នរណាខ្លះទទួលផលពីការស្លលប់នលៃ នលទប្រជប់នធ ្ប់នតេយ្យតៅកម្ពុធ?


ខណៈដែលប្រជាជនកម្ពុជារ ៀរចំ រចញរៅកាន់ ស្ថានោ រឆ្រ ោ ត អង្គកា ឃ្លំរម្ើ លពិ ភរោក

(Global Witness) នឹ ង្ដាក់ រចញនូវយុទ្ធនាកា ថ្មោម្ួយកោុង្កា រង្ហាញម្ុ ខប្កុម្ម្ហារេែឋោម្ួយ

ប្កុម្ដែលនឹង្ទ្ទ្ួ លឆននូ វផលចំ រណញម្ហាស្ថល ពោ កា រឆ្រ ោ តែ៏ អាម៉ា េ់កុង្ដខរន្
ោ


រៅកម្ពុជា និ ង្កា រនត កានូវស្ថានភាពែូ ចរចចុរបនោរៅកម្ពុជា។

យុទ្ធនាកា រន្ក៏ ួម្រញ្ូច លប្កុម្េមជិ កប្ពឹទ្ធេភាដែលកាន់ ការ់ ម្ុខជំ នួញខល្ដែលប្តូវរេ

រោទ្ថាជារ់ ពាក់ ព័នធនឹង្កា ឹរអូ េយកែោ ធ្ោយ
ល ៉ា ង្ហិង្ារំ ផុត ដែលកម្ពុជាប្រឈម្កោុង្េតវតសរន្។ កា ការ់ រំផ្លលញ និ ង្ជំនួញព្ប្ពរឈើខ្នោតធ្ំ េរម្បើម្ កា ពាក់ ព័នន
ធ ឹ ង្ជំនួញរូ ម្ខាច់
ែ៏ អាស្េូវ និ ង្ជំ នួញនាំរចញកញ្ឆ
ា ផង្ដែ ។


ប្ររទ្េកម្ពុជាឆនធ្លលក់ ចំណាត់ ថាោក់ ១០កាំកង្កំ
ណត់ ប្ារេ ោភាពស្ថ ព័ ត៌មន ោ ំ ២០១៨
ុោ
រេ់អង្គកា

អោកស្ថ ព័ ត៌មនគ្មមនប្ពំ ដែន រប្កាយពោ ដាឋភិ ឆលឆនរង្ក្ង្ហារយ៉ា ង្ោេ់ព្ែ

រលើរេ ោភាពររញ្ចញម្តិ


ាម្ យៈកា រឆេេំអាតស្ថារ័ នស្ថ ព័ ត៌មនឯករាជយទំង្អេ់

ដែលមនរៅកោុង្ប្ររទ្េ និ ង្កា ោរ់ ដាក់ ពនធនាគ្ម អោកកាដេតជារប្ចើ ន ូរ។
យទ្ធនាកា រន្ជាយុទ្ធនាកា

ដែលរធ្វើរ

ើង្រយលាម្កា រចញផាយកាលពោ ដខរម្ស្ថ

រដាយអង្គកា ឃ្លំរម្ើ លពិ ភពរោក និ ង្អង្គកា

Open Corporates នូ វប្រភពទ្ិ នន
ោ ័ យែ៏ ធ្ំ

េរម្បើម្ថ្មោម្ួយដែលរង្ហាញថាន ណាខល្ជាមចេ់

និ ង្ជាអោកប្េរ់ ប្េង្រណា
ត ប្កុម្ហុនទំង្

ឡាយរៅកម្ពុជា រែើ ម្បោប្ទ្ប្ទ្ង្់ េកម្មភាពពុក លួយ និ ង្កា ំរោភរំ ពាននានា ដែលវាជា
ប្រភពយ៉ា ង្េំខ្នន់ កង្កា
ជួ យ កា រររន្
ុោ
យៈរពលជាង្ស្ថម្េិរ ោ ំកនលង្ម្ក។

ឱ្យេាិតកោុង្អំ ណាចប្េរ់ ប្េង្ប្ររទ្េរន្កោុង្

ខណៈដែលប្រជាជនកម្ពុជារ ៀរចំ េូេេនលឹករ ោ តរៅកោុង្អវោ

ដែលរេ ំពឹ ង្ថាជាកា រឆ្រ ោ តែ៏

អាម៉ា េរៅព្ថ្ៃទ្ោ ២៩ កកាដា ដែលរន្ជាអវោដែលរេរជឿថាជាវ ិធ្ោ រែើ ម្បោរធ្វើឱ្យរោកនាយក ែឋម្ង្ក្នោ ត
ដែលកាន់ អំណាចយូ ជាង្រេរំផុតម្ួ យរលើរោក
រទ្ៀត

