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និពន្ធដោយ លោក គឹម មិនា

EMERGING MARKETS CONSULTING

© រូបថតក្របមុខ៖ សម្ព័ន្ធភាពកម្ពុជា ដើម្របីតម្ល្រភាពចំណូលធនធាន ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០១៥ 
ខ្រត្តរតនៈគិរី

មនការខិតខំប្រឹងប្រ្រងគ្រប់ប្របយ៉្រងដើម្របីផ្ទៀងផ្ទ្រត់ភាពត្រឹមត្រូវន្រព័ត៌មនដ្រលមននៅក្នុង
របាយការណ៍ន្រះ ។ ព័ត៌មនទាំងអស់ត្រូវបានជឿជាក់ថាមនភាពត្រឹមត្រូវ គិតត្រឹមខ្រសីហា 
ឆ្ន្រំ២០១៧ ។ ទោះយ៉្រងណាក៏ដោយ អង្គការតម្ល្រភាពកម្ពុជាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះផល 
វិបាកផ្រស្រងៗ ដ្រលបណា្ត្រលមកពីការប្រើប្រ្រស់របាយការណ៍ន្រះក្នុងគោលបំណងផ្រស្រង ឬក្នុង 
បរិបទផ្រស្រងឡើយ ។

បោះពុម្ពដោយប្រើក្រដាសក្រច្ន្រ ១០០%

© ឆ្ន្រំ២០១៧ រក្រសាសិទ្ធិគ្រប់យ៉្រងដោយអង្គការតម្ល្រភាពកម្ពុជា ។ 
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ការស្រ្រវជ្រ្រវ ភាសា ទស្រសនៈ ការសន្និដា្ឋ្រន និងយុទ្ធសាស្រ្តដ្រលមននៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ 
ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការតម្ល្រភាពកម្ពុជា និងមិនឆ្លុះបញ្ច្រំងពីទស្រសនៈរបស់អង្គការ 
តម្ល្រភាពអន្តរជាតិ អង្គការតម្ល្រភាពអន្តរជាតិអូស្រ្តាលី មូលនិធិជាសាកលពី BHP Billiton Foun-
dation ឬនាយកដា្ឋ្រនកិច្ចការបរទ្រស និងពាណិជ្ជកម្មរបស់រដា្ឋ្រភិបាលអូស្រ្តាលីឡើយ ។ 

ខ្លឹមសារទាំងឡាយនៅក្នុងឯកសារបោះពុម្ពផ្រសាយន្រះ គឺសម្រ្រប់ផ្តល់ជាព័ត៌មនត្រប៉ុណ្ណ្រះ ។ 
ការអនុញ្ញ្រតដោយច្របាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុកក្នុងកម្រិតណាមួយ អង្គការតម្ល្រភាពអន្តរជាតិ អង្គការ 
តម្ល្រភាពអន្តរជាតិអូស្រ្តាលី មូលនិធិជាសាកលពី BHP Billiton Foundation និងនាយកដា្ឋ្រន 
កិច្ចការបរទ្រស និងពាណិជ្ជកម្មរបស់រដា្ឋ្រភិបាលអូស្រ្តាលី មិនទទួលខុសត្រូវទៅកាន់ជនណាមួយ 
ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ ឬភាពព្រញល្រញន្រព័ត៌មនដ្រលមននៅក្នុងឯកសារបោះពុម្ពផ្រសាយន្រះ
ឡើយ ។

ការបដិណសធទទួលខុសតតរូវ
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អង្គការតម្ល្រភាពកម្ពុជា គឺជាតំណាងប្រចាំប្រទ្រសរបស់អង្គការតម្ល្រភាពអន្តរជាតិ និងត្រូវបាន 
បង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ង្រទី០៥ ខ្រកក្កដា ឆ្ន្រំ២០១០ ដោយក្រុមអ្នកជំនាញ និងសកម្មជន 
ប្រឆំងអំពើពុករលួយ ដ្រលបានប្ត្រជា្ញ្រចូលរួមលើកកម្ពស់តម្ល្រភាព និងគណន្រយ្រយភាពនៅក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុជា ។ ចាប់តាំងពីការកកើត អង្គការតម្ល្រភាពកម្ពុជាបានអភិវឌ្រឍទៅជាសា្ថ្រប័នរឹងម ំ
មួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងអំពើពុករលួយ និងលើកកម្ពស់សុចរិតភាព តម្ល្រភាព និងគណន្រយ្រយ
ភាពនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ។ 

អង្គការតម្ល្រភាពកម្ពុជាសហការរួមគ្ន្រជាមួយបុគ្គល និងសា្ថ្រប័ននានានៅគ្រប់ជាន់ថា្ន្រក់ រួមមន 
រដា្ឋ្រភិបាល សង្គមសុីវិល វិស័យឯកជន ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ និងសាធារណៈ ដើម្របីសម្រ្រចឲ្រយបាន 
នូវការអភិវឌ្រឍផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព លើកកម្ពស់សុចរិតភាព និងប្រយុទ្ធប្រឆំងអំពើ 
ពុករលួយ ។

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ផ្ទះល្រខ៣ ផ្លូវល្រខ៣៩០ សង្ក្រត់បឹងក្រងកង៣ 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្រញ 

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២១៤ ៤៣០ 
គ្រហទំព័រ៖ www.ticambodia.org 

