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អុំណពីពុ្ររលួយ ្រឺជាបញ្ហា កបឈមនិងជាឧបស្រ្គ
ែ៏្ុំមួយចុំណពាះក្រជច្ររ ុំជល្រផលកបណយាជន៍ពី
្រុំណណីន ណសែ្ឋ្ិរចចាកប្របណោយភាពយុតតែិ្ម៌ និង
សម្ម៌ ្រ៏ែូចជាចុំណពាះក្រអភិវឌ្ឍណៅមុខននលេ្ិ
កបជា្ិបណតយ្យណៅកបណេស្រម្ុជា។ ណយងីអាច
ចាត់េុ្រអុំណពីពុ្ររលួយថ្ជាជុំងឺសង្គមមួយជែល
រ្ីររាលោលជាល្រ្ខណៈកបព័ន្ណៅែល់រែ្ឋរាល
សាធារណៈក្រប់ជាន់ថ្នា ្រ់។ អស់រយៈណពលជា
យូរម្រណ�យី រាតុភូតពុ្ររលួយណនះរានណ្វីឱ្យ
កបជាជន្រម្ុជា និងជនបរណេសមួយចុំនួនជែល
្រុំពុងណ្វីជុំនួញ្រនាុងកបណេសណនះ េេួលសា្គ ល់ថ្
អុំណពីពុ្ររលួយ ជាមណ្យារាយណែីម្រីស់ណៅកបចាុំ
នថងៃណៅ្រនាុងកបណេស្រម្ុជា។ ជាលេ្ផល ពលរែ្ឋ
ជាណកចីនរានក្លា យណៅជាជនរងណកគាះណោយស្័ក្រ
ចិតតែ។ អនា្រខលាះគ្ានជណកមីសណផ្សងណករៅពីចូលរមួ្រនាុង
កបព័ន្ណនះ ខណៈណពលជែលអនា្រខលាះណេៀតជថម
ទាុំងណចះរ្រវ ិ្ ីពុ្ររលួយឱ្យក្ន់ជតម្នកបសិេ្ភាព 
និងទាញយ្រកបណយាជន៍ឱ្យរានក្ន់ជតណកចីន
បុំផុតតាមជែលអាចណ្វីណៅរានពីក្រកបកពឹតតែិខុស
ឆ្គងទាុំងណោះ។

ណទាះជាយ៉ាងណនះ្រតែី ្រនាុងរយៈណពលប៉ុោ្នឆ្នា ុំ
ចុងណកក្យណនះ ្រម្ុជារានឈានណៅរ្រែុំណោះ
កសាយចុំណពាះអុំណពីពុ្ររលួយ ជែលជាក្រណឆលាីយ
តបណៅនឹងក្រទាមទារជែលណចះជតណ្ីរនណ�ងី
ជាលុំោប់។ ណោយណ�តុថ្អភិរាល្ិរចចាល្អកតរូវ
រានោ្រ់ជាចុំណុចកបសពវននយុេ្សាសសតែរបស់
រោ្ឋ ភិរាល ក្រកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ្៏ររានក្លា យ
ណៅជាអាេិភាពចម្ងមួយ។ ក្រអនុម័តចបាប់
កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយក្លពីឆ្នា ុំ ២០១០ និង
ក្របណងកីតសាថែ ប័នកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយបោទ ប់

ម្រណេៀតណោះ រានផតែល់ឱក្សសកម្ប់ក្រផ្លា ស់
បតែូរសាថែ នភាពណនះទាុំងកសរុង។ ែូចជែលម្នជា
ភសតែុតាងបញ្្ជ ្់រកសាប់ ្រនាុងរយៈណពលពីរបីឆ្នា ុំ្រនលាង
ម្រណនះឥរយិាបេរបស់កបជាពលរែ្ឋចុំណពាះអុំណពី
ពុ្ររលួយ រានជ្រជកប្រួរឱ្យ្រត់សម្្គ ល់ ណចញពី
េម្លា ប់េេួលយ្រថ្អុំណពីពុ្ររលួយជាមណ្យារាយ
ណែីម្រីស់ ណៅជាអនា្រកបឆ្ុំងនឹងកបព័ន្ពុ្ររលួយ 
ណោយទាមទារយ៉ាងសណម្មីឱ្យរោ្ឋ ភិរាល និង
អនា្រនណយារាយទាុំងឡាយកបយុេ្កបឆ្ុំងនឹងអុំណពី
ពុ្ររលួយឱ្យរានខ្លា ុំងក្លា បុំផុត។ ក្រផ្លា ស់បតែូរណនះ 
កតរូវរានណផទៀងផ្ទ ត់បញ្្ជ ្រ់យ៉ាងចបាស់តាមរយៈ
ក្រសិ្រសាណោយជផ្អ្រណលីភសតែុតាងជា្រ់ជសតែង និង
តាមរយៈលេ្ផលននក្រណរាះណឆ្នា តថ្នា ្រ់ជាតិក្ល
ពីឆ្នា ុំ ២០១៣ ្រនលាងណៅណនះ។

សកម្ប់ែុំណណីរណឆ្្ះណៅមុខ ណយងីករា្រែ
ោស់ថ្ អុំណពីពុ្ររលួយនឹងណៅជតជាអាេិភាពែ៏
ចម្ងមួយណៅ្រនាុងរណបៀបវារៈនន្រុំជណេកមង់របស់
រោ្ឋ ភិរាល និងណៅ្រនាុងក្រពិភា្រសានណយារាយ
ោោ។ ែូណចនាះក្រវាយតនមលាកបព័ន្សុចរតិភាពថ្នា ្រ់
ជាតិណនះ ្រឺជាធាតុបញចាូ លែ៏ម្នតនមលា ណ�យីសម
កសបនឹងណពលណវលាសកម្ប់រោ្ឋ ភិរាល្រម្ុជា អនា្រ
នណយារាយ អង្គក្រសង្គមសីុវលិ វសិ័យឯ្រជន 
សារព័ត៌ម្ន នែ្ូរអភិវឌ្ឍន៍ និងសម្ជិ្រសង្គម
ទាុំងមូលណមីលណ�ញីេិែ្ឋភាពទាុំងកសរុងននចណោលា ះ
កបណោងទាុំងឡាយននកបព័ន្សុចរតិភាពបចចាុប្ននា 
ណៅ្រនាុងចុំណោមសាថែ ប័ន្រនលាឹះមួយចុំនួនណៅកបណេស
្រម្ុជា និងរះិរ្រវ ិ្ ីសាសសតែណែីម្បីុំណពញបជនថែមណលី
ចុំនុចខវះខ្តទាុំងណោះ ណោយណកបីករាស់ចុំណណះ
ែឹង និងអុំណះអុំោងទាុំងឡាយណចញពីក្រ
វាយតនមលាណនះ ណែីម្កីបយុេ្កបឆ្ុំងនឹងអុំណពីពុ្រ

្រុ�្វកថា



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ ៧

រលួយឱ្យក្ន់ជតម្នកបសិេ្ភាពខ្លា ុំងជាងមុន។ 
ណោយសារជតខ្ុ ុំចាត់េុ្រថ្ អុំណពីពុ្ររលួយ្ឺរជា
ជុំងឺសង្គម ខ្ុ ុំយល់ថ្ក្រវាយតនមលាជារមួណនះ្ឺរជា
ក្រណ្វីណរា្រវនិិច្័យែ៏ពិសាតែ រមួយណែីម្ជីសវងយល់
ពីសារជាតិ និងមូលណ�តុននជុំងឺណនះ។ ែូណចានា ះ
ណ�យី ្រកមងអនុសាសន៍ជែលរានផតែល់ជូនណៅ
្រនាុងររាយក្រណ៍វាយតនមលាណនះ អាចជាណវជ្ជបញ្្ជ
សកម្ប់ក្រពយារាលជុំងឺសង្គមមួយណនះ។

ជុំនួសមុខឱ្យក្ររុមក្រង្រននអង្គក្រតម្លា ភាព
្រម្ុជា ខ្ុ ុំសូមេេួលសា្គ ល់ និងជថលាងអុំណរ្ុរណ
យ៉ាងកជាលណករៅចុំណពាះក្រចូលរមួែ៏ម្នតនមលាពី
ក្ររុមក្រង្រកសាវកជាវ ជែលរានខិតខុំណ្វីក្រយ៉ាង
ណកចីន្រនាុងក្រណរៀបចុំររាយក្រណ៍ណនះណ�ងី ្រ៏ែូច
ជា ឯ្រឧតតែម ណលា្រជុំទាវ ណលា្រ ណលា្រកសី អនា្រ
ោង ្រញ្ញា  ជែលរានចូលរមួ្រនាុងក្រវាយតនមលាណនះ។ 
ររាយក្រណ៍វាយតនមលាណនះ រានណ្វីណ�ងីណោយ
ម្នក្រចូលរមួមតិ និងណយាបល់ជុំោញពីភា្រី
ពា្រ់ព័ន្ទាុំងអស់ ជែលរមួម្នសាថែ ប័នរោ្ឋ ភិរាល 
សភាជាតិទាុំងពីរ ្រណប្រ្សនណយារាយ អង្គក្រ
សង្គមសីុវលិ វសិ័យឯ្រជន សារព័ត៌ម្ន នែ្ូរ
អភិវឌ្ឍន៍ និងអនា្រវភិា្រឯ្ររាជ្យ។ ខ្ុ ុំ្រ៏សូមជថលាង
អុំណរ្ុរណចុំណពាះណលខ្្ិក្រោ្ឋ នននអង្គក្រ
តម្លា ភាពអនតែរជាតិណៅឯេីក្ររុងជបែឡាុំង កបណេស
អាលលាឺម៉ង់  សកម្ប់មតិនិងណយាបល់ណផ្សងៗអុំពីវ ិ្ ី
សាសសតែ ជបបជផនជា្រ់លា្រ់មួយននលុំ�ូរព័ត៌ម្ន 
និងេកមង់ណកគាងននក្រវាយតនមលាននររាយក្រណ៍
ណនះផ្ទ ល់ជតមតែង។ ជាពិណសស ខ្ុ ុំសូមជថលាងអុំណរ
្ុរណចុំណពាះក្ររុមកបឹ្រសាភិរាលននអង្គក្រតម្លា ភាព
្រម្ុជា និងក្ររុមកបឹ្រសាណយាបល់សកម្ប់ក្រសិ្រសា
ណនះ ចុំណពាះក្រែឹ្រោុំ ម្រ្គុណេទស្រ៍ និងក្រចូល
រមួរបស់ពួ្រគាត់្រនាុងែុំណណីរក្រណរៀបចុំររាយក្រណ៍
ែ៏សុំខ្ន់មួយណនះ។

ជាចុងណកក្យ ណ�យី្រ៏សុំខ្ន់ោស់ជែរ

ណោះ ខ្ុ ុំសូមណសនាីសុុំក្រគាុំកេ និង្ិរចចាស�ក្រណ៍
របស់ឯ្រឧតតែម ណលា្រជុំទាវ ណលា្រ ណលា្រកសី 
អនា្រោង ្រញ្ញា  ណែីម្ធីាោថ្រាល់អនុសាសន៍
ទាុំងអស់ជែលរានណសនាីណ�ងីណៅ្រនាុងររាយក្រណ៍
ណនះ កតរូវរានអនុវតតែ្រនាុងណគាលបុំណងជុំរុញឱ្យម្ន
ក្រពកងឹងសាថែ ប័ន្រនលាឹះទាុំងឡាយ កពមទាុំងកបព័ន្
សុចរតិភាពទាុំងមូល និងណែីម្ឱី្យ្រិចចាខុំកបឹងជកបង
កបយុេ្កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយរបស់ណយងីក្ន់ជត
ម្នកបសិេ្ភាពជាងមុន ជែលអាចោុំឱ្យម្ន
ែុំណណីរណឆ្្ះណៅមុខែ៏រុងណរឿងជាមួយនឹងលេ្ផល
ល្ៗអ  ជែលមិនអាចកត�ប់ម្រជាអាក្រ្រ់វញិ
រាន សកម្ប់នថងៃអោ្រតតណៅមុខណេៀត។ 

ប�ា្រ កុល
ោយ្រកបតិបតតែិ
អង្គក្រតម្លា ភាព្រម្ុជា



្រុ�្វកថា

I. អំ�ីសពងខេ្ររបាយការណ៍វាយតមម្ប្រ�័ន្ធសុចរិតភា�ថ្នាក់ជាតិ

II. ប្រ�័ន្ធសុចរិតភា�ថ្នាក់ជាតិ

១. អ្្គនីតិ្រ្ញ្ញត្តិ

២. អ្្គនីតិប្រតិ្រត្តិ

៣. ស្ា្រ័នតុលាការ

៤. វិស័យសា្ារណៈ

៥. ទីភ្ាក់្ារអនុវត្តន៍ច្ា្រ់

៦. គណៈក្្មា្ិការជាតិងរៀ្រចំការងបោះងឆ្ោត

៧. ការិយាល័យប្រជាពលរែ្

៨. អាជ្ា្រសវនក្្មជាតិ

៩. ស្ា្រ័នប្រឆាំ្អំងពើពុករលួយ

១០. គណ្រក្សនងយោបាយ

១១. ប្រព័ន្ធផ្សពវផ្សាយ

១២. ស្្គ្សុីវិល

១៣. វិស័យអាជីវក្្ម

III. ពសចក្ីសន្និដ្ាន
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ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ១០

្ូរនណសៀវណៅជែលណលា្រអនា្រ្រុំពុងក្ន់្រនាុងនែណនះ 
្រឺជាណសច្រតែីសណង្ខបននររាយក្រណ៍វាយតនមលាកបព័ន្
សុចរតិភាពថ្នា ្រ់ជាតិរបស់កបណេស្រម្ុជា។ ក្រ
វាយតនមលាកបព័ន្សុចរតិភាពថ្នា ្រ់ជាតិ្រឺជាក្រសិ្រសា
អុំពីល្រ្ខណៈននកបព័ន្អភិរាល្ិរចចារបស់កបណេស
មួយ។ ក្រសិ្រសាណនះរានណ្វីណ�ងីណៅ្រនាុងកបណេស
ជាង ១០០ រមួទាុំង្រម្ុជាផង ណោយជផ្អ្រណលីវ ិ្ ី
សាសសតែកសាវកជាវជែលបណងកីតណ�ងីណៅឯណលខ្្ិ
ក្រោ្ឋ នននអង្គក្រតម្លា ភាពអនតែជាតិ កបចាុំណៅ
េីក្ររុងជបែរឡាុំង កបណេសអាលលាឺម៉ង់។

ក្រសិ្រសាណនះ វាយតនមលា្រកមិតននអុំណពីពុ្រ
រលួយ និងកបសិេ្ភាពននយនតែក្រកបឆ្ុំងអុំណពី
ពុ្ររលួយ្រនាុងណពលបចចាុប្ននាណៅ្រនាុងកបណេសមួយ
ណោយពិនិត្យណមីលណៅណលីវសិ័យមួយចុំនួន ណ�យី
ផតែល់នូវក្រវភិា្រមួយយ៉ាងល្អិតល្អន់ រមួម្ន
សមតថែភាព អភិរាល្ិរចចា តួោេី កពមទាុំង
អនុសាសន៍ណគាលនណយារាយ្រនលាឹះៗជផ្អ្រណៅ
ណលីក្រអនុវតតែល្អបុំផុត។ 

ក្រវាយតនមលាណនះ ណផ្តែ តណលីសាថែ ប័នអភិរាល្ិរចចា
សនាូល (ឬណៅថ្សាថែ ប័នក្ឹរះ) ចុំនួន ១៣ ជែលកតរូវ

ប្រ�័ន្ធសុចរិតភា�ថ្នាក់ជាតិ

អំ�ីសពងខេ្ររបាយការណ៍វាយតមម្
ប្រ�័ន្ធសុចរិតភា�ថ្នាក់ជាតិ

អ្
្គនីត

ិ្រ្
ញ

្ញត្តិ

អ្
្គនីត

ិប្រ
តិ្រ

ត្តិ

ស
្ា្រ

័នត
ុល

ាក
ារ

វិស
័យ

ស
ា្

ារណ
ៈ

ទីភ
្ាក

់្ា
រអ

នុវ
ត្តន

៍ច្
ា្រ

់

គណ
ៈក

្្មា
្ិក

ារជ
ាត

ិងរៀ
្រច

ំកា
រងប

ោះង
ឆ្ោ

ត

កា
រិយ

ាល
័យ

ប្រ
ជា

ពល
រែ

្

អជ
្ា្

រស
វន

ក្
្មជា

តិ

ស
្ា្រ

័នប
្រឆ

ាំ្
អំង

ពើព
ុករ

ល
ួយ

គណ
្រក

្សន
ងយ

ោប
ាយ

ប្រ
ព័ន

្ធផ្ស
ពវផ

្សាយ

ស
្្គ្

ស
ុីវិល

វិស
័យ

អា
ជីវ

ក្
្ម

មូលដ្ានបគរឹះមនស្ា្រ័ននពយោបាយ នពយោបាយសង្គម និង ពសដ្កិច្ចសង្គម



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ ១១

រានចាត់េុ្រថ្ជាសាថែ ប័នសុំខ្ន់ចាុំរាច់សកម្ប់
ណលី្រ្រម្ស់កបព័ន្សុចរតិភាពឱ្យរានរងឹម្ុំ។ 
សាថែ ប័នក្ឹរះទាុំងណនះរមួម្ន៖ អង្គនីតិប្ញញាតតែិ អង្គ
នីតិកបតិបតតែិ សាថែ ប័នតុលាក្រ វសិ័យសាធារណៈ 
េីភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍ចបាប់ ្រណៈ្រម្្្ិក្រជាតិ
ណរៀបចុំក្រណរាះណឆ្នា ត ក្រយិាល័យកបជាពលរែ្ឋ 
អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិ  សាថែ ប័នកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្រ
រលួយ ្រណប្រ្សនណយារាយ កបព័ន្ផ្សពវផសាយ 
សង្គមសីុវលិ និងវសិ័យអាជីវ្រម្។ 

វិធីសាបស្សិក្ា 
ក្ររុមកសាវកជាវរបស់អង្គក្រតម្លា ភាព្រម្ុជាេេួល
ខុសកតរូវកបមូលេិននាន័យ និងណ្វីណសច្រតែីកពាងររាយ
ក្រណ៍តាមជបប្ុរណវសិ័យ កពមទាុំងផតែល់ណយាបល់
អុំពីក្រោ្រ់ពិនទុែុំបូង។ អនា្រកសាវកជាវពឹងជផ្អ្រ
ណលីកបភពផតែល់ព័ត៌ម្នជាណកចីន រមួម្ន៖ ្រិចចា
សម្ភា ស  ររាយក្រណ៍  ក្ជសត  ណសៀវណៅ អតថែបេ
េិោនុប្វតតែិ  ចបាប់ និងបេបញ្្ជ ្រនាុងកបណេស  ចបាប់
អនតែរជាតិ  និងកបភពព័ត៌ម្នតាមអីុនណ្ីណិត។ 
ជផនា្រនីមួយៗននររាយក្រណ៍ណនះកតរូវរានបញ្ជូ ន
ណៅក្ន់ណលខ្្ិក្រោ្ឋ នរបស់អង្គក្រតម្លា ភាព
អនតែរជាតិណៅេីក្ររុងជបែរឡាុំង កបណេសអាលលាឺម៉ង់ 
ណែីម្ណី្វីក្រកតរួតពិនិត្យធាោ្ុរណភាព។ ណៅណពល
ជែលមតិណយាបល់របស់ណលខ្្ិក្រោ្ឋ នរានោ្់រ
បញចាូ លណៅ្រនាុងណសច្រតែីកពាងររាយក្រណ៍ជែល
រានណរៀបចុំណ�ងីណោយក្ររុមកសាវកជាវរបស់អង្គក្រ
តម្លា ភាព្រម្ុជារចួណ�យីររាយក្រណ៍ណនះ្រ៏រាន
កតរូវបញ្ជូ នណៅ្រណៈ្រម្្្ិក្រក្រប់ក្រងជាន់ខ្ស់
របស់អង្គក្រតម្លា ភាព្រម្ុជា និងក្ររុមកបឹ្រសា
ណយាបល់សកម្ប់ក្រសិ្រសាមួយណនះ ណែីម្ណី្វីក្រ
កតរួតពិនិត្យណ�ងីវញិ។

ក្ររុមកបឹ្រសាណយាបល់ម្នសម្សភាពអនា្រ
ជុំោញចុំនួន ១៣រូប ម្រពីសាថែ ប័នរោ្ឋ ភិរាល

កបព័ន្ផ្សពវផសាយ វសិ័យអាជីវ្រម្ សាថែ ប័នអប់រ ុំ
ជាន់ខ្ស់ សង្គមសីុវលិ និងស�្រមន៍ម្ចា ស់
ជុំនួយណៅ្រនាុងកបណេស្រម្ុជា។ ណលីសពីណនះណេៀត  
អង្គក្រតម្លា ភាព្រម្ុជា រានណរៀបចុំសិក្្ខ សាលា
សតែីពីសុចរតិភាពថ្នា ្រ់ជាតិណៅជខ វចិ្ិក្ ឆ្នា ុំ២០១៣ 
ណោយរានអណញ្ជ ីញភា្រីពា្រ់ព័ន្ោោជែលកបឆ្ុំង
អុំណពីពុ្ររលួយ និងអនា្រជុំោញជផនា្រសាថែ ប័នជា
ណកចីនោ្រ់ ណែីម្ចូីលរមួពិភា្រសា និងកតរួតពិនិត្យ
ណសច្រតែីកពាងររាយក្រណ៍ណនះ ្រ៏ែូចជាបណងកីត
អនុសាសន៍ណគាលនណយារាយ ណោយជផ្អ្រណលី
លេ្ផលននក្រសិ្រសាណនះ។