អាស្េ័យរហតុ រន្

ទ្ទ្ួ លឆនអាណតតិែឹកនាំប្ររទ្េម្ួយអាណតតិ

រទ្ើ រអង្គកា ឃ្លរំ ម្ើ លពិ ភពរោក

ប្គ្មក់ ៗ រេ់កម្ពុជា ដែលឆនទ្ទ្ួ លផលចំ ណញយ៉ា ង្េរម្បើម្

េូម្រង្ហាញម្ុ ខេមជិ កអោកជំ នួញ
ពោ កា កាន់ ាតរ់ អំណាច រេ់ជន

ផ្លតច់ កា ហុន ដេន រហើយជនទំង្រនា្នឹ ង្ប្តូវឆត់ រង្់អោ ខ
វ ល្ ររើ មនកា ផ្លលេ់ ដាឋភិ ឆល។
រយង្ាម្កា ចុ ្ផាយកោុង្រណា
ត ញេង្គម្ Facebook ាម្ យៈកា រង្ក្ង្ហារយ៉ា ង្ស្ថហាវ រេ់ ដាឋភិ ឆលរៅរលើកា រាយកា ណ៍រដាយរេ ោ យុទ្ធនាកា រផ្លតតេំខ្នន់ រលើប្កុម្ម្ហារេែឋោម្ួយប្កុម្តូ ច

ដែលជាេមៃត់ ឆនរធ្វើជាខោង្រដង្ែកជាអនុ តត ភាព រេ់ ហុន ដេន ាម្ យៈកា គ្មំប្ទ្ដផោកនរយឆយ និ ង្កា ផគត់ផគង្់ហិ ញ្ញ វតាុដផោករយធ្ល និង្ជាអោករេៀង្េ វ ិនោ រយេិនពោ រ រទ្េ។

ភកតោភាព រេ់ម្ង្ក្នោ តទំង្រនា្ ប្តូវឆនផតល់ ង្ហវន់ យ៉ាង្គ្មរ់ ចិតត ជាក់ ដេតង្ពួ កម្ហារេែឋោប្គ្មក់ ៗទំង្
រនា្ ោករាយទ្ទ្ួ លឆននិ ទ្ណឌភាពរៅចំ រពា្ម្ុ ខចារ់

ភាពមនឆនរកើតរចញពោ កា លួចយកនូ វ

ប្ទ្ពយេម្បតតិ ែឋ និ ង្កា រប្រើ ប្ឆេ់កង្កមលង្
ំ រេ់ ែឋរែើ ម្បោកា ពា កិ ចប្ច រតតិរតតិកា ប្កុម្ហុន រេ់រេ
និ ង្កា រង្ក្ង្ហារយ៉ា ង្ហិង្ារលើកា តវា៉ា នានាប្រ

ំង្នឹ ង្ពួករេ។

រដាយរហតុ ថាេហ ែឋអារម្ ិកោរ់ រផតើម្អនុ វតតកា ដាក់ ទ្ណឌកម្ម

ប្រ

ំង្ម្ង្ក្នោក
ត ម្ពុជា

អង្គកា ឃ្លំ-

រម្ើ លពិ ភពរោកឆនរេោើឱ្យរញ្ូច លរៅកោុង្រញ្ជោទ្ណឌកម្មនូវរុេគលទំង្រនា្ រដាយស្ថ ពួ េរេឆន
រែើ តួ នាទ្ោ យ៉ាង្េកម្មកុង្កា
ោ
េមលរ់ លទ្ធិប្រជាធ្ិ ររតយយរៅកម្ពុជា
រ

និ ង្កា ំរោភេិទ្ិ ម្
ធ នុ េសរធ្វើ

ើង្ជួ េម្ុ ខឱ្យប្កុម្ហុន រេ់ពួករេ។

រជកុម្ម្ហាតេដ្ឋរជី ាកៃៗទង
ាំ ត ះរួម្មាន៖


ឧកញ្ញា ម្ុង រទ្ បី ជារុ េគលដែលអង្គកា ឃ្លំរម្ើ លពិ ភពរោករោទ្ថា មនជារ់ ពាក់ ព័នធរៅនឹង្
ជំ នួញទ្ុ ចច ិតជារប្ចើ នដែលខុ េចារ់

ួម្មនជំ នួញរឈើ

និ ង្កា រូ ម្ធ្នធ្លនខាច់ដែល

មនតព្ម្លរារ់ ោនែុ ោល ។ រពលដែលកា រោទ្ប្រកាន់ រន្ប្តូវឆនោតប្តដាង្ េមជិ ក
ប្ពឹ ទ្ធេភា ូររន្ប្តូវឆន ករ
កញ្ឆ
ា

