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សន្ទសសន្៍នន្ការយលឃ់ ើញពអីំឃពើពុករលយួ 

សណួំរដែលសរួជាញកឹញាប់ 
 
ឃតើសន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុករលយួគឺជាអវើ? 

សន្ទសសន្ន៍ន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយ(CPI) ឃ វ្ើការផ្ដល់ពិន្ទុ និ្ង្ចំណាតថ់្នា ក់ចំឃ ោះបណាត ប្បឃេស 
និ្ង្ដែន្ែើនានា តាមរយៈការវាយតនមាពើេំហនំន្អំឃពើពុករលយួកាុង្វសិ័យសាធារណៈរបស់ប្បឃេសទងំ្ឃនាោះ ឃោយ
ដផ្ែកឃលើការយលឃ់ ើញរបស់អាកជំនាញ និ្ង្អាកប្បតិបតតិ្ុរកិចច។ សន្ទសសន្C៍PI គឺជាការគណនាបញ្ចូ លគ្នា នន្
ការសទង្ម់តិ និ្ង្ការវាយតនមាពើអំឃពើពុករលួយ ចំនួ្ន្ ១៣ របស់សាា បន័្ដែលម្លន្កិតតិនាមឃផ្សង្ៗ។ សន្ទសសន្៍
CPI គឺជាសូចនាករនន្អំឃពើពុករលួយដែលប្តូវបាន្ឃប្បើប្បាសយ់៉ា ង្េូលំេូលាយឃៅេូទងំ្ពិភពឃលាក។ 
 
ឃតើប្បភពេិន្ាន្យ័អវើខ្ាោះ ដែលប្តវូបាន្ឃប្បើប្បាសស់ប្ម្លបស់ន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុករលយួ? 

សន្ទសសន្ន៍ន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយ ប្តូវបាន្គណនាឃោយឃប្បើប្បាស់ប្បភពេិន្ាន្យ័ចំនួ្ន្ ១៣ 
របស់សាា បន័្ឯករាជយចំនួ្ន្ ១២ដែលម្លន្ជំនាញកាុង្ការវភិាគអំពើអភិបាលកិចច និ្ង្បរយិកាសអាជើវកមម។ 
ប្បភពពត័ម៌្លន្ដែលប្តូវបាន្ឃប្បើប្បាស់សប្ម្លបស់ន្ទសសន្C៍PI គឺដផ្ែកឃៅឃលើេិន្ាន្យ័ដែលប្តូវបាន្ឃចញផ្ាយ
កាុង្រយៈឃពល២ឆ្ា ចុំង្ឃប្កាយឃន្ោះ។ សន្ទសសន្C៍PI ឃប្បើប្បាស់ដតប្បភពេិន្ាន្យ័ទងំ្ឡាយណាដែលផ្តល់ពិន្ទុ
ចំឃ ោះបណាត ប្បឃេស និ្ង្ដែន្ែើ និ្ង្វាយតនមាអំពើការយល់ឃ ើញរបស់អាកជំនាញ កព់ន័្ធនឹ្ង្អំឃពើពុករលួយឃៅ
កាុង្វសិ័យសាធារណៈកាុង្ប្បឃេសទងំ្ឃនាោះ។ សប្ម្លបព់ត័ម៌្លន្លមែិតអំពើប្បភពេិន្ាន្យ័ ប្បឃភេអាកចូលរមួ
សម្លា សន្ ៍ ឃហើយនិ្ង្កប្មង្សំណួរប្សាវប្ជាវ សូមចូលឃៅអាន្ឯកសារពិពណ៌នាអំពើប្បភពេិន្ាន្យ័របស់សន្ទ
សសន្C៍PIឃន្ោះ។ 
 
ឃហតុអវើបាន្ជាឃយើង្ប្តវូការសន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុករលយួ ប្បសនិ្ឃបើម្លន្ប្បភពេិន្ាន្យ័ចំនួ្ន្ ១៣
ឃផ្សង្ឃេៀត ឃ វ្ើការវាយតនមាពើអំពើពុករលយួឃៅកាុង្វសិយ័សាធារណៈរចួឃហើយ? 

