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សន្ទសសន្៍នន្ការយលឃ់ ើញពអីំឃពើពុករលយួឆ្ន ២ំ០១៩ 

សណួំរដែលសរួជាញកឹញាប ់
 
ឃតើសន្ទសសន៍្នន្ការយល់ឃ ើញពើអឃំពើពុករលយួគជឺាអវើ? 

សន្ទសសន៍្នន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយ(CPI) ឃ្វើការផ្ដល់ពនិ្ទុ ន្ិង្ចំណាត់ថ្នន ក់ចំឃ ោះបណាត
ប្បឃេស ន្ងិ្ដែន្ែើនានា តាមរយៈការវាយតនមាពើេំហនំន្អឃំពើពុករលយួកនុង្វស័ិយសាធារណៈរបស់ប្បឃេសទងំ្
ឃនាោះ ឃោយដផ្ែកឃលើការយល់ឃ ើញរបស់អនកជំនាញ ន្ិង្អនកប្បតិបតតិ្ុរកិចច។ សន្ទសសន៍្CPI គឺជាការគណនា
បញ្ចូ លគ្នន នន្ការសទង់្មតិ ន្ងិ្ការវាយតនមាពើអំឃពើពុករលួយ ចំន្ួន្ ១៣ របស់សាា ប័ន្ដែលម្លន្កិតតិនាមឃផ្សង្ៗ។ 
សន្ទសសន៍្CPI គឺជាសូចនាករនន្អំឃពើពុករលួយដែលប្តូវបាន្ឃប្បើប្បាស់យ៉ា ង្េូលំេូលាយឃៅេូទងំ្ពភិពឃលាក។ 
 
ឃតើប្បភពេនិ្នន័្យអវើខ្ាោះ ដែលប្តវូបាន្ឃប្បើប្បាស់សប្ម្លប់សន្ទសសន៍្នន្ការយល់ឃ ើញពើអឃំពើពុករលយួ? 

សន្ទសសន៍្នន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយឆ្ន ២ំ០១៩ ប្តូវបាន្គណនាឃោយឃប្បើប្បាស់ប្បភព
េិន្នន័្យចំន្ួន្ ១៣ របស់សាា ប័ន្ឯករាជយចំន្នួ្ ១២ដែលម្លន្ជំនាញកនុង្ការវភិាគអំពើអភបិាលកចិច ន្ងិ្
បរយិកាសអាជើវកមម។ ប្បភពព័ត៌ម្លន្ដែលប្តូវបាន្ឃប្បើប្បាស់សប្ម្លប់សន្ទសសន៍្CPIឆ្ន ២ំ០១៩ គឺដផ្ែកឃៅឃលើ
េិន្នន័្យដែលប្តូវបាន្ឃចញផ្ាយកនុង្រយៈឃពល២ឆ្ន ចុំង្ឃប្កាយឃន្ោះ។ សន្ទសសន៍្CPI ឃប្បើប្បាស់ដតប្បភពេិន្នន័្យ
ទងំ្ឡាយណាដែលផ្តល់ពនិ្ទុចំឃ ោះបណាត ប្បឃេស ន្ិង្ដែន្ែើទងំ្អស់(ឬភាគឃប្ចើន្) ន្ិង្វាយតនមាអំពើការយល់
ឃ ើញរបស់អនកជំនាញ ក់ព័ន្ធន្ឹង្អំឃពើពុករលួយឃៅកនុង្វស័ិយសាធារណៈកនុង្ប្បឃេសទងំ្ឃនាោះ។ អង្គការតម្លា
ភាពអន្តរជាតិពិន្តិយយ៉ា ង្ម៉ាត់ចត់ឃៅឃលើវ ិ្ ើសាស្តសតប្សាវប្ជាវរបស់ប្បភពេិន្នន័្យន្ើមួយៗ ឃែើមបើធានាថ្នេិន្នន័្យ
ទងំ្ឃនាោះសមប្សបឃៅតាមសដង់្ោគុណភាពរបស់អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាត។ិ សប្ម្លប់ព័ត៌ម្លន្លមែិតអពំើប្បភព
េិន្នន័្យ ប្បឃភេអនកចូលរមួសម្លា សន៍្ ឃហើយន្ិង្កប្មង្សណួំរប្សាវប្ជាវ សូមចូលឃៅអាន្ឯកសារពិពណ៌នាអំពើ
ប្បភពេនិ្នន័្យរបស់សន្ទសសន៍្CPIឃន្ោះ។ 
 
ឃហតុអវើបាន្ជាឃយើង្ប្តវូការសន្ទសសន៍្នន្ការយល់ឃ ើញពើអឃំពើពុករលយួ ប្បសនិ្ឃបើម្លន្ប្បភពេនិ្នន័្យចនំ្នួ្ ១៣
ឃផ្សង្ឃេៀត ឃ្វើការវាយតនមាពើអពំើពុករលយួឃៅកនុង្វស័ិយសាធារណៈរចួឃហើយ? 

