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សេចក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន 

រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១៖ អង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជាបានពរៀបចំការប្បកួតជខជកពេញពោលវគ្គផ្តា ច់
ប្េប័្ត ជំុវញិប្បធានបទ៖ “ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈប្បកបពោយគុ្ណភាេ និង្បរយិាបនន”។ ការប្បកួតជខជកពេញពោលពនេះ
ព វ្ីព ងី្កនុង្ពោលបំណង្ពលីកកម្ពេ់ការយល់េឹង្របេ់យុវជនអំេីការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈ និង្គ្ណពនយយភាេងវកិាពៅថ្នន ក់
មូ្លោា ន ក៏េូចជាបពង្កីតបរយិាកាេ ពលីកកម្ពេ់ និង្េប្ងឹ្ង្េិទធិអំណាចយុវជន ជាេិពេេស្តេាីវយ័ពកេង្ កនុង្ការចូលរមួ្វភិាគ្ 
េិភាកាពៅពលីការអភិ្វឌ្ឍ និង្ការអនុវតាពោលនពយាបាយ ពេីម្បជំីរុញឱ្យម្លនការរកីចពប្មី្នកនុង្ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈពៅ
ប្បពទេកម្ពុជា។  

កម្េវ ិ្ ីប្បកួតជខជកពេញពោលរវាង្យុវជនពនេះ ទទួលបានការចូលរមួ្េីនិេសតិចំនួន ២៦ប្កុម្ ម្កេីសាលកវទិាល័យ
នានាកនុង្រាជធានីភ្នំពេញ។ ប្កុម្នីមួ្យៗម្លនេម្លជិកចំនួន ៤រូប និង្ម្លនស្តេាីយា៉ា ង្តិច៥០ភាគ្រយ ព យីពបកខជនខេលចូល
រមួ្ការប្បកួតជខជកពេញពោលេរុបម្លនចំនួន ១០៤រូប។ ការប្បកួតជខជកពេញពោលប្តូវបានពរៀបចំព ងី្ចំនួន ៥វគ្គ រមួ្ម្លន៖ 
វគ្គជប្មុ្េះជំុទី១ វគ្គជប្មុ្េះជំុទី២ វគ្គជប្មុ្េះជំុទី៣ វគ្គពាកក់ណាា លផ្តា ចប់្េប័្ត និង្វគ្គផ្តា ចប់្េប័្ត កនុង្រយៈពេលជាង្ ៤ខែ គិ្តចាបេី់ខែ
តុលា ឆ្ន ២ំ០២០  េល់ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១។ ប្កុម្ជខជកពេញពោលប្តូវបានវនិិចឆយ័ និង្ោកេិ់នទុពោយគ្ណៈកម្េការខេលម្លន
េម្លេភាេម្កេីសាា បន័អបរ់ ំ ប្សាវប្ជាវ អង្គភាេរាជរោា ភិ្បាល និង្អង្គការមិ្នខម្នរោា ភិ្បាល ខេលពពាពេញពៅពោយបទ
េិពសា្ន ៍និង្ជំនាញពៅពលីប្បធានបទ។ ការជខជកពេញពោលពនេះ ប្តូវបានវាយតថ្ម្ាប្េបតាម្លកខណៈវនិិចឆយ័េូចជា៖ ការ
ពរៀបចំ និង្ភាេចាេ់លាេ់ ការពប្បីប្បាេ់ទ ហកីរណ៍ ការពប្បីអំណេះអំណាង្វាយបកពៅប្កុម្ម្លខ ង្ពទៀត និង្ខបបបទថ្នការ
និយាយ។ យុវជនចំនួន ៤ប្កុម្បានបនាេំពណីរេល់វគ្គផ្តា ចប់្េប័្តពេីម្បបី្បខជង្យកជយ័លាភី្ពលែ១ ពលែ២ ពលែ៣ និង្ជយ័
លាភី្ពលែ៤។ បខនាម្េីពលីរង្វវ នខ់េលទទួលបាន ប្កុម្យុវជនខេលទទួលបានជយ័ជំនេះកនឹ៏ង្ម្លនឱ្កាេកនុង្ការខចករខំលក
ចំពណេះេឹង្ និង្បទេិពសា្នព៍ៅកានយុ់វជន និង្និេសតិពផ្សង្ពទៀតពៅតាម្បណាា ពែតា ក៏េូចជាចូលរមួ្ហាតក់ារជាមួ្យអង្គ
ការតម្លា ភាេកម្ពុជាផ្ង្ខេរ។  