គុណសមបតតិ ៤ចំនុ្ច ដែលឃ វ្ើឱ្យសន្ទសសន្ន៍ន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយ គឺជាសូចនាករមួយែ៏
ម្លន្តនមាដផ្ាកអភិបាលកិចច រមួម្លន្៖ 

1. សន្ទសសន្ ៍CPI ម្លន្វសិាលភាពប្គបែណត បឃ់លើភូមិសាស្រសតជាលកខណៈសកល 
2. សន្ទសសន្៍ CPI ម្លន្ភាពគួរឱ្យេុកចិតតជាង្ប្បភពន្ើមួយៗដែលប្តូវបាន្យកមកឃប្បើប្បាស់ឃោយដែក
ឃប្ ោះវាេូទតប់ន្ាយភាពខុ្សឆ្គង្បាន្មួយកប្មិតដែមឃេៀតពើឃលើេិន្ាន្យ័ទងំ្ឃនាោះ ឃោយសន្ទសសន្C៍PI 
ឃ វ្ើការគណនាពិន្ទុជាម្យមឃោយឃប្បើប្បាស់េិន្ាន្័យយ៉ា ង្ឃោចណាស់ ៣ឃផ្សង្គ្នា  ឬឃប្ចើន្រហូតែល់ 
១៣េិន្ាន្យ័។ 
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3. សន្ទសសន្C៍PI ម្លន្ម្លប្តោា ន្ពិន្ទុពើ០ ឃៅ១០០ ដែលអាចដញករកភាពខុ្សគ្នា បាន្កាន្ដ់តប្បឃសើរ ក់
ព័ន្ធនឹ្ង្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយ ឃបើឃ្ៀបនឹ្ង្េិន្ាន្័យទងំ្ឃនាោះដែលម្លន្ម្លប្តោា ន្ពិន្ទុប្តឹម   
១-៧ ឬ ១-១០ប៉ាុឃណាណ ោះសប្ម្លបប់្បឃេសន្ើមួយៗ 

4. ខ្ណៈប្បភពេិន្ាន្័យទងំ្ឃនាោះវាយតនមាពើលកខណៈឃផ្សង្ៗគ្នា នន្អំឃពើពុករលួយកាុង្វសិ័យសាធារណៈ 
ែូចឃន្ោះសន្ទសសន្៍CPI គឺជាការប្ចបាច់បញ្ចូ លគ្នា នូ្វេិែាភាពឃផ្សង្គ្នា នន្អំឃពើពុករលួយទងំ្ឃនាោះឱ្យឃៅ
ជាសូចនាករដតមួយ។ 

 
ឃហតុអវើសន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុករលយួប្តវូបាន្វាយតនមាឃោយពឹង្ដផ្ែកឃៅឃលើការយលឃ់ ើញ? 

ជាេូឃៅ អំឃពើពុករលួយ គឺជាសកមមភាពខុ្សចាបទ់ងំ្ឡាយណាដែលម្លន្ភាពលាកកំ់បាងំ្ឃោយ
ឃចតនា និ្ង្អាចប្តូវបាន្រកឃ ើញតាមរយៈឃរឿង្អាប្សូវ ការឃសុើបអឃង្េត ឬការផ្ដនាទ ឃទសប៉ាុឃណាណ ោះ។ ខ្ណៈអាក
ប្សាវប្ជាវមកពើមជឈោា ន្បញ្ញា វន័្ត សង្គមសុើវលិ និ្ង្រោា ភិបាលបាន្ឃ វ្ើការងារជាឃប្ចើន្ទកេ់ង្នឹ្ង្ការវាយតនមាពើ
អំឃពើពុករលួយកាុង្វសិ័យជាកល់ាកមួ់យចំនួ្ន្ ប៉ាុដន្តបចចុបបន្ាឃន្ោះពំុម្លន្សូចនាករណាមួយដែលវាយតនមាពើអំពើពុក
រលួយឃៅកប្មិតថ្នា កជ់ាតិឃោយផ្ទទ ល់ និ្ង្លែិតលែន្ឃ់នាោះឃែើយ។ ឃែើមបើឃ វ្ើឱ្យសន្ទសសន្C៍PIឃលចជារូបរាង្ឃែើង្ 
ប្បភពេិន្ាន្យ័ និ្ង្ការសទង្ម់តិទងំ្អស់ខាង្ឃលើបាន្ឃប្បើប្បាស់នូ្វកប្មង្សំណួរដែលបាន្ឆ្ាង្កាតក់ារឃរៀបចំ
យ៉ា ង្យកចិតតេុកោកឃ់ែើមបើប្បមូលពត័ម៌្លន្ពើអាកចូលរមួសម្លា សន្ម៍្លា ក់ៗ ។ (សប្ម្លបព់ត័ម៌្លន្លមែិតអំពើប្បភព
េិន្ាន្យ័ និ្ង្កប្មង្សំណួរទងំ្ឃនាោះ សូមអាន្េើឃន្ោះ។) សន្ទសសន្C៍PIបាន្ប្បមូលនូ្វការយល់ឃ ើញរបស់ភាគើ
 កព់ន័្ធនានា ដែលជាេូឃៅម្លន្េំនាកេំ់ន្ង្យ៉ា ង្ខាា ងំ្ឃៅឃលើសូចនាករនន្អំឃពើពុករលួយ ែូចជាបេពិឃសា្ន្៍
របស់ប្បជាពលរែាឃៅកាុង្សំណូកជាឃែើម ប្តូវបាន្សិកាឃៅកាុង្ការវាស់ដវង្ពើអំឃពើពុករលួយជាសកល(GCB)។ 
 
ឃតើម្លន្ប្បឃេស ឬដែន្ែើណាខ្ាោះ ដែលប្តូវបាន្យកមកសិកាឃៅកាុង្សន្ទសសន៍្នន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុក
រលួយ? ឃហតុអវើ? 

