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ភនពំពញ, ថ្ងៃទី២៧ ខែមនីា ឆ្ន ២ំ០១៥ 

សេចក្តីប្បកាេព័ត៌មាន  
េតពីីសេចក្តីេសខេបននរបាយការណ៍ 

េតពីី 
ប្បជាធិបសតយយប្បចាំឆ្ន ាំ និខភាពមិនប្បប្ក្តីផ្ផនក្នសោបាយ  

 
 របជាធិបពេយយរូបនីយកមមពៅកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៤ បានបនតដំព ើ រពៅមុែយេឺៗ ជាមយួនឹងគុ វបិេតិ
ដព៏ររើនខដលជាឧបសគគ និងរារាងំដល់ជំហានថ្នដំព ើ ពឆ្ព ោះពៅកានរ់បជាធិបពេយយដពិ៏េរបាកដមយួ។ 
ការវវិេតនជ៍ាវជិជមានខាងបញ្ហា នពោបាយរេូវបានរកព ើញថា វាបានបងកបជ់ាមយួនូវភាពមនិរបាកដរបជាកនុង
កំរេិែពស់ខាល ងំ។ វាពៅមនិរាស់ពៅពឡើយពទថា ពេើជំហានការផ្លល ស់បតូរែលោះ និងលាយឡំជាមយួឧបសគគធំៗ
ខបបពនោះ អារឲ្យដំព ើ រការរបជាធិបពេយយរេឡបម់កផលូវរេូវឬោ៉ា ងណាពនាោះ។   

 ជពមាល ោះខដលពកើេពឡើង ពៅពរកាយថ្ងៃរបកាសលទធផលថ្នការពបាោះពឆ្ន េជាេិឆ្ន ២ំ០១៣ និងវបិេតិនពោ
បាយជាបនតបនាទ ប ់ បានកាល យជាឧបសគគរាងំសទោះដល់ដំព ើ រការអនុវេតនរ៍បបរបជាធិបពេយយពៅកមពុជាសារ
ជាងមីមតងពទៀេ។ ពសរភីាពថ្នការជបួជំុពោយសនតិភាពរេូវបានរាងំែទបោ់៉ា ងពពញទំហឹង។ ពទើបខេមកដល់
ថ្ងៃ២២ ខែកកកោឆ្ន ២ំ០១៤ ពោលគឺរយៈពពល១ឆ្ន បំនាទ បក់ារពបាោះពឆ្ន េជាេិឆ្ន ២ំ០១៣ វបិេតិនពោបាយ
រេូវបានបញ្ចប ់ ពោយកិរចរពមពរពៀងដំពណាោះរសាយនពោបាយមយួ ពោយគ បកសកានអំ់ណារជាមយួ
នឹងគ បកសរបឆ្ងំ។ កិរចរពមពរពៀងបញ្ចបវ់បិេតិនពោបាយពនោះ បាននាមំកនូវដំព ើ រការកំខ ទរមង ់

ខដលពបើកផលូវឲ្យសញ្ហា  សុទិដឋិនិយមជាមយួការរបុងរបយេ័នថ្នដំព ើ រការរបជាធិបពេយយ។ 
ពបើព ោះបីជាោ៉ា ងពនោះកតី ការរូលរមួពីសាធារ ជន និងដំព ើ រការររចា រវាងគ បកសរបឆ្ងំ 
និងគ បកសកានអំ់ណារ ជាពរឿយៗពគព ើញថា មានការពបើករំហ ជាពិពសស គឺកំខ ទរមងក់ារពបាោះពឆ្ន េ 