គុណសមបតត ិ ៤ចំនុ្ច ដែលឃ្វើឱ្យសន្ទសសន៍្នន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលយួ គជឺាសូចនាករមួយែ៏
ម្លន្តនមាដផ្នកអភបិាលកចិច រមួម្លន្៖ 

1. សន្ទសសន៍្ CPI ម្លន្វសិាលភាពប្គបែណត ប់ឃលើភូមិសាស្តសតជាលកខណៈសកល 
2. សន្ទសសន៍្ CPI ម្លន្ភាពគួរឱ្យេុកចិតតជាង្ប្បភពន្ើមួយៗដែលប្តូវបាន្យកមកឃប្បើប្បាស់ឃោយដែក
ឃប្ ោះវាេូទត់បន្ាយភាពខុ្សឆ្គង្បាន្មួយកប្មិតដែមឃេៀតពើឃលើេិន្នន័្យទងំ្ឃនាោះ ឃោយសន្ទសសន៍្
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2 

 

CPI ឃ្វើការគណនាពិន្ទុជាម្យមឃោយឃប្បើប្បាស់េិន្នន័្យយ៉ា ង្ឃោចណាស់ ៣ឃផ្សង្គ្នន  ឬឃប្ចើន្រហូត
ែល់ ១៣េិន្នន័្យ។ 

3. សន្ទសសន៍្CPI ម្លន្ម្លប្តោា ន្ពិន្ទុពើ ០ ឃៅ១០០ ដែលអាចដញករកភាពខុ្សគ្នន បាន្កាន់្ដតប្បឃសើរ ក់
ព័ន្ធន្ឹង្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយ ឃបើឃ្ៀបន្ឹង្េិន្នន័្យទងំ្ឃនាោះដែលម្លន្ម្លប្តោា ន្ពិន្ទុ ប្តឹម   
១-៧ ឬ ១-១០ប៉ាុឃណាណ ោះសប្ម្លប់ប្បឃេសន្ើមួយៗ 

4. ខ្ណៈប្បភពេិន្នន័្យទងំ្ឃនាោះវាយតនមាពើលកខណៈឃផ្សង្ៗគ្នន នន្អំឃពើពុករលួយកនុង្វស័ិយសាធារណៈ 
ែូចឃន្ោះសន្ទសសន៍្CPI គឺជាការប្ចបាច់បញ្ចូ លគ្នន នូ្វេិែាភាពឃផ្សង្គ្នន នន្អំឃពើពុករលួយទងំ្ឃនាោះឱ្យឃៅ
ជាសូចនាករដតមួយ។ 

 
ឃហតុអវើសន្ទសសន៍្នន្ការយល់ឃ ើញពើអឃំពើពុករលយួប្តវូបាន្វាយតនមាឃោយពងឹ្ដផ្ែកឃៅឃលើការយល់ឃ ើញ? 

ជាេូឃៅ អំឃពើពុករលួយ គឺជាសកមមភាពខុ្សចាប់ទងំ្ឡាយណាដែលម្លន្ភាពលាក់កំបាងំ្ឃោយ
ឃចតនា ន្ងិ្អាចប្តូវបាន្រកឃ ើញតាមរយៈឃរឿង្អាប្សូវ ការឃសុើបអឃង្េត ឬការផ្ដនាទ ឃទសប៉ាុឃណាណ ោះ។ ខ្ណៈអនក
ប្សាវប្ជាវមកពើមជឈោា ន្បញ្ញា វន័្ត សង្គមសុើវលិ ន្ិង្រោា ភិបាលបាន្ឃ្វើការងារជាឃប្ចើន្ទក់េង្ន្ឹង្ការវាយតនមាពើ
អំឃពើពុករលួយកនុង្វស័ិយជាក់លាក់មួយចំន្ួន្ ប៉ាុដន្តបចចុបបន្នឃន្ោះពុំម្លន្សូចនាករណាមួយដែលវាយតនមាពើអំពើពុក
រលួយឃៅកប្មតិថ្នន ក់ជាតឃិោយផ្ទទ ល់ ន្ិង្លែតិលែន់្ឃនាោះឃែើយ។ ឃែើមបើឃ្វើឱ្យសន្ទសសន៍្CPIឃលចជារូបរាង្ឃែើង្ 
ប្បភពេនិ្នន័្យ ន្ិង្ការសទង់្មតិទងំ្អស់ខាង្ឃលើបាន្ឃប្បើប្បាស់នូ្វកប្មង្សំណួរដែលបាន្ឆ្ាង្កាត់ការឃរៀបចំ
យ៉ា ង្យកចតិតេុកោក់ឃែើមបើប្បមូលព័ត៌ម្លន្ពើអនកចូលរមួសម្លា សន៍្ម្លន ក់ៗ។ (សប្ម្លប់ព័ត៌ម្លន្លមែិតអពំើប្បភព
េិន្នន័្យ ន្ិង្កប្មង្សំណួរទងំ្ឃនាោះ សូមអាន្េើឃន្ោះ។) សន្ទសសន៍្CPIបាន្ប្បមូលនូ្វការយល់ឃ ើញរបស់ភាគើ
 ក់ព័ន្ធនានា ដែលជាេូឃៅម្លន្េំនាក់េំន្ង្យ៉ា ង្ខាា ងំ្ឃៅឃលើសូចនាករនន្អំឃពើពុករលយួ ែូចជាបេពិឃសា្ន៍្
របស់ប្បជាពលរែាឃៅកនុង្សណូំកជាឃែើម ប្តូវបាន្សកិាឃៅកនុង្ការវាស់ដវង្ពើអំឃពើពុករលួយជាសកល(GCB)។ 
 
