
1 

 

 
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ពត័៌មាន 

រាជធានភី្នពំេញ ថ្ងៃទ២ី៣ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០២០ – ពេខាធិការដ្ឋា នថ្នអង្គការតម្លា ភាេអនតរជាតិខែេម្លន
ការយិាេ័យពៅទីក្កុង្ខរ៊ែរឡងំ្ ក្រពទសអាេាម៉ឺង់្ ពេញផ្សាយនូវេទធផ្សេសនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេីអំពេីេុករេយួ
ឆ្ន ២ំ០១៩នាថ្ងៃពនេះ។ សនទសសន៍ពនេះចាត់េណំាត់ថ្នន ក់ក្រពទស និង្ខែនែសីរុរេនំួន១៨០ ពដ្ឋយខផ្សែកពេីការយេ់
ព ញីររស់អនកឯកពទស និង្អនកជំនាញខផ្សនកធុរកិេច អំេីកក្មិតថ្នអំពេេុីករេយួពៅកនុង្វស័ិយសាធារណៈកនុង្ក្រពទស
នីមួយៗ ពដ្ឋយពក្រីក្ាស់ម្លក្តដ្ឋា នេនិទុេ០ី(សូនយ) ពៅ១០០(មយួរយ) ខែេ០េនិទុម្លនន័យថ្នេុករេួយខាា ងំ្ ព យី
១០០េនិទុគឺសាែ តសែំខាា ងំ្។ សនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេីអំពេីេុករេយួគឺជាសូេនាករកក្មិតសកេឈានមុែ ទាក់ទង្
នឹង្អំពេេុីករេួយពៅកនុង្វស័ិយសាធារណៈ ពដ្ឋយរង្ហា ញេកីក្មិតថ្នអំពេីេុករេួយក្រចាឆំ្ន រំរស់ក្រពទសជាពក្េីនជុំវញិ
េិភ្េពោក។ 

ជាសកេ សនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេអីំពេីេុករេួយឆ្ន ២ំ០១៩ រង្ហា ញថ្ន ក្រពទសភាគពក្េីនម្លនភាេ
ក្រពសីរព ងី្តិេតួេ ឬមិនម្លនភាេក្រពសីរព ងី្ពសាេះព ីយ កនុង្ការពដ្ឋេះក្សាយអំពេីេុករេយួ។ ជាង្េីរភាគរថី្ន
ក្រពទសទាងំ្អស់ពនាេះទទួេានេិនទុតិេជាង្ ៥០ ែណៈខែេេិនទុជាមធយមគឺក្តឹមខត ៤៣ រុ៉ពណាណ េះ។ ចារ់តងំ្េឆី្ន ំ
២០១២មក ម្លនក្រពទសខត២២រុ៉ពណាណ េះ ខែេម្លនភាេក្រពសីរព ងី្គួរឱ្យកត់សម្លគ េ់ ែណៈខែេក្រពទសេនំួន២១
ពផ្សសង្ពទៀតខររជាទទួេានេនិទុធាា ក់េុេះពៅវញិ។ ក្រពទសែថ្ទពទៀតម្លនភាេក្រពសីរព ីង្តិេតួេ ឬមិនម្លនភាេ
ក្រពសីរព ងី្ពសាេះព យី កនុង្ការក្រយុទធក្រឆ្ងំ្នឹង្អំពេីេុករេួយកនុង្រណាា ឆ្ន កំនាង្មក។ ពរីពក្រៀរពធៀរកក្មិតតរំន់ 
តំរន់ខែេទទេួានេិនទុែពស់ជាង្ពគ គអឺឺរ ៉ុរខាង្េេិ ទទេួានេនិទុជាមធយមេំនួន ៦៦។ តរំន់ខែេទទេួានេនិទុ
ទារជាង្ពគ គអឺនុតំរន់សាហារ៉ា (អាហ្វ រេិ) ទទេួានេិនទុជាមធយមេំននួ ៣២ ព យីអឺរ ៉ុរខាង្ពកីតនងិ្អាសុីកណាា េ 
ម្លនេិនទុជាមធយមេំនួន ៣៥។ តំរន់អាសុា៉ីសុី រេិ ទទួេានេិនទុជាមធយមេំនួន ៤៥ រនាទ រ់េមី្លនេិនទុជាមធយមេំននួ 
៤៤ កនុង្រយៈពេេរុ៉នាា នឆ្ន កំនាង្មក ខែេពនេះរញ្ជា ក់ឱ្យព ញីេីភាេជារ់គងំ្ពៅកនុង្តរំន់ពនេះ។ 