គ្រហទំព័រជាសកល៖ www.transparency.org

អំពីអ្្គការតម្លៃ ភាពកម្ុជ្
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អង្គការតម្ល្រភាពកម្ពុជា គឺជាតំណាងប្រចាំប្រទ្រសមួយក្នុងចំណមតំណាងចំនួន២០  ដ្រលបានចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធ ី
វិស័យធនធានរ៉្រដើម្របីការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការតម្ល្រភាពអន្តរជាតិ ។ កម្មវិធីន្រះត្រូវបានសម្រប 
សម្រួលដោយអង្គការតម្ល្រភាពអន្តរជាតិអូស្រ្តាលី ។ កម្មវិធីវិស័យធនធានរ៉្រដើម្របីការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាពជួយ 
បំព្រញកិច្ចខិតខំរបស់រដា្ឋ្រភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់តម្ល្រភាព និងគណន្រយ្រយភាពនៅក្នុងវិស័យឧស្រសាហកម្ម 
និស្រសារណកម្ម ដោយផ្ត្រតទៅលើដំណាក់កាលដំបូងន្រខ្រស្រចង្វ្រក់ន្រការសម្រ្រចអនុញ្ញ្រតក្នុងវិស័យរ៉្រ៖ នៅព្រលដ្រល 
រដា្ឋ្រភិបាលផ្តល់ការអនុញ្ញ្រត និងអាជា្ញ្របណ្ណ ចរចាកិច្ចសន្រយា និងរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀង ។

ការអនុវត្តដំណាក់កាលទី១ ន្រកម្មវិធីន្រះ (ពីឆ្ន្រំ២០១៦ ដល់២០១៧) មនគោលបំណងស្វ្រងយល់ពីបញ្ហ្រដោយ 
កំណត់រក និងវាយតម្ល្រពីហានិភ័យន្រអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងដំណើរការ ក៏ដូចជាការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងន្រការផ្តល់ 
 អាជា្ញ្របណ្ណ និងកិច្ចសន្រយាពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរ៉្រ ។ របាយការណ៍ន្រះបង្ហ្រញនូវការរកឃើញសំខាន់ៗ ន្រការវាយតម្ល្រ
ពីហានិភ័យន្រអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជា ។

ក្រ្រយពីស្វ្រងយល់ និងកំណត់ឃើញនូវមូលហ្រតុន្រហានិភ័យន្រអភិបាលកិច្ចន្រះ សាខារបស់អង្គការតម្ល្រភាព 
អន្តរជាតិនឹងរៀបចំផ្រនការ និងចាត់វិធានការដោះស្រ្រយហានិភ័យជាអាទិភាពនៅដំណាក់កាលទី ២ (ពីឆ្ន្រ២ំ០១៨ 
ដល់ ២០២០) ។ សាខាទាំងន្រះនឹងធ្វើការសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមន រដា្ឋ្រភិបាល ឧស្រសាហកម្មអាជីវកម្មរ៉្រ 
សង្គមសុីវិល និងសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធ ដើម្របីលើកកម្ពស់តម្ល្រភាព គណន្រយ្រយភាព និងសុចរិតភាព នៅក្នុងការសម្រ្រច 
ចិត្តផ្តល់ការអនុញ្ញ្រតដល់គម្រ្រងអាជីវកម្មធនធានរ៉្រ ។

ការចូលរួមរបស់អង្គការតម្ល្រភាពកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលទី១ ទទួលបានការគំទ្រពីនាយកដា្ឋ្រនកិច្ចការបរទ្រស 
និងពាណិជ្ជកម្មរបស់រដា្ឋ្រភិបាលអូស្រ្តាលី ។ កម្មវិធីន្រះក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភមូលនិធិជាសាកលពី BHP Billiton 
Foundation ។

កម្មវិធីវិសយ័ធៃធាៃររ ែណដើម្ ី
ការអភិវឌ្ឍតបកបណោយចីរភាពរបស ់

អ្្គការតម្លៃ ភាពអៃ្តរជ្តិ 
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ការវាយតម្ល្រពីហានិភ័យន្រអភិបាលកិច្ច គឺជាផ្ន្រកមួយន្រកម្មវិធី "វិស័យធនធានរ៉្រដើម្របីការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយ 
ចីរភាព" របស់អង្គការតម្ល្រភាពអន្តរជាតិ ។ ការសិក្រសាន្រះមនគោលបំណងកំណត់ឲ្រយឃើញនូវភាពងយរងគ្រ្រះ 
ផ្រស្រងៗដ្រលបង្កឲ្រយមនភាពមិនប្រក្រតីជាប្រព័ន្ធ ក្របខ័ណ្ឌច្របាប់  និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់សា្ថ្រប័ន  ក្នុងការផ្តល ់
អជា្ញ្របណ្ណ ការអនុញ្ញ្រត និងកិច្ចសន្រយារុករករ៉្រ ។ ការសិក្រសាន្រះនឹងវាយតម្ល្រផងដ្ររពីហានិភ័យន្រអភិបាលកិច្ច 
ជាក់លាក់មួយចំនួន ដ្រលបង្កឡើងដោយភាពខ្វះចន្ល្រះ និងផ្តល់នូវអនុសាសន៍គន្លឹះមួយចំនួនសម្រ្រប់កាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យដ្រលអាចកើតមនឡើង ។ របាយការណ៍ន្រះដាក់ជូននូវរបកគំហើញចម្របងៗមួយចំនួនពីការស្រ្រវជ្រ្រវ  
និងលទ្ធផលន្រការវាយតម្ល្រហានិភ័យ។

