តសចក្តីសតខេបពីអាជីវកម្ម៖ ទំនាស់ផលប្រតោជន៍
ររុម ហុ ន គួ របង្កើត ងោលនងោបាយ និ្ និតិវ ិធើ

សរាប់ រំណត់ រតួត ពិនិតយ និ្ រគប់ រគ្ទំនា ស់ ផល
របងោជន៍ នា នា

ដដលរួមានទំនាស់ ផលរបងោជន៍

ដដលងរើតានជារ់ ដសឋ្

ទំនា ស់ ផលរបងោជន៍ ដដល

និ្ ទំ នាស់ ផលរបងោជន៍ ដដលមជឈ-

ដ្ឋឌនខា្ងរៅគិតថាងរើត ាន។ ទំនា ស់ ផលរបងោជន៍
គឺជា បញ្ហាមួយ ដដលអាចប្កឱ្យានការសុើសំណូរសូ របា៉ា ន់ ងៅរនុ្ររុ មហុ ន ។

ទំនា ស់ ផលរបងោជន៍

គឺ ជាបញ្ហាសរល

សរាប់ ររុម ហុ ន រគប់ របងភទ និ្ រគប់ ទំ ហំ។ ងៅងពល
ដដលផលរបងោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្ួ លនរតូ វបានគិតមុ នផលរប-

ងោជន៍ ររុម ហុ ន ងៅងពលងនាោះ នឹ្ានការងរើន ងឡ្
ើ
នូ វហានិភ័យ

ដដលអាចងធវើ ឱ្យររុម ហុ ន កាលយជាជនរ្

ងរោោះននអំ ងពើពុរ រលួយ។ ងហតុ ដូងចនោះ វាានសារសំខា ន់
ណាស់ ដដលររុមហុ ន រតូ វយល់ ដឹ្ ឱ្យបានចាស់ អំពើ របងោជន៍ ឯរជនរបស់ ស ាជិរ បុ គគលិរ ងៅរគប់ លំដ្ឋប់

តើអ្វីជាទំនាស់ផលប្រតោជន៍?
តមនិយមន័ យ របស់ អ ្គការតាលភាពអនត រជាតិ

ទំនា ស់ ផលរបងោជន៍

“ងរើត ានងៅងពលដដលបុ គគល

ានរ់ ឬអ្គ ភាពអាចជាសាាប័ ន រដឌ ររុមហុ នឯរជន/អាជើ វរមម សារព័ ត៌ាន ឬអ្គការស្គម សុើ វ ិល របឈមនឹ្
ការសងរមចងរជើ ស ងរស
ើ រវា្កាតពវរិចច

និ្ តួ នាទើ ននមុ ខ្-

ង្ហររបស់ ខ្ួ លន ជាមួយនឹ្ ផលរបងោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្ួ លន”។

ារត៤ ងៅរនុ្ចាប់ សតើពើកា ររបឆំ្អំ ងពើ ពុរ-

រលួយ(២០១០)

រំណត់ និយមន័ យ ទំ នាស់ ផលរប-

ងោជន៍ ថាជា“ផលរបងោជន៍ ជា ទឹរ របារ់ ផលរបងោ-

ជន៍ ន ងោបាយ

ផលរបងោជន៍ ស រាប់ រគួសារ

ឬ

ផលរបងោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្ួ លន ដដលអាចានឥទធិពលងៅងលើ

