
 

 

 
នរណាខ្លះទទួលផលពីការស្លល ប់នៃលនលទប្រជប់នធ ្ប់នតេយ្យតៅកម្ពុធ? 

 
 ខណៈដែលប្រជាជនកម្ពុជារ ៀរចំរចញរៅកាន់ស្ថា នោរឆ្រ ោ ត អង្គកា ឃ្ល ំរម្ើលពិភរោក 

(Global Witness) នឹង្ដាក់រចញនូវយុទ្ធនាកា ថ្មោមួ្យកោុង្កា រង្ហា ញមុ្ខប្កមុ្ម្ហារេែឋោមួ្យ
ប្កុម្ដែលនឹង្ទ្ទួ្លឆននូវផលចំរណញម្ហាស្ថល ពោកា រឆ្រ ោ តែ៏អាម៉ា េ់កោុង្ដខរន្
រៅកម្ពុជា និង្កា រនត កានូវស្ថា នភាពែូចរចចុរបនោរៅកម្ពុជា។ 

 យុទ្ធនាកា រន្ក៏ ួម្រញ្ចូ លប្កុម្េមជិកប្ពឹទ្ធេភាដែលកាន់ការ់មុ្ខជំនួញខល្ដែលប្តវូរេ
រោទ្ថាជារ់ពាក់ព័នធនឹង្កា  រឹអូេយកែោធ្លោយ៉ាង្ហិង្ារំផុត ដែលកម្ពុជាប្រឈម្កោុង្េត-
វតសរន្។ កា ការ់រំផ្លល ញ និង្ជំនួញព្ប្ពរឈើខ្នោ តធំ្េរម្បើម្ កា ពាក់ព័នធនឹង្ជំនួញរូម្ខាច់
ែ៏អាស្េូវ និង្ជំនួញនំារចញកញ្ឆា ផង្ដែ ។ 

 ប្ររទ្េកម្ពុជាឆនធ្លល ក់ចំណាត់ថាោ ក់១០កំាកោុង្កំណត់ប្ារេ ោភាពស្ថ ព័ត៌មន ោ ំ ២០១៨
 រេ់អង្គកា  អោកស្ថ ព័ត៌មនគ្មម នប្ពំដែន រប្កាយពោ ដាឋ ភិឆលឆនរង្ក្ង្ហា រយ៉ាង្ោេ់ព្ែ
រលើរេ ោភាពររញ្ចញម្តិ ាម្ យៈកា រឆេេំអាតស្ថា រ័នស្ថ ព័ត៌មនឯករាជយទំង្អេ់
ដែលមនរៅកោុង្ប្ររទ្េ និង្កា ោរ់ដាក់ពនធនាគ្ម អោកកាដេតជារប្ចើន ូរ។ 

 យទ្ធនាកា រន្ជាយុទ្ធនាកា  ដែលរធ្វើរ ើង្រយលាម្កា រចញផាយកាលពោដខរម្ស្ថ
រដាយអង្គកា ឃ្ល ំរម្ើលពិភពរោក និង្អង្គកា  Open Corporates នូវប្រភពទិ្នោន័យែ៏ធំ្
េរម្បើម្ថ្មោមួ្យដែលរង្ហា ញថាន ណាខល្ជាមច េ់ និង្ជាអោកប្េរ់ប្េង្រណាត ប្កមុ្ហ ុនទំង្
ឡាយរៅកម្ពុជា រែើម្បោប្ទ្ប្ទ្ង់្េកម្មភាពពុក លួយ និង្កា  រំោភរំពាននានា ដែលវាជា
ប្រភពយ៉ាង្េំខ្នន់កោុង្កា ជួយ កា រររន្ ឱ្យេាិតកោុង្អំណាចប្េរ់ប្េង្ប្ររទ្េរន្កោុង្   
 យៈរពលជាង្ស្ថម្េិរ ោ ំកនលង្ម្ក។ 

