
ទីម ៉ូធ ីវលី ៀមន ៍(Timothy WILLIAMS)    ជ៉ូ ី ប ៊ែរណាត (Julie BERNATH)     តាន ់ ៉ូរ វនី     គ ុំ ស ម  ី  

 
ការស្រាវស្រាវលនេះ សុំលៅបសែងយ ់ពីទសសនៈរ ស់ជនរងលស្ររេះល ើ
ភាពយ តតិធមន៌ិងការផ្សេះផ្ាលៅកមព ា និងឥទធិព ននការរមួ ញ្ច៉ូ  
ជនរងលស្ររេះ កន ងដុំល ើ រការយ តតិធមអ៌នតរកា  ។ កិច្ចការលនេះទទួ 
បានការចា អ់ារមម ៍ាពិលសស លោយលេត ថាមនការច្ុំណាយ
ធនធាននិងបានផ្ត ់កតីសងឃមឹាលស្រច្ើន លដើមបជីួយ ឱ្យជនរងលស្ររេះបាន
ច្៉ូ រមួលៅកន ងដុំល ើ រការយ តតិធមអ៌នតរកា លៅកមព ា ទុំងលៅអងគ
ជុំន ុំជស្រមេះវាិមញ្ញកន ងត លាការកមព ា (អ.វ.ត.ក) និងលៅកន ងគលស្រមង
នានារ ស់អងគការសងគមស ីវ ិ។ ទិនននយ័រ ស់លយើងបានស្រ ម៉ូ 
លច្ញពីការសទងម់តិ និងកិច្ចសមា សន ៍មអតិាមយួជនរងលស្ររេះនន
រ  បមមរស្រកេម បដ បានច្៉ូ រមួតាមលស្រច្ើនទស្រមង។់ ទិនននយ័លនេះស្រតូវ
បានស្រ ម៉ូ លៅច្លនាល េះបមមករ និងបមមថិ នា ឆ្ន ុំ ២០១៨ ។  បនែម
ពីល ើការសទងម់តិនិងកិច្ចសមា សន ៍មអតិដ៉ូច្បានលរៀ រ  ់ លយើងក៏
បានលធែើកិច្ចសមា សនា៍មយួអនកជុំនាញយ តតិធមអ៌នតរកា លៅកមព ា 
ច្ុំនួន ២១ រ៉ូ  ។ 

 

 

 

យតុ្តិធម៌ 

អនកច្៉ូ រមួកន ងការសទង់មត ិ បានផ្ត ់និយមន័យពាកយយ តតិធម៌លស្រច្ើន
ប  យ ង លោយលតត តាសុំខានល់ ើ "ាគ  ់អនកម ស និងអនកស្រតូវ" 
"ការបសែងរកការពិត" និងលរ គុំនិតននភាពយ តតិធម ៌ ភាពលាម េះ
ស្រតង ់ តមល ភាព និងអពាស្រកឹតយភាព។ កិច្ចសមា សន ៍មអតិបាន
 ង្ហា ញពលីរ គុំនិតយ តតិធមប៌  ទ ឌ កមម ឬប  កមមលពៀរ លេើយ
និងប  យ តតិធមស៌ងគម បដ កុំ ត់ភាពយ តតិធមក៌ន ងស្រក ម ឌ ការ
រុំស្រទសងគមលសដឋកិច្ច។ ជុំលនឿស្រពេះព ទធាសនា មនិបានលធែើឱ្យ  េះ
ពា ់ដ ់ទសសនៈទុំងលនេះលទ    បនតបាន ុំលពញ បនែម លោយ
អន ញ្ញញ តឱ្យអនកច្៉ូ រមួកន ងកិច្ចសមា សន ៍បសែងយ ់ពីយ តតិធមស៌្រពេម
ទ ឌ ទុំងបផ្នកគតិយ តតិ និងរច្នាសមពន័ធាែ  ន័លៅ អ.វ.ត.ក តាម        
រយៈទសសនទនស្រពេះព ទធាសនារ ស់ពួកលគ។ 

