
សន្ទសសន្៍នន្ការយលឃ់ ើញ
ពីអំឃពើពុករលយួឆ្ន ២ំ០២១
លទ្ធផល
ប ៉ិច ព៉ិសី
នាយកប្បត៉ិបតត៉ិ
អង្គការតម្លា ភាពកម្ព ជា

ថ្ងៃទី២៥ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២២



CPI ២០២១៖ ប្រទេស១០ដែលមានពិនទុខ្ពស់បំផុត

ចាំណាតថ់្នន ក់ ប្បទទស/ខែនែី ព៉ិនទ 
១ ដាណឺម្ល៉ា ក ៨៨
១ ហ្វ ាំង្ឡង្់ ៨៨
១ នូខែលទសឡង្់ ៨៨
៤ ន័រខែស ៨៥
៤ ស៉ិង្ហប រ ី ៨៥
៤ ស  យខអត ៨៥
៧ សវ ីស ៨៤
៨ ហូឡង្់ ៨២
៩ ល ចសាំបួ ៨១
១០  អាលាឺម្៉ាង្់ ៨០



CPI ២០២១៖ ប្រទេស១២ដែលមានពិនទុទាបបំផុត
ចាំណាតថ់្នន ក់ ប្បទទស/ខែនែី ព៉ិនទ 
១៦៩ ប ូរ នឌី ១៩
១៦៩ សាធារណរែឋប្បជាធ៉ិបទតយយក ង្ទហ្គ ១៩
១៦៩ តួកទម្៉ានសីាា ន ១៩
១៧២ ហគទីណទអកាវ ទ័រ ១៧
១៧២ លីប ី ១៧
១៧៤ អាហវហ្ា នសីាា ន ១៦
១៧៤ កូទរ ៉ា (ខាង្ទ ងី្) ១៦
១៧៤ ទយខម្៉ាន ១៦
១៧៧ ទែ ៉ាទណស  យទអឡា ១៤
១៧៨ សូម្ល៉ា លី ១៣
១៧៨ ស ីរ ី ១៣
១៨០ ស ូែង់្ ខាង្តបូង្ ១១



ការទប្រៀបទ ៀបប្រទេសទាងំ១០ដែលមានពិនទុខ្ពសប់ំផុត
(២០២០-២០២១)
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CPI ឆ្ន ាំ២០២០ CPI ឆ្ន ាំ២០២១



ការទប្រៀបទ ៀបប្រទេសទាងំ១២ដែលមានពិនទទុាបបំផុត
(២០២០-២០២១)
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CPI ឆ្ន ាំ២០២០ CPI ឆ្ន ាំ២០២១



- ប្បទទសកម្ព ជាទទួលបាន២៣ព៉ិនទ ទៅកន ង្សនទសសន៍ថ្នការយល់ទ ញីពីអាំទពពី ករលួយ
ប្បចាំឆ្ន ាំ២០២១
 ទបីទធៀបនឹង្ឆ្ន ាំ២០២០ គឺទទួលបាន២ព៉ិនទ បខនាម្

- ប្បទទសកម្ព ជាទទួលបានចាំណាត់ថ្នន ក់ទ១ី៥៧ កន ង្ចាំទណាម្ប្បទទស/ខែនែចីាំននួ១៨០
ខែលប្តូែបានបញ្ចូ លកន ង្សនទសសន៍ទនេះ
 កាលពីឆ្ន ាំម្ ន កម្ព ជាទទួលបានចាំណាត់ថ្នន ក់១៦០/១៨០

- កម្ព ជាទៅខតជាប់ចាំណាត់ថ្នន ក់ទាបបាំផ តកន ង្ចាំទណាម្ប្បទទសជាសម្ល ៉ិកអាសា ន ន៉ិង្       
ចាំណាត់ថ្នន ក់ទាបបាំផ តទ៣ីទៅកន ង្តាំបន់អាស បីា៉ា ស ហីវ៉ិច
 ទៅខតជាប្បទទសខែលទគយល់ទ ញីថ្ន ម្លនកប្ម្៉ិតអាំទពពី ករលយួែពស់