ការវាយតម្លាពីហានិភ័យនាអភិបាលកិច្ចក្នុងដំណើរការនាការផ្តល់អាជា្ញាបណ្ណរុករករ៉ានៅកម្ពុជា មនគោលបំណង 
ស្វ្រងរក និងវិភាគពីហានិភ័យន្រអភិបាលកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការអនុញ្ញ្រតផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណរុករករ៉្រនៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជា ។

អង្គការតម្ល្រភាពកម្ពុជាបានចូលរួមអនុវត្តជំហានទី១ន្រកម្មវិធីន្រះ ដោយទទួលបានការគំទ្រថវិកាពីអង្គការតម្ល្រភាព 
អន្តរជាតិអូស្រ្តាលី ។ ជាសាកល កម្មវិធី "វិស័យធនធានរ៉្រដើម្របីការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាព" ន្រះទទួលបានការ 
ឧបត្ថម្ភរួមគ្ន្រពីមូលនិធី ប៊ីអ្រចភី (BHP Billiton Foundation) និងនាយកដា្ឋ្រនកិច្ចការបរទ្រស និងពាណិជ្ជកម្ម 
របស់រដា្ឋ្រភិបាលអូស្រ្រ្តលី (Australian Department of Foreign Affairs and Trade) ។

ការវាយតម្ល្រន្រះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន អីុមើជីងម៉្រឃីតខនសាល់ធីង (Emerging Markets Consulting) 
ដោយមនការគំទ្រពីអង្គការតម្ល្រភាពកម្ពុជា ។ ការវាយតម្ល្រន្រះបានប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍វាយតម្ល្រហានិភ័យន្រ 
អំពើពុករលួយ (MACRA)  របស់អង្គការតម្ល្រភាពអន្តរជាតិ ដ្រលត្រូវបានក្រសម្រួលដើម្របីឆ្លុះបញ្ច្រំងពីសា្ថ្រនភាពជាក់ 
ស្ត្រងនៅប្រទ្រសកម្ពុជា ។ យើងបានប្រើប្រ្រស់អនុសូចនាករ (sub-indicators) និងប្រព័ន្ធដាក់ពិន្ទុ Weightage  
ដើម្របីកាត់បន្ថយការដាក់ពិន្ទុលម្អៀងរវាង "លទ្ធភាព" និង "ផលប៉ះពាល់" ដ្រលនឹងធ្វើឲ្រយការវាយតម្ល្រកាន់ត្រមន 
ភាពត្រឹមត្រូវ ។ 

ការសិក្រសាឯកសារពាក់ព័ន្ធដ្រលមនស្រ្រប់់ គឺជាការប្រមូលទិន្នន័យមូលដា្ឋ្រន ។ ការស្រ្រវជ្រ្រវន្រះពឹងផ្អ្រកទៅលើការ 
សម្ភ្រសន៍ប្របពាក់កណា្ត្រលរចនាសម្ព័ន្ធ (semi-structured  Interview) ជាមួយនឹងតំណាងភាគីពាក់ព័ន្ធចំនួន ២១ 
នាក់ ដ្រលមកពីក្រសួង អាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន អង្គការសង្គមសុីវិល សមគមឧស្រសាហកម្មរ៉្រ និងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរ៉្រ ។ 