វិសាលភា�មនរបាយការណ៍
ក្រវាយតនមលាណនះ ឆលាុះបញ្ចា ុំងពីសាថែ នភាពបចចាុប្ននា 
ននកបព័ន្អភិរាល្ិរចចាណៅ្រនាុងកបណេស្រម្ុជា 
ណោយពឹងជផ្អ្រជាចម្ងណលីកបភពព័ត៌ម្នោោ 
ណៅចណោលា ះពីឆ្នា ុំ ២០១២ ែល់ឆ្នា ុំ ២០១៤។ 
អង្គក្រតម្លា ភាព្រម្ុជាធាោថ្ លេ្ផលនន
ររាយក្រណ៍ជែលម្នល្រ្ខណៈ រងឹម្ុំណនះអាច
ណកបីករាស់រានជាមូលោ្ឋ នណែីម្ផីតែល់អនុសាសន៍
សតែីពីណគាលនណយារាយ។ អវីទាុំងអស់ណនះ ្រឺម្ន
ណគាលបុំណងណលី្រ្រម្ស់កបព័ន្អភិរាល្ិរចចាឲ្យ
រានក្ន់ជតល្អកបណសីរណ�ងី និងជុំរុញឲ្យម្នក្រ
អភិវឌ្ឍកប្របណោយចីរភាពណៅ្រនាុងកបណេស
្រម្ុជា។ 



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

១.១. សមត្ភា�
្រនាុងក្របខ័ណ្ឌ ចបាប់ ម្នបេប្ញញាតតែិមួយចុំនួន
ណែីម្ធីាោថ្ អង្គនីតិប្ញញាតិតែេេួលរាន ្នធាន
�រិញញាវតថែុ ្នធានមនុស្ស និង្នធានភសតែុភារ
ចាុំរាច់ ណែីម្អីនុវតតែន៍មុខង្ររបស់ខលាួន ណៅ្រនាុងក្រ
អនុវតតែជា្រ់ជសតែង។ ករា្រ់ឧបតថែមភាសកម្ប់អនា្រណ្វី
ចបាប់ ្រ៏ែូចជាថវកិ្សវយត័សកម្ប់ទាុំងរែ្ឋសភា 
ទាុំងកពឹេ្សភា ម្នក្រធាោណោយរែ្ឋ្ម្នុញញា។ 
ប៉ុជនតែពុុំម្នក្រណលី្រណ�ងីអុំពីចុំនួនអប្បរម្
ទា្រ់េងនឹងេុំ�ុំថវកិ្និងករា្រ់ឧបតថែមភាណ�យី។ 

ណកក្យពីរោ្ឋ ភិរាលរានអនុម័តណ�យី ចបាប់
�រិញញាវតថែុកបចាុំឆ្នា ុំកតរូវបញ្ជូ នណៅរែ្ឋសភា ណៅ
សរាតែ �៍េីមួយននជខវចិ្ិក្ ណែីម្កីតរួតពិនិត្យ និង
អនុម័ត។ ណៅសរាតែ �៍េីមួយននជខ្នាូ ណសច្រតែីកពាង
ចបាប់�រិញញាវតថែុកបចាុំឆ្នា ុំ កតរូវបញ្ជូ នណៅកពឹេ្សភា
ពិនិត្យ និងអនុម័តឱ្យរានមុននថងៃេី២៥ ជខ្នាូ នន
ឆ្នា ុំនីមួយៗ។ តាមរយៈតារាងណពលណវលាណនះ ទាុំង
រែ្ឋសភា ទាុំងកពឹេ្សភា ម្នណពលជតប៉ុោ្ន
សរាតែ �៍ប៉ុណោណ ះណែីម្កីតរួតពិនិត្យថវកិ្ បោទ ប់ពី
ណសច្រតែីកពាងចបាប់ថវកិ្ណនះកតរូវរានអនុម័តណោយ
រោ្ឋ ភិរាលរចួណ�យី។ 

កបក្រណនះ អាច្រកមិតនូវលេ្ភាពរបស់
សម្ជិ្រសភា ្រនាុងក្រកតរួតពិនិត្យណមីលឱ្យរាន
ក្រប់កគាន់ណៅណលីថវកិ្  ណែីម្ធីាោថ្្នធាន
សាធារណៈកតរូវរានជបងជចងយ៉ាងសមរម្យ។

អង្គនីតិប្ញញាតតែិម្ន្នធានជែលអាចឱ្យខលាួន
បុំណពញមុខង្ររាន្រនាុង្រកមិតមួយ។

១.២. អភិបាលកិច្ច
ម្នបេប្ញញាតតែិតិចតួចប៉ុណោណ ះជែលធាោថ្ 

សាធារណជនអាចណចញចូល្រនាុងសាថែ ប័នណៅក្ន់
អង្គនីតិប្ញញាតតែិរាន និងេេួលរានព័ត៌ម្នពា្រ់
ព័ន្នឹងក្រចាត់ជចង និងមុខង្ររបស់សាថែ ប័ន
ណនះ។ រែ្ឋ្ម្នុញញា ជចងថ្ សម័យកបជុុំរបស់
រែ្ឋសភា និងកពឹេ្សភាកតរូវណ្វីណ�ងីជាសាធារណៈ  
ប៉ុជនតែចុំណុចណនះម្នន័យយ៉ាងោណោះមិនម្ន
ក្រពន្យល់ណ�យី។

ចុំណុចជាណកចីនទា្រ់េងនឹងតម្លា ភាពរបស់អង្គ
នីតិប្ញញាតតែិ មិនម្នក្របញ្្ជ ្រ់ឱ្យរានចបាស់
លាស់ណេ ណៅ្រនាុងរែ្ឋ្ម្នុញញា។ ក្រេេួលរាន
ព័ត៌ម្នពីឯ្រសារផលាូវក្ររបស់អង្គនីតិប្ញញាតតែ ិ
ម្ន្រកមិតណៅណ�យី ណោយសារមិនទាន់ម្ន
ក្រអនុម័តចបាប់សតែីពីសិេ្ិេេួលរានព័ត៌ម្ន។

អង្គនីតិប្ញញាតតែិម្នភាពមិនចបាស់លាស់ភា្រ
ណកចីន។ សាធារណជនេេួលរានព័ត៌ម្នពា្រ់
ព័ន្ណៅម្ន្រកមិតអុំពីែុំណណីរក្រកបកពឹតតែិណៅក្រ
ណ្វីណសច្រតែីសណកមច និងទា្រ់េងនឹង�រិញញាវតថែុ
របស់សាថែ ប័នណនះ។

រែ្ឋសភា និងកពឹេ្សភា ម្នណ្រ�េុំព័រជែល
ម្នចុះផសាយព័ត៌ម្នអុំពីរចោសម័្ន្ចបាប ់
ណសច្រតែីកបក្សព័ត៌ម្ន និងស្រម្ភាពក្រង្រ។ 
ណ្រ�េុំព័រណនះ ម្នជតព័ត៌ម្នសកម្ុំងមួយចុំនួន
ជតប៉ុណោណ ះ អតថែបេខលាីៗ និងរូបភាពអុំពី្រិចចាកបជុុំ
ផលាូវក្រ និងក្រចុះ�តថែណលខ្ មិនម្នណ�ញីក្រ
ពិភា្រសាជវ្រជញ្ររបស់អង្គនីតិប្ញញាតតែិ ចុំណពាះ
�រិញញាវតថែុ ណសច្រតែីកពាងចបាប់ និងក្រពន្យល់
ណ�តុផលអុំពីស្រម្ភាពរបស់អង្គនីតិប្ញញាតិតែ ។

ណទាះបីក្រផសាយអុំពីក្រពិភា្រសាជវ្រជញ្រ
របស់សភាម្នក្រចា្រ់ផសាយតាមេូរេស្សន៍
ជាតិ្រ៏ណោយចុះ ្រ៏េូរេស្សន៍ណនះសថែិតណៅណកក្ម

អង្គនីតិ្រ្បញ្ញត្ិ

១២



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

ក្រក្រប់ក្រងរបស់រោ្ឋ ភិរាល។ ព័ត៌ម្នផសាយ 
ណៅម្ន្រកមិតតិច ណោយសារជតរចោសម្័ន្នន
ក្រកបជុុំសភា ្រនាុង្រុំ�ុងណពលពិភា្រសាសភាម្ន
ក្រជបងជច្រជាក្ររុមណោយម្នគានា ១០ោ្រ់ ក្ររុម
នីមួយៗម្នណពល ២០ោេីសកម្ប់និយាយ 
ក្ររុមនីមួយៗនិយាយឱ្យតុំោងក្ររុមទាុំងមូល 
្រឺមិនតាងោមឱ្យបុ្រ្គលម្នា ្រ់ៗណេ។

១.៣. តួនាេី
ម្នបេប្ញញាតតែិមួយចុំនួនអាចឱ្យអង្គនីតិប្ញញាតតែិ 
កតរួតពិនិត្យអង្គនីតិកបតិបតតែិ ប៉ុជនតែណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែ
ជា្រ់ជសតែង សមតថែភាពរបស់អង្គនីតិប្ញញាតិតែ្រនាុង
ក្រអនុវតតែក្រង្រណនះណៅម្ន្រកមិតយ៉ាងខ្លា ុំង។

 ភារ្រិចចារបស់សម្ជិ្រសភា្រនាុងក្រកតរួតពិនិត្យ
អង្គនីតិកបតិបតតែិម្នជចងយ៉ាងចបាស់ណៅ្រនាុងរែ្ឋ
្ម្នុញញា។ ្រនាុងណោះរមួម្នក្រោ្រ់សុំណួរណៅ
រោ្ឋ ភិរាល  ក្រកតរួតពិនិត្យក្របុំណពញក្រង្ររបស់
រោ្ឋ ភិរាល ក្រណសនាីសុុំក្របុំភលាឺអុំពីបញ្ហា ពិណសស
ណផ្សងៗ និងក្រណក្ះអណញ្ជ ីញរែ្ឋមសនតែីឱ្យម្របុំភលាឺ
អុំពីបញ្ហា ោមួយ្រនាុងក្រេេួលខុសកតរូវរបស់ខលាួន។

ណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែង សមតថែភាពឯ្ររាជ្យ
របស់អង្គនីតិប្ញញាតតែិ្រនាុងក្រកតរួតពិនិត្យអង្គនីតិ
កបតិបតតែិ កតរូវរានរា ុំងសទះណោយសារថ្ឯ្ររាជ្យ
ភាពរបស់អង្គនីតិប្ញញាតតែិណៅម្ន្រកមិត្រួរឱ្យ
្រត់សម្្គ ល់។

១.៤. អនុសាសន៍
q ររាយក្រណ៍សតែីពី្រិចចាកបជុុំរែ្ឋសភាទាុំងអស់
 កតរូវជតណរៀបចុំណ្វីណ�យីណ្វីយ៉ាងោឱ្យសាធា- 

រណជនអាចណមីលរាន។
q ណ្វីវណិសា្ន្រម្ចបាប់សតែីពីក្រណរាះណឆ្នា តណកជីស
 តាុំងណរសីតុំោងរាសសតែ(ជុំពូ្រ៥) ណែីម្ឱី្យម្ន
 ប្ញញាតតែិជចងថ្ តុំជណងជាសម្ជិ្រសភាមិន

 កតរូវពឹងជផ្អ្រណលីសម្ជិ្រភាពណៅ្រនាុង្រណប្រ្ស
 នណយារាយោមួយណ�យី។ បុ្រ្គលអាចឈរ
 ណឈ្ាះតុំោងរាសសតែឯ្ររាជ្យរាន ែូណចនាះ
 តុំជណងសម្ជិ្រសភារបស់អនា្រតុំោងរាសសតែ
 ណោះគាតម់ិនរានរាត់បង់ណ�យី ណបីណទាះបី
 ជាគាត់រាត់បង់តុំជណងណៅ្រនាុងប្រ្ស្រ៏ណោយ។
q ណ្វីវណិសា្ន្រម្ចបាប់សតែីពីក្រណរាះណឆ្នា តណកជីស
 តាុំងតុំោងរាសសតែ ណែីម្បីញ្្ជ ្រ់ឱ្យរានចបាស់
 លាស់អុំពីរណបៀបបណងកីតរែ្ឋសភា។ ម្កតា៦ ជចង
 ថ្រែ្ឋសភាកតរូវម្នយ៉ាងតិច១២០អាសនៈ។
q លុបបុំរាត់ក្រអនុវតតែក្រណរាះណឆ្នា តណោយ
 ណលី្រនែណៅរែ្ឋសភា និងកពឹេ្សភា។ កបអប់
 ណឆ្នា តសម្ងៃ ត់កតរូវោ្រ់ណ�ងីវញិ ណ�យីរាល់ក្រ
 ណរាះណឆ្នា តកតរូវណ្វីណ�ងីណោយសម្ងៃ ត់។
q បណងកីតនីតិវ ិ្ ីចបាប់ចបាស់លាស់ជែលជចងថ្ 
 រាល់ណសច្រតែីកពាងចបាប់ទាុំងអស់ ្រួរឱ្យម្ន
 ជាសាធារណៈ ណែីម្ឱី្យម្នក្រពិនិត្យណមីល
 មុនណពលអនុម័ត។
q ធាោថ្្ូរតាជាប់ក្តពវ្ិរចចាកតរូវម្នសសតែីយ៉ាង
 តិច៣០ភា្ររយ ណៅ្រនាុងបញ្ជ ីណប្រ្ខជនកតរូវ
 អនុវតតែណៅមុនណពលណរាះណឆ្នា តោមួយ ណែីម្ី
 ជកមរុញឱ្យម្នតុំោងជាសសតែីណៅ្រនាុងនយរាយ។
q តណមកីងម្កតា៨០ ននរែ្ឋ្ម្នុញញាជែលក្រពារ
 អភ័យឯ្រសិេ្ិ និងជចងថ្  “តុំោងរាសសតែរូប
 ោ្រ៏ណោយ មិនអាចកតរូវ រានណចាេកបក្ន់ 
 ចាប់ខលាួន ឃាត់ខលាួន ឬ�ុុំខលាួនណោយណ�តុសជមតែង
 ណយាបល់ឬបណញចាញមតិ្រនាុងក្របុំណពញមុខង្រ
 របស់ខលាួនណសាះណ�យី”។ កបសិនណបីតុំោង
 រាសសតែកតរូវណ្រណចាេកបក្ន់ក្រណរាះណឆ្នា តកតរូវ
 ណ្វីណ�ងីណៅរែ្ឋសភា តាមរយៈក្រណរាះណឆ្នា ត
 ណោយសម្ងៃ ត់។ 

១៣



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

២.១. សមត្ភា�
អង្គនីតិកបតិបតតែិម្ន្នធានមួយចុំនួន ប៉ុជនតែ្រកមិត
ករា្រ់ណបៀវត្សរទ៍ាប និងសមតថែភាព្នធានមនុស្ស
មិនក្រប់កគាន់ណ្វីឱ្យកបសិេ្ភាពក្រង្រ និងវជិា្ជ ជីវៈ
របស់អង្គនីតិកបតិបតតែិណៅម្ន្រកមិត។ ថវកិ្
របស់អង្គនីតិកបតិបតតែិោ្រ់បញចាូ លណៅ្រនាុង្រញចាប់
ថវកិ្ជាតិកបចាុំឆ្នា ុំ ណ�យីម្នក្រជបងជច្រចបាស់
លាស់អុំពីក្រជបងជច្រថវកិ្កបចាុំឆ្នា ុំសកម្ប់្រណៈ
រែ្ឋមសនតែី។ ្នធាន�រិញញាវតថែុ្រណៈរែ្ឋមសនតែីណ្រីន
ណ�ងី�ួសពីតួណលខថវកិ្ផលាូវក្ររបស់រោ្ឋ ភិរាល។ 
្រម្ុជាណៅជតពឹងជផ្អ្រណលីជុំនួយ  ណោយេេួល
ជុំនួយចុំនួនកបជ�ល ១ពាន់លានែុលាលា រ្រនាុង
មួយឆ្នា ុំ។ ជា្រ់ជសតែង្រនលាងម្រអង្គនីតិកបតិបតតែិរាន
េេួលជុំនួយពីសាធារណរែ្ឋកបជាម្និតចិន នូវ
អគារែ៏្ុំមួយផតែល់ែល់្រណៈរែ្ឋមសនតែីជែលម្ន
តនមលា៤៩លានែុលាលា រ។

អង្គនីតិកបតិបតតែិកតរូវរានរែ្ឋ្ម្នុញញាធាោថ្
ម្នឯ្ររាជ្យភាព្រកមិតខ្ស់គ្ានក្រណកជៀតជកជ្រ
ពីខ្ងណករៅ។ អង្គនីតិកបតិបតតែិេេួលរានឯ្ររាជ្យ
ភាពខ្ស់ណៅ្រនាុងតួោេី និងមុខង្ររបស់ខលាួន។ 
រែ្ឋ្ម្នុញញារានជចងថ្ សម្ជិ្ររោ្ឋ ភិរាលម្ន
ក្រេេួលខុសកតរូវជារមួចុំណពាះណគាលនណយារាយ
រមួរបស់រោ្ឋ ភិរាល។ ណករៅពីណនះ ោយ្ររែ្ឋមសនតែី
ក្រប់ក្រង្រិចចាក្ររបស់្រណៈរែ្ឋមសនតែី  និងណ្វីជា
កបធាន្ិរចចាកបជុុំណពញអង្គកបចាុំសរាតែ �៍របស់
្រណៈមសនតែី ។

តួអង្គែនេណេៀតឧសសា�៍ណកជៀតជកជ្រចូល្រនាុង
ស្រម្ភាព និងក្រសណកមចចិតតែរបស់អង្គនីតិ
កបតិបតតែិ។ ថ្នា ្រ់ក្រប់ក្រងជាន់ខ្ស់របស់រោ្ឋ ភិរាល
ពុុំម្នភាពគ្ានឯ្ររាជ្យពី្រណប្រ្សកបជាជនជែល

្រុំពុងក្រប់ក្រងកបណេសណ�យី។ សាថែ ប័នអភិរាល
្រិចចាសុំខ្ន់ទាុំងបីកតរូវរានណរៀបចុំតាមជខ្សបោតែ ញ
ប្រ្សពួ្រ។ ្រណប្រ្សក្រប់ក្រងកបណេស ម្ន
អភិរាល្ិរចចាតាមជខ្សរយៈយ៉ាងរងឹម្ុំពីថ្នា ្រ់ជាតិ
ែល់ថ្នា ្រ់ណកក្មជាតិ។

២.២. អភិបាលកិច្ច
ម្នបេបញ្្ជ មួយចុំនួនតូចជែលអាចឱ្យសាធារណ
ជនេេួលរានព័ត៌ម្នអុំពីស្រម្ភាពពា្រ់ព័ន ្
របស់អង្គនីតិកបតិបតតែិ។ ចបាប់សតែីពីកបព័ន្�រិញញា
វតថែុសាធារណៈឆ្នា ុំ២០០៨ ម្កតា៨៤ តកមរូវថ្
រាល់្រុំណត់ណ�តុ និងចុំោយរបស់រែ្ឋរាលជាតិ
កតរូវជតម្នតម្លា ភាព និងម្នជាសាធារណៈ។ 
ែូណចនាះ ចបាប់ណនះបញ្្ជ ្រ់ថ្ព័ត៌ម្ន�រិញញាវតថែុរបស់
អង្គនីតិកបតិបតតែិ ្រួរជតណបី្រចុំ�ជាសាធារណៈ។

ែូចគានា នឹងមសនតែីរាជក្រសីុវលិជែរ មសនតែីរោ្ឋ -
ភិរាលកតរូវជតកបក្សកេព្យសម្តតែិរបស់ខលាួនណៅ
អង្គភាពកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយរាល់ពីរឆ្នា ុំមតែង។ 
ប៉ុជនតែឯ្រសារទាុំងណនះកតរូវរ្រសាេុ្រជាក្រសម្ងៃ ត់
ខ្ស់បុំផុត ណលី្រជលងជតម្នក្រណសុីបអណងកត។ 
ែូចណនះ  គ្ានល័្រ្ខខ័ណ្ឌ តកមរូវផលាូវចបាប់ជែលធាោ
ថ្ក្រកបក្សកេព្យបស់អង្គនីតិកបតិបតតែិកតរូវជត
ផ្សពវផសាយឱ្យសាធារណជនែឹងណ�យី។

២.៣. តួនាេី
ក្រក្រប់ក្រងវសិ័យសាធារណៈ អង្គនីតិកបតិបតតែិ
ស្រម្្រនាុង្រកមិតមួយ ប៉ុជនតែចាុំរាច់កតរូវអភិវឌ្ឍន៍ 
បជនថែមណេៀត ណែីម្ធីាោឱ្យម្នវសិ័យសាធារណៈ
មួយជែលម្នអភិរាល្ិរចចាកប្របណោយតម្លា ភាព  