ដ៉ូច្រន នឹងការសិកាម នៗ ការសទងម់តិផ្ត ់ការវាយតនមលាវជិជមន
ថាជនរងលស្ររេះននរ  បមមរស្រកេមទទួ បានយ តតិធម។៌ កិច្ចសមា សន ៍

 

 

 មអតិ ផ្ទ យលៅវញិបាន ង្ហា ញថា ញ្ញា សុំ ងា កខម ឌ កុំ ត់
យ ងសុំខាន់បដ លធែើឱ្យដុំល ើ រការបសែងរកយ តតិធមល៌ៅមនកស្រមតិ។ 
 ញ្ញា លផ្សងលទៀតបដ បានល ើកល ើង រមួមនការលស្រជៀតបស្រជកបផ្នក
នលយបាយលៅត លាការ ការមនិទទួ ាគ  ់កុំេ សរ ស់ជនា ់
លចាទ និងការអ៉ូស នាល យលព លវលាកន ងដុំល ើ រការជុំន ុំជស្រមេះ។ 
ការច្៉ូ រមួច្ុំប ករ ស់អ.វ.ត.ក កន ងដុំល ើ រការបសែងរកយ តតិធម៌
ស្រតូវបានវាយតនមលាវជិជមន    បនតអងគការលស្រៅរោឋ ភបិា ក៏ស្រតូវបាន
លគចាតទ់ កថាាតួអងគសុំខានផ់្ងបដរ។  
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លតើអនកលជឿថាជនរងលស្ររេះ
កន ងរ  បមមរស្រកេមទទ ួ
បានយ តតិធមប៌ដរឬលទ? 

យតុ្តិធម៌និងការផ្សះផ្ាសម្រាប់ជនរងគម្ររះនន
របបខ្មែរម្ររហម?  

ការច្៉ូ រមួរ ស់ជនរងលស្ររេះលៅកន ងដុំល ើ រការយ តតធិមអ៌នតរកា លៅកមព ា  
 

របាយការណ៍សគងេប 

បមវចិ្ឆិកា ឆ្ន ុំ ២០១៨ 
 

ការសទងម់តាិមយួ  
ជនរងលស្ររេះននរ  
បមមរស្រកេមច្ុំនួន 
៤៣៩ នាក ់

កិច្ចសមា សន ៍មអតិ
ាមយួនឹងជនរង
លស្ររេះច្ុំននួ ៦៥ នាក ់

 

បាន
លស្រច្ើន
31.5%

បាន នតិច្ នតួច្
33.1%

មនិស៉ូវលទ
14.3%

អតល់ាេះ
21%
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លដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ី

អនក តឹងធមមតា

អនកច្៉ូ រមួកនងកមមវធិអីងគការលស្រៅរោឋ ភបិា 

អនកមនិបានច្៉ូ រមួលាេះ

* អនកផ្ត ់ច្លមលើយបដ មនិបានច្៉ូ រមួលាេះ ាលដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ី 
ឬ អនក តងឹធមមតាលៅ អ.វ.ត.ក ឬ កន ងគលស្រមងអងគការលស្រៅរោឋ ភបិា 

សតីព ីអ.វ.ត.ក / រ  បមមរស្រកេមណាមយួ។  
 

* 



របាយការណ៍សង្ខេប - ខែវចិ្ឆិកាឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 
ការផ្សះផ្ា 