ចំឃ ោះប្បឃេស ឬដែន្ែើមួយដែលប្តូវបាន្ោកប់ញ្ចូ លឃៅកាុង្ការឃ វ្ើចំណាតថ់្នា កឃ់ន្ោះ ប្បឃេសឃនាោះប្តូវ
ដតម្លន្ប្បភពេិន្ាន្យ័យ៉ា ង្ឃោចណាស់ចំនួ្ន្ ៣របស់សន្ទសសន្C៍PI។ ប្បសិន្ឃបើម្លន្ប្បឃេសណាមួយមិន្ប្តូវ
បាន្ោកប់ញ្ចូ លឃៅកាុង្ចំណាតថ់្នា ករ់បស់សន្ទសសន្ឃ៍ន្ោះ ម្លន្ន្យ័ថ្នចំនួ្ន្ប្បភពេិន្ាន្យ័សប្ម្លបប់្បឃេសឃនាោះ
មិន្ប្គបប់្គ្នន្ ់ ឃហើយកមិ៏ន្ដមន្ម្លន្ន្យ័ថ្នប្បឃេសឃនាោះគ្នម ន្អំឃពើពុករលួយដែរ។ ចាបព់ើឆ្ា ២ំ០១២ សន្ទសសន្ ៍
CPIបាន្ប្គបែណដ បប់្បឃេសចំនួ្ន្ប្បដហល១៨០ ឃៅេូទងំ្ពិភពឃលាក។ 
 
ឃតើអវើជាភាពខុ្សគ្នា រវាង្ចំណាតថ់្នា ក ់និ្ង្ពិន្ទុរបសប់្បឃេស ឬដែន្ែើទងំ្ឃនាោះ? 

ពិន្ទុរបស់ប្បឃេស/ដែន្ែើមួយចង្ែុលបងាា ញពើកប្មិតនន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយឃៅកាុង្វសិ័យ 
សាធារណៈឃៅឃលើម្លប្តោា ន្ពិន្ទុ០-១០០ ដែល0 ម្លន្ន្យ័ថ្នពុករលួយខាា ងំ្ ឃហើយ១០០គឺសាែ តសែំខាា ងំ្។          
ចំណាតថ់្នា ករ់បស់ប្បឃេសន្ើមួយៗបងាា ញពើឃលខ្ឃរៀង្របសប់្បឃេសឃនាោះឃ្ៀបនឹ្ង្ប្បឃេសឃផ្សង្ឃេៀតដែលម្លន្
កាុង្សន្ទសសន្ឃ៍ន្ោះ។ ចំណាតថ់្នា កអ់ាចម្លន្ការផ្ទា ស់បតូរ ប្បសិន្ឃបើចំនួ្ន្ប្បឃេសដែលប្តូវបាន្ោកប់ញ្ចូ លឃៅកាុង្
សន្ទសសន្ឃ៍ន្ោះម្លន្ការផ្ទា ស់បតូរ ឬពិន្ទុរបស់ប្បឃេសឃផ្សង្ៗម្លន្ភាពប្បឃសើរឃែើង្ ឬែយចុោះ។ 
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ឃតើសន្ទសសន្ ៍CPI ប្គបែណត បឃ់ៅឃលើេិែាភាពអវើខ្ាោះនន្អំឃពើពុករលយួ? 

ប្បភពេិន្ាន្យ័របស់សន្ទសសន្C៍PI ប្គបែណដ បឃ់លើេិែាភាពនន្អំឃពើពុករលួយែូចខាង្ឃប្កាម ឃោយដផ្ែក
ឃលើកប្មង្សំណួរជាកល់ាកដ់ែលប្តូវបាន្ឃប្បើឃែើមបើប្បមូលេិន្ាន្យ័៖ 

 សំណូក 
 ការបដង្វរមូលនិ្្ិសាធារណៈ 
 ការរ ើករាលោលនន្មស្រន្តើដែលឃប្បើប្បាស់តួនាេើរែាឃែើមបើផ្លប្បឃយជន្ឯ៍កជន្ ឃោយមិន្ប្បឈមនឹ្ង្
េណឌ កមមនាឃពលខាង្មុខ្ 