 
ខណៈដែលប្រជាជនកម្ពុជារ ៀរចំេូេេនលឹករ ោ តរៅកោុង្អវោ ដែលរេ ពឹំង្ថាជាកា រឆ្រ ោ តែ៏    
អាម៉ាេរៅព្ថ្ៃទ្ោ ២៩ កកាដា ដែលរន្ជាអវោដែលរេរជឿថាជាវធិ្ោរែើម្បោរធ្វើឱ្យរោកនាយក ែឋម្ង្ក្នតោ
ដែលកាន់អំណាចយូ ជាង្រេរំផុតមួ្យរលើរោក ទ្ទួ្លឆនអាណតតិែឹកនំាប្ររទ្េមួ្យអាណតតិ
រទ្ៀត អាស្េ័យរហតុរន្ រទ្ើរអង្គកា ឃ្ល រំម្ើលពិភពរោក េូម្រង្ហា ញមុ្ខេមជិកអោកជំនួញ
ប្គ្មក់ៗ រេ់កម្ពុជា ដែលឆនទ្ទួ្លផលចំណញយ៉ាង្េរម្បើម្     ពោកា កាន់ាត រ់អំណាច រេ់ជន  
ផ្លត ច់កា  ហ ុន ដេន រហើយជនទំង្រនា្នឹង្ប្តូវឆត់រង់្អវោខល្ ររើមនកា ផ្លល េ់ ដាឋ ភិឆល។ 
 
រយង្ាម្កា ចុ្ផាយកោុង្រណាត ញេង្គម្ Facebook ាម្ យៈកា រង្ក្ង្ហា រយ៉ាង្ស្ថហាវ រេ់ ដាឋ -
ភិឆលរៅរលើកា រាយកា ណ៍រដាយរេ ោ យុទ្ធនាកា រផ្លត តេំខ្នន់រលើប្កុម្ម្ហារេែឋោមួ្យប្កុម្តូច 



 

 

ដែលជាេមៃ ត់ឆនរធ្វើជាខោង្រដង្ែកជាអនុតត ភាព រេ់ ហ ុន ដេន ាម្ យៈកា គំ្មប្ទ្ដផោកនរយ-
ឆយ និង្កា ផគត់ផគង់្ហិ ញ្ញវតាុដផោករយធ្ល និង្ជាអោករេៀង្េ វនិោរយេិនពោរ រទ្េ។ 
 
ភកតោភាព រេ់ម្ង្ក្នតោទំង្រនា្ ប្តូវឆនផតល់ ង្ហវ ន់យ៉ាង្គ្មរ់ចិតត ជាក់ដេតង្ពួកម្ហារេែឋោប្គ្មក់ៗទំង្
រនា្ ោករាយទ្ទួ្លឆននិទ្ណឌ ភាពរៅចំរពា្មុ្ខចារ់  ភាពមនឆនរកើតរចញពោកា លួចយកនូវ
ប្ទ្ពយេម្បតតិ ែឋ និង្កា រប្រើប្ឆេ់កង្កមល ងំ្ រេ់ ែឋរែើម្បោកា ពា កិចចប្រតតិរតតិកា ប្កមុ្ហ ុន រេ់រេ 
និង្កា រង្ក្ង្ហា រយ៉ាង្ហិង្ារលើកា តវា៉ានានាប្រ ំង្នឹង្ពួករេ។ 
 
រដាយរហតុថាេហ ែឋអារម្ កិោរ់រផតើម្អនុវតតកា ដាក់ទ្ណឌ កម្ម ប្រ ំង្ម្ង្ក្នតោកម្ពុជា អង្គកា ឃ្ល ំ-
រម្ើលពិភពរោកឆនរេោើឱ្យរញ្ចូ លរៅកោុង្រញ្ជ ោទ្ណឌ កម្មនូវរុេគលទំង្រនា្ រដាយស្ថ ពួេរេឆន
រែើ តួនាទ្ោយ៉ាង្េកម្មកោុង្កា េមល រ់លទ្ធិប្រជាធិ្ររតយយរៅកម្ពុជា និង្កា  រំោភេិទ្ធិម្នុេសរធ្វើ
រ ើង្ជួេមុ្ខឱ្យប្កុម្ហ ុន រេ់ពួករេ។ 
     
រជកុម្ម្ហាតេដ្ឋរីជាកៃៗទាំងត ះរួម្មាន៖ 
 

 ឧកញ្ញា  ម្ ុង រទ្បី ជារុេគលដែលអង្គកា ឃ្ល ំរម្ើលពិភពរោករោទ្ថា មនជារ់ពាក់ព័នធរៅនឹង្
ជំនួញទុ្ចច តិជារប្ចើនដែលខុេចារ់  ួម្មនជំនួញរឈើ និង្កា រូម្ធ្នធ្លនខាច់ដែល
មនតព្ម្លរារ់ោនែុោល  ។ រពលដែលកា រោទ្ប្រកាន់រន្ប្តវូឆនោតប្តដាង្ េមជិក
ប្ពឹទ្ធេភា ូររន្ប្តូវឆន ករ ើញថា  ក៏មនកា ជារ់ពាក់ព័នធផង្ដែ ជាមួ្យនឹង្កា  ត់ពនធ
កញ្ឆា  រហើយដែលរោកនាយក ែឋម្ង្ក្នតោឆនកា ពា គ្មត់ថា ររើន ណាចង់្ោរ់ខលួនគ្មត់ 
ទល់ដតអោករនា្មនកាលពាេដែក។ 