ឃតើម្លន្ប្បឃេស ឬដែន្ែើណាខ្ាោះ ដែលប្តវូបាន្យកមកសកិាឃៅកនុង្សន្ទសសន៍្នន្ការយល់ឃ ើញពើអឃំពើពុករលយួ
ឆ្ន ២ំ០១៩? ឃហតុអវើ? 

ចំឃ ោះប្បឃេស ឬដែន្ែើមយួដែលប្តូវបាន្ោក់បញ្ចូ លឃៅកនុង្ការឃ្វើចណំាត់ថ្នន ក់ឃន្ោះ ប្បឃេសឃនាោះប្តូវ
ដតម្លន្ប្បភពេិន្នន័្យយ៉ា ង្ឃោចណាស់ចំន្នួ្ ៣របស់សន្ទសសន៍្CPI។ ប្បសិន្ឃបើម្លន្ប្បឃេសណាមួយមិន្ប្តូវ
បាន្ោក់បញ្ចូ លឃៅកនុង្ចណំាត់ថ្នន ក់របស់សន្ទសសន៍្ឃន្ោះ ម្លន្ន័្យថ្នចំន្ួន្ប្បភពេិន្នន័្យសប្ម្លប់ប្បឃេសឃនាោះ
មិន្ប្គប់ប្គ្នន់្ ឃហើយក៏មិន្ដមន្ម្លន្ន័្យថ្នប្បឃេសឃនាោះគ្នម ន្អំឃពើពុករលួយដែរ។ កនុង្ឆ្ន ឃំន្ោះ ម្លន្ប្បឃេស ន្ិង្
ដែន្ែើសរុបចំន្នួ្ ១៨០ ប្តូវបាន្ោក់បញ្ចូ លកនុង្ការវាយតនមា គឺែូចឃៅន្ឹង្ឆ្ន ២ំ០១៧ ន្ិង្ឆ្ន ២ំ០១៨ដែរ។ 
 
ឃតើអវើជាភាពខុ្សគ្នន រវាង្ចណំាត់ថ្នន ក់ ន្ងិ្ពនិ្ទុរបស់ប្បឃេស ឬដែន្ែើទងំ្ឃនាោះ? 

ពិន្ទុរបស់ប្បឃេស/ដែន្ែើមួយចង្ែុលបងាា ញពើកប្មិតនន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលួយឃៅកនុង្វស័ិយ 
សាធារណៈឃៅឃលើម្លប្តោា ន្ពិន្ទុពើ០-១០០ ដែល0 ម្លន្ន័្យថ្នពុករលួយខាា ងំ្ ឃហើយ១០០គសឺាែ តសែខំាា ងំ្។          
ចំណាត់ថ្នន ក់របស់ប្បឃេសន្ើមយួៗបងាា ញពើឃលខ្ឃរៀង្របស់ប្បឃេសឃនាោះឃ្ៀបន្ងឹ្ប្បឃេសឃផ្សង្ឃេៀតដែលម្លន្

https://www.transparency.org/_view/publication/8064


អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិ  សំណួរដែលសរួជាញឹកញាប់ 
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3 

 

កនុង្សន្ទសសន៍្ឃន្ោះ។ ចណំាត់ថ្នន ក់អាចម្លន្ការផ្ទា ស់បតូរ ប្បសិន្ឃបើចនំ្ួន្ប្បឃេសដែលប្តូវបាន្ោក់បញ្ចូ លឃៅកនុង្
សន្ទសសន៍្ឃន្ោះម្លន្ការផ្ទា ស់បតូរ។ 
 
ឃតើសន្ទសសន៍្ CPI ប្គបែណត ប់ឃៅឃលើេែិាភាពអវើខ្ាោះនន្អឃំពើពុករលយួ? 