លៅលព សួរថា លតើការផ្សេះផ្ាមននយ័យ ងណាច្ុំលពាេះពួករត ់
លសទើរបតពាកក់ណាត  ននអនកច្៉ូ រមួសទងម់តិ សុំលៅលៅល ើគុំនិតនន
ាមគគីភាពនិងការរមួរស់ាមយួរន  ម ៈបដ ាង ១/៥ លទៀត
យ ់ល ើញថាការផ្សេះផ្ា ាភាពរម នអុំលពើេិងានិងជលមល េះ។ កន ង
កិច្ចសមា សន ៍មអតិ កប៏ានទញភាជ  ទ់សសនៈរ ស់ស្រពេះព ទធាសនា
បដ សុំលៅល ើការអភ័យលទស និងការមនិច្ងគុំន ុំ។ កន ងនយ័លនេះ 
អនកផ្ត ់ច្លមលើយបាន ង្ហា ញការ កស្រាយា "វជិជមន" ច្ុំលពាេះការ
ផ្សេះផ្ាកន ងនយ័ាមគគីភាពនិងភាពស មដ ម ាាងភាពរម នជលមល េះ
និងអុំលពើេិងាបដ មនន័យ "អវជិជមន" ។ ការផ្សេះផ្ាស្រតូវបាន
យ ់ល ើញាទ៉ូលៅថាា ទធផ្  បដ សលស្រមច្បានលោយមន
អនតរគមនព៍ីខាងលស្រៅាាងដុំល ើ រការរវាងតួអងគនានា។ ការរមួ
ច្ុំប ករ ស់ អ.វ.ត.ក និងគលស្រមងនានារ ស់អងគការលស្រៅរោឋ ភបិា 

កន ងការផ្សេះផ្ាស្រតូវបានវាយតនមលាវជិជមន    បនតរោឋ ភបិា និង
ាសនាក៏ស្រតូវបានលគចាតទ់ កថាាតួអងគគនលឹេះ កន ងការផ្សេះផ្ាលោយ
បានសងកតធ់ងនល់ ើការរមួច្ុំប ក ននទសសនៈស្រពេះព ទធាសនាល ើ
ការ ុំលពញ បនែមល ើវធិានការយ តតិធមអ៌នតរកា ទ៉ូលៅ។ 

កស្រមតិននការផ្សេះផ្ាលៅកមព ា លៅមន កខ ៈតិច្តួច្លៅតាម
សេគមនម៍៉ូ ោឋ ន បដ អាច្ ណាត  មកពីលរ នលយបាយ
លស្រកាយរ  បមមរស្រកេម បដ បាន បងែរការោក ់នទ កទុំងអស់ពី
អតីតបមមរស្រកេមកមម ភបិា ថាន ក់លស្រកាម លៅល ើលមដឹកនាុំបមមរស្រកេម
និងអងគការ ដិវតតន។៍  

លតើអនកគតិថា អ.វ.ត.ក បានផ្ត
 ់យ តតធិមដ៌ ់ជនរងលស្ររេះនន

រ  បមមរស្រកេមនងិស្រគួារ
រ ស់ពកួរតប់ដរឬលទ? 65%

27.3%

6.7%

1%

បានទទួ 
បានទទួ     បនតកតាត លផ្សងលទៀតកប៏ានរមួច្ុំប កបដរ
អតល់ទ  មនិមនយ តតិធមល៌ទ
មនយ តតិធម ៌បតមនិបមនលោយារ អ.វ.ត.ក លទ

48%

43.5%

5.6%

1.9% 1.1%

បានរមួច្ុំប កលស្រច្ើន

រ៉ូមច្ុំប កតិច្តួច្

មនិបានរមួច្ុំប ក លេើយកម៏និលធែើឱ្យ  េះពា ់

  េះពា ់តិច្តួច្

  េះពា ់យ ងខាល ុំង

អ.វ.ត.ក 

មនិយ ់ស្រស 
ទុំងស្រសុង

6%
មនិយ ់ស្រស 

11%

យ ់ស្រស មលេះ/មនិ
យ ់ស្រស មលេះ

29%

យ ់ស្រស 
37%

យ ់ស្រស 
ទុំងស្រសុង 
17%

43.2%

53.6%

3.3%
9.5%

71.4%

19%

37.5%

56.2%

6.25%

លដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ី
អនក តឹងធមមតា
អនកច្៉ូ រមួគលស្រមងអងគការលស្រៅរោឋ ភបិា 