ទង្វើរបស់ ជ នណាានរ់ រុ ន្ការអនុ វតតកាតពវ រិចចជា ផលូវការ
របស់ ខ្ួ លន”។

ងនោះអាចជាបញ្ហាមួយសរាប់ ររុម ហុ ន

ងររោះ

តំ្ ពើររុម របឹរាភិបាលរហូ តដល់ បុគគលិរ ថានរ់

ថា ផលរបងោជន៍ របស់ ររុម ហុ ន អាចមិន រតូវបានបុ គគ-

របកាសនូ វ របងោជន៍ និ្/ឬរទពយសមបតតិ។ បុ គគលិរ រតូវ

សរាប់ រគួសា រ ផលរបងោជន៍ អាជើវ រមម ផលរបងោជ-

ពួរ ងគ ដដលអាចានឥទធិពលដល់ កា រសងរមចចិតត របស់

ពលងលើការសងរមចចិ តតរបស់ ពួរ ងគ។ ររណើដូ ចជាររុម

ថាន រ់

ងរកាម។ ការដសវ ្យល់ ងនោះអាចងធវើ ងៅបានតមរយៈការ

លិរដ្ឋរ់ ជាអាទិភាព

របកាសរបាប់ អំពើរទពយសមបតតិ ឬតួនា ទើងផេ្ងទៀតរបស់

ន៍ ផ្ទាល់ ខ្ួ លន និ្/ឬទំ នារ់ ទំន្ងផេ្ៗងទៀតបានជោះឥទធិ-

ពួរ ងគងៅរនុ្ររុមហុ ន។ ងសចរតើស ង្េបពើអា ជើ វរមម ងនោះ

ហុ ន ទិញ ទំ និញ ឬងសវាដដលានតនមល នថលជា ្ធមមត ឬ

ន៍

ពើផលរបងោជន៍ ឯ កជ ។

នឹ្ ងធវើការពនយល់ ពើងោលគំនិត ននទំនាស់ ផលរបងោជ-

រ៏ ដូច ជាបង្ហាញដល់ ររុម ហុ ននូ វ ចំណុចសំ ខាន់ ៗ នន

ងដ្ឋយសារដតផលរបងោជន៍

ានគុ ណភាពអន់ នឹ្អាចងរើត ងឡ្
ើ ងដ្ឋយសារដតគិត

ងោលនងោបាយទំនាស់ ផលរបងោជន៍ ។

ទំនា ស់ ផលរបងោជន៍ រ៏អាចងរើត ានងៅងពល

ដដលបុ គគលិរទទួល ខ្ុ ស រតូវ ដផនរលទធរមមទ ទួល អំ ងណាយ

ឬរនរមងជើ្សារជាថនូរសរាប់ ងរជើស ងរសយរររុ
មើ

ហុ ន ផគត់ផគ ្់មួយ ងនាោះ។ គួររត់ ចំណាំថា អំ ងពើពុររលួ យ

ររុម ហុ ន រតូ វធានាថា បុ គគលិរយល់ ចាស់ ពើកា រង្ហរ និ្

ការសនាផត ល់របងោជន៍ អវើមួយ ទំ្អស់ ងនោះ គឺសុទធ

របងោជន៍ ពិងសសងៅរនុ្បរោកាសអាជើ
វរមម ដូច ជា
ិ

អាចងរើត ងឡើ្ រគប់ រូបភាព។ ទឹរ របារ់ អំ ងណាយ និ្
ដតជារបងភទននអំ ងពើ ពុរ រលួយ។
ទំនា ស់ ផលរបងោជន៍

រ៏ អា ចប្កជាបញ្ហា

សរាប់ ររុម ហុ ន ផ្ដដរងដ្ឋយសារអពាររឹតយភាព និ្
របសិទធភាពការង្ហររបស់ បុគគលិរ រតូ វបានងគរោះគន់
ិ

និ្

មិន ងជឿជារ់ ។ ឧទហរណ៍ បុ គគលិរ ានរ់ ទិញ ងសវារមម

ពើ អនរផគត់ ផគ្់ដដលជាសាច់ ញាតិជិតសនិ ទធរបស់ ខ្ួ លន ដផែរ

តមនិយមន័ យ និតិ វ ិធើលទធរមម ននងសវារមម ងនាោះ មិន រតូវ
បានចាត់ ទុរជាអំ ងពើ ពុរ រលួយ ងទ ប៉ាុ ដនត ររណើ ងនោះ អាច
ប្ក ឱ្យងគយល់ ង