ការវភិាគពេីេទធផ្សេជាសកេក៏រង្ហា ញផ្សង្ខែរថ្ន ក្រពទសខែេទទេួានេិនទុក្រពសីរសក្ម្លរ់សនទសសន៍ថ្ន
ការយេ់ព ញីេីអំពេីេុករេយួ ក៏ជាក្រពទសខែេានអនុវតតខាា ងំ្ពៅពេេីារ់សតេីកីារក្គរ់ក្គង្ងវកិាសក្ម្លរ់ការ
ពោសនាពាេះពឆ្ន ត និង្ជាក្រពទសខែេម្លនការេិពក្គេះពយារេ់ទូេំទូោយកនុង្ការសពក្មេេិតតពេពីគេនពយាាយ។ 
ផ្សទុយមកវញិ ក្រពទសខែេទទេួានេនិទុតិេជាក្រពទសខែេម្លនរញ្ជា តុេយភាេអំណាេ ែណៈពេេខែេរុគគេម្លន
ក្ទេយសមបតតិពក្េីនម្លនឥទធេិេខាា ងំ្ពៅពេរីដ្ឋា ភ្ិាេ នងិ្ែរេះការេូេរមួទូេំទូោយកនុង្ែំពណីរការសពក្មេេិតត។ ជា
ឧទា រណ៍ ក្រពទសខែេេក្ង្ឹង្ការអនុវតតេារ់សតីេីការក្គរ់ក្គង្ងវកិាសក្ម្លរ់ការពោសនាពាេះពឆ្ន តានក្តឹមក្តូវ 
ទទួេានេិនទុជាមធយមេំនួន ៧០ េំខណកក្រពទសខែេមនិទាន់ម្លនេារ់ពនេះ ទទួេានេិនទុជាមធយមេំនួន ៣៤ ឬ
ក្រពទសខែេម្លនការអនុវតតេារ់ពនេះពៅទន់ពែាយ ទទេួានេិនទុជាមធយមេំនួន ៣៥ ខតរុ៉ពណាណ េះ។ ៦០ភាគរយថ្ន
ក្រពទសនងិ្ខែនែីខែេទទួេានេិនទុក្រពសីរតងំ្េឆី្ន ២ំ០១២មក ក៏ជាក្រពទសខែេានេក្ង្ឹង្ការអនុវតតេារ់ នងិ្
រទរបញ្ញតតជុិំវញិការក្គរ់ក្គង្ការររចិាច គងវកិាសក្ម្លរ់ការពោសនាពាេះពឆ្ន ត។ ែូពេនេះ ការកាត់ផ្តត េ់ឥទធិេេថ្នេុយ
ររស់អនកម្លនពៅពេនីពយាាយ គឺម្លនសារៈសខំាន់ណាស់ពែមីបធីានាការសពក្មេេិតតខផ្សនកនពយាាយរពក្មីពៅែេ់
ក្រពយាជន៍សាធារណៈ និង្ទរ់សាា ត់ាននូវឱ្កាសេុករេយួ។ 
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េទធផ្សេថ្នសនទសសន៍កនុង្ឆ្ន ពំនេះរង្ហា ញថ្ន ក្រពទសកមពុជាទទួេាន ២០េិនទុ ពេេីិនទុអតរិរម្ល ១០០ គជឺាេនិទុ 
ែខែេពធៀរនឹង្ឆ្ន មុំន។ កមពុជាឈរពៅេណំាត់ថ្នន ក់ទី១៦២ កនុង្េំពណាមក្រពទស និង្ខែនែីសរុរេំននួ ១៨០ ខែេ
ក្តូវានដ្ឋក់រញ្ចូ េកនុង្ការវាយតថ្មា។ ពៅកក្មិតតំរន់ ក្រពទសកមពុជារនតសថិតកនុង្េំពណាមក្រពទសម្លនេិនទុទារ
ជាង្ពគទី៣ ពៅតំរន់អាសុីា៉សីុ រិេ ពៅពេីខតក្រពទសអា រហាគ នីសាថ ន និង្កូពរខ៉ាង្ពជីង្ខតរុ៉ពណាណ េះ ព ីយក៏ជា
ក្រពទសម្លនេិនទុទារជាង្ពគរំផុ្សតកនុង្តំរន់អាសា៊ែ នផ្សង្ខែរ។ ក្រពទសនានាកនុង្តំរន់អាសា៊ែ ន ទទួេានេិនទុេក្មេុះ។ 
ក្រពទសសិង្ារុររីនតសថិតពៅកំេូេតរាង្ ជាក្រពទសពេែពរៀង្ទី៤ ខែេសាែ តសែំរំផុ្សតកនុង្េិភ្េពោក ពរីពទាេះជា
ទទួេានេិនទុែខែេែូេឆ្ន មុំន។ ក្រពទសម៉្លព សុី និង្ពវៀតណាមជាក្រពទសខត២រុ៉ពណាណ េះខែេម្លនេិនទុពកីនព ីង្
េី៤៧ពៅ៥៣ និង្ ៣៣ពៅ៣៧ ពរៀង្គន ។ ក្រពទសឥណឌូ ពណសីុក៏ពកីន២េិនទុរខនថមេី ៣៨ពៅ៤០ ែណៈក្រពទស 
 រីេីេីនជាក្រពទសខតមួយគត់កនុង្តំរន់ខែេធាា ក់េិនទុេី៣៦មក៣៤។ េំខណកក្រពទសថ្ង ឡវ មីយ៉ាន់ម៉្ល និង្កមពុជា
រកាេិនទុពៅែខែេ។ 