អតីតបមមរស្រកេមថាន ក់
លស្រកាមស្ររនប់តអន វតតតាម
 ញ្ញជ  លេើយកា៏ជនរង
លស្ររេះនន "អងគការ" ផ្ងបដរ 

59.3%

35.6%

3.4%
1.7%

0%

បានរមួច្ុំប កលស្រច្ើន

រ៉ូមច្ុំប កតិច្តួច្

មនិបានរមួច្ុំប ក លេើយកម៏និលធែើឱ្យ  េះពា ់

  េះពា ់តិច្តួច្

  េះពា ់យ ងខាល ុំង

លតើអនកគិតថា អ.វ.ត.ក / គលស្រមងរ ស់
អងគការលស្រៅរោឋ ភបិា បានរមួច្ុំប ក
ដ ់ការផ្សេះផ្ាលៅកមព ាបដរឬលទ? 

លតើភាពាលដើម  តឹ ងរដឋ ្
 លវ ី/អនក តងឹធមមតា/អនកច្៉ូ 
រមួកន ងគលស្រមងអងគការលស្រៅរោឋ
ភបិា  បានលធែើឲ្យ ព៉ូ/មងី មន
អារមម ៍ថាទទ ួបានយ តតិធម៌
បដរឬលទ? 

មនអារមម ៍ថា
ទទួ បានភាព
យ តតិធមខ៌ាល ុំង 

 

មនអារមម ៍ថាទទួ 
បានភាពយ តតិធម ៌   បនត

មនិស្រគ ស់្ររន ់
 

រម នអារមម ៍ថាបាន
ទទួ ភាពយ តតិធម ៌

គលស្រមងអងគការលស្រៅរោឋ ភបិា  

៧៥.៦% 

ននជនរងលស្ររេះលៅបតមន
អារមម ៍សអ ច់្ុំលពាេះអតីត
បមមរស្រកេមបដ ទទ ួម ស

ស្រតូវល ើអុំលពើេិងា 

២ 
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អ.វ.ត្.រ 

ទិនននយ័បដ លយើងមន ង្ហា ញថាការយ ់ដឹងទ៉ូលៅអុំពី អ.វ.ត.ក 
និងសុំ  ុំ លរឿង ០០១ និង ០០២ គឺលៅមនកស្រមតិទ ។ ល ើពិនិតយ
លមើ ល ើសែិតិ លយើងល ើញថាវាមនការពាកព់ន័ធយ ងខាល ុំងរវាងកស្រមតិ
ននការច្៉ូ រមួលៅ អ.វ.ត.ក និងកស្រមតិននការយ ់ដឹងរ ស់  គគ 
មន ក់ៗ អុំពីអ.វ.ត.ក មននយ័ថាល ើរតប់ានច្៉ូ រមួលៅកន ងកិច្ចដុំល ើ រ
ការនីតិវធិីកានប់តលស្រច្ើនលនាេះច្ុំល េះដឹងរ ស់ពួករតក់ានប់តស្រ លសើរ
ល ើង។  បនែមពីលនេះលទៀត ការយ ់ដឹងរ ស់  រសមនកស្រមតិមពស់
ាងស្តសតី បដ ឆល េះ ញ្ញច ុំងពឱី្កាសទទួ បានការអ ់រ ុំាទ៉ូលៅកន ង
សងគម ិតាធិ លតយយលៅកមព ា    បនតសែិតិសស្រម ក់រ ីលដើម  តឹ ង
រដឋ បលវ ី មនិបាន ង្ហា ញដ៉ូច្រន លនាេះលទ។  

ឯករជយភាព នងិការលជឿទ កច្ិតតល ើអ.វ.ត.ក 
ស្រតូវបានលមើ ល ើញ ថាមន កខ ៈា
វជិជមន។ លៅកន ងការសទងម់តិ  គគ ិកកមព ា
បដ  លស្រមើការង្ហរលៅអ.វ.ត.ក ទទួ បាន