 លេធភាពរបស់រោា ភិបាលកាុង្ការេបស់ាេ តអំ់ឃពើពុករលួយ និ្ង្ពប្ងឹ្ង្យន្តការសុចរតិភាពប្បកបឃោយ
ប្បសិេធភាពឃៅកាុង្វសិ័យសាធារណៈ 

 ដបបបេរែាបាល និ្ង្ការយិ្ិបឃតយយហួសឃហតុ ដែលអាចបឃង្េើន្ឱ្កាសនន្ការប្បប្ពឹតតអំឃពើពុករលួយ 
 ការដតង្តាងំ្តួនាេើឃោយដផ្ែកឃលើសមតាភាព និ្ង្ដផ្ែកឃលើបកខពួកនិ្យមឃៅកាុង្វសិ័យសាធារណៈ 
 ការផ្ដនាទ ឃទសដផ្ាកប្ពហមេណឌ ប្បកបឃោយប្បសិេធភាពឃៅឃលើមស្រន្តើពុករលួយ 
 ការម្លន្ចាបប់្គបប់្គ្នន្ស់តើពើការបឃញ្ចញពត័ម៌្លន្ហរិញ្ាវតាុ និ្ង្ការបឃញ្ច ៀសេំនាស់ផ្លប្បឃយជន្ក៍ាុង្
ចំឃណាមមស្រន្តើសាធារណៈ 

 ការគ្ន ំរដផ្ាកចាបឃ់ៅឃលើបុគគលរាយការណ៍ អាកកាដសត និ្ង្អាកឃសុើបអឃង្េត ឃៅឃពលពួកឃគរាយ
ការណ៍ករណើ សំណូក និ្ង្អំឃពើពុករលួយ 

 ឥេធិពលរបស់្ុរជន្ឃៅឃលើមស្រន្តើសាធារណៈ 
 សិេធិរបស់សង្គមសុើវលិកាុង្ការេេួលបាន្ពត័ម៌្លន្អំពើកិចចការសាធារណៈ។ 

 

សប្ម្លបក់ប្មង្សំណួរទងំ្ប្សុង្ដែលប្តូវបាន្ឃប្បើប្បាស់ឃោយប្បភពេិន្ាន្យ័របស់សន្ទសសន្C៍PI សូម
ដសវង្រកឯកសារពិពណ៌នាអំពើប្បភពេិន្ាន្យ័ទងំ្ឃនាោះឃៅេើឃន្ោះ។ 
 
ឃតើេិែាភាពអវើខ្ាោះនន្អំឃពើពុករលយួ ដែលសន្ទសសន្ ៍CPI មិន្ប្គបែណត ប?់ 
 ប្បភពេិន្ាន្យ័របស់សន្ទសសន្C៍PI មិន្ប្គបែណដ បឃ់លើេិែាភាពនន្អំឃពើពុករលួយ ែូចខាង្ឃប្កាមឃេ៖ 

 ការយល់ឃ ើញ ឬបេពិឃសា្ន្រ៍បស់ប្បជាពលរែាទកេ់ង្នឹ្ង្អំឃពើពុករលួយ 
 ការឃកង្បន្ាំពន្ធ 
 រហូំរហរិញ្ាវតាុេុចចរតិ 
 អាកដែលអាចជំរុញឱ្យម្លន្អំឃពើពុករលួយ (ឃមធាវ ើ គណឃន្យយករ េើប្បឹកាហរិញ្ាវតាុជាឃែើម) 
 ការលាង្លុយកខ្វក ់
 អំឃពើពុករលួយកាុង្វសិ័យឯកជន្ 
 ឃសែាកិចចនិ្ង្េើផ្ារឃប្ៅផ្ាូវការ។ 
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ឃតើប្បឃេស/ដែន្ែើដែលេេួលបាន្ពិន្ទុទបជាង្ឃគ គឺជាប្បឃេសដែលម្លន្អំឃពើពុករលយួ ង្ន្់្ ងរបំផុ្តឃលើពិភព
ឃលាកដមន្ឬឃេ? 