និងសាថ បន័នីេិបញ្ា េិត។ រហូេមកដល់រុងឆ្ន ២ំ០១៤ ដំព ើ រការកំខ ទរមងក់ារពបាោះពឆ្ន េពៅខេសថិេពៅ
កនុងភាពរសពិររសពិលពៅពឡើយ។ ការររចាពលើដំព ើ រការកំខ ទរមងក់ារពបាោះពឆ្ន េ សតីពីការបពងកើេ
គ ៈកមាម ធិការជាេិពរៀបរំការពបាោះពឆ្ន េ បានបនតអូសបនាល យមកដល់ឆ្ន ២ំ០១៥។ រំខ កកំខ ទរមង់
សាថ បន័នីេិបញ្ាេតិ កប៏ានរកិំលបនតរហូេមកដល់ពដើមឆ្ន ២ំ០១៥ ផងខដរ។  

 ដំព ើ រការអនុវេតនអ៍ភបិាលកិរចខបបរបជាធិបពេយយ បានពរញជារូបរាងរបពសើរពឡើងែលោះ បនាទ បពី់មាន
កិរចរពមពរពៀងនពោបាយនាខែកកកោមក។ កំខ ទរមងស់ាថ បន័នីេិបញ្ាេតិបានពរងឹងពោលការ ៍ខបង
ខរងអំណារ។ សាថ បន័នីេិបញ្ាេតិបពងកើនឥទធិពលរបស់ែលួន និងវវិេតរបពសើរពឡើងជាងមុននូវការអនុវេតនេ៍ួនាទី 
និងការងាររបស់ែលួន។ កនុងដំណាកក់ាលកនលោះឆ្ន មុំនកិរចរពមពរពៀងនពោបាយ គ បកសសពគងាគ ោះជាេិ 
ខដលជាគ បកសរបឆ្ងំ មនិបានរូលរមួរមួកនុងដំព ើ រការរបស់រដឋសភាជាេិ ដូពរនោះជាផលវបិាក សាថ បន័

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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នីេិបញ្ាេតិ និងនីេិរបេិបេតិ បានអនុវេតេនួាទី និងការងាររបស់ែលួនកនុងកំរេិមយួខដលមានខដនកំ េ ់
             ពហើយវាបានកាល យជាបញ្ហា   ែវោះភាពនិេានុកូលភាពថ្នដំព ើ រការបពងកើេសាថ បន័នីេិបញ្ាេតិ 
និងការបពងកើេរាជរោឋ ភបិាលងម ី ខដលដឹកនាពំោយគ បកសរបជាជនកមពុជា។ សាថ បន័នីេិរបេិបេតិពៅខេបនត
ការអនុវេតនព៍ោលនពោបាយ និងការងាររបស់ែលួន ពោយែវោះេមាល ភាព និងគ ពនយយភាពដខដល។ 
ជាទូពៅ ពគសពងកេព ើញថា កំខ ទរមងរ់បពន័ធយុេតិធមរ៌បស់គ បកសកានអំ់ណារពៅខេពចាទជាបញ្ហា ធំ 

និងបរាជយ័ខដលមនិ នស់ពរមរបាននូវការធានាឲ្យសាថ បន័េុលាការឯករាជយពៅពឡើយ។ សាថ បន័េុលាការ 
ពៅខេជាសាថ បន័លាយឡ ំ     ឥទធិពលគ បកសនពោបាយ និងសថិេពៅកនុងភាពទនព់ែាយ 
ពោយសារវាមានទំនាកទំ់នងជាមយួរបពន័ធដឹកនាទំនព់ែោយរបស់រដឋ។  

 ការបពងកើេគ ៈកមមការររមុោះ រវាងគ បកសរបជាជនកមពុជា និងគ បកសសពគងាគ ោះជាេិ បងាា ញឲ្យ
ព ើញថា ជាជំហានកំខ ទរមងក់ារពបាោះពឆ្ន េ ខដលពធវើពឡើងពោយពទវភាគីកពិ៏េខមន ប៉ាុខនតដំព ើ រការ
កំខ ទរមងគឺ់ពធវើពឡើងពោយែវោះេមាល ភាព និងពោយោម នការរូលរមួពីអនកោកព់ន័ធពផសងៗ។ កំខ ទរមង់
សមាសភាពគ ៈកមាម ធិការជាេិពរៀបរំការពបាោះពឆ្ន េ (គ.ជ.ប) រេូវបានរពមពរពៀង ពោយសមាជិករដឋសភា
ថ្នគ បកសសពគងាគ ោះជាេិ និងគ បកសរបជាជនកមពុជា រមួ ងំការពធវើវពិសាធនកមមរដឋធមមនុញ្ាផងខដរ។ 