ការលជឿទ កច្ិតតលស្រច្ើន ុំផ្ ត ម ៈបដ កន ង
កិច្ចសមា សន៍ មអតិ ជនរងលស្ររេះបាន ង្ហា ញការមនិលជឿទ កច្ិតតល ើ
  គគ ិកាតិ លេើយមនទុំន កច្ិតតមពស់ល ើ  គគ ិកអនតរាតិវញិ។ 
ពួករត ់បាន ង្ហា ញទសសនៈវជិជមន លោយ
 ង្ហា ញពីលច្តនាច្ងឱ់្យ អ.វ.ត.ក  នតការង្ហរ 
លេើយ ៨០.២% ននអនកច្៉ូ រមួសទងម់តិ
ច្ងឱ់្យមនការកាតក់តីល ើសុំ  ុំ លរឿង 
០០៣ និង ០០៤ ។ 

ការចូលរមួ 

កតាត ជស្រមុញទឹកច្ិតតដ៏សុំខាន់សស្រម ល់ដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ី និង
អនក តឹងធមមតាកន ងការច្៉ូ រមួលៅអ.វ.ត.ក គឺលដើមបទីទួ បានយ តតិធម ៌
ការទទួ ាគ  ់ន៉ូវការឈចឺា  ់ការស្របា ព់ីលរឿងរ វរ ស់ពួករត ់ក៏
ដ៉ូច្ាលដើមបបីសែងរកការពិត។ លៅកន ងការសទងម់តិលនេះផ្ងបដរ ស្រ បេ 
១/៣ននលដើម  ដឹ ងរដឋ បលវ ី និង១/៦ននអនក តឹងធមមតា មនការ
ភយ័ខាល ច្លៅលព ោក់ពាកយ  តឹ ង ាពិលសសបារមាពីការសង
សឹកឬសមព ធពីជនា ល់ចាទនិងស្រកុមស្រគួាររ ស់ពួកលគ ។  

លដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ីភាគលស្រច្ើន លពញច្ិតតនឹងការច្៉ូ រមួរ ស់
ពួករត។់ ការជួ ជ ុំាមយួលដើម  តឹ ងលផ្សងលទៀត ការច្៉ូ រមួកន ង
លវទិការ ស់លដើម  តឹ ងនិងការលធែើទសសនកិច្ចលៅអ.វ.ត.ក ស ទធបត
ា ទពិលាធដស៏ុំខាន ់ុំផ្ តសស្រម ព់ួករត។់ លទេះាយ ងណា
កល៏ោយ ពួករតប់ានល ើកល ើងពីការថយច្ េះគួរឱ្យកតស់មគ  ់នន

ឱ្កាសកន ងការច្៉ូ រមួ និងពត័ម៌នសតីពីដុំល ើ រការនីតិវធិីរ ស់អ.វ.
ត.ក បដ អាច្ាការគុំរមកុំបេងដ ់សមទិធផ្ ម នៗនិងអាច្
ឈានលៅរកការថមថយននដុំល ើ រការច្៉ូ រមួរ ស់លដើម  ដឹ ងរដឋ
 បលវ ី កដ៏៉ូច្ាច្ុំណា ់អារមម ៍រ ស់រតល់ ើអ.វ.ត.ក។ អនក តឹង
ធមមតាាទ៉ូលៅមនការលពញច្ិតតភាគលស្រច្ើន។ ១/៥ននអនក តឹងធមមតា
មនឱ្កាសច្៉ូ រមួាត  ់សវនាការ ឬមកទសសនកិច្ចលៅអ.វ.ត.ក 
បដ ាការស ញ្ញជ កព់ីភាពម សរន យ ងលស្រច្ើន រវាងឱ្កាសននការ
ច្៉ូ រមួរ ស់អនក តឹងធមមតានិងលដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ី។  

