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សាថា នភាេលនទះឱ្យពបលសើរល�ើង។ ប៉ពុដនតាមេែេ់បច្ចពុប្ន្លនទះ លយើងបានែឹងតិចតួចប៉ពុលណាណ ទះអំេីការ
យេ់ែឹង ឥរយិាប្ និងការអនពុវតតារបស់ពបជាេេរែឋាេម្ពុជា ទាេទ់ងនឹងេត័ម៌្ន្វកិាសាធារណៈ 
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ការយេចិតតាទពុេដ្េ ់ និងការចលូេរមួរបស់ពបជាេេរែឋា ដែេសពុទ្ធដតជាធាតពុចាបំាចេ់្ពុងការធានា
បាននលូវតម្្ភាេ និងេណលនយ្យភាេ្វកិា។

 លែើម្លីឆ្ើយតបចំលោទះបញ្ហា ដែេបានលេើេល�ើងខាងលេើ របាយការណ៍ពសាវពជាវលនទះ 
បង្ហា ញនលូវេទ្ធផេរេល�ើញេីការស្ងម់តិថ្ាេជ់ាតិមយួ ដែេម្នលោេលៅដសវងយេ់ និងប៉ាន ់
ពបម្ណេីការយេ់ល�ើញ និងឥរយិាប្របស់ពបជាេេរែឋាចំលោទះតម្្ភាេ និងេណលនយ្យភាេ
្វកិាេ្ពុងពបលទសេម្ពុជា េែ៏លូចជាការយេ់ែឹង និងបទេិលសា្នរ៍បស់េួេោត ់ ោេេ់ន័្ធជាមយួ 
្វកិា និងបញ្ហា ្វកិាេ្ពុងពបលទសេម្ពុជា។ ការស្ងម់តិលនទះពតរូវបានល្វើល�ើងេ្ពុងដខតពុលា ឆ្្ ំ
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�ពុំចំនួន ១០០ លៅេ្ពុងរាជធានី លខតតាទាងំ ២៥ ទលូទាងំពបលទសេម្ពុជា។

 ការស្ងម់តិលនទះពតរូវបានរេំឹងថា នឹងផ្ដេ់ជាភសតាពុតាងជលូនែេ់សាថា បន័ោេេ់ន័្ធរបស់    
រដ្ឋា ភបិាេ និងអង្គការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាេ េែ៏លូចជាថែេលូអភវិឌ្ឍនន៍ានា ដែេម្នបំណងដសវង 
យេ់ឱ្យសពុីជលពរៅបដនថាមលទៀត អំេីការយេ់ល�ើញ និងឥរយិាប្របស់ពបជាេេរែឋាចំលោទះបញ្ហា  
្វកិា និងការពេបព់េងហិរញ្ញ វតថាពុសាធារណៈលៅេ្ពុងពបលទសេម្ពុជា ទាងំថ្ាេជ់ាតិ និងថ្ាេល់ពកាម 
ជាតិ។ ជាេទ្ធផេ ចំលណទះែឹងទាងំលនទះអាចជួយ�េួេោតេ់្ពុងការបលងកាើត ឬល្វើេំដណទពមងល់ោេ

 នលយាបាយ និងេម្មវ ិ្ ីនានា លែើម្បីលងកាើនតម្្ភាេ និងេណលនយ្យភាេ្វកិាឱ្យកានដ់តពបលសើរ 
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 ដផេ្ខាងលពកាម េឺជាការសលង្ខបនលូវេទ្ធផេរេល�ើញសំខាន់ៗ ថនការស្ងម់តិលនទះ ដែេ 
ពតរូវបានដបងដចេជាេីរដផ្េេឺ ការបង្ហា ញទិន្នយ័ថនការស្ងម់តិសពម្បថ្់ាេជ់ាតិ និងថ្ាេ�់ពុំ 
សង្កា ត។់ ការដបងដចងេពមតិរែឋាបាេជា២ដផ្េលនទះពតរូវបានលរៀបចំល�ើង លែើម្ឆី្ពុទះបញ្្ច ំងេីពបេន័្ធ 
លផ្សងោ្ថនការពេបព់េងហិរញ្ញ វតថាពុលៅថ្ាេល់ពកាមជាតិ និងថ្ាេជ់ាតិ បន្ាបេ់ីការអនពុវតតាែំលណើ រការ 
វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ ដែេពតរូវបានេពងឹងដ្មលទៀតតាមរយៈចបាបស់្ដីេី ការពេបព់េង 
រែឋាបាេរាជធានី លខតតា ពេរុង ពសរុេ ខណ្ឌ  ឆ្្២ំ០០៨។ លហើយលនទះេឺជាភាេខពុសោ្ែសំ៏ខាន ់ែលូច 
ដែេបង្ហា ញពសាបល់ៅេ្ពុងរបាយការណ៍លនទះ។ លបើលទាទះជា ចំលណទះែឹងអំេី្វកិារបស់រែឋាបាេទាងំ
២ថ្ាេខ់ាងលេើលៅម្នេពមតិេល៏ដ្យ េម្មវ ិ្ ីវមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការនាលេេ្្មីៗលនទះ ទទួេ
បាននលូវេទ្ធផេេួរឱ្យេតស់ម្្គ េ់ តាមរយៈការយេ់ែឹងកានដ់តពបលសើរ អំេីសិទ្ធិេ្ពុងការចលូេរមួ 
ពេបព់េង និងល្វើដផនការ្វកិាលៅថ្ាេម់លូេដ្ឋា នជាងលៅថ្ាេជ់ាតិ។

១
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MANY PEOPLE PAY BRIBES FOR 
PUBLIC SERVICES
The survey asked people about their direct experiences of bribery in the 12 months prior to 
when the survey took place. In Asia Pacific, Latin America and the Caribbean, Africa and the 
Middle East, citizens were asked whether they had paid a bribe for any of six services which 
they may have had contact with. In Europe and Central Asia they were asked whether their 
household had paid a bribe for any of eight public services. 

When we looked across the various regions surveyed we found that on average the bribery 
rate in the European Union was lowest (9 per cent), while the Commonwealth of 
Independent States in Eurasia, and the Middle East and North Africa region had an average 
bribery rate of 30 per cent, which was the highest of all the regions surveyed. The Latin 
America and Caribbean region and Asia Pacific region followed closely with an average 
bribery rate of 29 and 28 per cent respectively. 

Countries seeking to join the EU and the Sub-Saharan African region have similar average 
bribery rates to each other (20 and 23 per cent respectively). Yet in Sub-Saharan Africa 
there is a far greater range in bribery rates by country as shown in the graph below, with 
some countries doing much worse, and some much better, than Accession countries. 