ើញថាជាអំ ងពើ ពុររលួយ។

ងហតុ ងនោះ

ររុម ហុ ន គួ របង្ច ៀសនូ វសាានភាពដបបងនោះ ឧទហរណ៍
ដូ ច ជា

ការមិន ដ្ឋរ់ ប ្ចូ លសាជិ រ រគួសា ររបស់ ររុម

ហុ ន ផគត់ផគ ្់ងនាោះចូ ល រនុ្ដំ ងណើរការនននិតិ វ ិធើល ទធរមម
។

ររុម ហុ ន គួរឱ្យបុ គគលិរ របកាសនូ វ ទំនាស់ ផលរប-

ងោជន៍ ងដើ មបើកាត់ ប នាយ នូ វហានិភ័យ ងនោះ។បញ្ហាលំបា រ
សរាប់ ររុម ហុ ន ងនាោះ

គឺកា របណុ ត ោះឱ្យាននូ វវបបធម៌

ំ រុញឱ្យបុ គគលិរានការយល់ ដឹ្ និ្
សុ ច រតភាពដដលជ
ិ
ភាពងសាមោះរត្់

គឺជា ងរឿ្សាម្ដ។

និ្ របារ់ រ នរមងជើ្សារ

ងោលនងោបាយ

រតូវស្ក ត់ធងន់

និ្ តរមូវ ឱ្យបុ គគលិរ ងធវើការរបកាសទំនាស់ ផលរបងោ-

ជន៍ បនាាប់ ពើជាប់ ជា បុ គគលិរ ររុ មហុ ន និ្/ឬងៅងពល
ដដលររុមហុ នដ្ឋរ់ ឱ្យអនុ វតតនូ វ ងោលនងោបាយសតើពើ
ទំនា ស់ ផលរបងោជន៍ ។

បុ គគលិរគួរ ដតបនត របកាស

បដនា ម របសិន ងបើានទំនាស់ ផលរបងោជន៍ ងផេ្ងទៀត
ដដលនឹ្អាចងរើត ងឡើ្។

ងោលនងោបាយគួរ ដតាន

ការរតួត ពិនិតយ ងហើយបុ គគលិរ គួ រ ងធវើកា ររបកាសទំនា ស់
ផលរបងោជន៍ របចាំឆន ំ
មនុ សេ។

រួច ងផញើងៅកាន់ ដផនរ ធនធាន

វាគឺជាការទទួល ខ្ុ ស រតូ វ របស់ ដផនរធនធាន

មនុ សេ រនុ្ការធានាឱ្យបានថា បុ គគលិរ ទំ្ អស់ ដ្ឋ រ់
ជូ ន នូ វការ
ងវលា

របកាសទំនាស់ ផលរបងោជន៍ ទន់ ងពល

និ្ ផត ល់ព័ត៌ានជាលាយលរេណ៍អរេរងៅកាន់

របធានដផនរ ដដលររ់ ព័នធ។

ងដើ មបើឱ្យងោលនងោបាយានរបសិទធភាពខ្ព ស់

ងោលនងោបាយរតូវ រំណត់ នូ វទណឍរមម ដដលរួម ាន

គឺររុ មហុ ន គួ រអនុ វតត នូវងោលនងោបាយ

ការង្ហរងដ្ឋយដផែរតមភាពធងន់ ធងរ ននការរបរពឹតត ងលមើស។

ងហើយជំហានដំបូ្ដ៏

ចាស់ លាស់ មួយសតើ ពើទំនាស់ ផលរបងោជន៍ ។

សីីពី ទំនាស់ផលប្រតោជន៍

ប្រតោជន៍

ចំណុចចាប់ ងផតើម នននិតិវ ិធើដ៏រ្ាំ
មួយសរាប់
ឹ

ទំនា ស់ ផលរបងោជន៍

គឺកា ររំណត់ នូវនិយមន័ យ

ងដ្ឋយានឧទហរណ៍បញ្ហារ់

និ្ វ ិសាលភាពឱ្យបាន

ងររោះថាទំនាស់ ផលរបងោជន៍

បញ្ហាដដលានសភាពសមុគសាមញ។
www.ticambodia.org

ការរពានជាលាយលរេ ណ៍អរេរ រហូ ត ដល់ ការប្ឈប់

អ្ត្ថប្រតោជន៍ននតោលនតោបាយ

តោលនតោបាយសីីពី ទំនាស់ផល

ចាស់ លាស់

របងទសរមពុជាដដលអំ ងណាយ

ងៅងពលពួរ ងគសាិតរនុ្សាានភាពររ់

ព័ នធនឹ្ទំនា ស់ ផលរបងោជន៍
របងសើរ ងនាោះ

សាានភាពទំ្ ឡាយណាដដលចាត់ ទុរជាទំនា ស់ ផល-

គឺជា

អតា របងោជន៍ ដដលអាចងមើល ង

ើញភាលមៗ

របស់ ងោលនងោបាយសតើពើទំនា ស់ ផលរបងោជន៍

ការផត ល់នូវការការររដ៏ រ្ាំ
មួយ ដល់ ផលរបងោជន៍
ឹ
ររុម ហុ ន។

គឺ

ងៅងពលដដលានងោលនងោបាយងនោះ

បុ គគលិរនឹ្ មិនអាចងរបើ របាស់ ររុម ហុ ន ងដើ មបើងគ្

ចំ ងណញរបងោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្ួ លន ររុម ហុ ន នឹ្អាចសនេំ
© 2015 Transparency International Cambodia. All rights reserved.

