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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន 

រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០២១ – ពេខាធិការដ្ឋា នថ្នអង្គការតម្លា ភាេអនតរជាតិខែេម្លន
ការយិាេយ័ពៅទីក្កុង្ខរ៊ែរឡងំ្ ក្រពទសអាេាឺមង៉្ ់ ពេញផ្សាយនូវេទធផ្សេសនទសសនថ៍្នការយេព់ ញីេីអំពេីេុករេួយ
ឆ្ន ២ំ០២០នាថ្ងៃពនេះ។ សនទសសនព៍នេះចាតេំ់ណាតថ់្នន កក់្រពទស និង្ខែនែីសរុរេំនួន១៨០ ពដ្ឋយខផ្សែកពេីការយេ់
ព ញីររស់អនកឯកពទស និង្អនកជំនាញខផ្សនកធុរកិេច អំេីកក្មិតថ្នអំពេីេុករេួយពៅកនុង្វសិ័យសាធារណៈកនុង្ក្រពទស
នីមួយៗ ពដ្ឋយពក្រីក្ាស់ម្លក្តដ្ឋា នេិនទុេី០(សូនយ) ពៅ១០០(មួយរយ) ខែេ០េិនទុម្លននយ័ថ្នេុករេួយខាា ងំ្ ព យី
១០០េិនទុគឺសាែ តសែំខាា ងំ្។ សនទសសនថ៍្នការយេ់ព ញីេីអំពេីេុករេួយគឺជាសូេនាករកក្មិតសកេឈានមុែ ទាកទ់ង្
នឹង្អំពេីេុករេួយពៅកនុង្វសិ័យសាធារណៈ ពដ្ឋយរង្ហា ញេីកក្មិតថ្នអំពេីេុករេួយក្រចាឆំ្ន រំរស់ក្រពទសជាពក្េីនជំុវញិ
េិភ្េពោក។ 

ជាសកេ សនទសសនថ៍្នការយេព់ ញីេីអំពេីេុករេួយឆ្ន ២ំ០២០រង្ហា ញថ្ន ក្រពទសភាគពក្េីនម្លនភាេ
ក្រពសរីព ីង្តិេតួេ ឬមិនម្លនភាេក្រពសីរព ីង្ពសាេះកនុង្ការពដ្ឋេះក្សាយរញ្ហា អំពេីេុករេួយ។ េិនទុររស់ក្រពទសជិត
ពាកក់ណាា េពៅកនុង្សនទសសនC៍PIម្លនសភាេពៅក្ទឹង្កនុង្រយៈពេេជិតមួយទសវតសរម៍កពនេះ ខែេរង្ហា ញេីភាេជារ់
គងំ្ររស់រដ្ឋា ភិ្ាេកនុង្កិេចែិតែំក្រឹង្ខក្រង្ពែីមបពីដ្ឋេះក្សាយរញ្ហា ខែេជាឫសគេ់ថ្នអំពេីេុករេួយ។ ជាង្េីរភាគរី
ថ្នក្រពទសទាងំ្អស់ពនាេះទទួេានេិនទុតិេជាង្ ៥០ ែណៈខែេេិនទុជាមធយមគឺក្តឹមខត ៤៣ រ៉ុពណាណ េះ។ ទិនននយ័ពនេះ
ានរង្ហា ញថ្ន ពទាេះរីពគព ញីម្លនកំខណទក្មង្ត់ាមរណាត ក្រពទសែាេះកព៏ដ្ឋយ កក៏្រពទសភាគពក្េីនពៅខតម្លនរញ្ហា
កនុង្ការពដ្ឋេះក្សាយរញ្ហា អំពេីេុករេួយក្រករពដ្ឋយក្រសិទធភាេ។ ពរីពក្រៀរពធៀរកក្មិតតំរន់ តំរនខ់ែេទទួេានេិនទុ
ែពស់ជាង្ពគ គឺអឺរ ៉ុរខាង្េិេ និង្ស ភាេអឺរ ៉ុរ ទទួេានេិនទុជាមធយមេំនួន ៦៦។ តំរនខ់ែេទទួេានេិនទុទារជាង្
ពគ គឺអនុតំរនស់ាហារ៉ា (អាហ្វ រេិ) ទទួេានេិនទុជាមធយមេំនួន ៣២ ព យីតំរនអឺ់រ ៉ុរខាង្ពកីតនិង្អាសុីកណាា េ 
ម្លនេិនទុជាមធយមេំនួន ៣៦។ ពដ្ឋយខ ក តំរនអ់ាសុីា៉សុី រេិ ទទួេានេិនទុជាមធយមេំនួន ៤៥ ែូេគន ពៅនឹង្ឆ្ន ំ
២០១៩ ខែេសរញ្ហា កឱ់្យព ញីេីភាេជារគ់ងំ្ពៅកនុង្តំរនព់នេះ។ 

