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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ពត័៌មាន 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទ២ី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ – ពេខាធកិារដ្ឋា នថ្នអង្គការតម្លា ភាេអនតរជាតិខែេម្លនការយិាេ័យ
ពៅទីក្កុង្ខ ៊ែរឡងំ្ ក្ ពទសអាេាឺម៉្ង់្បានពេញផ្សាយនូវេទធផ្សេសនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេីអំពេីេុករេួយឆ្ន ២ំ០១៧។ 
សនទសសន៍ពនេះពធវីការវាយតថ្ម្ាេំណាត់ថ្នន ក់េំព េះក្ ពទស និង្ខែនែីសរុ េំនួន១៨០ ពដ្ឋយខផ្សែកពៅពេីការយេ់ព ញី
រ ស់អនកជំនាញ និង្ធុរៈជនអំេីកំរតិថ្នអំពេេុីករេួយពៅកនុង្វស័ិយសាធារណៈពៅកនុង្ក្ ពទសនីម្ួយៗ។ សនទសសន៍ពនេះ
ពធវីការផ្សដេ់េិនទុេំព េះក្ ពទសទងំ្ពនាេះពដ្ឋយខផ្សែកពេីម្លក្តដ្ឋា នេី ០េិនទុ (េុករេួយខាា ងំ្) ពៅ ១០០េិនទុ (សាែ តសែំខាា ងំ្)។ 
ពៅកនុង្ឆ្ន ពំនេះ េទធផ្សេសនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេីអំពេីេុករេួយរកព ញីថ្ន ក្ ពទសេំនួនជាង្២/៣ទទួេបានេិនទុ
តិេជាង្ ៥០ ខែេម្លនេិនទុជាម្ធយម្ ៤៣។ ព ីយកនុង្រយៈពេេ៦ឆ្ន េុំង្ពក្កាយពនេះ ក្ ពទសជាពក្េីនពៅខតម្លនការ
ខក្ ក្ ួេជាវជិជម្លនតិេតួេ ឬម្ិនម្លនការខក្ ក្ ួេពសាេះ។ គួរឱ្យកត់សម្លគ េ់ជាង្ពនេះពៅពទៀត ការវភិាគេង្ែុេ ង្ហា ញថ្ន 
ក្ ពទសខែេទទួេបានេំណាត់ថ្នន ក់អំពេីេុករេួយកាន់ខតធៃន់ធៃរ ហាក់ ីែូេជាម្លនទំពនារកនុង្ការគំរាម្កំខ ង្ពៅពេី
សង្គម្សុីវេិ នងិ្ក្ េ័នធផ្សសេវផ្សាយកាន់ខតខាា ងំ្។ 

ពៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ ក្ ពទសកម្ពុជាទទេួបានេិនទុ ២១ ពេីេនិទុអតិ រម្ល ១០០ ខែេ ង្ហា ញថ្នក្ ពទសកម្ពុជាពៅ
រកាេិនទុែខែេកនុង្រយៈពេេ៤ឆ្ន ជំា ់ៗគ្នន  ព ីយក្ ពទសកម្ពុជាឈរពៅពេែពរៀង្ទី១៦១ កនុង្េំណាត់ថ្នន ក់ជាសកេ
ខែេម្លនក្ ពទស និង្ខែនែីសរុ េំនួន ១៨០ ខែេក្តូវបានយកម្កសិកាពៅឆ្ន ពំនេះ។ ការខក្ ក្ ួេេំណាត់ថ្នន ក់រ ស់
ក្ ពទសកម្ពុជាកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ពនេះ ក៏ពក្ េះខតម្លនការ ញ្ចូ េ ខនែម្នូវក្ ពទសេំនួន៤ពផ្សសង្ពទៀតពៅកនុង្ការសិកា ខែេ
ពធវីឱ្យេំនួនក្ ពទស និង្ខែនែីសរុ ពកីនព ីង្េី ១៧៦ (ឆ្ន ២ំ០១៦) ពៅ ១៨០ក្ ពទស (ឆ្ន ២ំ០១៧)។ ព តុែូពេនេះ 
ការខក្ ក្ ួេេណំាត់ថ្នន ក់ម្ិនខម្នម្លនន័យថ្ន កក្ម្តិថ្នអំពេេុីករេួយកនុង្វស័ិយសាធារណៈពៅក្ ពទសកម្ពុជាម្លនេកខណៈ
ធៃន់ធៃរជាង្ឆ្ន កំនាង្ម្កពនាេះពទ។ 