សំ នចថវ ិកាបានពើកា រងធវើល ទធរ មម និ្អាចធានាថាងសវា
រមម

និ្ បុ គគលិរ ដដលររុមហុ ន ងរជើស ងរស
ើ

លរេណៈសមបតតិជា ជា្ទំនារ់ ទំន្។
បាយទំនាស់ ផលរបងោជន៍

គឺដផែ រ ងលើ

ងោលនងោ-

នឹ្ អាចជួយ បុ គគលិរឱ្យ

ងគចផុ តពើ សាានភាពដដលពួរងគរតូវបានអនរដនទគិតថា

ានទំនាស់ ផលរបងោជន៍ ។ វាានសារៈសំខា ន់ ណា ស់
ងដើ មបើប ង្កើតបរោកាសលែ
មួយសរាប់ រ ដនល្ ការង្ហរ ។
ិ
ទំនា ស់ ផលរបងោជន៍ ដដលអនរ ដនទគិតថាងរើតានងៅ

រនុ្ររុម ហុ ន ងនោះ អាចងធវើឱ្យប៉ាោះរល់ ោ៉ា្ខាល្
ំ ដល់ ទឹរ
ចិ តតរបស់ បុគគលិរ។

ងៅរនុ្បរោកាសការង្ហរដដល
ិ

ានហានិ ភ័យ ននអំ ងពើពុរ រលួយ ខ្ព ស់ដូចជាងៅរបងទស

រមពុជា ងោលនងោបាយទំនា ស់ ផលរបងោជន៍ គឺជា
ឧបររណ៍សំខា ន់ បំផុតសរាប់ រតួ តពិនិ តយហានិភ័យ នន

អំ ងពើពុររលួ យ ងៅរនុ្សាាប័ ន បង្កើន ចំ ងណោះដឹ្បុ គគលិរ
និ្ ទប់ សាកត់ មិន ឱ្យបុ គគលិរងរបើ របាស់ ររុម ហុ នសរាប់
ក

ក

ផ្ទាល់ ខ្ួ លន។ ងដើ មបើឱ្យការអនុ វតត ងោល

នងោបាយសតើពើទំនាស់ ផលរបងោជន៍ ទ ទួល បានងជាគ
ជ័យ

រតូវរំណត់ ទណឍរមមចាស់ លាស់ ស រាប់ បុគគលិរ

ដដលបរាជ័យរនុ្ការអនុ វតតតម

ងហយ
ើ រតូ វានការ

រតួត ពិនិតយជារបចាំនូ វព័ ត៌ានពើផលរបងោជន៍ ឯរជន
របស់ បុ គគលិរ

ផលរបងោជន៍ ។
របងោជន៍

ងដ្ឋយតរមូវ ឱ្យបុ គគលិរ របកាសទំនា ស់

ងោលនងោបាយសតើពើទំនាស់ ផល

គឺជាចំនុចចាប់ ងផតើមដ៏ របងសើរមួយសរាប់

ររុម ហុ ន ដដលច្់កាត់ ប នា យការចំណាយ
នូ វវបបធម៌ សុច រតភាព
។
ិ

និ្រសា្

សរាប់ ព័ត៌ានបដនាមទរ់ ទ្នឹ្ ងោលន-

ងោបាយទំនា ស់ ផលរបងោជន៍ សូ ម ទរ់ ទ្មរងលារ
ា៉ាត ស្រសាើតសាមន់ ទើរបឹរាបងចចរ ងទសរមម វ ិធើសុច រតភាព
ិ
ធុ ររិ ចចរបស់ អ ្គកា រតាលភាពរមពុជា

តមរយៈ

matsstridsman@ticambodia.org។

www.ticambodia.org
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