 អ្នកឧកញ្ញា  លី យ្ ុងផាេៃ ជាមច េ់ប្កុម្ហ ុនេា អំរៅជារ់ពាក់ព័នធែល់កា ទ្ង្ក្នាា នយកែោធ្លោែ៏
ហិង្ារៅកម្ពុជាប្រោំេតវតសរន្ ដែលអំរពើរន្នំាឱ្យម្នុេសរារ់ពាន់នាក់ប្តូវឆត់រង់្ែោធ្លោ
 រេ់ពួរេ។ េា អំរៅប្គ្មន់ដតជាឧេាហកម្មមួ្យកោុង្ចំរណាម្ជំនួយធំ្ៗ រេ់គ្មត់ ួម្មន  
រនកាេុោណូ ជំនួញកោុង្វេ័ិយព័ត៌មនជំនួញដផោករហដាឋ  ចនាេម្ព័នធ និង្មុ្ខជំនួញជារប្ចើន
មុ្ខរទ្ៀត។ 

 ឧកញ្ញា  រជទី ភាព ជាអតោតទ្ោប្រឹការោកហ ុន ដេនផ្លា ល់ ដែលអង្គកា ឃ្ល ំរម្ើលពិភពរោក ក 
រ ើញថា រៅពោរប្កាយជំនួញនំារឈើមនតព្ម្លវាល់ោនែុោល   ាម្ យៈខោង្រដង្ែកែ៏េមកុ-
ស្ថម ញពោេំណាក់ម្ង្ក្នតោមនតំដណង្ប្គ្មក់ៗកោុង្ជួ ថាោ ក់ែឹកនំា ដាឋ ភិឆលមន ម្ង្ក្នតោរយធ្ល   
រ៉ាូលោេ និង្ម្ង្ក្នតោកោុង្ស្ថា រ័នេយ។ ប្កមុ្ហ ុន រេ់គ្មត់ដថ្ម្ទំង្ទ្ទួ្លឆនេិទ្ធិទិ្ញយក   



 

 

ផ្លត ច់មុ្ខនូវរឈើដែល រឹអូេឆនពោេំណាក់អជាា ធ្  យករៅលក់រនតទ្ទួ្លឆនផលចំណ-
ញកោុង្តព្ម្លខពេ់។ 

 េមជិកប្ពឹទ្ធេភាព តៅ តម្ ងឃីន មច េ់ប្កុម្ហ ុន Shukaku ជាប្កុម្ហ ុនរៅពោរប្កាយកា     
ររណត ញរចញប្រជាេហេម្ន៍រឹង្កក់យ៉ាង្រឃ្រៅ។ អោកភូមិ្រឹង្កក់ណាដែលហា នរង្ើត
ាំង្ ប្តូវឆនវាយែំ ោរ់ខលួន និង្ោរ់ញាត់ពនធនាគ្ម រដាយអជាា ធ្ ។ ប្កុម្ហ ុនមួ្យរទ្ៀត
 រេ់គ្មត់មនរ ម្ ្ថា Pheapimex ប្តូវរេែឹង្ថាទ្ទួ្លឆនែោេម្បទនធំ្ជាង្រេរំផុត
រៅ   កម្ពុជា ាម្តួរលខមួ្យថាមន ហូត ៣៣ែង្រប្ចើនជាង្កប្មិ្តផលូវចារ់កំណត់ភាល ម្ៗ
រនាា រ់ពោទ្ទួ្លឆនកា អនុញ្ឆញ ត។ 

 
តាម្ Emma Burnet  អ្នកដឹ្ក ាំយ្ុទប ការរប់នេៃអ្ងគការឃ្ល ាំតម្ើលព្ភពតោកបានតលើកត ើងថា៖ 
អាជីពនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្តនរី ហ ៊ុន សសនកសាងយ ើងតាមការចិញ្ច ឹមពួកអ្នកទាំងយនាោះសដ្លផ្រល់ការគាំទ្រដ្ល់
គត់វញិ។ 
 
