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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន 

របាយការណ៍េតពីីការវាេថ់្ែងអំពីអំសពើពុក្រលយួជាេក្លឆ្ន ២ំ០២០ 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ 

របាយការណ៍ស្តីេីការវាស្់ខវងអំេីអំពេីេុករលួយជាស្កល (Global Corruption Barometer - GCB) ឆ្ន ២ំ០២០ 
ស្ម្រាបទ់វីបអាសុ្ី ខែលបានព វ្ីការស្ាា ស្នម៍្របជាេលរែិជិីេីរមុ៉ឺននាក់ កនុងម្របពទស្ចំ្នួន ១៧ បានបង្ហា ញថា ម្របជាេលរែិ 
ម្របាណ ៣៨ភាគរយ យល់ព ញីថា អំពេីេុករលួយានការពកីនព ងីកនុងរយៈពេល ១២ខែចុ្ងពម្រកាយពនេះ ខែលព វ្ីឱ្យ
ប េះពាល់ែល់ការទទួលបានពស្វាសាធារណៈម្របកបពោយម្របស្ិទធភាេ និងការពជឿទុកចិ្ តីពលីរោិភិ្បាល។  

របាយការណ៍ពនេះបានបង្ហា ញថា ពៅទវីបអាសុ្ី អនកចូ្លរមួផ្តល់បទស្ាា ស្នជិ៍ី ៣ ភាគ ៤ ពជឿថាអំពេីេុករលួយ 
ពៅកនុងរោិភិ្បាលគ៉ឺជាបញ្ហា ្ំមួយស្ម្រាបម់្របពទស្របស្់េួកពគ។ ព យីានាន កក់នុងចំ្ពោម ៥ នាក់ (១៩ ភាគរយ) 
ព ល្ីយថាបានសូ្កបា នព់ែីមបទីទួលបានពស្វាសាធារណៈកាលេីឆ្ន មុំន ឬពស្មីនឹងម្របជាេលរែិម្របាណ ៨៣៦ លាននាក ់
ពៅកនុងម្របពទស្ទងំ១៧ ពៅីំបនអ់ាសុ្ី ។ 

របាយការណ៍ស្តេីីការវាស្ខ់វងអំេីអំពេីេុករលួយជាស្កលខែលព វ្ពី ងីពោយអងគការីាល ភាេអនតរជាីិ គ៉ឺជាការ
ស្ិកាម្រសាវម្រជាវខបបវទិាសាស្រស្តស្ថិី ិ ពោយស្ទងម់ីិសាធារណៈជនពែីមបី្ លុេះបញ្ហច ងំអំេីទស្សនៈ និងបទេិពសា្នរ៍បស្់
ម្របជាេលរែិពៅទូទងំេិភ្េពលាកទកទ់ងនឹងអំពេីេុករលយួ។ របាយការណ៍ស្តេីីការវាស្់ខវងអំេីអំពេីេុករលយួជាស្កល
ឆ្ន ២ំ០២០ ស្ម្រាបទ់វបីអាសុ្ី បានព វ្កីារស្កិាស្ទងម់ីិជាមួយម្របជាេលរែិម្របាណ ២ មុ៉ឺននាកព់ៅបោត
ម្របពទស្ចំ្នួន១៧ ចាបេី់ ខែមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ែលខ់ែកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០២០។  

ពៅម្របពទស្កមពុជា ការស្ទងម់ីិម្រីូវបានព វ្ីព ងីតាមទូរស្័េទថ្ែ ពៅច្ពនាល េះេីខែមិងុនា ែល់ខែកកកោ។ របាយការណ៍
ស្តេីីការវាស្់ខវងអំេីអំពេីេុករលួយជាស្កលឆ្ន ២ំ០២០ពនេះបានបង្ហា ញថា ការយល់ព ញីរបស្់សាធារណជនទកទ់ងពៅ
នឹងអំពេីេុករលួយានភាេម្របពស្រីព ងី ពបីព្ៀបពៅនឹងលទធផ្លពៅកនុងរបាយការណ៍កាលេីឆ្ន ២ំ០១៦។ ពទេះជាយ ង
ពនេះកត ីរបាយការណ៍ពនេះបានបង្ហា ញថា បទេិពសា្នរ៍បស្់ម្របជាេលរែិទកទ់ងពៅនឹងអំពេីេុករលួយ ពៅខីានកម្រមិី
ែពស្់ពៅព យី។  