មិន្ដមន្ឃេ។ សន្ទសសន្ន៍ន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយគឺជាសូចនាករនន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុក
រលួយឃៅកាុង្វសិយ័សាធារណៈែូចជា អំឃពើពុករលួយកាុង្ដផ្ាករែាបាល និ្ង្ន្ឃយបាយជាឃែើម។ វាមិន្ដមន្ជា  
ការវនិិ្ចឆយ័ឃៅឃលើកប្មិតនន្អំពើពុករលួយរបស់ប្បឃេស ឬសង្គមមួយទងំ្ប្សុង្ ឬឃៅឃលើឃគ្នលន្ឃយបាយ ឬ
សកមមភាពរបស់សាា បន័្ឯកជន្របស់ប្បឃេសឃនាោះឃែើយ។ ប្បជាពលរែារបស់ប្បឃេស/ដែន្ែើដែលេេួលបាន្    
ចំណាតថ់្នា កទ់បឃៅកាុង្សន្ទសសន្ឃ៍ន្ោះ ជាឃរឿយៗបងាា ញនូ្វកដើបារមាប្សឃែៀង្ៗគ្នា  និ្ង្ឃ វ្ើការឃថ្នេ លឃទសឃៅឃលើ
អំឃពើពុករលួយ កែូ៏ចគ្នា ឃៅនឹ្ង្ប្បជាពលរែាដែលឃៅកាុង្ប្បឃេសដែលេេួលបាន្ពិន្ទុខ្ពស់ផ្ង្ដែរ។ 

ជាង្ឃន្ោះឃៅឃេៀត ប្បឃេស/ដែន្ែើដែលេេួលបាន្ពិន្ទុទបជាង្ឃគ គឺជាប្បឃេសដែលប្តូវបាន្យល់
ឃ ើញថ្ន វសិ័យសាធារណៈម្លន្អំឃពើពុករលួយ ង្ន្់្ ងរកាុង្ចំឃណាមប្បឃេសែនេឃេៀតដែលសាិតឃៅកាុង្សន្ទសសន្៍
ឃន្ោះ។ ឃហើយសន្ទសសន្ឃ៍ន្ោះមិន្បាន្ផ្ដល់ពត័ម៌្លន្ទក់េង្នឹ្ង្ប្បឃេស/ដែន្ែើឃផ្សង្ឃេៀតដែលមិន្ប្តូវបាន្ោក់
បញ្ចូ លឃៅកាុង្ការឃ វ្ើចំណាតថ់្នា កឃ់ែើយ។ 
 
ឃតើពិន្ទុដែលេេួលបាន្ចុង្ឃប្កាយបំផុ្តរបសប់្បឃេសមួយ អាចឃប្បៀបឃ្ៀបជាមួយនឹ្ង្ឆ្ា មុំន្ៗបាន្ដែរឬឃេ? 

បាន្។ ជាដផ្ាកមួយនន្ការដកសប្មួលវ ិ្ ើសាស្រសតដែលប្តូវបាន្ឃប្បើប្បាសឃ់ែើមបើគណនាសន្ទសសន្C៍PI ឃៅ
ឆ្ា ២ំ០១២ ឃយើង្បាន្បឃង្េើតម្លប្តោា ន្ពិន្ទុែមើ០-១០០។ ពិន្ទុរបស់ប្បឃេសន្ើមួយៗដែលប្តូវបាន្ផ្តល់ឱ្យឃោយ
ប្បភពេិន្ាន្យ័ទងំ្ឃនាោះ ប្តូវបាន្គណនាម្លប្តោា ន្ឃែើង្វញិ ឃោយឃប្បើប្បាស់ម្យមភាគ និ្ង្គម្លា តគំរូលកខណៈ
សកល ចាបត់ាងំ្ឆ្ា ២ំ០១២ជាឆ្ា ឃំគ្នល។ តាមរយៈការឃប្បើប្បាសម់្លប្តោា ន្ឃន្ោះ ឃយើង្អាចឃប្បៀបឃ្ៀបពិន្ទុ            
សន្ទសសន្C៍PIកាុង្ឆ្ា មួំយឃៅឆ្ា មួំយឃេៀតបាន្ រាបព់ើឆ្ា ២ំ០១២មក។ ឃោយសារការដកសប្មួលវ ិ្ ើសាស្រសតឃន្ោះ 
ពិន្ទុនន្សន្ទសសន្C៍PI ឃៅមុន្ឆ្ា ២ំ០១២ មិន្អាចឃប្បៀបឃ្ៀបគ្នា បាន្ឃេ។ 
 

សប្ម្លបព់ត័ម៌្លន្បដន្ាមអំពើការដកសប្មួលវ ិ្ ើសាស្រសតកាុង្ឆ្ា ២ំ០១២ សូមចូលឃៅកាន្៖់ Corruption 
Perceptions Index – An updated Methodology for 2012. 
 
ឃតើខំុ្្អាចដសវង្រកតារាង្លេធផ្លទងំ្ប្សងុ្ឃៅតាមឆ្ា ឃំផ្សង្ៗឃៅឯណា? 