តាមការស្រសាវទ្ាវរបស់អ្ងគការឃ្ល ាំយមើលពិភពយោកបង្ហា ញាយទ្ចើនដ្ងថា  ទ្កុមជាំនិតសម្ងា ត់មួយទ្កុមតូចរបស់យោក
នាយករដ្ឋមន្តនរីបានលួចបនលាំយក និងយ្វើឱ្យហិនយោចទ្រពយសមបតរិរដ្ឋាយទ្ចើន។ យពលសដ្លពួកយនោះកាន់សតម្ងនបាន 
និងម្ងនអ្ាំណាចកាន់សតខ្ល ាំងពួកយេទាំងយនាោះកាន់សតម្ងនតទ្មូវការយដ្ើមបីឱ្យហ ៊ុនសសនសថិតកន៊ុងអ្ាំណាចកាន់សតយូរ។ រាល់  
ការទ្បឹងសទ្បង របស់អ្នររាតិយដ្ើមបីបញ្ច ប់អ្ាំយពើព៊ុករលួយ និងអ្ាំណាចផ្តរ ច់ការរបស់យោកនាយករដ្ឋមន្តនរី ទ្តូវសតតទ្មង់
រិសយៅយៅកាន់ប៊ុេគលទាំងយនាោះសដ្លាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថវកិាដ្ល់របបយនោះ។ 
 
ដ្ាំត ើ ររអ្្លធ្លល កៃតៅកនុងរប់នប់នផាា ចៃការរប់នេៃកម្ពុធ 

 
រោកនាយក ែឋម្ង្ក្នតោហ ុន ដេនេាិតកោុង្អំណាច ៣៣  ោ ំរហើយកា ប្េរ់ប្េង្អំណាចាម្កណាត រ់
ព្ែដែកឆលុ្រញ្ឆច ំង្ាម្កា វាយប្រហា េមជិក ែឋេភា រេ់រកសប្រ ំង្ កា វាយប្រហា  ោរ់ខលួន 
និង្ ហូតែល់ឆនេមល រ់អោកកាដេត និង្េកម្មជនប្រ ំង្នានារទ្ៀតផង្។ 
 
កោុង្ឋានៈជានាយក ែឋម្ង្ក្នតោគ្មត់ ឆនេប្ម្លួឱ្យមនកា លួចយកប្ទ្ពយេម្បតតិ ែឋជាប្រព័នធ មនែូច
ជាកា ររណត ញរចញទំង្រង្ខំ និង្រដាយហិង្ា ឱ្យប្រជាជនកម្ពុជារចញពោលំរៅដាឋ ន និង្ែោធ្លោ រេ់
ពួករេ ប្រេល់ឱ្យរៅឈមួញជាឧកញ្ឆញ កោុង្ជំនួញែូចជា កា ការ់រឈើ ជំនួយដ ៉ានិង្កេិឧេាហកម្ម។ 
មនប្រជាជនជាង្ ៨៣០ ០០០នាក់ ង្រប្គ្ម្ រដាយធ្លល ក់ខលួនយ៉ាង្រប្ៅរៅកោុង្ភាពប្កោប្កកោុង្តំរន់
ដែលហិនរហាចជាង្រេ ខណៈរពលដែលកា រន្នំាឱ្យម្នុេសមួ្យប្កមុ្តូចកោុង្ ររពុក លួយរន្
កាន់ដតមនឆនខ្នល ំង្រ ើង្ៗ។ 
 



 

 

កា  អិលធ្លល ក់រៅកាន់ ររផ្លត ច់កា  រេ់កម្ពុជាមនម្ករារ់ទ្េសវតតម្ករហើយ រ៉ាុដនតវារទ្ើរដតធ្លល ក់ចុ្ 
យ៉ាង្េំហុកកាលពោ ោ ំមុ្ន។ រដាយខ្នល ចកា ោញ់រ ោ តរៅកា រឆ្រ ោ តេកលនាដខកកាដារន្ ដាឋ -
ភិឆលឆនោរ់រោក កិម្ េុខ្នដាក់ពនធនាគ្ម  រៅដខកញ្ឆញ   ោ ំ២០១៧ រហើយឆន ោំយរកស
 រេ់គ្មត់រ៉ាុនាម នដខរប្កាយម្ក   រនាា រ់ម្ករទ្ៀតរេោរ់រផតើម្វាយប្រហា យ៉ាង្ោេ់ព្ែែល់រេ ោភាព  
ររញ្ចញម្តិ រិទ្ស្ថា រ័ន និង្ប្រព័នធផសពវផាយព័ត៌មនឯករាជយ និង្ររង្ាើនកិចចខិតខំប្រឹង្ដប្រង្រែើម្បោ
កាន់ការ់ប្រព័នធ Internet កោុង្កា  កវធិ្ោរាងំ្ខារ់ ឬោរ់ខលួនអោក ិ្ េន់ាម្រណាត ញេង្គម្។ 
 