េទធផ្សេពនេះេង្ែុេរង្ហា ញថ្ន ពទាេះរីជាកមពុជាសពក្មេាននូវេទធផ្សេជាក់ោក់មយួេនំួន ែូេជា៖ ភាេ
ក្រពសីរព ងី្ថ្នការពកៀរគរធនធាន និង្កំខណេមែការផ្សតេ់ពសវាសាធារណៈ រុ៉ខនតការក្រពសីរព ងី្ពនេះមិនទាន់ានផ្តា ស់
រាូរទសសនៈយេ់ព ញីជារមួររស់អនកជំនាញនិង្ធុរជនពនាេះពទ ជាេិពសសជុំវញិរញ្ជា អពំេីេុករេយួក្ទង់្ក្ទាយធំ នងិ្
អំពេីេុករេួយខផ្សនកនពយាាយ។ កំខណទក្មង់្ជាក្រេ័នធ និង្សុីជពក្ៅសំខាន់ៗជាេិពសសទាក់ទង្នឹង្នីតិរែា និង្ក្រេ័នធ
យុតតិធម៌ ម្លនភាេក្រពសីរព ងី្តិេតេួ ឬមិនក្រពសីរព ងី្ទាេ់ខតពសាេះ។ ក្រពទសកមពុជាពៅខតទទេួានេិនទុទារខាា ងំ្ 
កនុង្សនទសសន៍សាីេីនតីរិែាររស់គពក្ម្លង្យុតតធិម៌េភិ្េពោក (WJP) និង្គពក្ម្លង្ថ្នភាេពផ្សសង្គន ថ្នក្រជាធរិពតយយ 
(VDEM) ខែេវាស់ខវង្េីកិេចែិតែំក្រឹង្ខក្រង្ររស់ក្រពទសនីមួយៗកនុង្ការខកេមែនីតិរែា និង្ការអភ្ិវឌ្ឍេទធិក្រជាធរិ
ពតយយ។ 

ពោក រុេិ េសិ ីនាយកក្រតិរតតិសតីទីថ្នអង្គការតម្លា ភាេកមពុជា ានម្លនក្រសាសន៍ថ្ន “កមពុជាានពាេះជហំាន
ជាវជិាម្លនមយួេំននួកនុ ង្ការេុររំាត់អំពេីេុករេួយតមវស័ិយនានា ខែេាននាមំកនូវេទធផ្សេគួរឱ្យពេញេិតតែាេះ 
ែូេជា៖ ការកាត់រនថយអំពេីេុករេួយក្ទង្់ក្ទាយតូេ និង្ការរពង្ាីនេំណូេងវកិា តមរយៈការក្រមូេសារពេីេនធ 
និង្ពសវាកមាគយ អរគុណេំព េះកិេចែិតែំក្រឹង្ខក្រង្កនុ ង្ការខកទក្មង្ទ់ាងំ្ពនេះ។ ពទាេះជាយ៉ាង្ណាក៏ពដ្ឋយ ក្រសិនពរី
អំពេីេុករេួយក្ទង្ក់្ទាយធ ំ និង្អំពេីេុករេួយខផ្សនកនពយាាយមិនក្តូវានពដ្ឋេះក្សាយឱ្យក្តឹមក្តូវពទពនាេះ អំពេីេុក
រេួយនឹង្រនតរពង្ាីតភាេអយុតតិធម៌សង្គម និង្រង្ាជាហានិភ័្យែេ់ការអភិ្វឌ្ឍក្រពទសកមពុជា។ រាជរដ្ឋា ភិ្ាេេំាេ់ក្តូវ
រង្ហា ញេីឆនទៈេិតក្ាកែកនុ ង្ការពដ្ឋេះក្សាយរញ្ជា ពនេះជាក្រេ័នធ និង្សីុជពក្ៅ” ។ 

