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ㄴ�

កមុ
បេទស នអំេពពុករលួយធន់ធរ ងេគបំផុតកុងតំបន់ សុី េគយ៍េ𐀀ំ
២០១៦។ េនះេបㄴ�មរ យរណ៍ែដលេចញផऌយ ផូៀ�វរេៃថពុធេនះេ យអងរ
ត ៀ� ពអនរ តិ
ែដល ន�ក់រេទី កằងែប៊ក ំង
បេទស លឺៀ�ម៉ង់។
(Transparency International)

ភំេពញ — រ យរណ៍សីពីសនЊស ន៍ៃនរយល់េឃញពីអំេពពុករលួយេ𐀀ំ២០១៦
ន�យតៃមៀ�𐀀 កមុ ទទួល ន២១ពិនុЊ េល ១០០ពិនុЊ និង ទទួល នចំ�ត់𐀀ក់ទី
១៥៦ កុងចំេ�ម បេទសចំនួន ១៧៦ ែដល តẲវេគ នសិកऌ។
រ ក់ពិនុЊ និងចំ�ត់𐀀ក់េនះេធេឡងេ យរសិកऌែផកេលក មិតៃនអំេពពុករលួយ
កុងវ ិស័យ� រណៈ បញ𐀀 កមុ េែត
បេទសែដល នអំេពពុករលួយ𐀀ៀ�ំង
ដែដល។ បេទសដ៏ កី កេនះ ទទួល ន២១ពិនុЊ កុងរយៈេពល៣𐀀ំចុងេ យ ប Њ ប់ពី
បេទសេនះ ៀ� ប់ទទួល ន ២២ពិនុល
Њ
ពី𐀀ំ២០១២ និង ៀ� ក់មក តឹម២០ពិនុក
Њ ុង𐀀ំ
២០១៣។
បេទសែដលទទួល នពិនុខស់
Њ
គឺ
បេទសែដល នក មិតៃនអំេពពុករលួយ ប។
េហយផЊុយមកវ ិញ បេទសែដលទទួល នពិនុЊ បដូច
បេទសកមុ
េដម គឺ
បេទសែដល នក មិតៃនអំេពពុករលួយខស់។ េនះេបេ
ងㄴ�មរបកặ�យរបស់
អងរត ៀ�
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េ

ពកមុ

។

ញេលកេឡង𐀀 លទផលេនះ បញ𐀀 កមុ

លេ̃សំ𐀀ន់ៗេដម ីលុបបំ

ត់អំេពពុករលួយេ

មិន

ះេទ។

ន់

នេធកំែណទ មង់ចំ

ែថៀ�ងេ ន់ កằមអក�រព័ត៌ ន េ埆�ក
ប កុល យក បតិបតិៃនអងរត ៀ�
ព
កមុ េមលេឃញ𐀀 រ ភិ លកមុ
នត់បនฎយអំេពពុករលួយ នេកុងវ ិស័យខៀ�ះ
ក៏ប៉ុែន រែកទ មង់េនះ េយឺត និងតិចតួចេេឡយ។
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« នន័យ𐀀 កមុ
េឃញរបស់អកជំ
ប៉ុែនគនៀ�ឹះអត់
ែ ប បẳល»។

ន់

មិន ន់ នែកទ មង់ចំគនៀ�ឹះសំ𐀀ន់ៗ គប់
ន់េដម ី�ៀ�ស់បូររយល់
ញេទ។ េបសិនេយងេមលពីរែ ប បẳល នេហយ េេលវ ិស័យខៀ�ះ
នេទ។ ល�

នរ�ៀ�ស់បូរ

គនៀ�ឹះពិនុЊ ក៏ែ ប បẳលចំ�ត់𐀀ក់ក៏

េ埆�ក
ប កុល េលកេឡង𐀀 វ ិស័យមួយចំនួនេកមុ
នរ�ៀ�ស់បូរ វ ិជ ន ដូច
ចំណូលពនរដ នរេកនេឡងជិត២០% កុងរយៈេពល៣𐀀ំចុងេ យ និងសកម ព
ពុករលួយកុងវ ិស័យអប់រ ំ នរថយចុះ េដម។
ក៏ប៉ុែនេ埆�ក
ប កុល េមលេឃញ𐀀 បព័នយុតិធ
 ម៌ េស�� រណៈ ពិេសសេស�
សុ𐀀ភិ ល គẳ�រនិយម និងបẮពុករលួយនេ
យ គឺ បẮសំ𐀀ន់ៗែដលអំេពពុក
រលួយេែត

