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Bribespot គឺជាកមមវធីិសរាបត់ាមដាននិងរាយការណ៍ 

អំពីការសូកប៉ា នដ់ដាយអនាមកិ ។ តាមរយៈការរាយ- 

ការណ៍អំពីអំដពើសូកប៉ា នដ់ដលទទលួបនពីទសសនៈ
របស់វស័ិយឯកជន អងគការតាល ភាពកមពុជាអាចកំណត ់
បននូវទីតាងំននអំដពើពុករលួយកនុងវស័ិយសំខាន់ៗ ។ 
ពត័ា៌នដនេះនឹងផដល់នូវដវទិកាដដលានសាា ងចាស់
លាស់ដល់អងគការតាល ភាពកមពុជា សរាបដ់ធវើការតស ូ
មតិ ដដើមបជីរមុញឱ្យានការដកទរមងក់នុងដផនកសំខាន់ៗ
សរាបវ់ស័ិយឯកជន ។ 

 

BRIBESPOT ជាអវី? 

Bribespot គឺជាដសវាអនាមកិមយួសរាបរ់ាយការណ៍ 
និងតាមដានការសូកប៉ា នត់ាមអនឡាញ ។ Bribespot 
អាចឱ្យដយើង
បង្ហា ញរបប់
បនយ៉ា ងង្ហយ
រសួលនិង
ដដាយមនិ
ចបំចប់ដចេញ
ដ ម្ េះអំពីការ
ជបួរបទេះរបស់ដយើងទាកទ់ងនឹងការសូកប៉ា នម់ន្រនតី    
សាធារណៈ តាមរយៈកមមវធីិទូរស័ពទនដ ឬដវបសាយ 
Bribespot (www.bribespot.com) ។ ការជបួរបទេះ
ទាងំដនាេះនឹងរតូវបនដាកប់ង្ហា ញដៅដលើដផនទីGoogle 
មយួរដំពចបនាទ បពី់ការរាយការណ៍រចួ ។ 

 

 
 
 
 

Bribespot បនចតវ់ធិានការរគបដ់បបយ៉ា ង ដដើមប ី    
ការពារអតតសញ្ញា ណរបស់អនកដរបើរបស់ និងធានានូវ
ការរកាពត័ា៌នជាសាា ត ់ ។ កមមវធីិដនេះមនិតរមូវ
ឱ្យានការចុេះដ ម្ េះ មនិដធវើការរបមូល ឬរកាទុកនូវ
ទិនននយ័ផ្ទទ ល់ខ្លួន ឬអាស័យដាា នកំុពយូទរ័IPដ ើយ ។ 
មនិរតឹមដតប៉ាុដ ណ្ េះ កមមវធីិដនេះានយនតការដដើមបធីានា
ថា ពត័ា៌នអំពីអនកដរបើរបស់នឹងមនិអាចដសវងរកបន
ដ ើយ ។ 

 

កមមវធីិមយួដនេះរតូវបនដរបើរបស់ទូទាងំពិភពដលាក ជា
ពិដសសរបដទសា៉ា ដ សីុ និងរបដទសនថដដលកំពុងដត
ដធវើការផសពវផាយកមមវធីិមយួដនេះយ៉ា ងសកមម ។ កមមវធីិ
ទូរស័ពទ និងដវបសាយ Bribespot ជាភាសាដខ្មរ រតូវ
បនបដងកើតដ ើងដដាយរកុមអនកជំនាញការអនតរជាតិដៅ

របដទស    
ដអសតូនីយ៉ា  
ដ ើយរតូវ
បនដាក់

ឱ្យដរបើរបស់
ដៅកនុងឆ្ន ំ
២០១៤។ 

ចបត់ាងំពីកមមវធីិដនេះរតូវបនដាកឱ់្យដរបើរបស់ដៅកនុង
របដទសកមពុជាមក អងគការតាល ភាពកមពុជា បនទទួល
ការរាយការណ៍អំដពើពុករលួយចំននួរបាណ ៨០ករ
ណី។ អងគការតាល ភាពកមពុជាដជឿជាកយ់៉ា ងមុតាថំា 
ដដើមបឱី្យសកាត នុពលននកមមវធីិ Bribespot ដនេះ្ន   

កម្មវធីិ BRIBESPOT  

សម្រាប់ម្រកុម្ហ ៊ុនឯកជន 
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ដល់ករមតិកំពូល ការដលើកទឹកចិតតឱ្យរកុម  ុនដរបើ
របស់កមមវធីិដនេះដដើមបរីាយការណ៍អំដពើពុករលួយ ាន
សារៈសំខានយ់៉ា ងខាល ងំ ។ 

 
 

ដ តុអវរីតូវដរបើរបស់កមមវធិីដនេះ? 