ជាងាីមតង្ពទៀត អង្គការតម្លា ភាេកមពុជាសូមអំ វនាវឱ្យអាជាា ធរកមពុជាក្គរ់ជាន់ថ្នន ក់េពនាឿនរពរៀរវារៈកំខណ
ទក្មង់្ជាពក្េនីពទៀតខែេជាេណុំេអាទិភាេ។ ការពធរីវពិសាធនកមាេារ់ក្រឆ្ងំ្អំពេេុីករេួយ ជាេិពសសទាក់ទង្នឹង្
ការក្រកាសក្ទេយសមបតតិ នងិ្ការអនុម័តឱ្យានទាន់ពេេពវោនូវរទរបញ្ញតតិខែេពេីកកមពស់សិទធិររស់ក្រជាេេរែា
កនុង្ការទទេួានេ័ត៌ម្លនសាធារណៈ និង្ការការ ររុគគេរាយការណ៍ គឺជាជំហានចាាំេ់កនុង្ការក្រយុទធក្រឆ្ងំ្អំពេី
េុករេួយ។ ការេក្ង្ងឹ្សាថ រ័នខែេទទេួែុសក្តូវកនុង្ការពេីកកមពស់នតីិរែា និង្ពដ្ឋេះក្សាយគម្លា តរវាង្រទរបញ្ញតត ិនិង្
ការអនុវតតេារ់ ក់េ័នធនឹង្ការក្រឆ្ងំ្អំពេេុីករេយួគឺជាវធិានការែ៏ចាាំេ់។ ការគកំ្ទអង្គការសង្គមសុីវេិ នងិ្ក្រេ័នធ
ផ្សសេរផ្សាយឯករាជយក៏ម្លនសារៈសំខាន់ែូេគន ផ្សង្ខែរ។ សខំាន់ជាង្ពនេះពៅពទៀត ក្រពទសកមពុជាក្តូវការជារនាទ ន់នូវយនត
ការធានាគណពនយយភាេែ៏គួរឱ្យទុកេតិត ក៏ែូេជាការរពង្ាីតក្រេ័នធក្តតួេិនតិយ និង្ធានាតុេយភាេអណំាេទាងំ្ថ្នន ក់ជាត ិ
និង្ថ្នន ក់ពក្កាមជាត។ិ អង្គការតម្លា ភាេកមពុជាេូេរមួអរអរសាទរជាមួយរាជរដ្ឋា ភ្ិាេកមពុជាកនុង្ការសពក្មេាននូវខផ្សា
ផ្តា គួរឱ្យកត់សម្លគ េ់ពេីការពកៀរគរធនធាន រុ៉ខនតជាការចាាំេ់ផ្សង្ខែរសក្ម្លរ់រាជរដ្ឋា ភ្ាិេ កនុង្ការឱ្យសាធារណជន 
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ទទួេានេ័ត៌ម្លន ឬទិននន័យររស់អនករង់្េនធជូនរែា ពែមីបជីំរុញឱ្យម្លនតម្លា ភាេ កនុង្ទិសពៅរពង្ាីតជាររយិាកាសពជឿ
ទុកេិតតពៅែេ់វស័ិយឯកជន និង្ជំពនឿេិតតររស់អនករង់្េនធផ្សង្ខែរ។ អង្គការតម្លា ភាេកមពុជាពរតជាា  និង្ពក្តៀមែាួនរេួជា
ពក្សេពែីមបេូីេរមួជាមួយភាគី ក់េ័នធទាងំ្អស់កនុង្ការជយួអនុវតតកំខណទក្មង់្សំខាន់ៗ ពែីមបពីេីកកមពស់តម្លា ភាេ 
គណពនយយភាេ នងិ្នីតិរែាឱ្យកាន់ខតក្រពសីរព ងី្។ 

េ័ត៌ម្លនសតអីេំសីនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេអីពំេេុីករេយួ 

សនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេអីំពេីេុករេួយក្តូវានរពង្ាីតព ងី្ែំរូង្កនុង្ឆ្ន  ំ ១៩៩៥ ខែេពធរីេណំាត់ថ្នន ក់
ពេែពរៀង្ពេីទំ ំថ្នអំពេីេុករេួយកនុង្វស័ិយសាធារណៈពៅតមក្រពទស និង្ខែនែីនីមួយៗពៅពេីសកេពោក 
តមរយៈការដ្ឋក់េិនទុតមម្លក្តដ្ឋា នេ ី០េិនទុ (េុករេួយខាា ងំ្) ពៅ ១០០េនិទុ (សាែ តសែខំាា ងំ្)។ សនទសសន៍ថ្នការយេ់
ព ញីេីអំពេេុីករេយួក្តូវានគណនា និង្ពផ្សទៀង្ផ្តទ ត់ពដ្ឋយពក្រីក្ាស់ក្រភ្េទនិនន័យររស់សាថ រ័នខែេម្លនកិតតនិាមជា
ពក្េីន ពែីមបឆីាុេះរញ្ជច ងំ្អំេទីសសនៈថ្នការយេ់ព ញីររស់ធុរជន នងិ្អនកជំនាញពៅកនុង្ក្រពទសពៅពេទីំ ថំ្នអំពេីេុក
រេួយកនុង្វស័ិយសាធារណៈ។ 

សនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេអីំពេីេុករេួយ ឆ្ន ២ំ០១៩ ពធរីេំណាត់ថ្នន ក់ពេែពរៀង្េំព េះក្រពទស នងិ្ខែនែ ី
សរុរេំននួ ១៨០ ពដ្ឋយេឹង្ខផ្សែកពៅពេេីទធផ្សេថ្នការសទង់្មតិរ ូតែេ់េំនួន ១៣ទនិនន័យ ខែេឆាុេះរញ្ជច ងំ្អេំីការ
វាយតថ្មា និង្ទសសនៈថ្នការយេ់ព ញីររស់ធុរជន និង្អនកជំនាញនានា។ េំព េះក្រពទសកមពុជា ក្រភ្េទិននន័យសររុ
េំនួន ៨ ក្តូវានពក្រីក្ាស់ពែមីបគីណនាេិនទុសនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេអីំពេីេុករេួយ ម្លនែូេជា៖ 

១. សនទសសន៍ថ្នរខក្មរក្មេួររស់មូេនិធ ិBertelsmann ឆ្ន ២ំ០២០ 
២. េំណាត់ថ្នន ក់ហានភ័ិ្យក្រចាកំ្រពទសររស់ទីភាន ក់ង្ហរពសែាវទូិ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
៣. េំណាត់ថ្នន ក់ហានិភ័្យក្រចាកំ្រពទសសតីេីការយេ់ែងឹ្ជាសកេ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
៤. ទីភាន ក់ង្ហរក្រឹកាហានភ័ិ្យនពយាាយ និង្ពសែាកិេចទររីអាសុី ឆ្ន ២ំ០១៩ 
៥. ការវាយតថ្មាសាថ រ័ន និង្ពគេនពយាាយក្រចាកំ្រពទសររស់ធនាគរេភិ្េពោក ឆ្ន ២ំ០១៨ 
៦. ការសទង់្មតិេធុីរជនររស់ពវទិកាពសែាកិេចេភិ្េពោក (EOS) ឆ្ន ២ំ០១៩ 
៧. សនទសសន៍សាេីីនីតិរែាររស់គពក្ម្លង្យុតតធិម៌េភិ្េពោក ឆ្ន ២ំ០១៩ 
៨. គពក្ម្លង្ថ្នភាេពផ្សសង្គន ថ្នក្រជាធិរពតយយ (V-Dem) ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 

សក្ម្លរ់េ័ត៌ម្លនេមែិតអំេីេទធផ្សេ និង្ក្រភ្េទនិនន័យខែេ ក់េ័នធ សូមេូេពៅកាន់៖ www.transparency.org 
និង្ www.ticambodia.org/cpi2019 
 

### 
 

អង្គការតម្លា ភាេអនតរជាតិ គឺអង្គការសង្គមសីុវេិខែេឈានមុែកនុ ង្ការង្ហរក្រយុទធក្រឆ្ងំ្អំពេីេុករេួយ 
 
សក្ម្លរ់ការពធររីទសម្លា សន៍សូមទនំាក់ទនំង្៖ 

 ពោក ប ៉ិច ព៉ិេ ី នាយកក្រតរិតតសិតទី ី
ទូរស័េទពេែ៖ (៨៥៥) ០៨៩ ៩៧២ ៦២០  
អុីខមេ៖ piseypech@ticambodia.org 
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