ណោលបំ�្នៃការសកិសាតរាវតជ្វ

វិធីរាសស្តនៃការសកិសាតរាវតជ្វ

កំណត ់
វិសាលភាព

វិភាគ 
បរិបទ

ដំណាក់ការផ្តល ់
អាជា្ញ្របណ្ណ

វាយតម្ល្រលទ្ធភាព 
និងផលប៉ះពាល់

ដាក់ពិន្ទុ និង 
កំណត់អាទិភាព 
ហានិភ័យ

រៀបច ំ
របាយការណ៍

កំណត ់
ហានិភ័យ

- ស្វ្រងយល់ពី 
វិស័យរ៉្រ និងក្រប 

ខ័ណ្ឌច្របាប់ 

 - ពិភាក្រសា 
ជាមួយភាគី 

ពាក់ព័ន្ធ

- ប្រមូល 
ព័ត៌មនដ្រល 
មនស្រ្រប់

- វិភាគបរិបទ

- ពិភាក្រសា 
ជាមួយភាគី 

ពាក់ព័ន្ធ

- សិក្រសាព ី
ដំណើរការ 

ផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណ

- ពិភាក្រសា 
ជាមួយភាគី 

ពាក់ព័ន្ធ

- កំណត់ភាព 
ងយរងគ្រ្រះ 
និងហានិភ័យ

- ពិភាក្រសា 
ជាមួយភាគី 

ពាក់ព័ន្ធ

- វាយតម្ល្រ   
លទ្ធភាព និង 

ផលប៉ះពាល់ន្រ    
ហានិភ័យ

- ពិភាក្រសា 
ជាមួយភាគី 

ពាក់ព័ន្ធ

-គណនាទំហំ 
ន្រហានិភ័យ 

នីមួយៗ

- ពិភាក្រសា និង 
បញ្ជ្រក់ព ី

លទ្ធផលជាមួយ 
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

- បង្ហ្រញពីការ 
រកឃើញ

- រកដំណះ 
ស្រ្រយនានា

- ពិភាក្រសា និង 
បញ្ជ្រក់ព ី

លទ្ធផលជាមួយ 
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ដំណើរការនាការវាយតម្លាហានិភ័យ
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ការវាយតម្ល្រន្រះក៏បានប្រឹក្រសាយោបល់ និងផ្ទៀងផ្ទ្រត់បញ្ជ្រក់់លទ្ធផលចំនួនបីលើកជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធមកពីវិស័យ
រ៉្រនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាផងដ្ររ ។ ការប្រឹក្រសាយោបល់ទាំងន្រះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្របីធានាថាការវាយតម្ល្រន្រះសម 
ស្របទៅនឹងបរិបទក្នុងស្រុក និងឆ្លុះបញ្ច្រំងពីសា្ថ្រនភាពជាក់ស្ត្រងនៅក្នុងវិស័យរ៉្រនៅកម្ពុជា ។

វិសាលភាពន្រការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវន្រះមិនគ្របដណ្តប់៖

 • ដំណាក់កាលរុករករ៉្រ ដំណាក់កាលដាក់ពាក្រយសុំអាជា្ញ្របណ្ណឧស្រសាហកម្មធនធានរ៉្រ និងដំណាក់កាល 
ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរ៉្រ 

 • អាជីវកម្មរ៉្រផ្ន្រកសិប្របកម្ម អាជា្ញ្របណ្ណអណ្តូងរ៉្រ និងការដា្ឋ្រនវាយថ្ម អាជា្ញ្របណ្ណអាជីវកម្មរ៉្រត្របូងមនតម្ល្រ 
អាជា្ញ្របណ្ណក្រច្ន្រធនធានរ៉្រ និងអាជា្ញ្របណ្ណបូមខ្រសាច់ 

 • វិស័យប្រ្រងកាត និងឧស្ម័ន ។

បាភាទសំណាក ចំនួន

វិស័យសាធារណៈ

ថា្ន្រក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួង ២

ប្រធាននាយកដា្ឋ្រន ១

មន្រ្តីរាជការពាក់ព័ន្ធ ២

វិស័យឯកជន

ថា្ន្រក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរ៉្រអន្តរជាតិ ២

តំណាងវិស័យឧស្រសាហកម្មធនធានរ៉្រ ១

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរ៉្រ ២

វិស័យសង្គមសុីវិល

ប្រធានអង្គការមិនម្រនរដា្ឋ្រភិបាល ៣

បុគ្គលិកអង្គការមិនម្រនរដា្ឋ្រភិបាល ៣

តំណាងសហគមន៍ ៥

ចំនួនសរុប៖ ២១

ល.រ. គោលបំណង អ្នកចូលរួម កាលបរិច្ឆាទ

១ កំណត់វិសាលភាពន្រ   
ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ

ថា្ន្រក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួង
ប្រធាននាយកដា្ឋ្រន
មន្រ្តីរាជការពាក់ព័ន្ធ

ថ្ង្រទី០៤ ខ្រមករា 
ឆ្ន្រំ២០១៧

២
ពិគ្រ្រះយោបល់ 
និងបញ្ជ្រក់ពីការ 
រកឃើញបឋម

ថា្ន្រក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរ៉្រ 
តំណាងវិស័យឧស្រសាហកម្មធនធានរ៉្រ

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរ៉្រ

ថ្ង្រទី២៨ ខ្រម្រសា 
ឆ្ន្រំ២០១៧

៣ ពិគ្រ្រះយោបល់និងបញ្ជ្រក ់
ពីស្រចក្តីព្រ្រងន្រការរកឃើញ

ក្រុមអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ
សមជិកវ្រទិកាអភិបាលកិច្ចលើវិស័យ

ឧស្រសាហកម្មនិស្រសារណកម្មនៅកម្ពុជា (EIGF) 
ដ្រលមនសមជិកចំនួន២៩នាក ់

ដ្រលមកពីសា្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធ 

ថ្ង្រទី០៩ ខ្រមិថុនា 
ឆ្ន្រំ២០១៧

ចំនួនភាគីពាក់ព័ន្ធ

កិច្ចពិភាកាសាយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ
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ការវាយតម្ល្រហានិភ័យបានកំណត់ឲ្រយឃើញថា ដំណើរការថ្មីរបស់ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពលក្នុងការផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណរុករក 
រ៉្រ បានលុបបំបាត់ហានិភ័យចំនួន ១៤ ដ្រលមននៅក្នុងនីតិវិធីចាស់ ។ ទោះបីជាយ៉្រងណាក្តី ហានិភ័យចំនួន ១៤ ផ្រស្រង 
ទៀតនៅត្របន្តមននៅក្នុងនីតិវិធីថ្មី រួមមន ហានិភ័យទាក់ទងនឹងបរិបទចំនួន១ ហានិភ័យទាក់ទងនឹងការរៀបច ំ
ដំណើរការផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណចំនួន៨ ហានិភ័យទាក់ទងនឹងការអនុវត្តដំណើរការផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណចំនួន៣ និងហានិភ័យ 
ទាក់ទងនឹងការឆ្លើយតប និងគណន្រយ្រយភាពចំនួន២។ ហានិភ័យទាំងន្រះទាក់ទងនឹងការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ ការច្រក 
រំល្រកព័ត៌មន ព្រលវ្រលាន្រដំណើរការផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណការវាយតម្ល្រពាក្រយស្នើសុំ ការពិគ្រ្រះយោបល់ជាសាធារណៈ 
ម្ច្រស់កម្មសិទ្ធិ និងការអនុញ្ញ្រតពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងទៀត ។ 