រកុម  ុនរដមងដតជបួរបទេះនឹងបទដលមើសពុករលួយតូច
តាច ដូចជាការបងរ់បកដ់ដើមបសីរមួល ឬពដនលឿនការ
ទទលួបនដសវាសាធារណៈ ។ Bribespot អនុញ្ញា ត
ឱ្យរកុម  ុនរាយការណ៍អំដពើពុករលួយ ដដាយមនិច ំ
បចា់នការរពួយបរមភពីផលប៉ាេះពាល់ដល់ដករ តិ៍ដ ម្ េះ
របស់ខ្លួនឬផលវបិក្មយួដ ើយ។អងគការតាល ភាព 
កមពុជាដជឿជាកថ់ា ដៅដពលដដលានអនកដរបើរបស់កមម
វធីិ Bribespot ដនេះកានដ់តដរចើន ការកំណតទី់តាងំនន
អំដពើពុករលួយកនុងដខ្តត ឬរកុង្មយួនិងការចត់
វធិានការរបកបដដាយរបសិទធភាពដដាេះរសាយការសូក
ប៉ា នរ់បដភទដនេះកក៏ានដ់តានភាពង្ហយរសួលផង     
ដដរ។  អងគការតាល ភាពកមពុជា និងរាជរដាា ភបិល     
កមពុជា ដបតជាា ចិតតដលើកសទួយការរបកបអាជីវកមមឲ្យាន
ភាពង្ហយរសួលដៅកនុងរបដទសកមពុជា។ តាមរយៈការ
កំណតប់ននូវវស័ិយដដលអំដពើពុករលួយដកើតាន
ដដាយដផាកដលើទសសនៈរបស់វស័ិយឯកជនដនេះ ដយើង
ានការដជឿជាកថ់ានឹងអាចជរមុញឱ្យានការផ្ទល ស់បតូរ 
កនុងវស័ិយសំខាន់ៗ ទាងំដនាេះបន ។ 

 

ការរាយការណ៍អនាមកិអំពីអំដពើពុករលួយធានានូវ
សុវតថិភាពដល់អនករាយការណ៍ ដ ើយរកុម  ុននឹងមនិ
របឈមនឹងហានិភយ័ននផលវបិក្មយួដ ើយ។ 
អងគការតាល ភាពកមពុជាដលើកទឹកចិតតនិងជរមុញឱ្យរកុម

  ុនចូលរមួរបដមរបមូលភសតុតាងដដើមបរីបឆ្ងំអំដពើ  
ពុករលួយ និងចូលរមួផតល់នូវដវទិកាដដលានសាា ង
រងឹាមំយួសរាបក់ារដធវើកំដណទរមង ់ ។ ដដាយាន
ការគរំទពីសំ្ករ់កុម  ុនឯកជន អងគការតាល ភាព
កមពុជានឹងអាចកំណតប់ននូវទីតាងំននអំដពើពុករលួយ 
រពមទាងំសដងេប និងដធវើរបយការណ៍សរាបរ់កសួង 
ពាកព់ន័ធ រពមទាងំអងគភាពរបឆ្ងំអំដពើពុករលួយ ដដើមបី
ដធវើការជរមុញឱ្យានការដកទរមងនិ់ងការអនុវតតកានដ់ត
ានភាពរបដសើរដ ើង ។   
 