អង្គនីតិប្រតិ្រត្ិ

១៤



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

្រណណនយ្យភាព សុចរតិភាព និងម្នក្រ
ចូលរមួ្រកមិតខ្ស់។ ្រុំជណេកមង់វមិជ្ឈក្រ និង
វសិ�មជ្ឈក្រ កតរូវរានអភិវឌ្ឍន៍ណែីម្ពីកងឹង
អភិរាល្ិរចចាមូលោ្ឋ ន និងលេិ្កបជា្ិបណតយ្យ។

ម្ន្រុំជណេកមង់មួយចុំនួនជែលអង្គនីតិ
កបតិបតតែិរានផតែួចណផតែីម និងណលី្រ្រម្ស់ណែីម្កីបឆ្ុំង
អុំណពីពុ្ររលួយ និងណលី្រ្រម្ស់សុចរតិភាព។ 
ប៉ុជនតែភាពរ្ីរចណកមីនម្នជាបណណតែី រៗ ណ�យីប្ញញាតតែិ
ពា្រ់ព័ន្ណៅម្នចណោលា ះកបណោង។

២.៤. អនុសាសន៍
អង្គនីតិកបតិបតតែិ ្រួរពកងឹងតម្លា ភាព និង្រណណនយ្យ
ភាពរបស់ខលាួន តាមវ ិ្ ីែូចខ្ងណកក្ម ណោយ 
អនុណលាមណៅតាមម្កតា១៩ ននណគាលក្រណ៍
សតែីពីណសរភីាពព័ត៌ម្ន៖
q ធាោឱ្យម្នក្រណរាះពុម្ផសាយជាសាធារណៈ 
 នូវរាល់ព័ត៌ម្នកបតិបតតែិក្រទាុំងអស់ជែល
 ទា្រ់េងនឹងមុខង្ររបស់អង្គនីតិកបតិបតតែិ រមួ
 ម្នក្រសួង ្រណៈ្រម្្្ិក្រ និងអនុ្រណៈ
 ្រម្្្ិក្រក្រសួងទាុំងអស់ ណោយណរាះពុម្ផសាយ
 ណលីក្រោស និងជាេកមង់ឯ្រសារណអ�ចិកតរូនិ្រ។ 
 ក្រផ្សពវផសាយណនះ រមួបញចាូ លទាុំងឯ្រសារោោ
 ជែលពា្រ់ព័ន្នឹងរាល់នីតិវ ិ្ ីនផទ្រនាុង ក្រមសីល្ម៌ 
 បញ្ជ ីណឈ្ាះសម្ជិ្រអង្គនីតិកបតិបតិតែទាុំងអស់ 
 និងនីតិវ ិ្ វីនិ័យរបស់អង្គនីតិកបតិបតតែិ។
q ណបី្រចុំ�ជាសាធារណៈនូវរាល់ររាយក្រណ៍
 កបចាុំឆ្នា ុំ ឯ្រសារផលាូវក្រ និងណសច្រតែីលម្អិត
 អុំពីក្រចុំោយរបស់អង្គនីតិកបតិបតិតែ ណោយ
 ណ្វកី្រផ្សពវផសាយជាេកមង់ឯ្រសារណអ�ចិ
 កតរូនិ្រណៅណលីណ្រ�េុំព័ររបស់រោ្ឋ ភិរាល និង
 ណរាះពុមភាណលីក្រោស។ រាល់ររាយក្រណ៍ទាុំងអស់
 កតរូវជតអាចឱ្យសាធារណជនេេួលរាន ្រនាុង
 រយៈណពលមួយឆ្នា ុំ ណកក្យណសច្រតែីកពាងចប់។

q ណ្វីបចចាុប្ននាភាពកបចាុំឆ្នា ុំអុំពីចុំណូល�រិញញាវតថែុ
 របស់សម្ជិ្រអង្គនីតិកបតិបតតែិទាុំងអស់ រមួ
 ម្នបចចាុប្ននាភាពបញ្ជ ីករា្រ់ណបៀវត្សររ៍បស់
 អង្គនីតិកបតិបតតែិ។ ធាោថ្ព័ត៌ម្នទាុំងណនះ
 អាចឱ្យសាធារណជនេេួលរានជាកបណភេ
 ឯ្រសារណអ�ចិកតរូនិ្រ ណៅណលីណ្រ�េុំព័ររបស់
 រោ្ឋ ភិរាល និងជាកបណភេឯ្រសារណរាះពុម្
 ណលីក្រោស។ ព័ត៌ម្នទាុំងអស់ កតរូវជតអាចឱ្យ
 សាធារណជនេេួលរានណៅ្រនាុងឆ្នា ុំសារណពី
 ពន្ពា្រ់ព័ន្។ 
q បណងកីនករា្រ់ណបៀវត្សរណ៍គាលរបស់សម្ជិ្រ
 អង្គនីតិកបតិបតតែិ ណែីម្កី្ត់បនថែយតកមរូវក្រកតរូវ
 រ្រករា្រ់ចុំណូលបជនថែម ្រនាុងរូបភាពជាអុំណពី
 សូ្ររ៉ាន់ និង្រនាុងរូបភាពណផ្សងណេៀតជែលអាច
 បណងកីតឱ្យម្នេុំោស់ផលកបណយាជន៍។
q បណងកីនក្រផ្សពវផសាយ និងក្រអប់រ ុំជាសាធារណៈ
 អុំពីចបាប់ោោរបស់កបណេស្រម្ុជា ជែល
 ពន្យល់អុំពីតួោេីរបស់អង្គនីតិកបតិបតិតែ និង
 ក្រជបងជចងអុំោចែូចម្នជចងណៅ្រនាុង

រែ្្ឋ ម្នុញញា។ 

១៥



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

៣.១. សមត្ភា�
មិនម្នចបាប់សុំខ្ន់ជែល្រុំណត់ និងជចងអុំពី
ករា្រ់ណបៀវត្សរ ៍ល័្រ្ខខ័ណ្ឌ ក្រង្រនិងក្រជបងជច្រ
្រញចាប់ថវកិ្សកម្ប់សាថែ ប័នតុលាក្រណៅ្រនាុងកបណេស
្រម្ុជាណ�យី។ សាថែ នភាពជារមួណនះ ោុំឱ្យសាថែ ប័ន
តុលាក្រគ្ានកបសិេ្ភាព។ បចចាុប្ននាណនះ ម្ន
្រងវះខ្តជផនា្រចបាប់សុំខ្ន់ និងកសបតាមសតែង់ោរ
អនតែរជាតិជែលជចងអុំពីករា្រ់ណបៀវត្សរ ៍ ល័្រ្ខខ័ណ្ឌ
ក្រង្រ និងក្រជបងជច្រថវកិ្ណៅក្រសួងយុតតែិ្ម៌។ 
រែ្ឋ្ម្នុញញាតកមរូវឱ្យម្នក្រកបក្សឱ្យណកបីចបាប់
សតែីពីល្រ្ខនតែិ្រៈននអង្គណៅក្រម និងកពះរាជអាជ្ា។ 
ចបាប់ណនះកតរូវរានអនុម័តណៅ្រនាុងជខឧសភា ឆ្នា ុំ
២០១៤ ណកក្មក្រតវ៉ាយ៉ាងខ្លា ុំងពីសុំោ្រ់ភា្ីរ
ពា្រ់ព័ន្ ជាពិណសសសង្គមសីុវលិ។ ពួ្រណ្ររាន
ណលី្រណ�តុផលថ្ចបាប់ណនះមិនធាោឯ្ររាជ្យ
ពិតករា្រែននតុលាក្រណ�យី។

សាថែ ប័នតុលាក្រខវះខ្ត្នធាន�រិញញាវតថែុ 
្នធានមនុស្ស និងណ�ោ្ឋ រចោសម័្ន្្រនាុង្រកមិត
ខ្ស់ជែលរារា ុំងែល់សាថែ ប័នណនះមិនឱ្យែុំណណីរក្រ
រានកប្របណោយកបសិេ្ភាព។

តាមចបាប់សាថែ ប័នតុលាក្រម្នឯ្ររាជ្យភាព។ 
ណទាះបីជាឯ្ររាជ្យភាពរបស់សាថែ ប័នតុលាក្រម្ន
ជចងណៅ្រនាុងរែ្ឋ្ម្នុញញា្រ៏ណោយ ្រ៏ឯ្ររាជ្យភាព
ណនះកតរូវរានប៉ះពាល់ណោយសារឥេ្ិពលននអង្គ
នីតិកបតិបតតែិណៅណលីក្រជតងតាុំងសម្សភាព
ក្រប់ក្រងសាថែ ប័នតុលាក្រ។ ក្រជបងជច្រអុំោច
ឱ្យោច់ណោយជ�្ររវាងអង្គនីតិកបតិបតតែិ នីតិប្ញញាតតែិ 
និងតុលាក្រ ណៅ្រនាុងកបណេស្រម្ុជាកតរូវរាន
ធាោណោយម្កតា១៣០ ននរែ្ឋ្ម្នុញញា។

៣.២. អភិបាលកិច្ច
ល័្រ្ខខ័ណ្ឌ តកមរូវជផនា្រចបាប់ ណៅម្ន្រកមិតណៅណ�យី
ណែីម្ធីាោឱ្យសាធារណជន េេួលរានព័ត៌ម្ន
សតែីពីក្រណរៀបចុំ ក្រកបកពឹតតែិណៅ និងក្រណ្វីណសច្រតែី
សណកមចរបស់សាថែ ប័នតុលាក្រណៅ្រនាុងកបណេស
្រម្ុជា។ 

ណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែង សាធារណជន
អាចចូលរមួសវោក្រជាសាធារណៈណលីណរឿង្រតែី
របស់តុលាក្រ ជាពិណសសណរឿង្រតែីកព�េ្ណ្ឌ ។ 
ជតណ្រអាចលុំរា្រនឹងែឹងរានថ្ណតីណៅណពលជែល
សវោក្រនឹងកតរូវចាប់ណផតែីម ណកពាះថ្តុលាក្រភា្រ
ណកចីនមិនផតែល់ែុំណឹងអុំពីក្លបរណិច្េសវោក្រ
របស់ខលាួនណ�យី ណលី្រជលងជតតុលាក្រជែល
បចចាុប្ននា្រុំពុងជតណ្វីក្រជាមួយមជ្ឈមណ្ឌ ល
សិេ្ិមនុស្ស្រម្ុជាណៅ្រនាុង្រណកម្ងសណងកតក្រណ៍
សវោក្រ។

ក្ររតឹត្តឹ្រួរឱ្យ្រត់សម្្គ ល់ ពា្រ់ព័ន្នឹង
តម្លា ភាព ្រឺណៅកតង់ថ្ កបជាពលរែ្ឋមិនអាច
េេួលរានព័ត៌ម្នសតែីពីក្រជតងតាុំង ក្រផ្លា ស់បតែូរ 
ឬក្រព្យួរក្រង្រណៅក្រមណ�យី។ ណលីសពីណនះ
ណេៀត ្រ៏គ្ានណ្រ�េុំព័ររមួសតែីពីសាថែ ប័នតុលាក្រ
ណ�យី។ ឧទា�រណ៍ ឧតតែមក្ររុមកបឹ្រសាននអង្គ
ណៅក្រម និងតុលាក្រ្រុំពូលជាណែីម ពុុំម្នណ្រ�-
េុំព័រណេ។ ម្នណលខ្ូរែណឈ្ាះសកម្ប់ក្រសួង
យុតតែិ្ម៌ ្រ៏ប៉ុជនតែក្រតភា្ជ ប់ណៅណ្រ�េុំព័រណោះ
ឧសសា�៍មិនែុំណណីរក្រ។

៣.៣. តួនាេី
សាថែ ប័នតុលាក្រមិនម្នកបសិេ្ភាពណ�យី្រនាុង
ក្រកតរួតពិនិត្យ្រុំ�ុសឆ្គងរបស់អង្គនីតិកបតិបតតែិ។ 

ស្ា្រ័នតុលាការ
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ក្រណ៍ណនះបង្ហា ញថ្ក្រកតរួតពិនិត្យ និងតុល្យភាព
អុំោចណៅម្ន្រកមិតយ៉ាងខ្លា ុំងណែីម្េីប់េល់
មិនឱ្យម្នក្រណកជៀតជកជ្រពីអង្គនីតិកបតិបតតែិែូច
ម្នជចងណៅ្រនាុងរែ្ឋ្ម្នុញញា។ 

រែ្ឋ្ម្នុញញាជចងថ្ តុលាក្រម្នអុំោច
ណៅណលីណរឿង្រតែីរែ្ឋរាលរបស់អង្គនីតិកបតិបតតែិ។ 
ណទាះយ៉ាងោ ្រ៏គ្ានក្រមរែ្ឋរាលឬក្រមនីតិវ ិ្ ី
រែ្ឋរាលណ�យី។ ែូណចនាះ ណទាះបីជាណរឿង្រតែីរែ្ឋរាល
អាចកតរូវរានជុំនុុំជកមះណោយតុលាក្រ្រ៏ណោយ 
្រ៏គ្ានព័ត៌ម្ន ឬបេោ្ឋ ននីតិវ ិ្ ីោជែលជចង
អុំពីរណបៀបណសុីបអណងកត និងតាមោនណរឿង្រតែីជបប
ណនះណ�យី។

សាថែ ប័នតុលាក្រជាសាថែ ប័នមួយជែលេេួល
រងផលប៉ះពាល់្ងៃន់្ងៃររចួណកសចណៅណ�យី ពី
អុំណពីពុ្ររលួយណោះ តាមរយៈក្រក្ត់ណទាសនិង
ស្រម្ភាពែនេណេៀត។ សាថែ ប័នតុលាក្ររានជួយ
ែុំណណីរក្រក្ត់ណសច្រតែីណរឿង្រតែីពុ្ររលួយមួយចុំនួន 
ជែលបង្ហា ញថ្ម្នក្រណបតែជ្ាចិតតែមួយ្រកមិត 
្រនាុងក្រកបយុេ្កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ ប៉ុជនតែ
ចុំនួនណរឿង្រតែណីៅម្នចុំនួនតិចតួចណៅណ�យី។

៣.៤. អនុសាសន៍
q រោ្ឋ ភិរាលកតរូវបណងកីនករា្រ់ណបៀវត្សរ ៍ និង្រុំណត់
 ចបាប់សតែីពីករា្់រណបៀវត្សរក៍ម្ប់ណៅក្រម កពះរាជ
 អាជ្ា និងបុ្រ្គលិ្រតុលាក្រ ណៅតាមតួោេី និង
 តុំជណង។
q ធាោថ្ណៅក្រមកតរូវរានណកជីសណរសីណោយ
 ឯ្ររាជ្យ។ ក្រណ្វីជបបណនះនឹងធាោថ្ ណប្រ្ខជន
 ជែលម្ន្ុរណភាពល្អជាងណ្រ កតរូវរាន
 ណកជីសណរសី ណ�យីពួ្រណ្រ្រ៏មិនម្នអារម្ណ៍
 ថ្រានជុំពា្រ់្ុរណអនា្រនណយារាយោម្នា ្រ់ 
 ឬណៅក្រមជាន់ខ្ស់ោម្នា ្រ់ ជែលរានចាត់
 តាុំងពួ្រណ្រណ�យី។

q បណងកីត និងអនុវតតែន៍្រម្វ ិ្ ីសិ្រសាណែីម្ធីាោ
 ថ្ណៅតាមសាលាវេិយាល័យ ម្នក្របណកងៀន
 អុំពីមុខង្ររបស់តុលាក្រ តួោេីរបស់កពះរាជ
 អាជ្ា តួោេីរបស់ណមធាវ ីតួោេីរបស់ណៅក្រម 
 សិេ្ិេេួលរានក្រជុំនុុំជកមះ្រតែីណោយយុតតែិ្ម៌ 
 និងអវីជែលជាប់ពា្រ់ព័ន្ទាុំងអស់ ែូណចនាះ
 មនុស្សណពញវយ័ទាុំងអស់នឹងម្នក្រយល់
 ែឹងអុំពីកបព័ន្តុលាក្រ និង្ិរចចាែុំណណីរក្រ
 នីតិវ ិ្ ីរបស់សាថែ ប័នតុលាក្រ។ 
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៤.១. សមត្ភា�
្រងវះខ្ត្នធានសុំខ្ន់ៗ ករា្រ់ណបៀវត្សរមិ៍ន
ក្រប់កគាន់ និងសមតថែភាពបណចចា្រណេសមិនក្រប់
កគាន់របស់បុ្រ្គលិ្រ ណ្វីឱ្យក្រអនុវតតែ្រណកម្ង 
និងក្រផតែល់ណសវា្រម្ណៅម្ន្រកមិតណៅណ�យី។
រោ្ឋ ភិរាលរានអនុម័តវធិានក្រមួយចុំនួនណែីម្ី
បុំណពញចណោលា ះកបណោងទាុំងណនះ ប៉ុជនតែបញ្ហា ទាុំង
ណនះ្ឺរពា្រ់ព័ន្នឹង�រិញញាវតថែុ្ងៃន់្ងៃរ។

កបជាពលរែ្ឋជែលម្នចុំណណះែឹង កតរូវរាន
សម្លា ប់ណៅណកក្មរបបជខ្រក្រ�មណៅេសវត្សរ ៍
ឆ្នា ុំ១៩៧០ ណ�យីវសិ័យអប់រ ុំមិនកតរូវរានសាតែ រណ�ងី
វញិឱ្យរានេូលុំេូលាយណេ រ�ូតែល់េសវត្សរ ៍ ឆ្នា ុំ
១៩៩០ ណេីប្នធានមនុស្ស ជុំោញសមតថែភាព 
និងជុំោញវជិា្ជ ជីវៈណៅ្រនាុងវសិ័យសាធារណៈ ណៅ
ម្ន្រកមិតណៅណ�យី។ ថវីត្តិជតកបព័ន្អប់រ ុំម្ន
ក្ររ្ីរចកមីនយ៉ាងណកចីនណៅ្រនាុងរយៈណពល ២០ឆ្នា ុំ
្រនលាងម្រណនះ ្រ៏ប៉ុជនតែកបព័ន្ណនះណៅជតមិនទាន់
អាចបណងកីតអនា្រជុំោញវជិា្ជ ជីវៈឱ្យរានក្រប់កគាន់ 
ជែលអាចបុំណពញក្រង្រណៅ្រកមិតចាុំរាច់ណែីម្ី
កេកេង់វសិ័យណនះរានណៅណ�យី។

មសនតែីរាជក្រេេួលរានករា្រ់ណបៀវត្សរទ៍ាប 
ជែលមិនអាចផតែត់ផ្គង់តកមរូវក្រជីវភាពកបចាុំនថងៃ
ឱ្យរានក្រប់កគាន់ណេ។ មសនតែីរាជក្រថ្នា ្រ់ទាបេេួល
រានករា្រ់ណបៀវត្សរ ៍ ៤០ែុលាលា រ្រនាុងមួយជខ។ ករា្រ់
ណបៀវត្សរណ៍គាលជាម្្យម របស់មសនតែីរាជក្រេូណៅ
ម្នចុំនួន១០៥ែុលាលា រ្រនាុងមួយជខ។

ចបាប់សតែីពីស�ល្រ្ខនតែិ្រៈមសនតែីរាជក្រសីុវលិ
ឆ្នា ុំ១៩៩៤ តកមរូវឱ្យមសនតែីរាជក្រម្នអពយាក្ឹរត
ភាព ណៅណពលបុំណពញមុខង្ររបស់ខលាួន។ ណនះម្ន
ន័យថ្ ណៅណពលជែលមសនតែីរាជក្រ្រុំពុងអនុវតតែន៍

ក្រង្រ្រនាុងតួោេីផលាូវក្ររបស់ខលាួន ពួ្រគាត់មិនកតរូវ
បុំណពញក្រង្រណែីម្បីណកមី ឬកបឆ្ុំងនឹងណប្រ្ខជន
នណយារាយ ឬ្រណប្រ្សនណយារាយោមួយ
ណ�យី។ ណលីសពីណនះណេៀត ពួ្រគាត់កតរូវរាន
ោមណកបីករាស់្នធានរែ្ឋសកម្ប់ណ្វីស្រម្ភាព
នណយារាយ។

៤.២. អភិបាលកិច្ច
ម្នបេប្ញញាតតែិមួយចុំនួន ប៉ុជនតែបេប្ញញាតតែិទាុំង
ណោះមិនរានជចងក្រប់ជផនា្រទាុំងអស់ជែលទា្រ់
េងនឹងតម្លា ភាពណៅ្រនាុងវសិ័យសាធារណៈណោះ
ណេ។ ចបាប់សតែីពីសិេ្ិេេួលរានព័ត៌ម្នណៅមិន
ទាន់រានអនុម័ត ណ�យីបេប្ញញាតិតែម្នកសាប់មួយ
ចុំនួនណៅម្នចណោលា ះកបណោង។

ណៅ្រនាុងកបណេស្រម្ុជា ចបាប់សតែីពីសិេ្ិេេួល
រានព័ត៌ម្នណៅមិនទាន់អនុម័តជែលណនះបង្ហា ញ
ពីភាពណៅម្ន្រកមិតននចបាប់ក្រពារទា្រ់េងនឹង
តម្លា ភាពណៅ្រនាុងវសិ័យសាធារណៈ។

