
សេចក្ថីរពាងចាប ់េថីពីគណសនយយ និងេវនក្មមរតូ្វានរដឌេភាពអនុមត័្សៅនថងទី១៣ ដខមក្រា 
ឆប ាំ២០១៦ សដយគម នេាំស ងគាំរទពីគណបក្សរបឆាំង។ ត្ាំណាងរាន្រេថគណបក្សរបឆាំង សោក្ 
េុន នឆ អនុរបធានគណៈក្មមការទី១ននរដឌេភាានសលើក្ស ើងថា សបើសៅក្បុ ងចាបស់នះ ការ
របមូលពននដរ និងពននគយេរម្លបឆ់ប ាំ២០១៤ ម្លនការសក្ើនស ើងជង១០ភាគរយ ដត្សោក្រះិ
គនថ់ា ការរបមូលសនាះម្លនភាពធូររលុង និងមិនម្លនឯក្សារបញ្ហជ ក្រ់តឹ្មរតូ្វ ។ សោក្បនថថា ការ
របមូលពននដី ពននផធះ ដីេមផទាន និងពននអចលនរទពយសផសងៗមិនម្លនឯក្សារបញ្ហជ ក្រ់តឹ្មរតូ្វ  
និងសៅម្លនភាពខវះខាត្សៅស ើយ។ សដយដ ក្ពីសនះ រាជរដឌ ភាិលក្ម៏្លនភាពធូររលុងសៅសលើ
រកុ្មហុ៊នដដលជាំពាក្លុ់យផងដដរ និងមា៉ងវញិសទៀត្ “ការរបមូលពននដរគយ សៅម្លនរសបៀប
ដដដលៗ ដដលជសហតុ្សធវើឲ្យាត្ប់ងច់ាំណូលរដឌត្តមការា៉នស់ាម នរបដហល៨០០ សៅ៩០០
ោនដុោល រ”។   
 សេចក្ថីរពាងចាប ់ េថីពីការទូទាត្ថ់វកិាទូសៅរបេ់រដឌ េរម្លបក់ាររគបរ់គងឆប ាំ២០១៤សនះ 
រតូ្វានត្ាំណាងរាន្រេថគណបក្សេសន្រងាគ ះជតិ្ និងអងគការេងគមេីុវលិ អងគការរសាវរជវអនថរជតិ្
ដផបក្ត្ម្លល ភាពហិរញ្ដ វត្ទុ និងក្ញ្ចបថ់វកិារក្សឃើញថា ម្លនភាពមនិរបរក្តី្សរចើនក្បុងការរបមូលពនន
ដរ និងពននគយក្បុងឆប ាំ២០១៤ សហើយការផសពវផាយពត័្ម៌្លនេថីពីថវកិាជតិ្ និងការចូលរមួពីសា
ធារណៈ ក្បុងដាំសណើ រការពរងាងថវកិាជតិ្ ការអនុមត័្សៅសលើក្ញ្ចបថ់វកិាជតិ្ននេម្លជិក្េភាមក្
ពីគណបក្សកានអ់ាំណាច ហាក្ស់ធវើក្បុងសាទ នភាពមយួ ដដលម្លនការឆលុះបញ្ហច ាំងពីត្ម្លល ភាពតិ្ចត្ួច
បាំផុត្។ ការរបមូលពននដរ គឺសៅម្លនក្ាំរតិ្សៅស ើយ ខណៈវធីិសាន្រេថននការមូលពននដរសៅទន់
                                                           
23  សោក្ េុន ឆយ័ េម្លជកិ្េភាមក្ពីគណបក្សរបឆាំងថា ការរបមូលពនន និងការចយថវកិាេរម្លបឆ់ប ាំ២០១៤ ម្លនភាពមនិរបរក្ត្ីសរចើន 
សហើយានសធវើឲ្យាត្ប់ងថ់វកិាជត្រិហូត្ដល់ព៨ី០០ សៅ៩០០ោនដុោល រ។ 
24 សមើលសលខសោងខាងសលើ។ 
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សខាយ សហើយអាំសពើពុក្រលួយក្ស៏ក្ើត្ម្លនសរចើនសៅត្តមអងគភាពគយ និងពននដរ ជពិសេេត្តម
រចក្រសបៀងនានាជុាំវញិរបសទេ ានសធវើឲ្យក្មពុជាត្ច់ាំណូលពននគយោ៉ងសរចើនេននឹក្េនាន បក់្បុង
មយួឆប ាៗំ ។ រក្េួង និងសាទ បន័រដឌមយួចាំននួដដលរតូ្វានផថល់ក្ញ្ចបថ់វកិាឲ្យជអាទិភាព ប៉ុដនថដបរ
ជចយថវកិាជតិ្មនិអេ់ ខណៈត្រមូវការថវកិាសដើមផបីនថការងារ និងត្រមូវការចយសផសងៗសៅ
ត្តមរក្េួង សាទ បន័សនាះសៅម្លនសៅស ើយ ដូចជរក្េួងេុខាភាិលចយរតឹ្មដត្៨៦ភាគរយ 
និងរក្េួងអបរ់ ាំចយជង៩០ភាគរយជសដើម។ ការរះិគនក់្ម៏្លនផងដដរ សលើការចាំណាយរបេ់
អាជញ ធរអបសរា ដដលទទួលានថវកិារបម្លណ២០ោនដុោល រពីចាំណូលអងគរវត្ថ ដត្ការចាំណាយ
មនិម្លនខធងច់ាេ់ោេ់ និងមនិម្លនរាយការណ៍បញ្ហជ ក្ពី់ការចយវាយសនាះសទ។ កាលពីនថងទី
២៨ ដខធបូ រដឌេភាានជបួជមយួត្ាំណាងរក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ វត្ទុរចួមឋងសហើយ សដើមផី
សាក្េួរពីបញ្ហា សនះ។ កាលពីសពលក្នលងសៅ រដឌមន្រនថីរក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ វត្ទុរចួ សោក្ អូន 
ពន័នមុនីរត័្ប ធាល បា់នពនយល់ថា ការចាំណាយជក្ដ់េថងសៅត្តមរក្េួងនានាមនិដូចនឹងការរពាង
ទុក្សនាះសទ សដយថា វាមនិអាចេសរមចានគត្់ៗ សនាះសទ។ 
 គរួបញ្ហជ ក្ថ់ា កាលពីដខមថុិនា ឆប ាំ២០១៥ ក្ដូ៏ចជកាលពីដខមក្រា ឆប ាំ២០១៦ក្នលងសៅថមីៗ
សនះ ត្ាំណាងរាន្រេថគណបក្សេសន្រងាគ ះជតិ្មនិានសាះសឆប ត្គាំរទសេចក្ថីរពាងចាប ់ េឋីពីការ
ទូទាត្ថ់វកិាទូសៅរបេ់រដឌេរម្លបក់ាររគបរ់គងឆប ាំ២០១៣សនាះស ើយ។ 
 សបើសោងត្តមក្ាំណត្េ់ាំគល់របេ់សវទិកាននអងគការមនិដមនរដឌ ភាិល េថីពីក្មពុជ ាន
បងាា ញថា គឺសៅឆប ាំ២០១១មថងប៉ុសណាត ះ ដដលរាជរដឌ ភាិលក្មពុជានផថល់សេចក្ថីរពាងចាប់
ថវកិាជតិ្ដល់េងគមេីុវលិសដើមផពិីនិត្យស ើងវញិ។ ចបពី់សពលសនាះមក្ េងគមេីុវលិមនិដដល
ានទទលួសទៀត្ស ើយ សហើយជសរឿយៗ បញ្ហា សពលសវោមនិរគបរ់គនជ់សហតុ្ផលដដលរាជរដឌ
ភាិលានសលើក្ស ើង ក្បុងការរារាាំងការចូលរមួរបេ់េងគមេីុវលិ(25)។ ជក្ដ់េថង ចាបេ់ថីពីការ
រគបរ់គងថវកិាជតិ្េរម្លប ់(ចាបថ់វកិាជតិ្) ឆប ាំ២០១៦ សៅនថងទី៣០ ដខវចិឆិកា ឆប ាំ២០១៥ ាន
អនុមត័្ សដយត្ាំណាងរាន្រេថគណបក្សរបជជនក្មពុជដត្ប៉ុសណាត ះ ប៉ុដនថត្ាំណាងរាន្រេថគណបក្ស   
េសន្រងាគ ះជតិ្មនិគាំរទ និងដថមទាាំងសធវើពហិការមនិរពមអនុមត័្សលើសេចក្ថីរពាងចាបស់នះ។ បញ្ហា
សនះ គឺបណាថ លមក្ពីគម នត្ម្លល ភាពននសេចក្ថីរពាងចាបថ់វកិាសនះ។ ចាបស់នះសរគងចាំណាយ
របម្លណ១៧ ៤៦២ ៤៧៧ោនសរៀល ឬសេមើនឹងជង៤៣០០ោនដុោល រ េរម្លបក់ារចាំណាយ
សផសងៗរបេ់សាទ បន័រដឌទាាំងអេ់ (ការចាំណាយរបេ់រដឌ) េរម្លបឆ់ប ាំ២០១៦។ ទាំហាំននការសរគង
ចាំណាយេរម្លបឆ់ប ាំ២០១៦ ក្បុងចាបស់នះ គឺក្ាំសណើ នការចាំណាយជង១៦,៤ភាគរយ សធៀបនឹង
ចាបថ់វកិាជតិ្ឆប ាំ២០១៥ ដដលសេមើនឹងជង២១ភាគរយននផលិត្ផលេរុបក្បុងរេុក្។ 
 ភាគីរាជរដឌ ភាិល សោក្ អូន ពន័នមុនីរត័្ប រដឌមន្រនថីរក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ វត្ទុានសលើក្
ស ើងថា ចាបថ់វកិា២០១៦ រតូ្វានសរៀបចាំគិត្គូរក្បុងទិេសៅដក្ទរមងជ់ក្ោ់ក្ស់ដើមផធីានា
                                                           
25 NGOs Forum, NGOs and Media Call for Detail National Budget Information, 16 October 2014. 
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ចលនាក្ាំដណទរមង ់រពមទាាំងត្រមង ់និងត្រមមឹសគលសៅននក្ាំដណទរមង ់រេបត្តមសគលបាំណង
រាថាប របេ់របជជនក្មពុជ ក្ដូ៏ចជេសរមចឱ្យាននូវសគលសៅជយុទនសាន្រេថចតុ្សកាណ
ដាំណាក្ក់ាលទី៣ សដើមផកី្ាំសណើ នការងារ េមធម ៌ និងរបេិទនភាពសៅក្មពុជ។ ចាបថ់វកិា 
២០១៦សនះ ានសផ្ទថ ត្យក្ចិត្ថទុក្ដក្ខ់ាល ាំងសលើវេ័ិយេងគមកិ្ចច ការបណថុ ះបណាថ លធនធាន
មនុេស ការបនថវនិិសោគសលើវេ័ិយរចនាេមពន័នរូបវនថ ការអភវិឌ្ណនវ៍េ័ិយក្េិក្មម ពរងឹងវេ័ិយ
អភាិលកិ្ចច និងត្សមលើងរាក្ស់បៀវត្សជូនមន្រនថីរាជការរគបក់្រមតិ្ ចបពី់ដខមក្រាឆប ាំ២០១៦ផងដដរ
។ សោក្ ជម សយៀប របធានគណៈក្មមការសេដឌកិ្ចច ហិរញ្ដ វត្ទុ ធនាគរ និងេវនក្មម រដឌេភា 
េម្លជិក្េភាមក្ពីគណបក្សរបជជន ានសលើក្ស ើងថា ចាបេ់ថីពីការរគបរ់គងថវកិាឆប ាំ
២០១៦ សនះ នឹងសបើក្ផលូវឱ្យរាជរដឌ ភាិលអាចចាំណាយថវកិាជតិ្ រេបត្តមចាបេ់រម្លបអ់ភវិឌ្ណ
ន ៍ របសទេជតិ្ឱ្យម្លនការរកី្ចសរមើនសៅត្តមវេ័ិយចាំាចនី់មយួៗ។ េម្លជិក្េភារូបសនះសលើក្
ស ើងថា គសរម្លងចាំណាយថវកិាឆប ាំ២០១៦សនះ អាចរបេិទននាមានថា ថវកិាននការរបមូលផថុ ាំនូវ
ក្ម្លល ាំងធនធានមនុេស េាំសៅេសរមចាននូវេមទិនផលេាំខាន់ៗ បដនទមសទៀត្ សដើមផធីានាាននូវ
ដាំសណើ រផ្ទល េ់បថូរសឆព ះសៅរក្ការអភវិឌ្ណនរ៍បក្បសដយគុណភាព និងចីរភាព សដយផារភាជ បក់ារគិត្
គូរតុ្លយភាពននក្ាំសណើ នសេដឌកិ្ចចក្មពុជ និងសៅសលើពិភពសោក្។ 
 សេចក្ថីរពាងចាបេ់ថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ ឆប ាំ២០១៦សនះ ានទម្លល ក្ថ់វកិាជតិ្សរចើនសៅសលើវេ័ិយ
េងគមកិ្ចច ដដលម្លនរហូត្សៅដល់១០៥០ោនដុោល រ ខណៈវេ័ិយការពារជតិ្ េនថិេុខ និង 
េណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈានឈរសលខសរៀងទី២ ក្បុងទឹក្រាក្ច់ាំននួ៦៥០ោនដុោល រ រឯីវេ័ិយ 
អបរ់ ាំានឈរសលខ៣ ដដលានទទួលថវកិាជតិ្ចាំននួ៤៩៧ោនដុោល រ។ សេចក្ថីរពាងចាបស់នះ 
ក្ស៏រគងចាំណាយសលើវេ័ិយេុខាភាិលចាំននួ២៧២ោនដុោល រ សលើវេ័ិយក្េិក្មមចាំននួ៤៦
ោនដុោល រ និងសរគងចាំណាយសលើវេ័ិយអភវិឌ្ណនជ៍នបទ របម្លណជង៣៦ោនដុោល រ
ប៉ុសណាត ះ។ ការចាំណាយសដយមនិទានា់នរពាងទុក្ (ចាំណាយមនិទានដ់បងដចក្មុខេញ្ហដ ) ម្លន
ចាំននួរហូត្សៅដល់ របម្លណជង៧០០ោនដុោល រអាសមរកិ្(៧២៧,៦៤៨,៧៨៥ដុោល រអាសមរកិ្)
។ ការចាំណាយមនិទានដ់បងដចក្មុខេញ្ហដ សនះ គឺម្លនទឹក្រាក្ស់រចើនេននឹក្េនាន បណ់ាេ់។  
 ត្ាំណាងរាន្រេថគណបក្សេសន្រងាគ ះជតិ្ ជពិសេេគណៈក្មមការជាំនាញរដឌេភាទទលួបនធុក្ 
ហិរញ្ដ វត្ទុ ធនាគរ និងេវនក្មមមនិានទទួលរាយការណ៍ និងឯក្សារលាំអិត្ទាក្ទ់ងថវកិាជតិ្
ឆប ាំ២០១៦សនះ សបើសទាះបីគណៈក្មមការសនះានសេបើរដឌ ភាិលឲ្យផថល់រាយការណ៍ និងឯក្សារ
បដនទមក្ស៏ដយ។ 
 ៥.១.២.២ ភាពមនិរបរក្តី្សលើការរគបរ់គងចាំណូល និងចាំណាយននថវកិាជតិ្  
 ចាបថ់វកិាជតិ្ឆប ាំ២០១៦ ដដលរតូ្វានរដឌេភាានអនុមត័្សដយេសមលងឯក្បក្ស សរគង
ចាំណាយរបម្លណ១៧៤៦២៤៧៧ោនសរៀល ឬសេមើនឹងជង៤៣០០ោនដុោល រអាសមរកិ្ េាំរាប់
ការចាំណាយសផសងៗរបេ់សាទ បន័រដឌទាាំងអេ់ (ការចាំណាយរបេ់រដឌ) េាំរាបឆ់ប ាំ២០១៦។ ចាំដណក្
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គសរម្លងរាក្ច់ាំណូលេរម្លបឆ់ប ាំ២០១៦សនះ រដឌ ភាិលបសងកើត្សរគងបសងកើនចាំណូលស ើងដល់៤
ពានោ់នដុោល រអាសមរកិ្។ ម្លនភាពមនិរបរក្តី្ជសរចើនពាក្ព់ន័ននឹងការរគបរ់គងរាក្ច់ាំណូល 
និងចាំណាយរបេ់រាជរដឌ ភាិលក្មពុជ។  
 ក្រណីគម នត្ម្លល ភាពមយួ គឺការរគបរ់គងចាំណូលននថវកិាជតិ្   ដដលានពីការរបមូល 
ចាំណូលពីការលក្ ់ ការដូរ ឬការជលួរទពយេមផតិ្ថរបេ់រដឌ រាជរដឌ ភាិលក្មពុជក្ម៏និានផថល់
ពត័្ម៌្លនរគបរ់គន ់ឬរាយការណ៍ និងការពនយល់ចាេ់ោេ់ដល់សាធារណជនដដរ។ ក្បុងចាប់
រគបរ់គងថវកិាជតិ្ ចាំណូលមនិដមនសារសពើពននដដលានពីការលក្ ់ កាដូ ឬជលួ និងេមផទាន
រទពយេមផតិ្ថរបេ់រដឌ ទាាំងចលនរទពយ និងអចលនរទពយ សេវារគបរ់គងរដឌាល ការផថល់សេវា
ក្មម ផលទុនរាក្ពិ់នយ័ និងដក្ទ់ណឍ ក្មម ការឧបត្ទមាធន អាំសណាយ ចាំណូលបដិភាគពីរបជ
ពលរដឌ ផលទុនននការរបឹអូេភាេីុផារ និងផលទុនដដលម្លនមក្ពីការផថល់សេវាសផសងៗ និងជ
ពិសេេ ផលទុនននការេមផទាន និងការជួលដីធលី ដដលម្លនទាំហាំទឹក្រាក្េ់រុបរបម្លណ 
៣៤,៨៩៥,៨៤២.៨០ដុោល រអាសមរកិ្ ក្បុងចាបថ់វកិាជតិ្ឆប ាំ២០១៥ សហើយចាំណូលមនិដមន
សារសពើពននទាាំងសនះ ានធាល ក្ចុ់ះសៅវញិសៅក្បុងចាបថ់វកិាឆប ាំ២០១៦ ដដលម្លនទឹក្រាក្េ់រុប
របម្លណ៣៤,២៤៩,៨៣៨.៥៦ដុោល រអាមរកិ្។ 
 បញ្ហា សចទននចាំនួនរាក្ច់ាំណូលននការលក្េ់ាំបុរត្ ពីេាំណាក្ស់ភញៀវសទេចរបរសទេ ចូល  
ទេសនារាសាទអងគរវត្ថ ដដលរតូ្វានសចទរបកានជ់សរឿយៗពីេាំណាក្គ់ណបក្សរបឆាំង ហាក្់
ដូចជេងបស់ាង ត្ ់ ខណៈដដលរដឌ ភាិលានេសរមចដក្ហូត្អាជញ បណ័ត ពីរកុ្មហុ៊ន សោក្ េុខ 
គង ់ សៅចុងឆប ាំ២០១៥សនះសដើមផចីត្ដ់ចងសដយរដឌផ្ទធ ល់។ សោងត្តមសេចក្ថីរបកាេពត័្ម៌្លន 
សលខ០៥/១៦រប.េបក្ ចុះនថងទី០៦ ដខមក្រា ឆប ាំ២០១៦ របេ់អាជញ ធរអបសរាានឲ្យដឹងថា សភញៀវ
សទេចរទិញបណ័ត ទេសនារមណីយដឌ នអងគរ សខត្ថសេៀមរាប នាឆប ាំ២០១៥ក្នលងសៅ ម្លនចាំននួ
២.១០០.០១៨នាក្ ់ និងទទលួានចាំណូលដុលេរុបចាំននួ៦០.០៥៣.៧០០ដុោល រអាសមរកិ្ 
សពាលគឺ សបើសរបៀបសធៀបសៅនឹងចាំណូលឆប ាំ២០១៥ ម្លនការសក្ើនស ើងចាំននួ១,២០ភាគរយ ដដល
សៅឆប ាំ២០១៤ ក្មពុជទទលួានសភញៀវបរសទេចាំននួ១ោន៨ ដេននាក្ ់មក្ទេសនារាសាទអងគរ
វត្ថ។ 
 សលខចាំណូលដុលរយៈសពល៦ឆប ាំជប់ៗ គប  របកាេសដយអាជញ ធរអបសរា ានមក្ពីការសធវើ
សេវាក្មមរបមូលចាំណូលពីការលក្ប់ណ័ត ចូលទេសនារមណីយដឌ នអងគរ រគបរ់គងសដយរកុ្មហុ៊ន
េុខា អូដត្ល របេ់សោក្ឧក្ញ៉ េុខ គង ់ សក្ើត្សចញពីកិ្ចចេនាេមផទាន(មនិឆលងកាត្ក់ារ
សដញនថលសាធារណៈ) រវាងរាជរដឌ ភាិលក្មពុជ(ត្ាំណាងសដយអាជញ ធរអបសរា ) និងរកុ្មហុ៊នេុ
ខា អូដត្លសនាះ ម្លនដូចខាងសរកាម ៖  
 - ឆប ាំ២០១០ ចាំននួ ៣៣.១១៣.៥០០ដុោល រអាសមរកិ្ 
 - ឆប ាំ២០១១ ចាំននួ ៤២.១៨៥.៣០០ដុោល រអាសមរកិ្ 
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 - ឆប ាំ២០១២ ចាំននួ ៥១.៣១៩.១៨០ដុោល រអាសមរកិ្ 
 - ឆប ាំ២០១៣ ចាំននួ  ៥៧.៦៨៧.៦៨០ដុោល រអាសមរកិ្ 
 - ឆប ាំ២០១៤ ចាំននួ ៥៩.៣៤២.០០០ដុោល រអាសមរកិ្ 
 - ឆប ាំ២០១៥  ចាំននួ  ៦០.០៥៣.៧០០ដុោល រអាសមរកិ្។(26) 