ការរកណ�ើញ
ល

ទ្ធភា
ព

៥ 
ទំនងមនខា្ល្រំង

៥ ១០ ១៥ ២០ 
PP10, PP11 ២៥

៤ 
ទំនងមន

៤ ៨ 
PD17

១២ 
PD28, RA13, 
PD36, RA2

១៦ 
PD4, PD9, PP7, 

PD16, PD13, 
PD3

២០

៣ 
មធ្រយម

៣ ៦
CF3
៩ ១២ ១៥

២ 
មិនទំនងមន

២ ៤ ៦ ៨ ១០

១ 
មិនទំនងមនខា្ល្រំង

១ ២ ៣ ៤ ៥

១ 
តិចបំផុត

២ 
តិច

៣ 
មធ្រយម

៤ 
ខា្ល្រំង

៥ 
ខា្ល្រំងបំផុត

ផលប៉ះពាល់

តារាងហានិភ័យនាអភិបាលកិច្ច

ហានិភ័យខ្ពស់បំផុត ដ្រលបានរកឃើញ គឺទាក់ទងនឹងដំណើរការវាយតម្ល្រពាក្រយស្នើសុំអាជា្ញ្របណ្ណ ការពិគ្រ្រះ 
យោបល់ជាសាធារណៈ បញ្ហ្រប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មនអំពីម្ច្រស់ភាគហ៊ុន និងតម្រូវការស្នើសុំបញ្ជ្រក់បន្ថ្រមលើ
គោលការណ៍ណ្រនាំអំពីដំណើរការផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណ។ 

ហានិភ័យចំនួន៤ (PP10, PP11, PD4, និង PD13) ទាក់ទងនឹងដំណើរការវាយតម្ល្រពាក្រយស្នើសុំ នៅត្រកើតមនដោយ 
សារកង្វះនូវក្របខ័ណ្ឌច្របាប់ និងអភិបាលកិច្ចក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌន្រការវាយតម្ល្រ សមសភាពន្រក្រុមវាយតម្ល្រ 
(រួមបញ្ចូលទាំងអ្នកជំនាញឯករាជ្រយ)និងតម្រូវការឲ្រយមនការត្រួតពិនិត្រយផ្ន្រកសមត្ថភាពបច្ច្រកទ្រស ធនធានថវិកា និង 
ប្រវត្តិន្រការគោរពច្របាប់របស់ក្រុមហ៊ុនដ្រលបានដាក់ពាក្រយស្នើសុំ។
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ទាក់ទងនឹងការពិគ្រ្រះយោបល់ជាសាធារណៈ ហានិភ័យចំនួន ២ (PP7 និង PD16) ដ្រលបានកំណត់ឃើញរួមមន 
ភាពជាតំណាងភាគីពាក់ព័ន្ធដ្រលត្រឹមត្រូវ និងតម្រូវការឲ្រយមនស្រចក្តីណ្រនាំស្តីពីការពិគ្រ្រះយោបល់ជាសាធារណៈ 
ដ្រលសមស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្របាប់។

ហានិភ័យទាក់ទងនឹងព័ត៌មនលម្អិតអំពីម្ច្រស់ភាគហ៊ុន (PD9) គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះតម្ល្រភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច 
និងការចូលរួមពីអន្តរក្រសួង (ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។ បញ្ហ្រន្រះអាចបណា្ត្រលឲ្រយមនការ
បាត់បង់នូវគណន្រយ្រយភាព ដ្រលបង្កឲ្រយកើតមននូវសកម្មភាពមិនសមស្របក្នុងវិស័យរ៉្រ។ 

ហានិភ័យខ្ពស់បំផុតមួយទៀត គឺពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីបរិសា្ថ្រន (PD3) ។ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ
ន្រះនឹងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដ្រលមនទំនួលខុសត្រូវ ឲ្រយចូលរួមក្នុងដំណើរការផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណកាន់ត្រច្រើនឡើង។ 

ហានិភ័យខ្ពស់ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានព័ត៌មននៅមនកម្រិត និងតម្រូវការឲ្រយមនគោលការណ៍ណ្រនាំដ្រល 
ច្របាស់លាស់ ។

ហានិភ័យទាក់ទងនឹងការទទួលបានព័ត៌មននៅមនកម្រិត មនចំនួន៣ (RA13, PD36, និង RA2) ។ ដើម្របីកាត់ 
បន្ថយហានិភ័យទាំងន្រះ និងដើម្របីគំទ្រដល់កម្មវិធីកំណ្រទម្រង់របស់ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល ក្នុងការលើកកម្ពស ់
តម្ល្រភាពឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឲ្រយមនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដ្រលអាចទុកចិត្តបាន និងងយ 
ស្រួលទទួលបានព័ត៌មន ។