CPI ២០២១៖ ប្រទេសកម្ពុជា



ពិនទុCPI សប្មាប់កម្ពុជាកនុងឆ្ន កំនលងម្ក (២០១២-២០២១)
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1. WEF : ការសទង្ម់្ត៉ិពីធ រ នរបសទ់ែទ៉ិកាទសែឋក៉ិចចព៉ិភពទោក ឆ្ន ាំ២០២០
2. PERC : ទីភាន កង់ារប្បឹកាហ្ន៉ិភយ័នទោបាយ ន៉ិង្ទសែឋក៉ិចចទវីបអាស  ីឆ្ន ាំ២០២១
3. GI : ចាំណាតថ់្នន កហ់្ន៉ិភយ័ប្បចាំប្បទទសសតពីីការយលែឹ់ង្ជាសកល ឆ្ន ាំ២០២០
4. EIU : ចាំណាតថ់្នន កហ់្ន៉ិភយ័ប្បចាំប្បទទសរបសទី់ភាន កង់ារទសែឋែ ៉ិទូ ឆ្ន ាំ២០២១
5. VDEM  : គទប្ម្លង្ថ្នភាពទផសង្គ្នន ថ្នប្បជាធ៉ិបទតយយ ឆ្ន ាំ២០២១
6. WJP : សនទសសនស៍ដពីីនីត៉ិរែឋរបសគ់ទប្ម្លង្យ តត៉ិធម្ព៌៉ិភពទោក ឆ្ន ាំ២០២១
7. BF (TI) : សនទសសនថ៍្នបខប្ម្បប្មួ្លរបសមូ់្លន៉ិធ៉ិ Bertelsmann ឆ្ន ាំ២០២២
8. WB : ការវាយតថ្ម្ាសាា បន័ ន៉ិង្ទគ្នលនទោបាយប្បចាំប្បទទសរបសធ់នាគ្នរព៉ិភពទោក ឆ្ន ាំ២០២០

CPI ២០២១៖ ប្រភពេិននន័យសប្មាប់ប្រទេសកម្ពុជា
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ការទប្រៀបទ ៀបប្រភពេិននន័យសប្មាប់កម្ពុជា(២០២០-២០២១)

1. WEF : ការសទង្ម់្ត៉ិពីធ រ នរបសទ់ែទ៉ិកាទសែឋក៉ិចចព៉ិភពទោក ឆ្ន ាំ២០១៩ ន៉ិង្ឆ្ន ាំ២០២០
2. PERC : ទីភាន កង់ារប្បឹកាហ្ន៉ិភយ័នទោបាយ ន៉ិង្ទសែឋក៉ិចចទវីបអាស  ីឆ្ន ាំ២០២០ ន៉ិង្ឆ្ន ាំ២០២១
3. GI : ចាំណាតថ់្នន កហ់្ន៉ិភយ័ប្បចាំប្បទទសសតពីីការយលែឹ់ង្ជាសកល ឆ្ន ាំ២០១៩ ន៉ិង្ឆ្ន ាំ២០២០
4. EIU : ចាំណាតថ់្នន កហ់្ន៉ិភយ័ប្បចាំប្បទទសរបសទី់ភាន កង់ារទសែឋែ ៉ិទូ ឆ្ន ាំ២០២០ ន៉ិង្ឆ្ន ាំ២០២១
5. VDEM  : គទប្ម្លង្ថ្នភាពទផសង្គ្នន ថ្នប្បជាធ៉ិបទតយយ ឆ្ន ាំ២០២០ ន៉ិង្ឆ្ន ាំ២០២១
6. WJP : សនទសសនស៍ដពីីនីត៉ិរែឋរបសគ់ទប្ម្លង្យ តត៉ិធម្ព៌៉ិភពទោក ឆ្ន ាំ២០២០ ន៉ិង្ឆ្ន ាំ២០២១
7. BF (TI) : សនទសសនថ៍្នបខប្ម្បប្មួ្លរបសមូ់្លន៉ិធ៉ិ Bertelsmann ឆ្ន ាំ២០២០ ន៉ិង្ឆ្ន ាំ២០២២
8. WB : ការវាយតថ្ម្ាសាា បន័ ន៉ិង្ទគ្នលនទោបាយប្បចាំប្បទទសរបសធ់នាគ្នរព៉ិភពទោក ឆ្ន ាំ២០១៩ ន៉ិង្២០២០
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CPI ២០២១ (ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ា ន)
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ការទប្រៀបទ ៀបពិនទុCPI សប្មាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ា ន
កនុងឆ្ន កំនលងម្ក
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ស៉ិង្ហប រ ី ប្ពុយទណ ម្ល៉ា ទឡស ី ទែៀតណាម្ ឥណឌូ ទណស ី
ថ្ង ហវលីីពីន ឡាែ ម្ីោ៉ា ន់ម្ល៉ា កម្ព ជា