Places with very low bribery rates were found in the Asia Pacific region, Sub-Saharan Africa, 
the Middle East and the EU.

Around the world nearly 1 in 4 people said that 
they paid a bribe for public services in the 12 
months prior to when the survey took place. 
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household had paid a bribe for any of eight public services. 

When we looked across the various regions surveyed we found that on average the bribery 
rate in the European Union was lowest (9 per cent), while the Commonwealth of 
Independent States in Eurasia, and the Middle East and North Africa region had an average 
bribery rate of 30 per cent, which was the highest of all the regions surveyed. The Latin 
America and Caribbean region and Asia Pacific region followed closely with an average 
bribery rate of 29 and 28 per cent respectively. 

Countries seeking to join the EU and the Sub-Saharan African region have similar average 
bribery rates to each other (20 and 23 per cent respectively). Yet in Sub-Saharan Africa 
there is a far greater range in bribery rates by country as shown in the graph below, with 
some countries doing much worse, and some much better, than Accession countries. 

Places with very low bribery rates were found in the Asia Pacific region, Sub-Saharan Africa, 
the Middle East and the EU.

Around the world nearly 1 in 4 people said that 
they paid a bribe for public services in the 12 
months prior to when the survey took place. 
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អង្គការតម្្ភាេេម្ពុជា ២

ពបជាេេរែឋាេពុំែឹងេីចំនួនសរពុបថន្វកិាជាតិរបស់ 
ពបលទសេម្ពុជាសពម្បឆ្់្២ំ០១៧ល�ើយ

៩៩.៧% 

តម្លាភាព និងគណនលាយលាយភាពថវិកាថ្នលាក់ជាតិ

 ជាទលូលៅ ចំលណទះែឹង និងការយេ់ែឹងរបស់ពបជាេេរែឋាស្ដីេីែំលណើ រការ្វកិាថ្ាេជ់ាតិ 
ម្នេពមតិទាបយ៉ាងខ្ាងំ។ លហើយចំលណទះែឹង និងការយេ់ែឹងរបស់េួេោតរ់ងឥទ្ធិេេយ៉ាង 
ខ្ាងំលដ្យេតាតា សង្គមពបជាសាសសតា និងសង្គមលសែឋាេិច្ច រមួទាងំេតាតា លយនឌរ័ ការអបរ់ ំ និងពបាេ ់
ចំណលូ េ។

បពុរសែឹងថាសាថា បន័រែឋាណាមយួជាអ្េលរៀបចំលសចេ្ដី 

ពោងចបាប់្ វកិា

៨.៣% 

អ្េបានទទួេការអបរ់េំពមតិលពកាយម្្យមសិេសា  
ែឹងថាសាថា បន័រែឋាណាមយួជាអ្េលរៀបចំលសចេ្ដីពោង

ចបាប់្ វកិា

២៦.៥%

ពបជាេេរែឋាេពុំែឹងថាសាថា បន័រែឋាណាមយួជាអ្េ 
លរៀបចំលសចេ្ដីពោងចបាប់្ វកិាល�ើយ

៩៤.៩%

សសតាីែឹងថាសាថា បន័រែឋាណាមយួជាអ្េលរៀបចំលសចេ្ដី 
ពោងចបាប់្ វកិា

១.៩%

អ្េដែេេពុំបានទទួេការអបរ់ែំឹងថាសាថា បន័រែឋាណា
មយួជាអ្េលរៀបចំលសចេ្ដីពោងចបាប់្ វកិា

 ០.០% 



 បច្ចពុប្ន្ េទ្ធភាេរបស់ពបជាេេរែឋាេ្ពុងការទទួេបានេត័ម៌្ន្វកិា េឺលៅម្នេពមតិ 
យ៉ាងខ្ាងំ។ ្វីលបើែលូលច្ទះេ្ដី ពបជាេេរែឋាម្នជំលនឿយ៉ាងមពុតម្ថំា ការទទួេបានេត័ម៌្ន្វកិា 
េឺេិតជាម្នសារៈសំខានណ់ាស់។ លហតពុលនទះ េួេោតម់្នការោពំទយ៉ាងខ្ាងំ លែើម្ឱី្យម្នការ
ទទួេបានេត័ម៌្ន្វកិាកានដ់តទានល់េេលវលា និងម្នតម្្ភាេដ្មលទៀត។

ការទទួលបានព័ត៌មនថវិកាជាតិ

៩៨.៩% 
ពបជាេេរែឋាេពុំដែេធ្ាប ់

េយាយាមដសវងរេេត័ម៌្នស្ដីេ ី
្វកិាជាតិល�ើយ

 ចំដណេឯ ចំលណទះែឹងទាេទ់ងនឹងពបភេចំណលូ េ្វកិាជាតិេម៏្នេពមតិទាបផងដែរ។ 
លហើយការយេ់ែឹងអំេីកាតេវេិច្ចរបស់ពបជាេេរែឋាេ្ពុងការបងេ់ន្ធជលូនរែឋា េម៏្នេពមតិទាបផង 
ដែរ។ លបើលទាទះជាែលូលច្ទះេ្ដី  ម្នការោពំទលពចើនចំលោទះការបលងកាើនការពបមលូេេន្ធ ពបសិនលបើេំលណើ ន 
ថនការពបមលូេេន្ធលនាទះល្វើឱ្យម្នការផ្ដេ់លសវាសាធារណៈកានដ់តលពចើន ឬកានដ់តពបលសើរល�ើង។ 
ពបេន័្ធេន្ធលេើន (Progressive system of taxation) េព៏តរូវបានោពំទលដ្យអ្េផ្ដេ់ចលម្ើយភាេ
លពចើនផងដែរ ម្ននយ័ថា អ្េរេចំណលូ េបានកានដ់តលពចើនពតរូវបងេ់ន្ធកានដ់តខ្ស់។

៩៧.៦% 
ពបជាេេរែឋាលជឿថា េត័ម៌្ន 

្វកិាជាតិេួរដតលរៀបចំឱ្យកានដ់ត 
ង្យពសរួេទទួេបាន និង 
ង្យពសរួេយេ់ សពម្ប ់
សាធារណជនបដនថាមលទៀត