ការវភិាគេទធផ្សេកា៏នរង្ហា ញផ្សង្ខែរថ្ន អំពេីេុករេួយកំេុង្យាយពីៅពេកី្រេន័ធសុខាភិ្ាេ និង្រមួ
េំខណកែេ់ការពែីរងយពក្កាយថ្នេទធិក្រជាធិរពតយយ កនុង្កំ ុង្ពេេជំងឺ្រាតតាតកូវែី-១៩។ កនុង្េំពណាមរណាត
ក្រពទសខែេទទួេានេិនទុេែពៅកនុង្សនទសសន ៍ ភាគពក្េីនានវនិិពយាគខាា ងំ្ពៅពេីវសិយ័សុខាភិ្ាេ ព យីរណាត
ក្រពទសទាងំ្ពនាេះម្លនេទធភាេកនុង្ការផ្សតេ់ការខងទាសុំែភាេែេ់ក្រជាេេរែា ព យីមិនរពំោភ្ពេីរទដ្ឋា នេទធិក្រជា
ធិរពតយយឬនីតិរែាព យី។ ពទាេះយ៉ាង្ពនេះកតី ពយាង្តាមការរកព ញី ក្រពទសខែេទទួេានេិនទុែពស់ពៅកនុង្សនទសសន៍ 
កក៏្រឈមពៅនឹង្រញ្ហា អំពេីេុករេួយ រមួទាងំ្កង្រេះតម្លា ភាេថ្នេំណាយសាធារណៈ កនុង្យុទធនាការក្រយុទធនឹង្ជំងឺ្កូវែី-
១៩ជាពែីម។ 

េទធផ្សេថ្នសនទសសនក៍នុង្ឆ្ន ពំនេះរង្ហា ញថ្ន ក្រពទសកមពុជាទទួេាន ២១េិនទុ ពេីេិនទុអតិររម្ល ១០០ ខែេជា
ការពកីន១េិនទុ ចារត់ាងំ្េីឆ្ន ២ំ០១៨។ កមពុជាឈរពៅេំណាតថ់្នន កទី់១៦០ កនុង្េំពណាមក្រពទស និង្ខែនែីសរុរេំនួន 
១៨០ ខែេក្តូវានដ្ឋក់រញ្ចូ េកនុង្ការវាយតថ្មា។ ពៅកក្មិតតំរន់ ក្រពទសកមពុជារនតសថិតកនុង្េំពណាមក្រពទស
ម្លនេិនទុទារជាង្ពគទី៣ ពៅតំរន់អាសុីា៉សុី រិេ ពៅពេីខតក្រពទសអា រហាគ នីសាថ ន និង្កូពរខ៉ាង្ពជីង្ខតរ៉ុពណាណ េះ 
ព ីយក៏ជាក្រពទសម្លនេិនទុទារជាង្ពគរំផុ្សតកនុង្តំរន់អាសា៊ែ នផ្សង្ខែរ។ ក្រពទសនានាកនុង្តំរន់អាសា៊ែ ន ទទួេាន
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េិនទុេក្មុេះ។ ក្រពទសសឹង្ារុរាីនរនតជារ់េំណាត់ថ្នន ក់កនុង្េំពណាមក្រពទសសាែ តសែំជាង្ពគទាំង្១០ ពៅពេីេិភ្េ
ពោកពដ្ឋយរកាេិនទុែខែេ (៨៥) និង្ជារ់េំណាត់ថ្នន ក់ពេែ ៣ ជាមួយក្រពទសស៊ែុយខអត និង្សរីស។ ក្រពទស
មួយេំនួនកនុង្តំរន់អាសា៊ែ ន ម្លនេិនទុធាា ក់េុេះពរីពក្រៀរពធៀរពៅនឹង្ឆ្ន មុំន៖ មីយ៉ាន់ម៉្ល (ធាា ក់េុេះេី ២៩ ែេ់ ២៨) 
ពវៀតណាម (៣៧ ែេ់ ៣៦) ម៉្លព សុី (៥៣ ែេ់ ៥១) និង្ឥណឌូ ពណសុី (៤០ ែេ់ ៣៧)។ ទនទឹមនឹង្ពនេះខែរ
ក្រពទសថ្ង ឡវ ក្េុយពណ និង្ រីេីេីនពៅខតរកាេិនទុែខែេ។  