កំខ ទរមងសំ់ខាន់ៗ  រេូវបានចាបព់ផតើមដំព ើ រការររចាពៅឆ្ន ២ំ០១៤ កនុងពនាោះរមួមានពធវើពសរកតីពសនើថ្ន
ពរងាងពសរកតីពសនើរាបស់តីពីការពរៀបរំ និងការរបរពឹេតិពៅថ្នគ ៈកមាម ធិការជាេិពរៀបរំការពបាោះពឆ្ន េ 
ពរងាងរាបព់សរកតីពសនើ រាប ់ សតីពីការពបាោះពឆ្ន េពរជើសតងំេំណាងរាគសត ខដលរមួ ងំកំខ ទរមង់
បញ្ជ ីរុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន េពៅកនុងពនាោះផងខដរ។ ពសរកតីពសនើពរងាងរាប ់សតីពីការពរៀបរំ និងការរបរពឹេតិពៅថ្ន
គ ៈកមាម ធិការជាេិពរៀបរំការពបាោះពឆ្ន េ រេូវបានបញ្ចបព់ៅរុងឆ្ន ២ំ០១៤។ ដំព ើ រការររចាពលើពសរកតី
រោងរាបស់តីពីពបាោះពឆ្ន េពរជើសតងំេំណាងរាគសតបានបនតរហូេមកដល់ឆ្ន ២ំ០១៥។  

 ពបើព ោះបីជាគ បកសជាបព់ឆ្ន េ ងំពីរ បានសនាពលើកិរចែិេែំរបឹងខរបងពដើមប ី ខកខរបរាប ់ សតីពី
ការពបាោះពឆ្ន េពរជើសតងំេំណាងរាគសតោ៉ា ងណាកតី  ប៉ាុខនតដំព ើ រការររចា រវាងគ បកស ងំពីរពលើ 
ពសរកតីពសនើពរងាងរាប ់ គឺសថិេកនុងសាថ នភាពមនិរាស់លាស់  និងបានបងកបនូ់វមនទិលសងសយ័ជាពររើន។ 
រាបង់មី អារមានការផ្លល ស់បតូររបពន័ធរុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន េ និងការបនថយរយៈពពលថ្នការពោសនាពបាោះពឆ្ន េ
។ អវីជាការរពួយបារមភដរំ៏បងពនាោះ គឺ រាបព់បាោះពឆ្ន េពរជើសតងំេំណាងរាគសតងមីពនោះ បានោកប់ញ្ចូ លបញ្ាេតិ
ពលើការរេិប តឹ ងសិទធិ ពសរភីាព របស់អងគការសងគមសីុវលិ សមាគម និងគ បកសនពោបាយរបកេួរបខជង 

ប៉ាុខនតខបរជាមានបញ្ាេតិមយួរំននួបានផតល់ភាពរសបរាប ់ ដល់ការរូលរមួកនុងសកមមភាពលំពអៀងនពោបាយ
ថ្នមគនតីេុលាការ និងមគនតីពោធា និងប៉ាូលិសកនុងអំឡុងពពលពបាោះពឆ្ន េពៅវញិ។  