៨០% ននលដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ី បដ បានផ្ត ់សកខីកមមលៅអ.វ.ត.ក
បានចាតទ់ កវាា ទពិលាធនវ៏ជិជមនមយួ បដ អាច្ឱ្យរតន់ិយយ
លរឿងរ វាាធារ ៈ ឬស្រ ឈមម មនឹងជនា ល់ចាទ។ កន ងលនាេះ
កម៏ន ការល ើកល ើងពីភាពអវជិជមនផ្ងបដរ ដ៉ូច្ាការ ៍បដ 
មនិអាច្បច្ករ ុំប កលរឿងរ វរ ស់មលួនទុំងស្រសុង ភាពភយ័ខាល ច្កន ង
ការនិយយលៅម មមហាជន និងបច្ករ ុំប កលរឿងរ វរ ស់មលួនា
ាធារ ៈ ម ននឹងលរៀ រ ់ស្របា ា់ច្់ញាតិរ ស់មលួន។  

អនកោកព់ាកយស ុំតាុំងមលួនាលដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ីមយួច្ុំនួនបដ 
ស្រតូវបានស្រចានលចា  លេើយមនិបានដឹងពីាែ នភាពលនេះបានសបមតង
អារមម ៍មកច្ិតត និងអស់សងឃមឹច្ុំលពាេះការ ដិលសធលនាេះ លេើយ
បថមទុំងមនមនទិ ច្ុំលពាេះភាពាជនរងលស្ររេះរ ស់មលួនលទៀតផ្ង។  

លស្រច្ើនាងពាកក់ណាត  ននអនកច្៉ូ រមួលៅកន ងគលស្រមងរ ស់អងគការ
លស្រៅរោឋ ភបិា  បដ បានលស្រជើសលរ ើសកន ងការសទងម់តិរ ស់លយើង 

 អនក តឹងធមមតា 

លដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ី  

លពញច្ិតតខាល ុំង
26.8%

លពញច្ិតត
65.9%

លពញច្ិតតមលេះ
មនិលពញច្ិតតមលេះ

6.1%

មនិលពញច្ិតត
0.6% មនិលពញច្ិតត

ខាល ុំង 0.6%

លពញច្ិតតខាល ុំង
18.2%

លពញច្ិតត
45.5%

លពញច្ិតតមលេះ មនិ
លពញច្ិតតមលេះ
22.7%

មនិលពញច្ិតត
9.1%

មនិលពញច្ិតតខាល ុំង
4.5%

៧៦.៣%  

លជឿាក់ថា 
អ.វ.ត.ក ឯករជយ 

 

៩០.២%  
ទ កចិ្តតល ើ 
អ.វ.ត.ក 

 

លតើអនកលពញច្តិតនិងការ
ច្៉ូ រមួាភាគលីដើម  តឹ ង
រដឋ បលវ ី / អនក តងឹធមមតា
បដរឬលទ? 
 

៣ 
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មនិចាុំអុំពីការច្៉ូ រមួរ ស់ពួករតល់ទ ម ៈអនកបដ លៅច្ងចាុំ
បាន លញ្ចញការលពញច្ិតតាខាល ុំងច្ុំលពាេះ ទពិលាធនទ៍ុំងលនាេះ។  