អាកអាចដសវង្រកពត័ម៌្លន្ឃន្ោះឃៅឃលើឃគហេំពរ័របស់ឃយើង្ឃៅេើឃន្ោះ។ 
 
ខំុ្្ចង្ប់ឃង្េើតឃែើង្នូ្វលេធផ្លសន្ទសសន្ ៍ CPI សប្ម្លបក់ារឃបាោះពុមាផ្ាយផ្ទទ លខ់្ាួន្របស់ខំុ្្។ ឃតើខំុ្្ប្តវូការឃសាើសុកំារ
អនុ្ញ្ញា តដែរឬឃេ? 

ឃេ។ លុោះប្តាដតម្លន្ការដណនាដំបបឃនាោះ។ ម្លតិការបស់អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិ ប្តូវបាន្រា៉ាបរ់ង្ឃោយ
អាជ្ាបណ័ណCreative Commons Attribution-NoDerivs 4.0។ ឃន្ោះម្លន្ន្យ័ថ្នអាកម្លន្ឃសរ ើភាពកាុង្ការឃប្បើ
ការងាររបស់ឃយើង្ឃោយមិន្ចាបំាចទ់កេ់ង្មកឃយើង្ឃេ ែរាបណាអាកអនុ្ឃលាមឃៅតាមលកខខ្ណឌ ឃៅកាុង្អាជ្ា
បណ័ណឃនាោះ។ ឃហើយអាកអនុ្ឃលាមតាមលកខខ្ណឌ នន្អាជ្ាបណ័ណ ែរាបណាអាកបងាា ញប្បាបព់ើឯកសារឃយង្ និ្ង្
តំណភាា បឃ់ៅកាន្ឯ់កសាររបសឃ់យើង្ ែូចខាង្ឃប្កាម៖ 

http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2012_CPIUpdatedMethodology_EMBARGO_EN.pdf
http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2012_CPIUpdatedMethodology_EMBARGO_EN.pdf
https://files.transparency.org/content/download/2421/14706/version/1/file/2021_CPI_RESULTS.xlsx


អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាត ិ  សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់ 
សន្ទសសន្៍នន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយ 
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ចំណង្ឃជើង្ម្លតិកា (ឆ្ា )ំ ឃោយអង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិ ម្លន្អាជ្ាបណ័ណ CC-BY-ND 4.0 
 

សូមោកតំ់ណភាា បឃ់ៅកាន្ម់្លតិការបស់អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិ ឃប្កាម ចំណង្ឃជើង្ម្លតិកា (ឆ្ា )ំ 
ដែលបាន្បញ្ញា កខ់ាង្ឃលើ។ 
 

លកខណៈ "NoDerivs" ម្លន្ន្យ័ថ្ន វាមិន្ប្តូវបាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យបញ្ចូ ល ឬផ្ទា ស់បតូរម្លតិកាឃៅឃប្កាមអាជ្ា
បណ័ណដែលបាន្បញ្ញា កឃ់នាោះឃែើយ។ 

 
ឃតើខំុ្្អាចឃប្បៀបឃ្ៀបលេធផ្លដែលម្លន្មុន្ឆ្ា ២ំ០១២បាន្ដែរឬឃេ? 

ឃេ។ ឃោយសារការដកសប្មួលវ ិ្ ើសាស្រសតរបសឃ់យើង្កាុង្ឆ្ា ២ំ០១២ លេធផ្លសន្ទសសន្មុ៍ន្ឆ្ា ឃំនាោះ មិន្
អាចយកមកឃ វ្ើការឃប្បៀបឃ្ៀបបាន្ឃេ។ ម្លន្ដតលេធផ្លសន្ទសសន្ច៍ាបព់ើឆ្ា  ំ ២០១២ប៉ាុឃណាណ ោះ ដែលអាចយក 
មកគ្នា ឃប្បៀបឃ្ៀបបាន្។ 

 
ឃតើអាកអាចឃប្បៀបឃ្ៀបរវាង្ប្បឃេសនានាបាន្ដែរឬឃេ ឃបើប្បឃេសទងំ្ឃនាោះប្តវូបាន្វាយតំនលឃោយប្បភពេិន្ាន្យ័
ឃផ្សង្ៗគ្នា ? 