េទធផ្សេររស់ក្រពទសកមពុជាានឆាុេះរញ្ហច ងំ្េីភាេក្រពសីរព ីង្មួយេំនួន រួមម្លនកិេចែិតែំក្រឹង្ខក្រង្កាត់
រនថយអំពេីេុករេួយកនុង្វសិ័យឯកជន កំខណទក្មង្់ការក្គរ់ក្គង្ ិរញ្ញវតថុសាធារណៈតាមរយៈការេក្ងឹ្ង្ការ
ពកៀរគរធនធាន ការជំរុញឱ្យម្លនរដ្ឋា ភិ្ាេតាមក្រេ័នធពអ ិេក្តូនិក និង្ពេីកកមពស់ពសវាសាធារណៈ ជាេិពសស
ការពឆាីយតរពៅនឹង្វរិតតិជំងឺ្កូវែី-១៩។ រ៉ុខនត ការក្រពសីរព ងី្ពនេះមិនទានា់នផ្លា ស់រាូរទសសនៈយេ់ព ញីជារមួររស់
អនកជំនាញ និង្ធុរជនពនាេះពទ ជាេិពសសពៅពេីកំខណទក្មង្រ់េនាសមពន័ធ និង្ជាក្រេន័ធជំុវញិរញ្ហា អំពេីេុករេួយ
ក្ទង្ក់្ទាយធំ និង្អំពេីេុករេួយខផ្សនកនពយាាយ និង្ការេក្ងឹ្ង្នីតិរែា ក្តូវានចាត់ទុកថ្នពៅមិនទានម់្លនភាេក្រពសីរ
ព ងី្ពៅព យី។ ជាកខ់សាង្ ក្រពទសកមពុជាពៅខតទទួេានេិនទុទារខាា ងំ្ កនុង្សនទសសនស៍ាីេីនីតិរែាររស់គពក្ម្លង្
យុតតិធមេិ៌ភ្េពោក (WJP) ឆ្ន ២ំ០២០ និង្គពក្ម្លង្ថ្នភាេពផ្សសង្គន ថ្នក្រជាធិរពតយយ (VDEM) ឆ្ន ២ំ០២០ ខែេ
វាស់ខវង្េីកិេចែិតែំក្រឹង្ខក្រង្ររស់ក្រពទសនីមួយៗកនុង្ការខកេមែនីតិរែា និង្ការអភិ្វឌ្ឍេទធិក្រជាធិរពតយយ។ 

ពោក រិុេ េិសី នាយកក្រតិរតតិ ថ្នអង្គការតម្លា ភាេកមពុជា ម្លនក្រសាសនថ៍្ន៖ “ការរនតទទួេានេិនទុទារកនុ ង្
សនទសសនថ៍្នការយេព់ ីញេីអំពេីេុករេួយរង្ហា ញេីកង្រេះខាតជាេកខណៈនពយាាយ និង្សាថ រន័ខែេចាកឫ់សពៅ
កនុ ង្ក្រពទសមួយ។ កនុ ង្អំ ុង្ពេេររិតតិកូវែី-១៩ពនេះ អំពេីេុករេួយកានខ់តរង្កការគំរាមកំខ ង្ពទរែង្េំពពាេះក្រពទសជា
ពក្េីនខែេម្លនពសែាកិេចេំណូេទារ។ ពទាេះរីក្រពទសកមពុជាទទួេានេទធផ្សេគួរឱ្យកតស់ម្លគ េ់កនុ ង្ការពឆាីយតរពៅ
នឹង្វរិតតិជងឺំ្កូវែី-១៩ កែូ៏េជាកំខណទក្មង្រ់ែាាេ និង្ ិរញ្ញវតថុសាធារណៈកតី េិនទុសនទសសនថ៍្នការយេព់ ីញេីអំពេី
េុករេួយពនេះានរង្ហា ញថ្នកមពុជាពៅម្លនរញ្ហា សំខានជ់ាពក្េីនពទៀតពែីមបីពដ្ឋេះក្សាយ។” 

ជាងមីមតង្ពទៀត ពែីមបកីាតរ់នថយអំពេីេុករេួយ អង្គការតម្លា ភាេកមពុជាសូមអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋា ភិ្ាេេពនាឿនរពរៀរ
វារៈកំខណទក្មង្ត់ាមរយៈ៖ 