 ការរពំលាភសិទធិមនុសស ជាពិពសសពៅពលើការរពំលាភសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនពោបាយ ពោយ
រោឋ ភបិាល រេូវបានពមើលព ើញកនុងរូបភាពដគ៏រួឲ្យបារមភ។ លំហពសរភីាព និងរបជាធិបពេយយពៅកមពុជា
កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ គឺមនិការវវិេតនក៍នុងរូបភាពវជិជមាន ឬរកីរំពរ ើនពឡើយ។  រាជរោឋ ភបិាល ពរបើកំលំាងកងសនតិសុែ
រជុលហួសពហេុ         ពដើមបរីបឆ្ងំនឹងអនកេវា៉ា  កនុងអំឡុងពពលថ្នការពធវើបាេុកមមពៅពដើមឆ្ន ២ំ០១៤។ 
មានករ ីបាញ់របហារ ការពចាទរបកាន ់ ការរពំលាភបំោន ការគំរាមកំខហង និងការបំភេិបំភយ័ពោយ
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ផ្លទ ល់ពៅពលើរកុមសហជីព អនកកាខសេ ជនសីុវលិ និងសកមមជនសិទធិមនុសស និងគ បកសនពោបាយ 
រមួ ងំអនកេំណាងរាគសតជាបព់ឆ្ន េថ្នគ បកសសពគងាគ ោះជាេិ និងសមាជិក ឬមគនតីរបស់គ បកសកនុងឆ្ន ំ
២០១៤។ កំពៅអំពពើហងិោ បានចាបព់ផតើមពរញពីការបាញ់សមាល បរ់កុមកមមករពរាងររកខដលពធវើបាេុកមម 
ពហើយបានពធវើឲ្យបាេប់ងជី់វេិយុជន៤នាក ់ពោយកងកមាល ងំពោធាពៅកនុងខែមករា។ អនកកាខសេពីរនាក ់រេូវ
បានពគពធវើោេពៅឆ្ន ២ំ០១៤។ ការបគងាក ប ឬការោកស់មាព ធពនោះ បានខរបកាល យជាពលសកនុងការគរមាម
កំខហង និងបំភេិបំភយ័ពៅពលើរបជាពលរដឋសីុវលិ ខដលជាអនកោរំទគ បកសរបឆ្ងំ និងរកុមអនក
ហា៊ា នរោិះគនរ់បឆ្ងំនឹងរោឋ ភបិាលកានអំ់ណារ គឺគ បកសរបជាជនកមពុជា។ ោម នវធិានការណាមយួរេូវ
បានោកព់រញ ពដើមបទីបស់ាក េព់ៅពលើកងកំលំាងរកោសនតិសុែខដលពរបើកំលំាង និងរបោបព់ោយអាវុធ 

និងទពងវើហួសពហេុ មនិសមាមារេ មកពលើរកុមបាេុករពឡើយ។   

 ពរកាយពីកិរចរពមពរពៀងថ្ងៃទី២២ ខែកកកោ រេូវបានពោោះរសាយររួរាល់ពៅ ពគសពងកេព ើញថា 

រាជរោឋ ភបិាលកមពុជា មនិបានពបើករំហនូវលំហរបជាធិបពេយយ ពដើមបពីបើកផលូវឲ្យមានការជបួជំុពោយសនតិភាព 
និងការសំខដងមេិវញិពឡើយ។ ពលើកខលងខេករ ីមយួខដលពគសពងកេព ើញថា មានការរបពសើរជាងមុន
បនតិរបនតួរ គឺការសនារបស់រោឋ ភបិាល ថានឹងយល់រពមផតល់អាជាា ប ័ណ ប៉ាុសតិ៍ទូរទសសន ៍និងវទិយុពៅរកុមហ៊ាុន
ថ្នគ បកសសពគងាគ ោះជាេិពៅកនុងខែវរិឆិកា ពដើមបឲី្យមានេុលយភាពោន  រវាងរបពន័ធផសពវផោយពេ័ម៌ាន។ 
សាថ នីយទូ៍រទសសន ៍ និងវទិយុ ងំពីរពនោះនឹងផោយពរញពីរាជធានីភនពំពញ ពហើយអារផោយបនតពៅតមពែេត
ពផសងៗកនុងរបពទស។  