ជាកខ់ស្តង កាលេីឆ្ន ២ំ០១៦ ានម្របជាេលរែិខែមរម្រីឹមខី២៨ភាគរយ យល់ថាអំពេីេុករលួយានការងយចុ្េះ 
ព ីយម្របាណ៦៦ភាគរយ យល់ថាអំពេីេុករលួយពៅខីាន និងបនតពកីនព ងី។ ចំ្ខណកឯពៅឆ្ន ២ំ០២០វញិ 
លទធផ្លបានបង្ហា ញថា ម្របជាេលរែិ ៥៥ភាគរយ យលព់ ញីថា អំពេីេុករលួយពៅម្របពទស្កមពុជាានការងយចុ្េះ 
ព យី៤១ភាគរយពផ្សងពទៀី យល់ថាអំពេីេុករលួយពៅខីាន និងបនតពកីនព ីងែខែល ពទេះជាការយល់ព ញីជា
រមួរបស្់ម្របជាេលរែិពៅពលីទិែិភាេអំពេីេុករលួយពៅកមពុជាានភាេម្របពស្ីរកតី លទធផ្លថ្នការស្ទងម់ីិពនេះបានបង្ហា ញថា 
សាថ បន័ីុលាការ ប ូលីស្ និងរោិភិ្បាលពៅខីជាសាថ បន័ ខែលេលរែិពជឿថាេុករលួយជាងពគ។  ជាឧទ រណ៍ 
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៨៩ភាគរយថ្នអនកផ្តល់បទស្ាា ស្នគិ៍ីថាអំពេីេុករលួយ ានពៅកនុងចំ្ពោមមស្រនតីប ូលីស្ ៧២ភាគរយយល់ថាាន
អំពេីេុករលួយពៅកនុងចំ្ពោមមស្រនតីរោិភិ្បាល ព យី ៧២ភាគរយ គិីថាានអំពេីេុករលួយពៅកនុងវសិ្័យីុលាការ។  

ចំ្ពពាេះបទេិពសា្នរ៍បស្់ម្របជាេលរែិទកទ់ងពៅនឹងអំពេីេុករលួយ របាយការណ៍បានបង្ហា ញថា ម្របជាេលរែិ
ពៅខីម្របឈមនឹងអំពេីេុករលួយពៅកនុងការពម្របីម្របាស្់ពស្វាសាធារណៈមួយចំ្នួន។  ជាឧទ រណ៍ ៣៧ភាគរយថ្នអនក
ចូ្លរមួផ្តល់ស្ាា ស្ន ៍ ព ល្ីយថាឆ្ល បប់ានសូ្កបា នព់ែីមបទីទួលបានពស្វាសាធារណៈកនុងរយៈពេល ១២ខែកនលងមកពនេះ។ 
កនុងចំ្ពោមអនកបានព ល្ីយថាបានធាល បសូ់្កបា ន ់ ៤០ភាគរយបញ្ហា កថ់ាធាល បសូ់្កបា នព់ែីមបទីទួលបានឯកសារបញ្ហា ក់
អ តីស្ញ្ហា ណ និង៣៨ភាគរយបានសូ្កបា នែ់ល់ប ូលីស្។  

ចំ្ពពាេះការចូ្លរមួរបស្់សាធារណ:ជនវញិ របាយការណ៍ពនេះបានរកព ញីថា ៦៨ភាគរយថ្នអនកផ្តល់បទស្ាា ស្ន ៍
ពជឿជាកថ់ាម្របជាេលរែិទូពៅអាច្ចូ្លរមួចំ្ខណកកនុងការម្របយុទធម្របឆ្ងំនឹងអំពេីេុករលួយ។ យ ងោកព៏ោយ លទធផ្ល
ថ្នការស្ទងម់ីិពនេះ បានបង្ហា ញថាេលរែិពៅខីបនតានភាេភ្យ័ខ្លល ច្កនុងការផ្តល់េ័ី ា៌នអំេីអំពេីេុករលួយ។ ជាកខ់ស្តង 
ានខី ២,៥ភាគរយប ុពោណ េះថ្នអនកខែលបានសូ្កបា នព់ែីមបទីទួលបានពស្វាសាធារណៈ ព ល្ីយថាធាល បរ់ាយការណ៍អំេី
អំពេីេុករលួយ។ បខនថមេីពនេះ ានអនកផ្លល់ច្ពមលីយខី ៣៨ភាគរយប ុពោណ េះខែលយល់ថាេលរែិអាច្ផ្តល់េ័ី ា៌នអំេី
អំពេីេុករលួយពោយគ្មម នភាេភ្យ័ខ្លល ច្ ែណៈខែល ៥៧ភាគរយពទៀ  ីយល់ថាេលរែិានការភ្យ័ខ្លល ច្ពៅកនុងពរឿងពនេះ។ 