អ្នារាគម្នអ៍្នារធេ្ព្េធេាំខានៃ 
ចារ់ទ្ណឌ កម្មមួ្យកំពុង្ដតប្តូវឆនរេរ ៀរចំាក់ដតង្រៅេភាេហ ែឋអារម្ កិ  ចារ់រន្ម្រគ្មល 
រៅដាក់ទ្ណឌ កម្មប្រ ំង្ម្ង្ក្នតោជាន់ខពេ់ រេ់រាជ ដាឋ ភិឆលកម្ពុជាម្ង្ក្នតោរយធ្ល    និង្រម្ែឹកនំាកមល ំង្  
េនតិេុខ ដែលមនចំដណកពាក់ព័នធរដាយផ្លា ល់ និង្េំខ្នន់ចំរពា្កា ធ្លល ក់ចុ្ព្នលទ្ធិប្រជាធិ្រ-     
រតយយរៅកម្ពុជា។ 
 
អង្គកា ឃ្ល ំរម្ើលពិភពរោក កំពុង្ជប្ម្ុញឱ្យមនកា ដាក់រញ្ចូ លរ ម្ ្ឧកញ្ឆញ ទំង្រនា្ រៅកោុង្
រញ្ជ ោទ្ណឌ កម្ម រដាយរហតុថាពួករេមនតួនាទ្ោយ៉ាង្េំខ្នន់កោុង្កា រជាកដចវនរយឆយ និង្រេែឋ-
កិចចដែលផតល់ផលោភែល់ពួករេរៅកម្ពុជា ដែលកា រន្វាហុចផលែល់រកសកាន់អំណាចប្ក- 
រស្ថរយកអំណាចម្កកាន់ការ់រពញព្ែ។ ប្កុម្អោករធ្វើយុទ្ធនាកា ក៏អំពាវនាវផង្ដែ ឱ្យ ដាឋ ភិឆល
រផសង្រទ្ៀតរធ្វើាម្េំ ូរន្ រហើយដាក់រេោើាក់ដតង្ចារ់ទ្ណឌ កម្មស្េរែៀង្គ្មោ រន្។ 
 
Emma Burnett ប់នន្នែម្តទៀេថា៖ 
 
 “ាយទ្ចើនរសសវតរមកយហើយ សដ្លទ្បាជនកមព៊ុា ទ្តូវបានយេឆក់បលន់យកដ្ី្លី យោេទ្រ្មមាតិរបស់ទ្បយរស និងបាំបិរ
សាំយ ងរបស់ពួកគត់។ ឥ ូវសូមបី សិរធិយបាោះយនន តរបស់គត់េ៏ទ្តូវយេឆក់បលន់យកយៅបាត់សដ្រ។  
 
យនោះេឺាអ្ាំយពើកបត់ មិនទ្តឹមសតាការកបត់ទ្បាជនកមព៊ុាយរ សតវាាការកបត់បណារ ទ្បយរសទាំងអ្ស់សដ្លរួមគន ផ្រល់
ជាំនួយរាប់ពាន់ោនដ្៊ុោល រ កន៊ុងការជួយទ្បាជនកមព៊ុាកសាងទ្បពន័ធទ្បា្ិបយតយយពីយសាេនាដ្កមមននរបបទ្បល័យ
ពូជសាសន៍សមមរទ្កហម យបើក៊ុាំសតអ្ាំយពើកបត់ទាំងយនោះ ទ្បាជននឹងររួលបាននូវការយគរពនិតិរដ្ឋ និងសិរធិាមូលដ្ឋឋ ន។ 
របបព៊ុករលួយសដ្លបានដ្កហូតសិរធិទាំងយនាោះពីពួកយេ រីបាំផ្៊ុតនឹងទ្តូវដ្ឋក់ឱ្យររួលម៊ុសទ្តូវចាំយពាោះរយងវើរបស់មលួនា
មិនខ្ន។ 
 
 