េទធផ្សេឆ្ន ២ំ០១៧ ង្ហា ញថ្ន ព ីពទេះជារដ្ឋា ភិ្បាេក្ ឹង្ខក្ ង្ពធវីកិេចការង្ហរម្ួយេំនួននាពេេងមីៗពនេះែូេជា 
ការពបាេះជំហានគួរឱ្យកត់សម្លគ េ់ពៅពេីការខកេម្ែក្ក ែ័ណឌ គតយុិតតិ និង្ ទ បញ្ញតតិម្យួេំនួន ក្េម្ទងំ្ការពធវឱី្យកាន់ខត
ក្ ពសីរព ងី្នូវការេុេះ ញ្ជ ីសាជីវកម្ម និង្ការក្ មូ្េេនធជាពែីម្ក៏ពដ្ឋយកដី កិេចែិតែំក្ ឹង្ខក្ ង្ទងំ្ពនាេះពៅម្ិនទន់ក្គ ់
ក្គ្នន់ខែេអាេពធវីឱ្យម្លនការផ្លា ស់ ដូរទសសនៈថ្នការយេ់ព ញីរ ស់អនកជំនាញ និង្ស គម្ន៍អាជីវកម្មពៅពេីសាែ នភាេ
ថ្នអំពេីេុករេួយកនុង្វស័ិយសាធារណៈពៅក្ ពទសកម្ពុជាពៅព យីពទ។ ការវភិាគក៏បានកត់សម្លគ េ់ផ្សង្ខែរថ្ន កំខណទក្ម្ង់្ 
សំខាន់ៗជាពក្េីន ក់េ័នធនឹង្ការក្ យុទធក្ ឆ្ងំ្អំពេីេុករេយួ ខែេក្តូវបានពេីកព ងី្ពដ្ឋយអនកជំនាញខផ្សនកអភ្ិបាេកិេច 
និង្អនកជំនាញក្ យុទធក្ ឆ្ងំ្អំពេីេុករេួយ ម្ិនក្តូវបានយកពៅអនុវតតក្ ក ពដ្ឋយក្ សិទធភាេ និង្ទន់ពេេពវលាពៅ
ព យី។ ការកាត់ នែយ ញ្ហា អំពេីេុករេួយកនុង្វស័ិយយុតតធិម៌្ និង្ការពេីកកម្ពស់សិទធទិទួេបានយុតតិធម៌្ពៅខតជា ញ្ហា
ម្ួយខែេក្តូវការវធិានការព្ាីយត ជា នាទ ន់។ អង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជាពសនីឱ្យម្លនការពធវីវពិសាធនកម្មពៅពេីែាឹម្សារថ្ន
ម្លក្ាមួ្យេំនួនកនុង្េា ់សដីេី ការក្ យុទធក្ ឆ្ងំ្អំពេីេុករេួយរមួ្ម្លន៖ ការខេង្អំេីសារៈសំខាន់ថ្នការក្ កាសក្ទេយ
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សម្បតតិជាសាធារណៈ ពដ្ឋយរមួ្ ញ្ចូ េទងំ្ ដី ក្ េនធ និង្សម្លជិកក្គួសារផ្លទ េ់ផ្សង្ខែរ។ អង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជាក៏សូម្
ពសនីឱ្យ ពង្កតី នងិ្េក្ង្ងឹ្ការអនុវតត ទ បញ្ញតត ិឬយនតការ ក់េ័នធនានាកនុង្ការពដ្ឋេះក្សាយ ញ្ហា  កសេកួនិយម្ នងិ្ទំនាស់
ផ្សេក្ ពយាជន៍ពៅកនុង្សាែ  ័នសាធារណៈផ្សង្ខែរ។ 