ប្បភពេនិ្នន័្យរបស់សន្ទសសន៍្CPI ប្គបែណដ ប់ឃលើេិែាភាពនន្អំឃពើពុករលួយែូចខាង្ឃប្កាម ឃោយដផ្ែក
ឃលើកប្មង្សណួំរជាក់លាក់ដែលប្តូវបាន្ឃប្បើឃែើមបើប្បមូលេនិ្នន័្យ៖ 

 សំណូក 
 ការបដង្វរមូលន្ិ្ិសាធារណៈ 
 ការរ ើករាលោលនន្មស្តន្តើដែលឃប្បើប្បាស់តួនាេើរែាឃែើមបើផ្លប្បឃយជន៍្ឯកជន្ ឃោយមនិ្ប្បឈមន្ងឹ្
េណឌ កមមនាឃពលខាង្មុខ្ 

 លេធភាពរបស់រោា ភិបាលកនុង្ការេប់សាេ ត់អំឃពើពុករលួយ ន្ងិ្ពប្ង្ឹង្យន្តការសុចរតិភាពប្បកបឃោយ
ប្បសិេធភាពឃៅកនុង្វស័ិយសាធារណៈ 

 ដបបបេរែាបាល ន្ិង្ការយិ្បិឃតយយហួសឃហតុ ដែលអាចបឃង្េើន្ឱ្កាសនន្ការប្បប្ពឹតតអំឃពើពុករលយួ 
 ការដតង្តាងំ្តួនាេើឃោយដផ្ែកឃលើសមតាភាព ន្ិង្ដផ្ែកឃលើបកខពួកន្យិមឃៅកនុង្វស័ិយសាធារណៈ 
 ការផ្ដនាទ ឃទសដផ្នកប្ពហមេណឌ ប្បកបឃោយប្បសិេធភាពឃៅឃលើមស្តន្តើពុករលួយ 
 ការម្លន្ចាប់ប្គប់ប្គ្នន់្សតើពើការបឃញ្ចញព័ត៌ម្លន្ហរិញ្ាវតាុ ន្ិង្ការបឃញ្ច ៀសេំនាស់ផ្លប្បឃយជន៍្កនុង្
ចំឃណាមមស្តន្តើសាធារណៈ 

 ការគ្ន ំរដផ្នកចាប់ឃៅឃលើបុគគលរាយការណ៏ អនកកាដសត ន្ិង្អនកឃសុើបអឃង្េត ឃៅឃពលពួកឃគរាយ
ការណ៍ករណើ សណូំក ន្ងិ្អំឃពើពុករលយួ 

 ឥេធិពលរបស់្ុរជន្ឃៅឃលើមស្តន្តើសាធារណៈ 
 សិេធិរបស់សង្គមសុើវលិកនុង្ការេេួលបាន្ព័ត៌ម្លន្អពំើកិចចការសាធារណៈ។ 

 

សប្ម្លប់កប្មង្សណួំរទងំ្ប្សងុ្ដែលប្តូវបាន្ឃប្បើប្បាស់ឃោយប្បភពេនិ្នន័្យរបស់សន្ទសសន៍្CPI សូម
ដសវង្រកឯកសារពពិណ៌នាអំពើប្បភពេនិ្នន័្យទងំ្ឃនាោះ។ 
 
ឃតើេែិាភាពអវើខ្ាោះនន្អឃំពើពុករលយួ ដែលសន្ទសសន៍្ CPI មនិ្ប្គបែណត ប់? 
 ប្បភពេនិ្នន័្យរបស់សន្ទសសន៍្CPI មិន្ប្គប់ែណដ ប់ឃលើេិែាភាពនន្អំឃពើពុករលយួ ែូចខាង្ឃប្កាមឃេ៖ 

 ការយល់ឃ ើញ ឬបេពិឃសា្ន៍្របស់ប្បជាពលរែាទក់េង្ន្ងឹ្អំឃពើពុករលួយ 
 ការឃកង្បន្ាពំន្ធ 
 រហូំរហរិញ្ាវតាុេុចចរតិ 
 អនកដែលអាចជំរុញឱ្យម្លន្អំឃពើពុករលយួ (ឃមធាវ ើ គណឃន្យយករ េើប្បឹកាហរិញ្ាវតាុជាឃែើម) 
 ការលាង្លុយកខ្វក់ 
 អំឃពើពុករលួយកនុង្វស័ិយឯកជន្ 
 ឃសែាកិចចន្ិង្េើផ្ារឃប្ៅផ្ាូវការ។ 



អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិ  សំណួរដែលសរួជាញឹកញាប់ 
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4 

 

ឃតើប្បឃេស/ដែន្ែើដែលេេលួបាន្ពនិ្ទុទបជាង្ឃគ គជឺាប្បឃេសដែលម្លន្អឃំពើពុករលយួ្ងន់្្ងរបផុំ្តឃលើពភិព
ឃលាកដមន្ឬឃេ? 