 គរួបញ្ហជ ក្ជូ់នថា ចបពី់ឆប ាំ២០១៦សនះត្សៅ កិ្ចចេនាេថីពីការរបមូលចាំណូលពីការលក្ ់ 
បណ័ត ចូលទេសនារមណីយដឌ នរាសាទអងគរវត្ថជមយួរកុ្មហុ៊នេុខា អូដត្ល របេ់សោក្
ឧក្ញ៉ េុខ គង ់ រតូ្វបញ្ចបស់ហើយៗរដឌ ជអបក្រគបរ់គងរបមូលចាំណូលសដយផ្ទធ ល់វញិ សរកាមរូប
ភាពេហរគេសាធារណៈ។ សដយដ ក្ បុគគលិក្ទាាំងអេ់របេ់រកុ្មហុ៊នេុខា អូដត្ល ដដល
ក្ាំពុងបសរមើការងារដផបក្របមូលចាំណូលនឹងបនថការងាររបេ់ខលួនដដដល សរកាមការរគបរ់គងរបេ់
េហរគេសាធារណៈដដលបសងកើត្ស ើងសនាះ។  
 ការរបមូលពននពីកាេីុណូ ក្មពុជរក្ានរាក្ច់ាំណូលពីវេ័ិយសនះរបដហល២៥ោនដុោល រ
កាលពីឆប ាំ២០១៤ និងឆប ាំ២០១៥សក្ើនស ើងដល់៣៤,៧ោនដុោល រ សក្ើន៣៣ភាគរយ ក្បុងសនាះ
ចាំណូលពននពីណាហាគ សវ ើល ជកាេីុណូឈនមុខសគរបេ់ក្មពុជម្លនរបដហល២៣ភាគរយ ឬ៩
ោនដុោល រននរាក្ច់ាំណូលសនះ ប៉ុដនថចាំណូលសនះរាបប់ញ្ចូ លទាាំងពននពីេណាឌ គរ សភាជនីយដឌ ន 
និងឧបក្រណ៍ក្មានថផងដដរ។(27) ចាំណូលពននានពីកាេីុណូដដលម្លនអាជញ បណ័ត ចាំននួ៦៣កាេីុ
ណូ សៅទូទាាំងរបសទេក្មពុជក្បុងឆប ាំ២០១៥។ ចាំននួសនះានសក្ើនស ើង៤កាេីុណូ សបើសធៀបនឹងឆប ាំ
២០១៤ ដដលម្លនចាំននួរតឹ្មដត្ចាំននួ៥៩កាេីុណូដត្ប៉ុសណាត ះ(28)។ ការរបមូលពននចាំណូលាន
មក្ពីឧេាហក្មមកាេីុណូសនះរតូ្វានសគសមើលសឃើញថា សៅដត្ម្លនចាំននួតិ្ចត្ចួដដដល សហើយ
មនិានឆលុះបញ្ហច ាំងពីចាំននួកាេីុណូដដលក្ាំពុងដាំសណើ រការអាជីវក្មមសៅក្មពុជ និងរាក្ច់ាំសណញ 
ដដលកាេីុណូទាាំងសនាះទទលួានក្បុងមយួឆប ាៗំ ។ ក្ងវះចាប ់ េឋីពីការរគបរ់គងកាេីុណូ គឺជ
បញ្ហា របឈមដធ៏ាំមយួរបេ់រដឌ ភាិល ក្បុងការរគបរ់គងកាេីុណូ និងការរគបរ់គងការរបមូលព
នន។ សៅក្បុងឆប ាំសនះដដរ រដឌ ភាិលានេនាសារជថមីថា ចាបេ់ឋីពីការរគបរ់គងកាេីុណូនឹងរតូ្វ
អនុមត័្ដក្ឲ់្យសរបើរាេ់ក្បុងឆប ាំ២០១៦សនះ។  
 សលើេពីសនះសៅសទៀត្ ម្លនក្រណីធាំៗននការលក្ ់ ជលួ ឬសដះដូរ ចលន ឬអចលនរទពយ
របេ់រដឌ ដដលមនិម្លនពត័្ម៌្លនអាំពីចាំណូលលមាតិ្ទាាំងសនាះក្បុងថវកិាជតិ្ម្លនដូចជ ដីសៅត្ាំបន ់ 
បឹងទាំពុន និងបឹងសជើងឯក្ដដលរដឌ ភាិលានេមផទានសៅឲ្យរកុ្មហុ៊នអាយ អិន ជី ហូលឌី្ង ខូ
អិលធីឌី្ (ING Holding Co., Ltd) ដដលម្លនទាំហាំទឹក្រាក្វ់និិសោគរបម្លណ៧០០ោនដុោល រ 
សលើទាំហាំដីចាំននួ២,៥៧២ហិក្ត្ត។ ក្រណីដូចគប សនះ ដីសៅត្ាំបនបឹ់ងក្ក្ដ់ដលម្លននផធរក្ឡា១៣៣
ហិចត្ត ដដលរដឌានជលួសៅឱ្យរកុ្មហុ៊ន ហស៊ូកាគូ (shukaku Inc) របេ់សោក្ឧក្ញ៉ សៅ សមង៉
                                                           
26 សេចក្ថរីបកាេពត័្ម៌្លនសលខ០៥/១៦រប.េបក្ ចុះនថងទី០៦ ដខមក្រា ឆប ាំ២០១៦ របេ់អាជញ ធរអបសរា។ 
27  Ananth Baliga, ចាំណូលពននានពីកាេីុណូម្លនជង ៣៤ ោនដុោល រ,  ភបាំសពញប៉ុេថិ៍, Wed, 13 January 2016។ 
28 នម ៉គុណមក្រា, សេចក្ថរីពាងចាបរ់គបរ់គងកាេីុណូនឹងអនុមត័្ឆប ាំសនះ, ភបាំសពញប៉ុេថិ៍, Mon, 6 April 2015។ 

http://www.postkhmer.com/author/%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9F%83-%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9E%8E%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%B6/342
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ឃិន និងជេម្លជិក្រពឹទនេភាគណបក្សរបជជនក្មពុជរយៈសពល៩៩ឆប ាំ ក្បុងត្នមល៧៩ោន
ដុោល រអាសមរកិ្(29)  ដីសៅត្ាំបនស់កាះសពរជ៧៥ហិក្ត្តលក្ស់ៅឱ្យឧក្ញ៉ ពងស សខៀវដេ ការជលួ   
ត្ាំបនជុ់ាំវញិពហុកី្ឡាដឌ នជតិ្អូឡាាំពិក្ ដីដធ៏ាំលវឹងសលវើយសៅត្ាំបនបឹ់ងទាំពុន េួនចារសាធារណៈ 
ដដលរកុ្មហុ៊នសនះជួលសធវើការដឌ នេាំណងអ់េ់រយៈសពលជសរចើនឆប ាំ។ល។ ចលនរទពយ សាទ បន័ 
រដឌ ដូចជទីសាប ក្ក់ាររក្េួង មនធីរ ទីោនកី្ឡាត្តមបណាថ សខត្ថនានា ដូចជសខត្ថក្ាំពងធ់ាំជសដើម ឬ
អចលនរទពយសផសងៗសទៀត្ ក្បុងការវនិិសោគសធវើជត្ាំបនអ់ភវិឌ្ណនជ៍សដើម។ល។ សបើសទាះបីរដឌាន
លក្ ់ឬជលួពហុកី្ឡាដឌ ន(សាថ ត្)ចេ់ បុរកីី្ឡា និងដីសៅជុាំវញិពហុកី្ឡាដឌ នជតិ្អូឡាាំពិក្ សៅ
ឲ្យរកុ្មហុ៊នឯក្ជន ប៉ុដនថរដឌដបរជគម នថវកិាេាំរាបក់្សាងពហុកី្ឡាដឌ នជតិ្ថម ី ដដលក្ាំពុងសាង
េងេ់រម្លបស់រត្ៀបការរបក្តួ្កី្ឡាេីុដហគម ដបរជសៅខចីលុយរបសទេចិន រហូត្ដល់សៅ១០០
ោនដុោល រេាំរាបក់្សាងសៅវញិ មនិដត្ប៉ុសណាត ះសាថ ត្ថមីសនះ រតូ្វដក្ស់ឈម ះងារសោក្នាយក្រដឌ
មន្រនថី «មរក្សត្សជ» ដថមសទៀត្។ 
 ចាំណូលដដលានមក្ពីការលក្ ់ ជលួ ឬសដះដូរសធវើេមផទាន របជពលរដឌដខមរមនិានដឹង 
ឬមនិេូវានទទួលានពត័្ម៌្លន ឬដឹងថា សត្ើទាំហាំរាក្ច់ាំណូល ទាំហាំទឹក្រាក្ដ់ដលទទួលាន
មក្ពីការជួល ឬសដះដូរ លក្ ់ឬសធវើេមផទានរទពយេមផត្ថិសាធារណៈរបេ់រដឌទាាំងអេ់សនាះ ម្លន
ទាំហាំប៉ុណាត ? ឬថារាក្ច់ាំណូលរាបោ់នដុោល រទាាំងសនាះ ានដក្ប់ញ្ជូ លសៅក្បុងរបសភទរបភព
ចាំណូលណាមយួឲ្យពិត្រាក្ដននថវកិាជតិ្? ជទូសៅ រដឌ ភាិលមនិម្លនរាយការណ៍លមាតិ្េថី
ពីទាំហាំរាក្ច់ាំណូលទាាំងសនាះ ត្តមរបភពនីមយួៗស ើយ។ ការសេបើេុាំឲ្យការផថល់ឯក្សាររាយ
ការណ៍លមាតិ្ពីរកុ្មអងគការេងគមេីុវលិ ឬពីេម្លជិក្េភា គឺដត្ងដត្រតូ្វានបដិសេធសដយមន្រនថី
រដឌ ភាិលសដយសហតុ្ផលសផសងៗ។  
 សលើេពីសនះសៅសទៀត្ ក្ងវះត្ម្លល ភាពចាំណូលេរម្លបថ់វកិាជតិ្ (បនាធ ត្ថ់វកិា៧៥ និងបនាធ ត្់
ថវកិា៥០ ដដលានមក្រាក្ក់្មចជីាំនួយ និងការឧបត្ទមាធន) រតូ្វានអនុវត្ថសរៅរត្នាគរជតិ្ក្បុង
ឆប ាំ២០១៤ របដហល៨៦៥ោនដុោល រេហរដឌអាសមរកិ្ និងរបដហល៩២១ោនដុោល រេហរដឌ
អាសមរកិ្ក្បុងឆប ាំ២០១៥ និងរបដហល៩៦៦ោនដុោល រអាសមរកិ្ក្បុងឆប ាំ២០១៦។ ត្សួលខននក្ាំសណើ ន 
ចាំណូលដដលានមក្ពីរាក្ក់្មច ី ជាំនួយ និងការឧបត្ទមាធនអនុវត្ថសរៅរត្នាគរជតិ្សក្ើនស ើង
របដហល៥០ោនដុោល រក្បុងមយួឆប ាំ រាបច់បពី់ឆប ាំ២០១៤មក្។  
 ទនធឹមនឹងសនាះ េាំណួរប៉ុដនថគម នចសមលើយសលើការសរបើរាេ់ថវកិា ដដលជថវកិាជតិ្ចាំណាយ
មនិទានដ់បងដចក្ក្បុងចាបថ់វកិាជតិ្ឆប ាំ២០១៦របម្លណជង៧២៧ោនដុោល រអាសមរកិ្ សេមើនឹង 
១៦,៦៨ភាគរយននថវកិាដដលរតូ្វចាំណាយេរុប។ ចាំននួសនះានធាល ក្ចុ់ះ សបើសរបៀបសធៀបជមយួ
ការចាំណាយសរៅខធងក់្បុងចាបថ់វកិាជតិ្ឆប ាំ២០១៥ ដដលម្លនរបម្លណ១,៥ពានោ់នដុោល រអា
សមរកិ្។ វាជចាំនួនទឹក្រាក្ដ់ធ៏ាំដដលជបម់នធិលេងសយ័ថា ានសរបើរាេ់សដយគម នត្ម្លល ភាព 

                                                           
29  CCHR Case Studies Series “Boeung Kork”, Vol. 5, Boeung Kork, October 2011. 
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អាចជទាវ រចាំហេាំរាបភ់ាពមនិរបរក្តី្ ការកិ្បសក្ង និងសរបើរាេ់េរម្លបផ់លរបសោជនន៍សោ
ាយ។ រដឌ ភាិល ពិសេេរក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ វត្ទុានអះអាងថា ភាគសរចើនននថវកិាជតិ្
ដដលមនិទានា់នដបងដចក្េទិត្ក្បុងសគលសៅរចួសហើយ សដយថវកិាទាាំងសនាះនឹងរតូ្វចាំណាយសលើ
ដផបក្ជសរចើន ដូចជសហដឌ រចនាេមពន័ន រមួម្លនផលូវថបល់ សាោសរៀន និងមនធីរសពទយ និងបរមុងទុក្
េរម្លបក់ារសឆលើយត្បបនាធ នច់ាំសពាះសរគះធមមជតិ្ និងបញ្ហា េនថិេុខជតិ្។  
 សហដឌ រចនាេមពន័នផលូវ ថបល់ និងសាព ន គឺជដផបក្មយួដេ៏ាំខានក់្បុងចាំសណាមវេ័ិយអាទិភាព
សផសងៗសទៀត្ ដដលរដឌ ភាិលម្លនដផនការចាំណាយថវកិាខពេ់សៅក្បុងចាបហ់ិរញ្ដ វត្ទុេាំរាបក់ារ
រគបរ់គងឆប ាំ២០១៥ ក្ដូ៏ចជឆប ាំ២០១៦សនះដដរ សរពាះថាវាជេរនេឈមេរម្លបត់្ភាជ បក់ារសធវើ
ពាណិជជក្មម អាជីវក្មម និងការសធវើដាំសណើ ររារេ័យទាក្ទ់ងគប របេ់របជពលរដឌ។ ោ៉ងណាក្៏
សដយ សទាះជវេ័ិយសនះនាសពលបចចុបផនបហាក្ម់្លនការរកី្ចាំសរ ើនគរួឲ្យក្ត្េ់ម្លគ ល់ក្ស៏ដយ ប៉ុដនថ
េរម្លបគុ់ណភាព ក្បុងការសរបើរាេ់ហាក្ម់និេូវជលាសៅស ើយ និងដត្ងដត្ម្លនការរះិគនពី់ 
សាធារណជនផងដដរ។ អាំសពើពុក្រលួយក្បុងវេ័ិយផលូវថបល់រតូ្វានសគសមើលសឃើញថា ម្លនបីដាំណាក្់
កាល។ ទី១៖ អាំសពើពុក្រលួយសក្ើត្ម្លនសៅក្បុងដាំណាក្ក់ាលននការសដញនថលជមយួរកុ្មហុ៊នសាង
េង ់ឬសាទ បនា ទី២៖ សៅដាំណាក្ក់ាលសពលផលូវក្ាំពុងសាងេង ់ឬសាទ បនារបរពឹត្ថសដយរកុ្មហុ៊ន
ទទលួសាងេង ់ និងទី៣៖សៅដាំណាក្ក់ាលផលូវរតូ្វានសធវើរចួរាល់សហើយ ប៉ុដនថអាជញ ធរ មន្រនថីខូច
ខិលដដលទទលួខុេរតូ្វខាងរតួ្ត្ពិនិត្យទមងនរ់ថយនថ ានឃុបឃិត្គប ជមយួរកុ្មហុ៊នដឹក្ជញ្ជូ ន 
ដដលជក្មមេិទនិរបេ់សោក្ឧក្ញ៉ ដដលម្លនរទពយេមផត្ថិវាល់សកាដិ អនុញ្ហដ ត្ឲ្យរបសភទរថយនថ
ទាំងនយ់ក្សផធុក្សលើេចាំណុះ សបើក្បរឆលងកាត្ផ់លូវជសដើម។ ដូសចបះផលូវដដលក្ាំពុងេទិត្ក្បុងលក្ខខណឍ នន
គុណភាពមនិលាមយួសៅសហើយ សដយបូក្រមួជមយួការដឹក្សលើេទមងនឥ់ត្រត្តរបណីពីរថយនថ
ទមងនយ់ក្សដថមសទៀត្ គឺវាកានដ់ត្អារក្ក្ជ់នស់លើអារក្ក្។់  
 អងគការេងគមេីុវលិ ានជាំរុញរដឌ ភាិលចយវាយម្លន ត្ម្លល ភាពសលើផលូវថបល់ការសេបើរបេ់
េងគមេីុវលិសនះ រតូ្វានសធវើស ើងសៅក្បុងសវទិកាសាធារណៈ េថីអាំពីចាបហ់ិរញ្ដ វត្ទុេរម្លបក់ារ 
រគបរ់គងឆប ាំ២០១៥ ដដលសរៀបចាំសធវើស ើងសដយរក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ និងជសវទិកាសលើក្
ដាំបូងមយួរបេ់រក្េួងសនះ ដដលផថល់ការចូលរមួពីសាទ បន័នដគូអភវិឌ្ណន ៍ អងគការេងគមេីុវលិមនិ
ដមនរដឌ ភាិល និងអបក្សារពត័្ម៌្លនានចូលរមួេួរេាំណួរ និងសាថ បក់ាររសាយបាំភលនឺានាពីការ
រគបរ់គងហិរញ្ដ វត្ទុរបេ់រដឌ ភាិល កាលពីនថងចនធ ទី២២ ដខធបូ ឆប ាំ២០១៤។ ក្រណីជក្ដ់េឋងមយួ
ដដលសធវើឲ្យម្លនការរះិគនអ់ាំសពើពុក្រលួយននការសាងេងផ់លូវជតិ្សលខ៣៣ ដដលភាជ បពី់ភបាំសពញ 
សៅកានស់ខត្ថក្ាំពត្ រត្ងច់ាំណុចពីទីរមួសខត្ថក្ាំពត្សៅរេុក្ក្ាំពងរ់ត្តច។ ផលូវមយួដខសសនះរតូ្វាន
សាទ បនាស ើងវញិមនិទានា់នមយួឆប ាំរតឹ្មរតូ្វផង ឥ ូវរតូ្វរងការខូចខាត្ោ៉ងដាំណាំ  ចបពី់
ចាំណុចភូមកិ្ាំពងស់ក្េ រហូត្ដល់ភូមរិត្ពាាំងពីរ សៅចម្លក រសាវម៉្លវ ក្បុងឃុាំរត្ពាាំងេដងក រេុក្ទឹក្
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ឈូ(30)។ ផលូវជតិ្សលខ៣៣សនះរតូ្វានសាទ បនាសៅឆប ាំ២០១៤ បនាធ បពី់ការសាងេងា់នរយៈ
សពលរបម្លណ១០ដខ ផលូវសនះានរងការខូចខាត្សៅវញិោ៉ងខាល ាំងដាំណាំ  ខណៈដដលផលូវសនះរតូ្វ
ានសរគងដក្ឲ់្យេសម្លព ធចុងដខមថុិនាឆប ាំ២០១៥។ សរកាយពីដបក្ធាល យសរឿងអារេូវសនះ រកុ្ម
ហុ៊នានេរមុក្ជេួជុលស ើងវញិទាាំងយបទ់ាាំងនថង សដើមផទីទលួសោក្នាយក្រដឌមន្រនថីមក្កាត្ដ់ខស
បូរ េសម្លព ធឆលងឲ្យសរបើរាេ់ជផលូវការ។ ផលូវដដលរងការខូចខាត្ខាងសលើ រតូ្វានមជឈដឌ នជសរចើន
ានដក្េ់ាំណួរេួរថា សត្ើខូចមក្ពីរថយនថដឹក្ធងន ់ ឬក្ខូ៏ចមក្ពីខវះបសចចក្សទេ? មនិដមនម្លនដត្
ក្រណីផលូវជតិ្សលខ៣៣សនះមយួប៉ុសណាត ះស ើយ ដដលទទួលរងការខូចខាត្ គឺសៅម្លនផលូវជសរចើន
ដខសសទៀត្ដដលាន និងក្ាំពុងធលុះធាល យ សរបះរសាាំ រេុត្ សហើម សា៉ង សរកាយពីានសធវើការសាទ ប
នាសាងេង ់ និងជលួជុលរចួរតឹ្មដត្រយៈសពលមយួឆប ាំ។ សដយដ ក្ ចាំសពាះផលូវក្បុងរកុ្ង និងរាជ
ធានីភបាំសពញជសរចើនដខស រតូ្វានសធវើរចួមនិទានា់នប៉ុនាម នផង រសាបដ់ត្រតូ្វានសគជីក្កាត្ ់ ពុះ
កាត្ដ់ក្លូ់ ឬទុយសោទឹក្ ឬដខសសភលើងសដយរកុ្មហុ៊នដខសកាបត្បណាថ ញសផសងៗ និងឯក្ជនជ
សដើម។ ផលូវដដលរតូ្វានពុះ ជីក្កាត្ទ់ាាំងអេ់សនាះ មនិរតូ្វានលុប ឬជេួជុលឲ្យម្លនេភាពដូច
សដើមវញិស ើយ សហើយអាជញ ធរមូលដឌ ន ក្ម៏និដដលរវរីវល់សបើក្ដភបក្សមើលដដរ។  
 មន្រនថីរដឌ ភាិលដដលដឹក្នាាំសដយគណបក្សរបជជនក្មពុជានទទួលសាគ ល់ថា គុណភាព
សហដឌ រចនាេមពន័នផលូវថបល់ សៅក្មពុជនាសពលបចចុបផនប ពិត្ជមនិទានម់្លនគុណភាពលាសៅស ើយ 
សដយសារដត្លទនផលននបញ្ហា អាំសពើពុក្រលួយ(31)។  
 ភាគសរចើនថវកិាដដលរដឌ ភាិលក្មពុជ យក្សៅសាងេងស់ហដឌ រចនាេមពន័នផលូវថបល់ និង
សាព នជក្មចពីីបរសទេ សហើយឥណទានទាាំងសនាះភាគសរចើនានមក្ពីរបសទេចិន។ ទាំហាំក្មចឥីណ
ទានរបេ់ក្មពុជពីបរសទេ ជពិសេេពីរបសទេចិន និងនដគូអភវិឌ្ណនស៍ផសងៗក្ាំពុងបនថសក្ើនស ើង
ឥត្ឈបឈ់រ។ សោងត្តមចាប ់ េឋីពីហិរញ្ដ វត្ទុេរម្លបក់ាររគបរ់គងឆប ាំ២០១៦បងាា ញថា 
ចាំណាយមូលធនថវកិាថាប ក្ជ់តិ្ឆប ាំ២០១៦ រតូ្វានសរគងរបម្លណជិត្មយួពានោ់នដុោល រអាសម
រកិ្ (ជង៩៦៦ោនដុោល រអាសមរកិ្)។ ការចាំណាយមូលធនថវកិាថាប ក្ជ់តិ្ឆប ាំ២០១៦សនះ ាន
ធាល ក្ចុ់ះ សបើសធៀបនឹងការចាំណាយក្បុងឆប ាំ២០១៥ ដដលម្លនរហូត្ដល់១,៤៤ពានោ់នដុោល រអាសម
រកិ្។ ក្បុងសនាះរបម្លណជជង៧០ សៅ៨០ភាគរយននថវកិាសនះ រតូ្វានដបងដចក្េរម្លបវ់និិ
សោគសាធារណៈសលើសហដឌ រចនាេមពន័នរូបវនថ ដូចជផលូវថបល់ ធារាសាន្រេថ ផលូវរថសភលើង បណាថ ញអគគិ
េនី និងក្ាំពងដ់ផជសដើម។ 
 បញ្ហា េាំខានម់យួសទៀត្ពាក្ព់ន័ននឹងការសរបើរាេ់ថវកិាជតិ្មនិរបរក្តី្សនះដដរ គឺក្រណីពាក្់
ពន័ននឹងការសរបើរាេ់ថវកិាជតិ្ខជះខាជ យសៅសលើមន្រនថីជនខ់ពេ់ដស៏រចើនសេាក្េកះ ដដលជេម្លជិក្ 
គណៈរដឌមន្រនថី អនុរដឌសលខាធិការ ទីរបឹក្ារដឌ ភាិល និងនាយក្ដឌមន្រនថី រពមទាាំងជាំនួយការទី
                                                           