បាន្។ តាមរយៈែំឃណើ រការនន្គណនាពិន្ទុឃែើង្វញិតាមម្លប្តោា ន្របស់ឃយើង្ ប្បភពេិន្ាន្យ័ទងំ្ឃនាោះ
កាន្ខិ់្តឃៅជិតម្យមភាគសកល និ្ង្គម្លា តគំរូ ឃោយម្លន្េិន្ាន្យ័ឆ្ា ២ំ០១២ជាមូលោា ន្ ឃែើមបើអនុ្ញ្ញា តឱ្យ
ម្លន្ការឃប្បៀបឃ្ៀបឃៅតាមឃពលឃវលា។ ចំឃ ោះការបកប្សាយទងំ្ប្សុង្នន្ែំឃណើ រការគណនាម្លប្តោា ន្ពិន្ទុ
ឃែើង្វញិរបស់ពួកឃយើង្ សូមអាន្កំណតស់ម្លគ ល់សដើពើ វ ិ្ ើសាស្រសតបឃចចកឃេស។ 

 
ប្បឃេសរបស់ខំុ្្បាន្ផ្ទា ស់បតូរពិន្ទុសន្ទសសន្ ៍CPI ចំនួ្ន្ ១ ឬ២ពិន្ទុ។ ឃតើឃន្ោះម្លន្ន្យ័ថ្នអំឃពើពុករលយួបាន្ឃកើន្
ឃែើង្/ែយចុោះដែរឬឃេ? 

សន្ទសសន្C៍PI គឺជាសូចនាករម្លន្លកខណៈផ្សបំញ្ចូ លគ្នា  ដែលយ៉ា ង្ឃោចណាស់ម្លន្ប្បភពេិន្ាន្យ័
ចំនួ្ន្៣ ប្តូវបាន្ឃប្បើសប្ម្លបប់្បឃេសមួយកាុង្ការគណនាពិន្ទុសន្ទសសន្ឃ៍ន្ោះ។ ចំឃ ោះបណាត ប្បឃេសមួយចំនួ្ន្ 
ប្បភពេិន្ាន្យ័ទងំ្ឃនាោះបាន្ផ្តល់ពិន្ទុឱ្យប្សឃែៀង្ៗគ្នា  ខ្ណៈប្បឃេសឃផ្សង្ឃេៀត េេួលបាន្ពិន្ទុឆ្ង យពើគ្នា ។ 
ឃយើង្រាយការណ៍ពើភាពខុ្សគ្នា ឃន្ោះ ឃោយឃប្បើប្បាស់កំហុសសតង្ោ់ និ្ង្កប្មិតខ្ពស់ និ្ង្ទបនន្ចឃនាា ោះឃជឿេុក
ចិតត។ ប្បឃេសដែលេេួលបាន្ពិន្ទុប្សឃែៀង្ៗគ្នា ផ្ដល់ឱ្យឃោយប្បភពេិន្ាន្យ័ទងំ្ឃនាោះ នឹ្ង្ម្លន្គម្លា តគំរូតូច    
ខ្ណៈប្បឃេសដែលម្លន្ពិន្ទុខុ្សគ្នា ឃប្ចើន្ នឹ្ង្ម្លន្កប្មិតលឃមែៀង្្ំ។ ការដប្បប្បួលពិន្ទុសន្ទសសន្ ៍CPI ចំនួ្ន្ ១ ឬ
២ពិន្ទុ មិន្ម្លន្ន្យ័ថ្ន ពិតជាម្លន្ការផ្ទា ស់បដូរតាមដបបសាិតិឃេ។ ការដប្បប្បួលតាមដបបសាិតិ ប្តូវបាន្រាយការណ៍
ឃៅកាុង្តារាង្លេធផ្ល Excel របស់ឃយើង្។ សូមអាន្ឯកសារ Excel ដែលម្លន្ចំណង្ឃជើង្ថ្ន៖ "Statistically 
Signifcant Changes" ។ 

 
ឃតើសន្ទសសន្ ៍CPI អាចប្បាបព់ត័ម៌្លន្ឃពញឃលញពើអំឃពើពុករលយួឃៅកាុង្ប្បឃេសណាមួយបាន្ដែរឬឃេ? 

ឃេ។ សន្ទសសន្C៍PI ប្តូវបាន្កំណតឃ់ៅកាុង្វសិាលភាពមួយ ដែលប្គបែណដ បេំ់ហនំន្ការយល់ឃ ើញពើ
អំឃពើពុករលួយឃៅកាុង្វសិ័យសាធារណៈរបស់អាកជំនាញ និ្ង្អាកប្បកបការងារកាុង្ប្បឃេសឃនាោះ។ ឃែើមបើបំឃពញ

https://images.transparencycdn.org/images/CPI2021_TechnicalMethodologyNote_EN.pdf
https://files.transparency.org/content/download/2423/14714/version/1/file/2019_CPI_STATISTICAL_SIGNIFICANCE.xlsx
https://files.transparency.org/content/download/2423/14714/version/1/file/2019_CPI_STATISTICAL_SIGNIFICANCE.xlsx


អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាត ិ  សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់ 
សន្ទសសន្៍នន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយ 
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នូ្វេសសន្ៈឃន្ោះឃហើយទញយកេិែាភាពឃផ្សង្ៗគ្នា នន្អំឃពើពុករលួយ អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិ បាន្ផ្លិតការ
ប្សាវប្ជាវពើអំឃពើពុករលួយទងំ្ដបបគុណភាព និ្ង្បរមិ្លណទងំ្ឃៅកាុង្កប្មិតពិភពឃលាកដែលឃ វ្ើឃែើង្ឃោយ
ឃលខា្ិការោា ន្របស់ខ្ាួន្ និ្ង្ឃៅថ្នា កជ់ាតិតាមរយៈសាខាអង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិដែលម្លន្មូលោា ន្ឃៅកាុង្
ប្បឃេសជាង្១០០ ឃៅជំុវញិពិភពឃលាក។ 
 

បដន្ាមឃលើសន្ទសសន្ ៍ CPI ឃន្ោះ អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិ ម្លន្ឯកសារប្សាវប្ជាវជាលកខណៈសកល
តំបន្ ់និ្ង្ការប្សាវប្ជាវតាមវសិ័យែនេឃេៀត។ ពត៏ម័្លន្លមែិត អាចរកបាន្តាមឃគហេំពរ័របស់ឃយើង្។ 
 
ឃតើម្លន្ការប្តតួពិនិ្តយឯករាជយ ឃលើសុពលភាពនន្វ ិ្ ើសាស្រសតរបសស់ន្ទសសន្ ៍CPI ដែរឬឃេ? 

មជឈមណឌ លប្សាវប្ជាវរមួនន្គណៈកម្លម ្ិការអឺរ ៉ាុប បាន្ឃ វ្ើសវន្កមមឯករាជយឃលើសន្ទសសន្C៍PI ឆ្ា ំ
២០១៧ និ្ង្វ ិ្ ើសាស្រសតរបស់សន្ទសសន្ឃ៍ន្ោះ។ ការឃ វ្ើសវន្កមមែូចគ្នា ឃន្ោះ ប្តូវបាន្ឃ វ្ើឃែើង្កាុង្ឆ្ា ២ំ០១២ បនាទ ប់ពើ
ម្លន្ការបញ្ចូលវ ិ្ ើសាស្រសតែមើមួយសប្ម្លបគ់ណនាសន្ទសសន្ ៍CPI ។ សវន្កមមទងំ្ពើរបាន្រកឃ ើញថ្ន សន្ទសសន្ ៍CPI 
គឺម្លន្ប្បទកប់្កឡាគ្នា តាមលកខណៈេសសន្ទន្និ្ង្ដផ្ាកសាិតិ ប្ពមទងំ្ម្លន្រចនាសមពន័្ធដែលម្លន្តុលយភាព។ 
របាយការណ៍ និ្ង្អនុ្សាសន្ទ៍ងំ្ប្សុង្អាចរកបាន្ឃៅឃគហេំពរ័របស់ឃយើង្។ 

 
ឃតើការផ្ទា ស់បតូរតាមដបបសាតិិប្តវូបាន្គណនាយ៉ា ង្ែូចឃមតច? 

ចាបត់ាងំ្ពើឆ្ា ២ំ០១៨ អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិឃប្បើប្បាស់វ ិ្ ើសាស្រសតមួយដែលប្តូវបាន្ដកសប្មួល 
ឃែើមបើគណនាកប្មិតលឃមែៀង្ និ្ង្effect size ឃោយដផ្ែកឃលើអនុ្សាសន្រ៍បសម់ជឈមណឌ លប្សាវប្ជាវរមួនន្គណៈ
កម្លម ្ិការអឺរ ៉ាបុ។ ការផ្ទា ស់បតូរតាមដបបសាិតិប្តូវបាន្គណនាឃោយឃប្បើេំហeំffect size គម្លា តគំរូ និ្ង្ចំនួ្ន្ប្បភព
េិន្ាន្យ័ដែលប្តូវបាន្ឃប្បើសប្ម្លបប់្បឃេសន្ើមួយៗ។ ការដប្បប្បួលពិន្ទុសន្ទសសន្C៍PIប្តូវបាន្ចាតេុ់កថ្នម្លន្សារៈ
សំខាន្ត់ាមដបបសាិតិ ឃោយឃប្បើចឃនាា ោះឃជឿេុកចិតតកប្មិត៩0%។ ការពិពណ៌នាទងំ្ប្សុង្ រមួទងំ្ រូបមន្តនានា 
អាចរកបាន្ឃៅកាុង្កំណតចំ់ណាសំដើពើ វ ិ្ ើសាស្រសតបឃចចកឃេស។ 
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