មិន្ដមន្ឃេ។ សន្ទសសន៍្នន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុករលយួគឺជាសូចនាករនន្ការយល់ឃ ើញពើអំឃពើពុក
រលួយឃៅកនុង្វស័ិយសាធារណៈែូចជា អំឃពើពុករលយួកនុង្ដផ្នករែាបាល ន្ិង្ន្ឃយបាយជាឃែើម។ វាមិន្ដមន្ជា  
ការវនិ្ិចឆ័យឃៅឃលើកប្មិតនន្អពំើពុករលយួរបស់ប្បឃេស ឬសង្គមមយួទងំ្ប្សុង្ ឬឃៅឃលើឃគ្នលន្ឃយបាយ ឬ
សកមមភាពរបស់សាា ប័ន្ឯកជន្របស់ប្បឃេសឃនាោះឃែើយ។ ប្បជាពលរែារបស់ប្បឃេស/ដែលេេលួបាន្ចំណាត់
ថ្នន ក់ទបឃៅកនុង្សន្ទសសន៍្ឃន្ោះ ជាឃរឿយៗបងាា ញនូ្វកដើបារមាប្សឃែៀង្ៗគ្នន  ន្ិង្ឃ្វើការឃថ្នេ លឃទសឃៅឃលើអំឃពើពុក
រលួយ ក៏ែូចគ្នន ឃៅន្ងឹ្ប្បជាពលរែាដែលឃៅកនុង្ប្បឃេសដែលេេលួបាន្ពិន្ទុខ្ពស់ផ្ង្ដែរ។ 
  ជាង្ឃន្ោះឃៅឃេៀត ប្បឃេស/ដែន្ែើដែលេេលួបាន្ពិន្ទុទបជាង្ឃគ គឺជាប្បឃេសដែលប្តូវបាន្យល់
ឃ ើញថ្ន វស័ិយសាធារណៈម្លន្អំឃពើពុករលួយ្ងន់្្ងរកនុង្ចំឃណាមប្បឃេសែនេឃេៀតដែលសាិតឃៅកនុង្សន្ទសសន៍្
ឃន្ោះ។ ឃហើយសន្ទសសន៍្ឃន្ោះមិន្បាន្ផ្ដល់ព័ត៌ម្លន្ទក់េង្ន្ឹង្ប្បឃេស/ដែន្ែើឃផ្សង្ឃេៀតដែលមនិ្ប្តូវបាន្ោក់
បញ្ចូ លឃៅកនុង្ការឃ្វើចំណាត់ថ្នន ក់ឃែើយ។ 
 
ឃតើពនិ្ទុកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩របស់ប្បឃេសមយួ អាចឃប្បៀបឃ្ៀបជាមយួន្ងឹ្ឆ្ន មុំន្ៗបាន្ដែរឬឃេ? 

បាន្។ ជាដផ្នកមួយនន្ការដកសប្មួលវ ិ្ ើសាស្តសតដែលប្តូវបាន្ឃប្បើប្បាស់ឃែើមបើគណនាសន្ទសសន៍្CPI ឃៅ
ឆ្ន ២ំ០១២ ឃយើង្បាន្បឃង្េើតម្លប្តោា ន្ពនិ្ទុែមើពើ០-១០០។ ពិន្ទុរបស់ប្បឃេសន្ើមួយៗដែលប្តូវបាន្ផ្តល់ឱ្យឃោយ
ប្បភពេនិ្នន័្យទងំ្ឃនាោះ ប្តូវបាន្គណនាម្លប្តោា ន្ឃែើង្វញិ ឃោយឃប្បើប្បាស់ម្យមភាគ ន្ិង្គម្លា តសដង់្ោ  
លកខណៈសកល ចាប់តាងំ្ឆ្ន ២ំ០១២។ តាមរយៈការឃប្បើប្បាស់ម្លប្តោា ន្ឃន្ោះ ឃយើង្អាចឃប្បៀបឃ្ៀបពិន្ទុសន្ទសសន៍្
CPI កនុង្ឆ្ន មំួយឃៅឆ្ន មំួយឃេៀតបាន្ រាប់ពើឆ្ន ២ំ០១២មក។ ឃោយសារការដកសប្មលួវ ិ្ ើសាស្តសតឃន្ោះ ពិន្ទុនន្     
សន្ទសសន៍្CPI ឃៅមុន្ឆ្ន ២ំ០១២ មិន្អាចឃប្បៀបឃ្ៀបគ្នន បាន្ឃេ។ 
 

សប្ម្លប់ព័ត៌ម្លន្បដន្ាមអពំើការដកសប្មួលវ ិ្ ើសាស្តសតកនុង្ឆ្ន ២ំ០១២ សូមចូលឃៅកាន់្៖ Corruption 
Perceptions Index – An updated Methodology for 2012. 
 