ហានិភ័យ១(PD28) គឺពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវការន្រការកំណត់ព្រលវ្រលាឲ្រយបានច្របាស់លាស់ពីដំណាក់កាលមួយចំនួន
នៅក្នុងការផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណ ដើម្របីធានាថាក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល ផ្តល់ភាពស្មើភាពគ្ន្រសម្រ្រប់ប្រក្ខជនទាំងអស់ ។ 

ហានិភ័យមធាយម ចំនួន២ (CF3 និងPD17) គឺទាក់ទងនឹងការអនុវត្ត ។ ហានិភ័យន្រះនឹងអាចគ្រប់គ្រងបាន ប្រសិន
បើមនការអនុវត្តបទប្របញ្ញត្តិតឹងរុឹងពីគណៈគ្រប់គ្រង និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល។ 

ហានិភ័យភាគច្រើនដ្រលត្រវូបានកំណត់ គឺទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការ ។ ការសកិ្រសាន្រះឆ្លុះបញ្ច្រងំពីដំណាក់កាលដំបូង 
ន្រការអនុវត្តកម្មវិធីកំណ្រទម្រង់របស់ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល និងផ្តល់ឱកាសល្អដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្របីចូលរួម
ក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចក្នុងការផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណរុករករ៉្រ ។ វ្រទិកាអភិបាលកិច្ចលើវិស័យឧស្រសាហកម្មនិស្រសា-
រណកម្មនៅកម្ពុជា (EIGF) គឺជាវ្រទិកាដ៏ល្អមួយសម្រ្រប់ឲ្រយភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមអភិវឌ្រឍវិស័យន្រះឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរ 
ដ្រលទាមទារនូវការគំទ្រ និងឆន្ទៈខ្ពស់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។ 

រូបថត៖ ប្រើប្រ្រស់ដោយមនការអនុញ្ញ្រតពីក្រុមហ៊ុន Angkor Gold Corp ខ្រត្តរតនៈគីរី
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ដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងអស់ន្រះ ការស្រ្រវជ្រ្រវបានផ្តល់នូវអនុសាសន៍បង្កើតក្របខ័ណ្ឌបទប្របញ្ញត្តិមួយរឹងមំ
ជាងមុន និងការអនុវត្តយ៉្រងមុឺងម៉្រត់នូវគោលបំណងន្រអនុក្រឹត្រយល្រខ ៧២។ ការស្រ្រវជ្រ្រវន្រះ ក៏បានណ្រនាំឲ្រយ 
មនការបង្កើតនីតិវិធីអនុវត្តន៍ដ្រលមនស្តង់ដារមួយ (Standard Operating Procedure) ឬគោលការណ៍ 
ណ្រនាំច្របាស់លាស់សម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រពាក្រយស្នើសុំ ការពិគ្រ្រះយោបល់ជាសាធារណៈ និងការទទួលបាន 
ព័ត៌មនជាសាធារណៈ តាមរយៈគ្រហទំព័រជាផ្លូវការ (របស់ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល និងវ្រទិកា EIGF) ។

ហានិភ័យ និងអនុសាសន៍ ត្រូវបានបង្ហ្រញដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅក្នុងសិកា្ខ្រសាលាពិគ្រ្រះយោបល់នៅថ្ង្រទី០៩ 
ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០១៧ ហើយត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ដោយក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល។ ស្រចក្តីសង្ខ្របន្រហានិភ័យ និង 
អនុសាសន៍ផ្រស្រងទៀតរួមមនដូចខាងក្រ្រម៖

អៃុរាសៃ៍

វ្រទិកាអភិបាលកិច្ចលើវិស័យឧស្រសាហកម្មនិស្រសារណកម្មនៅកម្ពុជា ថ្ង្រទី០៩ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០១៧ រាជធានីភ្នំព្រញ
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ហានិភ័យផាសាងទៀត អនុសាសន៍

CF3: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទិ្ធក្នុង 
ការប្រើប្រ្រស់ដី ក្នុងតំបន់ដ្រលមនសកា្ត្រនុពលរ៉្រ 
និងត្រូវបានក្ល្រងបន្លំ។

ពង្រឹងការអនុវត្តច្របាប់

PD17: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មន 
ពីតំបនរ់៉្រដ្រលមនសកា្ត្រនុពល នឹងត្រូវបានច្រកចាយទៅ 
ប្រក្ខជនដោយលំអៀង។

ពង្រឹងការអនុវត្តច្របាប់

PD18: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈព្រល 
ន្រការបើកឲ្រយដាក់ពាក្រយស្នើសុំ នឹងត្រូវបានក្រតម្រូវដើម្រប ី
ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនណាមួយ។

៦០ថ្ង្រ ជាអនុសាសន៍ន្ររយៈព្រលន្រការដាក់ពាក្រយ 

PD4: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈ 
វិនិច្ឆ័យសម្រ្រប់ជ្រើសរីសក្រុមហ៊ុន នឹងមិនមន 
ផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈ?