 ការពរៀបរំបពងកើេគ ៈកមាម ធិការជាេិពរៀបរំការពបាោះពឆ្ន េងមី និងសមាភាពងមីរបស់វា នឹងរេូវសពរមរ
ពធវើពឡើង ពោយគ បកស ងំពីររកុម (គ បកសដឹកនាពំោយរោឋ ភបិាល និងគ បកសរបឆ្ងំ) ខដលមាន
អាសនៈកនុងរដឋសភា។ រដឋសភាកនឹ៏ងរេូវអនុមេ័ការផ្លល ស់បតូរសំខានរំ់ននួ២៤បញ្ាេតិថ្នពសរកតីពសនើរាប ់សតីពី
ការពរៀបរំ និងការរបរពឹេតពិៅថ្នគ ៈកមាម ធិការជាេិពរៀបរំការពបាោះពឆ្ន េ (គ.ជ.ប)។ មាន១៥បញ្ាេតិ 
រេូវបានកេសំ់ោល់ថា  ជាការផ្លល ស់បតូរវជិជមាន ឬអារចាេទុ់កថាវាជារំ ុរផ្លល ស់បតូរខដលរបពសើរជាមុន 
និងមាន៩បញ្ាេតពិផសងពទៀេ ជារំ ុរអវជិជមាន ឬមនិរាស់លាស់ ឬអារកកជ់ាងរាបច់ាស់។  អវីខដលជា
កងវល់ដធំ៏ថ្នកំខ ទរមងក់ារពបាោះពឆ្ន េពោយពទវភាគី គ បកសរបជាជនកមពុជា និងគ បកសសពគងាគ ោះជាេិ 
ថាពេើនឹងព្លើយេប ឬពធវើោ៉ា ងណារំពោោះលទធផលថ្នការពបាោះពឆ្ន េ របសិនពបើជាមានការផ្លល ស់បតូរគ បកស
ដឹកនារំោឋ ភបិាល ឬថា គ បកសរបជាជនពៅខេបនតឈ្នោះការពបាោះពឆ្ន េ និងដឹកនារំបពទសដខដល។ 

 កនុងរយៈកាលកនលងពៅ គ បកសរបជាជនកមពុជា និងគ បកសសពគងាគ ោះជាេិ ហាកដូ់រជារោនខ់េបាន
បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអនកពបាោះពឆ្ន េឲ្យបនតការោរំទពបាោះពឆ្ន េឲ្យគ បកសរបស់ែលួនពៅឆ្ន ២ំ០១៧ និងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ខាងមុែប៉ាុពណាណ ោះ។ ប៉ាុខនតពកួពគមនិបានពិចារណាឲ្យបានលអិេលអនព់ៅពលើបញ្ហា  ថាពេើរេូវពធវើោ៉ា ងពម៉ារ
ពៅពពលខដលពកួពគចាញ់ការពបាោះពឆ្ន េ។ ែ ៈពពលខដលមានកំខ ទរមងក់ារពបាោះពឆ្ន េមយួរំននួធំ 
រេូវបានពធវើពឡើង និងការបពងកើេវបបធមថ៌្ដគូសនទនា រវាងពមដឹកនារំកុមេំណាងរាគសតភាគេិរ និងពមដឹកនាំ
រកុមេំណាងរាគសតគ បកសកានអំ់ណារ ទំនងជាកតត មយួជយួ ជរមុញឲ្យគ បកសនពោបាយ ្នពៅ
ដល់ការទទលួយកលទធថ្នការបរាជយ័កនុងការពបាោះពឆ្ន េនាពពលអនាគេ ប៉ាុខនតដំព ើ រការកំខ ទរមង់



 4 

 

 ងំពនោះកំពុងសថិេពៅកនុងភាពមនិរបាកដរបជា និងបានបពងកើេជារមៃល់ពលើបញ្ហា ថ្នការទទលួយកលទធផល 
 ងំលទធផលបរាជយ័ និងពជាគជយ័។ ពបើរកពឡកពៅពមើលបទពិពសាធនខ៍ដលធាល ប់្ លងកាេក់នលងមក 