ពលាក រត័ន សោភណ័ ក្ ធានក្កុម្ក្ ឹកាភ្ិបាេថ្នអង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជាម្លនក្ សាសន៍ថ្ន៖ “ពទេះ ីជាកម្ពុជា
ទទួេបានេិនទុ ែខែេែូេឆ្ន មុំ្ន  ុ៉ខនតពយីង្សពង្កតព ីញថ្នរដ្ឋា ភិ្បាេសពក្ម្េបាននូវេទធផ្សេេីកិេចែំក្ ឹង្ខក្ ង្ពេីកំខណ
ទក្ម្ង្ម់្ួយេំនួនផ្សង្ខែរ។ ឧទ រណ៍៖ ការ ពង្កីនការក្ មូ្េេនធ និង្ការកាត់ នែយអំពេីេុករេួយខាន តតូេកនុ ង្ការផ្សដេ់
សាវាសាធារណៈសំខាន់ៗម្យួេំនួនពៅែេ់ក្ ជាេេរែា ខែេជាខផ្សនកម្ួយថ្នកំខណទក្ម្ង្គ់ួរឱ្យកត់សម្លគ េ់ែថ្ទពទៀត” ។ 
ពលាក ខនែម្ថ្ន៖ “េុេះក្ាខតម្លនការអនុវតតកំខណទក្ម្ង្ស់ខំាន់ៗ ពទី អាេផ្លា ស់ ដូ រការយេ់ព ីញពៅពេីអំពេីេុករេួយ
ពៅកនុ ង្សនទសសន៍ពនេះបាន” ។ 

ព ីក្កព កពម្ីេសាែ នភាេកនុង្តំ ន់ ក្ ពទសកម្ពុជាទទួេបានេិនទុទ ជាង្ពគព ីពក្ ៀ ពធៀ នឹង្ក្ ពទសែថ្ទពទៀត
ពៅកនុង្តំ ន់អាសា៊ែ ន ព យីជាក្ ពទសទទួេបានេិនទុទ  ំផុ្សតទី៣ពៅកនុង្តំ ន់អាសុប៉ីាសុី វេិ។ ែណៈេិនទុសនទសសន៍ថ្ន
ការយេ់ព ញីេីអំពេីេុករេយួរ ស់ក្ ពទសកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៧ម្ិនម្លនការខក្ ក្ ួេ ក្ ពទសជាពក្េីនពៅកនុង្តំ ន់អាសា៊ែ ន
ទទួេបានេិនទុក្ ពសីរជាង្មុ្នគួរឱ្យកត់សម្លគ េ់។ ជាក់ខសដង្ ក្ ពទសក្េុយពណពកីន ៤េិនទុ(េី៥៨ ពៅ៦២) ក្ ពទសថ្ង
ពកីន ២េិនទុ(េី៣៥ ពៅ៣៧) ក្ ពទសពវៀតណាម្ពកីន ២េិនទុ(េី៣៣ ពៅ៣៥) ក្ ពទសម្ីយ៉ាន់ម៉្លពកីន ២េិនទុ(េី២៨ 
ពៅ៣០)។ ពដ្ឋយខទបក ក្ ពទសម្ួយេំនួនក៏ទទួេបានេិនទុទ ជាង្មុ្ន ឬរកាពៅែខែេផ្សង្ខែរ ែូេជា៖ ក្ ពទសម៉្លព សុី
ងយ ២េិនទុ(េី៤៩ ម្ក៤៧) ក្ ពទស វេីីេីនងយ ១េិនទុ(េ៣ី៥ ម្ក៣៤) និង្ក្ ពទសឡវងយ ១េិនទុ (េី៣០ ម្ក២៩) 
េំខណកក្ ពទសសឹង្ា ុរ ី(៨៤េិនទុ) និង្ក្ ពទសឥណឌូ ពណសុី (៣៧េនិទុ) រកាេិនទុពៅែខែេ។ 