បẮធន់ធរគួរឲ

រម។

«ដូេចះេេពលែដលកមុ អត់ ន់
ែដលេសហរដ េមរ ិក ឬេអឺរប
ុ៉
បង់របស់ បេទសេយងមួយ»។

នតុ埆�រ ណិជកម បព័នយុតិធ
 ម៌ កằមហ៊ុនធំៗ
ត់ញេញតកុងរ ក់ទុនវ ិនិេ
គ ែដល រ𐀀ត

េ埆�ក
ប កុល បែនฎម𐀀 រេ ះេ𐀀តឃុំស��ត់ និង រេ ះេ𐀀ត�កល េពល
𐀀ងមុខេនះ គឺ ឱសឲ អកនេ
យបញឆនЊៈខៀ�ួនកុងរលុបបំ ត់អំេពពុករលួយ
កុងសងម។

សនЊស ន៍ៃនរយល់េឃញពីអំេពពុករលួយ (CPI) ន ក់ពិនុនិ
Њ ងចំ�ត់𐀀ក់ បេទសេ
ㄴ�មក មិតអំេពពុករលួយកុងវ ិស័យ� រណៈរបស់រដ។ រ យរណ៍សីពីសនЊស ន៍ៃន
រយល់េឃញពីអំេពពុករលួយេ𐀀ំ២០១៦ តẲវ នេធេឡងេ យរ បមូលទិនន័យ
រយៈេពល១𐀀ំ ពីអងរអនរ តិចំនួន៨
ទẰ ធ
រពិភពេ埆�ក និងេវទិេសដកិច
ពិភពេ埆�ក

េដម។
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Zealand និង បេទស
កុងពិភពេ埆�ក។ េ

ំងឡង់ េែតរកऌ

យែឡក បេទសសិងបុរ ី េែត

ែថៀ�ងមកន់ កằមអក�រព័ត៌
េ

នចំ�ត់𐀀ក់

ន េ埆�ក េចវ គឹមេហង

ណឺ ៉ ក New
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បេទស�តសំ

ស

ំមុខេគកុងតំបន់។

ជិកគណៈកមរអេង��ត
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អីែដលេយង តẲវ

ជិកគណៈកមរដែដល

នេឡងេ𐀀ក់េ ម

េ埆�កបន𐀀 គណៈកមរេនះ នតួ ទី បមូលព័ត៌ ន រួចបậូ នបនេ អង
អំេពពុករលួយែដល អង ព�មីេដម ីេ ះặ�យបẮអំេពពុករលួយ។

តិ។

ព ប𐀀ំង

តំ�ង ấសរូបេនះែថៀ�ង𐀀៖
«ㄴ�មរពិនិត េមលរបស់ខំុ េមលេឃញរ
𐀀ក់េ ម 𐀀ក់េ មមិនសូវយកចិតទុក
េទ»។

ភិ

លខំ បឹង�ស់ បឹងផល់េ

ក់�ប់។ ឥឡូវ បពឹត

បល់េ

គេ ចន𐀀ក់េ មវ ិញ

នេធឱ កមុ
ត់បង់ថវ ិ តិ ប ណ១,៧ ន់埆�នដុ埆�ៀ�រកុងមួយ𐀀ំៗ
ឬេសនឹង១០ គរយៃនផលិតផលសរុប (GDP)។ េនះេបេ
ងㄴ�មរេលកេឡងេ យ
អងរ ILO ែដល នដកặសង់រ យរណ៍េនះេចញពីេវទិេសដកិចពិភពេ埆�កលពី
អំេពពុករលួយ
𐀀ំ២០១៤៕
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