៩៩.៩% 
ពបជាេេរែឋាេពុំធ្ាបល់�ើញ

ឯេសារ្វកិាផ្លូវការណាមយួ
ដែេលរៀបចំលដ្យ

រដ្ឋា ភបិាេថ្ាេជ់ាតិល�ើយ ៨៤.៥% 
ពបជាេេរែឋាលជឿថា ការទទួេ 

បាននលូវេត័ម៌្នស្ដីេី្វកិា  
ជាតិរបស់េម្ពុជាេឺេិតជាម្ន

សារៈសំខាន់

ការយល់ដឹងអំពីបាភពនាថវិកាជាតិ

៣៣.៤%  

ពបជាេេរែឋាេពុំែឹងអំេីពបភេចំណលូ េ
្វកិាជាតិលសាទះល�ើយ

៦១.០% ៦៥.៤%

ពបជាេេរែឋាយេ់ពសបថា 
បពុេ្គេដែេម្នពទេ្យសម្តតាិ 

និងចំណលូ េកានដ់តលពចើន 
េួរដតបងេ់ន្ធកានដ់តខ្ស់

៨១.០% 

ពបជាេេរែឋាេពុំបានែឹងថា ខ្ួនម្ន
ជាបក់ាតេវេិច្ចពតរូវបងេ់ន្ធណាមយួ

ជលូនរែឋាលសាទះល�ើយ

ពបជាេេរែឋាយេ់ពសបេ្ពុងការបង ់
េន្ធខ្ស់ជាងមពុន ពបសិនលបើការបង ់
េន្ធលនាទះនឹងល្វើឱ្យលសវាដែេផ្ដេ់ 
លដ្យរដ្ឋា ភបិាេម្នចំនួនកានដ់ត  

លពចើនឬម្នេពុណភាេកានដ់ត 
ពបលសើរជាងលនទះ

ការស្ងម់តិថ្ាេជ់ាតិស្ដីេី េណលនយ្យភាេ និងតម្្ភាេថនែំលណើ រការ្វកិា ៣



ពបជាេេរែឋាលជឿថា ្វកិាជាតិនឹងលឆ្ើយតបកានដ់តពបលសើរនលូវតពមរូវការេិត
ពបាេែរបស់ពបជាេេរែឋា ពបសិនលបើេួេោតអ់ាចចលូេរមួេ្ពុងែំលណើ រការ 
្វកិាជាតិ

ពបជាេេរែឋាលជឿថា េពុណភាេថនលសវានឹងពបលសើរល�ើងដ្មលទៀត ពបសិន
លបើពបជាេេរែឋាអាចចលូេរមួលៅេ្ពុងែំលណើ រការ្វកិាជាតិ

៨៩.០% 

ការយល់ឃើញទាក់ទងនឹងការចូលរួមរបស់បាជាពលរដ្ឋ

 លបើល្ៀបនឹងេងវទះខាតចំលណទះែឹង ការយេ់ែឹង និងេត័ម៌្នចបាស់លាស់អំេីែំលណើ រការ
្វកិាជាតិ ការចលូេរមួរបស់សាធារណជនេម៏្នេពមតិទាបផងដែរ។ លទាទះជាយ៉ាងលនទះេ្ដី ម្ន 
ការោពំទយ៉ាងខ្ាងំេ្ពុងចំលណាមពបជាេេរែឋា លែើម្ឱី្យម្នេពមតិថនការចលូេរមួកានដ់តខ្ស់។ 

 
ការចលូេរមួរបស់សាធារណជនលៅេ្ពុងែំលណើ រការ្វកិាជាតិពតរូវបានលមើេល�ើញថា ជាមល្យាបាយ
លែើម្បីលងកាើនពបសិទ្ធភាេ និងេពុណភាេថនេលពម្ង និងលសវាសាធារណៈ។

៨៧.៨% 

 អ្េផ្ដេ់ចលម្ើយេពុំអាចដវេដញេឱ្យចបាស់លាស់រវាងរដ្ឋា ភបិាេ និងនលយាបាយរបស់ 
េណបេ្សល�ើយ ដែេជាលរឿយៗអ្េផ្ដេ់ចលម្ើយមនិែឹងពបាេែរវាងេលពម្ងអភវិឌ្ឍដែេទទួេ 
្វកិារបស់រែឋា និងេលពម្ងអភវិឌ្ឍដែេទទួេ្វកិារបស់េណបេ្សនលយាបាយ។ អ្េផ្ដេ់ 
ចលម្ើយភាេលពចើនធ្ាបែ់ឹងឮអំេីេរណីោេេ់ន័្ធនឹងការសនយាផ្ដេ់្វកិាជួយ�េលពម្ងអភវិឌ្ឍ លែើម្ី
លដ្ទះែលូរជាមយួការោពំទដផ្េនលយាបាយ។

៦០.៧% 
៤១.០% 

ពបជាេេរែឋាេពុំអាចដវេដញេឱ្យចបាស់រវាង
េលពម្ងអភវិឌ្ឍដែេឧបតថាមភាលដ្យ្វកិា 

របស់រែឋា និងេលពម្ងអភវិឌ្ឍដែេ 
ឧបតថាមភាលដ្យ្វកិារបស់េណបេ្ស 

នលយាបាយ

ពបជាេេរែឋាធ្ាបប់ានឮ/ពបទទះផ្្េ់នលូវ
េរណីដែេេលពម្ងអភវិឌ្ឍមយួពតរូវ 

បានសនយាផ្ដេ់ជលូន ជា្្លូរនឹង 
ការោពំទដផ្េនលយាបាយ

ការយល់ឃើញទាក់ទងនឹងថវិកាសមាាប់គមាាងអភិវឌាឍ

អង្គការតម្្ភាេេម្ពុជា ៤



 ៣៦.៧%
ពបជាេេរែឋាដែេទទួេបានការអបរ់េំពមតិលពកាយម្្យមសិេសា 

ែឹងថា នរណាជាអ្េទទួេខពុសពតរូវចំបងេ្ពុងការលរៀបចំ្វកិា 
�ពុំ សង្កា ត ់ឬនរណាជាអ្េពតរួតេិនិត្យ និងអនពុមត័្វកិា�ពុំ 

សង្កា តល់�ើយ

  ១៦.១% 
ពបជាេេរែឋាដែេេពុំទទួេបានការអបរ់ែំឹងថា នរណាជា  

អ្េទទួេខពុសពតរូវចំបងេ្ពុងការលរៀបចំ្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់ឬនរណា 
ជាអ្េពតរួតេិនិត្យ និងអនពុមត័្វកិា�ពុំ សង្កា តល់�ើយ 