កបជាពលរែ្ឋម្នសិេ្ិេេួលរានព័ត៌ម្ន្រនាុង
លុំោុំណផ្សងៗគានា ម្នអុំពីស្រម្ភាពក្រង្រ និង
ឯ្រសារណផ្សងៗរបស់វសិ័យសាធារណៈ។ ្រនាុង
្ររណីមួយចុំនួន វសិ័យសាធារណៈបង្ហា ញឱ្យ
ណ�ញីពីក្រអនុវតតែរានយ៉ាងល្អជមនជេន ណោយ
ផតែល់ព័ត៌ម្នជាណកចីនែល់សាធារណជន។  
្រ.ជ.អ.ប.រានអនុវតតែន៍្រណកម្ង្រុំនិតផតែួចណផតែីម
យ៉ាងណកចីន្រួរឱ្យណក្តសរណសីរ។

ណករៅពី្ររណីមួយចុំនួនតូចជែលសាធារណជន
រានែឹងទា្រ់េងនឹងក្រកបកពឹតតែខុសរបស់មសនតែី
ជាន់ខ្ស់ណោះ ព័ត៌ម្នអុំពី្ររណីពា្រ់ព័ន្នឹងមសនតែី
ថ្នា ្រ់ទាប ណ្រមិនរានផ្សពវផសាយជាសាធារណៈណេ។

វិស័យសាធារណៈ

១៨
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៤.៣. តួនាេី
វសិ័យសាធារណៈ្រុំពុងអនុវតតែន៍វធិានក្រយ៉ាង
ស្រម្មួយចុំនួនណែីម្អីប់រ ុំសាធារណជនអុំពី
អុំណពីពុ្ររលួយ និងតួោេីរបស់កបជាជន្រនាុងក្រ
កបយុេ្កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ។

ក្រកបយុេ្កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយណៅជតជា
អាេិភាពមួយរបស់រោ្ឋ ភិរាលនីតិក្លបចចាុប្ននា
ណនះ ឆ្នា ុំ២០១៣-២០១៨ ែូចរានបញ្្ជ ្រ់ណៅ
្រនាុងយុេ្សាសសតែចតុណក្ណណែីម្្ីរុំណណីនែុំោ្រ់
ក្លេី៣។ ក្រពកងឹងក្រអប់រ ុំរមួម្នក្របសញ្្ជ ប
ក្រយល់ែឹងអុំពីចបាប់កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ 
និងក្រណលី្រ្រម្ស់ក្រយល់ែឹង ជាពិណសស្រនាុង
ចុំណោមយុវជន អុំពីផលប៉ះពាល់ជែលបោតែ ល
ម្រពីអុំណពីពុ្ររលួយ។

សាថែ ប័នសាធារណៈរានអនុវតតែន៍្រណកម្ង
ជាណកចីនណែីម្ជីួយក្ត់បនថែយអុំណពីពុ្ររលួយណោយ
ស�ក្រជាមួយនឹងក្ររុម�ែុនអាជីវ្រម្ អង្គក្រ
អនតែរជាតិ និងអង្គក្រសង្គមសីុវលិ។ ណទាះបីជា
ម្នភាពណជា្រជ័យខលាះ្៏រណោយ ្រ៏ក្រអនុវតតែល្អ
ណៅមិនទាន់រានេូលុំេូលាយណៅក្រប់ជផនា្រនន
វសិ័យសាធារណៈណៅណ�យី។

៤.៤. អនុសាសន៍
q ធាោថ្ក្រណកជីសណរសីចូលបណកមីក្រង្រណៅ
 ្រនាុងវសិ័យសាធារណៈ ្រឺម្នល្រ្ខណៈ
 ណបី្រចុំ�ែល់កបជាពលរែ្ឋក្រប់រូបមិន្ិរតពី
 េុំោ្រ់េុំនងនណយារាយ ជែលណនះ្ឺរជាជុំោន
 មួយ ណែីម្កី្រពារភាពមិនលណម្អៀងរបស់
 វសិ័យណនះ។
q ក្រប់សាថែ ប័ន និងក្រសួងណៅ្រនាុងវសិ័យសាធារណៈ 
 ្រួរយ្រ្រកមរូតាមក្រអនុវតតែល្អរបស់្រណៈ
 ្រម្្្ិក្រជាតិសកម្ប់ក្រអភិវឌ្ឍតាមជបប
 កបជា្ិបណតយ្យណៅថ្នា ្រ់ណកក្មជាតិ្រនាុងក្រណចញ

 ផសាយព័ត៌ម្នលម្អិតតាមអីុនណ្ីណណត អុំពីក្រ
 ចុំោយ  ្ិរចចាសនយាលេ្្រម្ និងអនា្រណែញនថលា 
 ណ�យីឱ្យសាធារណជនទាុំងអស់អាចេេួល
 រានព័ត៌ម្នទាុំងណោះ។
q សង្គមសីុវលិ និងស�្រមន៍ម្ចា ស់ជុំនួយ កតរូវ
 ណ្វីក្រជាមួយរោ្ឋ ភិរាល និងវសិ័យសាធារណៈ 
 ណែីម្ធីាោថ្ មសនតែីសាធារណៈមិនម្នភាព
 លណម្អៀងជផនា្រនណយារាយ។ មសនតែីរាជក្រសីុវលិ
 មិនកតរូវណ្វីយុេ្ោក្រណឃាសោឱ្យ្រណប្រ្ស
 នណយារាយ្រនាុងតោួេីផលាូវក្ររបស់ខលាួន ណ�យី
 មិនកតរូវណកបីករាស់្នធានរែ្ឋណែីម្ណី្វីយុេ្ោក្រ
 ណឃាសោនណយារាយណៅណពលោ្រ៏ណោយ។ 

សង្គមសីុវលិ និងម្ចា ស់ជុំនួយកតរូវចាត់វធិានក្រ
 តាមោន និងឱ្យវសិ័យសាធារណៈម្ន
 ្រណណនយ្យភាពចុំណពាះបញ្ហា ណនះ។ 
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៥.១. សមត្ភា�
មិនម្នចបាប់ជែល្រុំណត់ល័្រ្ខខ័ណ្ឌ ក្រង្រ និង
ក្រជបងជច្រថវកិ្សកម្ប់េីភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍ចបាប់
ណៅ្រនាុងកបណេស្រម្ុជាណេ។ ណទាះយ៉ាងោព័ត៌ម្ន
អុំពីករា្រ់ណបៀវត្សររ៍បស់ន្រររាលជាតិ ្រងរាជ
អាវុ្�តថែ និងកពះរាជអាជ្ា ម្នជចងណៅ្រនាុង
អនុក្ឹរត្យណផ្សងៗ។

ថវកិ្កបចាុំឆ្នា ុំសកម្ប់ន្រររាលជាតិ ្រង
រាជអាវុ្�តថែ និងកពះរាជអាជ្ា ្រឺសថែិតណៅណកក្ម
ក្រសួងណផ្សងៗ ជាពិណសសក្រសួងមោនផទ ក្រសួង
ក្រពារជាតិ និងក្រសួងយុតតែិ្ម៌។ ចបាប់សតែីពី
ថវកិ្ជាតិកបចាុំឆ្នា ុំ កគាន់ជតជចងអុំពីតួណលខសរុប
សកម្ប់ក្រសួងនីមួយៗប៉ុណោណ ះ  ជែលណនះណ្វីឱ្យ
ម្នក្រលុំរា្រ្រនាុងក្របញ្្ជ ្រ់ថ្ណតីម្នថវកិ្
ចុំនួនប៉ុោ្នកតរូវជបងជច្រែល់កបតិបតតែិក្ររបស់
េីភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍ចបាប់នីមួយៗ។ ោ្រ់ែូចជាពុុំ
ម្នបេប្ញញាតតែិចបាប់ជែលធាោែល់កបតិបតតែិក្រ 
ណែីម្ឱី្យករា្រែថ្ ន្រររាលជាតិ និង្រងរាជ
អាវុ្�តថែ អាចបុំណពញតួោេីរបស់ខលាួនកប្រប
ណោយកបសិេ្ភាពណោះណ�យី។ និយត័្រម្
ជផនា្រចបាប់ជែលម្នណៅ្រនាុងចបាប់សតែីពីល្រ្ខនតែិ្រៈ
ននអង្គណៅក្រម និងកពះរាជអាជ្ា ឬទា្រ់េងនឹង
ករា្រ់ណបៀវត្សរ ៍ ល្រ្ខខ័ណ្ឌ ក្រង្រ និងក្រ្រុំណត់
ថវកិ្របស់សាថែ ប័នអយ្យក្រ ក្ន់ជតម្ន្រកមិត
ជថមណេៀត។

ករា្រ់ណបៀវត្សររ៍បស់ណៅក្រមនិងកពះរាជអាជ្ា
កតរូវរានតណមលាីងណៅឆ្នា ុំ២០០៣ តាមអនុក្រឹត្យសតែី
ពីករា្រ់ឧបតថែមភាននអង្គណៅក្រម។ ករា្រ់ឧបតថែមភា
កបចាុំជខសកម្ប់កពះរាជអាជ្ា ខុសគានា អាកស័យ
ណលីអតីតភាពក្រង្រ។

ភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍ចបាប់ម្ន្នធាន�រិញញា
វតថែុមិនក្រប់កគាន់ណ�យី។ ែូណចនាះ ក្រអនុវតតែក្រង្រ
មិនអាចណ វ្ីណ�ងីឱ្យម្នកបសិេ្ភាពក្រប់ណពល
រានណេ។

ឯ្ររាជ្យភាពរបស់េីភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍ចបាប់
ណៅ្រម្ុជាណៅម្ន្រកមិត។ ម្នចបាប់ក្រពារ
តិចតួចេប់េល់នឹងេម្លា ប់ប្រ្សពួ្រនិយម ្រនាុងក្រ
ណកជីសណរសីបុ្រ្គលិ្រ ណ�យី្រ៏ម្នចបាប់ក្រពារ
តិចតួចផងជែរេល់នឹងក្រណកជៀតជកជតជផនា្រ
នណយារាយ។

ល្រ្ខណៈវនិិច្័យសកម្ប់ក្រណកជីសណរសីមសនតែី
្រងរាជអាវុ្�តថែ ម្នជចងណៅ្រនាុងកបក្សរបស់
ក្រសួងក្រពារជាតិ។ ណទាះជាយ៉ាងោ្រ៏ណោយ 
បេប្ញញាតតែិទា្រ់េងនឹងក្រតណមលាីងឋាននតែរស្រតែិ
ណយា្ិនម្នជចងណៅ្រនាុងចបាប់សតែីពីល្រ្ខនតែិ្រៈេូណៅ
ចុំណពាះណយា្ិននន្រងណយា្ពលណខមរភូមិនទ។ 
ជាពិណសស ណយា្ិនជែលម្នបុំណងេេួលរាន
ក្រតណមលាីងឋាននតែរស្រតែិ កតរូវករា្រែថ្ណឈ្ាះរបស់
ខលាួនម្នណៅ្រនាុងបញ្ជ ីតណមលាីងឋាននតែរស្រតែិ ណ�យីក្រ
តណមលាីងឋាននតែរស្រតែិ ្រួរណ្វីណ�ងីណោយអនុវតតែន៍ 
តាមរយៈណពលអប្បរម្ននអតីតភាពបណកមីក្រង្រ
តាម្រកមិតនីមួយៗ។

ណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែង េីភានា ្រ់ង្រ
អនុវតតែន៍ចបាប់ណៅ្រនាុងកបណេស្រម្ុជា មិនម្ន
ឯ្ររាជ្យភាពណេ។ នណយារាយភាវូបនីយ្រម្ណៅ
ណលីេីភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍ចបាប់ ជាពិណសសក្រណកជីស
ណរសីបុ្រ្គលិ្រ ្រឺោុំឱ្យខូចខ្តែល់ក្រជបងជច្រ
សាថែ ប័នណនះឱ្យោច់ណចញពីអុំោចកបតិបតតែិរបស់
រោ្ឋ ភិរាល។

េីភ្នាក់ងារអនុវត្ន៍ច្បា្រ់
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៥.២. អភិបាលកិច្ច
ម្នបេប្ញញាតតែិតិចតួចជែលធាោថ្ សាធារណជន
អាចេេួលរានព័ត៌ម្នពា្រ់ព័ន្នឹងេីភានា ្រ់ង្រ
អនុវតតែន៍ចបាប់ណៅ្រនាុងកបណេស្រម្ុជា។ ្ររណីពុុំ
ម្នចបាប់ចាុំរាច់ណៅ្រនាុង្ររណីខលាះ ឬពុុំម្ន
ក្របញ្្ជ ្រ់ឱ្យរានចបាស់លាសក់្របក់គាន់ ណៅ
្រនាុងយនតែក្រជែលម្នកសាប់ ្រឺជាណ�តុោុំឱ្យម្ន
ចបាប់ក្រពារជតកតឹម្រកមិតោមួយប៉ុណោណ ះ
ណែីម្ធីាោតម្លា ភាពេីភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍ចបាប់។

ព័ត៌ម្នខលាះទា្រ់េងនឹងេីភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍
ចបាប់អាចេេួលរានតាមអីុនណ្ីណណត ប៉ុជនតែ
ព័ត៌ម្នជាណកចីនណេៀត ែូចជាក្រកបក្សកេព្យ
សម្តតែិ និងររាយក្រណ៍ស្រម្ភាពមិនកតរូវរាន
ផ្សពវផសាយណេ។ 

ម្នចបាប់មួយចុំនួនជែលធាោថ្ េីភានា ្រ់ង្រ
អនុវតតែន៍ចបាប់ម្ន្រណណនយ្យភាពចុំណពាះស្រម្
ភាពរបស់ខលាួន។ ណទាះជាយ៉ាងោ្រ៏ណោយ ម្ន
ក្រ្រកមិតមួយចុំនួនណៅ្រនាុងចបាប់ទា្រ់េងនឹងក្រ
រាយក្រណ៍ស្រម្ភាពរបស់ន្រររាល និងនីតិ
វ ិ្ ីោ្រ់វនិ័យចុំណពាះកពះរាជអាជ្ា។

្រណណនយ្យភាពរបស់េីភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍ចបាប ់
ោ្រ់ែូចជាណៅម្ន្រកមិតណៅណ�យីណៅ្រនាុងក្រ
អនុវតតែជា្រ់ជសតែង។ ក្រប៉ះេង្គិចរវាងរាតុ្ររជា
ជនសីុវលិជាមួយន្រររាលជាតិ និង្រងរាជអាវុ្
�តថែ រានបងកឱ្យម្ន្រងវល់ពីក្ររុមសិេ្ិមនុស្ស
អុំពី្រណណនយ្យភាពរបស់េីភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍ចបាប់
ទាុំងពីរណនះ។

ម្នបេប្ញញាតតែិមួយចុំនួនតូចណែីម្កី្រពារ
សុចរតិភាពរបស់ន្រររាល និងកពះរាជអាជ្ា ប៉ុជនតែ
បេប្ញញាតតែិទាុំងណោះមិនម្នល្រ្ខណៈក្រប់កជរុង
ណកជាយណ�យីម្នចណោលា ះកបណោងណកចីន។

ស្រម្ភាពជែលរានអនុវតតែន៍ ណៅម្ន្រកមិត
ណៅណ�យីណែីម្ធីាោឱ្យម្នសុចរតិភាព្រនាុង
ចុំណោមេីភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍ចបាប់។ ប៉ុជនតែក្ររ ុំណលាភ

បុំពានណលីណគាលក្រណ៍ជណោុំក្រមសីល្ម ៌
ោ្រ់ែូចជាណ្ីរតណ�ងីជាេូណៅ។

៥.៣. តួនាេី
េីភានា ្រ់ង្រអនុវតតែន៍ចបាប់ ណែីរតួោេីមួយ្រកមិត 
្រនាុងក្រតាមោន និងណសីុបអណងកត្ររណីពុ្ររលួយ
ណៅ្រនាុងកបណេស្រម្ុជា។ បញ្ហា ណនះ មួយជផនា្រ្ឺរ
ណោយសារក្រោ្រ់ពកង្យមសនតែីអង្គភាពកបឆ្ុំង
អុំណពីពុ្ររលួយជែលេេួលរានសិេ្ិអុំោច
ចម្ងណែីម្បីុំណពញក្រង្រណនះ។

មិនម្នអង្គភាពន្រររាលពិណសសជែលចាត់
តាុំងណ�ងីណែីម្ណីសីុបទា្រ់េងនឹងអុំណពីពុ្ររលួយ
ណេ។ ភារ្រិចចាក្រង្រណនះ ធាលា ្រ់ណលីអង្គភាពកបឆ្ុំង
អុំណពីពុ្ររលួយណៅវញិ។

ណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែង អវីជែលណ្រីតណ�ងី
្រឺថ្ អង្គភាពកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ ណ្វីក្រណសីុប
អណងកតបឋមណលី្ររណីអុំណពីពុ្ររលួយ បោទ ប់ម្រ
បញ្ជូ នណៅកពះរាជអាជ្ាជាប់ពា្រ់ព័ន្។

៥.៤. អនុសាសន៍
q ណរៀបចុំណសច្រតែីកពាង និងអនុម័តចបាប់សតែីពី
 ន្រររាលណោយណ្វីក្រជបងជច្រឱ្យោច់កស�ះ
 រវាង្រងរាជអាវុ្�តថែ ន្រររាលសីុវលិ និង
 ន្រររាលយុតតែិ្ម៌។
q ណកជីសណរសីមសនតែីន្រររាលជាសសតែីឱ្យរានណកចីន
 ជថមណេៀត។ ផ្សពវផសាយអុំពីកសីតែ្រកមរូែ៏ល្អណៅ
 ្រនាុងជួរន្រររាល ណៅតាមសា្រលវេិយាល័យ 
 ណែីម្ណីលី្រេឹ្រចិតតែសសតែីឱ្យចូលណ្វីជាន្រររាល
 ជាជណកមីសអាជីពមួយ។
q ម្ចា ស់ជុំនួយ ្រួរផតែល់មូលនិ្ិជថមណេៀតែល់
 បណ្ឌិ តសភាន្រររាល្រម្ុជា ណែីម្ណីលី្រ
 ្រម្សក់្របណតែុ ះបោតែ ល និងសមតថែភាព
 របស់ន្រររាលជាតិ។ 
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៦.១. សមត្ភា�
ម្ន្រងវះខ្ត្នធានយ៉ាងណកចីន ណៅ្រនាុងថវកិ្
របស់្រ.ជ.ប.ជាពិណសសទា្រ់េងនឹងក្រអភិវឌ្ឍ
សមតថែភាព និងក្របណតែុ ះបោតែ លបុ្រ្គលិ្រ។ 
ណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែងណនះម្នន័យថ្
្រ.ជ.ប.ពុុំម្នលេ្ភាពបុំណពញភារ្ិរចចាទាុំងអស់
របស់ខលាួនកប្របណោយកបសិេ្ភាពណោះណេ។

ម្នចបាប់ និងបេប្ញញាតតែិមួយចុំនួនជែល
ក្រពារឯ្ររាជ្យភាពរបស់្រ.ជ.ប.ណទាះបីជាចបាប់ 
និងបេប្ញញាតតែិទាុំងណនះមិនរានក្រពារក្រប់ជផនា្រ
ទាុំងអស់ននឯ្ររាជ្យភាពណនះ្រតែី។

្រ.ជ.ប.សថែិតណៅណកក្មក្រសួងមោនផទ ែូណចនាះ
្រ. ជ. ប. គ្ានល្រ្ខនតែិ្រៈផ្ទ ល់ខលាួនតាមរែ្ឋ្ម្នុញញា
ណេ។ ប៉ុជនតែរែ្ឋ្ម្នុញញាពិតជាណលី្រអុំពីសាថែ ប័នមួយ
ជែលេេួលខុសកតរូវ្រនាុងក្រណរៀបចុំក្រណរាះណឆ្នា ត
ណកជីសតាុំងតុំោងរាសសតែ។ 

ណយាងតាមរែ្ឋ្ម្នុញញា ចបាប់សតែីពីក្រណរាះ
ណឆ្នា តណកជីសតាុំងតុំោងរាសសតែ ជចងលម្អិតអុំពី
មុខង្រជែល្រ.ជ.ប.កតរូវអនុវតតែ ន៍។ ទា្រ់េងនឹង
ឯ្ររាជ្យភាពរបស់្រ.ជ.ប.ចបាប់ណនះជចងថ្ ភារ្ិរចចា
្រនាុងក្រណរៀបចុំក្រណរាះណឆ្នា ត កតរូវអនុវតតែន៍កប្រប
ណោយអពយាក្ឹរតមិនលណម្អៀង។ ចបាប់ណនះកតរូវ
អនុវតតែន៍ចុំណពាះសម្ជិ្រ្រ.ជ.ប. និងបុ្រ្គលិ្រ
្រណៈ្រម្្្ិក្រណរៀបចុំក្រណរាះណឆ្នា តក្រប់លុំោប់
ថ្នា ្រ់។

