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ការសពកេតរបស់ែុមខ្រវលក្នុកកំ្ឡុកចពនាល ោះពីខែមក្រា ដល់ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ បានរក្ព ើញយ៉ា ក

ពោចណាស់មាន ២៩៧ ក្រណី ជាអំពពើពុក្រលួយនពយបាយ និកការពរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរតឹមរតូវ។ 
ចំននួក្រណីខដលរបមូល និកក្តរ់ាទុក្ពនោះ បានពក្ើនពឡើកចំនួន ៨០ក្រណី ពលើសចំននួក្រណីខដលរបមូល
បាន និកក្តរ់ាទុក្កាលក្នុកឆ្ន ២ំ០១៤ក្នលកពៅ។ ក្នុកពនាោះចំនួន ១១ក្រណី ពាក្ព់ន័ធនឹកការពំោភអំណាច
ធៃនធ់ៃររបរពឹតតពោយថ្នន ក្ដឹ់ក្នានំពយបាយជានែ់ពស់ ថ្នន ក្ដឹ់ក្នាសំ្ថថ បន័នីតិរបតិបតតិ ស្ថថ បន័នីបញ្ញតតិ និកស្ថថ
បន័តុោការ ឬថ្នន ក្ដឹ់ក្នាជំានែ់ពស់គណបក្សនពយបាយជាពដើម។ ាពពមនិរបរក្តីថ្នសំណូក្ និកការកិ្ប
ពក្ករបរពឹតតពោយម្នតីស្ថធារណៈក្នុកតំខណកមានចំននួ ១៣៥ក្រណី ែណៈខដលក្រណីខដលពាក្ព់ន័ធនឹក
ការពរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរតឹមរតូវមាន ក្នុកពោលបំណកបពរមើផលរបពយជនឲ៍្យគណបក្សនពយបាយ 
មានចំននួ ១៣៣ក្រណី ក្នុកពនាោះចំននួក្រណី ថ្នការពរបើរបាស់យនយនតរបស់រដឋមនិរតឹមរតូវមានការធាល ក្់
ចុោះ។ ការធាល ក្ចុ់ោះថ្នចំននួពរបើរបាស់ធនធានរបស់រដឋ(ធានធានសមាា រៈ) ពនោះ គឺពោយស្ថររាជរោឋ ភបិាលបាន
ោក្ព់ចញនូវវធិានការខណនា ំ និកការចាតវ់ធិានការជាក្ខ់សែកពោយរក្សួកមយួចំនួន ដូចជារក្សួកមោថ្ផទ
ជាពដើម។ ក្រណីាពពមនិរបរក្តីថ្នសំណូក្ និកការកិ្បពក្ករបរពឹតតពោយម្នតីនពយបាយមានអាណតតិ
ពោយការពបាោះពឆ្ន តមាន ១១ក្រណី និកាពពមនិរបរក្តីថ្នក្រណីពាក្ព់ន័ធនឹកការខតកាកំ ខែសរសឡាយ 
ស្ថចញ់ាតិនិយមមាន ៨ក្រណី។ 

មានការពរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរតឹមរតូវ ក្នុកពោលបំណកបពរមើផលរបពយជនឲ៍្យគណបក្សនពយ
បាយមានចំននួ ១៣៣ក្រណី ខដលរបាយការណ៍សពកេតបានក្តរ់ាដូចខាកពលើ គឺចំពពាោះខតការពរបើរបាស់
ធនធានមនុសសរបស់រដឋ និកធនធានសមាា រៈរបស់រដឋខតប៉ាុពណាណ ោះ។ ទូរពលែពនោះបានពក្ើនពឡើកចំននួ៧៣
ក្រណី ពបើពធៀបជាមយួទូរពលែពីឆ្ន ចំាស់ ខដលមានរតឹមខត៦០ក្រណីប៉ាុពណាណ ោះ។ ការពរបើរបាស់ធនធាន