30 រាក្ ់សារទិន ផលូ វជតិ្សលខ៣៣ក្ាំពត្-ក្ាំពងរ់ត្តចមិនទានដ់ក្េ់សម្លព ធផង រតូ្វរថយនថធុនធាំៗបាំផ្ទល ញបសណថើ រៗសហើយ  សកាះេនថិ
ភាព នថងេុរក្ ទី២៦ ដខមថុិនា ឆប ាំ២០១៥ ។ 
31 PHANN ANA, CPP Official Alleges Embezzlement of Roads Budgets, The Cambodia Daily, July 11, 2014. 

https://www.cambodiadaily.com/author/phann-ana/
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របឹក្ារក្េួង ទីរបឹក្ា និងជាំនួយការរបធាន និងអនុរបធានរដឌេភា រពឹទនេភា រពមទាាំងការ
ចាំណាយថវកិាជតិ្ខជះខាជ យសៅសលើមន្រនថីសខាម ច និងមន្រនថីរាជការដដលកានក់ារងារ ឬបសរមើការក្បុង
រក្េួងសរចើនជងមយួ។ ការដត្ងត្តាំងេម្លេភាពមន្រនថីនសោាយជនខ់ពេ់ជទីរបឹក្ា រដឌសលខា
ធិការ និងអនុរដឌសលខាធិការ ជាំនយួការ រដឌមន្រនថីរបតិ្ភូអមនាយក្រដឌមន្រនថី សទេរដឌមន្រនថី រដឌមន្រនថីនន
រាជរដឌ ភាិលក្មពុជ ដដលរតូ្វានសគសមើលសឃើញថា វាម្លនចាំននួសរចើនសេាក្េកះហួេសហតុ្សពក្
។ ការដត្ងត្តាំងដក្ប់ញ្ចូ លសនះ ានឱ្យអាំណាចសលើេលបស់ពក្សៅសលើសាទ បន័នីតិ្របតិ្បត្ថិ គឺ
នាយក្រដឌមន្រនថី។ វាសក្ើត្ស ើងសដយសារដត្គម នបទបញ្ដត្ថិននចាបណ់ាមយួបញ្ដត្ថិក្ាំណត្អ់ាំពីចាំននួ
អបផបរម្លននមន្រនថីជនខ់ពេ់ ជេម្លជិក្គណៈរដឌមន្រនថី រដឌសលខាធិការ អនុរដឌសលខាធិការ និងទី
របឹក្ារាជរដឌ ភាិល ទីរបឹក្ា និងជាំនយួការនាយក្រដឌមន្រនថី របធាន និងអនុរបធានរដឌេភា និង
រពឹទនេភា  រពមទាាំងទីរបឹក្ាត្តមរក្េួង និងសាទ បន័ជតិ្សផសងៗសទៀត្ជសរចើនរាជរដឌ ភាិលនីតិ្
កាលទី៥ សហើយបញ្ហា សនះសធវើឲ្យសាទ បន័នីតិ្របតិ្បត្ថិសនះ ម្លនអាំណាចេសរមចចិត្ថោ៉ងធាំសធងក្បុង
ការដត្ងត្តាំង និងសេបើឲ្យម្លនការដត្ងត្តាំងមន្រនថីទាាំងអេ់សនាះ។ សោងត្តមចាបរ់ដឌាល រពះមហា
ក្សរត្គម នជសរមើេ ឬអាំណាចអវីសផសងសរៅដត្ពីឡាយរពះហេថសលខាសលើរពះរាជរកឹ្ត្យ ដត្ងត្តាំង
ទាាំងសនាះ។ ម្លននយ័ថា រពះអងគគម នអាំណាចបដិសេធថា មនិឡាយរពះហេថសលខាសលើរពះរាជ
រកឹ្ត្យដត្ងត្តាំងទាាំងសនាះស ើយ។ សោងត្តមម្លរត្ត១៤ ក្ថាខណឍ ទី២ននចាបេ់ឋីពីការសរៀបចាំ និង
ការរបរពឹត្ថសិៅននទីេឋីការគណៈរដឌមន្រនថី នាយក្រដឌមន្រនថីសលើក្េាំសណើ ថាវ យរពះមហាក្សរត្ ដត្ង
ត្តាំងផ្ទល េ់បថូរ បញ្ចបភ់ារកិ្ចចសដយរពះរាជរកឹ្ត្យនូវមន្រនថីជនខ់ពេ់េីុវលិ និងសោធាដូចខាងសរកាម៖  
 សទសាភាិល សទសាភាិលរង ធនាគរជតិ្ននក្មពុជ 
 ទីបឹក្ារាជរដឌ ភាិល ទីរបឹក្ានាយក្រដឌមន្រនថី 
 អគគសលខាធិការរាជរដឌ ភាិល 
 អគគសលខាធិការរក្េួង អគគនាយក្រក្េួង 
 របតិ្ភូរាជរដឌ ភាិល 
 អភាិលសខត្ថ រាជធានី 
 ឯក្អគគរាជទូត្ 
 សរបេិត្វសិាមញ្ដ  និងសពញេមត្ទភាព 
 អគគសេនាធិការ និងអគគសេនាធិការរង 
 ឧត្ឋមសេនីយស៍ ើងសៅ(32) 
 េរម្លបម់ន្រនថីរាជការេីុវលិ ដដលម្លនត្ាំដណង និងឋនៈដដលម្លនដចងក្បុងម្លរត្ត១៥ ប៉ុដនថ
សលើក្ដលងម្លរត្ត២៨ននចាបស់នះ នាយក្រដឌមន្រនថីម្លនេិទនិសពញសលញ ក្បុងការសចញអនុរកឹ្ត្យ
ដត្ងត្តាំងមន្រនថីទាាំងសនាះ។ មន្រនថីក្បុងត្ាំដណង ដដលរតូ្វានដត្ងត្តាំងសដយនាយក្រដឌមន្រនថីទាាំងសនាះ

                                                           
32  ម្លរត្ត១៤ ននចាបេ់ថីពកីារសរៀបចាំ នងិការរពតឹ្ថិសៅននទីេឋីការគណៈរដឌមន្រនថីឆប ាំ១៩៩៤។  
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រមួម្លនអភាិលរេុក្ និងអភាិលសខត្ថរង គឺដត្ងត្តាំងផ្ទធ ល់សដយអនុរកឹ្ត្យ និងរដឌាលថាប ក្ជ់តិ្ 
(រក្េួង និងសាទ នបន័រដឌ) ឋនៈចបពី់របធាននាយក្ដឌ នស ើងដល់ អគគនាយក្រង/អគគ ធិការរង/
អគគសលខាធិការរងននអគគសលខាធិក្រដឌ ន អនុរបធានខុទធកាល័យ រតូ្វានដត្ងត្តាំងសដយអនុ
រកឹ្ត្យ។ េរម្លបជ់រួក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ ឋនៈវរៈសេនីយរ៍តី្(េក្ថិបនួ)ស ើង ដល់វរៈសេនីយ៍
ឯក្(េក្ថិ៥) ឬអនុពន័នសោធា។ េរម្លបម់ន្រនថីការទូត្ រមួម្លនមន្រនថីការទូត្ឋនៈសលខាធិការឯក្អគគ
រាជទូត្ទី១ និងទី២ និងអគគសហរញ្ដ ឹក្ជសដើម។   
 ក្រណីជក្ដ់េឋងមយួ គឺចាំននួទីរបឹក្ារបេ់អតី្ត្របធានរពឹទនេភា និងអតី្ត្របធានគណ
បក្សរបជជនក្មពុជដដលរតូ្វានសគដឹងថា ម្លនចាំនួនរហូត្ដល់សៅ៣៤៣នាក្ ់ ក្បុងសនាះរមួម្លន
ម្លនឋនៈសេមើសទេរដឌមន្រនថីចាំននួ៣នាក្ ់ ឋនៈសេមើរដឌមន្រនថីចាំននួ៣៨នាក្ ់ ឋនៈសេមើរដឌសលខាធិការ 
ចាំននួ២០៩នាក្ ់ឋនៈសេមើអនុរដឌសលខាធិការចាំននួ៥២នាក្ ់និងឋនៈសេមើអគគនាយក្ចាំននួ៤១នាក្ ់
សបើគិត្រតឹ្មដខឧេភា ឆប ាំ២០១៥ក្នលងសៅ(33)។ សរៅពីក្រណីអតី្ត្របធានរពឹទនេភាខាងសលើ សៅ
ម្លនថាប ក្ដឹ់ក្នាាំជនខ់ពេ់ននគណបក្សកានអ់ាំណាចជសរចើនសទៀត្ផងដដរ ដដលម្លនទីរបឹក្ា និង
ជាំនយួការសរចើនសេាក្េកះ រមួម្លនសោក្នាយក្រដឌមន្រនថី ហុ៊ន ដេន(34) ម្លនខធងម់និតិ្ចជង៥០
នាក្ជ់ជាំនយួការ និងទីរបឹក្ាផ្ទធ ល់សោក្ឧបនាយក្រដឌមន្រនថី េុខ អាន ម្លនចាំននួ៦២នាក្(់35) 
គិត្រតឹ្មដខឧេភា ឆប ាំ២០១៥ របធានរពឹទនេភាបចចុបផនបម្លនចាំននួ៣៨នាក្ ់ សោក្ េ សខង 
ឧបនាយក្រដឌមន្រនថី រដឌមន្រនថីរក្េួងមហានផធម្លនចាំននួ៩៥ និងជាំនយួការ៦៧នាក្ ់ គិត្មក្ដល់ចុង
ឆប ាំ២០១៥(36)។ ចាំសពាះសាទ បន័រដឌេភាក្រ៏តូ្វានសគរះិគនថ់ា ម្លនចាំនួនទីរបក្ាសរចើនសេាក្េាះ
ផងដដរ ដូចជរបធានរដឌេភាក្បុងនីតិ្កាលទី៤ននរដឌេភាក្នលងសៅ សោក្ម្លនទីរបឹក្ាចាំននួ
២៤៨នាក្ ់ សហើយក្បុងចាំសណាមទីរបឹក្ារបេ់សោក្ទាាំងចាំននួ២៤៨នាក្ស់នាះម្លន៣នាក្ឋ់នៈសេមើ
សទេរដឌមន្រនឋី ២៥នាក្ឋ់នៈសេមើរដឌមន្រនឋី ១៤១នាក្ឋ់នៈសេមើរដឌសលខាធិការ និងចាំននួ៧៩នាក្ម់្លន
ឋនៈសេមើអនុរដឌសលខាធិការ។ សរៅពីសនះ េសមថច សហង េាំរនិសៅម្លនជាំនួយការចាំននួ១៧នាក្់
សទៀត្ដដលម្លនឋនៈសេមើអគគនាយក្(37)។ សដយដ ក្ រតឹ្មដត្ជអនុរបធានទី២ននរដឌេភា ប៉ុដនថ
សោក្ម្លនទីរបឹក្ា និងជាំនយួការរហូត្ដល់៦៣នាក្ ់ សហើយក្បុងចាំសណាម៦៣នាក្ ់ សគម្លនសឃើញ

                                                           
33 ទីរបឹក្ានិងជាំនយួការសមបក្សកានអ់ាំណាចជង៣០០នាក្ ់ ដដលចយលុយជតិ្ជង១៤មឺុនដុោល រក្បុ ង១ដខ រតូ្វរ ាំសាយ, សារ
ពត័្ម៌្លនសដើមសត្តប ត្, នថងទី ១៩ ដខ មថុិនា ឆប ាំ២០១៥។  
34

  ក្នុងនីតិកាលទី៥ននរដ្ឋសភា (២០១៣ ២០១៨) ននេះ នោក្នាយក្រដ្ឋមន្រនតី ទទួលបានទីប្រឹក្ា និងជំនួយការផ្ទា ល់ផ្លុវ
ការចំនួន៥៥នាក់្។ ចំនួនននេះ មិនទាន់គិតចូលការតតងតំងរនតរនាា រ់នប្កាយៗមក្នទៀតនឡើយ។  
35

 ម៉ម មុនីរតន៍, អនក្វភិាគរេិះគន់ការតតងតំងទីប្រឹក្ានិងរញ្ច រ់តំតែងទីប្រឹក្ាររស់នោក្ ជា សីុម, នងៃទី២៤ តែឧស
ភា ឆប ាំ២០១៥។  
36  េសមថចរក្ឡាសហាម េ សខង រ ាំសោភេសមថចអគគមហាសេនាបតី្សត្សជ ហុ៊ន ដេន សារពត័្ម៌្លនសដើមសត្តប ត្ ចុះនថងទី៧ ដខមនីា 
ឆប ាំ២០១៦។ 
37 េសមឋចអគគមហាពញចរកី្ សហងេាំរនិ របធានរដឌេភានីតិ្កាលទី៤ម្លនទីរបឹក្ាចាំននួ២៤៨នាក្ ់សារពត័្ម៌្លនសដើមសត្តប ត្ នថងទី២០ ដខឧេភា 
ឆប ាំ២០១៣។ 
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សឈម ះសាចញ់តិ្របេ់សោក្២នាក្ផ់ងដដរ គិត្រតឹ្មមក្ដល់ដខតុ្ោ ឆប ាំ២០១៤។ ក្បុងចាំសណាម
ទីរបឹក្ាទាាំង៦៣នាក្ស់នះដដរ ម្លន១៧រូបម្លនឋនៈសេមើរដឌមន្រនថី២៣រូប ម្លនឋនៈសេមើរដឌសលខាធិ
ការ២២រូបម្លនឋនៈសេមើអនុរដឌសលខាធិការ និង១រូបម្លនឋនៈសេមើអគគនាយក្(38)។   
 របការ៦ននសេចក្ថីេសរមចរបេ់រាជរដឌ ភាិលក្មពុជ សលខ៣៧េេរ ចុះនថងទី២២ ដខ
តុ្ោ ឆប ាំ២០១៣ េថីពីការក្ាំណត្រ់សបៀបរបបការងារ និងការដបងដចក្ភារកិ្ចចរបេ់ថាប ក្ដឹ់ក្នាាំរាជរ
ដឌ ភាិល ដដលចុះហត្ទសលខាផ្ទធ ល់សដយសោក្ ហុ៊ន ដេន នាយក្រដឌមន្រនថីននរពះរាជណាចរក្
ក្មពុជានដចងក្ាំណត្ថ់ា «ឧបនាយក្រដឌមន្រនថីមយួរូបៗ ម្លនទីរបឹក្ា៤រូប ក្បុងសនាះ២រូបម្លនឋ
នៈសេមើរដឌសលខាធិការ ២រូបម្លនឋនៈសេមើអនុរដឌសលខាធិការ និងជាំនួយការ៥រូប ក្បុងសនាះ១រូបម្លន
ឋនៈសេមើអគគនាយក្ ២រូបម្លនឋនៈសេមើអគគនាយក្រង និង២រូបម្លនឋនៈសេមើរបធាននាយក្ដឌ ន»    
«ខណៈរបការ៣ននសេចក្ថីេសរមចរបេ់រាជរដឌ ភាិលដដដលសនះ ានបញ្ហជ ក្ឲ់្យដឹងថា ឧបនា 
យក្រដឌមន្រនថីទាាំងអេ់ម្លនចាំននួ៩រូប» ។ 
 មន្រនថីរាជការទូទាាំងរបសទេក្មពុជ ម្លនរបដហលជង២០មុនឺនាក្ ់ ប៉ុដនថក្បុងចាំសណាមពកួ្សគ
ទាាំងសនាះ ម្លនមន្រនថីរាជការមយួចាំននួមនិដដលមក្សធវើការ ប៉ុដនថពួក្សគអាចសបើក្រាក្ដ់ខដូចមន្រនថីរាជ
ការសផសងសទៀត្ដដលមក្សធវើការជធមមត្តដដរ។ មន្រនថីរាជការដដលយក្សម៉្លងរដឌ សៅសធវើការក្ដនលង
សផសង ឬមនិមក្សធវើការសៅសាទ បន័របេ់ខលួន ដត្ទទលួានរាក្ស់បៀវត្សដូចសគឯងដដរ រតូ្វានអងគ
ភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយឲ្យសឈម ះថា «មន្រនថីសខាម ច»។ « មន្រនថីសខាម ច » អាចម្លននយ័ពីររបសភទ។ 
ទី១៖ ម្លនសឈម ះេីុរាក្ដ់ខ ដត្បុគគលមនិដដលមក្សធវើការសសាះ (សៅសធវើការក្ដនលងសផសង) និងទី២៖ 
ម្លនដត្សឈម ះេីុរាក្ដ់ខ ដត្គម នមនុេសសទ(សឈម ះបនលាំ)។ ពិត្ណាេ់ថា «មន្រនថីសខាម ច»សៅក្បុងរដឌ
ាលសាធារណៈ គឺជបញ្ហា ដច៏ាំណាេ់។ ក្បុងមយួឆប ាៗំ  ម្លនថវកិាជតិ្មនិតិ្ចសទដដលាន
ាត្ប់ងស់ដយសារដត្ការសបើក្រាក្ដ់ខឲ្យ«មន្រនថីសខាម ច»។ ត្តមការេិក្ារសាវរជវានបងាា ញថា
មូលសហតុ្សរចើនោ៉ងដដលនាាំឲ្យសក្ើត្ម្លន «មន្រនថីសខាម ច» សៅក្បុងរដឌាលសាធារណៈរបេ់រដឌ។
សដើមផជីថបូរសៅសធវើការក្ដនលងសផសង សហើយរក្ាមុខត្ាំដណង និងការងារជមន្រនថីរាជការសពញរក្ប
ខណឍ របេ់ខលួន មន្រនថីសខាម ចខលះានចរចគប ជមយួរបធានអងគភាពរបេ់ខលួន សដយរាក្ដ់ខរបេ់ខលួន  
គឺរតូ្វានរបធានអងគភាពជអបក្សបើក្យក្ជធមមត្ត។ មន្រនថីសខាម ចខលះសទៀត្យក្សម៉្លងរដឌ សៅបសរមើ
ការសៅសាទ បន័ឯក្ជន ឬរបក្បការងារសផសងសទៀត្ ប៉ុដនថសៅដត្មក្សបើក្រាក្ដ់ខពីសាទ បន័របេ់ខលួន
ជធមមត្ត។ វត្ថម្លនមន្រនថីសខាម ចទាាំងអេ់សនាះ ានសធវើឲ្យាត្ប់ងថ់វកិាជតិ្ោ៉ងសរចើនេននឹក្េនាន ប់
ក្បុងមយួឆប ាៗំ ។ ម្លនក្រណីផធុះស ើងមយួដធ៏ាំសៅក្បុងឆប ាំ២០១៤ ានសក្ើត្សៅក្បុងសាទ បន័រដឌេភា
ជតិ្(39)។ ត្តាំងពីសដើមនីតិ្កាលទី៥ននរដឌេភាមក្សមលះ៉ ដដលរាជរដឌ ភាិលក្មពុជដឹក្នាាំសដយ

                                                           
38  ចាំនួនទីរបឹក្ាសោក្ ងួន ញិល សលើេទីរបឹក្ាសោក្ កឹ្ម េុខា ជង៤ដង សារពត័្ម៌្លនថមីៗ  នថងទ២ី២ ដខតុ្ោ ឆប ាំ២០១៤។ 
http://thmeythmey.com/index.php?page=detail&ctype=article&id=19488&lg=kh&#detail_block_read 
39 សោក្ េុន ឆយ័ ានរាបរ់ក្មុអបក្សារពត័្ម៌្លន សៅក្បុងរដឌេភា សៅនថងទ១ី០ ដខមនីា ឆប ាំ២០១៥ថា «កាលពីជាំនានេ់សមថចរក្មុរពះ អបក្ដដល
ជមន្រនថី(រដឌេភា) ផលូ វការ ដដលសោក្ានចក្សចញសៅពីឆប ាំ២០០៦ហបឹង ម្លនមិនដល់៤០០នាក្ផ់ងសទ សហើយឥ ូវសនះ វាម្លនសៅដល់ជង 
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គណបក្សរបជជនក្មពុជ ម្លនអងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយជសេនាធិការ ានរបកាេដក្់
សចញវធិានការក្ាំចត្ម់ន្រនថីសខាម ច សហើយសៅក្បុងឆប ាំ២០១៤ អងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយសនះាន
រពម្លនចត្វ់ធិានការរទងរ់ទាយធាំសលើបញ្ហា សនះ រហូត្សៅសដើមឆប ាំ២០១៥ អងគភាពសនះានេហ
ការ និងានដក្ស់ចញនូវចាំណាត្ក់ារសលើមន្រនថីសខាម ចសៅត្តមរក្េួង និងសាទ បន័នានារបេ់រដឌ ប៉ុដនថ
រហូត្មក្ដល់សពលសនះ វធិានាការសនះហាក្ដូ់ចជមនិទទួលានដផលផ្ទក  ឬគម នរបេិទនភាពសៅ
ស ើយសទ(40)។ សគសៅមនិទានស់ឃើញម្លនរាយការណ៍ណាមយួ បញ្ហជ ក្អ់ាំពីត្សួលខមន្រនថីសខាម ច
របេ់រក្េួង ឬសាទ បន័រដឌនីមយួៗ ដដលរតូ្វានចត្វ់ធិានការសដយអងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្
រលួយ ឬសាទ បន័សាមដីដលមន្រនថីសខាម ចទាាំងសនាះក្ាំពុងសធវើការស ើយ រហូត្ដល់ដាំណាចឆ់ប ាំ២០១៥
សនះ។ រក្េួង ឬសាទ បន័ពាក្ព់ន័ន និងជពិសេេអងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ ហាក្ដូ់ចជគម ន
ចាំណត្ក់ារធាំដុាំឲ្យានមត៉្ច់ត្ ់ និងតឹ្ងដត្ងចាំសពាះបញ្ហា សនះសៅស ើយសទ។ រាយការណ៍រក្សឃើញ
ថា សៅក្បុងឆប ាំ២០១៥ម្លនរក្េួងមហានផធដត្មយួគត្ ់ក្បុងចាំសណាមរក្េួងទាាំង២៨ដដលានដក្់
វធិានការហាមរាមមនិឲ្យមន្រនថីរបេ់ខលួនសធវើឲ្យម្លនត្ួនាទីពីរ ឬការងារពីរ ក្បុងសពលដត្មយួ សដយ
សារមូលសហតុ្ថា អាំសពើសនះជការរបរពឹត្ថិផធុយពីរពះរាជរកឹ្ត្យ េថីពីការហាមឃាត្ម់ន្រនថីរាជការម្លន
ការងារពីរក្បុងសពលដត្មយួ(41)។  
 ថវីសបើរហូត្មក្ដល់សពលសនះ ពុាំទានម់្លនការេិក្ាពីទាំហាំននការចាំណាយថវកិាជតិ្ សៅសលើទី
របឹក្ា និងជាំនយួការសនះោ៉ងណាក្ស៏ដយចុះ ប៉ុដនថម្លនសគា៉នរ់បម្លណថា ទីរបឹក្ា និងជាំនយួ
ការក្បុងម្លប ក្់ៗ អាចចាំណាយរាក្ដ់ខចសនាល ះ ោ៉ងសហាចណាេ់របដហលពី២០០ដុោល រ សៅជិត្ 
៨០០ដុោល រេហរដឌអាសមរកិ្ក្បុងមយួដខដដរ(42)។ 
 ចាំននួេម្លជិក្រដឌ ភាិល មន្រនថីជនខ់ពេ់ននរាជរដឌ ភាិលដធ៏ាំដបប និងសរចើនដបបសនះ រតូ្វ
ានសរបើរាេ់សដើមផផីលរបសោជនរ៍បេ់គណបក្សកានអ់ាំណាច និងដថមទាាំងានបសងកើត្បញ្ហា
ទាំនាេ់ក្បុងការរគបរ់គង និងជបនធុក្ដធ៏ងនធ់ងររបេ់ពលរដឌក្មពុជទាាំងអេ់។ ជរមួ រដឌ ភាិលាន
ចាំណាយថវកិាជតិ្ោ៉ងសរចើនេននឹក្េនាន បក់្បុងមយួឆប ាៗំ  សលើរាក្ស់បៀវត្សរបេ់ពកួ្សគ។ អវីទាាំង
អេ់សនះ គឺជបនធុក្ដធ៏ងនធ់ងរេរម្លបរ់បជពលរដឌក្មពុជរគបនិ់នាប ការនសោាយទាាំងអេ់ ខណៈ
ដដលបាំណុលបរសទេ និងការបងព់ននក្ក៏្ាំពុងដត្សក្ើនផងដដរសនាះ។  