៦២.៥%
ពបជាេេរែឋាេពុំែឹងថា នរណាជាអ្េទទួេខពុសពតរូវ 

ចំបងេ្ពុងការលរៀបចំ្វកិា�ពុំ សង្កា តល់�ើយ

តម្លាភាព និងគណនលាយលាយភាពថវិកាថ្នលាក់ឃុំ សង្កលាត ់

 ខណៈដែេចំលណទះែឹង និងការយេ់ែឹងរបស់ពបជាេេរែឋាអំេីែំលណើ រការ្វកិាលៅ 
ថ្ាេ�់ពុំ សង្កា ត ់ម្នេពមតិទាប ប៉ពុដនតាជាទលូលៅេឺម្នេពមតិខ្ស់ជាងលៅថ្ាេជ់ាតិ។ លហើយ េពមតិ
ថនចំលណទះែឹងលនទះរងឥទ្ធិេេយ៉ាងខ្ាងំលដ្យេតាតា សង្គមពបជាសាសសតា និងសង្គមលសែឋាេិច្ចផង 
ដែរ។

៥៣.៦%
បពុរសេពុំែឹងថា នរណាជាអ្េទទេួខពុសពតរូវចំបងេ្ពុងការលរៀបច ំ

្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់ឬនរណាជាអ្េពតរួតេិនិត្យ និងអនពុមត័ 
្វកិា�ពុំ សង្កា តល់�ើយ

 ៦២.៤% 
សសតាីេពុំែឹងថា នរណាជាអ្េទទួេខពុសពតរូវចំបងេ្ពុងការលរៀបច ំ
្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់ឬនរណាជាអ្េពតរួតេិនិត្យ និងអនពុមត័្វកិា 

�ពុំ សង្កា តល់�ើយ

 ចំដណេឯ ចំលណទះែឹងអំេីពបភេថនចំណលូ េ្វកិា�ពុំ សង្កា តេ់ម៏្នេពមតិទាបផងដែរ 
លដ្យអ្េផ្ដេ់ចលម្ើយភាេលពចើនមនិែឹងេីពបភេថនចំណលូ េ្វកិា�ពុំ សង្កា តល់សាទះល�ើយ។ យ៉ាង 
ណាេល៏ដ្យ ជាទលូលៅ អ្េផ្ដេ់ចលម្ើយលជឿថា ្វកិាដែេពេរុមពបឹេសា�ពុំ សង្កា តទ់ទួេបាន េឺមនិ 
ទានព់េបព់ោនល់នាទះលទ។ ពបជាេេរែឋាភាេលពចើនោពំទឱ្យបលងកាើន្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់ លែើម្លីឆ្ើយតប 
នឹងេងវទះខាតលនទះ។

ការយល់ឃើញទាក់ទងនឹងថវិកាឃុំ សង្កាត់

៣៦.៧% 

៤២.៥%
៦៦.៣%

ពបជាេេរែឋាេពុំែឹងេីពបភេ 
ថនចំណលូ េ្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់

លសាទះល�ើយ

ពបជាេេរែឋាលជឿថា ្វកិាដែេម្ន 
សពម្បព់េរុមពបឹេសា�ពុំ សង្កា ត ់េឺមនិ
ទានព់េបព់ោនល់ែើម្ចីំណាយលេើថ្្ 

រែឋាបាេ េលពម្ងអភវិឌ្ឍន ៍
និងលសវានានាដែេចាបំាច ់ 
េ្ពុងមលូេដ្ឋា នរបស់េួេោត់

ពបជាេេរែឋាលជឿថា �ពុំ សង្កា តេ់ួរ 
ទទួេបាន្វកិាលពចើនជាងលនទះេី 

រដ្ឋា ភបិាេថ្ាេជ់ាតិ

ការស្ងម់តិថ្ាេជ់ាតិស្ដីេី េណលនយ្យភាេ និងតម្្ភាេថនែំលណើ រការ្វកិា ៥

ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការថវិកាឃុំ  សង្កាត់



 ពបជាេេរែឋាេប៏ានបង្ហា ញនលូវការយេ់ែឹងលពចើនអំេីសិទ្ធរិបស់េួេោតេ់្ពុងការចលូេរមួេ្ពុង
ែំណាេក់ាេលផ្សងៗថនការល្វើដផនការ្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់ និងការអនពុវតតាសេម្មភាេផងដែរ។ ្វីលបើ 
ែលូលច្ទះេ្ដី តាមបទេិលសា្នេ៍ន្ងមេ ការចលូេរមួលៅេ្ពុងែំណាេក់ាេលផ្សងៗថនការល្វើដផនការ 
្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់ និងការអនពុវតតាសេម្មភាេ េឺម្នេពមតិទាប។ េពមតិថនការចលូេរមួពតរូវបានរង

 ឥទ្ធិេេជាេិលសសលដ្យេតាតា អាយពុ។

៨៥.១% 
ពបជាេេរែឋា ែឹងអំេីសិទ្ធិេ្ពុងការចលូេ

រមួេិច្ចពបជពុំពបចាឆ្ំ្សំ្ដីេីការល្វើ 
ដផនការអភវិឌ្ឍេម្ម វ ិ្ ីវនិិលយាេ និង 

្វកិា�ពុំ សង្កា តជ់ាលែើម 

៨៣.៤% 
ពបជាេេរែឋាដែេម្ន 

អាយពុ១៨-២៧ឆ្្ ំមនិធ្ាបប់ានចលូេ 
រមួេ្ពុងែំលណើ រការ្វកិាណាមយួ 

របស់�ពុំ សង្កា តល់�ើយ

៥៩.៣%  
ពបជាេេរែឋាដែេម្នអាយពុលេើស 

េី៥៨ ឆ្្ ំមនិធ្ាបប់ានចលូេរមួ 
េ្ពុងែំលណើ រការ្វកិាណាមយួ 

របស់�ពុំ សង្កា តល់�ើយ

២៨.៦%   
ពបជាេេរែឋាធ្ាបល់ពបើពបាស់សិទ្ធិ  
េ្ពុងការចលូេរមួេិច្ចពបជពុំពបចាឆ្ំ្ ំ

ស្ដីេី ការល្វើដផនការអភវិឌ្ឍ 
េម្មវ ិ្ ីវនិិលយាេ និង្វកិា�ពុំ 

សង្កា តន់ាលេេេន្ងមេ

 ចំលោទះការយេ់ល�ើញអំេីពបសិទ្ធភាេថនការចំណាយ្វកិា លៅលេើការអនពុវតតាេលពម្ង 
និងការផ្ដេ់លសវាសាធារណៈរបស់�ពុំ សង្កា ត ់ជាទលូលៅេឺលៅម្នេពមតិទាប។ ្ វីលបើែលូលច្ទះេ្ដី ពបជា
េេរែឋាេពមលេើេល�ើងនលូវេងវេ់ទាងំអស់លនទះ ឬដសវងរេែំលណាទះពសាយល�ើយ។ ពបជាេេរែឋា 
ភាេលពចើនលជឿថា េពុណភាេ និងេពុណតថម្នឹងពបលសើរល�ើងជាងលនទះ លៅលេេដែេម្នការចលូេ