ពលាក បិុច្ េិស្ី នាយកម្របីិប តីិអងគការីាល ភាេកមពុជា ានម្របសាស្នថ៍ា  “អំពេីេុករលួយពៅខីបនតយយី
ែល់នីីិែិ ការទទួលបានយុ តីិ្ម ៌ និងជាឧបស្គគចំ្បងកនុងការព វ្ីអាជីវកមមពៅម្របពទស្កមពុជា។” ពលាកបានបខនថមថា 
“ពៅអំ ុងពេលខែលកមពុជាកំេុងម្របឈមមុែនឹងវបិ តីិផ្ទួនៗ ខែលពកីីពច្ញេីផ្លប េះពាល់ជាអវជិាាន ខែលបងកពោយ
ការរកីរាលោលថ្នជំង៉ឺកូវែី១៩ ការែកម្របេន័ធអនុពម្រគ្មេះេនធ “អវីៗម្រគបយ់ ងពលីកខលងខីអាវុ្ (EBA)” និងការធាល កចុ់្េះ
ថ្នពស្ែិកិច្ច ការកាីប់នថយអំពេីេុករលួយពៅកនុងវសិ្័យសាធារណៈ គ៉ឺជាការចាបំាច្បំ់ផុ្ីពែីមបឱី្យកមពុជាអាច្បពងកីន
ម្របស្ិទធភាេថ្នការផ្តល់ពស្វាែល់េលរែិ វសិ្័យឯកជន និងរកាពស្ថរភាេពស្ែិកិច្ច និងការទទួលបានយុ តីិ្មស៌្ងគម។” 

អងគការីាល ភាេកមពុជា បនតពស្នីែល់រាជរោិភិ្បាលកមពុជាឱ្យេពនលឿនកិច្ចែិីែំម្របឹងខម្របងពែីមបីលុបបំបាី់ការសុ្ី 
ស្ំណូក និងសូ្កបា ន ់ និងអំពេីេុករលួយម្រគបរ់ូបភាេពៅកនុងវសិ្័យសាធារណៈ  េម្រងឹងអំោច្ និងពលីកកមពស្់ការ
ចូ្លរមួរបស្់េលរែិកនុងការម្របយុទធម្របឆ្ងំនឹងអំពេីេុករលួយ និងធានាថាេួកពគអាច្រាយការណ៍អំេីអំពេីេុករលួយពោយ
គ្មម នការភ្យ័ខ្លល ច្ តាមរយៈការអនុម័ី ច្ាបស់្តីេីស្ិទធិទទួលេ័ី ា៌ន និងច្ាបស់្តីេីការការពារបុគគលរាយការណ៍ពោយ
អនុពលាមតាមស្តងោ់អនតរជាីិ។ 

របាយការណ៍ស្តេីីការវាស្ខ់វងអំេីអំពេីេុករលយួជាស្កលឆ្ន ២ំ០២០ របស្់អងគការីាល ភាេអនតរជាីិខែលព វ្ីព ងី
ពៅម្របពទស្កមពុជាពនេះ ានអនកចូ្លរមួផ្តលប់ទស្ាា ស្នត៍ាមទូរស្េ័ទចំ្នួន១០០០នាក ់ ចាបេី់ថ្ងៃទី១៩ ខែមិងុនា ែល់
ថ្ងៃទី២៥ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០២០ ខែលបានបង្ហា ញេីទស្សនៈ និងបទេិពសា្នរ៍បស្់េួកពគទកទ់ងនឹងអំពេីេុករលយួ
ពៅកនុងម្របពទស្កមពុជា។ 