ការមិនចូលរមួ 

ការមនិច្៉ូ រមួលៅអ.វ.ត.ក ភាគលស្រច្ើនស្រតូវបានលធែើល ើងតាមលរ 
ការ ៍មនិសម័ស្រគច្ិតត លេើយ  ពែលេត សុំខានគ់ឺកងែេះខាត  លរ កខម ឌ
ចាុំបាច្ ់សស្រម ក់ារច្៉ូ រមួស្រ ក លោយអតែន័យលៅដុំណាក់កា 
ដុំ ៉ូងននដុំល ើ រការយ តតិធមអ៌នតរកា  បដ រមួមនកងែេះខាត
ពត័ម៌នអុំពី អ.វ.ត.ក ភាពមនិស្របាកដថាអាច្ច្៉ូ រមួបាន ភាព
ភយ័ខាល ច្ អសមតែភាពរ ស់  គគ  ាពិលសសលព លវលាមនិស្រគ ់
ស្ររនឬ់អាយ កា ច្ុំណាស់រ ស់ជនរងលស្ររេះ។ ទ ាីករ ៍ល ើការ
សម័ស្រគច្ិតតមនិច្៉ូ រមួកស៏្រតូវបានរកល ើញផ្ងបដរលៅកន ងការសទង់មតិ
លនេះ លោយពួករតល់ឆលើយថាការមនិច្៉ូ រមួគឺាជលស្រមើសមយួបដ 
សមស្រស  លោយារ៖ ១) ការច្ុំណាយលស្រច្ើនាងស្រ លយជនប៍ដ 
នឹងទទួ បាន ២) ការមនិលពញច្ិតតនឹងអ.វ.ត.ក ឬ ៣) ការមនិ
ចា អ់ារមម ៍ល ើ អ.វ.ត.ក។ 

ការពម្រងឹងសមត្ថភាព 

ការច្៉ូ រមួបានជួយ ដ ់លដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ីាលស្រច្ើន ទទួ យក
ស្រ លសើរាងម ន ពីការបាត ់ងម់ន សសាទីស្រសលាញ់រ ស់មលួន ជួយ 
ឱ្យាម រតីរ ស់ពួករត់កាន់បតរងឹមុំ ផ្ត ់កតីសងឃមឹនាលព អនាគត 
និងផ្ត ់ទុំន កច្ិតតឱ្យពួករត់លរៀ រ អ់ុំពីលរឿងរ វតទ  ់មលួន។ ល ើស
ពីលនេះ ការច្៉ូ រមួបានរមួច្ុំប ក លងកើនច្ុំល េះដឹង បដ ផ្ត ់ឱ្កាស
កានប់តលស្រច្ើនឱ្យពួករត ់ុំលពញតួនាទីយ ងសកមមលៅកន ងសេគមន៍
រ ស់រត់ ជួយ ឱ្យលដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ីពិចារណាច្ាស់លាស់
អុំពីគុំនិតនិងការទមទររ ស់ពួករត។់   គគ មលេះស្រតូវបានពស្រងឹង
សមតែភាពតាមវធិីាស្តសតច្ស្រមូងច្ស្រមស់មយួច្ុំនួន កន ងកិច្ចដុំល ើ រ
ការននស្រ ពន័ធយ តតិធមអ៌នតរកា  តាមរយៈការលធែើពេិការ បាត កមមឬ
ការច្ េះេតែល ខាល ើញ្ញតតិ លៅលព បដ មនការ  េះពា ់ដ ់ផ្ 
ស្រ លយជនរ៍ ស់ពួករត។់ លទេះាយ ងណាក៏លោយ ការពស្រងឹង
សមតែភាពស្រតូវបានកាត ់នែយឬលៅមនកស្រមតិ អាស្រស័យល ើកមម
វធិីបដ បានលរៀ ច្ុំល ើង លពា គឺមន កខ ៈអកមមលស្រច្ើនាង
ការច្៉ូ រមួលោយសកមម។ អនកច្៉ូ រមួមលេះកន ងការស្រាវស្រាវរ ស់
លយើងបានល ើកល ើងថាពួកលគស្រតូវបានលគសតី លនាទ សលៅលព បដ 
ពួករតន់ិយយច្ុំៗឬរេិះគនខ់ាល ុំងលពក។  បនែមពីល ើលនេះលទៀត ពួក
រតយ់ ់ល ើញថាការច្៉ូ រ៉ូមកន ងកមមវធិីទុំងលនេះ មនិមនភាពលសមើ
រន សស្រម ជ់នរងលស្ររេះទុំងអស់លនាេះលទ លពា គឺមនិបានផ្ត ់ឱ្
កាសដ ់ជនរងលស្ររេះលផ្សងលទៀត បដ មនិសែិតលៅកន ង ណាត ញ
 កសពួករ ស់លគល ើយ។  