ឃតើខ្្ុអំាចដសវង្រកតារាង្លេធផ្លទងំ្ប្សងុ្ឃៅតាមឆ្ន ឃំផ្សង្ៗឃៅឯណា? 

អនកអាចដសវង្រកព័ត៌ម្លន្ឃន្ោះឃៅឃលើឃគហេព័ំររបស់ឃយើង្ឃៅេើឃន្ោះ។ 
 
ខ្្ុចំង់្បឃង្េើតឃែើង្នូ្វលេធផ្លសន្ទសសន៍្ CPI សប្ម្លប់ការឃបាោះពុមាផ្ាយផ្ទទ ល់ខ្ាួន្របស់ខ្្ុ។ំ ឃតើខ្្ុបំ្តវូការឃសនើសុកំារ
អនុ្ញ្ញា តដែរឬឃេ? 

ឃេ។ លុោះប្តាដតម្លន្ការដណនាដំបបឃនាោះ។ ម្លតិការបស់អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិ ប្តូវបាន្រា៉ា ប់រង្ឃោយ
អាជ្ាប័ណណCreative Commons Attribution-NoDerivs 4.0។ ឃន្ោះម្លន្ន័្យថ្នអនកម្លន្ឃសរ ើភាពកនុង្ការឃប្បើ
ការងាររបស់ឃយើង្ឃោយមនិ្ចាបំាច់ទក់េង្មកឃយើង្ឃេ ែរាបណាអនកអនុ្ឃលាមឃៅតាមលកខខ្ណឌ ឃៅកនុង្អាជ្ា
ប័ណណឃនាោះ។ ឃហើយអនកអនុ្ឃលាមតាមលកខខ្ណឌ នន្អាជ្ាប័ណណ ែរាបណាអនកបងាា ញប្បាប់ពើឯកសារឃយង្ ន្ងិ្
តំណភាា ប់ឃៅកាន់្ឯកសាររបស់ឃយើង្ ែូចខាង្ឃប្កាម៖ 

file://ti-s.local/dfs01/OrgData/AR-Group/Research/Measuring%20Corruption/CPI/CPI%202012/Supporting%20materials/Finals/Finals/E.%20Corruption%20Perceptions%20Index%20-%20An%20updated%20methodology%20for%202012_FN.doc
file://ti-s.local/dfs01/OrgData/AR-Group/Research/Measuring%20Corruption/CPI/CPI%202012/Supporting%20materials/Finals/Finals/E.%20Corruption%20Perceptions%20Index%20-%20An%20updated%20methodology%20for%202012_FN.doc
http://www.transparency.org/
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ចណំង្ឃជើង្ម្លតកិា (ឆ្ន )ំ ឃោយអង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាត ិម្លន្អាជ្ាប័ណណ CC-BY-ND 4.0 
 

សូមោក់តណំភាា ប់ឃៅកាន់្ម្លតិការបស់អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិ ឃប្កាម ចណំង្ឃជើង្ម្លតកិា (ឆ្ន )ំ 
ដែលបាន្បញ្ញា ក់ខាង្ឃលើ។ 
 

លកខណៈ "NoDerivs" ម្លន្ន័្យថ្ន វាមិន្ប្តូវបាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យបញ្ចូ ល ឬផ្ទា ស់បតូរម្លតកិាឃៅឃប្កាមអាជ្ា
ប័ណណដែលបាន្បញ្ញា ក់ឃនាោះឃែើយ។ 

 
ឃតើខ្្ុអំាចឃប្បៀបឃ្ៀបលេធផ្លដែលម្លន្មុន្ឆ្ន ២ំ០១២បាន្ដែរឬឃេ? 

ឃេ។ ឃោយសារការដកសប្មលួវ ិ្ ើសាស្តសតរបស់ឃយើង្កនុង្ឆ្ន ២ំ០១២ លេធផ្លសន្ទសសន៍្មុន្ឆ្ន ឃំនាោះ មនិ្
អាចយកមកឃ្វើការឃប្បៀបឃ្ៀបបាន្ឃេ។ ម្លន្ដតលេធផ្លសន្ទសសន៍្ចាប់ពើឆ្ន  ំ ២០១២ប៉ាុឃណាណ ោះ ដែលអាចយក 
មកគ្នន ឃប្បៀបឃ្ៀបបាន្។ 

 
ឃតើខ្្ុអំាចឃប្បៀបឃ្ៀបរវាង្ប្បឃេសនានាបាន្ដែរឬឃេ ឃបើប្បឃេសទងំ្ឃនាោះប្តវូបាន្វាយតនំលឃោយប្បភពេនិ្នន័្យ
ឃផ្សង្ៗគ្នន ? 