                                                                                                                                                                                
១៣០០នាក្ ់ ដដលជចាំនួនេឹងស ើងមយួសៅជបីដដលសយើងរត្ូវការ ការបញ្ហជ ក្ដ់ដលថា សត្ើចាំនួន១៣៥១នាក្ស់នះមក្ពីណាមក្សធវើអី? សៅក្បុ ងរដឌ
េភាសនះ»។ 
40 ម្លេ េុខជ អងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយរពម្លនចបខ់លួ នរបធានសាទ បន័ដដលការពារមន្រនថីសខាម ច  កាដេត្ភបាំសពញប៉ុេថិ៍  ចុះផាយនថងទ១ី៩ ដខ 
ធបូ ឆប ាំ២០១៤ អានផងដដរ អត្ទបទអងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយរពម្លនចបខ់លួ នរបធានសាទ បន័ ដដលការពារមន្រនថីសខាម ច កាដេត្ភបាំសពញប៉ុេថិ៍ ចុះ
ផាយនថងទ១ី៩ ដខធបូ ឆប ាំ២០១៤។ អានផងដដរអត្ទបទ ម្លេ េុខជ and ត្តាំង វដី សាទ បន័រដឌចបស់ផថើមពនិិត្យមន្រនថរីាជការសខាម ច កាដេត្ភបាំសពញ
ប៉ុេថិ៍ ចុះផាយនថងទ១ី០ ដខក្ញ្ហដ  ឆប ាំ២០១៤។  
41 MECH DARA, Interior Ministry Reminds Civil Servants of Ban on Two Jobs, the Cambodia Daily, February 9, 2015. 
42 េូមអានអត្ទបទសលខសោងទ៣ី៧ខាងសលើ។  

https://www.cambodiadaily.com/author/mech-dara/
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៥.២. អំពពើពកុរលយួទាកទ់ងនឹងនពោបាយ 
 ដូចដដលានបងាា ញខាងសលើ អាំសពើពុក្រលួយទាក្ទ់ងនឹងនសោាយ គឺេាំសៅការរ ាំសោភ
អាំណាច ការសរបើរាេ់េិទនិអាំណាច និងត្នួាទីជមន្រនថីនសោាយ ឬមន្រនថីម្លនអាំណាចក្បុងមុខ
ត្ាំដណងសដើមផផីលរបសោជនដ៍ល់សាចញ់តិ្ និងដខសរេឡាយនិយម ការខវះត្ម្លល ភាពក្បុងថវកិា
ជតិ្ ភាពមនិរបរក្តី្ជមយួេាំណូក្ និងការកិ្បសក្ងសដយមន្រនថីនសោាយ ការកិ្បសក្ង និងភាព
មនិរបរក្តី្េាំណូក្សដយមន្រនថីនសោាយ និងមន្រនថីសាធារណៈក្បុងត្ាំដណងជសដើម។ 
 ៥.២.១. ការរ ាំរោភអាំណាចរោយមន្រនតីនរោាយជាន់ខពេ ់
 រាយការណ៍រក្សឃើញ ១១ក្រណីពាក្ព់ន័ននឹងការរ ាំសោភអាំណាច ដដលរបរពឹត្ថសដយមន្រនថី
នសោាយគណបក្ស និងថាប ក្ដឹ់ក្នាាំជនខ់ពេ់ននរាជរដឌ ភាិល។ ម្លនក្រណីរ ាំសោភអាំណាច
សដយរដឌ ភាិល និងអាជញ ធរ ឬសដយថាប ក្ដឹ់ក្នាាំនសោាយជនខ់ពេ់ សដើមផបីាំសរ ើផលរបសោជន៍
នសោាយ ក្បុងសនាះម្លនការសចញបទបញ្ហជ ដដលសលើេពីចាបក់្ាំណត្ ់ ឬគម នចាបដ់ចង ការ
រ ាំសោភបទបញ្ដត្ថិនានាដដលម្លនដចងក្បុងរដឌធមមនុញ្ដ  េឋីពីសគលការណ៍ននការដបងដចងអាំណាច
រវាងសាទ បន័ក្ាំពូលទាាំងបី គឺសាទ បន័នីតិ្បញ្ដត្ថិ នីតិ្របតិ្បត្ថិ និងតុ្ោការ និងេិទនិមយួចាំននួដូចជ
េឋីអាំពីអភយ័ឯក្េិទនិរបេ់េម្លជិក្រដឌេភា និងរពឹទនេភា។ ជក្រណីេិក្ាសដយដ ក្មយួ
សទៀត្ គឺការចត្វ់ធិានការសលើសោក្ េម រងសុ ី ពាក្ព់ន័ននឹងក្រណីបរហិារសក្រ ថិ៍ សោក្ ណាាំហុង 
ដដលានកាលពីឆប ាំ២០១០ សដយសាទ បន័តុ្ោការ សរកាមគាំនាបនសោាយ ខណៈដដលសោក្
េម រងសុ ី ក្ាំពុងដត្រតូ្វានការពារសដយអភយ័ឯក្េិទនិេភា និងការរបកាេសដយថាប ក្ដឹ់ក្នាាំ
ជនខ់ពេ់ននរក្េួងការពារជតិ្ និងក្ងក្ាំោាំងរបដបអ់ាវុធម្លននាយទាហានជនខ់ពេ់ ឲ្យគាំរទ
េក្មមភាពគណបក្សរបជជនសដយចាំហ ឬរបឆាំងអបក្ត្ាំណាងរាន្រេថគណបក្សរបឆាំងជសដើម។ 
ការបនថដក្េ់ម្លព ធ និងគាំរាមក្ាំដហង សដយសរបើរាេ់របពន័នតុ្ោការសលើអបក្ត្ាំណាងរាន្រេថគណ
បក្សរបឆាំងទាាំង៧រូប ដដលរតូ្វានសគសចទរបកានថ់ា ានជបព់ាក្ព់ន័ននឹងអាំសពើហឹងាសៅសាព ន
នាគកាលពីសដើមឆប ាំ២០១៤ ដដលអបក្ត្ាំណាងរាន្រេថទាាំងអេ់សនាះ ក្ាំពុងម្លនអភយ័ឯក្េិទនិេភា 
ជេិទនិម្លនការការពារសដយចាបក់្ាំពូលរសាប ់ ខុេពីពលរដឌសាមញ្ដ ទូសៅ។ ម្លនការរះិគនជ់
សរចើនចាំសពាះបញ្ហា សនះ ដដលសចទជចមងល់ផលូវចាប ់ និងសគលការណ៍ននការដបងដចក្អាំណាច 
រវាងសាទ បន័ក្ាំពូលទាាំងបីថា អបក្ត្ាំណាងរាន្រេថទទួលការការពារសដយចាបក់្ាំពូលសពញទី ប៉ុដនថសៅ
ដត្ម្លនការរ ាំសោភបាំពាន និងការសរបើរាេ់ឥទនិពល និងអាំណាចរបេ់នីតិ្របតិ្បត្ថិសលើសាទ បន័
តុ្ោការ សដយការសធវើទុក្ខបុក្សមបញសដយការសកាះសៅសៅេួរចសមលើយ ដូចពិរុទនជនធមមត្តដដល
គម នអភយ័ឯក្េិទនិអវីសសាះ។ ការបាំពាន និងការសរបើឥទនិពលសរជៀត្ដរជក្សនះ គឺជការរ ាំសោភោ៉ង
ធងនធ់ងរដល់សគលការណ៍ឯក្រាជយភាព និងការដបងដចងអាំណាចគប  រវាងសាទ បន័នសោាយក្ាំពូល
ទាាំងបី ដដលពិត្ជសធវើឲ្យបះ៉ពាល់ោ៉ងធងនធ់ងរដល់ដាំសណើ រការនីតិ្រដឌ លទនិរបជធិបសត្យយ និងេិទនិ
មនុេស ដដលជសាម រតី្ដេ៏ាំខានប់ាំផុត្ននរដឌធមមនុញ្ដក្មពុជ និងជពិសេេមុខម្លត្រ់បេ់ក្មពុជសៅ
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សលើឆក្អនថរជតិ្។ សោក្នាយក្រដឌមន្រនថី ហុ៊ន ដេន ានសចញសេចក្ថីេសរមចរបេ់ខលួនថា របជ
ពលរដឌមនិត្រមូវឲ្យបងន់ថលបណ័ត សបើក្បរម៉ូតូ្ក្ម្លល ាំង១២៥សេសេ សបើសទាះជចាបា់នដចង និងត្រមូវ
ឲ្យអបក្សបើក្បរម្លនបណ័ត សបើក្បរក្ស៏ដយ។  
 ៥.២.២. ភាពមិន្ប្ក្តីននតាំដណងេ្មាប់សាច់ញាតិ ដខស្េឡាយ
និយម (Nepotism, Cronyism)  និងទាំនាេផ់ល្បរោជន៍ (Conflict of Interest) 
 ត្ាំដណង និងត្នួាទីេរម្លបស់ាចញ់តិ្ ដខសរេឡាយនិយម គឺជក្រណីលសមាៀងផល
របសោជនស៍ៅេម្លជិក្ននសាចញ់តិ្ រគួសារ និងដខសរេឡាយសដយមន្រនថីនសោាយ និនាប ការ
គណបក្សនសោាយ ជពិសេេការជយួ សរជមដរជងសលើក្បនថុប ឬដត្ងត្តាំងឱ្យេម្លជិក្សាច់
ញតិ្ រគួសារ និងដខសរេឡាយរបេ់ខលួនកានត់្ាំដណងក្បុងសាទ បន័របេ់ខលួនសដយការសរជើេសរ ើេ
សដយគម នត្ម្លល ភាពជសដើម។ ការេសងកត្ានរក្សឃើញភាពមនិរបរក្តី្ក្បុងសរឿងសនះ ម្លនចាំនួន៨
ក្រណីដដលជក្រណីថមីេាំខាន់ៗ រតូ្វានក្ត្រ់ត្តក្បុងឆប ាំ២០១៥សនះ។  
 ត្ាំដណងេរម្លបស់ាចញ់តិ្ ដខសរេឡាយនិយមរតូ្វានសមើលសឃើញថា សក្ើត្ម្លនសៅសេធើរ 
រគបរ់ក្េួង សាទ បន័ នាយក្ដឌ ន និងមនធីរត្តមបណាថ រាជធានី សខត្ថនានាក្បុងរបសទេក្មពុជ។ 
សហើយបញ្ហា សនះសៅដត្បនថសក្ើត្ម្លន និងគម នការសដះរសាយ។ សបើសទាះបីជ ក្មពុជមនិទានម់្លន
ចាបរ់បឆាំងនឹងអាំសពើបក្សពកួ្និយម ដខសរេឡាយសាចញ់តិ្និយម ឬរគួសារនិយមក្ស៏ដយ ដត្
សបើគិត្ពីអភាិលកិ្ចចលា ការរបរពឹត្ថិអាំសពើបក្សពកួ្ ដខសរេឡាយសាចញ់តិ្ ឬរគួសារនិយម គឺជ
សរឿងដដលមនិអាចទទួលយក្ាន សហើយវាជទាំនាេ់ផលរបសោជន ៍បណាថ លឲ្យខូចរបពន័នដឹក្នាាំ
ដបបអភាិលកិ្ចចលាននយុទនសាន្រេថេបូលរបេ់រដឌ ភាិល ចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ និងមនិ
រេបត្តមក្តិ្កាេញ្ហដ អងគការេហរបជជតិ្ េថីពីការរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ។ ភាពមនិរបរក្តី្នន
ការដត្ងត្តាំងបក្សពួក្ ដខសរេឡាយ សាចញ់តិ្និយម ឬរគួសារនិយមក្បុងសាទ បន័រដឌ អាចឈន
សៅរបរពឹត្ថអាំសពើពុក្រលួយានោ៉ងងាយ សដយសារពកួ្សគម្លនឥទនិពលសៅវញិសៅមក្ សហើយវាក្៏
ជបញ្ហា របឈមោ៉ងធាំេាំរាបក់ាររបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយផងដដរ។ 
 ការចត្ត់្តាំង ឬការដត្ងត្តាំងជលក្ខណៈបក្សពកួ្ ដខសរេឡាយសាចញ់តិ្ ឬរគួសារនិយម
សដយគម នត្ម្លល ភាពដដលានបិទឱ្កាេ និងរារាាំងការចូលរមួសដយសពញសលញ។ ក្រណីជសរចើន
ក្ាំពុងានសក្ើត្ម្លនសៅក្បុងគណបក្សនសោាយ និងត្តមសាទ បន័រដឌសដយគម នការរតួ្ត្ពិនិត្យ។ 
សោក្នាយក្រដឌមន្រនថី ហុ៊ន ដេនក្ធ៏ាល បា់នរពម្លនដល់មន្រនថីមនិឱ្យរក្េួង ឬសាទ បន័នីមយួៗកាល យ
ជទីក្ដនលងេរម្លបស់រៀបចាំឱ្យម្លនបក្សពួក្ ដខសរេឡាយ សាចញ់តិ្ ឬរគួសារនិយម (43) និងថា 
ការងាររបេ់ពកួ្សគមនិដមនជជមងតឺ្ពូជក្ស៏ដយ(44)។  
 ជការពិត្ សាចញ់តិ្ កូ្ន បថី របពននននអបក្នសោាយ ឬេម្លជិក្គណបក្សនសោាយ 

                                                           
43 សហ ូវអូីសអ, ការកាត្ប់នទយបញ្ហា រគសួារនិងបក្សពកួ្និយមសៅក្មពុជ, នថង១៤ ដខវចិឆកិា ឆប ាំ២០១៤ 
44 http://www.phnompenhpost.com/lift/nepotism-family-problem 
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រតូ្វានជបស់ឆប ត្ មនិដមនជបញ្ហា សនាះសទ ប៉ុដនថបញ្ហា សៅរត្ងថ់ា រសបៀបដដលពកួ្សគកាល យជសបក្ខ
ជនឈរសឈម ះជត្ាំណាងរាន្រេថត្តមនីតិ្វធីិគម នត្ម្លល ភាព។ សៅក្មពុជ សមដឹក្នាាំគណបក្ស គឺជ
មនុេសម្លនអាំណាច និងេិទនិេសរមចដត្ងត្តាំងសបក្ខជន ដក្ស់ៅក្បុងបញ្ជ ីសបក្ខជនរបេ់គណបក្ស។ 
រកុ្មសមដឹក្នាាំគណបក្សេាំខាន់ៗ ានដក្ ់ឬសរជើេសរ ើសាចញ់តិ្ កូ្ន បថី របពននរបេ់ខលួនឱ្យឈរជ
សបក្ខជន។ ការសរជើេសរ ើេដត្ងត្តាំងសនះ គឺគម នត្ម្លល ភាព សធវើឱ្យមនិម្លនការរបក្ួត្របដជងសដយសេមើ
ភាពគប ក្បុងគណបក្សសនាះ។  
 ម្លនក្រណីដត្ងត្តាំង និងដក្ជ់ាំនេួកូ្នរបុេទាាំងពីរ និងក្មួយរបុេបសងកើត្របេ់សោក្ ឧប
នាយក្រដឌមន្រនថី រដឌមន្រនថីរបចាំទីេឋីការរដឌមន្រនថីឲ្យកាល យជត្ាំណាងរាន្រេថសខត្ថត្តដក្វ  និងកូ្នរបុេ
ម្លប ក្ស់ទៀត្រតូ្វានត្សមលើងឋនៈ និងដត្ងត្តាំងជអគគនាយក្រងននអាជញ ធរជតិ្អបារា ដដលេទិត្សៅ
សរកាមការរគបរ់គងរបេ់សោក្រសាប។់ សដយដ ក្ ក្មួយរបុេបសងកើត្របេ់សោក្ម្លប ក្រ់តូ្វាន
ដត្ងត្តាំងជជាំនួយការផ្ទធ ល់របេ់សោក្ផ្ទធ ល់។  សរៅពីក្រណីសោក្ េុខ អាន ម្លនក្រណីសផសង
សទៀត្ពាក្ព់ន័ននឹងសោក្ សៅ េុខា ជរបធានរបធានេហពន័នាល់ទាត្ក់្មពុជ និងជនាយឧត្ថម
សេនីយផ៍្ទក យបនួ អគគសមបញ្ហជ ការក្ងរាជអាវុធហត្ទសលើនផធរបសទេ ដដលកូ្នរបសាររបុេរបេ់
សោក្ សឈម ះ សា៉ វណត និត្ អតី្ត្សមបញ្ហជ ការរងក្ងរាជអាវុហត្ទរកុ្ងភបាំសពញ រតូ្វានដត្ងត្តាំងជ
សមបញ្ហជ ការក្ងរាជអាវុធហត្ទសខត្ថសេៀមរាប។ សោក្ សា៉ វណត និត្ គឺជកូ្នរបុេបសងកើត្របេ់
សោក្ឧត្ថមសេនីយ ៍ សា៉ វណត ៈ សមបញ្ហជ ការក្ងរាជអាវុធហត្ទសខត្ថាត្ដ់ាំបង។ ក្រណីមយួសទៀត្
ដដរ កូ្នរបុេរបេ់សោក្ឧបនាយក្ដឌមន្រនថីរក្េួងមហានផធ ដដលបចចុបផនបជត្ាំណាងរាន្រេថសខត្ថនរព 
ដវងសដយរពះរាជរកឹ្ត្យសលខនេ/រក្ត្/០៨១៥/៨៣៨ ចុះនថងទី០៣ ដខេីហា ឆប ាំ២០១៥ ។ 
 ម្លនក្រណីមយួសផសងសទៀត្ គឺសោក្ ដូង  សាសវឿនជរបធានមនធីរធមមការ  និងកូ្នរេីសឈម ះ 
វ៉ា រ៉ាវ ី ដដលរតូ្វានដត្ងត្តាំងជអនុរបធានមនធីរសកាថ បកាថ បរ់ដឌាលហិរញ្ដ វត្ទុ រតូ្វានសគសចទ
របកានថ់ា ម្លនអាំសពើពុក្រលួយានសក្ើត្សចញពីរគួសារនិយម បក្សពួក្និយមក្បុងមនធីរដដលម្លនឪ 
ពុក្ជរបធានមនធីរ និងកូ្នរេីជអនុរបធានមនធីរសនះ។ ក្រណីសនះ រតូ្វានបុគគលិក្សធវើការសៅក្បុង
មនធីរធមមការសខត្ថសកាះកុ្ងសចទរបកាន ់ ទាំហាំននការរបរពឹត្ថអាំសពើពុក្រលួយ គឺពិត្ជានសធវើឱ្យមន្រនថី  
សផសងសទៀត្ ដដលម្លនរបវត្ថកិារងារយូរអដងវង រតូ្វដត្សចញមុខោត្រត្ដងពីក្រណីសរបើអាំណាចពុក្
រលួយ សដយាត្ប់ងថ់វកិាជតិ្ោ៉ងសរចើនេននឹក្េនាន បក់្បុងឆប ាំ២០១៣  និង២០១៤(45)។  
 ម្លនក្រណីជសរចើនទាក្ទ់ងនឹងការចត្ត់្តាំង និងដត្ងត្តាំងេម្លជិក្រគួសារ សាចញ់តិ្ 
បសងកើត្ រមួទាាំងបថី ឬរបពនន ឬកូ្ន សដើមផកីាល យជមន្រនថីសាធារណៈរបេ់រដឌក្បុងមុខត្ាំដណងក្បុងសាទ បន័
រដឌដដលេពវនថងសនះពួក្សគសៅបសរមើការ សហើយការដត្ងត្តាំងសនះសៅដត្បនថសក្ើត្ម្លន សហើយេរម្លប់
អបក្រតូ្វានដត្ងត្តាំងរចួមក្សហើយ គឺសៅដត្បនថសធវើការក្បុងទរមងប់ក្សពកួ្និយម និងរគួសារនិយម
ដបបសនះដដដលសដយគម នការផ្ទល េ់បថូរអវីស ើយ។ 