្រ.ជ.ប.មិនរានបុំណពញមុខង្ររបស់ខលាួនកប្រប
ណោយឯ្ររាជ្យភាពណេ។ ម្នឥេ្ិពលណកចីនពី
្រណប្រ្សក្ន់អុំោចក្រប់ក្រងកបណេសជែល
ណ្វីឱ្យប៉ះពាល់ែល់ក្រណ្វីណសច្រតែីសណកមចនិង
ចុំោត់ក្ររបស់សាថែ ប័នណនះ។

ក្រជតងតាុំងបុ្រ្គលិ្រថ្នា ្រ់ជាតិ និងថ្នា ្រ់ណខតតែ
កតរូវរានណ្ររាយក្រណ៍ថ្ម្នជាប់ពា្រ់ព័ន្នឹង
ណរឿងនណយារាយ។ ក្រជតងតាុំងទាុំងណនះពុុំម្ន
និោនា ក្រជផ្អ្រណលីសានា នែ និង្ុរណវុឌ្ឍណិេ ជតជផ្អ្រ
ណលីេុំោ្រ់េុំនងជផនា្រនណយារាយវញិ។ ឯ្ររាជ្យ
ភាព្រនាុងែុំណណីរក្រណកជីសណរសីបុ្រ្គលិ្រមុនក្រ
ណរាះណឆ្នា តជាតិឆ្នា ុំ២០១៣  ម្នភាពមនទិល
សង្សយ័។ ណ្ររានរាយក្រណ៍ថ្ មិនម្នក្រ
អនុវតតែតាមនីតិវ ិ្ ីកតរួតពិនិត្យ្ុរណភាពផលាូវក្រ
ណែីម្ជីតងតាុំង្រណៈ្រម្ក្រណខតតែ រាជធានី 
ណរៀបចុំក្រណរាះណឆ្នា ត ្រណៈ្រម្ក្រ�ុុំ សង្ក ត់
ណរៀបចុំក្រណរាះណឆ្នា ត និង្រណៈ្រម្ក្រក្រយិាល័យ
ណរាះណឆ្នា តណេ។

ចុំណុចមួយជែលម្នក្ររះិ្រន់យ៉ាងខ្លា ុំង 
្រឺក្រែ្រណឈ្ាះអនា្រជែលម្នសិេ្ិណរាះណឆ្នា តណចញ
ពីបញ្ជ ីណឈ្ាះណរាះណឆ្នា ត្រ៏ែូចជាបញ្ហា ម្នណឈ្ាះ
អត់សុពលភាព និងណឈ្ាះជាន់គានា ណៅ្រនាុងបញ្ជ ី
ណឈ្ាះណរាះណឆ្នា ត។

៦.២. អភិបាលកិច្ច
ម្នបេប្ញញាតតែិមួយចុំនួនជែលធាោថ្សាធារណ
ជន អាចេេួលរានព័ត៌ម្នសតែីពីស្រម្ភាពពា្រ់
ព័ន្របស់្រ.ជ.ប.។ ប៉ុជនតែព័ត៌ម្នសតែីពី�រិញញាវតថែុ
របស់្រណប្រ្សនណយារាយ មិនតកមរូវឱ្យម្នក្រ
ផ្សពវផសាយជាសាធារណៈណេ។

សាធារណជនអាចេេួលរានព័ត៌ម្នពា្់រ
ព័ន្មួយចុំនួនសតែីពីក្រណរៀបចុំ និងក្របុំណពញ
មុខង្ររបស់្រ.ជ.ប.ណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែង 
ប៉ុជនតែព័ត៌ម្នលម្អិតសតែីពីស្រម្ភាព និងក្រ
ចុំោយរបស់្រ.ជ.ប.មិនម្នជាសាធារណៈណេ។

គណៈកម្ាធិការជាតិពរៀ្រចំការពបោឹះព្្នោត

២២



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

ចាប់ពីថ្នា ្រ់ជាតិរ�ូតែល់ថ្នា ្រ់មូលោ្ឋ ន្រ.ជ.ប.
ណ្វីណសច្រតែីកបក្សជូនែុំណឹងសាធារណៈផ្សពវ
ផសាយណៅណលីេុំព័រសារព័ត៌ម្ននិងផ្សពវផសាយ
ព័ត៌ម្នទា្រ់េងនឹងកបតិេិនននក្រណរាះណឆ្នា ត 
កពមទាុំងក្រចុះណឈ្ាះណរាះណឆ្នា ត។ ប៉ុជនតែម្ន
តម្លា ភាពតិចតួចណៅថ្នា ្រ់មូលោ្ឋ ន ទា្រ់េងនឹង
បញ្ហា ែូចជាែុំណោះកសាយពា្រ្យបណតែឹ ង នីតិវ ិ្ ី
ណកជីសណរសីបុ្រ្គលិ្រ និងលេ្ភាពេេួលរាន
ព័ត៌ម្នជាណែីម។

ម្នបេប្ញញាតតែិមួយចុំនួនជែលធាោថ្្រ.ជ.ប.
ម្ន្រណណនយ្យភាព។ ប៉ុជនតែបេប្ញញាតតែិទាុំងណនះ
មិនម្នល្រ្ខណៈក្រប់កជរុងណកជាយណែីម្ធីាោថ្ 
សាថែ ប័នណនះម្ន្រណណនយ្យភាពក្រប់កគាន់ណេ។

ណយាងតាមចបាប់សតែីពីក្រណរាះណឆ្នា តណកជីសតាុំង
តុំោងរាសសតែ  កបធាន អនុកបធាន និងសម្ជិ្រ
ទាុំងអស់របស់្រ.ជ.ប.ជែលកតរូវរានជតងតាុំងថ្ី 
តកមរូវឱ្យណ្វីសចាចា កបណិធានមុនចូលក្ន់តុំជណង។ 
ប៉ុជនតែចបាប់ណនះពុុំម្នសរណសរបញចាូ លខលាឹមសារនន
ពា្រ្យសម្ថណោះណេ។ ណលីសពីណនះណេៀត បុ្រ្គលិ្រ
្រណៈ្រម្ក្រក្រយិាល័យណរាះណឆ្នា តកតរូវស្ថ
ថ្ខលាួនណៅអពយាក្ឹរត និងមិនលណម្អៀងចាប់ពីណពល
ចូលបណកមីក្រង្រ។

្រ. ជ. ប. ចាត់វធិានក្រមួយចុំនួនណែីម្ធីាោ
ថ្ សម្ជិ្ររបស់ខលាួនម្នសុចរតិភាព។ ប៉ុជនតែ
្រ.ជ.ប.េុំនងជាពុុំម្នកបសិេ្ភាពទាុំងកសរុង 
្រនាុងក្រោ្រ់ណទាសចុំណពាះក្រកបកពឹតតែខុសកបក្រតី
ណេ។

៦.៣. តួនាេី
្រ. ជ. ប. ចាត់វធិានក្រណៅម្ន្រកមិតណៅណ�យី 
្រនាុងក្រ្រុំណត់�រិញញាវតថែុសកម្ប់ណប្រ្ខជន និង
្រណប្រ្សនណយារាយ។ ណៅ្រនាុងអុំ�ុងណពលណរាះ
ណឆ្នា ត្រ.ជ.ប.កតរូវជតណ្វីសវន្រម្ណលីចុំណូល និង

ចុំោយជផនា្រ�រិញញាវតថែុ របស់ណប្រ្ខជន ឬ្រណប្រ្ស
នណយារាយ។

តាមចបាប់ ្រ.ជ.ប.កតរូវធាោថ្ ក្រប់្រណប្រ្ស
នណយារាយទាុំងអស់កតរូវេេួលរានលេ្ភាពណកបី
ករាស់កបព័ន្ផ្សពវផសាយណោយណស្ីភាពគានា ។ ប៉ុជនតែ
េណងវីជបបណនះពុុំម្នណេណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែង 
ណ�យីកបព័ន្ផ្សពវផសាយភា្រណកចីនលណម្អៀងណៅ
្រណប្រ្សក្ន់អុំោច។ ក្រណកជីសណរសីបុ្រ្គលិ្រ 
និងក្រណកជីសណរសីសម្ជិ្រទាុំងណនះ ពុុំម្នណបី្រ
ចុំ�ណេ។

តាមចបាប់ ្រ.ជ.ប.កតរូវធាោថ្ ក្រប់្រណប្រ្ស
នណយារាយទាុំងអស់កតរូវេេួលរានលេ្ភាពណកបី
ករាស់កបព័ន្ផ្សពវផសាយណោយណស្ីភាពគានា ។

្រ.ជ.ប.ស្រម្ខលាះជែរ្រនាុងក្រសវះជសវងធាោ
ឱ្យម្នក្រណរាះណឆ្នា តណោយណសរ ី និងយុតតែិ្ម៌។ 
ប៉ុជនតែភាពណជា្រជ័យរបស់ខលាួនណៅម្ន្រកមិត 
អាកស័យណោយសារ សមតថែភាពរបស់ខលាួនណៅ
ម្ន្រកមិត និងខវះឯ្ររាជ្យភាព។

៦.៤. អនុសាសន៍
q ្រណៈ្រម្្្ិក្រជាតិណរៀបចុំក្រណរាះណឆ្នា ត 
 ្រួរអនុវតតែន៍ោច់ខ្តនូវណគាលក្រណ៍តម្លា ភាព 
 និងមិនលណម្អៀងណៅ្រនាុងក្រណកជីសណរសីមសនតែី
 ណរៀបចុំក្រណរាះណឆ្នា តណៅក្រប់្រកមិតទាុំងអស់។
q ម្ចា ស់ជុំនួយអនតែរជាតិ ្រួរោ្រ់បជនថែម្រុំជណ
 េកមង់ណរាះណឆ្នា តជាបេោ្ឋ នវាស់ជវង ជា្រនលាឹះ
 មួយសកម្ប់ឱ្យរោ្ឋ ភិរាលេេួលរានមូលនិ្ិ
 ឧបតថែមភា។ 

២៣



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

៧.១. សមត្ភា�
្នធានមនុស្សរបស់ក្រយិាល័យកបជាពលរែ្ឋ
ថ្នា ្រ់កសរុ្រ និងក្ររុមក្រង្រ្រណណនយ្យភាពថ្នា ្រ់
ណខតតែរានពកងឹងតាមរយៈក្រណរៀបចុំណគាលក្រណ៍
ជណោុំ និងវ្រ្គបណតែុ ះបោតែ ល។ យ៉ាងោ្រ៏
ណោយ្នធាន�រិញញាវតថែុរបស់សាថែ ប័នទាុំងពីរណនះ 
ណៅជតមិនម្នសថែិរភាពណោយសារម្ចា ស់ជុំនួយ
ជលងផតែល់មូលនិ្ិែល់យនតែក្រ្រណណនយ្យភាព 
ណ�យីមិនម្នមូលនិ្ិក្រប់កគាន់ជែលេេួលរាន
ពីរោ្ឋ ភិរាល ជាពិណសសសកម្ប់ក្ររុមក្រង្រ
្រណណនយ្យភាពថ្នា ្រ់ណខតតែ។

បេប្ញញាតតែិជែលម្នកសាប់ ផតែល់្ិរចចាក្រពារ
យ៉ាងរងឹម្ុំណែីម្ធីាោឱ្យម្នឯ្ររាជ្យភាព និង
វជិា្ជ ជីវៈណៅក្រយិាល័យកបជាពលរែ្ឋថ្នា ្រ់កសរុ្រ 
និងក្ររុមក្រង្រ្រណណនយ្យភាពថ្នា ្រ់ណខតតែ។ ណលីស
ពីណនះ ណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែង អនា្រោ្រ់ពា្រ្យ
បណតែឹ ងណៅក្រយិាល័យកបជាពលរែ្ឋថ្នា ្រ់កសរុ្រ
រានរាយក្រណ៍ថ្ ពួ្រណ្រម្នជុំណនឿណជឿជា្រ់
ខ្ស់ណលីឯ្ររាជ្យភាពរបស់យនតែក្រណនះ។

ណប្រ្ខជនកប្របណោយសក្តែ នុពលសកម្ប់មុខ
តុំជណងជាក្រយិាល័យកបជាពលរែ្ឋថ្នា ្រ់កសរុ្រ 
តកមរូវម្នល្រ្ខណៈវនិិច្័យជផនា្រវជិា្ជ ជីវៈបជនថែម
ណេៀត។ មុនណពលកតរូវរានពិចារោសកម្ប់មុខ
តុំជណងណនះ ណពាល្រឺណប្រ្ខជនកតរូវម្នេីលុំណៅ
អចិនសនតែយណ៍ៅ្រនាុងក្ររុង កសរុ្រ ឬខណ្ឌ ជែលខលាួន
ោ្រ់ពា្រ្យ ម្នបេពិណសា្ន៍រ�ូតែល់ ៥ឆ្នា ុំជផនា្រ
រែ្ឋរាល សង្គមសីុវលិឬវសិ័យឯ្រជន និងម្ន
្រកមិតវប្្ម៌ចាប់ពីម្្យមសិ្រសាណ�ងីណៅ ឬ
្រកមិតអប់រ ុំជែលម្នតនមលាណស្ី។

៧.២. អភិបាលកិច្ច
ររាយក្រណ៍សតែីពីស្រម្ភាពរបស់ក្រយិាល័យ
កបជាពលរែ្ឋថ្នា ្រ់កសរុ្រ និងក្ររុមក្រង្រ្រណណនយ្យ
ភាពថ្នា ្រ់ណខតតែរានណចញផសាយជាសាធារណៈ។ 
យ៉ាងោ្រ៏ណោយររាយក្រណ៍ជែលរានណចញ
ផសាយ ម្នមិនរានណ្វីបចចាុប្ននាភាពណេ។

ក្រយិាល័យកបជាពលរែ្ឋថ្នា ្រ់កសរុ្រ និងក្ររុម
ក្រង្រ្រណណនយ្យភាពថ្នា ្រ់ណខតតែ រាយក្រណ៍ណៅ
អាជ្ា្រពា្រ់ព័ន្ណែីម្ធីាោឱ្យម្នក្រកតរួតពិនិត្យ 
និងតុល្យភាពអុំោចមួយចុំនួន ប៉ុជនតែពួ្រគាត់
មិនចាុំរាច់ផសាយជាសាធារណៈនូវព័ត៌ម្នសតែី
ពីស្រម្ភាពណបី្រចុំ�ទាុំងអស់របស់ពួ្រគាត់ 
ណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែងណេ។ ក្រណ្វីែូណចនាះ 
នឹងណ្វីឱ្យសាធារណជនអាចម្នលេ្ភាពោ
ណពលអោ្រត ណ្វីក្រកតរួតពិនិត្យ្រុំ�ុសឆ្គងរបស ់
យនតែក្របណតែឹ ងណនះ។

ណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែង ររាយក្រណ៍
ជែលអាចចូលពិនិត្យណមីលរានជាសាធារណៈ
តាមបោតែ ញអីុនណ្ីណណត្ឺរររាយក្រណ៍កបចាុំ
ឆ្នា ុំ និងកបចាុំកតីម្សសតែីពីក្រវវិតតែរបស់ក្រយិាល័យ
កច្រណចញចូលជតមួយ ក្រយិាល័យកបជាពលរែ្ឋ
ថ្នា ្រ់កសរុ្រ។

ក្ររុមក្រង្រ្រណណនយ្យភាពថ្នា ្រ់ណខតតែមិន
ម្ន្រកមងក្រមសីល្ម៌ណ�យី។ ប៉ុជនតែពួ្រណ្រ
កតរូវរានណ្ររ ុំពឹងថ្កបតិបតតែិតាមណសៀវណៅជណោុំ
នផទ្រនាុងរបស់ខលាួនសតែីពីក្រណោះកសាយបណតែឹ ង។ 
ជាពិណសស ក្ររុមក្រង្រ្រណណនយ្យភាពថ្នា ្រ់ណខតតែ
ម្នភារ្ិរចចារ្រសាក្រសម្ងៃ ត់ណៅណពលជែលណសុីប
អណងកតណលីបណតែឹ ង។

ការិយាល័យប្រជា�លរដ្

២៤



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

៧.៣. តួនាេី
េិននាន័យបង្ហា ញថ្ ក្រយិាល័យកបជាពលរែ្ឋថ្នា ្រ់
កសរុ្រម្នកបសិេ្ភាព្រនាុងក្រណោះកសាយបណតែឹ ង
ជែលខលាួនេេួលរាន។ យ៉ាងោ្រ៏ណោយ 
លេ្ផលននក្រអណងកតបង្ហា ញថ្ក្ររុមក្រង្រ
្រណណនយ្យភាពថ្នា ្រ់ណខតតែណកបីករាស់មិនរាន
ល្អណ�យីណោយសារជត្រងវះក្រយល់ែឹងរបស់
កបជាពលរែ្ឋអុំពីតួោេី និងមុខង្ររបស់ក្ររុម
ក្រង្រណនះ។

តួោេីរបស់ក្ររុមក្រង្រ្រណណនយ្យភាពថ្នា ្រ់
ណខតតែ ្រឺមិនជមនកតឹមជតណសីុបអណងកតពា្រ្យបណតែឹ ង
ប៉ុណោណ ះណេ ប៉ុជនតែជថមទាុំងណ្វីក្រកសាវកជាវ និង
តសែូមតិឱ្យកបជាពលរែ្ឋអុំពីតួោេី ក្តពវ្ិរចចា និង
នីតិវ ិ្ ីរបស់ក្ររុមក្រង្រ្រណណនយ្យភាពថ្នា ្រ់
ណខតតែណេៀតផង។

៧.៤. អនុសាសន៍
q ជុំរុញឱ្យក្រសងួទាុំងអស់បជងវរមុខង្ររែ្ឋរាល
 របស់ខលាួនណៅថ្នា ្រ់ណកក្មជាតិ ឱ្យអនុវតតែន៍តាម
 ្រកមរូក្រយិាល័យកច្រណចញចូលជតមួយ ឬ
 ក្រយិាល័យកបជាពលរែ្ឋថ្នា ្រ់កសរុ្រ។
q បណងកីតក្រយិាល័យកបជាពលរែ្ឋថ្នា ្រ់ជាតិ។ 
 ណ្វីក្រជាមួយក្រយិាល័យកបជាពលរែ្ឋថ្នា ្រ់
 កសរុ្រ និងក្ររុមក្រង្រ្រណណនយ្យភាពថ្នា ្រ់
 ណខតតែ្រកមរូ ណែីម្ពីកងី្រណសវា និងក្រអនុវតតែ
 កប្របណោយកបសិេ្ភាពទាុំងណនះណៅែល់
 ថ្នា ្រ់ជាតិ។ 

២៥



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

៨.១. សមត្ភា�
ម្នបេប្ញញាតតែិជាណកចីនជែលផតែល់ឱ្យអាជ្ា្រ
សវន្រមជ្ាតិនូវ្នធានជែលខលាួនកតរូវក្រ ណែីម្ី
បុំណពញមុខង្រកប្របណោយកបសិេ្ភាព។

ចបាប់សវន្រម្ ឆ្នា ុំ២០០០ ជចងថ្អាជ្ា្រ
សវន្រម្ជាតិកតរូវម្នថវកិ្ផ្ទ ល់ខលាួនោច់ណោយ
ជ�្រណៅ្រនាុង្រញចាប់ថវកិ្។ ចុំណុចណនះម្នសារៈ
សុំខ្ន់ោស់ណែីម្ធីាោថ្ អាជ្ា្រសវន្រម្
ជាតិក្រប់ក្រង្រណណនយ្យ និង�រិញញាវតថែុរបស់ខលាួន 
ណោយពុុំម្នក្រណកជៀតជកជ្រមិនសមរម្យពីភា្រី
ខ្ងណករៅ។

អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិម្ន្នធានមួយចុំនួន។ 
ប៉ុជនតែ យ៉ាងោ្រតែី្រងវះខ្ត្នធាន្រួរឱ្យ្រត់
សម្្គ ល់បោតែ លឱ្យម្នអកបសិេ្ភាពមួយចុំនួន
ណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែភារ្ិរចចារបស់ខលាួន។

ម្នបេប្ញញាតតែិមួយចុំនួន ប៉ុជនតែបេប្ញញាតតែិ
ទាុំងណោះមិនជចងក្រប់ជផនា្រទាុំងអស់ននឯ្ររាជ្យ
ភាពរបស់អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិណ�យី។

ែុំណណីរក្រកបកពឹតតែណៅកបចាុំនថងៃរបស់អាជ្ា្រ
សវន្រម្ជាតិអាចម្នឯ្ររាជ្យ ប៉ុជនតែក្រចូលរមួ
របស់អ្រ្គសវន្ររណៅ្រនាុងស្រម្ភាពនណយារាយ
្រឺជាក្រ្រកមិតនូវឯ្ររាជ្យភាព និងភាពអពយាក្ឹរត
ជផនា្រនណយារាយរបស់អ្រ្គសវន្ររ។

៨.២. អភិបាលកិច្ច
ម្នបេប្ញញាតតែិកតឹម្រកមិតោមួយប៉ុណោណ ះ 
ជែលធាោថ្ព័ត៌ម្នពា្រ់ព័ន្ សតែីពីស្រម្ភាព និង
ក្រណ្វីណសច្រតែីសណកមចរបស់អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិ 
អាចចូលពិនិត្យណមីលរានជាសាធារណៈ។