                                                      
1
 អំពពើពុក្រលួយខផនក្នពយបាយក្នុករបាយការណ៍ពនោះសំពៅពៅពលើ ទី១៖ ការរពំោភអំណាចរបរពឹតតពោយម្នតីនពយបាយជានែ់ពស់ ទី២៖ាពព
មនិរបរក្តីថ្នការខតកាកំតំខណកសរមាបស់្ថចញ់ាតិ ខែសរសឡាយនិយម (Nepotism, Cronyism)  និកទំនាស់ផលរបពយជន ៍ (Conflict of 
Interest) ទី៣៖ ាពពមនិរបរក្តីថ្នសំណូក្ និកកិ្បពក្ករបរពឹតតពោយម្នតីនពយបាយមានអាណតតិពោយការពបាោះពឆ្ន តាពពមនិរបរក្តីថ្ន
សំណូក្ និកការកិ្បពក្កពោយម្នតីស្ថធារណៈក្នុកតំខណក និកក្សំ៏ពៅផកខដរពៅាពពមនិរបរក្តីថ្នរិរញ្ញ វតថុគណបក្សនពយបាយ។ 
2
 ការពរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរតឹមរតូវក្នុករបាយការណ៍ពនោះសំពៅពលើ ទី១៖ ាពពមនិរបរក្តីថ្នការពរបើរបាស់របពន័ធផសពវផាយរបស់រដឋ  ទី២៖ 
ាពពមនិរបរក្តីថ្នតមាល ាពពថវកិាជាតិ។ 

 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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មនុសស និកសមាា រៈរបស់រដឋមនិរតឹមរតូវ គឺមាននយ័ថ្ន ការពរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរតឹមរតូវពដើមបបីពរមើផល
របពយជនន៍ពយបាយ ពោយមានការចូលរមួពីថ្នន ក្ដឹ់ក្នាជំានែ់ពស់ ឬម្នតីជានែ់ពស់ថ្នស្ថថ បន័ក្កក្មាល កំ
របោបអ់ាវុធ (ក្កពយធពលពែមរភូមនិទ និកនគរបាលជាតិ) និកម្នតីស្ថធារណៈក្នុកមុែតំខណក និកសមាា រៈ
របស់រដឋ ខដលម្នតីស្ថធារណៈក្នុកតំខណកំកំពនាោះ ជារបធាន ឬអនុរបធានអកាាពព ដូពចនោះពកួ្ពគមានលទធ
ាពព និកអំណាចក្នុកការពក្ណឌ របមូលម្នតីរាជការស្ថរធារណៈពរកាមបង្គា ប ់ និកពរបើរបាស់ទីាកំថ្នរក្សួក 
មនទីរ បនទបរ់បជំុ ការរយិល័យរបស់រដឋជាស្ថខារបស់គណបក្សកានអំ់ណាច ក្នុកការពធវើសក្មមាពពអវីមយួ
ពដើមបបីពរមើឲ្យផលរបពយជនន៍ពយបាយរបស់គណបក្សកានអំ់ណាច។ 

ក្រណីថ្នការពរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរតឹមរតូវ ពក្ើតមានពៅទូំកំ ២៤ ថ្ន២៦រាជធានី/ពែតតទូំកំ
របពទស។ ពោយខឡក្ពៅរាជធានីភនពំពញ ពែតតក្ណាត ល និកពែតតរពោះវោិរ មានក្រណីពរបើរបាស់ធនធាន
មនុសសរបស់រដឋ បពរមើឲ្យគណបក្សនពយបាយពរចើនជាកពគ ពបើពរបៀបពធៀបជាមយួពែតតពផសកពទៀត។ ជាក្់
ខសែក ការខថលករបស់នាយឧតែមពសនីយជ៍ានែ់ពស់ថ្នជរួក្កទព័មាន ក្ថ់្ន ក្កទព័ ក្កក្មាល កំរបោបអ់ាវុធ គឺជា
ក្មមសិទធិរបស់គណបក្សរបជាជនក្មពុជា និកការពក្ណឌ  របមូល ការពធវើញតិរបឆ្កំ និកស្ថរនពយបាយ 
ទមាល ក្ ់ពោក្ កឹ្ម សុខា ពីតំខណកអនុរបធារដឋសាពទី១។  