គ បកសនពោបាយខដលចាញ់ពឆ្ន េ គឺទំនងជានឹងមនិទទលួយកលទធផលបរាជយ័របស់ែលួន។  បរចុបបនន
ពនោះ មនិ នម់ានពេ័ម៌ាន ឬសញ្ហា  ណាមយួ កទ់ងពៅនឹងខផនការរបស់រោឋ ភបិាល ពដើមបជីួយ ធានាឲ្យ
រាស់លាស់ដល់ការពផទរអំណារពោយសនតិភាព របសិនពបើពៅឆ្ន ២ំ០១៨ខាងមុែ ពិេជាមានការផ្លល ស់
បតូរគ បកសដឹកនារំោឋ ភបិាលពិេខមនពនាោះពៅពឡើយពទ។  

 របាយការ ៍បានរកព ើញនូវភាពរបពសើរពឡើង ពលើសកមមភាពរបយុទធរបឆ្ងំនឹងអំពពើពុករលួយរបស់
រោឋ ភបិាលកមពុជាកនុងឆ្ន ២ំ០១៤ពនោះ។ ប៉ាុខនតពបើព ោះជាោ៉ា ងពនោះកតី អំពពើពុករលួស និងការពរបើរបាស់ធន
ធានរដឋ ពដើមបបីពរមើផលរបពោជនន៍ពោបាយ ពៅខេចាកឫ់សោ៉ា ងមាពំៅពឡើយ និងជារបពន័ធ។ ភាពទន់
ពែោយបនតឱ្យមានករ ីពរបើរបាស់ធនធាន ឬរទពយសមបេតិរបស់រដឋ ពដើមបបីពរមើផលរបពោជនគ៍ បកស
នពោបាយ ការរូលជាមគនតគី បកសនពោបាយ និងលំពអៀងនពោបាយថ្នមគនតីេុលាការ និងមគនតីកង
កមាល ងំរបោបអ់ាវុធ ខដលបំពពញេនួាទីបពរមើផលរបពោជនគ៍ បកសកានអំ់ណារ គឺពៅខេបនតពកើេ
មានពសទើរខេកាល យទមាល បទូ់ពៅពៅពហើយ។ តមរយៈការសិកោ ែុមខរហលរកព ើញថា ករ ីភាពមនិរបរកេី 
សំ ូកពោយមគនតីសាធារ ៈកនុងេំខ ង គឺមាន១៣១ករ ី។ កនុងរំពណាម១៣១ករ ីពនោះ មាន៦០
ករ ីោកព់ន័ធនឹងការពរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរេឹមរេូវ ពហើយ       ៣ករ ីរេូវបានរកព ើញថា 
ជាករ ីរពំលាភអំណារ និង១៨ករ ីពផសងពទៀេ ជាបញ្ហា ោកព់ន័ធនឹងបញ្ហា ខែសរសឡាយ សារញ់ាេិ
និយម និងរុងពរកាយ គឺភាពមនិរបរកេីសំ ូកពោយមគនតីនពោបាយមាន៥ករ ី។ 