                                                           
45  ធាល យសរឿងពុក្រលួយ និងរគួសារនិយមសៅមនធីរធមមការសខត្ថសកាះកុ្ង កាដេត្ពត័្ម៌្លនជត្ ិសចញផាយនថងទ០ី៣ ដខមក្រា ឆប ាំ២០១៥។ 
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 ក្រណីសផសងសទៀត្ ដដលខុមដន្រហវលានក្ត្រ់ត្តពីឆប ាំក្នលងសៅ ដដលក្ាំពុងបនថកានក់ាប់
ត្ាំដណង ដូចជក្រណីរគួសារ ដខសរេឡាយ និងសាចញ់តិ្និយមក្បុងសាទ បន័រក្េួងរបេ់ខលួន ជ
អបក្ម្លនអាំណាចរដឌមន្រនថីដដលដត្ងត្តាំងកូ្ន ឬ/និងរបពនន និងេម្លជិក្រកុ្មរគួសាររបេ់ខលួន រតូ្វ
ានចត្ត់្តាំង ឬដត្ងត្តាំងជមន្រនថីសាធារណៈរបេ់រដឌក្បុងមុខត្ាំដណង េទិត្សៅសរកាមការរគបរ់គង
សាទ បន័របេ់ខលួន ម្លនសោក្ េុខ អាន រដឌមន្រនថីទីេថីការគណៈរដឌមន្រនថី សោក្ សហា ណាាំហុង រដឌ  
មន្រនថីរក្េួងការបរសទេ សោក្ ចម របេិទន អតី្ត្រដឌមន្រនថីរក្េួងពាណិជជក្មមដដលសៅសពលសនះ
រតូ្វបថូរសៅសធវើជរដឌមន្រនថីរក្េួងឧេាហក្មម និងេិបផក្មម សោក្ េុ៊យ ដេម រដឌមន្រនថីរក្េួងដរ ៉
និងថាមពល សោក្ ជ ចនតូ់្ អគគសទសាភាិលធនាគរជតិ្ននក្មពុជ សោក្ងនួ ញិុលអនុ
របធានទីពីរននរដឌេភា រពមទាាំងរដឌមន្រនថីសៅត្តមបណាថ រក្េួង មនធីរជសរចើនសផសងសទៀត្ េូមផដីត្
សោក្ ឱ្ម យុិនសទៀង របធានអងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ ក្ម៏្លនកូ្នរេីម្លប ក្ក់ានក់ារងារសៅ
សរកាមបងាគ បរ់បេ់សោក្សដយផ្ទធ ល់ផងដដរ(46)។ 
 ជមយួគប សនះ ម្លនក្រណីជសរចើនទាក្ទ់ងនឹងវេិមតិ្ភាពមន្រនថីសាធារណៈរបេ់រដឌ ដដល
មនិទានស់ដះរសាយសៅស ើយផងដដរ ដដលពកួ្គត្ជ់មន្រនថីសាធារណៈក្បុងត្ាំដណង ជពិសេេ
េម្លជិក្រាជរដឌ ភាិល កានក់ាប ់ ឬរគបរ់គងរកុ្មហុ៊នឯក្ជនដដលក្រណី ឬេក្មមភាពទាាំងសនះ 
គឺជការរ ាំសោភបាំពានរដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជណាចរក្ក្មពុជ រត្ងម់្លរត្ត១២០ ដដលានដចងថា 
«មុខងារននេម្លជិក្រាជរដឌ ភិាលម្លនវេិមិត្ភាពនឹងេក្មមភាពខាងវជិជ ជីវៈ ដផបក្ពាណិជជក្មម 
ឬឧេាហក្មម សហើយនឹងការកានត់្ាំដណងណាមយួក្បុ ងមុខងារសាធារណៈ» និងផធុយពីម្លរត្ត៣៥ 
ននចាប ់េថីពីេហលក្ខនថិក្ៈមន្រនថីរាជការេីុវលិននរពះរាជណាចរក្ក្មពុជ ានដចងថា «រតូ្វហាម
ឃាត្ជ់ដចខ់ាត្ដល់អបក្រាជការនូវការចូលជេម្លជិក្ក្បុ ងរកុ្មរបឹក្ាភិាល ឬរគបរ់គងរកុ្ម
ហុ៊នឯក្ជនសដយផ្ទធ ល់ ឬសដយរបសោល»។ ឧទាហរណ៍ ក្រណីសចទរបកាន ់េថីពីវេិមតិ្ភាព
ថាានរបរពឹត្ថផធុយសៅនឹងម្លរត្តខាងសលើ សោក្ សៅ គឹមហួន ជរដឌមន្រនថីរបតិ្ភូអមនាយក្រដឌមន្រនថ ី
ដដលជេម្លជិក្រាជរដឌ ភាិល  សហើយម្លនត្នួាទីជសាក្លវទិាធិការននសាក្លវទិាល័យក្មពុ
ជ។ សាក្លវទិាធិការននសាក្លវទិាល័យក្មពុជ គឺជសាទ បន័ឯក្ជន ក្ដូ៏ចជដផបក្ននវជិជ ជីវៈ
ដផបក្ពាណិជជក្មម (47)។ 
 បញ្ហា បក្សពកួ្ និងរគួសារនិយម រតូ្វានសគរាបប់ញ្ចូ លសៅក្បុងទរមងម់យួននអាំសពើពុក្រលួយ 
ដដលសរៅពីេាំណូក្ ការសក្ងរបវញ័្ច  ការលួចបនលាំ ការេមលុត្គាំរាម និងអាំសពើពុក្រលួយដផបក្នសោ
ាយ។ បក្ខពកួ្និយម (Nepotism) គឺជយនថការននការរ ាំសោភអាំណាច និងសលើក្ត្សមកើងដត្រកុ្ម ឬ
ញតិ្េនាឋ នរបេ់អបក្ដឹក្នាាំសដើមផរីគបរ់គងត្នួាទីណាមយួ។ បញ្ហា បក្សពួក្និយមក្បុងរក្េួង ឬ
សាទ បន័រដឌសនះនាាំមក្នូវផលវាិក្ជសរចើន ដូចជការរបក្តួ្របដជងមនិសេមើភាព និងគុណភាព
                                                           
46 បុិច េុធារ ី and Kevin Ponniah, េសន្រងាគ ះជតិ្សេបើអគគសលខាធិការេភាពនយល់ពីការរគបរ់គងបុគគលិក្ដស៏រចើនេសមផើម 
http://www.postkhmer.com/; Thu, 23 October 2014 
47 សគហទាំពរ័សដើមសត្តប ត្ នថងទី០៩ ដខកុ្មាៈ ឆប ាំ២០១៥។ 
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ការងារធាល ក្ចុ់ះជសដើម។ សលើេពីសនះ វានឹងសធវើឱ្យម្លនការរបរពឹត្ថិអាំសពើពុក្រលួយរទងរ់ទាយធាំក្បុង
សាទ បន័សនាះ។«វាអាចសធវើឱ្យាក្ទឹ់ក្ចិត្ថដល់បញ្ហដ វនថ ឬក្អ៏បក្ដដលសរៀនេូរត្ អបក្ដដលម្លនជាំនាញ 
និងេមត្ទភាពពិត្រាក្ដ ដដលគត្ច់ងចូ់លសៅបសរមើសាទ បន័សនាះ សហើយគត្មិ់នម្លនឱ្កាេ
សរពាះរតូ្វានឆក្យ់ក្ ឬក្រ៏ក្ាទុក្សដើមផីឱ្យរកុ្មរគួសារសាចញ់តិ្។ សពលណាដដលសយើងម្លន
រកុ្មរគួសារ ឬបក្សពកួ្និយមអញ្ចឹង វាអាចសធវើឱ្យការបាំសពញការងារមិនេូវម្លនរបេិទនភាព សហើយ
និងគុណភាព»(48)។ ទាក្ទ់ងនឹងការរបកាេសោក្នាយក្រដឌមន្រនថី ហុ៊ន ដេន កាលពីឆប ាំក្នលងសៅ  
េឋីពីការលុបបាំាត្ប់ញ្ហា រគួសារនិយម និងការរះិគនរ់បេ់សោក្នាយក្រដឌមន្រនថី សលើបញ្ហា អនថរាគមន ៍
នានារបេ់ញតិ្េនាថ នដដលជបថី របពននកានត់្ាំដណងខពេ់ក្បុងជួររដឌ ភាិល សោក្ ឱ្ម យុិន 
សទៀង របធានអងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយម្លនរបសាេនស៍ដយខលីថា វាជកិ្ចចការរបេ់បក្សមនិ
ទាក្ទ់ងអវីនឹងអងគភាពរបេ់សោក្សទ៖ «េូមជរម្លបថា សនាះជកិ្ចចការរបេ់បក្ស។ កិ្ចចការរបេ់
អងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ គឺឯក្រាជយ។ ខញុ ាំេុាំមិនលូក្ោនស់ទ។ កុ្ាំនាាំខញុ ាំរចបូក្រចបល់ ាយ
បិណឍ  ជាយារត្»(49)។ 
 ៥.២.៣. ភាពមិន្ប្ក្តីននេាំណូក្នរោាយ និងការក្ិបរក្ងរោយ
មន្រនតីនរោាយមានអាណតតិ 
 មន្រនថនីសោាយ ក្បុងរាយការណ៍សនះេាំសៅសលើមន្រនថីម្លនអាណត្ថិ សដយការសាះសឆប ត្  
និងអាណត្ថិដដលសក្ើត្ស ើង និងបញ្ចបស់ៅវញិសដយសារការសផថើម និងបញ្ចបអ់ាណត្ថិនីមយួៗនន
ការសាះសឆប ត្។ មន្រនថីទាាំងសនាះ រមួម្លនេម្លជិក្រកុ្មរបឹក្ាឃុាំ/េងាក ត្ ់ រកុ្មរបឹក្ារកុ្ង/រេុក្/
ខណឍ  និងេម្លជិក្រកុ្មរបឹក្ាសខត្ថ/រាជធានី រដឌសលខាធិការ រដឌមន្រនថី សទេរដឌមន្រនថី េម្លជិក្េភា 
និងរដឌេភា រពឹទនេភា និងេម្លជិក្រាជរដឌ ភាិល។ រាយការណ៍ឆប ាំ២០១៥សនះ ានរក្សឃើញ 
ម្លនចាំននួ១១ក្រណីពាក្ព់ន័ននឹងភាពមនិរបរក្តី្ននេាំណូក្ និងការកិ្បសក្ងរបវញ័្ច  របរពឹត្ថសដយ
មន្រនថីនសោាយ។ 
 ចាប ់ េឋីពីការរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ សៅដត្ជចាបដ់ដលមនិទានា់នឆលុះបញ្ហច ាំងអាំពីត្ម្លល
ភាពពិត្រាក្ដសៅស ើយសទ។ មនិត្ម្លល ភាពរត្ងថ់ា ការរបកាេរទពយេមផត្ថិដដលត្រមូវសដយ
ចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ មនិានត្រមូវឲ្យរបកាេសដយសបើក្ចាំហជសាធារណៈ ឬថាពត័្ម៌្លន  
េថីពីរទពយេមផត្ថិរបេ់មន្រនថីទាាំងសនាះរតូ្វានសគចត្ទុ់ក្ថា ជពត័្ម៌្លនេម្លង ត្ ់សដយមនិអនុញ្ហដ ត្
ឲ្យសលចសចញសៅសរៅឲ្យសាទ បន័ ឬបុគគលណាម្លប ក្ដឹ់ងានស ើយ សរៅដត្ពីរបធានអងគភាពរបឆាំង
អាំសពើពុក្រលួយ។ ម្លនការសចទរបកាន ់ និងទ ាីក្រណ៍អាំពីភាពមនិរបរក្តី្េាំណូក្ និងការកិ្ប 
សក្ងសដយមន្រនថីនសោាយ ដដលក្បុងសនាះពាក្ព់ន័ននឹងក្រណីកិ្បសក្ងថវកិា ការរ ាំសោភដីធលី និងការ
បសណថ ញសចញសដយបងខាំ ភាពមនិរបរក្តី្ក្បុងការេូក្ា៉នស់ដើមផាីនត្ាំដណងលាៗ  ក្ដនលងរក្រាក្់
                                                           
48  សោក្រពាប កុ្ល ក្បុងក្ចិចេម្លា េនជ៍មយួវទិយុអាេីុសេរ ីក្បុងអត្ទបទ «េងគមេីុវលិចងឱ់្យបញ្ចូ លបញ្ហា បក្សពួក្និយមក្បុ ងចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្
រលួយ» នថងទ១ី១ ដខមក្រា ឆប ាំ២០១៦។  
49  េូមអានអត្ទបទខាងសលើ។ 
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ានសរចើន ការសដះដូរទីត្តាំងរក្េួង មនធីរ ការោិល័យសាធារណៈជសដើម។ 
  ក្រណីជសម្លល ះដីធលីដរុ៏ា ាំនរសៅត្ាំបនបឹ់ងក្ក្ ់ គឺជបញ្ហា ដដលសលចសធាល  ក្បុងចាំសណាមក្រណី
រ ាំសោភបាំពានដីធលី និងការបសណថ ញសចញននត្ាំបនស់ផសងៗសទៀត្ក្បុងរាជធានីភបាំសពញ ដដលរហូត្មក្
ដល់សពលសនះ គឺជនរងសរគះពីការបសណថ ញសចញសដយបងខាំ មនិទានា់នសដះរសាយឲ្យអេ់សៅ
ស ើយសទ។ ភាពមនិរបរក្តី្ក្បុងការសដះដូរទីត្តាំងរក្េួងេុខាភាិល និងការផថល់លុយសគល
នសោាយសដយគម នចាប ់ ដដលម្លនទីត្តាំងសៅវថីិក្មពុជសរកាមក្បុងេងាក ត្ម់សនារមយ ខណឍ ៧មក្
រា រាជធានីភបាំសពញរតូ្វសដះដូរសៅទីត្តាំងថមីក្បុងខណឍ ទួលសគក្ េទិត្ក្បុងបរសិវណវទិាសាទ នជតិ្េុខ
ភាពសាធារណៈ ដដលការសដះដូរទីត្តាំងសនះ រតូ្វានដបងដចក្លុយពីការលក្រ់ទពយេមផត្ថិសា
ធារណៈ។  
 ៥.២.៤.ភាពមិន្ប្ក្តីននេាំណូក្ និងក្ិបរក្ងរោយមន្រនតីសាធារណៈក្នងុ
តាំដណង 
 រាយការណ៍ានរក្សឃើញ និងក្ត្រ់ត្តានចាំននួ១៣៥ក្រណី (សេមើនឹងជង៤៥ភាគរយ)
សលើក្រណីេរុប ដដលពាក្ព់ន័ននឹងេាំណូក្ការកិ្បសក្ង របវញ័្ច របរពឹត្ថសដយមន្រនថីរាជការសាធារ 
ណៈក្បុងត្ាំដណងដដលជមន្រនថីក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ មន្រនថីតុ្ោការ និងនគរាលក្បុងមុខ
ត្ាំដណង។ ម្លនចាំននួ៦៤ក្រណី ដដលរតូ្វានរបរពឹត្ថសដយមន្រនថ ី រាជការសាធារណៈក្បុងត្ាំដណង
ដដលបសរមើការងារជមន្រនថីរាការេីុវលិ ក្បុងសាទ បន័រដឌម្លន៤៣ក្រណីសផសងសទៀត្ របរពឹត្ថសដយសាទ
បន័ ក្ងក្ាំោាំងរបដបអ់ាវុធ ១៥ភាគរយរបរពឹត្ថសដយមន្រនថីតុ្ោការ និង១២ភាគសដយអាជញ ធរ
មូលដឌ ន។ ការរក្សឃើញបងាា ញថា រគប២់៦សខត្ថ/រាជធានីទាាំងអេ់េុទនដត្រក្សឃើញនូវក្រណីនន
ភាពមនិរបរក្តី្ននរបរពឹត្ថអាំសពើពុក្រលួយ និងរ ាំសោភអាំណាច ឬេមត្ទកិ្ចចដផបក្រដឌាលសដយមន្រនថី
សាធារណៈក្បុងមុខត្ាំដណង សដយរាជធានីភបាំសពញាននាាំមុខសគ គឺម្លន២៩ក្រណី និងសខត្ថ
មណឍ លគិរមី្លន១០ក្រណី។ េរម្លប២់៣សខត្ថ សរៅពីសនះ គឺម្លនតិ្ចជង១០ក្រណី និងសរចើនជង
១ក្រណី។ ភាពមនិរបរក្តី្ននេាំណូក្ និងការកិ្បសក្ងរបវញ័្ច របរពឹត្ថសដយមន្រនថីសាធារណៈក្បុង
ត្ាំដណងសនះ គឺរាយការណ៍េសងកត្ និងរបមូលក្រណីរតឹ្មដត្មន្រនថី ដដលក្ាំពុងកានត់្ាំដណង និងឋ
នៈជ ទី១៖ មន្រនថីរាជការេីុវលិ ដដលម្លនឋនៈរបធាន ឬអនុរបធានមនធីរ/ការោិល័យរក្េួង/
មនធីរ/របធាន និងអនុរបធាននាយក្ដឌ ន អគគនាយក្/អគគ ធិការ/អគគសលខាធិការ និងអគគនាយក្រង/
អគគ រធិការរង/អគគសលខាធិការរង អភាិរងរកុ្ង/រេុក្/ខណឍ  សខត្ថ/រាជធានី របធាន និងអនុរបធាន
ខុទនកាល័យ ឯក្អគគរដឌទូត្ សលខាធិការរបចាំសាទ នទូត្ និងកុ្ងេុ៊លសៅសរៅរបសទេ ទី២៖ នគរ
ាលននរក្េួងមហានផធដដលម្លនឋនៈ នាយប៉ុេថិ៍ នាយប៉ុេឋិ៍រងននឃុាំ/េងាក ត្ ់អធិការ អធិការរង
រកុ្ង/រេុក្/ខណឍ  របធាន អនុរបធានការោិល័យ នាយក្ដឌ ន េបងការ េបងការរងសខត្ថ និងអគគ
េបងការរាជធានី ទី៣៖ ក្ងសោធពលសខមរភូមនិធដដលម្លនឋនៈ សមបញ្ហជ ការ សមបញ្ហជ ការរងនន
ក្ងពល សមបញ្ហជ ការ សមបញ្ហជ ការរងត្ាំបនេឹ់ក្ សមបញ្ហជ ការក្ងពល សមបញ្ហជ ការ សមបញ្ហជ ការរង
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សោធភូមភិាគ ត្ាំបន ់ អគគសមបញ្ហជ ការ អគគសមបញ្ហជ ការរងក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ។ ដផបក្ខាង
អាវុធហត្ទ៖ នាយអាវុធហត្ទ នាយអាវុធហត្ទរង រេុក្/ខណឍ /រកុ្ង សមបញ្ហជ ការក្ងរាជអាវុធហត្ទ
សខត្ថ/រាជធានី អគគសមបញ្ហជ ការ និងអគគសមបញ្ហជ ការរងរាជអាវុធហត្ទសលើនផធរបសទេ។   
 មន្រនថីក្ងតុ្ោការក្ម៏្លនពត័្ម៌្លនសចទរបកាន ់ ទាក្ទ់ងនឹងការកិ្បសក្ង និងភាពមនិរបរក្តី្
េាំណូក្ដដរ ឧទាហរណ៍ ក្រណីសចទរបកាន ់ និងចបខ់លួនសដយអងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ 
សលើរបធានសាោដាំបូងរាជធានីភបាំសពញ សោក្ អាាំង ម្លលតី្ជសដើម។ សរៅពីសនះ មន្រនថីអាជញ ធរ
មូលដឌ ន មន្រនថីបាំសរ ើការសៅវេ័ិយជលផល និងនរពសឈើ ដូចជនាយខណឍ /េងាក ត្រ់ដឌាលជលផល 
និងនរពសឈើក្ម៏្លនជបព់ាក្ព់ន័ននឹងអាំសពើភាពមនិរបរក្តី្េាំណូក្ ក្បុងសពលបាំសពញត្នួាទី ភារកិ្ចច
របេ់ខលួនដដរ ដូចជក្រណីពាក្ព់ន័ននឹងបទគាំរាមក្ាំដហងយក្របេ់នាយេងាក ត្ ់និងនាយរងេងាក ត្់
រដឌាលនរពសៅសខត្ថមណឍ លគិរ ីរត្នគិរ ីនិងសខត្ថជបត់្តមរពាំដដនសវៀត្ណាមពាក្ព់ន័ននឹងក្រណីអនុ
វត្ថឲ្យម្លនការនាាំសឈើសចញសដយខុេចាប ់ និងការអនុញ្ហដ ត្ឲ្យជនជតិ្សវៀត្ណាមចូលមក្ទឹក្ដី 
ក្មពុជកាបស់ឈើត្តមដត្អាំសពើចិត្ថជសដើម។   
៥.៣. ភាពមិន្ប្ក្តនីន្ទពយេមបតតិ និងហរិញ្ញវតថុរបេគ់ណបក្សេាំខាន់ៗ 
 ឆប ាំ២០១៥សនះ ក្ដូ៏ចជឆប ាំមុនៗដដលគម នពត័្ម៌្លន ឬរាយការណ៍ េឋីអាំពីរទពយេមផត្ថិ និង
ហិរញ្ដ វត្ទុរបេ់គណបក្សនសោាយ ជពិសេេគណបក្សកានអ់ាំណាច។ រាយការណ៍េឋីពី
ហិរញ្ដ វត្ទុគណបក្សកានអ់ាំណាច មនិថាសាធារណជនសទ េូមផដីត្េម្លជិក្របេ់គណបក្សមនិ
ដដលានទទលួរាយការណ៍ហិរញ្ដ វត្ទុរបចាំឆប ាំស ើយ។ រសបៀបវារៈននកិ្ចចរបជុាំ និងេនបិាត្របេ់
គណបក្សធាំៗ ពុាំដដលានសលើក្ស ើងពីការសធវើរាយការណ៍ហិរញ្ដ វត្ទុរបចាំឆប ាំ ឬបចចុបផនបភាពសាទ ន
ភាពហិរញ្ដ វត្ទុគណបក្ស។ គណបក្សទាាំងសនះានយក្សលេថា ានសធវើរាយការណ៍របចាំឆប ាំសៅ
រក្េួងមហានផធ ឬរក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ។ គណបក្សនសោាយខលះ ជពិសេេគណបក្ស
កានអ់ាំណាចានលក្ ់ និងជលួអគរ/សាប ក្ក់ារគណបក្ស។ ក្នលងមក្ សគសឃើញម្លនការរបកាេ
អាំពីចាំនួនទឹក្រាក្ជ់មូលនិធិទូរទេសន ៍ ឬការនរអងាគ េរាក្េ់រម្លបេ់ក្មមភាពរបេ់គណបក្ស 
េសន្រងាគ ះជតិ្ ដដលទទលួានពីេបផុរេជនទាាំងក្បុង និងសរៅរេុក្។ 
 សរកាយពីានេសងកត្ សៅសលើការចាំណាយក្បុងយុទននាការសាះសឆប ត្ ខុមដន្រហវលានេសងកត្
ដថមសទៀត្ សលើការបនថផថល់រាក្ក់ាេរបេ់បុគគលឯក្ជនេរម្លបជ់អាំសណាយ ឬការក្សាងសហដឌ
រចនាេមពន័ន សដយសមដឹក្នាាំគណបក្សកានអ់ាំណាច ខណៈដដលក្រណីទាាំងសនះ កាល យជការទិញ
េនលឹក្សឆប ត្ក្បុងយុទននាការននការសឃាេនាសាះសឆប ត្ និងឥទនិពលនសោាយក្បុងការេសរមច
របេ់រដឌ ភាិល និងរដឌេភា។ 
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៦. សននដិ្ឋា ន  
 ការេសងកត្ក្បុងអាំ ុងចសនាល ះពីដខមក្រា ដល់ដខធបូ ឆប ាំ២០១៥ រក្សឃើញោ៉ងសហាចណាេ់ 
ម្លន២៩៧ក្រណី ជអាំសពើពុក្រលួយនសោាយ និងការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វ។ ចាំនួន
ក្រណីដដលរបមូល និងក្ត្រ់ត្តទុក្សនះានសក្ើនស ើងចាំននួ៨០ក្រណី សលើេចាំននួក្រណីដដល
របមូលាន និងក្ត្រ់ត្តទុក្កាលក្បុងឆប ាំ២០១៤ក្នលងសៅ។ ក្បុងសនាះ ចាំននួ១១ក្រណីពាក្ព់ន័ននឹង
ការ ាំសោភអាំណាចធងនធ់ងរ របរពឹត្ថសដយថាប ក្ដឹ់ក្នាាំនសោាយជនខ់ពេ់ ថាប ក្ដឹ់ក្នាាំសាទ បន័នីតិ្
របតិ្បត្ថ ិ សាទ បន័នីតិ្បញ្ដត្ថិ និងសាទ បន័តុ្ោការ ឬថាប ក្ដឹ់ក្នាាំជនខ់ពេ់គណបក្សនសោាយជ
សដើម។ ភាពមនិរបរក្តី្ននេាំណូក្ និងកិ្បសក្ង របរពឹត្ថសដយមន្រនថីសាធារណៈក្បុងត្ាំដណងម្លន
ចាំននួ១៣៥ក្រណី ក្បុងសនាះ រតូ្វានចត្វ់ធិានការានចាំននួ៤៣ក្រណី ខណៈដដលក្រណីដដល
ពាក្ព់ន័ននឹងការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វ ម្លនក្បុងសគលបាំណងបសរមើផលរបសោជនឲ៍្យ
គណបក្សនសោាយម្លនចាំននួ១៣៣ក្រណី ក្បុងសនាះម្លន២ក្រណី រតូ្វានចត្វ់ធិានការ។ 
ក្រណីភាពមនិរបរក្តី្េាំណូក្ និងការកិ្បសក្ងរបរពឹត្ថសដយមន្រនថីនសោាយម្លនអាណត្ថិសដយ
ការសាះសឆប ត្ម្លន១១ក្រណី និងភាពមនិរបរក្តី្ននក្រណីពាក្ព់ន័ននឹងការដត្ងត្តាំងសាចញ់តិ្ 
ដខសរេឡាយនិយមម្លន៨ក្រណី។ 
 ម្លនការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វ ក្បុងសគលបាំណងបសរមើផលរបសោជនឲ៍្យគណ
បក្សនសោាយម្លនចាំននួ១៣៣ក្រណី ដដលរាយការណ៍េសងកត្ានក្ត្រ់ត្តដូចខាងសលើ ម្លន
ការចូលរមួពីេាំណាក្ថ់ាប ក្ដឹ់ក្នាាំជនខ់ពេ់ ឬមន្រនថីជនខ់ពេ់ននសាទ បន័ក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធ (ក្ង
សោធពលសខមរភូមនិធ និងនគរាលជតិ្) និងមន្រនថីសាធារណៈក្បុងមុខត្ាំដណង និងការសរបើរាេ់
របពន័នផសពវផាយរបេ់រដឌ(វទិយុ និងទូរទេសនជ៍តិ្) ក្បុងការសធវើេក្មមរបឆាំង ឬគាំរទចាំសពាះគណ
បក្សនសោាយ និងថាប ក្ដឹ់ក្នាាំគណបក្សសផសង។ ចាំននួក្រណីននការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្ម
រតូ្វ ក្បុងឆប ាំ២០១៥សនះ ម្លនចាំននួ១៣៣ក្រណី ដូសចបះគឺម្លនការសក្ើនស ើងជងឆប ាំ២០១៤ ដដល
ក្បុងឆប ាំ២០១៤ក្នលងសៅ ម្លនរតឹ្មដត្៦០ក្រណី។ ក្រណីខាងសលើសក្ើត្ម្លនសៅ២៤ ក្បុងនន២៦រាជ
ធានី/សខត្ថទូទាាំងរបសទេ។ សដយដ ក្ សៅរាជធានីភបាំសពញ សខត្ថក្ណាថ ល និងសខត្ថរពះវហិារ ម្លន
ក្រណីសរបើរាេ់ធនធានមនុេសរបេ់រដឌ បសរមើឲ្យគណបក្សនសោាយសរចើនជងសគ សបើសរបៀប
សធៀបជមយួសខត្ថសផសងសទៀត្។ 
 ក្រណីរ ាំសោភអាំណាច របរពឹត្ឋសដយថាប ក្ដឹ់ក្នសោាយជនខ់ពេ់ និងសាទ បន័រដឌេភា 
រពឹទនេភា និងរាជរដឌ ភាិលម្លនចាំនួន១១ក្រណី។  
 របពន័នផសពវផាយរដឌ សដយដ ក្ទូរទេសនជ៍តិ្ក្មពុជ (ទទក្) រតូ្វានសគសរបើរាេ់ជឧប
ក្រណ៍ផសពវផាយសគលនសោាយសឃាេនាឱ្យគណបក្សកានអ់ាំណាច ឬសឃាេនារះិគន ់ វាយ
របហាររបឆាំង សហើយេក្មមភាពផសពវផាយសនះ សៅដត្បនថភាពលាំសអៀងក្បុងការផសពវផាយរបេ់
ខលួន ក្បុងឋនៈជរបពន័នផសពវផាយរបេ់រដឌដដដល ក្បុងឆប ាំ២០១៥ក្នលងសៅថមីៗសនះ មន្រនថីអសងកត្
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ដផបក្វទិយុ និងទូរទេសនជ៍តិ្ានសធវើការេនិបដឌ នថា ក្មមវធីិផាយពត័្ម៌្លនទូរទេសនជ៍តិ្ក្មពុជ
របដហល៧០% ម្លននិនាប ការទាំសនារសៅរក្គណបក្សកានអ់ាំណាច។  
 សាទ នភាពត្ម្លល ភាពននការរគបរ់គងថវកិាសៅក្មពុជ គឺសៅម្លនក្រមតិ្ទាបខាល ាំងសៅស ើយ។ 
រាជរដឌ ភាិលក្មពុជមនិានផថល់ និងផសពវផាយពត័្ម៌្លន េឋីពីដាំសណើ រការននត្តក្ដ់ត្ងសេចក្ថី
រពាងថវកិាជតិ្ និងចាបថ់វកិាជតិ្ដដលអនុមត័្សដយរដឌេភាឲ្យានរគបរ់គន ់ ទូលាំទូោយ
ដល់សាធារណជនទូសៅ ជពិសេេដល់ត្ាំណាងរាន្រេថគណបក្សរបឆាំង អបក្សារពត័្ម៌្លន និងអងគ
ការេងគមេីុវលិ អបក្រសាវរជវជសដើម។ ក្ងវះត្ម្លល ភាពសនះ ក្ស៏ក្ើត្ម្លនផងដដរ ចាំសពាះការរគប់
រគងថវកិាជតិ្សលើការចាំណាយ និងរបភពចាំណូល។ រដឌេភាមនិម្លនសពលសវោរគបរ់គន ់ សដើមផី
េិក្ារសាវរជវ លមាតិ្អាំពីពរងាងចាប ់ និងការសធវើអធិការកិ្ចចសៅសលើរាយការណ៍ និងសេចក្ថី
រពាងចាបថ់វកិាជតិ្។ ជមយួគប សនះផងដដរ េម្លជិក្េភាគណបក្សកានអ់ាំណាច ហាក្ដូ់ចជ
សដើរត្នួាទីជអបក្ការពាររដឌ ភាិល ក្បុងការអនុមត័្ចាប ់េថីពីថវកិាជតិ្ជសរៀងរាល់ឆប ាំ។ សគសឃើញ
ជទូសៅថា សេចក្ថីរពាងចាបថ់វកិាជតិ្ មនិដដលរតូ្វានអនុមត័្ សដយម្លនវត្ថម្លនេសមលងគណ
បក្សរបឆាំងស ើយ។   
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៧. ឧបេមពន័ធ 