របពន័ធផសពវផាយរដឋ មានទូរទសសនជ៍ាតិក្មពុជា (ទទក្) និកវទិយុជាតិ រតូវបានពគពរបើរបាស់ជា
ឧបក្រណ៍ផសពវផាយពោលនពយបាយ ពោសនាឱ្យគណបក្សកានអំ់ណាច ឬពោសនារោិះគន ់ វាយរបោរ
របឆ្កំ។ សក្មមាពពផាយពត័ម៌ានរបស់ទូរទសសនជ៍ាតិ ពៅខតបនតាពពលំពអៀកក្នុកការផាយពត័ម៌ានរបស់
ែលួន។ ក្នុកឆ្ន ២ំ០១៥ពនោះ ម្នតីអពកេតខផនក្វទិយុ និកទូរទសសនជ៍ាតិ បានពធវើការសនិោឋ នថ្ន ក្មមវធីិផាយ
ទូរទសសនជ៍ាតិក្មពុជារបខរល៧០% គឺមាននិនាន ការលពមអៀកពៅរក្គណបក្សកានអំ់ណាច។  

ស្ថថ នាពពតមាល ាពពថ្នការរគបរ់គកថវកិាពៅក្មពុជា គឺមនិមានការផ្លល ស់បតូររបពសើរពឡើកដខដល ែណៈ
ពិនទុសែីអំពីតមាល ាពពថវកិាជាតិរបស់ក្មពុជា ផតល់ឲ្យពោយរបាយការណ៍អកាការអនតរជាតិ ពៅកំ្រតិតិចបំផុត។ 
រដឋសាព និកសមាជិក្របស់ែលួនោម នពពលពវោរគបរ់ោន ់ និកឯក្ស្ថររគបរ់ោនក់្នុកការសិក្ាលមអតិពៅពលើ
ពសចក្តីរពាកចាបថ់វកិាជាតិ។  