 រមួកានដ់តលពចើនេីពបជាេេរែឋាេ្ពុងែំលណើ រការ្វកិា។

២៩.៨%
 ពបជាេេរែឋាលជឿថា លសវា ឬ 

េលពម្ងនានាដែេពេរុមពបឹេសា�ពុំ 
សង្កា តផ់្ដេ់ឱ្យ ឬអនពុវតតា េឺបង្ហា ញ 

ឱ្យល�ើញេីពបសិទ្ធភាេថនការ 
ចំណាយ្វកិា

១២.៩% 
 ពបជាេេរែឋាធ្ាបប់ានទំនាេទ់ំនង 
លៅេណៈេម្មការពេបព់េងេលពម្ង 
លែើម្លីេើេល�ើងនលូវេងវេ់ និងេ្ដី

 បារមភាអំេីការមនិលេញចិតតានឹង 
េលពម្ងដែេបានបញ្ចបរ់ចួលហើយ

៩១.១% 
 ពបជាេេរែឋាលជឿថា េពុណភាេ 

ថនលសវា ឬេលពម្ងនានានឹងកានដ់ត
ពបលសើរដ្មលទៀត ពបសិនលបើពបជា 

េេរែឋាអាចចលូេរមួកានដ់តលពចើនេ្ពុង 
ែំលណើ រការ្វកិា

អង្គការតម្្ភាេេម្ពុជា ៦

កមាិតនាការចូលរួមរបស់បាជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការថវិកាឃុំ សង្កាត់

ការយល់ឃើញទាក់ទង 
នឹងបាសិទ្ធភាពនាការបាើ
បាាស់ថវិកា



១៤.៨%

៣៦.៨%

ផ្លាេងៗ

៨២.២% 

 េទ្ធភាេរបស់ពបជាេេរែឋាេ្ពុងការទទួេបានេត័ម៌្ន្វកិាថ្ាេ�់ពុំ សង្កា ត ់ េឺម្ន 
េពមតិទាប លដ្យពបជាេេរែឋាជាលពចើនេពុំបានែឹងថា េត័ម៌្ន្វកិាពតរូវបានរេសាទពុេលដ្យពេរុម 
ពបឹេសា�ពុំ សង្កា តរ់បស់ខ្ួនល�ើយ។ ពបជាេេរែឋាចំនួនតិចតួចប៉ពុលណាណ ទះដែេធ្ាបប់ានទទួេ

 េត័ម៌្នអំេីការផ្សេវផសាយនលូវេត័ម៌្ន្វកិា លហើយនិងធ្ាបប់ានសាេេ្ងដសវងរេេត័ម៌្នលនាទះ។ 
ម្នការោពំទយ៉ាងខ្ាងំលែើម្ឱី្យម្នេទ្ធភាេកានដ់តពបលសើរេ្ពុងការទទួេបានេត័ម៌្ន្វកិាលៅ 
ថ្ាេ�់ពុំ សង្កា តឱ់្យទានល់េេលវលា និងម្នតម្្ភាេបដនថាមលទៀត។

៩០.២%

ពបជាេេរែឋាមនិធ្ាបប់ាន 
ទទួេេត័ម៌្នណាមយួ 

េីអាជាញា ្រ�ពុំ សង្កា តអ់ំេីការ 
ផ្សេវផសាយនលូវេត័ម៌្ន 

្វកិាល�ើយ

ពបជាេេរែឋាមនិធ្ាបប់ាន 
េយាយាមដសវងរេលមើេ 
េត័ម៌្ន្វកិារបស់�ពុំ 

សង្កា តល់�ើយ

៩៦.៥%
ពបជាេេរែឋាលជឿថា 

េត័ម៌្ន្វកិា�ពុំ សង្កា តេ់ួរដត
ពតរូវបានលរៀបចំឱ្យសាធារណជន 

ទលូលៅម្នេទ្ធភាេទទួេ 
បានលពចើន និងង្យ 

យេ់ជាងលនទះ

៩៨.៥% 

 ជាទលូលៅ ពបជាេេរែឋាភាេលពចើនយេ់ពសបថា ្វកិា�ពុំ សង្កា តម់្នឥទ្ធិេេមេលេើជីវតិរបស់េួេោត។់ លទាទះយ៉ាង 
ណាេ្ដី ពបជាេេរែឋាតិចតួចប៉ពុលណាណ ទះដែេរាយការណ៍ថា េួេលេលេញចិតតាទាងំពសរុងចំលោទះែំលណើ រការ្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់ លហើយ 
ម្នពបជាេេរែឋាកានដ់តតិចដែេលជឿថា ែំលណើ រការ្វកិាលនាទះម្នតម្្ភាេ និងេណលនយ្យភាេ។ ចំលោទះបញ្ហា េងវទះតម្្ភាេ 
និងេណលនយ្យភាេ ពបជាេេរែឋាមយួចំនួនតលូចប៉ពុលណាណ ទះ បានរេល�ើញមល្យាបាយលែើម្លីេើេល�ើងនលូវេងវេ់របស់ខ្ួនស្ដីេី 

 ការមនិលេញចិតតាចំលោទះែំលណើ រការ្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់ជលូនែេ់មសនតាីសាធារណៈ ឬតាមវ ិ្ ីែថទលទៀតលដ្យលជាេជយ័។

ពបជាេេរែឋាេពុំធ្ាបប់ានលេើេល�ើងនលូវេងវេ់ 
ទាេទ់ងនឹងការមនិលេញចិតតារបស់ខ្ួនលៅលេើ

 រលបៀបដែេពេរុមពបឹេសា�ពុំ សង្កា តព់េបព់េង 
ចំណលូ េ និងការដបងដចេ្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់។

ពបជាេេរែឋាលជឿថា ែំលណើ រការ្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់
ម្នតម្្ភាេ និងលស្មើភាេ។

៥៣.៦%

ពបជាេេរែឋាលជឿថា ែំលណើ រការ្វកិា�ពុំ 
សង្កា តម់្នភាេពតឹមពតរូវ និងតម្្ភាេ។

ពបជាេេរែឋាលេញចិតតាទាងំពសរុងចំលោទះ 
រលបៀបដែេពេរុមពបឹេសា�ពុំ សង្កា តព់េប ់
ពេងចំណលូ េ និងការដបងដចេ្វកិា�ពុំ 
សង្កា ត។់

ការស្ងម់តិថ្ាេជ់ាតិស្ដីេី េណលនយ្យភាេ និងតម្្ភាេថនែំលណើ រការ្វកិា ៧

ការទទួលបានព័ត៌មនថវិកាឃុំ សង្កលាត់



៣
អនុសាសន៍សំខាន់ៗ
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MANY PEOPLE PAY BRIBES FOR 
PUBLIC SERVICES
The survey asked people about their direct experiences of bribery in the 12 months prior to 
when the survey took place. In Asia Pacific, Latin America and the Caribbean, Africa and the 
Middle East, citizens were asked whether they had paid a bribe for any of six services which 
they may have had contact with. In Europe and Central Asia they were asked whether their 
household had paid a bribe for any of eight public services. 