1) សមជិកគណៈកម្មការវាយតម្ល្រត្រូវប្រកាសថា 
ពួកគ្រមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឬមនជម្ល្រះផលប្រយោជន ៍
ជាមួយអ្នកដាក់ពាក្រយស្នើសុំណាម្ន្រក់។

2) ក្រសួងរ៉្រគួរពិចារណាការចូលរួមរបស់អ្នកជំនាញ 
ឯករាជ្រយ ។

3) គួរមនការណ្រនាំឲ្រយបានច្របាស់លាស់អំពីការវាយ 
តម្ល្រ / នីតិវិធីអនុវត្តន៍ដ្រលមនស្តង់ដារ (SOP) 
រួមទាំងតម្រូវការឲ្រយមនការវាយតម្ល្របឋមពីផល 
ប៉ះពាល់បរិសា្ថ្រន និងសង្គម (Initial Environmental 
and Social Impact Assessment) ។

4) គួរមនរបាយការណ៍គំទ្រដល់ដំណើរការជ្រើសរីស
ប្រក្ខជនដ្រលទទួលអជា្ញ្របណ្ណ សម្រ្រប់សាធារណជន 
ដើម្របីពង្រឹងគណន្រយ្រយភាព និងតម្ល្រភាពឲ្រយកាន់ត្រ 
ប្រសើររបស់គណៈកម្មការវាយតម្ល្រ។

PD13: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈ 
កម្មការវាយតម្ល្រពាក្រយស្នើសុំ នឹងមិនឯករាជ្រយ ឬ 
មនភាពលំអៀងចំពោះក្រុមហ៊ុនណាមួយ?

PP10: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើក 
ឡើងពីសមត្ថភាពបច្ច្រកទ្រសនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រក្ខជននឹង
មិនត្រូវបានពិនិត្រយបញ្ជ្រក់ឡើងវិញ (Due-diligence)? គួរមនក្របខ័ណ្ឌរឹងមំបន្ថ្រមដ្រលរួមបញ្ចូលនូវការវាយ

តម្ល្រសមត្ថភាពបច្ច្រកទ្រសដើម្របីលើកកម្ពស់គុណភាព  
និងសុចរិតភាពរបស់អ្នកដាក់ពាក្រយសុំអាជា្ញ្របណ្ណរុករក 
រ៉្រ។P11: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិ 

សុចរិតភាព និងការគោរពច្របាប់របស់ប្រក្ខជន នឹងមិន 
ត្រូវបានពិនិត្រយបញ្ជ្រក់ឡើងវិញ (Due-diligence)?

សាចក្តីសង្ខាបពីហានិភ័យ និងអនុសាសន៍
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PD9: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មន 
លម្អិតអំពីម្ច្រស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉្រ នឹងមិនមន 
ផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈ?

1) អនុម័តក្របខ័ណ្ឌច្របាប់ស្តីពីការប្រកាសភាពជាម្ច្រស ់
ផលប្រយោជន៍របស់ប្រក្ខជន និងការដាក់បញ្ចូលក្នុង 
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យន្រការដាក់ពាក្រយ។

2) ធ្វើការសិក្រសា និងបញ្ជ្រក់ភាពជាម្ច្រស់ ឬ 
អ្នកទទួលផលរបស់ក្រុមហ៊ុន និងសុចរិតភាពរបស់ពួក
គ្រក្នុងក្រុមហ៊ុន។

PP7: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន ៍
ដ្រលរងផលប៉ះផលពាល ់នឹងមិនមនតំណាងត្រឹមត្រូវ
នៅក្នុងការពិគ្រ្រះយោបល់?

1) គួរមនគោលការណ៍ណ្រនាំ/នីតិវិធីអនុវត្តន៍ដ្រល 
មនស្តង់ដារ (SOP) ដើម្របីធានាការចូលរួមពីតំណាង 
ភាគីពាក់ព័ន្ធ។  

2) គួរមនកំណត់ត្រ្រផ្លូវការ និងការផ្រសព្វផ្រសាយជា 
សាធារណៈពីកិច្ចពិភាក្រសា និងការព្រមព្រៀងពីភាគ ី
ពិគ្រ្រះយោបល់។

3) ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពលគួរអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពីការ
ពិគ្រ្រះយោបល់ជាសាធារណៈ ។

4) សមសភាពន្រក្រុមការងរវាយតម្ល្រការគោរពតាម 
គោលការណ៍បរិសា្ថ្រន ត្រូវយកមកពិភាក្រសាក្នុងវ្រទិកា 
EIGF និងបញ្ចូលទៅក្នុងនីតិវិធីអនុវត្តន៍ដ្រលមនស្តង់ដារ 
និងគោលការណ៍ណ្រនាំ។  

PD16: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចារ 
ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម្ច្រស់ដី ឬ សហគមន៍ នឹងមិន
ត្រូវបានរៀបចំឲ្រយមនលក្ខណៈសមរម្រយ?