ពលាក ព្រាប ក្លុ នាយកក្ តិ តតិថ្នអង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជាម្លនក្ សាសន៍ថ្ន៖“រដ្ឋា ភិ្បាេកម្ពុជាគួរអនុវតត
កិេចែិតែំក្ ឹង្ខក្ ង្នានាពែីម្បីពេីកកម្ពស់ការេូេរមួ្យ៉ាង្សកម្មរ ស់សង្គម្សីុវេិ អង្គការមិ្នខម្នរដ្ឋា ភិ្បាេ និង្អង្គការ
ស គម្ន៍ កនុ ង្ការ ង្ហក រ ក្ យុទធក្ ឆ្ងំ្អំពេីេុករេួយ និង្ពេីកកម្ពស់ការយេ់ែឹង្រ ស់សាធារណជនពៅពេីអតែិភាេ 
មូ្េព តុ ភាេធៃន់ធៃរ និង្ការគំរាម្កំខ ង្នានាខែេ ង្កព ីង្ពដ្ឋយអំពេីេុករេួយ ែូេម្លនខេង្កនុ ង្ ម្លក្ា ១៣ ថ្ន
អនុសញ្ហញ អង្គការស ក្ ជាជាតិក្ ឆ្ងំ្អំពេីេុករេួយ ខែេក្ ពទសកម្ពុជាបានផ្សដេ់សច្ចច  ័ន” ។ 

ជាងមីម្តង្ពទៀត អង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជាសូម្អំ វនាវឱ្យរាជរដ្ឋា ភ្ិបាេ ពង្កីត និង្ ពង្កីនការអនុវតតសកម្មភាេកំខណ
ទក្ម្ង់្ជាក្ េ័នធខែេជាេណុំេអាទិភាេ។ ព យីពសេកដីក្ ង្េា ់សដីេី ការការ រ ុគគេរាយការណ៍ ពសេកដីក្ ង្េា ់
សដីេី ការការ រសាកសី អនកជំនាញ និង្ជនរង្ពក្គ្នេះ និង្ពសេកដីក្ ង្េា ់សដីេី សិទធិទទួេបានេ័ត៌ម្លន គួរខតក្តូវបាន
អនុម័្តឱ្យបានទន់ពេេពវលា។ ការធានានូវឯករាជយភាេរ ស់តុលាការ គឺជាគនាឹេះកនុង្ការកសាង្ទំនុកេិតតេសីាធារណជន 
និង្ការេក្ង្ងឹ្ជំពនឿេិតតេីវនិិពយាគិន។ រដ្ឋា ភ្ិបាេក៏គួរខតធានានូវ រយិាកាសអំពណាយផ្សេសក្ម្ល ់ការង្ហរក្ យុទធក្ ឆ្ងំ្
អំពេីេុករេួយ នងិ្ការកសាង្នីតិរែា នងិ្អភ្បិាេកិេចាម្ខ  ក្ ជាធ ិពតយយផ្សង្ខែរ។ អង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជាព ដជាា េតិត 
និង្ពក្តៀម្ែាួនរេួជាពក្សេកនុង្ការេូេរមួ្ជាម្ួយរដ្ឋា ភ្ិបាេ និង្សាែ  ័ន ក់េ័នធនានា ពែីម្បរីមួ្េំខណកកនុង្ការអនុវតតកំខណ-
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ទក្ម្ង់្សំខាន់ៗ និង្ពែីម្បពីេកីកម្ពស់តម្លា ភាេ សុេរតិភាេ គណពនយយភាេ ការអភ្ិវឌ្ឍក្ ក ពដ្ឋយេីរភាេ និង្ាម្ខ  
ក្ ជាធិ ពតយយពៅកម្ពុជា។ 

េ័ត៌ម្លនសតអីេំសីនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេអីពំេេុីករេយួ 

សនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ីញេីអំពេីេុករេួយក្តូវបាន ពង្កីតព ីង្ែំ ូង្កនុង្ឆ្ន  ំ ១៩៩៥ ខែេពធវីេំណាត់ថ្នន ក់ 
ពេែពរៀង្ពេីទំ ំថ្នអំពេីេុករេួយកនុង្វស័ិយសាធារណៈពៅាម្ក្ ពទស និង្ខែនែីនីម្ួយៗពៅពេីសាកេពលាក 
ាម្រយៈការដ្ឋក់េិនទុាម្ម្លក្តដ្ឋា នេី ០េិនទុ (េុករេួយខាា ងំ្) ពៅ ១០០េិនទុ (សាែ តសែំខាា ងំ្)។ សនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញី
េីអំពេីេុករេួយក្តូវបានគណនា និង្ពផ្សទៀង្ផ្លទ ត់ពដ្ឋយពក្ ីក្បាស់ក្ ភ្េទិននន័យរ ស់សាែ  ័នខែេម្លនកិតតិនាម្ជាពក្េីន 
ពែីម្បី្ ាុេះ ញ្ហច ងំ្អំេីទសសនៈថ្នការយេ់ព ញីរ ស់ធុរៈជន និង្អនកជំនាញពៅកនុង្ក្ ពទសពៅពេីទំ ថំ្នអំពេីេុករេួយ
កនុង្វស័ិយសាធារណៈ។ 

សនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេីអំពេីេុករេួយឆ្ន ២ំ០១៧ ពធវីេំណាត់ថ្នន ក់ពេែពរៀង្េំព េះក្ ពទស និង្ខែនែី 
សរុ េំនួន ១៨០ ពដ្ឋយេឹង្ខផ្សែកពៅពេីេទធផ្សេថ្នការសទង់្ម្តិរ ូតែេ់េំនួន ១៣ទិននន័យ ខែេ្ាុេះ ញ្ហច ងំ្អំេីការ
វាយតថ្ម្ា និង្ទសសនៈថ្នការយេ់ព ីញរ ស់ធុរៈជន និង្អនកជំនាញនានា។ េំព េះក្ ពទសកម្ពុជា ក្ ភ្េទិននន័យសរុ 
េំនួន ៨ ក្តូវបានពក្ ីក្បាស់ពែមី្បគីណនាេិនទុសនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេអីំពេីេុករេួយ ម្លនែូេជា៖ 

១. សនទសសន៍ថ្ន ខក្ម្ ក្ម្េួរ ស់មូ្េនិធិ Bertelsmann ឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៨ 
២. េណំាត់ថ្នន ក់ហានភ័ិ្យក្ ច្ចកំ្ ពទសរ ស់ទីភាន ក់ង្ហរពសែាវទូិ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
៣. េណំាត់ថ្នន ក់ហានិភ័្យក្ ច្ចកំ្ ពទសសតីេីការយេ់ែងឹ្ជាសកេ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
៤. ទីភាន ក់ង្ហរក្ ឹកាហានភ័ិ្យនពយាបាយ នងិ្ពសែាកិេចទវ ីអាសុី ឆ្ន ២ំ០១៧ 
៥. ការវាយតថ្ម្ាសាែ  ័ន និង្ពគ្នេនពយាបាយក្ ច្ចកំ្ ពទសរ ស់ធនាគ្នរេភិ្េពលាក ឆ្ន ២ំ០១៧ 
៦. ការសទង់្ម្តិេធុីរៈជនរ ស់ពវទិកាពសែាកេិចេិភ្េពលាក (EOS) ឆ្ន ២ំ០១៧ 
៧. សនទសសន៍សដេីីនីតិរែារ ស់គពក្ម្លង្យុតតធិម៌្េភិ្េពលាក ឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៨ 
៨. គពក្ម្លង្ថ្នភាេពផ្សសង្គ្នន ថ្នក្ ជាធិ ពតយយ (V-Dem) ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

សក្ម្ល ់េ័ត៌ម្លនេម្ែិតអំេីសនទសសន៍ថ្នការយេ់ព ញីេីអំពេីេុករេយួឆ្ន ២ំ០១៧ សូម្េូេពៅកាន់៖ 
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### 
អង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជា គឺជាសាខាក្ ច្ចកំ្ ពទសរ ស់អង្គការតម្លា ភាេអនតរជាតិ ខែេឈរពេីជ ំរអេាក្កឹតយ និង្ឯករាជយ 
ព ីយឈានមុ្ែកនុ ង្ការក្ យុទធក្ ឆ្ងំ្អំពេីេុករេួយ។ អង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជាម្លនព សកកម្មពធវីការជាម្ួយសាែ  ័ននានា 
រមួ្ទងំ្រដ្ឋា ភិ្បាេ អង្គការសង្គម្សីុវេិ ក្កុម្ ៊ែុនឯកជន សាែ  ័ន ក់េ័នធពផ្សសង្ៗពទៀត និង្ក្ ជាេេរែាទូពៅ ពែីម្បីពេីក
កម្ពស់តម្លា ភាេ សុេរតិភាេ គណពនយយភាេ និង្កាត់ នែយអំពេីេុករេួយពៅកនុ ង្ក្ ពទសកម្ពុជា។ 
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