បាន្។ តាមរយៈែំឃណើ រការនន្គណនាពិន្ទុឃែើង្វញិតាមម្លប្តោា ន្របស់ឃយើង្ ប្បភពេិន្នន័្យទងំ្ឃនាោះ
កាន់្ខ្ិតឃៅជិតម្យមភាគសកល ន្ិង្គម្លា តសតង់្ោ ឃោយម្លន្េិន្នន័្យឆ្ន ២ំ០១២ជាមូលោា ន្ ឃែើមបើអនុ្ញ្ញា ត
ឱ្យម្លន្ការឃប្បៀបឃ្ៀបឃៅតាមឃពលឃវលា។ ចំឃ ោះការបកប្សាយទងំ្ប្សងុ្នន្ែំឃណើ រការគណនាម្លប្តោា ន្ពិន្ទុ
ឃែើង្វញិរបស់ពួកឃយើង្ សូមអាចកណំត់សម្លគ ល់សដើពើ វ ិ្ ើសាស្តសតបឃចចកឃេស។ 

 
ប្បឃេសរបស់ខ្្ុបំាន្ផ្ទា ស់បតូរពនិ្ទុសន្ទសសន៍្ CPI ចនំ្នួ្ ១ ឬ២ពនិ្ទុ។ ឃតើឃន្ោះម្លន្ន័្យថ្នអឃំពើពុករលយួបាន្ឃកើន្
ឃែើង្/ែយចុោះដែរឬឃេ? 

សន្ទសសន៍្CPI គឺជាសូចនាករម្លន្លកខណៈផ្សបំញ្ចូ លគ្នន  ដែលយ៉ា ង្ឃោចណាស់ម្លន្ប្បភពេនិ្នន័្យ
ចំន្ួន្៣ ប្តូវបាន្ឃប្បើសប្ម្លប់ប្បឃេសមយួកនុង្ការគណនាពនិ្ទុសន្ទសសន៍្ឃន្ោះ។ ចំឃ ោះបណាត ប្បឃេសមួយចនំ្ួន្ 
ប្បភពេនិ្នន័្យទងំ្ឃនាោះបាន្ផ្តល់ពិន្ទុឱ្យប្សឃែៀង្ៗគ្នន  ខ្ណៈប្បឃេសឃផ្សង្ឃេៀត េេួលបាន្ពិន្ទុឆ្ង យពើគ្នន ។ 
ឃយើង្រាយការណ៍ពើភាពខុ្សគ្នន ឃន្ោះ ឃោយឃប្បើប្បាស់កំហុសសតង់្ោ ន្ិង្កំរតិខ្ពស់ ន្ិង្ទបនន្ចឃនាា ោះឃជឿេុកចិតត។ 
ប្បឃេសដែលេេលួបាន្ពិន្ទុប្សឃែៀង្ៗគ្នន ផ្ដល់ឱ្យឃោយប្បភពេិន្នន័្យទងំ្ឃនាោះ ន្ងឹ្ម្លន្កំហុសសតង់្ោតូច      
ខ្ណៈប្បឃេសដែលម្លន្ពិន្ទុខុ្សគ្នន ឃប្ចើន្ ន្ងឹ្ម្លន្កំហុសសតង់្ោ្ំ។ ការដប្បប្បួលពិន្ទុសន្ទសសន៍្ CPI ចំន្ួន្ ១ ឬ
២ពិន្ទុ មិន្ម្លន្ន័្យថ្ន ពិតជាម្លន្ការផ្ទា ស់បដូរតាមដបបសាតិឃិេ។ ការដប្បប្បួលតាមដបបសាតិ ិប្តូវបាន្រាយការណ៍
ឃៅកនុង្តារាង្លេធផ្ល Excel របស់ឃយើង្។ សូមអាន្ឯកសារ Excel ដែលម្លន្ចំណង្ឃជើង្ថ្ន៖ "Statistically 
Signifcant Changes" ។ 

 
 
 
 



អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិ  សំណួរដែលសរួជាញឹកញាប់ 
សន្ទសសន្ន៍ន្ការយលឃ់ ើញពើអំឃពើពុករលយួឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ឃតើសន្ទសសន៍្ CPI អាចប្បាប់ព័ត៌ម្លន្ឃពញឃលញពើអឃំពើពុករលយួឃៅកនុង្ប្បឃេសណាមយួបាន្ដែរឬឃេ? 
ឃេ។ សន្ទសសន៍្CPI ប្តូវបាន្កំណត់ឃៅកនុង្វសិាលភាពមយួ ដែលប្គប់ែណដ ប់េំហនំន្ការយល់ឃ ើញពើ