PD3: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងបទប្របញ្ញត្ត ិ
ស្តីពីបរិសា្ថ្រនសម្រ្រប់ការផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណរ៉្រ នឹងមិនមន 
លក្ខណៈច្របាស់លាស់។

ការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីការវាយតម្ល្រ 
បឋមលើផលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្រន និងសង្គមដ្រលមនច្រង 
ក្នុងអនុក្រឹត្រយល្រខ ៧២។

RA13: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មន 
លម្អិតពីកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថ្រម នឹងមិនមនផ្រសព្វផ្រសាយ 
ជាសាធារណៈ។

1) បង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យពីអាជា្ញ្របណ្ណ។ ព័ត៌មនជា 
មូលដា្ឋ្រនទាក់ទងនឹងអាជា្ញ្របណ្ណត្រូវបង្ហ្រញជា 
សាធារណៈ។ ព័ត៌មនដ្រលមិនម្រនជាការសម្ង្រត់គួរត្រ
ផ្តល់ជូនតាមការស្នើសុំ។

2) ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពលគួរត្រជាប្រភពន្រព័ត៌មនផ្លូវ
ការអំពីអាជា្ញ្របណ្ណ ដ្រលត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់។

3) តំបន់សម្របទានរ៉្រគួរកំណត់ដោយការដាក់បង្គ្រល។

PD36: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មន 
លម្អិតពីអាជា្ញ្របណ្ណដ្រលបានផ្តល់ នឹងមិនមន 
ផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈ។

RA2: តើមនហានិភ័យអ្វីខ្លះដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មន
លម្អិតពីអាជា្ញ្របណ្ណដ្រលបានផ្តល់ នឹងមិនតម្រូវដោយ 
ច្របាប់ឲ្រយមនជាសាធារណៈ។
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អនុសាសន៍ទាំងន្រះត្រូវបានច្រកជាបីផ្ន្រកតាមប្រធានបទដូចខាងក្រ្រម៖

ផ្នាកទី១៖ ការវាយតម្លាលើពាកាយស្នើសុំ

 • ហានិភ័យ: PD4 និង PD13, PP10 និង PP11

 • សកម្មភាពអាទិភាព

 • អនុសាសន៍:

 •  រៀបចំស្រចក្តីណ្រនាំសម្រ្រប់វាយតម្ល្រពាក្រយស្នើសុំ

 •  ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលដល់មន្ត្រីក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល អំពីស្រចក្តីណ្រនាំខាងលើ

 • ធនធានបច្ច្រកទ្រស

 •  ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល គឺជាអ្នកដឹកនាំ និងអនុម័តលើការងរន្រះ

 •  ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរ៉្រផ្តល់ធាតុចូល 

 •  អ្នកប្រឹក្រសាយោបល់ឯករាជ្រយ គួររៀបចំនូវស្រចក្តីណ្រនាំសម្រ្រប់វាយតម្ល្រពាក្រយស្នើសុំ

 • ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

 •  សហការផ្តល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដោយសមជិក EIGF

រូបថត៖ ប្រើប្រ្រស់ដោយមនការអនុញ្ញ្រតពីក្រុមហ៊ុន Angkor Gold Corp ខ្រត្តរតនៈគីរី
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ផ្នាកទី២៖ ការបាឹកាសាយោបល់ជាសាធារណៈ

 • ហានិភ័យ: PP7 និង PD16

 • សកម្មភាពអាទិភាព

 • អនុសាសន៍:

 •  បង្កើតឲ្រយមននីតិវិធីអនុវត្តន៍ដ្រលមនស្តង់ដារសម្រ្រប់ការពិគ្រ្រះយោបល់ជាសាធារណៈ

 •  ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលដល់មន្រ្តីក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល និងអាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រនអំពីនីតិវិធីអនុវត្តន៍ដ្រលមន 
   ស្តង់ដារនះ

 •  ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីនីតិវិធីអនុវត្តន៍ដ្រលមនស្តង់ដារនះដល់ក្រុមហ៊ុន  
   អង្គការសង្គមសុីវិល និងសហគមន៍

 • ធនធានបច្ច្រកទ្រស

 •  ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល គឺជាអ្នកដឹកនាំ និងអនុម័តលើកិច្ចការន្រះ

 •  ក្រុមហ៊ុន  អាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន អង្គការសង្គមសុីវិល ផ្តល់ធាតុចូល

 •  អ្នកប្រឹក្រសាយោបល់ឯករាជ្រយគួរជាអ្នករៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តន៍ដ្រលមនស្តង់ដារន្រះ

 • ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

 •  សហការផ្តល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដោយសមជិក EIGF

ផ្នាកទី៣៖ ការទទួលបានព័ត៌មន

 • ហានិភ័យ: PD9 RA13 PD36 និង RA2 

 • សកម្មភាពអាទិភាព

 • អនុសាសន៍:

 •  បង្កើតឲ្រយមននីតិវិធីអនុវត្តន៍ដ្រលមនស្តង់ដារសម្រ្រប់ព័ត៌មនជាសាធារណៈ និងព័ត៌មនសម្ង្រត់

 •  ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីស្តង់ដារន្រះដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

 • ធនធានបច្ច្រកទ្រស

 •  ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល គឺជាអ្នកដឹកនាំ និងអនុម័តលើការងរន្រះ

 •  ក្រុមហ៊ុន  អាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន អង្គការសង្គមសុីវិល ផ្តល់ធាតុចូល

 •  អ្នកប្រឹក្រសាយោបល់ឯករាជ្រយគួរជាអ្នករៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តន៍ដ្រលមនស្តង់ដារ

 • ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

 •  សហការផ្តល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដោយសមជិក EIGF





អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ផ្ទះល្រខ៣ ផ្លូវល្រខ៣៩០ សង្ក្រត់បឹងក្រងកង៣ 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្រញ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២១៤ ៤៣០ 
គ្រហទំព័រ៖ www.ticambodia.org 
គ្រហទំព័រជាសកល៖ www.transparency.org