វធិីដរបើរបស់ BRIBESPOT 

ទាងំកមមវធីិទូរស័ពទ និងដវបសាយរបស់ Bribespot សុទធ
ដតានលកេណៈង្ហយរសលួដរបើរបស់ ដដលកមមវធីិដនេះ
ានសរាបទ់ាងំរបដភទរបតិបតតិការ Android និង 
IOS។ អងគការតាល ភាពកមពុជាកប៏នបដងកើតវដីដអូកលីបខ្លី
ចំននួ២ សរាបដ់ណនាពីំរដបៀបដរបើរបស់កមមវធីិ 
Bribespot ដដលវដីដអូមយួដធវើដ ើងជាភាសាដខ្មរ 
(https://www.youtube.com/watch?v=zvakERP_xk4) 
និងមយួដទៀតជាភាសាអងដ់គលស 
(https://www.youtube.com/watch?v=i8i1Ub6TrCc) ។ 

 

អងគការតាល ភាពកមពុជាានដាទនភាព និងកតរីកីរាយ
កនុងការផតល់ចដមលើយ កដូ៏ចជាដយបល់រត បចំ់ដពាេះការ
រាយការណ៍អំដពើពុករលួយដដលានដបេះពុមពផាយដលើ
កមមវធីិ Bribespot ដនេះដដើមបបីង្ហា ញពីការដឹងគុណដល់
អនកដដលបនចូលរមួរាយការណ៍អំដពើពុករលួយ ។ 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zvakERP_xk4
https://www.youtube.com/watch?v=i8i1Ub6TrCc
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ករណីដជាគជយ័កនុងតបំន ់

ដៅកនុងរបដទសឥ ា្  កមមវធីិមយួរសដដៀងគន ដនេះដដរ
ានដ ម្ េះថា I Paid a Bribe (www.ipaidabribe.com) 
ទទលួបនភាពដជាគជយ័យ៉ា ងខាល ងំកនុងការដដាេះរសាយ
បញ្ញា ពុករលួយដៅកនុងសងគម ។ ដៅអំ ុងឆ្ន  ំ២០១៥ 
ការរាយការណ៍ទូទាងំរបដទសឥ ា្ ដដលានចំននួ
ដរចើនជាង ៦០០.០០ រតូវបនដបេះពុមពផាយដៅដលើ
កមមវធីិ I Paid a Bribe ។ ភាពដជាគជយ័ននកមមវធីិដនេះ
បននាដំៅរកភាពរបដសើរជាងមុនននដសវាកមម និងការ
អនុវតតនីតិវធីិ ។ បនាទ បពី់ានកំដនើនននការរាយការណ៍
អំដពើពុករលួយពាកព់ន័ធនឹងការដធវើបណណ ដបើកបរដៅរាជ
ធានីបងហាក  ូ រដាា ភបិលកនុងរសុកដនេះបនដរៀបចំ
បដងកើតរបពន័ធអនឡាញថមីមយួ និងផលូវសរាបដ់ធវើដតសត
ដបើកបរដដាយសវ័យរបវតតិដំបូងដគបងាស់ដៅដលើពិភព
ដលាក1 ។ ដវបសាយរបស់កមមវធីិ I Paid a Bribe ដនេះ 
ានអនកចូលទសសនាដរចើនជាង ១០លាននាក ់ ដ ើយ
ឥ ូវ កមមវធីិដនេះរតូវបនយកដៅដរបើរបស់ដៅកនុងទវីប
អាន្រ វីក និងរបដទសដផសងដទៀតកនុងតំបនអ់ាសីុ ។ 

 

អងគការតាល ភាពកមពុជាដជឿជាកដ់ៅដលើឥទធិពលននការ 
នចននរបឌិតថមី ។ ដបើសិនជារកុម  ុន និងរបជាពលរដា 
ដៅកនុងរបដទសកមពុជាអាចចូលរមួរាយការណ៍ឱ្យបន 
ទូលំទូលាយអំពីអំដពើពុករលួយ ដនាេះការផ្ទល ស់បតូរនឹង
ដកើតានដ ើងជាមនិខាន ។ 

 

                                                           
1 http://www.nytimes.com/2012/03/07/business/web-sites-

shine-light-on-petty-bribery-worldwide.html?_r=0 

សរាបព់ត័ា៌នបដនថម សូមដសវងរកដៅដគ ទំពរ័ 
www.bribespot.com និងទាញយកកមមវធីិដនេះតាមរយៈ 
Play Store សរាបទូ់រស័ពទ Android ឬតាមរយៈ App 

Store ចំដពាេះទូរស័ពទ Iphone ។ 

http://www.ipaidabribe.com/
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