អន សាសនស៍ាំខាន់ៗ របសអ់ង្គការតម្លា ភាពកម្ព ជា រមួ្ម្លន៖
1. ទគ្នរពស៉ិទធ៉ិចាំបាចទ់ែមី្បទីធវឱី្យសាា បន័/ប គគលខែលម្លនតនួាទនី៉ិង្អាំណាចម្លនការទទលួែ សប្តែូ។ រដាឋ ភ៉ិបាលគួរបញ្ចប់

ការរតឹតប៉ិតស៉ិទធ៉ិទសរភីាពបទញ្ចញម្ត៉ិ ស៉ិទធ៉ិថ្នការ ួប  ាំ ន៉ិង្ការប្បមូ្លផត ាំ ទហយីធានាថ្នយ តត៉ិធម្៌ចាំទ េះបទទលមីស
ប្បឆ្ាំង្អនកការ រស៉ិទធ៉ិម្ន សសប្តូែខតជាក៉ិចចការអាទ៉ិភាពបាំផ ត។

2. សាដ រ ន៉ិង្ពប្ង្ងឹ្យនតការប្តតួព៉ិន៉ិតយសាា បន័/ប គគលខែលម្លនតនួាទនី៉ិង្អាំណាច។សាា ប័នសាធារណៈខែលទទួលបនទ ក
ជាអនកប្តួតព៉ិន៉ិតយម្លនែូចជា ភាន ក់ងារប្បឆ្ាំង្អាំទពីព ករលួយ ន៉ិង្សាា ប័នសែនកម្ម ប្តូែខតម្លនឯករា យភាព ម្លន
ធនធានប្គប់ប្គ្នន់ ន៉ិង្ប្តូែបានផដលស់៉ិទធ៉ិអាំណាចទែីម្បខីសវង្រក ន៉ិង្ផដនាទ ទទាសចាំទ េះអាំទពីែ សឆ្គង្។ រែឋសភា ន៉ិង្
ត ោការប្តូែខតម្លនឯករា យភាព ន៉ិង្អាចទប់សាា ត់ការបាំ នហួសខែនសម្តាក៉ិចចរបសអ់ង្គនតី៉ិប្បត៉ិបតត៉ិ។ 

3. ទធវីែ ៉ិទសាធនកម្ម/អន ម្ត័បទបបញ្ញតត៉ិប្បឆ្ាំង្អាំទពពី ករលួយ ន៉ិង្ធានាថ្នបទបបញ្ញតត៉ិទនាេះប្សបតាម្បទដាឋ ន ន៉ិង្ការ    
អន ែតតតាម្ទគ្នលការណ៍អនតរជាត៉ិ ខែលរមួ្ម្លន៖ ការទធវីែ ៉ិទសាធនកម្មទលីម្លប្តាម្ួយចាំនួនកន ង្ចាប់សដីពីការប្បឆ្ាំង្
អាំទពីព ករលួយ ជាព៉ិទសសម្លប្តាខែល ក់ព័នធនឹង្ការប្បកាសប្ទពយសម្បតត៉ិ ន៉ិង្ការបរ ៉ិហ្របងាា ច់ទករ ត ិ៍ ឬការរាយ
ការណ៍ម្៉ិនព៉ិត ន៉ិង្ការអន ម្័តទសចកដីប្ ង្ចាប់សដីពីស៉ិទធ៉ិទទួលបានព័តម៌្លន ន៉ិង្ចាប់សដីពីការការ រប គគលរាយ
ការណ៍ សាកស ីអនក ាំនាញ ន៉ិង្ នរង្ទប្គ្នេះ ទហយីន៉ិង្ទសចកដីប្ ង្ប្កម្សីលធម្៌ែ ៉ិជាា  ីែៈសប្ម្លប់ម្្នតីសាធារណៈ។

4. ទធវីឱ្យកានខ់តប្បទសីរទឡងី្នូែការប្បកតួប្បខ ង្ទដាយយ តត៉ិធម្ស៌ប្ម្លប់ែ ៉ិសយ័ឯក ន រមួ្ទាាំង្ការទលីកកម្ពសត់ម្លា ភាព
ទលីកម្មស៉ិទធ៉ិសា ីែកម្ម លទធកម្មសាធារណៈ ន៉ិង្ការទគ្នរពចាប់ទដាយទសមីភាព។

អនសុសនស៍ខំាន់ៗ



សមូអរគុណ

រួម្គ្នន ប្បឆ្ាំង្អាំទពពី ករលួយ