 ករ ីថ្នការពរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរេឹមរេូវ បពរមើឱ្យគ បកសនពោបាយរំននួ៦០ករ ី ខដល
បានកេរ់តខាងពលើ កនុងពនាោះរមួមាន ករ ីថ្នការពរបើរបាស់ធនធានមនុសសរបស់រដឋ ដូរជាការរូលរមួពី
សំណាកក់ងកមាល ងំរបោបអ់ាវុធ និងមគនតីរាជការសីុវលិ និងការពរបើរបាស់របពន័ធផសពវផោយរបស់រដឋ កនុងការ
ពធវើសកមមភាពរបឆ្ងំ ឬោរំទរំពោោះគ បកសនពោបាយ និងថាន កដឹ់កនាគំ បកសពផសង។ ជាទូពៅ 
ការសពងកេព ើញរបពន័ធផសពវផោយរដឋ បានផសពវផោយពេ័ម៌ានលំពអៀងពៅរកគ បកសកានអំ់ណារ ដូរជា 
ជយួ ផសពវផោយអំពីសកមមភាពរបស់រោឋ ភបិាល ពោយបញ្ចូ លនូវពោលនពោបាយរបស់គ បកសកាន ់
អំណារ អំពីជំហររបស់អនកោរំទគ បកសកានអំ់ណារ និងភាគពររើន គឺពលើកពីផលអវជិាជ មានរបឆ្ងំនឹង
សកមមភាពពមដឹកនាគំ បកសរបឆ្ងំជាពដើម។ មាន ងំការផសពវផោយអំពីវធិានការរបស់រោឋ ភបិាល និងការ 
ពរបើរបាស់របពន័ធរាបរ់បឆ្ងំនឹងគ បកស ឬរកុមរបឆ្ងំ។  

 មានករ ីរពំលាភ ឬបំោនអំណារពររើនករ ីពផសងពទៀេ ខដលរបរពឹេតពោយមគនតរីោឋ ភបិាល 
និងអាជាា ធរសាធារ ៈ ពដើមបបីពរមើផលរបពោជនន៍ពោបាយ ដូរជាករ ីពរញលិែិេ បទបញ្ហជ
ខដលពលើសពីរាបកំ់ េ ់ឬពោយមនិបានខផនកពលើពោលការ ៍មូលោឋ នគេិយុេតិ និងធមមនុញ្ាភាពថ្នរាប់
។ មានករ ីមនិរបរកេីផងខដរ ពលើការោកប់ញ្ចូ ល ឬខេងតងំសារញ់ាេិពន័ធ កូន បតី របពនធថ្នអនក
នពោបាយ ឬសមាជិកគ បកសនពោបាយ  រេូវបានពធវើពឡើង ពោយមនិពោរពតមនីេិវធីិខដលេរមូវ
ពោយរាប ់និងែវោះេមាល ភាព។ 
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 សាថ នភាពេមាល ភាពថ្នការរគបរ់គងងវកិាជាេិពៅកមពុជា គឺពៅមានករមេិ បខាល ងំពៅពឡើយ។ ដូរោន
ពៅនឹងឥរោិបទរោឋ ភបិាលអា េតិមុនៗខដរ រាជរោឋ ភបិាលកមពុជាអា េតិទី៥ពនោះ មនិបានផតល់ពេ័ម៌ានឲ្យ
បានរគបរ់ោន ់ លអិេលអនដ់ល់សាធារ ជន និងអនកេំណាងរាគសត ឬរបាយការ ៍លមអេិអំពីងវកិាជាេិ 
និងសកមមភាពរំណាយ រំ ូលហិរញ្ា វេថុរបស់សាថ បន័រដឋ រកសួង។ ករ ី ងំពនោះ វាពិេជាបានពកើេពឡើង
ោ៉ា ងពិេរបាកដ  ងំពៅថាន កជ់ាេិ និងថាន កព់រកាមជាេិ។  កតត ពនោះបានបងកការលំបាកដល់របជាពលរដឋ 
អនកសារពេ័ម៌ាន អនករសាវរជាវ និងអនកេំណាងរាគសត ជាពិពសសសមាជិករដឋសភារបស់គ បកសរបឆ្ងំ 
កនុងការតមោនការចាយវាយរបស់រាជរោឋ ភបិាល។  

 ទិនននយ័បានពីការរសាវរជាវពនោះ គឺរេូវបានោកប់ញ្ចូ លសរមាបរ់បាយការ ៍ពីរ។ របាយការ ៍ទី១ 

គឺជារបាយការ ៍សតីអំពីរបជាធិបពេយយពៅកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៤ ខដលពរៀបរំពឡើងពោយខផអកពលើការរកព ើញ
កនុងរបាយការ ៍ោល ពំមើលរោឋ ភបិាល របាយការ ៍ោល ពំមើលសភា របាយការ ៍ោល ពំមើលរបពន័ធផសពវផោយ 