ើញថា ក៏ មនកា ជារ់ ពាក់ ព័នធផង្ដែ ជាម្ួ យនឹ ង្កា ត់ ពនធ

រហើយដែលរោកនាយក ែឋម្ង្ក្នោ ឆ
ត នកា ពា គ្មត់ ថា

ទល់ដតអោករនា្មនកាលពាេដែក។


អ្នកឧកញ្ញា

លី

យ្ុងផាេ ៃ

ររើ ន ណាចង្់ ោរ់ ខនគ្មត់
ួល

ជាមចេ់ប្កុម្ហុនេា អំ រៅជារ់ ពាក់ ព័នធែល់កា ទ្ង្ក្នាានយកែោ ធ្ោ លែ៏

ហិង្ារៅកម្ពុជាប្រោំេតវតសរន្ ដែលអំ រពើ រន្នាំឱ្យម្នុ េសរារ់ ពាន់ នាក់ ប្តូវឆត់ រង្់ែោធ្ោ ល
រេ់ពួរេ។ េា អំ រៅប្គ្មន់ ដតជាឧេាហកម្មម្ួយកោុង្ចំរណាម្ជំនួយធ្ំ ៗ រេ់គ្មត់ ួម្មន

រនកាេុោណូ ជំ នួញកោុង្វ ិេ័យព័ ត៌មនជំ នួញដផោករហដាឋ ចនាេម្ព័នធ និ ង្ម្ុខជំនួញជារប្ចើ ន
ម្ុ ខរទ្ៀត។


ឧកញ្ញា រជទី ភាព ជាអតោ តទ្ោប្រឹ ការោកហុន ដេនផ្លាល់ ដែលអង្គកា ឃ្លំរម្ើ លពិ ភពរោក ក
រ

ើញថា រៅពោ រប្កាយជំ នួញនាំរឈើ មនតព្ម្លវាល់ោនែុ ោល ាម្ យៈខោង្រដង្ែកែ៏ េកុម

ស្ថមញពោ េំណាក់ ម្ង្ក្នោ ម
ត នតំ ដណង្ប្គ្មក់ៗកោង្ជួ
ថាោក់ ែឹកនាំ ដាឋភិ ឆលមន
ុ

ម្ង្ក្នោ រត យធ្ល

រ៉ាូ លោេ និ ង្ម្ង្ក្នោ ក
ត ុង្ស្ថ
ោ
ា រ័ នេយ។ ប្កុម្ហុន រេ់គ្មត់ ដថ្ម្ទំង្ទ្ទ្ួ លឆនេិទ្ិ ធទ្ិញយក

ផ្លតច់ ម្ុខនូ វរឈើ ដែល ឹរអូ េឆនពោ េំណាក់អជាាធ្ យករៅលក់ រនតទ្ទ្ួ លឆនផលចំណ

ញកោុង្តព្ម្លខពេ់។

េមជិ កប្ពឹ ទ្ធេភាព តៅ តម្ងឃីន មចេ់ប្កុម្ហុន Shukaku ជាប្កុម្ហុនរៅពោ រប្កាយកា
ររណតញរចញប្រជាេហេម្ន៍ រឹង្កក់ យ៉ាង្រឃ្រៅ។ អោកភូម្ិរឹង្កក់ ណាដែលហានរង្ើត
ាំង្ ប្តូវឆនវាយែំ ោរ់ ខួន
ល និង្ោរ់ ញាត់ពនធនាគ្ម រដាយអជាាធ្ ។ ប្កុម្ហុនម្ួ យរទ្ៀត

រេ់គ្មត់ មនរ្ម្ថា Pheapimex ប្តូវរេែឹ ង្ថាទ្ទ្ួ លឆនែោ េម្បទនធ្ំ ជាង្រេរំ ផុត

រៅ

កម្ពុជា ាម្តួ រលខម្ួ យថាមន ហូត ៣៣ែង្រប្ចើ នជាង្កប្ម្ិ តផលូវចារ់ កំណត់ ភាលម្ៗ

រនាារ់ ពោទ្ទ្ួ លឆនកា អនុ ញ្ឆញត។

តាម្ Emma Burnet អ្នកដ្ឹក យ្
ាំ ុទប ការរប់នេៃអ្ងគការឃ្លតាំ ម្ើលព្ភពតោកបានតលើកត ើងថា៖

អាជីពនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្តនរី ហ៊ុន សសនកសាងយ ើងតាមការចិញ្ចឹមពួកអ្នកទង
ាំ យនាោះសដ្លផ្រល់ការគទ្ាំ រដ្ល់
គត់វ ិញ។

តាមការស្រសាវទ្ាវរបស់អ្ងគការឃ្លាំយមើលពិភពយោកបង្ហាញាយទ្ចើនដ្ងថា ទ្កុមជាំនិតសម្ងាត់មួយទ្កុមតូចរបស់យោក

នាយករដ្ឋមន្តនរីបានលួចបនលាំយក និងយ្វើឱ្យហិនយោចទ្រពយសមបតរិរដ្ឋាយទ្ចើន។ យពលសដ្លពួកយនោះកាន់សតម្ងនបាន

និងម្ងនអ្ាំណាចកាន់សតខ្លង
ាំ ពួកយេទង
ាំ យនាោះកាន់សតម្ងនតទ្មូវការយដ្ើមបីឱ្យហ៊ុនសសនសថិតកន៊ុងអ្ាំណាចកាន់សតយូរ។ រាល់

ការទ្បឹងសទ្បង របស់អ្នររាតិយដ្ើមបីបញ្ច ប់អ្ាំយពើព៊ុករលួយ និងអ្ាំណាចផ្តរច់ការរបស់យោកនាយករដ្ឋមន្តនរី ទ្តូវសតតទ្មង់
រិសយៅយៅកាន់ប៊ុេគលទង
ាំ យនាោះសដ្លាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថវ ិកាដ្ល់របបយនោះ។

ដ្ាំត ើ ររអ្្លធ្លលកៃតៅកនុងរប់នប់នផាាចកា
ៃ ររប់នេៃកម្ពុធ
រោកនាយក ែឋម្ង្ក្នោ ហ
ត ុន ដេនេាិតកោុង្អំណាច ៣៣

ោ ំរហើយកា ប្េរ់ ប្េង្អំ ណាចាម្កណា
ត រ់

និ ង្ ហូតែល់ឆនេមលរ់ អោកកាដេត និ ង្េកម្មជនប្រ

ំង្នានារទ្ៀតផង្។

ព្ែដែកឆលុ្រញ្ឆ
ច ំង្ាម្កា វាយប្រហា េមជិ ក ែឋេភា រេ់រកសប្រ

ំង្ កា វាយប្រហា ោរ់ ខួន
ល

កោុង្ឋានៈជានាយក ែឋម្ង្ក្នោ គ្ម
ត ត់ ឆនេប្ម្ួលឱ្យមនកា លួចយកប្ទ្ពយេម្បតតិ ែឋជាប្រព័ នធ មនែូ ច

ជាកា ររណតញរចញទំង្រង្ខំ និ ង្រដាយហិង្ា ឱ្យប្រជាជនកម្ពុជារចញពោ លំរៅដាឋន និ ង្ែោ ធ្ោ ល រេ់
ពួ ករេ ប្រេល់ឱ្យរៅឈមួញជាឧកញ្ឆញកោុង្ជំនួញែូ ចជា កា ការ់ រឈើ ជំ នួយដ ៉ានិ ង្កេិឧេាហកម្ម។
មនប្រជាជនជាង្ ៨៣០ ០០០នាក់ ង្រប្គ្ម្ រដាយធ្លលក់ ខួនយ៉ា
ល
ង្រប្ៅរៅកោុង្ភាពប្កោ ប្កកោុង្តំរន់

ដែលហិនរហាចជាង្រេ ខណៈរពលដែលកា រន្នាំឱ្យម្នុ េសម្ួ យប្កុម្តូ ចកោុង្ ររពុក លួយរន្
កាន់ ដតមនឆនខ្នលំង្រ

ើង្ៗ។

កា អិ លធ្លលក់ រៅកាន់ ររផ្លតច់ កា រេ់កម្ពជាមនម្ករារ់
ទ្េសវតតម្ករហើយ រ៉ាុ ដនតវារទ្ើ រដតធ្លលក់ ចុ្
ុ
យ៉ា ង្េំ ហុកកាលពោ ោ ំម្ុន។ រដាយខ្នលចកា ោញ់រ ោ តរៅកា រឆ្រ ោ តេកលនាដខកកាដារន្ ដាឋភិ ឆលឆនោរ់ រោក កិ ម្ េុខ្នដាក់ ពនធនាគ្ម រៅដខកញ្ឆញ