ចបាប់សតែីពីសវន្រម្ជចងថ្ មុខង្រចម្ង

របស់អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិ ្រឺកតរូវណ្វីសវន្រម្
ខ្ងណករៅ។ ចបាប់ណនះ្រ៏ណរៀបរាប់ផងជែរអុំពីសាថែ ប័ន
ណផ្សងៗជែលជា្រម្វតថែុននក្រណ្វីសវន្រម្របស់
អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិ។

សាធារណជន និងសម្ជិ្រសភាអាចេេួល
រានព័ត៌ម្នពា្រ់ព័ន្ សតែីពីក្រណរៀបចុំ និងក្រ
កបកពឹតតែណៅរបស់អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិ ប៉ុជនតែម្ន
ក្រពនយារណពល និងមិនសូវម្នក្រណរាះពុម្ផសាយ
ររាយក្រណ៍សវន្រម្ណេ។

លេ្ភាពម្ន្រកមិត ្រនាុងក្រេេួលរាន
ព័ត៌ម្ន ណៅបនតែជាបញ្ហា កបឈមមួយ្រនាុងក្រ
ធាោថ្អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិម្ន្រណណនយ្យ
ភាព្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែង។

ក្រមសីល្ម៌របស់អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិ 
ម្នណគាលបុំណងក្រពារយនតែក្រសុចរតិភាព
របស់សាថែ ប័នណនះ។ ក្រមសីល្ម៌របស់អាជ្ា្រ
សវន្ររសាធារណៈរានណរាះពុម្ផសាយណៅឆ្នា ុំ
២០០២។ ក្រមសីល្ម៌ណនះម្ន៥ជុំពូ្រ និង
បញញាតតែិចុំនួន៣១ ជែលណផ្តែ តណលីកបធានបេជា
អាេិ៍ែូចជា៖ ក្រណជឿេុ្រចិតតែ េុំនុ្រចិតតែនិងភាព
្រួរជាេីណជឿជា្រ់រាន សុចរតិភាព ឯ្ររាជ្យភាព 
សតយានុម័ត និងភាពមិនលណម្អៀង ភាពអពយាក្ឹរត
ជផនា្រនណយារាយ េុំោស់ផលកបណយាជន៍ ក្ររ្រសា
ក្រសម្ងៃ ត់វជិា្ជ ជីវៈ សមតថែភាព និងក្រអភិវឌ្ឍ
វជិា្ជ ជីវៈ។

៨.៣. តួនាេី
ចបាប់សតែីពីសវន្រម្អនុញ្ញា តឱ្យអាជ្ា្រសវន្រម្
ជាតិណ្វីសវន្រម្ណកចីនកបណភេ រមួម្នសវន្រម្
ណៅណលីររាយក្រណ៍�រិញញាវតថែុរបស់ក្រសួងកបព័ន្ 

អជ្ាធរសវនកម្ជាតិ

២៦



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

និងកបតិបតតែិក្ររបស់សាថែ ប័ន និងសវន្រម្
ណៅណលីក្របុំណពញក្រង្រ។

អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិផតែល់ក្របណតែុ ះបោតែ ល
ជូនែល់ោយ្រោ្ឋ ននផទ្រនាុងណៅបោតែ ក្រសួង
ោោ។ ក្របណតែុ ះបោតែ លជបបណនះម្នណគាល
បុំណងបងកល្រ្ខណៈឱ្យក្រសួងណផ្សងៗ អាចណ្វី
សវន្រម្ក្ន់ជតម្នកបសិេ្ភាពណៅណលីក្រ
ចុំោយសាធារណៈផ្ទ ល់ខលាួន។

អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិ ម្នអុំោច្រនាុងណៅ
ម្ន្រកមិតមួយប៉ុណោណ ះ្រនាុងក្រចាប់្រុំ�ុស និង
ោ្រ់េណ្ឌ ្រម្ចុំណពាះក្រកបកពឹតតែខុសរបស់មសនតែី
សាធារណៈ។

ជារមួ ្រងវះព័ត៌ម្នសាធារណៈណ្វីឱ្យម្ន
ក្រលុំរា្រ្រនាុងក្រវាយតនមលាឱ្យរានណពញណលញ
ណៅណលីលេ្ភាពរបស់អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិ
្រនាុងក្ររមួចុំជណ្រជ្រលម្អក្រក្រប់ក្រង�រិញញា
វតថែុសាធារណៈ។

៨.៤. អនុសាសន៍
q ណ្វីវណិសា្ន្រមម្្កតា៤០ននចបាប់សតែីពីសវន្រម ្
 ឆ្នា ុំ២០០០ណែីម្តីកមរូវឱ្យ្រណៈ្រម្្្ិក្រ
 អចិនសនតែយរ៍ែ្ឋសភាបណងកីតក្ររុមសវន្រម្បណចចា្រ
 ណេសឯ្ររាជ្យមួយ ណែីម្ណី្វីក្រកតរួតពិនិត្យ
 ស្រម្ភាព និងកបតិបតតែិក្ររបស់អាជ្ា្រ
 សវន្រម្ជាតិជាណរៀងរាល់ឆ្នា ុំ ណពាល្រឺមិនជមន
 ជត្រនាុង្ររណីបោទ ន់ណេ។
q អនុម័តចបាប់សតែីពីសិេ្ិេេួលព័ត៌ម្ន ជែល
 តកមរូវឱ្យណបី្រចុំ�ររាយក្រណ៍សវន្រម ្ 
 និងររាយក្រណ៍�រិញញាវតថែុរបសអ់ាជ្ា្រ
 សវន្រមជ្ាតិ ជូនែល់សាធារណជនណៅ
 ្រនាុងឆ្នា ុំសារណពីពន្ពា្រ់ព័ន្។ ណ្វីបចចាុប្ននាភាព
 ចបាប់សតែីពីសវន្រម្ឆ្នា ុំ២០០០ ណែីម្ោី្រ់បញចាូ ល
 ល័្រ្ខខ័ណ្ឌ តកមរូវមួយណនះ។

q បណងកីតយនតែក្រកតរួតពិនិត្យនផទ្រនាុង ណែីម្ធីាោ
 ថ្ក្រមសីល្ម៌ ឆ្នា ុំ២០០០ របស់អាជ្ា្រ
 សវន្រម្ជាតិ កតរូវរានបុ្រ្គលិ្រទាុំងអស់
 របស់អាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិអនុវតតែន៍ និង
 កបក្ន់ខ្្ជ ប់។
q ម្ចា ស់ជុំនួយអនតែរជាតិ្រួរសងកត់្ងៃន់ថ្ ក្រណ្វី
 សវន្រម្កប្របណោយកបសិេ្ភាព ក្រណរៀបចុំ
 ររាយក្រណ៍សវន្រម្ និងក្រណរាះពុម្ផសាយ
 ណោយណេៀងទាត់ ្រឺជាបេោ្ឋ នណគាលមួយ
 ណែីម្រីោ្ឋ ភិរាលេេួលរានថវកិ្ជុំនួយ។ 

២៧



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

៩.១. សមត្ភា�
ម្នបេប្ញញាតតែិមួយចុំនួនជែលធាោថ្ស.ប.ព.
ម្ន្នធានក្រប់កគាន់។ ណៅណពលជែលស.ប.ព.
កតរូវរានបណងកីតណ�ងីែុំបូង ចបាប់កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្រ
រលួយរានកប្រល់ក្រង្រកតរួតពិនិត្យថវកិ្ណៅ
ឱ្យសាថែ ប័នថ្នា ្រ់នីតិកបតិបតិតែរបស់រោ្ឋ ភិរាល្ឺរ
្រណៈរែ្ឋមសនតែី។ បោទ ប់ម្រ ចបាប់សតែីពីក្រកបឆ្ុំង
អុំណពីពុ្ររលួយកតរូវរានណ្វីវណិសា្ន្រម្ណែីម្ី
ធាោថ្ ស.ប.ព.ម្នថវកិ្ោច់ណោយជ�្រ
សកម្ប់ណ្វីស្រម្ភាពរបស់ខលាួន។ បចចាុប្ននាថវកិ្
របស់ស.ប.ព.្ឺរជាជផនា្រមួយននថវកិ្ជាតិ ែូណចនាះ
កតរូវឆលាងក្ត់ក្រសួងណសែ្ឋ្រិចចា និង�រិញញាវតថែុ។ 
ណៅ្រនាុងនីតិវ ិ្ ីណនះ កបធានអ.ប.ព.ណ្វីសុំណណីណៅ
ក្រសួងណសែ្ឋ្ិរចចា និង�រិញញាវតថែុ បោទ ប់ម្រក្រសួង
ណសែ្ឋ្ិរចចា�រិញញាវតថែុ ណរៀបចុំក្រចុំោយថវកិ្ណនះ 
ណ�យីណសនាីសុុំក្រអនុម័តពីោយ្ររែ្ឋមសនតែី។

ស.ប.ព.ម្ន្នធានមួយចុំនួនប៉ុជនតែក្រម្ន
្នធានមិនក្រប់កគាន់ោុំឱ្យសាថែ ប័នណនះគ្ានកបសិេ្
ភាពមួយ្រកមិត្រនាុងក្របុំណពញភារ្ិរចចារបស់ខលាួន។

គ្ានក្របញ្្ជ ្រ់ជាសាធារណៈណេអុំពីក្រកតរួត
ពិនិត្យក្រមសីល្ម៌របស់ណប្រ្ខជនជែលោ្រ់ពា្រ្យ
ចូលបណកមីក្រង្រ។ ប៉ុជនតែណៅណពលរានចូលបណកមី
ក្រង្រ  វ្រ្គបណតែុ ះបោតែ លែុំបូងមួយកតរូវរានផតែល់
ជូនក្រប់បុ្រ្គលិ្រថ្ីទាុំងអស់។

ម្នបេប្ញញាតតែិតិចតួច ជែលពយាយាមធាោ
ថ្ស.ប.ព.ម្នឯ្ររាជ្យភាព។ ស.ប.ព.្ឺរជា
អង្គភាពផលាូវក្រមួយជែលរានបណងកីតណ�ងីណកក្ម
ចបាប់កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ។ ែុំបូងសាថែ ប័នណនះ
កតរូវរានោ្រ់ឱ្យសថែិតណៅណកក្ម្រណៈរែ្ឋមសនតែ ី
ប៉ុជនតែណៅឆ្នា ុំ២០១១ ចបាប់ណនះកតរូវរានណ្វី

វណិសា្ន្រម្ណែីម្ធីាោឱ្យស.ប.ព.ម្នថវកិ្
ោច់ណោយជ�្រ។

ណែីម្ធីាោឱ្យម្នភាពសតយានុម័តល្រ្ខណៈ
វនិិច្័យវជិា្ជ ជីវៈមួយចុំនួនកតរូវរានជចងណៅ្រនាុង
ចបាប់កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ ទា្់រេងនឹងក្រ
ណកជីសណរសីសម្ជិ្រក្ររុមកបឹ្រសាជាតិកបឆ្ុំងអុំណពី
ពុ្ររលួយ និងសម្ជិ្រ អ.ប.ព.។

សម្ជិ្រ៧រូប្រនាុងចុំណោមសម្ជិ្រ១១រូប
របស់ក្ររុមកបឹ្រសាជាតិកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ កតរូវ
រានណកជីសណរសីណោយសាថែ ប័នសាធារណៈណផ្សងៗ 
ែូចជាអាជ្ា្រសវន្រម្ជាតិ ឧតតែមក្ររុមកបឹ្រសា
ននអង្គណៅក្រម និងរាជរោ្ឋ ភិរាល។

កបតិបតិតែក្ររបស់ស.ប.ព.មិនអាចចាត់េុ្រ
ថ្មិនកបក្ន់ប្រ្សពួ្ររានណេ ពីណកពាះថ្សាថែ ប័ន
ណនះម្នក្រពា្រ់ព័ន្នណយារាយ។ តាមរយៈ
ក្រជតងតាុំងមសនតែីអ.ប.ព. តាមជខ្សរយៈនណយារាយ 
ជាពិណសស ្ឺរកបធានអ.ប.ព.។

៩.២. អភិបាលកិច្ច
ម្នបេប្ញញាតតែិចបាប់ខលាះជែលតកមរូវឱ្យសាធារណ
ជនម្នសិេ្ិេេួលព័ត៌ម្នអុំពីស្រម្ភាពនិង
ែុំណណីរក្រណសច្រតែីសណកមចរបស់ស.ប.ព.។ ក្រប់
ស្រម្ភាពទាុំងអស់របស់អ.ប.ព.រមួទាុំងក្រ
ណសីុបអណងកត និងក្រណ្វីណសច្រតែីសណកមចណលី្ររណី
កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយផង កតរូវរាយក្រណ៍ជូន
ក្ររុមកបឹ្រសាជាតិកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ។ បោទ ប់ម្រ
ក្ររុមកបឹ្រសាជាតិកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយរាយក្រណ៍
ជូនោយ្ររែ្ឋមសនតែី  ណរៀងរាល់ឆម្ស ឬកបចាុំឆ្នា ុំ។

ណទាះបីជាសាធារណជនេេួលព័ត៌ម្នជាប់
ពា្រ់ព័ន្មួយចុំនួន អុំពីក្រណរៀបចុំ និងក្រកបកពឹតតែ

ស្ា្រ័នប្រ្ាំងអំព�ើ�ុករលួយ

២៨



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

ណៅននស.ប.ព.្រ៏ពិតជមន ្រ៏ប៉ុជនតែមិនម្នព័ត៌ម្ន
អុំពីណសច្រតែីសណកមច និងរណបៀបណ្វីណសច្រតែីសណកមច
ទាុំងឡាយណោះណេ។

ម្នបេប្ញញាតតែិចបាប់តិចតួចជែលធាោថ្
ស.ប.ព.ណ្វីររាយក្រណ៍អុំពីស្រម្ភាព និងម្ន
្រណណនយ្យភាពចុំណពាះស្រម្ភាពរបស់ខលាួន។

ណទាះបីជាម្នចបាប់ និងបេប្ញញាតតែិមួយ
ចុំនួន្រ៏ណោយ្រ៏ចបាប់ និងបេប្ញញាតតែិទាុំងណនះ
មិនជចងក្រប់កជរុងណកជាយទា្់រេងនឹងសុចរតិភាព
របស់សម្ជិ្រស.ប.ព.ជែរ។

ណោយសារថ្ស.ប.ព.ម្នល្រ្ខណៈមិនណបី្រ
ចុំ� ែូណចនាះព័ត៌ម្នអុំពីយនតែក្រសុចរតិភាព
របស់ខលាួនណៅម្ន្រកមិតណៅណ�យី។ ណយាងតាម
ព័ត៌ម្នជែលជសវងរ្ររានតាមរយៈយនតែក្រ
សុចរតិភាពបចចាុប្ននា ្រឺម្នមិនក្រប់កគាន់ណេ 
ណែីម្ធីាោថ្ សម្ជិ្រ បុ្រ្គលិ្រ របស់ស.ប.ព.
អនុវតតែន៍តាមក្រមសីល្ម៌រាន្រកមិតខ្ស់។

៩.៣. តួនាេី
ស.ប.ព.ម្នសមតថែភាពទា្រ់េងនឹងក្រេប់សាក ត់
អុំណពីពុ្ររលួយ។ ជាពិណសសអង្គភាពណនះរាន
អនុវតតែន៍ស្រម្ភាពមួយចុំនួនទា្រ់េងនឹងក្រ
កបយុេ្កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ ែូចជាកពឹតតែិក្រណ៍
េិវាអនតែរជាតិកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ ណៅនថងៃេី០៩ 
ជខ្នាូ ណ្វីណ�ងីជាណរៀងឆ្នា ុំចាប់តាុំងពីឆ្នា ុំ២០១០ម្រ។

ជាេូណៅអ.ប.ពស្រម្ជាបង្គួរ្រនាុងក្រអប់រ ុំ
សាធារណជនអុំពីអុំណពីពុ្ររលួយ និងរណបៀបកបយុេ្
កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយណោយណកបីករាស់មណ្យារាយ
ជែលខលាួនម្ន។

អ.ប.ព.ម្នសមតថែភាពណសុីបអណងកតណរឿង្ររណី
ណផ្សងៗទា្រ់េងនឹងអុំណពីពុ្ររលួយ និងោ្រ់ណទាស
ណលីក្រកបកពឹតតែអុំណពីពុ្ររលួយ។ ណទាះយ៉ាងោោ្រ់
ែូចជាម្ន្ររណីតិចតួច ជែលកតរូវរានណសុីបអណងកត 
ណ�យីមូលណ�តុសកម្ប់ចុំណពាះណសច្រតែីសណកមច

ថ្កតរូវណសីុបអណងកតយ៉ាងោណោះម្នភាពមិន
ចបាស់លាស់ណេ។

ណបីនិយាយតាមផលាូវចបាប់អ.ប.ព.ម្នសមតថែភាព
និងភារ្រិចចាទា្រ់េងនឹងក្រណសុីបអណងកត។ អង្គភាព
ណនះម្នតួោេីកតរួតពិនិត្យ និងណសីុបអណងកតណលី
ក្រកបកពឹតតែអុំណពីពុ្ររលួយណៅក្រសួងសាថែ ប័ន
ទាុំងអស់ ទាុំងសាធារណៈ និងឯ្រជន។

៩.៤. អនុសាសន៍
q ណ្វីវណិសា្ន្រម្ម្កតា៤១ ននចបាប់កបឆ្ុំងអុំណពី
 ពុ្ររលួយ ណកពាះចបាប់ណនះអនុញ្ញា តឱ្យោ្រ់
 ពន្ោគារចុំណពាះអនា្រផតែល់ព័ត៌ម្នទា្រ់េង
 នឹងអុំណពីពុ្ររលយួជែលោ្រ់ររាយក្រណ៍ 

បតែឹងអុំពីស្រម្ភាពពុ្ររលួយ កបសិនណបីក្រ
 ណសីុបអណងកតណកក្យម្រ កតរូវរានចាត់េុ្រថ្ជា
 ក្រណសីុបអណងកតឥតកបណយាជន៍។  វណិសា្ន្រម្
 ម្កតា៤១ណនះ្រួរជតណផទរក្រេេួលខុសកតរូវ
 ជសវងរ្រភសតែុតាង ណៅឱ្យអ.ស.ព.វញិណែីម្ី
 ផតែល់ភសតែុតាង។
q អ.ប.ព.្រួរឱ្យម្នជាសាធារណៈនូវររាយក្រណ៍
 ស្រម្ភាព និងររាយក្រណ៍�រិញញាវតថែុ។ ររាយ
 ក្រណ៍ទាុំងណនះ ្រួរជតអាចរ្ររានណៅ្រនាុងឆ្នា ុំ
 សារណពីពន្ពា្រ់ព័ន្។
q វណិសា្ន្រម្ម្កតា១១ ននចបាប់សតែីពីក្រកបឆ្ុំង
 អុំណពីពុ្ររលួយណោយលុបណចញបេប្ញញាតតែិជែល
 ជចងថ្ កបធាន និងអនុកបធានជតងតាុំងណោយ
 កពះរាជក្ឹរត្យតាមក្រណសនាីសុុំរបស់ោយ្ររែ្ឋ
 មសនតែី។ ោ្រ់ជុំនួសម្រវញិថ្កបធាន និង
 អនុកបធាន្រួរកតរូវរានណកជីសណរសីតាមរយៈក្រ
 កប្រួតកបជជង។ ្រណៈ្រម្្្ិក្រណកជីសណរសី
 បុ្រ្គលិ្រជែលកតរួតពិនិត្យណប្រ្ខជនោ្រព់ា្រ្យ និង
 ណ្វីបញ្ជ ីណឈ្ាះណប្រ្ខជន ្រួរម្នសម្សភាពជា
 សម្ជិ្រចុំនួនណស្ីគានា  ម្រពី្រណប្រ្សនណយារាយ
 ទាុំងអស់ជែលម្នអាសនៈណៅរែ្ឋសភា។ 

២៩



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

១០.១. សមត្ភា�
ក្របខ័ណ្ឌ ចបាប់ភា្រណកចីន អុំណោយផលែល់
ក្របណងកីត និងែុំណណីរក្រ្រណប្រ្សនណយារាយ។ 
សិេ្ិបណងកីតសម្្រម និង្រណប្រ្សនណយារាយ 
កតរូវរានធាោណោយរែ្ឋ្ម្នុញញា។ ណលីសពីណនះ
ណៅណេៀត ែុំណណីរក្រផលាូវចបាប់សកម្ប់ក្របណងកីត
្រណប្រ្សនណយារាយ ្រឺម្នជចងណៅ្រនាុងចបាប់
សតែីពី្រណប្រ្សនណយារាយឆ្នា ុំ១៩៩៧។ ចបាប់ណនះ
ជចងថ្ក្ររុមមួយជែលម្នសម្ជិ្រយ៉ាងណោច
ោស់ ៨០ោ្រ់ អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នា ុំណ�ងីណៅ 
ណ�យីម្នេីលុំណៅោ្ឋ នអចិនសនតែយណ៍ៅ្រនាុងកបណេស
្រម្ុជាអាចបណងកីតជា្រណប្រ្សនណយារាយរាន 
ណោយណផ្ីលិខិតជូនែុំណឹងណៅក្រសួងមោនផទ។