 ការពធរីវពិសាធនកមមម្លក្តាមួយេំនួនកនុង្េារក់្រឆ្ងំ្អំពេីេុករេួយ ជាេិពសសទាកទ់ង្នឹង្ការក្រកាស
ក្ទេយសមបតតិ 

 ការអនុមត័ពសេកតីក្ពាង្េារស់តីេីសិទិធទទួេានេ័តម៌្លន េារក់ារពាររុគគេរាយការណ៍ និង្េារក់ារពារ
សាកស ីអនកជំនាញ និង្ជនរង្ពក្គេះ ខែេក្សរតាមរទដ្ឋា នអនតរជាតិ 

 ការេក្ងឹ្ង្សាថ រន័ខែេទទួេែុសក្តូវកនុង្ការពេីកកមពស់នីតិរែា និង្ពដ្ឋេះក្សាយគម្លា តរវាង្រទរបញ្ញតតិ និង្
ការអនុវតតេារព់ាកេ់័នធនឹង្ការក្រឆ្ងំ្អំពេីេុករេួយ 

 ការរង្កររយិាកាសឱ្យម្លនការេូេរមួយ៉ាង្សកមមេីអង្គការសង្គមសុីវេិ ក្រេន័ធផ្សសេរផ្សាយ និង្ក្រជាេេរែា
ពែីមបេូីេរមួកនុង្ការក្រយុទធក្រឆ្ងំ្អំពេីេុករេួយ 

 ការពធរីឱ្យកានខ់តក្រពសីរនូវររយិាកាសអាជីវកមម និង្ពេីកកមពស់ការក្រកួតក្រខជង្ពដ្ឋយយុតតិធមត៌ាមរយៈ
ការកាតរ់នថយការយិាធិរពតយយ េក្ងឹ្ង្ការអនុពោមេារព់ដ្ឋយពសមីភាេ និង្េុររំាតអំ់ពេីេុករេួយ
ក្គរទ់ក្មង្ខ់ែេជាឧរសគគកនុង្ការក្រករអាជីវកមមពៅកមពុជា 

 ការរពង្កីតយនតការធានាគណពនយយភាេ និង្ធានានូវការអនុវតតតុេយភាេអំណាេទាងំ្ថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន ក់
ពក្កាមជាតិ 
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 ការរពង្កីនក្រសិទធភាេ និង្ឯករាជយភាេររស់សាថ រន័ក្តួតេិនិតយការអនុវតតេារ ់ ែូេជា រែាសភា អាជាា ធរ 
សវនកមមជាតិ ក្កុមក្រឹការែាធមមនុញ្ញ និង្អង្គភាេក្រឆ្ងំ្អំពេីេុករេួយ 

 ការពេីកកមពស់តម្លា ភាេកនុង្ការក្រមូេេំណូេជាតិ ពដ្ឋយផ្សតេ់េទធភាេឱ្យសាធារណជនអាេទទួេាន
េត័ម៌្លន ទាកទ់ង្នឹង្អនករង្់េនធជូនរែា កនុង្ទិសពៅរពង្កីតជាររយិាកាសពជឿទុកេិតតពៅែេ់វសិ័យឯកជន 
និង្ជំពនឿេិតតររស់អនករង្េ់នធផ្សង្ខែរ។ 

អង្គការតម្លា ភាេកមពុជាពរតជាា  និង្ពក្តៀមែាួនរេួជាពក្សេពែីមបេូីេរមួជាមួយភាគីពាកេ់ន័ធទាងំ្អស់កនុង្ការជួយ
អនុវតតកំខណទក្មង្ស់ំខាន់ៗ  ពែីមបពីេីកកមពស់តម្លា ភាេ គណពនយយភាេ និង្នីតិរែាឱ្យកានខ់តក្រពសរីព ងី្ពៅកនុង្
ក្រពទស ។ 