របាយការ ៍ោល ពំមើលការពបាោះពឆ្ន េ របាយការ ៍ សតីពីការោល ពំមើលពយនឌរ័កនុងកិរចការនពោបាយ 
រកុមការងារសងគមសីុវលិ សតីពីសិទធិថ្នការទទលួបានពេ័ម៌ាន និងសមពន័ធកំខ ទរមងក់ារពបាោះពឆ្ន េ។ ជាមយួ
ោន ពនោះផងខដរ ែុមខគហវល បានពរបើវធីិសាគសតរសាវរជាវពីររបពភទ គឺ ងំវធីិសាគសតរសាវរជាវវភិាគខបប
បរមិា  និងវធីិសាគសតខបបគុ ភាព (Quantitative and Qualitative research methods)។  ការវភិាគ
ពលើរបាយការ ៍ កប៏ានភាជ បព់ោយការពរបៀបពធៀបផងខដរ ជាមយួនឹងសាថ នភាពនពោបាយខដលបាន
ពកើេពឡើងកនុងឆ្ន មុំនៗ។ សូរនាកររបជាធិបពេយយ រមួមាន អភបិាលកិរចខបបរបជាធិបពេយយ ការពបាោះពឆ្ន េ
ខបបរបជាធិបពេយយ និងលំហរបជាធិបពេយយ និងពសរភីាព។ របាយការ ៍ពនោះពផ្លត េផងខដរពលើការ
អនុវេតនអំ៍ណារ ការបំពពញ និងកំខ ទរមងស់ាថ បន័នីេិបញ្ា េិត េុលាការ និងសាថ បន័នីេិរបេិបេតិ។ 
របាយករ ៍កប៏ានពផ្លត េសំខាន ់ គឺដំព ើ រការវវិេតនថ៍្នសាថ នការ ៍ពរកាយ វបិេតិនពោបាយ ខដលបាន
ពកើេពឡើងពៅពរកាយថ្ងៃពបាោះពឆ្ន េ។ របាយការ ៍មយួពទៀេ សតីអំពីភាពមនិរបរកេីខាងនពោបាយមានជា
ភាសាខែមរ ពោយពធវើការសិកោរសាវរជាវពោយខផអកពលើពេ័ម៌ាន ឬទិនននយ័ខដលមានរសាប ់ ដូរជាទិនននយ័ 
ឬពេ័ម៌ានខដលបានមកពីរបាយការ ៍របស់ែុមខគហវល និងរបពន័ថផសពវផោយពផសងៗជាពដើម។ 

របាយការ ៍ពនោះ គឺជាការរងរកងពេ័ម៌ាន សតីពីការបំោន ការពរបើរបាស់ធនធានរដឋ ពដើមបបីពរមើផល
របពោជនន៍ពោបាយ និងអំពពើពុករលួយ កទិ់ននពោបាយ ខដលរមួមានការបំោនអំណារ និងបកសពួក
និយមខបបនពោបាយពៅកមពុជា។       

ទាំនាក្់ទាំនខ៖ 
១. ពលាក គល់ បញ្ហា   នាយករបេិបេតិ អងគការែុមខគហវល 

 ទូរស័ពទពលែ៖  (+855) 12 94 20 17, kpanha@comfrel.org 
២. ពលាក ពយឿង សុធារា៉ា   មគនតីខផនករាប ់និងអពងកេ (ែុមខគហវល) 
 ទូរស័ពទពលែ៖ (+855) 12 38 00 85, sotheara@comfrel.org  

៣. ពលាក បលង ពបឿេ  មគនតីជានែ់ពស់ខផនកបណាត ញ (ែុមខគហវល) 
 ទូរស័ពទពលែ៖  (+855) 12 47 13 26, boeurth@comfrel.org 
រ   រ      រ     : www.comfrel.org  
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