When we looked across the various regions surveyed we found that on average the bribery 
rate in the European Union was lowest (9 per cent), while the Commonwealth of 
Independent States in Eurasia, and the Middle East and North Africa region had an average 
bribery rate of 30 per cent, which was the highest of all the regions surveyed. The Latin 
America and Caribbean region and Asia Pacific region followed closely with an average 
bribery rate of 29 and 28 per cent respectively. 

Countries seeking to join the EU and the Sub-Saharan African region have similar average 
bribery rates to each other (20 and 23 per cent respectively). Yet in Sub-Saharan Africa 
there is a far greater range in bribery rates by country as shown in the graph below, with 
some countries doing much worse, and some much better, than Accession countries. 

Places with very low bribery rates were found in the Asia Pacific region, Sub-Saharan Africa, 
the Middle East and the EU.

Around the world nearly 1 in 4 people said that 
they paid a bribe for public services in the 12 
months prior to when the survey took place. 
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សលាចក្ដីសន្និដ្ឋលាន និងអនុសាសន៍ចំពោះរដ្ឋលាភិបាលថ្នលាក់ជាតិ

ការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហលាចំណលាះដឹងទាបអំពីថវិកា និងដំណើរការថវិកា

 ជាទលូលៅ ការយេ់ែឹងរបស់សាធារណជនអំេីែំលណើ រការ្វកិា េឺម្នេពមតិទាប។ 
ម្នពបជាេេរែឋាពតឹមដត ០.៣% េ្ពុងចំលណាមសំណាេថនការស្ងម់តិលនទះ ដែេអាចពបាបប់ាន
យ៉ាងពតឹមពតរូវអំេីទំហំ្វកិាជាតិ។ បដនថាមលេើលនទះលទៀត ភាេរយថនពបជាេេរែឋា ដែេអាចពបាប់
អំេីសាថា បន័រែឋាដែេទទួេបន្ពុេេ្ពុងការលរៀបចំលសចេ្ដីពោង្វកិា ម្នពតឹមដត ៥% ឬតិចជាងលនទះ។ 
លហតពុលនទះ រាជរដ្ឋា ភបិាេេួរដតខិតខំពបឹងដពបងឱ្យខ្ាងំដ្មលទៀត លែើម្បីលសញ្រៀបេត័ម៌្នែេ់

 
សាធារណជនអំេីែំលណើ រការ្វកិាថ្ាេជ់ាតិ។ ការបលងកាើននលូវចំលណទះែឹងរបស់សាធារណជន តាម 
វ ិ្ ីលនទះ នឹងមនិពតឹមដតអាចបលងកាើតភាេជាម្្ច ស់ការកានដ់តលពចើនទាេទ់ងនឹងការែំលណើ រ្វកិាទលូលៅ
ប៉ពុលណាណ ទះលទ ប៉ពុដនតាេជ៏ាមល្យាបាយែច៏ាបំាចម់យួ លែើម្សីលពមចបាននលូវអនពុសាសនែ៍ថទលទៀតដែេ 
ពតរូវបានលេើេល�ើងលៅេ្ពុងរបាយការណ៍លនទះផងដែរ។

បង្កើនការរួមបញ្ចូលក្នពុងដំណើរការថវិកា និងការបលាងចលាកថវិកា ជាពិសលាសសមលាលាប់សលា្ដី

 ្វីលបើការយេ់ែឹងរបស់សាធារណជនអំេី្វកិាជាតិ ជាទលូលៅម្នេពមតិទាបេ្ដី ប៉ពុដនតា 
ចំលណទះែឹងរបស់សស្ដីអំេី្វកិាជាតិ េឺម្នេពមតិទាបជាងបពុរសជានិច្ច។ សសតាីពតឹមដត ២.១% 
ប៉ពុលណាណ ទះ ដែេអាចលឆ្ើយសំណួរអំេី្វកិាជាតិបានយ៉ាងលោចណាស់មយួបានពតឹមពតរូវ លបើលពបរៀប 
ល្ៀបជាមយួបពុរសេឺម្ន ១១.៥%។ េពមតិថនចំលណទះែឹងរបស់សសតាីដែេទាបជាងបពុរសលនាទះ េឺ
ជានិន្ាការមយួដែេដស្ដងលចញលៅេ្ពុងពេបទិ់ែឋាភាេទាងំអស់ថនែំលណើ រការ្វកិា លហើយទំនងជា 
បណា្ដ េមេេីេតាតា លផ្សងៗែលូចជា ការមនិសលូវេិតេលូរែេ់សសតាីចំលោទះការទទួេបានការអបរ់ ំ 
េែ៏លូចជា តួនាទីេ្ពុងរែឋាបាេសាធារណៈជាលែើម ដែេរាជរដ្ឋា ភបិាេអាចដេតពមរូវបានតាមរយៈ

 
ការចពុទះផ្សេវផសាយអបរ់សំាធារណជនឱ្យកានដ់តទលូេំទលូលាយដ្មលទៀត។ ការង្រលនទះចាបំាចព់តរូវ 
ដតជាលោេលៅេន្ឹទះ សពម្បល់ោេនលយាបាយរបស់រដ្ឋា ភបិាេ ោេេ់ន័្ធនឹងការផ្សេវផសាយ 
េត័ម៌្ន្វកិានាលេេអនាេត។

្្ដល់លទ្ធភាពកាន់តលាបលាសើរដើមលាបីទទួលបានព័ត៌មនថវិកាឱលាយទាន់ពលាលវលាលា និងចលាបាស់លាស់