េត័ម៌្លនសតីអំេីសនទសសនថ៍្នការយេ់ព ញីេីអំពេីេុករេយួ 

សនទសសនថ៍្នការយេព់ ញីេីអំពេីេុករេួយក្តូវានរពង្កីតព ងី្ែំរូង្កនុង្ឆ្ន  ំ ១៩៩៥ ខែេពធរីេំណាតថ់្នន ក់
ពេែពរៀង្ពេីទំ ំថ្នអំពេីេុករេួយកនុង្វសិ័យសាធារណៈពៅតាមក្រពទស និង្ខែនែីនីមួយៗពៅពេីសកេពោក 
តាមរយៈការដ្ឋកេិ់នទុតាមម្លក្តដ្ឋា នេី ០េិនទុ (េុករេួយខាា ងំ្) ពៅ ១០០េិនទុ (សាែ តសែំខាា ងំ្)។ សនទសសនថ៍្នការយេ់
ព ញីេីអំពេីេុករេួយក្តូវានគណនា និង្ពផ្សទៀង្ផ្លទ តព់ដ្ឋយពក្រីក្ាស់ក្រភ្េទិនននយ័ររស់សាថ រន័ខែេម្លនកិតតិនាមជា
ពក្េីន ពែីមបឆីាុេះរញ្ហច ងំ្អំេីទសសនៈថ្នការយេ់ព ញីររស់ធុរជន និង្អនកជំនាញពៅកនុង្ក្រពទសពៅពេីទំ ថំ្នអំពេីេុក
រេួយកនុង្វសិ័យសាធារណៈ។ 

សនទសសនថ៍្នការយេព់ ញីេីអំពេីេុករេួយ ឆ្ន ២ំ០២០ ពធរីេំណាតថ់្នន កព់េែពរៀង្េំពពាេះក្រពទស និង្ខែនែី 
សរុរេំនួន ១៨០ ពដ្ឋយេឹង្ខផ្សែកពៅពេីេទធផ្សេថ្នការសទង្ម់តិរ ូតែេ់េំនួន ១៣ទិនននយ័ ខែេឆាុេះរញ្ហច ងំ្អំេីការ
វាយតថ្មា និង្ទសសនៈថ្នការយេ់ព ញីររស់ធុរជន និង្អនកជំនាញនានា។ េំពពាេះក្រពទសកមពុជា ក្រភ្េទិនននយ័សរុរ
េំនួន ៨ ក្តូវានពក្រីក្ាសព់ែីមបគីណនាេិនទុសនទសសនថ៍្នការយេ់ព ញីេីអំពេីេុករេួយ ម្លនែូេជា៖ 

១. ការសទង្ម់តិេីធុរជនររស់ពវទិកាពសែាកិេចេិភ្េពោក ឆ្ន ២ំ០១៩ 
២. េំណាតថ់្នន កហ់ានិភ្យ័ក្រចាកំ្រពទសសតីេីការយេ់ែឹង្ជាសកេ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
៣. ទីភាន កង់្ហរក្រឹកាហានិភ្យ័នពយាាយ និង្ពសែាកិេចទរីរអាសុី ឆ្ន ២ំ០២០ 
៤. េំណាតថ់្នន កហ់ានិភ្យ័ក្រចាកំ្រពទសររស់ទីភាន កង់្ហរពសែាវទូិ ឆ្ន ២ំ០២០ 
៥. គពក្ម្លង្ថ្នភាេពផ្សសង្គន ថ្នក្រជាធិរពតយយ ឆ្ន ២ំ០២០ 
៦. សនទសសនស៍ាីេីនីតិរែាររស់គពក្ម្លង្យុតតិធមេិ៌ភ្េពោក ឆ្ន ២ំ០២០ 
៧. សនទសសនថ៍្នរខក្មរក្មួេររស់មូេនិធិ Bertelsmann ឆ្ន ២ំ០២០ 
៨. ការវាយតថ្មាសាថ រន័ និង្ពគេនពយាាយក្រចាកំ្រពទសររស់ធនាគរេិភ្េពោក ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
 

សក្ម្លរេ់ត័ម៌្លនេមែិតអំេីេទធផ្សេ និង្ក្រភ្េទិនននយ័ខែេពាកេ់ន័ធ សូមេូេពៅកាន៖់ www.transparency.org 
និង្ www.ticambodia.org/cpi2020 
 

### 
 

អង្គការតម្លា ភាេអនតរជាតិ គឺអង្គការសង្គមសីុវេិខែេឈានមុែកនុ ង្ការង្ហរក្រយុទធក្រឆ្ងំ្អំពេីេុករេួយ 
 

http://www.transparency.org/
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សក្ម្លរក់ារពធរីរទសម្លា សនសូ៍មទំនាកទំ់នង្៖ 

 ពោក ប ៉ិច ព៉ិេ ី នាយកក្រតិរតតថិ្នអង្គការតម្លា ភាេកមពុជា 
ទូរស័េទពេែ៖ (៨៥៥) ០៨៩ ៩៧២ ៦២០  
អីុខមេ៖ piseypech@ticambodia.org 
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