ោ ំ២០១៧ រហើយឆន ំោយរកស

រេ់គ្មត់ រ៉ាុនាមនដខរប្កាយម្ក រនាារ់ម្ករទ្ៀតរេោរ់រផតើម្វាយប្រហា យ៉ា ង្ោេ់ព្ែែល់រេ ោភាព
ររញ្ចញម្តិ រិ ទ្ស្ថារ័ន និ ង្ប្រព័ នផ
ធ សពវផាយព័ ត៌មនឯករាជយ និង្ររង្ាើនកិចចខិតខំ ប្រឹង្ដប្រង្រែើ ម្បោ
កាន់ ការ់ ប្រព័ នធ Internet កោុង្កា កវ ិធ្ោ រាង្
ំ ខារ់ ឬោរ់ ខួនអោ
ល
ក ិ្េន់ ាម្រណា
ត ញេង្គម្។

អ្នារាគម្នអ្
៍ នារធេព
្ េ
្ ធេខា
ាំ ន ៃ

ចារ់ ទ្ណឌកម្មម្ួយកំពុង្ដតប្តូវឆនរេរ ៀរចំាក់ ដតង្រៅេភាេហ ែឋអា រម្ ិក ចារ់ រន្ម្រគ្មល
រៅដាក់ ទ្ណឌកម្មប្រ
េនតិេុខ

ំង្ម្ង្ក្នោ ជា
ត ន់ ខពេ់ រេ់រាជ ដាឋភិ ឆលកម្ពុជាម្ង្ក្នោ រត យធ្ល

ដែលមនចំ ដណកពាក់ ព័នរធ ដាយផ្លាល់

និ ង្រម្ែឹកនាំកមលំង្

និ ង្េំខ្នន់ ចំរពា្កា ធ្លលក់ ចុ្ព្នលទ្ធិប្រជាធ្ិ រ-

រតយយរៅកម្ពុជា។
អង្គកា ឃ្លំរម្ើ លពិ ភពរោក កំ ពុង្ជប្ម្ុញឱ្យមនកា ដាក់ រញ្ូច លរ្ម្ឧកញ្ឆញទំង្រនា្ រៅកោុង្
រញ្ជោទ្ណឌកម្ម រដាយរហតុ ថាពួ ករេមនតួនាទ្ោ យ៉ាង្េំខ្នន់ កុង្កា
ោ
រជាកដចវនរយឆយ និ ង្រេែឋកិ ចចដែលផតល់ផលោភែល់ពួករេរៅកម្ពុជា
រស្ថរយកអំ ណាចម្កកាន់ ការ់ រពញព្ែ។

ដែលកា រន្វាហុចផលែល់រកសកាន់ អំណាចប្ក-

ប្កុម្អោករធ្វើយុទ្ធនាកា ក៏ អំពាវនាវផង្ដែ ឱ្យ ដាឋភិ ឆល

រផសង្រទ្ៀតរធ្វើាម្េំ ូរន្ រហើយដាក់ រេោើាក់ ដតង្ចារ់ ទ្ណឌកម្មស្េរែៀង្គ្មោរន្។

Emma Burnett ប់នន្នែម្តទៀេថា៖
“ាយទ្ចើនរសសវតរមកយហើយ សដ្លទ្បាជនកមព៊ុា ទ្តូវបានយេឆក់បលន់យកដ្ី្លី យោេទ្រ្មមាតិរបស់ទ្បយរស និងបាំបិរ

សយាំ ងរបស់ពួកគត។
់ ឥ វសូ
ិ យធិ បាោះយននតរបសគ
់ តេ
់ ទ្៏ តូវយេឆកប
់ លនយ
់ កយៅបាតស់ ដ្រ។
ូ មបី សរ

យនោះេឺាអ្ាំយពើកបត់ មិនទ្តឹមសតាការកបត់ទ្បាជនកមព៊ុាយរ សតវាាការកបត់បណា
រ ទ្បយរសទង
ាំ អ្ស់សដ្លរួមគនផ្រល់
ជាំនួយរាប់ពាន់ោនដ្៊ុោលរ កន៊ុងការជួយទ្បាជនកមព៊ុាកសាងទ្បព័នធទ្បា្ិបយតយយពីយសាេនាដ្កមមននរបបទ្បល័យ
ពូជសាសន៍សមមរទ្កហម យបើក៊ុាំសតអ្ាំយពើកបត់ទង
ាំ យនោះ ទ្បាជននឹងររួលបាននូវការយគរពនិតិរដ្ឋ និងសិរធិាមូលដ្ឋឋន។
របបព៊ុករលួយសដ្លបានដ្កហូតសិរធិទង
ាំ យនាោះពីពួកយេ
មិនខ្ន។

រីបាំផ្៊ុតនឹងទ្តូវដ្ឋក់ឱ្យររួលម៊ុសទ្តូវ ចាំយពាោះរយងវើរបស់មួ នា
ល