សណំង 

វាាលរឿងបដ គួរឱ្យភាា ក់លផ្អើ  អនកផ្ត ់ច្លមលើយច្ុំនួន ៨១.៤% (រមួ
ទុំងលដើម  តឹ ងរដឋ បលវ ីភាគលស្រច្ើនផ្ងបដរ) មនិបានដឹងអុំពីគលស្រមង
សុំ ងណាមយួ និងមនច្ុំល េះដឹងតិច្តួច្អុំពីអែីបដ ចាតទ់ កា
សុំ ង។ ២២.២% ននអនកច្៉ូ រមួកន ងការសទងម់តិលនេះ លជឿាកថ់ា
សុំ ងេិរញ្ញ វតែ ា កខ ៈ  គគ  សមស្រស  ុំផ្ តសុំរ ជ់នរង
លស្ររេះនាលព សពែនថងលនេះ។ ៩៣.៩% យ ់ស្រស ថាវាចាុំបាច្់កន ង
ការផ្ត ់ សុំ ងនិមិតតរ៉ូ  ដ៉ូច្ាទីតាុំងលររពវញិ្ញញ  កខនធ លសវា
ស មភាព ការអ រ់ ុំឬលេោឋ រច្នាសមពន័ធ។ ការទមទរសុំ ងេិរញ្ញ
វតែ ា កខ ៈ  គគ  ស្រតូវបានល ើកល ើងាលរឿយៗ លៅកន ងកិច្ច
សមា សន ៍មអតិ ាពិលសសលដើមបលីរៀ ច្ុំពិធី   យាសនាសស្រម ់
មន សសាទីស្រសឡាញ់ បដ បានបាត ់ងជ់ីវតិលៅកន ងរ  បមមរស្រកេម 
និងសុំ ងសម៉ូេភាព ដ៉ូច្ា ការាងសងល់ច្តិយ ឬទីតាុំង
លររពវញិ្ញញ  កខនធាលដើម ការផ្ត ់លសវាសងគម (ការបថទុំស មភាព
និងការអ រ់ ុំ) ឬការ លងកើតម៉ូ និធិសស្រម ជ់នរងលស្ររេះ។ លៅលព 
សួរអុំពីលព អនាគត ៦៤.៧% ននអនកច្៉ូ រមួរ ុំពឹងច្ង់បានសុំ ង
េិរញ្ញ វតែ  (ា កខ ៈ  គគ ) និង ៦១.៣% បានល ើកល ើងពីការ
 លងកើតគ ៈកមមការ
បសែងរកការពិត។ អនក
លផ្សងលទៀតបានលរៀ រ ់
ពីច្ុំ  ច្លផ្សងលទៀត
ដ៉ូច្ាសនតិភាព និងការ
 ង្ហក រក ុំឱ្យលកើតមន
ល ើងវញិន៉ូវរ  បមមរ
ស្រកេម យ តតិធមន៌ិងការ
កាតល់ទស បនែមលទៀត។ 

 
សស្រម ព់ត័៌មន បនែម ស៉ូមលមើ របាយការ ៍រ ស់លយើងតាម៖  

 

http://www.uni-marburg.de/cambodia-
victimhood  

៦០.៦%  
ននអនកផ្ត ់ច្លមលើយបានល ើកល ើង
ថាសុំ ងគរួស្រតូវបានផ្ត ់ដ ់
សេគមនទ៍ុំងម៉ូ  ម ៈបដ   

៣៨.៨%  
គិតច្ងប់ានសុំ ងា 

 កខ ៈ  គគ  

ការស្រាវស្រាវលនេះ កដ៏៉ូច្ាការលបាេះព មពផ្ាយរបាយការ ៍
សលងខ ទទួ បានការរុំស្រទាថវកិាពីស្រកសួងសេស្រ តិ តតិ
ការលសដឋកិច្ច និងអភវិឌ្ឍនអ៍ា លឺម ង ់(BMZ) ។ 
 

៤ 
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