៧. ១. ឧទាហរណ៍ ឯក្សារខលះទាក្ទិ់ននឹងគណបក្សរបជជនម្លនរចនាេមពន័នក្បុងសាទ បន័រដឌ 
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៧.២. ឧទាហរណ៍ ឯក្សារទាក្ទិ់ននឹងញត្ថគិាំរទគណបក្សកានអ់ាំណាច ឬរបឆាំងគណបក្ស
ជាំទាេ់ 
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៧.៣. ឧទាហរណ៍ ឯក្សារពត័្ម៌្លនចុះផាយេឋីពីការសរបើរាេ់ធនធានមនុេសរបេ់រដឌបសរមើ
របសោជនគ៍ណបក្សកានអ់ាំណាច 
 

សោក្ផ្ទក យម្លេ៤ ជ ត្តរា ថាក្ងទព័ជទព័របេ់គណបក្សរបជជនក្មពុជ 

សដយ រាជញ សចវ 
2015-07-29 

សមទាហានផ្ទក យម្លេ៤ ននក្ងសោធពល
សខមរភូមនិធម្លប ក្ ់ សលើក្ស ើងថា ទាហាននន
ក្ងសោធពលសខមរភូមនិធជរបេ់គណ

បក្សរបជជនក្មពុជ សរពាះ សោក្ ហុ៊ន 
ដេន ដដលជរបធានគណបក្សសនះជអបក្
ផគត្ផ់គងទ់ាហាននាសពលបចចុបផនប។ 
បញ្ហា សនះ គណបក្សរបឆាំង និងអបក្វភិាគ

នសោាយ ថាការសលើក្ស ើងសនះ ខុេសៅនឹងរដឌធមមនុញ្ដ  ដដលដចងពីក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធជ
ក្ងក្ម្លល ាំងរបេ់រដឌ មនិដមនជរបេ់បក្សសទ និងទាមទារឲ្យម្លនការដក្ត្រមូវ។ 

អគគសមបញ្ហជ ការរងក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ និងជត្ាំណាងគណៈសមបញ្ហជ ការឯក្ភាពេមរភូមិ
រាសាទរពះវហិារ ផ្ទក យម្លេ៤ សោក្ ជ ត្តរា រ ាំឭក្សៅក្ងទព័ថា ក្ងទាហានទាាំងអេ់ជរបេ់
គណបក្សរបជជនក្មពុជ និងជរបេ់របជជន។ ដថលងសៅចាំសពាះមុខមន្រនថីសោធា មន្រនថីរដឌ ភាិល 
និងវេ័ិយឯក្ជន សមទាហានផ្ទក យម្លេ៤ របចាំត្ាំបនរ់ពះវហិារ សៅវមិ្លនេនថិភាព នថងទី២៩ ដខក្
ក្កដ សោក្ ជ ត្តរា និោយេមឋសីសាម ះរត្ងរ់បេ់ខលួនថា ក្ងទព័រតូ្វការចូលរមួការពារជតិ្ និង
ការពារមនិឲ្យម្លនបដិវត្ថនព៍ណ៌៖ «សបើនិោយឲ្យចាំ ក្ងទព័ គឺជរបេ់គណបក្សរបជជន សរពាះ
េសមឋចសត្សជជអបក្ចិញ្ចឹមបីាចដ់ថរក្ា ដឹក្នាាំបញ្ហជ ក្ងទព័»។ 

ការសលើក្ស ើងរបេ់ សោក្ ជ ត្តរា សនះ គឺរេបសៅនឹងគណបក្សរបជជនក្មពុជ ានដក្់
បញ្ចូ លេម្លេភាពថាប ក្ដឹ់ក្នាាំក្ងក្ម្លល ាំងជសរចើនរូប ជេម្លជិក្គណៈក្មមការក្ណាឋ លរបេ់
គណបក្សកានអ់ាំណាចចេ់វេាមយួសនះ។ ក្បុងសនាះក្ម៏្លន សោក្ ជ ត្តរា កានត់្នួាទីសៅក្បុងគ
ណៈក្មមការក្ណាឋ លគណបក្សសនះដដរ។ ការបញ្ចូ លថាប ក្ដឹ់ក្នាាំសោធា និងថាប ក្ដឹ់ក្នាាំក្ងរាជ
អាវុធហត្ទសៅក្បុងជរួដឹក្នាាំគណបក្សសនះ រតូ្វានសាធារណជនរះិគនោ៉់ងខាល ាំងដដលមន្រនថីទាាំង
សនាះទទលួរាក្ដ់ខពីរដឌ ដត្ដបរជបសរមើការងារឲ្យបក្សសៅវញិ។ 
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ការសលើក្ស ើងរបេ់មន្រនថីជនខ់ពេ់សោធាដបបសនះ រតូ្វានអបក្វភិាគនសោាយសលើក្ស ើងថា ជ
កាយវកិារមយួចងប់ងាា ញថា ក្ងក្ម្លល ាំងឯក្រាជយរបេ់រដឌកាល យសៅជក្មមេិទនផិ្ទឋ ចមុ់ខរបេ់គណ
បក្សកានអ់ាំណាច សហើយក្អ៏ាចឆលុះបញ្ហច ាំងពីឥទនិពលក្ងក្ម្លល ាំងសោធាក្បុងការការពារគណបក្សសនះ
សៅសពលចញ់សឆប ត្ក្ថ៏ាាន។ 

ចាំដណក្អបក្នាាំពាក្យគណបក្សេសន្រងាគ ះជតិ្ សោក្ ដយម៉ បុញ្ដឫទនិ េដមឋងការសសាក្សាឋ យចាំសពាះ
ការសលើក្ស ើងរបេ់ សោក្ ជ ត្តរា សនះ និងថា សោក្ ជ ត្តរា យល់ដឹងពីជតិ្សៅម្លនក្រមតិ្។ 
អបក្នាាំពាក្យគណបក្សរបឆាំងរូបសនះ ចងស់ឃើញសាទ បន័នីតិ្របតិ្បត្ថិម្លនការដក្ត្រមូវសៅសពលខាង
មុខ៖«សយើងម្លនការសសាក្សាឋ យណាេ់នូវអវីដដលានសលើក្ស ើង សរពាះហាក្បី់ដូចជមិនាន
យល់អវីសៅសៅថា ក្ងទព័ ជតិ្ អវីសៅនាយក្រដឌមន្រនថី»។ 

ការអះអាងរបេ់ សោក្ ជ ត្តរា ដដលថាក្ងសោធពលសខមរភូមនិធជក្ងទព័របេ់គណបក្ស
របជជនក្មពុជ ហាក្ផ់ធុយពីការសលើក្ស ើងរបេ់សោក្នាយក្រដឌមន្រនថី ហុ៊ន ដេន ដដលដថលងកាល
ពីនថងទី២៣ ក្ក្កដ ថា ក្ងក្ម្លល ាំងរបដបអ់ាវុធ គឺជឧបក្រណ៍របេ់រដឌក្បុងកិ្ចចការពារជតិ្ ការពារ
រដឌធមមនុញ្ដ  និងការពាររដឌ ភាិលរេបចាប។់ 

អបក្ជាំនាញដផបក្វទិាសាន្រេថនសោាយ សោក្បណឍិ ត្ រេ់ រ៉ាវុធ ម្លនរបសាេនថ៍ា ក្ងរបដប់
អាវុធរគបរ់បសភទរបេ់ជតិ្សបើក្រាក្ដ់ខពីជតិ្ រតូ្វបសរមើជតិ្ មនិដមនបក្សសទ។ សោក្បណឍិ ត្សេបើ
ឲ្យ សោក្ ជ ត្តរា ដក្ត្រមូវការសលើក្ស ើងដបបសនះ សរពាះផធុយសៅនឹងរដឌធមមនុញ្ដ របេ់ជតិ្៖ «
ត្តមសៅមិនរតឹ្មរតូ្វសទពាក្យសនះ ពីសរពាះក្ងទព័ គឺជរបេ់ជតិ្ ការពាររបសោជនជ៍តិ្ មិនដមន
ការពារគណបក្សណាមយួសទ ចឹងគត្ម់្លនកាត្ពវកិ្ចចមយួការពារជតិ្ មិនដមនក្ងទព័ការពារ
គណបក្សសទ»។ 

ចាបេ់ឋីពីេហលក្ខនថិក្ៈទូសៅចាំសពាះសោធិន ននក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ ម្លរត្ត១ ដចងថា ក្ង
សោធពលសខមរភូមនិធ ម្លនភារកិ្ចចបសរមើរបសទេជតិ្។ សបេក្ក្មមរបេ់ក្ងសោធពលសខមរភូមនិធ 
គឺរតូ្វសរៀបចាំក្ម្លល ាំងសដើមផកីារពារ ក្សាងម្លតុ្ភូម ិ និងសដើមផបីសរមើផលរបសោជនដ៍ខ៏ពងខ់ពេ់របេ់
របសទេជតិ្។ 

សទាះដបបសនះក្ថី អបក្នាាំពាក្យគណបក្សរបជជនក្មពុជ សោក្ ឈមឹ ផលវរុណ គាំរទការសលើក្
ស ើងរបេ់ សោក្ ជ ត្តរា សរពាះរដឌ ភាិលក្មពុជ េពវនថងដឹក្នាាំសដយគណបក្សរបជជនក្មពុជ 
ដូចសនះទាហានមនិអាចសៅការពារគណបក្សសផសងានសទ។ សោក្បដនទមសទៀត្ថា ពាក្យដដល
សលើក្ស ើងថា នាយក្រដឌមន្រនថីចិញ្ច ឹមទាហាន គឺម្លននយ័ថា នាយក្រដឌមន្រនថីរគបរ់គងទាហាន៖ «
សគលនសោាយរដឌ ភិាល ជសគលនសោាយរបេ់គណបក្សឈបះសឆប ត្ សហើយបចចុ បផនបជ
សគលនសោាយរបេ់គណបក្សរបជជន ម្លននយ័ថា ការពារគណបក្សឈបះសឆប ត្សនះឯង»។ 



     . 49 
 

ោ៉ងណាក្ស៏ដយចុះ អបក្ជាំនាញដផបក្វទិាសាន្រេថនសោាយ សោក្បណឍិ ត្ រេ់ រ៉ាវុធ ពនយល់ថា 
ក្ងក្ម្លល ាំងាត្ប់ងអ់ពារកឹ្ត្ភាព របេិនសបើគណបក្សនសោាយសផសងឈបះសឆប ត្ឈនដល់ការ
កានអ់ាំណាចសៅសពលខាងមុខ អាចនឹងម្លនរដឌរបហារសោធា ឬកាល យជរបបផ្ទថ ចក់ារមយួ ប៉ុដនថ
សោក្ថា ក្បុងបរបិថរបសទេក្មពុជ េពវនថង មនិអាចសក្ើត្ម្លនសរឿងសនះានសទ សហើយសនះរគនដ់ត្
ជការបសញ្ចញមតិ្របេ់សមទព័ម្លប ក្ប់៉ុសណាត ះ៕ 

http://www.rfa.org/khmer/news/politics/Dara-said-RCAF-is-belong-to-CPP-
07282015235842.html 
 

នាយឧតតមនសនីយ៍ ហីុង រ ុននហៀង ប្បារ់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យនជឿជាក់្នលើដឹ្ក្នំា ររស់សនមតច
នតនជា 

នគហទំព័រ តន្រហែសញូវ៖ 

 (ក្ណាថ ល)៖ នាយឧត្ថមសេនីយ ៍ ហីុង ប៊ុនសហៀង េម្លជិក្គណៈក្ម្លម ធិការក្ណាឋ ល គណ
បក្សរបជជនក្មពុជ អនុរបធានគណៈពរងងឹសខត្ថក្ណាថ ល នងិជរបធានរក្មុការងារ ថាប ក្ជ់ត្ិរបចាំ
រេុក្ក្ណាថ លេធឹង ានរាបឲ់្យរបជពលរដឌ សជឿជក្េ់សមថចសត្សជ ហុ៊ន ដេន នាយក្រដឌមន្រនថ ី នន
ក្មពុជ ទាាំងសលើការដកឹ្នាាំ នងិការការពារបូរណភាពទឹក្ដី។ 

ការដថលងរបេ់នាយឧត្ថមសេនីយក៍្ិត្ថបិណឍិ ត្ ហីុង ប៊ុនសហៀង ានសធវើស ើងសៅរពឹក្នថងេុរក្ ទី១៦ ដខ
តុ្ោ ឆប ាំ២០១៥ សនះ ក្បុងឱ្កាេដដលរូបសោក្ អសញ្ជ ើញចុះេាំសណះេាំណាល ជមយួេម្លជកិ្ 
គណបក្សរបជជនក្មពុជ នងិរបជពលរដឌចាំនួន ៣.៨៤២នាក្ ់េទិត្សៅ ឃុាំរោាំងដក្ន រេុក្ក្ណាថ ល
េធឹង។ 

នាយឧត្ថមសេនយី ៍ ហីុង ប៊ុនសហៀង ានសរក្ើនរ ាំលឹក្ នងិបញ្ហជ ក្ជ់ថមីដល់របជពលរដឌ ក្ដូ៏ច
ជ េម្លជិក្គណបក្សរបជជនទាាំងអេ់ រត្ូវម្លនទាំនុក្ចតិ្ថសលើការដកឹ្នាាំ របេ់េសមឋចសត្សជ ហុ៊ន
ដេន របមុខរដឌ ភាិលក្មពុជ ដដលានខតិ្ខាំយក្ចិត្ថទុក្ដក្ ់ សធវើការសដះរសាយបញ្ហា រពាំដដន 
ជមយួរបសទេជិត្ខាង សដយរបយត័្បរបដយងបាំផុត្។ 

នាយឧត្ថមសេនយី ៍ ហីុង ប៊ុនសហៀង ានបនថថា ថមីៗ សនះ រាជរដឌ ភាិលក្មពុជ ានសធវើការ
សផធៀងផ្ទធ ត្ដ់ផនទកី្មពុជ ដដលខចពីី អងគការេហរបជជត្ិសឃើញថា ម្លនលក្ខណៈដូចគប  ទាាំងរេុងសៅ
និងដផនទី រាជរដឌ ភាិលក្ាំពុងសរបើ។ 

នាយឧត្ថមសេនយី ៍ានផ្ទឋ ាំសផញើដល់របជពលរដឌ ចូលរមួជមយួរាជរដឌ ភាិល ក្បុងការក្សាង 
និងអភវិឌ្ណន ៍ ជសេេដថរក្ាេមទិនផលនានា របេ់រាជរដឌ ភាិល ដដលម្លនេពវនថង សដើមផទុីក្ជ
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របសោជន ៍ដល់កូ្នសៅជាំនានស់រកាយៗសទៀត្ និងកុ្ាំចញ់សាក្ការសឃាេនា របេ់ជនអគត្មិយួចាំននួ 
ដដលដត្ងដត្យក្បញ្ហា រពាំដដន និងបញ្ហា ទាំនាេ់ដធីលី ជសដើមយក្មក្ញុះញុងរបជពលរដឌ ក្បុងនយ័
សក្ងចាំសណញ ខាងនសោាយបសរមើបក្ស របេ់ពួក្សគដត្ប៉ុសណាត ះ។ 