 លបើលទាទះជា ការយេ់ែឹងរបស់សាធារណជនអំេីែំលណើ រការ្វកិាជាតិម្នេពមតិទាបេ៏
លដ្យ េទ្ធភាេេ្ពុងការទទួេបានេត័ម៌្នោេេ់ន័្ធនឹង្វកិាជាតិ េជ៏ាលហតពុេួរឱ្យបារមភាកានដ់ត 
ខ្ាងំដ្មលទៀត។ ម្នពតឹមដត ០.១% េ្ពុងចំលណាមសំណាេថនការស្ងម់តិលនទះ ដែេធ្ាបប់ាន
ល�ើញឯេសាររដ្ឋា ភបិាេស្ដីេី្វកិា លហើយពសលែៀងោ្លនទះដែរ ពបជាេេរែឋាពតឹមដត ១.១% 
ប៉ពុលណាណ ទះ ដែេធ្ាបេ់យាយាមដសវងរេលមើេឯេសារស្ដីេី្វកិា។ ជាងលនទះលៅលទៀត ៦៣.៤%ថនអ្េ 
ផ្ដេ់ចលម្ើយបង្ហា ញថា េទ្ធភាេេ្ពុងការទទួេបានេត័ម៌្ន្វកិាេឺ “ម្នសារៈសំខានខ្់ាងំណាស់” 
ែលូចលនទះរដ្ឋា ភបិាេថ្ាេជ់ាតិពតរូវដតបលងកាើនេទ្ធភាេេ្ពុងការទទួេបានេត័ម៌្នស្ដីេី្វកិា សពម្ប ់
ពបជាេេរែឋាទលូលៅ លែើម្បីំលេញលៅតាមការចងប់ានែខ្៏ាងំរបស់េួេោត ់ ទាេទ់ងនឹង្វកិា 
និងហិរញ្ញ វតថាពុជាតិ។ យ៉ាងណាេល៏ដ្យ ការបិតផសាយេត័ម៌្នេឺមនិពេបព់ោនល់�ើយ។ រដ្ឋា ភបិាេ
េព៏តរូវដតេិចារណាផងដែរលៅលេើរលបៀបដែេេត័ម៌្នទាងំលនទះពតរូវបានលរៀបចំ និងបង្ហា ញ េែ៏លូចជា 
រលបៀបដែេវាពតរូវបានដចេចាយ និងផ្សេវផសាយជាលែើម លែើម្ធីានាបាននលូវការបលសញ្រៀបបាន 
ទលូេំទលូលាយ និងេទ្ធភាេេ្ពុងការទទួេបានេត័ម៌្នលពចើន។

អង្គការតម្្ភាេេម្ពុជា ៨



បង្កើនការយល់ដឹងអំពីចំណូលថវិកា និងពន្ធ

 ឧបសេ្គែសំ៏ខានម់យួសពម្បរ់ដ្ឋា ភបិាេថ្ាេជ់ាតិ   លែើម្សីលពមចបាននលូវតម្្ភាេ្វកិា 
េឺការយេ់ែឹងទាបរបស់សាធារណជន អំេីចំណលូ េ្វកិា និងេន្ធ។ េទ្ធផេថនការស្ងម់តិ 
លនទះបង្ហា ញថា ជំនួយបរលទសេឺលៅដតជាពបភេចំណលូ េ្វកិាដែេពបជាេេរែឋាែឹងចបាស់ជាងលេ
បំផពុត លហើយពបជាេេរែឋា ៨១% េពុំែឹងអំេីកាតេវេិច្ចបងេ់ន្ធណាមយួរបស់ខ្ួនលសាទះល�ើយ។ 
ចបាស់ណាស់ថា ចំណពុ ចដែេបានលេើេល�ើងលនទះបលងកាើតជាបញ្ហា មយួដែេមនិពតឹមដតទាេទ់ង 
នឹងតម្្ភាេ និងេណលនយ្យភាេប៉ពុលណាណ ទះលទ ប៉ពុដនតាវាេោ៏េេ់ន័្ធផងដែរចំលោទះេិច្ចខិតខំពបឹងដពបង 
របស់រដ្ឋា ភបិាេេ្ពុងការពបមលូេចំណលូ េ្វកិារែឋាផងដែរ។ លហតពុលនទះ េិច្ចខិតខំពបឹងដពបងឱ្យកាន់
ដតលពចើនដ្មលទៀត លែើម្បីលងកាើនការយេ់ែឹងរបស់សាធារណជនអំេីេន្ធ និងការពបមលូេចំណលូ េ 
្វកិា េឺសំខានខ្់ាងំណាស់។

សលាចក្ដីសន្និដ្ឋលាន និងអនុសាសន៍ចំពោះរដ្ឋបាលថ្នលាក់កលាលាមជាតិ

បង្កើនលទ្ធ្លពីកំណលាទមលាង់វិមជលាឈការ និងសហវិមជលាឈការឱលាយបានចលាើនជាអតិបរមដើមលាបីបង្កើន
តម្លាភាព គណនលាយលាយភាព និងលទ្ធភាពក្នពុងការទទួលបានព័ត៌មន

 វមិជ្ឈការ និងសហវមិជ្ឈការបានល្វើឱ្យរដ្ឋា ភបិាេខិតកានដ់តលេៀេជាមយួពបជាេេ 
រែឋា។ លទាទះយ៉ាងណាេ្ដី លៅម្នការង្រែសំ៏ខានជ់ាលពចើនដ្មលទៀតដែេពតរូវល្វើ។ ពបជាេេរែឋា 
៦៥% េពុំដែេដសវងរេេត័ម៌្ន្វកិា លហើយពបជាេេរែឋាលពចើនជាង ៧៥% “មនិែឹងទាេ់ដតលសាទះ” 
អំេីដផនការអភវិឌ្ឍ េម្មវ ិ្ ីវនិិលយាេ និង្វកិា�ពុំ សង្កា ត ់ លហើយពបជាេេរែឋាតិចជាង១ភាេ១០ 
លោេេឺពតឹមដត ៩.៨% ដែេធ្ាបប់ានទទួេេត័ម៌្នេីអាជាញា ្រ�ពុំ សង្កា តអ់ំេីការបិទផសាយ 
េត័ម៌្ន្វកិា។ លហតពុលនទះ ម្នការង្រលពចើនលទៀតដែេចាបំាចព់តរូវល្វើលែើម្បីលងកាើនេណលនយ្យភាេ 
របស់រែឋាបាេថ្ាេម់លូេដ្ឋា នចំលោទះម្្ច ស់លឆ្្តរបស់ខ្ួន លែើម្សីាថា បនាបដនថាមលទៀតលេើេិច្ចខិតខំ 
ពបឹងដពបងរបស់ខ្ួនេន្ងមេ។

្្ដល់គណនលាយលាយភាពកាន់តលាបលាសើរសមលាលាប់បលាជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ទីបលាជុំជន