បោទ ប់ពីបណងកីតរចួណ�យី ្រណប្រ្សនណយារាយ
កតរូវជតចុះបញ្ជ ីជាផលាូវក្រជាមួយក្រសួងមោនផទ។ 
ណៅ្រនាុងែុំោ្រ់ក្លណនះ្រណប្រ្សកតរូវជតម្ន
សម្ជិ្រយ៉ាងណោចោស់៤០០០ោ្រ់ម្រពី
ណខតតែនិងក្ររុងរាជធានីណផ្សងៗ។ ណៅណពលចុះបញ្ជ ី
្រណប្រ្សកតរូវជតជច្ររ ុំជល្រល្រ្ខនតែិ្រៈរបស់ខលាួន
វធិាននផទ្រនាុង កបសិនណបីម្ន និងបញ្ជ ីរាយោម
សម្ជិ្រជូនណៅឱ្យក្រសួងមោនផទ។ ្រណប្រ្ស
នណយារាយ្រ៏កតរូវបង់នថលាណសវាចុះបញ្ជ ីផងជែរ។

្រណប្រ្សកបឆ្ុំងអាចណកបីករាស់្នធាន
�រិញញាវតថែុមួយចុំនួន ប៉ុជនតែ្នធាន�រិញញាវតថែុទាុំង
ណនះណៅជតទាបឆ្ងៃ យជាងរបស់្រណប្រ្សក្រប់
ក្រងកបណេស។ ក្រកប្រួតកបជជងនណយារាយ 
ម្នភាពលណម្អៀងណៅខ្ងរ្រ្រណប្រ្សក្រប់ក្រង
កបណេស។

្រណប្រ្សនណយារាយកតរូវរានចបាប់ក្រពារ
មិនឱ្យម្នក្រោមឃាត់ពីអាជ្ា្រ ណយាងតាម

ម្កតា៣ ៤ ននចបាប់សតែីពី្រណប្រ្សនណយារាយ
ជចងថ្ គ្ានសមតថែ្ិរចចាោម្នសិេ្ិរ ុំលាយ
្រណប្រ្សនណយារាយរានណ�យី។ អាចរ ុំលាយ
រានណលី្រជលងជត្ររណីជតមួយ្រត់្ឺរ កបសិន
ណបី្រណប្រ្សកតរូវរានកបក្សថ្្រ្សយ័្ន ណោយ
សាលក្រមរបស់តុលាក្រ។

ម្នភាពខុសគានា តិចតួចរវាងរោ្ឋ ភិរាល និង
្រណប្រ្សក្រប់ក្រងកបណេស។ ភាពជាប់ពា្រ់ព័ន្
គានា រវាងរបស់្រណប្រ្សកបជាជន្រម្ុជា និងរោ្ឋ
ភិរាល្រ៏ណកជៀតជកជ្រណៅ្រនាុងស្រម្ភាពរបស់
្រណប្រ្សកបឆ្ុំងណផ្សងៗជែរ។

១០.២. អភិបាលកិច្ច
្រណប្រ្សនណយារាយកតរូវបញ្ជូ នររាយក្រណ៍
�រិញញាវតថែុណៅក្រសួងមោនផទ និងក្រសួងណសែ្ឋ្រិចចា 
និង�រិញញាវតថែុជាណរៀងរាល់ឆ្នា ុំ ប៉ុជនតែគ្ានបេបញ្្ជ
ោជែលតកមរូវថ្ព័ត៌ម្នណនះកតរូវម្នជាសាធា
រណៈណ�យី។ ្រណប្រ្សនណយារាយជាប់ក្តពវ
្រិចចាផលាូវចបាប់កតរូវបញ្ជូ នររាយក្រណ៍ជាណេៀងទាត់
សតែីពីស្រម្ភាព និងក្រចុំោយរបស់ខលាួន។

ម្នបេប្ញញាតតែិចបាប់មួយចុំនួនជែលធាោ
ថ្ ្រណប្រ្សនណយារាយម្ន�រិញញាវតថែុ និងក្រ
ចុំោយកប្របណោយ្រណណនយ្យភាព ប៉ុជនតែចបាប់
ទាុំងណនះម្នល្រ្ខណៈមិនក្រប់កជរុងណកជាយ។

១០.៣. តួនាេី
កបព័ន្្រណប្រ្សនណយារាយម្នកបសិេ្ភាព
្រនាុងក្រកបមូលផតែុ ុំ និងតុំោងផលកបណយាជន៍
សង្គមមួយចុំនួនណៅ្រនាុងកបណេស ្រ៏ប៉ុជនតែម្នក្ររុម
សង្គមសុំខ្ន់ណផ្សងៗជែលកតរូវរានផ្ត់ណចញ ណោយ

គណ្រក្នពយោបាយ

៣០



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

មិនម្នតុំោងណៅ្រនាុង្រណប្រ្សនណយារាយ
ផងជែរ។

កបណេស្រម្ុជាម្ន្រណប្រ្សនណយារាយមួយ
ចុំនួនតូចជែលម្នសថែិរភាព និងម្ន្រម្វ ិ្ ីណផ្សងៗ
គានា ជែល្រួរឱ្យ្រត់សម្្គ ល់ជាងណ្រណោះ្ឺរ្រណប្រ្ស
កបជាជន្រម្ុជា ជែល្រុំពុងក្រប់ក្រងកបណេស និង
្រណប្រ្សសណសង្្គ ះជាតិជែលជា្រណប្រ្សកបឆ្ុំង
ែ៏សុំខ្ន់។

្រណប្រ្សកបជាជន្រម្ុជាេេួលខុសកតរូវ
ចុំណពាះសង្គមទាុំងមូល្រនាុង្រកមិតមួយ។ ចុំណុច
ណនះកតរូវរានឆលាុះបញ្ចា ុំងតាមរយៈក្ររ្ីរចណកមីន
ជែល្រម្ុជាេេួលរានណៅ្រនាុងណគាលណៅអភិវឌ្ឍន៍
ស�ស្សវត្សរ។៍

្រណប្រ្សសណសង្្គ ះជាតិជែលជា្រណប្រ្ស
កបឆ្ុំងផ្សពវផសាយេស្សនវសិ័យសង្គមកបជា
្ិបណតយ្យ ណោយសងកត់្ងៃន់ណលីណសវាសុខភាព
សាធារណៈ និងណសវាអប់រ ុំណោយបណងកីត្រណកម្ង
ចូលនិវតតែន៍សាធារណៈ និងផ្សពវផសាយអុំពី
្រណកម្ងសម្ទានែីណសែ្ឋ្ិរចចា។

១០.៤. អនុសាសន៍
q ពកងឹងនូវបុំរាម ោមមិនឱ្យមសនតែីសាធារណៈ
 ណកបីករាស់្នធានរែ្ឋសកម្ប់យុេ្ោក្រ
 ណឃាសោនណយារាយ ែូចម្នជចងណៅ្រនាុង
 ចបាប់សតែីពីស�ល្រ្ខនតែិ្រៈមសនតែីរាជក្រសុីវលិ។
q ្រណប្រ្សនណយារាយទាុំងអស់រមួទាុំង្រណប្រ្ស
 ក្រប់ក្រងកបណេសផង ្រួរជតចុះ�តថែណលខ្
 ណលី្រិចចាសនយាសុចរតិភាព និងណលី្រ្រម្ស់
 ក្រណបតែជ្ាចិតតែជែលខលាួនរានកបក្សថ្កបឆ្ុំង
 អុំណពីពុ្ររលួយ។
q ក្រណរសីណអីង្រនាុងរូបភាពោមួយ្រ៏ណោយ 
 ្រួរោមឃាត់ មិនឱ្យម្នណៅ្រនាុងយុេ្ោក្រ
 នណយារាយ និងណសច្រតែីជថលាងក្រណ៍ជា

 សាធារណៈជែលណ្វីណ�ងីណោយសម្ជិ្រ
 ្រណប្រ្សនណយារាយ និងអនា្រក្ន់តុំជណង
 សាធារណៈ។ 

៣១



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

១១.១. សមត្ភា�
ថវីណបីក្របខ័ណ្ឌ ចបាប់ អនុញ្ញា តឱ្យម្នក្របណងកីត 
និងែុំណណីរក្រសាថែ ប័នកបព័ន្ផ្សពវផសាយ ្រ៏ប៉ុជនតែ
នីតិវ ិ្ ីចុះបញ្ជ ីមិនរានេប់សាក ត់ក្រកតរួតកតារបស់
រោ្ឋ ភិរាលណលីកបព័ន្ផ្សពវផសាយណ�យី។

រែ្ឋ្ម្នុញញាធាោឱ្យម្នណសរភីាព្រនាុងក្រ
បណញចាញមតិ និងណសរភីាពសារព័ត៌ម្ន។ ចបាប់
រែ្ឋ្ម្នុញញាណនះកសបតាមណសច្រតែីកបក្សជាស្រល
សតែីពីសិេ្មិនុស្ស ឆ្នា ុំ១៩៤៨ ម្កតា១៩ ជចងថ្ 
មនុស្សក្រប់រូបម្នសិេ្ិណសរភីាព្រនាុងក្របណញចា ញ
មតិ។

ណទាះបីជាម្នកបភពកបព័ន្ផ្សពវផសាយសុំបូរ
ជបបយ៉ាងោ្រ៏ណោយ ្រ៏កបភពភា្រណកចីន
កតរូវរានក្រប់ក្រងផ្តែ ច់មុខណោយ្រណប្រ្សក្រប់ក្រង
កបណេស  ែូចណនះរាល់េស្សនៈនណយារាយ និង
ព័ត៌ម្នជែលសង្គមចាប់អារម្ណ៍ មិនរានផ្សពវ
ផសាយេូលុំេូលាយណេ។

ណករៅពីក្រពារណសរភីាព្រនាុងក្រសជមតែងមតិ និង
ណសរភីាពសារព័ត៌ម្ន  ម្នចបាប់ក្រពារមួយ
ចុំនួនតូចេប់សាក ត់ក្រណកជៀតជកជ្រមិនសមកសប
ពីខ្ងណករៅ ណៅណលីស្រម្ភាពក្រង្ររបស់កបព័ន្
ផ្សពវផសាយ។

ក្រកតរួតពិនិត្យណោយចុំ�មុនណពលណចញផសាយ 
ណៅណលីកបព័ន្ផ្សពវផសាយជបបកបនពណី ោ្រ់
ែូចជាពុុំម្នណ្រីតណ�ងីជាេូណៅណេ ណ�យីក្រ
កតរួតពិនិត្យមុនណពលណចញផសាយតាមអីុនណ្ីណណត
ម្ន្រកមិតទាបណបីណកបៀបណ្ៀបនឹងកបណេសជិតខ្ង។ 
មយាង៉ណេៀត្រណប្រ្សក្រប់ក្រងកបណេសក្រប់ក្រង
ផ្តែ ច់មុខណលីកបព័ន្ផ្សពវផសាយភា្រណកចីន។ ែូណចនាះណ្វី
ឱ្យឯ្ររាជ្យភាពរបស់កបព័ន្ផ្សពវផសាយ ណៅ

្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែងណៅម្ន្រកមិត។

១១.២. អភិបាលកិច្ច
ម្នបេប្ញញាតតែិតិចតួចោស់ណៅ្រនាុងវសិ័យសារ
ព័ត៌ម្នជែលសវះជសវងឱ្យម្នតម្លា ភាពទា្រ់េង
នឹងស្រម្ភាពោោរបស់កបព័ន្ផ្សពវផសាយ។ 
ណទាះយ៉ាងោសាថែ ប័នកបព័ន្ផ្សពវផសាយមួយចុំនួន
ម្នវធិាននិងក្រមសីល្ម៌ណរៀងៗខលាួនែូចជាបេ
បញ្្ជ នផទ្រនាុង ទា្រ់េងនឹងណគាលនណយារាយ សតែីពី
ក្រណ្វីណសច្រតែីរាយក្រណ៍ពត៌ម្នជាណែីម។

ចបាប់សតែីពីសារព័ត៌ម្នម្កតា៩ តកមរូវឱ្យ
បង្ហា ញអតតែសញ្ញា ណនិណយាជ្រ ឬនិពន្ោយ្រ
របស់សាថែ ប័នណៅក្រសួងព័ត៌ម្ន។

សាថែ ប័នកបព័ន្ផ្សពវផសាយ មិនផ្សពវផសាយ
ព័ត៌ម្នជាសាធារណៈអុំពីស្រម្ភាពក្រង្រ
របស់ខលាួនណេ។ សាថែ ប័នកបព័ន្ផ្សពវផសាយឯ្ររាជ្យ
មួយចុំនួនតូចម្នភាពណបី្រេូលាយណកចីន ្រនាុងក្រ
ផតែល់ព័ត៌ម្នលម្អិតសតែីពីម្ចា ស់សាថែ ប័ន និងរចោ
សម្័ន្បុ្រ្គលិ្រនផទ្រនាុងរបស់ខលាួនណៅណលីណ្រ�េុំព័រ។

្រម្ុជាពុុំម្នអវីមួយជែលណែីរតួោេីែូចជា
ក្ររុមកបឹ្រសាសារព័ត៌ម្ន ណែីម្ធីាោថ្ក្រមសីល្ម៌
អនា្រសារព័ត៌ម្នកតរូវរានកបក្ន់ខ្្ជ ប់ និងណគារព
តាមណោះណេ។ កបណេស្រម្ុជាខវះអាជ្ា្រនិយត័
្រម្មួយសកម្ប់កបព័ន្ផ្សពវផសាយតាមរល្រធាតុ
អាក្ស កពមទាុំងខវះចបាប់សតែីពីកបព័ន្ផ្សពវផសាយ
តាមរល្រធាតុអាក្សផងជែរ ណែីម្កី្រប់ក្រង
ជផនា្រវជិា្ជ ជីវៈណលីអង្គភាពផ្សពវផសាយោោ។

គ្ានក្រមសីល្ម៌សកម្ប់វសិ័យណនះទាុំង
មូលណេ។ ណទាះយ៉ាងោ ចបាប់សតែីពីរបបសារ
ព័ត៌ម្ន ជចងថ្សម្្រមអនា្រសារព័ត៌ម្ននីមួយៗ 

ប្រ�័ន្ធផ្�្វផ្ាយ

៣២



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

កតរូវបណងកីតក្រមសីល្ម៌ណរៀងៗខលាួន ណែីម្អីនុវតតែន៍
ណគាលក្រណ៍មួយចុំនួនណៅ្រនាុងវសិ័យណនះ។ 
ណគាលក្រណ៍ទាុំងណនះរមួម្នក្រណគារពសិេិ្
ឯ្រជនរបស់បុ្រ្គល និងសាររៈសុំខ្ន់ននក្ររ្រសា
សុចរតិភាពឱ្យរានខ្ស់ណោយណ្វីក្ររាយក្រណ៍
ជតក្រពិតជែលម្នកបភពចបាស់លាស់។

ម្នវធិានតិចតួច ណែីម្ធីាោថ្និណយាជិត
កបព័ន្ផ្សពវផសាយម្នសុចរតិភាព។ យនតែក្រ
ជែលម្នកសាប់រមួម្នែូចជាក្របណតែុ ះបោតែ ល
បុ្រ្គលិ្រអុំពីក្រមសីល្ម៌ណោះជាណែីម។

១១.៣. តួនាេី
កបព័ន្ផ្សពវផសាយ្រកមណ្វីក្រណសែីបអណងកត និងលាត
កតោង្ររណីអុំណពីពុ្ររលួយោស់។ ណៅកបណេស
្រម្ុជាគ្ានសាថែ ប័នផ្សពវផសាយជា្រ់លា្រ់ោមួយ
ជែលយ្រចិតតែេុ្រោ្រ់ណលីវជិា្ជ ជីវៈសារព័ត៌ម្ន
ណសីុបអណងកតណ�យី ណ�យីក្រង្រណនះមិនជមន
ជាជផនា្រមួយននភារ្ិរចចាសុំខ្ន់ៗរបស់សាថែ ប័ន
ផ្សពវផសាយជែរ។

សាថែ ប័នផ្សពវផសាយយ្រចិតតែេុ្រោ្រ់ខលាះជែរ 
្រនាុងក្រផ្សពវផសាយែល់សាធារណជន អុំពីអុំណពី
ពុ្ររលួយ និងផលប៉ះពាល់ននអុំណពីពុ្ររលួយ។ 
ប៉ុជនតែណសច្រតែីរាយក្រណ៍កបណភេណនះ ម្នចុំនួន
្រុំណត់ជតណៅតាមសាថែ ប័នផសាយឯ្ររាជ្យមួយ
ចុំនួនតូចប៉ុណោណ ះ។ សាថែ ប័នផ្សពវផសាយឯ្ររាជ្យ
មួយចុំនួនតូច ណផ្តែ តក្រយ្រចិតតែេុ្រោ្រ់ណលីក្រ
ផ្សពវផសាយព័ត៌ម្នែល់សាធារណជនអុំពីបញ្ហា
អភិរាល្ិរចចា  ប៉ុជនតែសាថែ ប័នផ្សពវផសាយភា្រណកចីន
ផសាយព័ត៌ម្នខវះ្ុរណភាពជាញឹ្រញាប់ណផតែីមណចញ
ពីេស្សនវសិ័យលណម្អៀង។

១១.៤. អនុសាសន៍
q ក្រសួងព័ត៌ម្ន សាថែ ប័នផ្សពវផសាយ និងសង្គម

 សីុវលិពា្រ់ព័ន្ ្ររួជតណ្វីក្ររមួគានា ណែីម្ណី្វីណសច្រតែី
 កពាងក្រមកបតិបតិតែក្រង្រនិងក្រមសីល្ម៌
 ថ្ី ជែលនឹងអនុវតតែន៍ណៅណលីក្រប់អនា្រសារ
 ព័ត៌ម្នណៅ្រនាុងកបណេស្រមុ្ជា។
q ណរៀបចុំបណងកីតក្ររុមកបឹ្រសាសារព័ត៌ម្ន ណែីម្ី
 ណ្វីសវោក្រ និងណសីុបអណងកតណលីពា្រ្យបណតែឹ ង
 ណផ្សងៗទា្រ់េងនឹងស្រម្ភាពរបស់កបព័ន្
 ផ្សពវផសាយណៅកបណេស្រម្ុជា។
q រោ្ឋ ភិរាល្រួរពិនិត្យណ�ងីវញិនូវមូលោ្ឋ នចបាប់
 សកម្ប់កបព័ន្ផ្សពវផសាយរបស់រែ្ឋ ែូចជា
 េូរេស្សជាតិ្រម្ុជា និងវេិ្ុយជាតិ្រម្ុជា ជែល
 កបតិបតតែិក្រណកក្មមូលនិ្ិរបស់រែ្ឋណ�យីជ្រ
 សកមរួលយ៉ាងោឱ្យសាថែ ប័នទាុំងណនះក្លា យ
 ណៅជារបស់ពលរែ្ឋក្រប់គានា  និងបណកមីផល
 កបណយាជន៍ សាធារណៈពិតៗ ណពាល្រឺមិន
 ជមនជារបស់រោ្ឋ ភិរាលជតម្នា ្រ់ឯងណេ។ 

៣៣



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

១២.១. សមត្ភា�
ណទាះបីជាម្នបេប្ញញាតតែិមួយចុំនួន ជែលធាោ
ឱ្យម្នបរយិាក្សអុំណោយផលែល់សង្គម
សីុវលិ្រ៏ណោយ ្រ៏ណៅជតម្នក្ររតិត្តិជាណកចីន 
ជែលអាចរា ុំងសទះែល់ស្រម្ភាពរបស់អង្គក្រ
សង្គមសីុវលិ។

ក្របខ័ណ្ឌ ចបាប់អនុញ្ញា តឱ្យម្នក្របណងកីត
អង្គក្រសង្គមសីុវលិ។ ឧទា�រណ៍ រែ្ឋ្ម្នុញញា
ធាោឲ្យម្នសិេ្ិបណងកីតសម្្រម។

ជាេូណៅអង្គក្រសង្គមសីុវលិម្ន្នធានក្រប់
កគាន់្រនាុងក្រអនុវតតែស្រម្ភាពរបស់ខលាួន ប៉ុជនតែ
្រងវះខ្តតិចតួចអាចរា ុំងសទះែល់កបសិេ្ភាព
ក្រង្ររបស់អង្គក្រសង្គមសីុវលិ។

ក្របខ័ណ្ឌ ចបាប់អនុញ្ញា តឱ្យពលរែ្ឋ្រម្ុជា
បណងកីតជាក្ររុម និងចូលរមួជាក្ររុម ណោយមិន្ិរត
ពីមណោ្រមវជិា្ជ នណយារាយ សាសោ ឬវតថែុបុំណង
ណ�យី។ ចុំណុចណនះម្នជចងណៅ្រនាុងរែ្ឋ្ម្នុញញា
កតង់ម្កតា៤១ ជែលជចងថ្ កបជាពលរែ្ឋជខ្រម្ន
ណសរភីាពខ្ងក្របណញចាញមតិរបស់ខលាួន ណសរភីាព
ខ្ងសារព័ត៌ម្ន ណសរភីាពខ្ងក្រណរាះពុម្ផសាយ 
និងណសរភីាពខ្ងក្រកបជុុំ។