នាយឧត្ថមសេនយី ៍ហីុង ប៊ុនសហៀង ានបញ្ហជ ក្ោ៉់ងដូសចបះ «េូមពុក្ ដម ៉បងបាូន រត្វូសជឿជក្ ់
នងិចូលរមួគាំរទដល់ ក្ចិចដាំសណើ រការខតិ្ខាំរបងឹដរបង សដះរសាយបញ្ហា រពាំដដន នងិបញ្ហជ ដនទសទៀត្ របេ់
រាជរដឌ ភាិល សដើមផេុីខេនថភិាពមតិ្ថភាព ក្ចិចេហរបត្បិត្ថកិារ នងិការអភវិឌ្ណន ៍ជមយួរបសទេជតិ្
ខាង»។ 

ក្បុងសនាះដដរ ឯឧ ាននាាំយក្អាំសណាយដន៍ថលថាល  របេ់េសមឋចសត្សជ និង េសមឋចក្តិ្ថិរពឹទន
បណឍិ ត្ ដចក្ជូនផ្ទធ ល់នដដល់េម្លជិក្បក្ស នងិរបជពលរដឌសោក្រគូ អបក្រគូ មន្រនថីរាជការ និងថវកិា
១.០០០ដុោល រ េីុមង៉ត់្ិ៍ ១០សត្តន របសគនដល់វត្ថរកាាំងគនធរ និងេម្លា រៈមយួចាំននួផងដដ៕ 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/11339-2015-10-17-04-02-14.html 
  

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/11339-2015-10-17-04-02-14.html
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៧.៤.                                           
អងគការមយួថារបជធិបសត្យយសៅក្មពុជក្ាំពុងរងការគាំរាមក្ាំដហងពីបក្សកានអ់ាំណាច 

សដយ សោក្ ញឹម េុខន | នថងអងាគ រ ទី២៩ ដខមនីា ឆប ាំ២០១៦  

 

នាយក្របតិ្បត្ថិអងគការឃាល ាំសមើលការសាះសឆប ត្សៅកាត្ខុ់មដន្រហវល សោក្ គល់ បញ្ហដ  

អងគការឃាល ាំសមើលការសាះសឆប ត្មយួអះអាងថារបជធិបសត្យយសៅក្មពុជក្ាំពុងរងការគាំរាមក្ាំដហងពី
គណបក្សក្ាំពុងរគបរ់គងអាំណាចដូចជការរតឹ្បនថឹងសេរភីាពបសញ្ចញមតិ្ គាំរាមក្ាំដហងសលើបក្ស
របឆាំង និងការសរបើអាំណាចរដឌ ភាិល រ ាំសោភសលើសាទ បន័ជតិ្ក្ាំពូលៗរមួម្លនរដឌេភានិង
តុ្ោការជសដើម។ 

ក្បុងេនបិេីទសារពត័្ម៌្លននារពឹក្នថងទី២៩ដខមនីាសនះនាយក្របតិ្បត្ថិអងគការឃាល ាំសមើលការសាះ
សឆប ត្សៅកាត្ខុ់មដន្រហវល  សោក្ គល់ បញ្ហដ  ដថលងថាត្តមរាយការណ៍អសងគត្របចាំឆប ាំសោក្ថា
របជធិបសត្យយសៅក្មពុជក្ាំពុងគាំរាមក្ាំដហងធងនធ់ងរពីគណបក្សក្ាំពុងរគបរ់គងអាំណាច។ 

សោក្បនថថា៖ “សយើងម្លនការរពួយារមាោ៉ងខាល ាំងអាំពីដាំសណើ ការរបជធិបសត្យយសៅក្មពុជ
សដយសារការបន្រងាក បសដយរាជរដឌ ភាិលនិងការសធវើទុក្ខបុក្សមបញ ការវាយរបហារហិងារបឆាំង
នឹងអបក្ត្ាំណាងរាន្រេថ និងការចបដ់ក្ព់នននាគរ សលើេម្លជិក្រពឹទនេភានិងេក្មមជនននបក្ស
របឆាំង សនះជការរពួយារមាធងនធ់ងរសៅសលើដាំសណើ រការរបជធិបសត្យសៅក្មពុជ”។ 
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សោក្ គល់ បញ្ហដ  ឲ្យដឹងសទៀត្ថារបជធិបសត្យយមនិដមនម្លននយ័ថារគនដ់ត្សាះសឆប ត្សដយ
សេរ ី រតឹ្មរតូ្វ និងយុត្ថិធមស៌ហើយចបស់នាះសទ  ដត្សោក្ថារដឌ ភាិលរតូ្វធានាពីេិទនិសេរភីាព
បសញ្ចញមតិ្ សេរភីាពបសងកើត្េម្លគម ពិសេេសោក្ថា មន្រនថីបក្សរបឆាំងសដើរត្ួនាទីេាំខានក់្បុងការ
ជាំរុញឲ្យម្លនការត្េូ៊មតិ្ ដត្សោក្ថាសេរភីាពទាាំងសនាះរតូ្វានបន្រងាក ប។ 

មន្រនថីេងគមេីុវលិរូបសនាះឲ្យដឹងសទៀត្ថាសរៅពីសរបើអាជញ ធររដឌគាំរាមក្ាំដហងសលើមន្រនថីបក្សរបឆាំង 
សោក្ថារដឌ ភាិលភាិលក្ា៏នសធវើចាបរ់គបរ់គងអងគការេងគមេីុវលិដដលសោក្ថាជឧបក្រ
ណ៍េរម្លបរ់ដឌ ភាិលក្រមតិ្េិទនិអងគការេងគមេីុវលិណាដដលហ៊ានរះិគនពី់ភាពខវះចសនាល ះរបេ់រ
ដឌ ភាិល។ 

ជងសនះសទៀត្មន្រនថីេរមបេរមួលជនខ់ពេ់របេ់អងគការសនះគឺសោក្ គឹម ឈន សលើក្ស ើងដដរថា
ដាំសណើ រការរបជធិបសត្យយសៅក្មពុជនឹងសរគះថាប ក្ជ់ងសនះសទៀត្សបើសេរភីាពបសញ្ចញមតិ្ត្តមប
ណាថ ញេងគមរបេ់យុវជនដដលសោក្ថាានចូលរមួបសញ្ចញមតិ្ោ៉ងេក្មមសនាះរតូ្វានរដឌ ភិ
ាលរតឹ្បនថឹងសទៀត្សនាះ។ 

សោក្បដនទមថា៖ “សបើេិនជរដឌយក្របពន័នអបក្សរបើរាេ់បណាថ ញេងគមសនះសធវើបញ្ហា ចាំបងសៅសលើ
ការរតិ្ត្ផតិ្សេរភីាពហបឹង អញ្ច ឹងអាការចូលរមួក្បុងការបសញ្ចញមតិ្ហបឹង ការចូលរមួផថល់សោបល់
ត្តមរយៈរបពន័នបណាថ ញេងគមអីហបឹង គឺថាវាអាចសធវើឲ្យម្លនការរមួតូ្ច”។ 

សរៅពីសធវើេនបិេិទ អងគការខុមដន្រហវលានសចញរាយការណ៍អសងកត្ពីរដក្ស់ដយដ ក្ពីគប  គឺរា
យការណ៍េថីពីការឃាល ាំសមើលដាំសណើ រការរបជធិបសត្យយ និងរាយការណ៍អសងកត្េថីពីភាពមនិ
របរក្តី្និងអាំសពើពុក្រលួយដផបក្នសោាយ។ 

រាយការណ៍បងាា ញថា សៅឆប ាំ២០១៥អាំសពើពុក្រលួយដផបក្នសោាយម្លន២៩៧ក្រណី ចាំននួ
សនះខុមដន្រហវលថា ានសក្ើនស ើង៨០ក្រណីសបើសរបៀបសធៀបនឹងឆប ាំ២០១៤។ ក្បុងសនាះ១៣៥ក្រណី
អងគការសនាះអះអាងថាទាក្ទិ់ននឹងភាពមនិរបរក្តី្ននេាំណូក្និងការកិ្បសក្ងរបរពឹត្ថសដយមន្រនថី
សាធារណៈ។ ១៣៣ក្រណីពាក្ព់ន័នការសរបើរាេ់ធនធានរដឌម្លនទាាំងធនធានមនុេសនិងេម្លក រ
េរម្លបប់ាំសរ ើជរបសោជនន៍សោាយដល់បក្សកានអ់ាំណាច។ ១១ក្រណីទាក្ទិ់ននឹងការរ ាំសោភ
អាំណាចធងនធ់ងររបរពឹត្ថសដយថាប ក្ដឹ់ក្នាាំរដឌ ភាិលសៅសលើសាទ បន័រដឌេភានិងតុ្ោការ។ 
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អងគការខុមដន្រហវលសលើក្ស ើងសទៀត្ថាការដក្អភយ័ឯក្េិទនិេម្លជិក្រពឹទនេភា  សោក្ ហុង េុខ
ហួរ និងដក្អភយ័ឯក្េិទនិ សោក្ េម រងសុ ី មន្រនថីេងគមេីុវលិថាសធវើស ើងខុេរដឌធមមនុញ្ដ សដយ
មនិានអនុសឡាមសៅត្តមេាំស ង២ភាគ៣សនាះសទ។ ខុមដន្រហវល ក្ក៏្ត្េ់ាំគល់សទៀត្ថាការដក្
ត្ាំដណងសោក្ កឹ្ម េុខា ពីអនុរបធានទី១ននរដឌេភាគឺានសធវើស ើងសរកាយពីម្លនការរបតិ្ក្មមពី
នាយក្រដឌមន្រនថី។ 

អបក្នាាំពាក្យគណបក្សរបជជនក្មពុជ សោក្ េុខ ឥសាន ានរចនសចលរាយការណ៍និងការ
សលើក្ស ើង របេ់អងគការខុមដន្រហវលសដយអះអាងថាចាំណាត្ក់ារក្នលងសៅសលើមន្រនថីបក្សរបឆាំង 
សោក្ថាជវធិានការចាប។់ 

អបក្នាាំពាក្យគណបក្សក្ាំពុងរគបរ់គងអាំណាចរូបសនាះានវាយបក្វញិថារាយការណ៍របេ់ខុម
ដន្រហវលហាក្គ់ាំរទសៅសលើេក្មមភាពរបេ់គណបក្សរបឆាំង។ សោក្ថា៖ “ឯក្ឧត្ថម ហុង េុខ
ហួរ គត្ស់លមើេចាបស់ហើយរបរពឹត្ថជក្ដ់េថង អាហបឹងរតូ្វដត្ម្លនវធិានការផលូវចាបា់ទ។ អញ្ច ឹងសទ
អត្ម់្លនសៅគាំរាមក្ាំដហងអីយក្របពន័នតុ្ោការសៅរ ាំសោភចាបអី់សទ អត្ស់ទ សធវើរតឹ្មរតូ្វត្តមផលូវ
ចាបស់ដើមផសីធវើោ៉ងណាឲ្យរបសទេក្មពុជសៅជនីតិ្រដឌ”។ 

សទាះជោ៉ងណាអងគការឃាល ាំសមើលការសាះសឆប ត្មយួសនាះានទទួលសាគ ល់ថាក្នលងសៅរដឌ ភាិល
ានសធវើក្ាំដណទរមងខ់លះរមួទាាំងសធវើក្ាំដណទរមងស់ាទ បន័ជតិ្សរៀបចាំការសាះសឆប ត្ គជប សដើមផសីឆលើ
យត្បនឹងត្រមូវការនិងការរពួយារមារបេ់របជពលរដឌ។ 

ប៉ុដនថខុមដហវលថាក្ាំដណទរមងស់នាះមនិសឆលើយត្បសៅនឹងបញ្ហា របឈមរបេ់ពលរដឌនិងសគល
ការណ៍ការលិទនិរបជធិបសត្យយសទ៕ 

"ក្មពុជជរបសទេរបកានរ់បបរបជធិបសត្យយដបបផ្ទឋ ចក់ារនិយម" 

សដយ ដខ េុណង 

2016-03-29 RFA/Khe 
Sonorng 

 ទីរបឹក្ាគណៈក្ម្លម ធិការ
សដើមផកីារសាះសឆប ត្សដយ
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សេរ ីនិងយុត្ថិធមស៌ៅក្មពុជ (COMFREL) សោក្ នមស៉ឃើល េូ៊លលីវ៉ាន ់(MICHAEL Sullivan) 
ដថលងក្បុងេនបិេីទកាដេត្សៅនថងទី២៩ មនីា ឆប ាំ២០១៦ នារាជធានីភបាំសពញ។ 

អងគការេងគមេីុវលិដដលសធវើការសលើក្េធួយកិ្ចចការសាះសឆប ត្ សធវើេនបិេីទកាដេត្បងាា ញរាយ
ការណ៍ និងវាយត្នមលថា សៅឆប ាំ២០១៥ ម្លនការបន្រងាក បសដយអាជញ ធររដឌ ភាិល អាំសពើហិងា
បាំពានសលើរាងកាយ និងការសធវើទុក្ខបុក្សមបញសៅសលើគណបក្សេសន្រងាគ ះជតិ្ គឺជការគាំរាមក្ាំដហង
ធងនធ់ងរដល់ដាំសណើ រការរបជធិបសត្យយសៅក្មពុជ។ ការសលើក្ស ើងសនះ រតូ្វមន្រនថីរដឌ ភាិលរចន
សចល។ 

អបក្េិក្ាកិ្ចចការបរសទេនិងសាទ នការណ៍នសោាយានសៅរបសទេក្មពុជ ថាជរបសទេ
របកានរ់បបរបជធិបសត្យយដបបផ្ទឋ ចក់ារនិយម។ 

ទីរបឹក្ាគណៈក្ម្លម ធិការសដើមផកីារសាះសឆប ត្សដយសេរ ី និងយុត្ថិធមស៌ៅក្មពុជ សៅកាត្ថ់ា ខុម
ដន្រហវល (COMFREL) សោក្ នមស៉ឃើល េូ៊លលីវ៉ាន ់(MICHAEL Sullivan) ានដថលងថា គណ
បក្សរបឆាំងានចូលរមួរបក្តួ្របដជងក្បុងការសាះសឆប ត្ ប៉ុដនថមនិអាចត្ទល់របឆាំងនឹងរបពន័ននន
ការសរៀបចាំការសាះសឆប ត្ដដលម្លនរសាបា់នស ើយ។ 

សោក្ថា ម្លនការបន្រងាក បសៅសលើគណបក្សរបឆាំង ត្តាំងពីដាំបូងមុនការសាះសឆប ត្ រេបសពលដដល
គណបក្សកានអ់ាំណាចគឺរដឌ ភាិលេនាក្ាំដណទរមង ់ និងខិត្ខាំសធវើអវសីផសងៗសនាះ៖ «របបផ្ទឋ ច់
ការនិយមត្តមដបបការសាះសឆប ត្វាដត្ងដត្សធវើឲ្យម្លនដាំសណើ រការសាះសឆប ត្ជធមមត្ត សហើយដាំសណើ រ
ការសាះសឆប ត្សនះ ជចាំណុចេាំខានដ់ដលសធវើឲ្យគណបក្សកានអ់ាំណាចម្លនលទនភាពសរបើរាេ់
ដាំសណើ រការសាះសឆប ត្ជមសធាាយ សដើមផីរគបរ់គង និងអនុវត្ថដាំសណើ រការផ្ទឋ ចក់ាររបេ់ខលួ នត្តមរ
យៈការសាះសឆប ត្ សពាលគឺការសរបើរាេ់ការសាះសឆប ត្រគនដ់ត្ជឧបក្រណ៍សដើមផីានអាំណាច»។ 

សោក្ នមស៉ឃើល េូ៊លលីវ៉ាន ់បញ្ហជ ក្ថ់ា ម្លនការបន្រងាក បសៅសលើសេរភីាពបសញ្ចញមតិ្ ម្លនការសរបើ
អាំសពើហិងាវាយរបហារសលើអបក្ត្វ៉ា ការចបអ់បក្ត្ាំណាងរាន្រេថ និងេក្មមជនបក្សរបឆាំងសៅក្បុង
អាំ ុងសពលមុនការរបក្តួ្របដជងការសាះសឆប ត្មក្ដល់។ 

សោក្ដថលងដបបសនះ សៅក្បុងេនបិេីទកាដេត្េឋីពី "រាយការណ៍របជធិបសត្យយ ការសាះសឆប ត្ 
និងក្ាំដណទរមងរ់បចាំឆប ាំ២០១៥" សៅនថង២៩ ដខមនីា នាការោិល័យគណៈក្ម្លម ធិការខុមដន្រហវ
ល។ 

រាយការណ៍ានវាយត្នមលថា សៅឆប ាំ២០១៥ ម្លនការបន្រងាក បសដយអាជញ ធររដឌ ភាិល ម្លនអាំសពើ
ហិងាបាំពានសលើរាងកាយ និងការសធវើទុក្ខបុក្សមបញសៅសលើគណបក្សេសន្រងាគ ះជតិ្ គឺជការគាំរាម
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ក្ាំដហងធងនធ់ងរដល់ដាំសណើ រការរបជធិបសត្យយសៅក្មពុជ។ រាយការណ៍ឲ្យដឹងសទៀត្ថា សដយមូល
សហតុ្នសោាយម្លនការសក្ើនស ើងនូវអាំសពើហិងាបាំពានសលើរូបរាងកាយ និងការសធវើទុក្ខបុក្សមបញ
សផសងៗ ក្បុងសនាះរមួម្លន ការសចញដីកាចបខ់លួនសោក្ េម រងសុ ី និងត្ាំណាងរាន្រេថម្លនអភយ័ឯក្
េិទនេិភាសដយសាោដាំបូងរាជធានីភបាំសពញ។ ការសាះសឆប ត្ទម្លល ក្ស់ោក្ កឹ្ម េុខា សចញពី
ត្ាំដណងអនុរបធានទី១ ននរដឌេភា ការសចទរបកាន ់ និងការចបខ់លួនត្ាំណាងរាន្រេថ និងេក្មមជន
បក្សសនះដក្ព់នននាគរ រពមទាាំងចបខ់លួន សោក្ ហុង េុខហួរ េម្លជិក្រពឹទនេភាគណបក្ស 
េម រងសុ ី ផង ដដលបសងកើត្ជចមងល់ និងេាំណួរអាំពីឯក្រាជភាព និងអពារកឹ្ត្ភាពននរបពន័ន
តុ្ោការសៅក្មពុជ។ 

សឆលើយត្បបញ្ហា សនះ អបក្នាាំពាក្យទីេឋីការគណៈរដឌមន្រនថី សោក្ នផ េីុផ្ទន ម្លនរបសាេនថ៍ា ការ
បសញ្ចញរាយការណ៍សនះគឺជការបងាា ញសដយគម នភាពសសាម ះរត្ងក់្បុងការវភិាគឲ្យានរតឹ្មរតូ្វ 
ទនធឹមនឹងសពលដដលរដឌ ភាិលម្លនទិេសៅចាេ់ោេ់ក្បុងការរបយុទនរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ និង
ពរងឹងនីតិ្រដឌ និងក្ាំដណទរមងត់្តមដនមន្រនថីរាជការយុត្ថិធមរ៌ហូត្ដល់សៅរក្មសនាះ។ 

សោក្ នផ េីុផ្ទន៖ «ជធមមជតិ្ននអងគការសនាះ គឺជអងគការទទលួរាក្ពី់បរសទេ បសរមើផល
របសោជនម៍យួដដលសយើងេងសយ័ គឺមិនដមនជផលរបសោជនក៍ារពិត្ និងផលរបសោជនរ៍បេ់
ពលរដឌក្មពុជសទ។ ចាំដណក្ទី២ ការសលើក្ស ើងរបេ់សគ ត្តាំងពីការចបស់ផឋើមអងគការហបឹងរហូត្ដល់
សពលសនះ មិនដដលសឃើញសេវាក្មមរបេ់រាជរដឌ ភិាលម្លនភាពវជិជម្លន ម្លនលក្ខណៈមយួដដល
អាចសធវើឲ្យម្លនភាពចរមូងចរម្លេាន គឺមិនដដលម្លនសទ គឺសឃើញសមម ងងឹត្»។ 

សទាះជោ៉ងណា គណៈក្ម្លម ធិការសដើមផកីារសាះសឆប ត្សដយសេរ ីនិងយុត្ថិធមស៌ៅក្មពុជ ានសេបើ
ឲ្យម្លច េ់ជាំនយួ និងេហគមនអឺ៍រ ៉ុប យល់ឲ្យានចាេ់ កុ្ាំឲ្យរគនដ់ត្គាំរទសដើមផដីត្េទិរភាពដដល
អាចយល់រច ាំថា ការគាំរទសនាះានដត្បសងកើត្នូវរបបផ្ទឋ ចក់ារនិយមដបបសាះសឆប ត្ ប៉ុដនថគរួដត្គាំ
រទឲ្យម្លនដាំសណើ រការសាះសឆប ត្ និងរបជធិបសត្យយឲ្យរកី្ចសរមើនពិត្រាក្ដសៅមុខសៅក្មពុជ។ 

អងគការសនះានរបសមើលសមើលថា ឥរោិបថរបេ់ម្លច េ់ជាំនយួ ជពិសេេេហគមនអឺ៍រ ៉ុបអាចដរប
របួលសដយសរបើរាេ់ការដក្ទ់ណឍ ក្មម របេិនសបើការសាះសឆប ត្សៅសពលខាងមុខមនិរតឹ្មរតូ្វ និង
ម្លនការបនលាំេនលឹក្សឆប ត្។ 

សៅនថងដដដលគណៈក្ម្លម ធិការសដើមផកីារសាះសឆប ត្សដយសេរ ី និងយុត្ថិធមស៌ៅក្មពុជ ក្ា៏ន
បងាា ញរាយការណ៍េឋីអាំពីភាពមនិរបរក្តី្ដផបក្នសោាយ អាំសពើពុក្រលួយនសោាយ និងការ
សរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វ ម្លនចាំននួ ២៩៧ក្រណី។ ចាំននួសនះ ម្លនការសក្ើនស ើង ៨០
ក្រណីដដលានក្ត្រ់ត្តទុក្កាលពីឆប ាំ២០១៤។ 