ក្រណីរពំោភអំណាចរបរពឹតែពោយថ្នន ក្ដឹ់ក្នានំពយបាយជានែ់ពស់ និកស្ថថ បន័រដឋសាព រពឹទធសាព 
និករាជរោឋ ភបិាល មានចំននួ ១១ក្រណី។ ជាក្ខ់សែកការដក្អភយ័ឯក្សិទធិសាព ពោក្ សម រកសុ ី របធាន
គណបក្សរបឆ្កំ និកអតីតជាអនក្តំណាករា្សតគណបក្សសព្ង្គា ោះជាតិមណឌ លកំ្ពកច់ាម មនិរតូវបាន
អនុពោមពៅាមចាបខ់ដលមានជាធរមាន ពិពសសរដឋធមមនុញ្ញជាចាបកំ់្ពូលរបស់ជាតិ គឺជាការរពំោភ
អំណាច។  ការដក្អភយ័ឯក្សិទធិសាព របស់ពោក្ សម រកសុ ីពនោះ  គឺពធវើពឡើកពោយរតឹមខតរបធានគណៈក្
មាម ធិការអចិថ្្នតយស៍ាពខដលរគបរ់គកពោយគណបក្សកានអំ់ណាចប៉ាុពណាណ ោះ ែណៈខដលរដឋធមមនុញ្ញ  និក
ចាបស់ែីពីលក្ខនតិក្ៈតំណាករា្សត តរមូវឲ្យមានសំពលក២ាពគ៣។  
 ក្រណីពាក្ព់ន័ធនឹកការពចាទរបកានអំ់ពីាពពមនិរបរក្តីថ្នសំណូក្ និកការកិ្បពក្ក របរពឹតតពោយម្នតី
ស្ថធារណៈក្នុកមុែតំខណក មាន១៣៥ក្រណី ក្នុកពនាោះក្រណីជាបព់ាក្ព់ន័ធជាមយួម្នតីសីុវលិក្នុកតំខណក
មាន ៦៤ក្រណី ស្ថថ បន័តុោការ ១៥ក្រណី ក្កក្មាល កំរបោបអ់ាវុធ ៤៣ ក្រណី និកអាជាា ធរមូលោឋ ន ១២
ក្រណី។ ក្នុកចំពណាមក្រណីថ្នាពពមនិរបរក្តីថ្នសំណូក្ និកការកិ្បពក្ករបរពឹតតពោយម្នតីស្ថធារណៈក្នុក
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តំខណកំកំ១៣៥ក្រណី មាន៤៣ក្រណី រតូវបានចាតវ់ធិានការ ាមរយៈការក្ស្ថកសំណំុពរឿកបញ្ជូ នពៅ
តុោការការោក្ពិ់នយ័រដឋបាល និកផ្លត ស់បតូរតនួាទី កំ្ពុកពសុើបអពកេតពៅអកាាពពរបឆ្កំអំពពើពុក្រលួយ ឬ
ស្ថថ បន័តុោការ។ ក្រណីពាក្ព់ន័ធនឹកាពពមនិរបរក្តីថ្នសំណូក្ និកការកិ្បពក្ក របរពឹតតពោយម្នតីស្ថធារ
ណៈក្នុកមុែតំខណកពនោះ បានពក្ើនពឡើកខត ៤ក្រណីបខនថម។ 
 ជារមួ អំពពើពុក្រលួយខផនក្នពយបាយ និកការពរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរតឹមរតូវ ពដើមបបីពរមើផល
របពយជន ៍ គណបក្សកានអំ់ណាច ក្នុកឆ្ន ២ំ០២១៥ពនោះ មានការពក្ើនពឡើកក្នុកពនាោះ ការពរបើរបាស់ធនធាន
រដឋ(ធនធានមនុសស និកសមាា រៈ) ការរពំោភអំណាចពោយម្នតីនពយបាយជានែ់ពស់ ាពពមនិរបរក្តីថ្ន
សំណូក្ និកការកិ្បពក្កពោយម្នតីនពយបាយ និកម្នតីស្ថធារណៈក្នុកតំខណក គឺមានការពក្ើនពឡើកពរចើន 
ពិពសសចំននួក្រណីថ្នការពរបើរបាស់ម្នតីក្កក្មាល រំបោបអ់ាវុធពធវើសក្មមាពពពរបើផលរបពយជនគ៍ណបក្ស
កានអំ់ណាច។ ពោយខឡក្  ាពពមនិរបរក្តីថ្នការខតកាកំស្ថចញ់ាតិ និករគួស្ថរនិយម និកទំនាស់ផល
របពយជនរ៍តូវបានរក្ព ើញបនតពក្ើនពឡើក (ពក្ើនពឡើក៨ក្រណីបខនថម) ពបើពធៀបនឹកឆ្ន ២ំ០១៤ក្នលកពៅ។ 
 
ទំនាក្់ទំនងព័ត៌មានរន្នែម៖ 
ពោក្ គល ់រញ្ញា     នាយក្របតិបតតិអកាការែុមខ្រវល 
ពោក្ ស ឿង េធុារ៉ា   ម្នតីខផនក្ ចាប ់និកអពកេតអកាការែុមខ្រវល 
ទូរស័ពទពលែ/អីុខមល   ០១២ ៩៤ ២០ ១៧,  kpanha@comfrel.org 
     ០៧០ ៤០០ ១៣១, sotheara@comfrel.org  
 
 
 
 
 
 