ស្រម្ជនអង្គក្រសង្គមសីុវលិ និងអង្គក្រ
ជែលណ្វីក្រណលីបញ្ហា ជែលម្នវវិាេខ្លា ុំង រាន
េេួលរងក្រណកជៀតជកជ្រមិនសមកសបកតឹមកតរូវ
ពីរោ្ឋ ភិរាល។

១២.២. អភិបាលកិច្ច
ជាេូណៅ អង្គក្រសង្គមសីុវលិផតែល់ព័ត៌ម្នជា
សាធារណៈអុំពីស្រម្ភាពរបស់ខលាួន ប៉ុជនតែក្រផសាយ
ព័ត៌ម្នអុំពីក្រចុំោយ�រិញញាវតថែុរបស់ខលាួន ណៅ

ម្ន្រកមិតណៅណ�យី។ េិននាន័យ អុំពីក្រសទង់
របស់្រណៈ្រម្្្ិក្រស�កបតិបតតែិក្រណែីម្ី
្រម្ុជា ឆ្នា ុំ២០១១ រានឱ្យែឹងថ្ ្រនាុងចុំណោម
ចុំនួន៣០៩ ជែលរានណឆលាីយនឹងសុំណួរ ្រឺម្ន
អង្គក្រភា្រណកចីនណលីសលុប កបម្ណ៨៨ភា្ររយ 
រានផតែល់ររាយក្រណ៍�រិញញាវតថែុរបស់ខលាួន។

ជារមួក្ររុមកបឹ្រសាភិរាលរបស់អង្គក្រសង្គម
សីុវលិ កគាន់ជតម្នកបសិេ្ភាពមួយជផនា្រ ្រនាុងក្រ
កតរួតពិនិត្យ្រុំ�ុសឆ្គងណៅ្រនាុងណសច្រតែីសណកមចរបស់
អង្គក្រសង្គមសីុវលិ។ ម្នណសច្រតែីរាយក្រណ៍ថ្ 
ក្ររុមកបឹ្រសាភិរាលមិនម្នភាពជាប់លាប់រ�ូត 
និងកបសិេ្ភាព្រនាុងក្រផតែល់យុេ្សាសសតែ និងវាយ
តនមលាអុំពីរណបៀបជែល្រម្វ ិ្ ី្រុំពុងែុំណណីរក្រ ឬ
អនុម័តររាយក្រណ៍និងថវកិ្ណ�យី។

១២.៣. តួនាេី
អង្គក្រសង្គមសីុវលិស្រម្្រនាុង្រកមិតបង្គួរជែរ ្រនាុង
ក្រសវះជសវងឱ្យរោ្ឋ ភិរាលេេួលខុសកតរូវ្រនាុង
ស្រម្ភាពរបស់ខលាួន ណបីណទាះបីជា្រនលាងម្រែល់
ណពលណនះ កបសិេ្ភាពណៅម្នក្ររ្ីរចណកមីន
សន្សមឹៗ្រ៏ណោយ។

ថវីណបីជាមុខង្រជាអនា្រឃាលា ុំណមីលជាសាធារណៈ
របស់សង្គមសីុវលិ កតរូវរានោ្រ់បញចាូ លណៅ្រនាុង
រណបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍របស់កបណេស្រម្ុជាអស់រយៈ
ណពលជាណកចីនឆ្នា ុំម្រណ�យី្រ៏ណោយ្រ៏ម្នជតអង្គ
ក្រមួយចុំនួនតូចប៉ុណោណ ះ ជែលចូលរមួ្រនាុង
្រណណនយ្យភាពសង្គម។

អង្គក្រសង្គមសីុវលិជាណកចីនចូលរមួពិភា្រសា
អុំពី្រុំជណេកមង់ណគាលនណយារាយជែលម្ន
ណគាលបុំណងពកងឹងសុចរតិភាព និងតម្លា ភាព

សង្គមសុីវិល

៣៤



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

របស់កបព័ន្អភិរាល្ិរចចា ណបីណទាះបីជាក្ររ្ីរ
ចណកមីនម្នសភាពមតែងបនតែិចៗ្រតែី។

១២.៤. អនុសាសន៍
q អង្គក្រសង្គមសីុវលិ ្រួរែឹ្រោុំណោយណ្វីជា
 ្រកមរូណ្រ ណោយណលី្រ្រម្ស់នូវក្រអនុវតតែល្អណៅ
 ្រនាុងក្រណរៀបចុំររាយក្រណ៍ឱ្យម្នតម្លា ភាព 
 តាមរយៈក្រណ វ្ីររាយក្រណ៍កបចាុំឆ្នា ុំជែល
 ណរៀបរាប់លម្អិតអុំពីស្រម្ភាព និង�រិញញាវតថែុ
 របស់ខលាួន។ ររាយក្រណ៍ទាុំងណនះ្ួររផ្សពវផសាយ
 ជាសាធារណៈ ណៅ្រនាុងឆ្នា ុំសារណពីពន្បោទ ប់។
q ណលី្រេឹ្រចិតតែអង្គក្រសង្គមសីុវលិឱ្យចុះ�តថែ
 ណលខ្ និងកបក្ន់យ្រណគាលក្រណ៍ក្រម
 សីល្ម៌ និងសតែង់ោរអប្បរម្សកម្ប់
 អង្គក្រមិនជមនរោ្ឋ ភិរាលណៅ្រមុ្ជា ណែីម្ី
 ណលី្រ្រម្ស់សុចរតិភាព និងក្រអនុវតតែកប្រប
 ណោយវជិា្ជ ជីវៈណៅ្រនាុងវសិ័យណនះទាុំងមូល។ 

៣៥



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

១៣.១. សមត្ភា�
ក្របខ័ណ្ឌ ចបាប់ជែលម្នកសាប់ ផតែល់ឱ្យម្ន
បរយិាក្សអុំណោយផលសកម្ប់ក្របណងកីតនិង
ក្រណ្វីអាជីវ្រម្ឯ្រជនណៅ្រនាុងកបណេស្រម្ុជា។ 
ចបាប់ណផ្សងៗកតរូវរានអនុម័តជាបនតែបោទ ប់ ណែីម្ី
ធាោឱ្យម្នបរយិាក្សអាជីវ្រម្កប្របណោយ
សុវតថែិភាព។ 

ណែីម្បីណងកីត និងែុំណណីរក្រក្ររុម�ែុនអាជីវ្រម្
មួយ កតរូវចុំោយណកចីនោស់ ទា្រ់េងនឹង
ណពលណវលា និងនីតិវ ិ្ ីក្រយិា្ិបណតយ្យ ណ�យី្រ៏
តកមរូវឱ្យម្នក្រវនិិណយា្រករា្រ់ក្សលុយក្្់រ
ណកចីន្រួរសម។ ចបាប់ក្រពារណៅម្ន្រកមិតណៅ
ណ�យី ណែីម្េីប់សាក ត់ក្រណកជៀតជកជតមិនសម
ណ�តុផលពីខ្ងណករៅ ណៅ្រនាុងស្រម្ភាពរបស់
អាជីវ្រម្ឯ្រជន។

ឯ្ររាជ្យភាពរបស់វសិ័យអាជីវ្រម្ ណៅម្ន
្រកមិត្រួរឱ្យ្រត់សម្្គ ល់ ណោយសារជតអុំណពី
ប្រ្សពួ្រនិយម្រកមិតខ្ស់ណៅ្រនាុងកបព័ន្ជខ្ស
ប្រ្សពួ្រនិយមបររិាល្ិរចចារបស្រណប្រ្ស
ក្រប់ក្រងកបណេស ្រ៏ែូចជាក្រផតែល់សុំណូ្រ
ជាេូណៅ ឱ្យណៅមសនតែីសាធារណៈសកម្ប់ណសវា
ជែលកតរូវក្រចាុំរាច់។

១៣.២. អភិបាលកិច្ច
ម្នបេប្ញញាតតែិ និងសាថែ ប័នមួយចុំនួនជែលធាោ
ឱ្យម្នតម្លា ភាពណៅ្រនាុងស្រម្ភាពអាជីវ្រម្  ប៉ុជនតែ
ណៅជតម្នចុំណុចខវះខ្តមួយចុំនួន។ ថវីណបី
អាជីវ្រម្  ពិតជារានណបី្រចុំ�លាតកតោង
ព័ត៌ម្នពា្រ់ព័ន្មួយចុំនួន អុំពីក្រចាត់ជចង 
និងស្រម្ភាពរបស់ខលាួន ប៉ុជនតែជាណរឿយៗ ម្ន

ព័ត៌ម្នមិនណពញណលញ។ 
អភិរាល្ិរចចាណៅតាម្រនាុងក្ររុម�ែុន ម្ន

កបសិេ្ភាព្រនាុង្រកមិតមួយចុំនួន ណោយអភិរាល
្រិចចាេេួលរាន្ិរចចាក្រពារតាមរយៈសាថែ ប័នកតរួត
ពិនិត្យ។ ណទាះយ៉ាងោ  ្រ៏អភិរាល្ិរចចាណនះម្ន
ណៅ្រនាុងកបព័ន្មួយជែលមិនម្នក្រអនុវតតែ
នីតិរែ្ឋរងឹម្ុំណ�យីបេប្ញញាតតែិទាុំងឡាយ ពុុំ
ទា្រ់េងនឹងអភិរាល្ិរចចាក្ររុម�ែុន ្រ៏ពុុំម្នក្រ
ធាោជា្រ់លា្រ់ណៅ្រនាុងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែង។

មិនម្នយនតែក្រក្រប់កគាន់សកម្ប់ធាោ
ឱ្យម្នសុចរតិភាព្រនាុងចុំណោមអនា្រជែលបុំណពញ
ក្រង្រណៅ្រនាុងវសិ័យអាជីវ្រម្ណេ អាកស័យ
ណោយក្រជសវងរ្រសុំណូ្រនិងក្រេេួលសុំណូ្រ
ណៅ្រនាុងវសិ័យអាជីវ្រម្ម្ន្រកមិតខ្ស់ ណ�យីក្រ
អនុវតតែចបាប់កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ្៏រណៅម្ន
្រកមិត។

១៣.៣. តួនាេី
ស្រម្ភាពរបស់វសិ័យអាជីវ្រម្្រនាុងក្រជែលណ្វី
ឱ្យរោ្ឋ ភិរាលចូលរមួចុំជណ្រ្រនាុងក្រកបឆ្ុំងអុំណពី
ពុ្ររលួយ  ណៅម្ន្រកមិតណៅណ�យី។

ណវេិក្រោ្ឋ ភិរាល-វសិ័យឯ្រជន ជតងណ្វីក្រ
ជួបកបជុុំជាណេៀងទាត់ ណែីម្ពីិភា្រសាបញ្ហា ណគាល
នណយារាយរយៈណពលជវង ្រ៏ែូចជាកបតិបតតែិក្រ
កបចាុំនថងៃ ណោយផតែល់ជាឱក្សសកម្ប់ក្រពិណកគាះ
ណយាបល់មួយ ជែលណៅ្រនាុងក្រពិណកគាះណយាបល់
ណនះ តុំោងក្ររុម�ែុនអាជីវ្រម្ និងរោ្ឋ ភិរាល 
អាចជួបកបជុុំគានា ណែីម្ពីិភា្រសា និងណោះកសាយ
បញ្ហា ោោជែលណ្ីរតណចញម្រពីស្រម្ភាព
អាជីវ្រម្។ 

វិស័យអាជីវកម្

៣៦



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ

ណៅ្រនាុងណវេិក្ណនះអុំណពីពុ្ររលួយកតរូវរានណលី្រ
ណ�ងីថ្ជា្រតែី្រងវល់មួយ។

១៣.៤. អនុសាសន៍
q រោ្ឋ ភិរាល អង្គភាពកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ និង
 ក្រសួងណសែ្ឋ្ិរចចា និង�រិញញាវតថែុ ្រួរណ្វីក្ររមួគានា  
 ណែីម្ណី្វីឱ្យម្នបរយិាក្សមួយជែលណៅ
 ្រនាុងណោះ អាជីវ្រម្សា្អ តស្អុំេេួលរានក្រ
 ណលី្រេឹ្រចិតតែ។ 
q ចុះ�តថែណលខ្ណលី្រុំនិតផតែួចណផតែីមតម្លា ភាព
 ឧសសា�្រម្និសសារណ្រម្យ្រជរ។៉ ជាងណនះ
 ណេៀត ្រួរអនុវតតែន៍យនតែក្រណែីម្ពីិនិត្យតាមោន
 យ៉ាងកបរុងកបយត័នានិង្រុំណត់បេបញ្្ជ ណលី
 ឧសសា�្រម្ និសសារណ្រម្យ្រជរ ៉ និង
 ណកបងក្តរបស់្រម្ុជា ណោយធាោថ្ ្នធាន
 កតរូវរានក្រប់ក្រងកប្របណោយចីរភាពណែីម្ី
 ក្ត់បនថែយភាពក្ីរក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កបណេស
 ណៅណពលអោ្រត។ 

៣៧



អុំណពីពុ្ររលួយ និងកបព័ន្អភិរាល្ិរចចាកបណេស្រម្ុជា

កបណេស្រម្ុជា អាចកតរូវរានចាត់េុ្រថ្ជាកបណេស
មួយជែលម្នកបព័ន្សុចរតិភាពថ្នា ្រ់ជាតិណខសាយ។ 
ក្រសិ្រសាណនះបង្ហា ញថ្ សាថែ ប័នតុលាក្រ ្រឺជា
សាថែ ប័នជែលណខសាយជាងណ្រ បោទ ប់ម្រ្ឺរេីភានា ្រ់ង្រ
អនុវតតែន៍ចបាប់។ សាថែ ប័នជែលរងឹម្ុំជាងណ្រ ្រឺ
សង្គមសីុវលិ បោទ ប់ម្រ ្រឺអង្គនីតិកបតិបតិតែ និង
្រណប្រ្សនណយារាយ។ សាថែ ប័នទាុំងបីណនះ ម្ន
ចុំោត់ថ្នា ្រ់ម្្យម  ជែលណនះបង្ហា ញថ្ ណទាះបី
ជាសាថែ ប័នទាុំងបីម្នសម្សធាតុខ្លា ុំងមួយចុំនួន
្រតែី ្រ៏ចាុំរាច់កតរូវជតពកងឹងបេប្ញញាតតែិោោណែីម្ី
ធាោថ្ សាថែ ប័នទាុំងបី កបកពឹតតែណៅកប្របណោយ
ក្រមសីល្ម៌ ម្នឯ្ររាជ្យភាព និងម្ន្រណ
ណនយ្យភាព។ សាថែ ប័ន/វសិ័យភា្រណកចីន សថែិតណៅ
្រនាុងចុំោត់ថ្នា ្រ់ណខសាយ។ ណៅ្រនាុងកបព័ន្សុចរតិ
ភាពថ្នា ្រ់ជាតិទាុំងមូល  ណ្រណ�ញីម្ន្រម្លា ត្រួរឲ្យ
្រត់សម្្គ ល់រវាងចបាប់ និងក្រអនុវតតែជា្រ់ជសតែង។ 
ណទាះបីជាចបាប់អាចម្នក្រប់កជរុងណកជាយជាបង្គួរ
្រតែី្រ៏ចបាប់ទាុំងណោះមិនទាន់រានណលី្រ្រម្ស់ឲ្យ
ម្នកបសិេ្ភាព ឬអនុវតតែន៍ឲ្យរានណស្ីភាព
ណៅណ�យី។

ណទាះបីជាភាពរងឹម្ុំរបស់កបព័ន្ណនះជារមួ 
ណៅម្ន្រកមិត្រតែី ្រ៏ណ្រសណងកតណ�ញីម្នជផនា្រមួយ
ចុំនួន្រុំពុងជតផ្លា ស់បតែូរណៅរ្រភាពល្អកបណសីរ។ 
ចាប់តាុំងពីក្រវាយតនមលាកបព័ន្សុចរតិភាពថ្នា ្រ់
ជាតិណៅ្រម្ុជា កតរូវរានណ្វីជាណលី្រែុំបូងណៅ្រនាុង
ឆ្នា ុំ ២០០៦ ម្រ  ចបាប់កបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយកតរូវ
រានអនុម័ត ណ�យីអង្គភាពកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ 
្រ៏រានបណងកីតណ�ងីផងជែរ។ ្ររណីមួយចុំនួន 
ពា្រ់ព័ន្ណៅនឹងក្រសូ្ររ៉ាន់ ជ្រលាងបនលាុំ និងក្រជុំរតិ
ទារករា្រ់ កតរូវរានោុំយ្រណៅក្ត់ណទាស។ ្រិចចា
កបឹងជកបងណ្វីវមិជ្ឍក្រ និងវសិ�មជ្ឈក្រណលីវសិ័យ

សាធារណៈ រានជួយឲ្យក្រអនុវតតែអភិរាល្ិរចចា
កប្របណោយតម្លា ភាព និង្រណណនយ្យភាព ម្ន
ក្ររ្ីរចណកមីនណៅថ្នា ្រ់ណកក្មជាតិ។ ណទាះជាយ៉ាង
ណនះ្រតែី ណៅម្នបញ្ហា ្ុំៗមួយចុំនួន ជែលជាឧបស្រ្គ
រារា ុំងមិនឲ្យេេួលរានទាុំងកសរុង នូវកបព័ន្
អភិរាល្រិចចាតាមជបបកបជា្ិបណតយ្យ។

ណៅ្រនាុងកបណេសមួយជែល្រុំពុងម្នក្រអភិវឌ្ឍ
ឆ្ប់រ�័ស កបព័ន្អភិរាល្ិរចចា្រ៏កតរូវជតម្នក្រ
ផ្លា ស់បតែូរផងជែរ ណែីម្ធីាោថ្កបណេសណោះរាន
បុំណពញតាមណសច្រតែីកតរូវក្ររបស់កបជាជនខលាួន។ 
រោ្ឋ ភិរាលកតរូវជតតុំោងឲ្យសណមលាងពលរែ្ឋ ឲ្យ
រានក្ន់ជតណកចីនជាងមុន ណោយរមួបញចាូ លទាុំង
ក្ររុមជនជាតិភា្រតិចផងជែរ។ រោ្ឋ ភិរាលកតរូវ
ជតផតែល់ណសវា្រម្ឲ្យរានក្រប់កគាន់ និងធាោឲ្យ
ម្ន្ិរចចាក្រពារសិេ្ិសកម្ប់ពលរែ្ឋទាុំងអស់
ណៅ្រនាុងកបណេស្រម្ុជា។

អនុសាសន៍ជែលរានផតែល់ជូនណៅ្រនាុងររាយ
ក្រណ៍ណនះ ្រឺជាក្រជួយបុំណពញបជនថែមពីណលីក្រប
ខ័ណ្ឌ ជែលម្នកសាប់ណៅណពលបចចាុប្ននា សកម្ប់ក្រ
អភិវឌ្ឍកបណេស្រម្ុជា។ អនុសាសន៍ទាុំងណនះ ផតែល់
ជា្រម្លា ុំងជុំរុញបជនថែម និងជាេិសណៅបជនថែមណេៀត 
សកម្ប់្ិរចចាស�កបតិបតិតែក្រជាយុេ្សាសសតែ រវាង
ភា្រីពា្រ់ព័ន្ជផនា្រអភិរាល្ិរចចាទាុំងអស់ ណែីម្ី
សណកមចរាននូវសមភាព និងយុតតែិ្ម៌ឲ្យរានក្ន់
ជតជថមណកចីន និងណែីម្កី្ត់បនថែយអុំណពីពុ្ររលួយ។ 
ណោយផតែល់អាេិភាពណៅណលី្រុំជណេកមង់កបព័ន្
តុលាក្រ និងក្របណងកីនសិេ្ិេេួលព័ត៌ម្នឲ្យ
រានក្ន់េូលុំេូលាយ  ណោះចុំណុចណខសាយទាុំង
ប៉ុោ្នជែលរាន្ូរសបញ្្ជ ្រ់ណៅ្រនាុងកបព័ន្សុចរតិ
ភាពថ្នា ្រ់ជាតិទាុំងមូល នឹងអាចចាប់ណផតែីម
ណោះកសាយរាន។ 

ពសចក្ីសន្និដ្ាន

៣៨



ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរតិភាពថ្នា ក់ជាតិ40

១២

ររាយក្រណ៍សតែីពកី្រវាយតនមលាកបព័ន្សុចរតិភាពថ្នា ្រ់ជាតិកបណេស្រម្ុជា ណ្វីក្រវាយតនមលាណៅណលីសាថែ នភាព

កបព័ន្អភិរាល្ិរចចារបស់កបណេស្រម្ុជា។ ររាយក្រណ៍ណនះវាយតនមលាសាថែ ប័នចុំនួន ១៣ រាប់តាុំងពីសាថែ ប័ន

តុលាក្រ អង្គភាពកបឆ្ុំងអុំណពីពុ្ររលួយ រ�ូតែល់សង្គមសីុវលិ។ កបព័ន្សុចរតិភាពថ្នា ្រ់ជាតិ ជែលែុំណណីរ

ក្ររានល្អ ្រឺជួយក្រពារកបឆ្ុំងនឹងអុំណពីពុ្ររលួយ ណ�យីចូលរមួចុំជណ្រែល់្ិរចចាខិតខុំកបឹងជកបងក្ន់ជត
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