     . 56 
 

បញ្ហា ទាាំងសនាះ ពាក្ព់ន័ននឹងការរ ាំសោភអាំណាចធងនធ់ងររបរពឹត្ថសដយថាប ក្ដឹ់ក្នាាំនសោាយជន់
ខពេ់ថាប ក្ដឹ់ក្នាាំសាទ បន័នីតិ្របតិ្បត្ថិ សាទ បន័នីតិ្បផញ្ដ ត្ថិ និងសាទ បន័តុ្ោការ ឬថាប ក្ដឹ់ក្នាាំជនខ់ពេ់
គណបក្សនសោាយជសដើម។ សរៅពីសនាះសគក្ា៏នរាយការណ៍ពីភាពមនិរបរក្តី្ននេាំណូក្ ការ
កិ្បសក្ងរបរពឹត្ថសដយមន្រនថីសាធារណៈក្បុងមុខត្ាំដណងក្បុងបាំណងបសរមើផលរបសោជនឲ៍្យបក្ស
នសោាយ និងការដត្ងត្តាំងដេរេឡាយសាចញ់តិ្ចូលកានត់្ាំដណង។ 

ដត្សទាះជោ៉ងណា អបក្នាាំពាក្យទីេឋីការគណៈរដឌមន្រនថី សោក្ នផ េីុផ្ទន ានសៅរាយការណ៍
សនះថា ជរាយការណ៍នរព៕ 

ខុមដន្រហវល៖អាំសពើពុក្រលួយនសោាយនិងការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរត្វូម្លនការសក្ើនស ើង
រហូត្២៩៧ក្រណី 

សដយ សអង គីមហុង29/03/2016 29/03/2016 

  

គណៈក្ម្លម ធិការ សដើមផកីារ
សាះសឆប ត្សដយសេរ ី និង
យុត្ថិធមស៌ៅក្មពុជ សៅ
កាត្ ់ខុមដន្រហវល ។ 

គណៈក្ម្លម ធិការសដើមផកីារ
សាះសឆប ត្សដយសេរនិីង

យុត្ថធិមស៌ៅកាត្ថ់ា ខុមដន្រហវល ានបងាា ញរាយការណ៍របចាំឆប ាំ២០១៥ ថា ោ៉ងសហាចណាេ់
ម្លន២៩៧ក្រណី ដដលជអាំសពើពុក្រលួយដផបក្នសោាយនិងការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរត្វូ 
របរពឹត្ថស ើងសដយរដឌ ភាិលននគណបក្សកានអ់ាំណាច។ ចាំននួសនះម្លនការសក្ើនស ើងជងឆប ាំមុន
៨០ក្រណី។ 

ក្បុងចាំសណាម២៩៧ក្រណីននអាំសពើពុក្រលួយដផបក្នសោាយនិងការសរបើរាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្ម
រតូ្វ គឺ១១ក្រណីពាក្ព់ន័នការរ ាំសោភអាំណាចសក្ើត្សចញពីមន្រនថី តុ្ោការ រពឹទនេភា រដឌេភា រដឌ ភិ
ាល និង គណបក្សនសោាយ។ ភាពមនិរបរក្តី្និងការកិ្បសក្ងសដយមន្រនថីសាធារណៈក្បុងមុខ
ត្ាំដណងម្លនចាំននួ១៣៥ក្រណី។ ទាាំងសនះគឺជអាំសពើពុក្រលួយដផបក្នសោាយ។ សហើយ ការសរបើ
រាេ់ធនធានរដឌមនិរតឹ្មរតូ្វដដលម្លនសគលបាំណងបសរមើផលរបសោជនឲ៍្យគណបក្សនសោ
ាយម្លនចាំននួ១៣៣ក្រណី។ ប៉ុដនថការសរបើរាេ់ោនយនថរបេ់រដឌមនិរតឹ្មរតូ្វម្លនការធាល ក្់
ចុះ។ ការធាល ក្ចុ់ះក្ស៏ដយសារដត្រដឌ ភាិលានដក្ស់ចញនូវវធិានការដណនាាំ និង ចត្ក់ារវធិាន



     . 57 
 

ការជក្ដ់េឋងសដយរក្េួងមយួចាំននួដូចជៈរក្េួងមហានផធ។ ចាំសពាះក្រណីមនិរបរក្តី្នន
េាំណូក្និងការកិ្បសក្ងរបេ់មន្រនថីនសោាយម្លនអាណត្ថិសដយការសាះសឆប ត្ម្លន១១ក្រណី 
និង ភាពមនិរបរក្តី្ពាក្ព់ន័ននឹងការដត្ងត្តាំងដខសរេឡាយ សាចញ់តិ្ម្លនចាំនួន៨ក្រណី។ 
ក្បុងសពលដត្មយួសនះខុមដន្រហវលក្ា៏នបងាា ញពីដាំសណើ រការរបជធិបសត្យយ ការសាះសឆប ត្ និង 
ក្ាំដណទរមងរ់បចាំឆប ាំ២០១៥។ របជធិបសត្យយសៅក្មពុជានសដើរថយសរកាយត្តមរយៈការប
ន្រងាក បសដយអាជញ ធរ រដឌ ភាិលសលើត្ាំណាងរាន្រេថនិងការសធវើទុក្បុក្សមបញសៅសលើគណបក្សេ
សន្រងាគ ះជតិ្។ រមួនិងការសចញដីកាចបខ់លួនសោក្ េម រងសុ ីការសាះសឆប ត្ទម្លល ក្ស់ោក្ កឹ្ម េុខា 
រពមទាាំងដក្ព់នននាគរេក្មមជនទាាំង១១នាក្រ់បេ់គណបក្សរបឆាំងនិងការឃុាំខលួន សោក្ ហុង 
េុខហួរ រពឹទនេម្លជិក្មក្ពីគណបក្ស េម រងសុ ី។ 

េរម្លបដ់ាំសណើ រការក្ាំដណទរមងព់ាក្ព់ន័នអភាិលកិ្ចចសៅក្មពុជ ម្លនការសជឿនសលឿនក្បុងក្រមតិ្
ម្លនត្ាំណត្ស់ៅស ើយ សបើសទាះបីជម្លនក្ាំដណទរមងនិ់ងការសឆលើយត្បរក្ដាំសណាះរសាយសផសងៗពីរ
ដឌ ភាិលជពិសេេសោក្នាយក្រដឌមន្រនថី ហុ៊ន ដេន សរកាយការសាះសឆប ត្ោ៉ងណាក្ស៏ដយ។ 

ប៉ុដនថោ៉ងណាក្ស៏ដយចាំសពាះចាំណុចវជិជម្លនដដលសាទ បន័មយួសលើក្េសេើរសនាះគឺក្ាំដណទរមងស់ាទ
បន័សរៀបចាំការសាះសឆប ត្ និង ចាបស់ាះសឆប ត្ដដលម្លនទរមងជ់ក្ោ់ក្ម់យួរតូ្វានចបស់ផឋើមសធវើ
ស ើង៕ 
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ការវិវតតលទធិ្បជាធបិរតយយរៅក្នងុ្បរទេក្មពុជាមានលក្ខណៈរដ្ើរថយ
រ្កាយក្នងុឆន ាំ២០១៥ 
សដយ ឃី េុវុឌ្ណ ីនិង Tej Parikh | March 30, 2016 

សោងត្តមរាយការណ៍របចាំឆប ាំដដលសចញសដយអងគការឃាល ាំសមើលមយួ ានឲ្យដឹងកាលពីមសលិមិ
ញថា ការវវិត្ថលទនិរបជធិបសត្យយសៅក្បុងរបសទេក្មពុជសឃើញថា ម្លនដាំសណើ រថយសរកាយខាល ាំង
កាលពីឆប ាំមុន សដយរដឌ ភាិលានរ ាំសោភបាំពានចាបឥ់ត្ឈបឈ់រ បាំបិទសេរភីាពននការ
បសញ្ចញមតិ្ និងមនិសអើសពើចាំសពាះអាំសពើពុក្រលួយដដលក្ាំពុងបនថ សក្ើត្ម្លនក្បុងរដឌ ភាិល។ 

សោក្ គល់ បញ្ហដ  នាយក្របតិ្បត្ថិគណៈក្ម្លម ធិការសដើមផកីារសាះសឆប ត្សដយសេរ ីនិងយុត្ថិធមស៌ៅ
ក្មពុជ (ខុមដន្រហវល) ដដលានចងសរកាយការេិក្ាសនះានរពម្លនថា របសទេក្មពុជក្ាំពុងសធវើ
ដាំសណើ ររអាក្រ់អលួសលើម្លគ៌របេ់ខលួនសឆព ះសៅ រក្លទនិរបជធិបសត្យយ សដយការសាះសឆប ត្ឃុាំ-
េងាក ត្ ់និងការសាះសឆប ត្ជតិ្កានដ់ត្ខិត្ជិត្មក្ដល់ក្បុងរយៈសពលពីរឆប ាំ សរកាយសនះ។ 

សោក្ានដថលងថា “រដឌ ភាិលានបន្រងាក បសៅសលើរកុ្មរបឆាំងកាលពីឆប ាំមុន សដយការបងករបេួ
សាប មសលើរាងកាយ ការោយីផលូវចាប ់ និងការចបខ់លួនជសដើម។ សេរភីាពក្បុងការសធវើាតុ្ក្មមក្រ៏តូ្វ
ានរតឹ្ត្ផតិ្ផងដដរ សហើយសេរភីាពននការជបួជុាំគប េទិត្សៅសរកាមការគាំរាមក្ាំដហងជមយួ ចាប់
អងគការមនិដមនរដឌ ភាិលថម”ី។ 

ចាបេ់ឋីពីេម្លគម និងអងគការមនិដមនរដឌ ភាិលានចូលជធរម្លនកាលពីដខេីហា សបើសទាះជ
ម្លនក្ងវល់ោ៉ងខាល ាំងពីរបសទេផឋល់ជាំនយួ និងអងគការេិទនិមនុេសនានា រមួទាាំងគណៈក្ម្លម ធិការខុ
មដន្រហវល ដដលារមាថា ចាបស់នះនឹងរតូ្វសគសរបើសដើមផបីនធុចបងាា ក្ ់ ដល់ការងាររបេ់អបក្ដដលរះិ
គនគ់ណបក្សកានអ់ាំណាច។ 

រាយការណ៍សនះបដនទមថា ម្លនការរារាាំងសេរភីាពននការបសញ្ចញមតិ្ត្តមរបពន័នអុីីន ធឺណិត្ផង
ដដរកាលពីឆប ាំមុន សដយម្លនការផឋនាធ សទាេ និងការដក្ព់នននាគរចាំសពាះពលរដឌណាដដលេដមឋង
មតិ្របឆាំង រដឌ ភាិលត្តមរបពន័នអុីីនធឺណិត្។ គណៈក្ម្លម ធិការខុមដន្រហវល ក្ា៏នក្ត្េ់ម្លគ ល់
ផងដដរថា កាលពីឆប ាំមុន ម្លនឧទាហរណ៍ជសរចើនពីរបពន័នតុ្ោការ េទិត្សរកាមឥទនិពលគណបក្ស
របជជនក្មពុជ។ 

រាយការណ៍ដដដលសនះបនថថា “េរុបមក្ មន្រនថីគណបក្សេសន្រងាគ ះជតិ្ និងអបក្គាំរទ រតូ្វាន
សចទរបកាន ់ផឋនាធ សទាេ និងចបដ់ក្ព់នននាការេទិត្សរកាមសាទ នភាពដដលគរួឲ្យេងសយ័ និងមនិ
រតឹ្មរតូ្វត្តមផលូវចាប”់។ 

http://www.cambodiadailykhmer.com/author/khy-sovuthy/
http://www.cambodiadailykhmer.com/author/tej-parikh/
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ការេិក្ាដចស់ដយដ ក្មយួសទៀត្ដដលសចញសដយគណៈក្ម្លម ធិការខុមដន្រហវល  កាលពីមសលិមិ
ញបងាា ញថា ក្រណីអាំសពើពុក្រលួយក្បុងជរួរដឌ ភាិលដដលរតូ្វានក្ត្រ់ត្តទុក្ាន សក្ើនស ើង
របដហល៣៥ភាគរយកាលពីឆប ាំមុន ដផាក្សលើពត័្ម៌្លនដដលរបមូលានពីអងគការេិទនិមនុេសនានា 
ការេធងម់តិ្សាធារណជន និងរបពន័នផសពវផាយដដលគរួឲ្យទុក្ចិត្ថ។ 

រាយការណ៍សនះានរក្សឃើញថា ក្រណី ពុក្រលួយទាក្ទិ់ននសោាយដដលរតូ្វានក្ត្រ់ត្តទុក្
២៥៧ក្រណីកាលពីឆប ាំ មុន រមួម្លនក្រណីេីុេាំណូក្ និងឆសាក្១៣៥ក្រណី និង ក្រណីពាក្ព់ន័ន
ការសរបើរាេ់ធនធានរបេ់រដឌមនិរតឹ្មរតូ្វ ១៣៣ក្រណី។ ការឃុបឃិត្ក្បុងការរ ាំសោភអាំណាច
សដើមផផីលរបសោជនន៍សោាយគឺ “មន្រនថីរដឌ ភាិលជនខ់ពេ់ និងអគគសមបញ្ហជ ការក្ងទព័ រពម
ទាាំងមន្រនថីនគរាលជតិ្ជនខ់ពេ់ផងដដរ”។ 

សោក្ អ៊ូ វរីៈ អបក្វភិាគនសោាយានម្លនរបសាេនថ៍ា ម្លនទាំនាក្ទ់ាំនងសដយផ្ទធ ល់ រវាងអាំសពើ
ពុក្រលួយ សាទ បន័ចាបទ់នស់ខាយ និងក្ងវះគណសនយយភាពទូសៅក្បុងជរួរដឌ ភាិល ប៉ុដនថាន
សលើក្ស ើងថា សបើសទាះជដូសចបះ គណបក្សកានអ់ាំណាចានបងាា ញពីេញ្ហដ ថាកានដ់ត្យក្ចិត្ថ ទុក្
ដក្ច់ាំសពាះសាធារណជន។ 

សោក្ានដថលងថា “ឥ ូវសនះយុវជនជសរចើនានចូលរមួេដមឋងមតិ្របេ់ខលួនក្បុងចាំននួ ដស៏រចើន 
សហើយសបើសទាះជគណបក្សកាន ់ អាំណាចមនិលាឥត្សខាច ះក្ស៏ដយ ក្ព៏កួ្សគសឆលើយត្បចាំសពាះេម្លព ធ
សនះដដរ សដយពាោមយក្ចិត្ថអបក្សាះសឆប ត្ ដដលសនះជដាំសណើ រការលទនិរបជធិបសត្យយ”។ 

សោក្ នផ េីុផ្ទន អបក្នាាំពាក្យទីេឋីការគណៈរដឌមន្រនថីានម្លនរបសាេនថ៍ា រាយការណ៍របេ់គ
ណៈក្ម្លម ធិការខុមដន្រហវលានសមើលរ ាំលងក្ាំដណទរមង ់ជសរចើនដដលរដឌ ភាិលានសធវើសដើមផសីលើក្
ក្មពេ់លទនិរបជធិប សត្យយ និងដក្ក់្រមតិ្សលើការរបរពឹត្ថអាំសពើពុក្រលួយ។ 

សោក្ នផ េីុផ្ទន ានម្លនរបសាេនថ៍ា “អងគការសនះមនិដដលនិោយអវីវជិជម្លនពីរដឌ ភាិលស ើ
យ។ ខញុ ាំមនិយក្ចិត្ថទុក្ដក្ខ់ាល ាំងចាំសពាះពកួ្សគសទ”។ 

សោក្ានដថលងថា”ទី១ចាបរ់បឆាំងអាំសពើពុក្រលួយសធវើស ើងសដើមផ ី ដក្ដរបផបត្គ់ាំនិត្ និងឥរោិបថ
របេ់មន្រនថីរដឌ ភាិល។ ទី២ សយើងឃាល ាំសមើលោ៉ងដិត្ដល់អាំពីភាពមនិរបរក្តី្ទាក្ទ់ងរទពយេមផត្ថ ិ
ក្បុងចាំសណាមរកុ្មមន្រនថី និងរបជពលរដឌ”។ 

សោក្ានបដនទមថា “ចាំដណក្លទនិរបជធិបសត្យយវញិ រដឌមន្រនថីជនខ់ពេ់ជសរចើនានចុះសៅកាន់
មូលដឌ នសដើមផេីាំសណះ េាំណាលជមយួរបជពលរដឌដដលក្បុងសនាះដក្លមាត្នួាទីេបូលរបេ់ រដឌ
ភាិលឱ្យានរបសេើរស ើងក្បុងនាមជអបក្ផឋល់សេវា”។ 
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សោក្ េុខ ឥសាន អបក្នាាំពាក្យគណបក្សរបជជនក្មពុជ ានរះិគនក់ានដ់ត្ខាល ាំងជងហបឹងសទៀត្
សដយចត្ទុ់ក្ គណៈក្ម្លម ធិការខុមដន្រហវល ក្បុងចាំសណាម”រកុ្មរជុលនិយម” ដដលរបឆាំងរដឌ ភាិ
ល។ 

សោក្ េុខ ឥសាន ានដថលងថា “សោងត្តមការវាយត្នមលរបេ់ឥេសរជនជនខ់ពេ់មយួចាំននួ 
លទនិរបជធិបសត្យយក្បុងរបសទេក្មពុជមនិានធាល ក្ចុ់ះសទ។ សោក្ ចន សឃើរ ី រដឌមន្រនថីការបរសទេ
អាសមរកិ្ និងសោក្ ារ៉ាក្ ់អូាម៉្ល របធានាធិបតី្អាសមរកិ្ ានវាយត្នមលថា របសទេ ក្មពុជសទើបដត្
សងើបផុត្ពីេន្រងាគ ម សហើយក្ាំពុង ដត្របសេើរស ើង”។ 

សោក្ានបដនទមថា “ប៉ុដនថម្លនអបក្រជុលនិយមដខមរមយួចាំននួដដលសធវើការវាយត្នមលដបបសនះ វាមនិ
រតឹ្មរតូ្វសទ”។ 

សោក្ រពាប កុ្ល នាយក្របតិ្បត្ថិអងគការត្ម្លល ភាពក្មពុជ ានម្លនរបសាេនថ៍ា សបើសទាះជម្លន
ការរកី្ចសរមើនក្បុងវេ័ិយមយួចាំននួក្ស៏ដយ   ក្ល៏ទនផលននការេិក្ារសាវរជវសនះចងាុលបងាា ញ
ឲ្យ សឃើញថា ចាំាចរ់តូ្វសដះរសាយជបនាធ នច់ាំសាះបញ្ហា ក្ាំដណ ទរមងរ់ដឌ ភាិលជលក្ខណៈ
របពន័នដដរ។ 

សោក្ានពនយល់ថា អងគភាពរបឆាំងអាំសពើពុក្រលួយ និងសាទ បន័តុ្ោការបនថខវះឯក្រាជភាព មនិ
ម្លនយនថការេវនក្មមរបេ់រដឌ ភាិលដដលក្ាំពុងដាំសណើ រការ និងការរបមូលចាំណូលរបេ់រដឌ 
សហើយការចាំណាយសចះដត្បនថសដយគម នត្ម្លល ភាព។ 

សោក្ានបដនទមថា “ម្លនបញ្ហា សរចើនសទៀត្ដដលរតូ្វសធវើសៅរគបថ់ាប ក្ទ់ាាំងអេ់”៕ សារនុ 
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Cambodia’s Democratic Progress Stymied 

in 2015 

by Khy Sovuthy and Tej Parikh | March 30, 2016 | អានជាភាសាខ្មែរ 

The evolution of Cambodia’s democracy saw significant setbacks last year, with the 

government repeatedly violating the law, suppressing freedom of expression and over-

seeing continued state corruption, according to an annual report released by a watchdog on 

Tuesday. 

Koul Panha, executive director of the Committee for Free and Fair Elections (Comfrel), 

which compiled the study, warned that Cambodia was faltering on its path to democracy 

with local and national elections approaching in the next two years. 

“The government cracked down on the opposition last year—with physical assaults, legal 

harassment and arrests,” he said. “The freedom to demonstrate was also restricted, and the 

freedom of association is under threat with the new NGO law.” 

The Law on Associations and Non-Governmental Organizations came into force in 

August, despite widespread concern from donors and rights organizations including 

Comfrel, who fear it will be used to impede the work of those critical of the ruling party. 

The report adds that curbs to free speech also moved online last year with the prosecution 

and imprisonment of citizens who expressed anti-government opinions on the Internet. 

Comfrel also noted that the last year brought numerous examples of the judiciary being 

beholden to the CPP. 

“In total, fourteen CNRP officials and supporters were charged, prosecuted and imprisoned 

under questionable and dubious legal circumstances,” it says. 

A separate study released on Tuesday by Comfrel shows that recorded instances of state-

based corruption increased by about 35 percent last year, based on information gathered 

from rights groups, public surveys and trusted media outlets. 

The report found 297 recorded cases of political corruption last year, including 135 cases 

of bribes and fraud and 133 related to the misuse of state resources. Complicit in the abuse 

of power for political gain were “senior government officials and commanders in chief of 

armed forces as well as senior national police officials,” it says. 

Political analyst Ou Virak said there was a direct connection between rife corruption, weak 

legal institutions and a general lack of government accountability, but said that despite its 

failings, the ruling party had shown signs of being more attentive to the public. 

“A lot of young people are now taking part in expressing their own opinion, in massive 

numbers,” he said. “And though the ruling party are not perfect, they are responding to this 

pressure to try to please voters—that’s how democracy should work.” 

Council of Ministers spokesman Phay Siphan said Comfrel’s reports overlooked numerous 

reforms the government had made to improve the state of democracy and limit corruption. 

https://www.cambodiadaily.com/author/khy-sovuthy/
https://www.cambodiadaily.com/author/tej-parikh/
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/30849/
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“That organization never says anything positive about the government. I don’t really pay 

much attention to them,” Mr. Siphan said. 

“First, the Anti-Corruption Law is working to change the mindset and behavior of 

government officials. Secondly, we are more closely monitoring wealth irregularities 

among officials and citizens,” he said. 

“As for democracy, high-ranking ministers do go to the grassroots to speak to people, 

which improves the government’s core role as a service provider.” 

CPP spokesman Sok Eysan took his criticism a step further, counting Comfrel among 

“extremists” working against the government. 

“According to the evaluation of some senior figures, democracy in Cambodia has not 

decreased,” Mr. Eysan said. “United States Secretary of State John Kerry and President 

Barack Obama even evaluated that Cambodia has been rescued from war and is getting 

better.” 

“But there are some Cambodian extremists who make evaluations like this—it is not 

correct,” he added. 

Despite progress in some areas, the research’s broad findings point to the pressing need for 

holistic and systematic government reforms, said Preap Kol, executive director of 

Transparency International Cambodia. 

The state’s anti-corruption body and the judiciary continue to lack independence, there is 

not a functioning government audit mechanism, and state revenue collection and spending 

continue to be opaque, he explained. 

“There are many things that need to be done at various levels.” 

sovuthy@cambodiadaily.com, parikh@cambodiadaily.com 
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