អំឃពើពុករលួយឃៅកនុង្វស័ិយសាធារណៈ របស់អនកជនំាញ ន្ិង្អនកប្បកបការងារកនុង្ប្បឃេសឃនាោះ។ ឃែើមបើបំឃពញ
នូ្វេសសន្ៈឃន្ោះឃហើយទញយកេិែាភាពឃផ្សង្ៗគ្នន នន្អំឃពើពុករលួយ អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាត ិ បាន្ផ្លិតការ
ប្សាវប្ជាវពើអំឃពើពុករលួយទងំ្ដបបគុណភាព ន្ិង្បរមិ្លណទងំ្ឃៅកនុង្កប្មិតពិភពឃលាកដែលឃ្វើឃែើង្ឃោយ
ឃលខា្ិការោា ន្របស់ខ្ាួន្ ន្ងិ្ឃៅថ្នន ក់ជាតិតាមរយៈសាខាអង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិដែលម្លន្មូលោា ន្ឃៅកនុង្
ប្បឃេសជាង្១០០ ឃៅជុំវញិពិភពឃលាក។ 
 

បដន្ាមឃលើសន្ទសសន៍្ CPI ឃន្ោះ អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិ ម្លន្ឯកសារប្សាវប្ជាវជាលកខណៈសកល
តំបន់្ ន្ងិ្ការប្សាវប្ជាវតាមវស័ិយែនេឃេៀត។ ព៏ត័ម្លន្លមែិត អាចរកបាន្តាមឃគហេំព័ររបស់ឃយើង្។ 
 
ឃតើម្លន្ការប្តតួពនិ្តិយឯករាជយ ឃលើសុពលភាពនន្វ ិ្ ើសាស្តសតរបស់សន្ទសសន៍្ CPI ដែរឬឃេ? 

មជឈមណឌ លប្សាវប្ជាវរមួនន្គណៈកមមការអឺរ ៉ាុប បាន្ឃ្វើសវន្កមមឯករាជយឃលើសន្ទសសន៍្ CPI ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ន្ិង្វ ិ្ ើសាស្តសតរបស់សន្ទសសន៍្ឃន្ោះ។ ការឃ្វើសវន្កមមែូចគ្នន ឃន្ោះ ប្តូវបាន្ឃ្វើឃែើង្កនុង្ឆ្ន  ំ២០១២ បនាទ ប់ពើម្លន្ការ
បញ្ចូ លវ ិ្ ើសាស្តសតែមើមួយសប្ម្លប់គណនាសន្ទសសន៍្ CPI ។ សវន្កមមទងំ្ពើរបាន្រកឃ ើញថ្ន សន្ទសសន៍្ CPI គឺ
ម្លន្ប្បទក់ប្កឡាគ្នន តាមលកខណៈេសសន្ទន្ន្ិង្ដផ្នកសាតិ ិ ប្ពមទងំ្ម្លន្រចនាសមព័ន្ធដែលម្លន្តុលយភាព។ 
របាយការណ៍ ន្ិង្អនុ្សាសន៍្ទងំ្ប្សុង្អាចរកបាន្ឃៅឃគហេំព័ររបស់ឃយើង្។ 

 
ឃតើការផ្ទា ស់បតូរតាមដបបសាតិបិ្តវូបាន្គណនាយ៉ា ង្ែូចឃមតច? 

ចាប់តាងំ្ពើឆ្ន ២ំ០១៨ អង្គការតម្លា ភាពអន្តរជាតិឃប្បើប្បាស់វ ិ្ ើសាស្តសតមួយដែលប្តូវបាន្ដកសប្មួល 
ឃែើមបើគណនាកហុំសសតង់្ោ ន្ិង្េំហបំ្បសិេធភាព ឃោយដផ្ែកឃលើែំបូនាម ន្របស់មជឈមណឌ លប្សាវប្ជាវរមួនន្គណៈ
កមមការអឺរ ៉ាុប។ ការផ្ទា ស់បតូរតាមដបបសាតិិប្តូវបាន្គណនាឃោយឃប្បើេំហបំ្បសិេធភាព គម្លា តសតង់្ោ ន្ងិ្ចំន្នួ្
ប្បភពេនិ្នន័្យដែលប្តូវបាន្ឃប្បើសប្ម្លប់ប្បឃេសន្ើមួយៗ។ ការដប្បប្បួលពនិ្ទុសន្ទសសន៍្CPI ប្តូវបាន្ចាត់េុកថ្ន
ម្លន្សារៈសំខាន់្តាមដបបសាតិិ ឃោយឃប្បើចឃនាា ោះឃជឿេុកចតិតកប្មិត ៩0%។ ការពពិណ៌នាទងំ្ប្សុង្ រមួទងំ្     
រូបមន្តនានា អាចរកបាន្ឃៅកនុង្កណំត់ចណំាសំដើពើ វ ិ្ ើសាស្តសតបឃចចកឃេស។ 
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