 ភាេខពុសោ្ដផ្េភលូមសិាសសតារវាងតំបនជ់នបទ និងទីពបជពុំជន េឺជាេន្ឹទះេ្ពុងការដសវង 
យេ់អំេីតម្្ភាេ និងេណលនយ្យភាេថន្វកិាសាធារណៈ។ ជាទលូលៅ ពបជាេេរែឋាលៅតំបនទី់ 
ពបជពុំជនបង្ហា ញនលូវេពមតិថនការយេ់ែឹងខ្ស់អំេីែំលណើ រការ្វកិាថ្ាេជ់ាតិ តួយ៉ាងពបជាេេរែឋា 
១៣.១% អាចលឆ្ើយសំណួរស្ដីេី្វកិាថ្ាេជ់ាតិយ៉ាងលោចណាស់មយួបានពតឹមពតរូវ លបើលពបរៀប 
ល្ៀបលៅនឹងពបជាេេរែឋាលៅជនបទម្នពតឹមដត ៥.១%។ ប៉ពុដនតា េពមតិថនចំលណទះែឹងលនទះេពុំបាន
ឆ្ពុទះបញ្្ច ំងអំេីការចលូេរមួលនាទះល�ើយ។ ចំលណទះែឹងអំេីែំលណើ រការ្វកិាលៅថ្ាេ�់ពុំ សង្កា តម់្ន 
េពមតិទាបសពម្បព់បជាេេរែឋាលៅតំបនទី់ពបជពុំជន ជាងពបជាេេរែឋាលៅទីជនបទ លោេេឺម្ន 
ពបជាេេរែឋាលៅតំបនទី់ពបជពុំជនពតឹមដត ១៥.៣% ប៉ពុលណាណ ទះ ដែេអាចលឆ្ើយបានពតឹមពតរូវចំលោទះ 
សំណួរចំនួនេីរ ឬលពចើនជាងលនទះ លបើលពបរៀបល្ៀបនឹងពបជាេេរែឋាលៅជនបទម្ន ១៩.១% ។         
និន្ាការលនទះបានឆ្ពុទះបញ្្ច ំងតាមរយៈសលូចនាេរជាលពចើនសពម្បរ់ែឋាបាេថ្ាេល់ពកាមជាតិ ដែេ
លស្ើឱ្យម្នេិច្ចខិតខំពបឹងដពបងឱ្យខ្ាងំបដនថាមលទៀត លែើម្លីេើេទឹេចិតតាឱ្យម្នការចលូេរមួកានដ់ត

 លពចើន លៅេ្ពុងែំលណើ រ្វកិាថ្ាេម់លូេដ្ឋា នលៅតាមតំបនទី់ពបជពុំជន។ 

សមលាបសមលាួលឱលាយមនការចូលរួមកាន់តលាចលាើនពីសាធារណជន

 ការចលូេរមួេ្ពុងេពមតិទាបរបស់សាធារណជនលៅេ្ពុងែំលណើ រ្វកិាថ្ាេម់លូេដ្ឋា ន មនិដមន
ពោនដ់តជាបញ្ហា ដែេលេើតល�ើងចំលោទះដតពបជាជនលៅតំបនទី់ពបជពុំជនល�ើយ។ េ្ពុងចំលណាម 
សំណាេថនការស្ងម់តិលនទះ ពបជាេេរែឋា ៨៨% េិតថា ការចលូេរមួរបស់សាធារណជនកានដ់ត 
លពចើននឹងល្វើឱ្យម្នេណលនយ្យភាេកានដ់តពបលសើរ លហើយពបជាេេរែឋាលេើសេី ៩១% និយាយថា 
េពុណភាេថនលសវានានានឹងពបលសើរជាងមពុន តាមរយៈការចលូេរមួកានដ់តលពចើនផងដែរ។ លទាទះជា 
យ៉ាងណាេ្ដី េ្ពុងទិែឋាភាេជាេដ់ស្ដង ការចលូេរមួលៅដតម្នេពមតិទាប។ ចំលោទះបពុេ្គេដែេេពុំបាន

ការស្ងម់តិថ្ាេជ់ាតិស្ដីេី េណលនយ្យភាេ និងតម្្ភាេថនែំលណើ រការ្វកិា ៩



ចលូេរមួេ្ពុងែំលណើ រការទាងំលនាទះអទះអាងថា េងវទះការលេើេទឹេចិតតាឱ្យចលូេរមួ និងេងវទះខាតថនការ
 ផ្សេវផសាយេត័ម៌្នអំេីឱកាសេ្ពុងការចលូេរមួ េឺជាេតាតា រាងំស្ទះេួេោតម់និអាចចលូេរមួបាន។  

រែឋាបាេថ្ាេម់លូេដ្ឋា នចាបំាចព់តរូវដេេម្អការង្រផ្សេវផសាយលៅតាមមលូេដ្ឋា នរបស់ខ្ួន លែើម្លី្វើ  
ឱ្យម្នការចលូេរមួរបស់សាធារណជនឱ្យកានដ់តលពចើនលៅេ្ពុងលសចេ្ដីសលពមចោេេ់ន័្ធនឹង្វកិា។ 

បង្កើនតម្លាភាពចំពោះបញ្ហលានយោបាយ និងថវិកានៅមូលដ្ឋលាន

 វាជាការចាបំាច ់ ដែេពតរូវដញេេីោ្ឱ្យចបាស់លាស់ដ្មលទៀត រវាងការោពំទដផ្េ 
នលយាបាយ និងដផនការអភវិឌ្ឍលៅមលូេដ្ឋា ន។ បច្ចពុប្ន្ ពបជាេេរែឋាជាង ៦០% អាចរឭំេ 
នលូវេរណីដែេ្វកិាសពម្បដ់ផនការអភវិឌ្ឍលៅមលូេដ្ឋា ន អាចពតរូវបានលពបើពបាស់ លែើម្ទីទួេបាន 
ការោពំទដផ្េនលយាបាយ។ បដនថាមលេើលនទះលទៀត ពបជាេេរែឋាលស្ើរ ១ ភាេ ៣ “មនិែឹងចបាស់លាស់ 
លសាទះ”   ថាលតើេលពម្ងអភវិឌ្ឍណាដែេទទួេ្វកិារបស់រែឋា និងេលពម្ងអភវិឌ្ឍណាដែេទទួេ 
្វកិារបស់េណបេ្សនលយាបាយ។ ែលូលច្ទះ ចាបំាចព់តរូវដតម្នេិច្ចខិតខំពបឹងដពបងបដនថាមលទៀត េ្ពុង 
ការបង្ហា ញឱ្យចបាស់ លែើម្លី្វើឱ្យការយេ់ល�ើញរបស់សាធារណជន ចំលោទះតម្្ភាេថនែំលណើ រ 
្វកិាថ្ាេម់លូេដ្ឋា ន ម្នភាេពបលសើល�ើង។

អង្គការតម្្ភាេេម្ពុជា ១០
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