ប្បធានបទយា៉ា ង្តិចចំនួន ២៩ ពាកេ់ន័ធនឹង្ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈប្បកបពោយគុ្ណភាេ និង្បរយិាបនន ប្តូវបាន
ពលីកយកម្កជខជកពេញពោលកនុង្កម្េវ ិ្ ីពនេះ។ ប្បធានបទទងំ្ពនាេះរមួ្បញ្ចូ ល ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈប្បកបពោយបរយិាបនន 
និង្គ្ណពនយយភាេ កេូ៏ចជាតម្លា ភាេ និង្គ្ណពនយយភាេថ្នការប្គ្បប់្គ្ង្ងវកិាពៅថ្នន កព់ប្កាម្ជាតិ។  

ពលាក បិុច េិេី នាយកប្បតិបតាិថ្នអង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជា ម្លនប្បសាេនថ៍្ន៖ “ែណៈ ខេលរាជរោា ភិ្បាលបនាែិតែំ
ប្បឹង្ខប្បង្ព វ្ីកំខណទប្ម្ង្ជ់ាពប្ចីន កនុង្ពោលបំណង្េប្ងឹ្ង្ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈ រមួ្ម្លនកំខណទប្ម្ង្រ់េាបាលសាធារណៈ 
 រិញ្ញវតាុសាធារណៈ និង្អភិ្បាលកិចច ការចូលរមួ្របេ់សាធារណជន ជាេិពេេយុវជន កនុង្ការេិភាកាពៅពលីការអភិ្វឌ្ឍ 
និង្ការអនុវតាពោលនពយាបាយ េិតជាម្លនសារៈេខំាន ់ពេីម្បធីានាឱ្យបាននូវការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈប្បកបពោយបរយិាបនន 



 

 

 

 

 

 

Transparency International Cambodia 
#13, Street 554, Sangkat Boeng Kak 1,            
Khan Toul Kork, Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia 

Website: www.ticambodia.org 
Email: info@ticambodia.org 
Phone: (+855) 23 88 36 81                
(+855) 23 88 36 82 

 

Transparency International Secretariat 
Alt-Moabit 96, 10559 Berlin, Germany 
Website: www.transparency.org 
Phone: (+49) 030 3438 200 

និង្គ្ណពនយយភាេ។” ពលាកបនាពទៀតថ្ន៖ “ការប្បកួតជខជកពេញពោលពនេះ កជ៏ាពវទិកាមួ្យេប្ម្លបយុ់វជនព វ្ីការេិភាកា 
ខវកខញក និង្ពលីកព ងី្នូវពោលនពយាបាយ និង្អនុសាេន ៍ ពេីម្បជំីរុញឱ្យការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈកានខ់តប្បកបពោយការ
ព ា្ីយតប បរយិាបនន និង្គ្ណពនយយភាេពៅកនុង្ប្បពទេ។” 

កម្េវ ិ្ ីប្បកួតជខជកពេញពោលរវាង្យុវជនពនេះ ប្តូវបានរេឹំង្ថ្ននឹង្ផ្ាល់ផ្លប្បពយាជនជ៍ាពប្ចីនេល់េិេស-និេសតិ
ពផ្សង្ពទៀតខេលបានចូលរមួ្ទេសនាពោយផ្តទ ល់កនុង្កម្េវ ិ្ ីពនេះ។ ពោយខ ក អនកពផ្សង្ពទៀតកអ៏ាចទទួលបានចំពណេះេឹង្ និង្
ខេវង្យល់បខនាម្ពទៀតអំេី ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈ គ្ណពនយយភាេងវកិា ប្េម្ទងំ្ជំនាញកនុង្ការជខជកពេញពោល តាម្រយៈ
ការផ្ាយផ្តទ ល់ពលីទំេរ័បណាា ញេង្គម្របេ់អង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជាផ្ង្ខេរ។ ការប្បកួតជខជកពេញពោលពនេះប្តូវបានព វ្ីព ងី្
ពប្កាម្គ្ពប្ម្លង្ េប្ងឹ្ង្េិទធិអំណាចស្តេាីវយ័ពកេង្ កនុង្ការេពប្ម្ចចិតា និង្ការជំរុញឱ្យការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈកានខ់តម្លន
គ្ណពនយយភាេ ពប្កាម្ការោបំ្ទមូ្លនិ្ិេីេ ភាេអឺរ ៉ាុប និង្ទីភាន កង់្វរេ ប្បតិបតាិការអភិ្វឌ្ឍអនារជាតិេ៊ែុយខអ៊ែត៕  

### 

េប្ម្លបទំ់នាកទំ់នង្ព វ្បីទេម្លភ េ៖ 

ពលាក អឹុម្ នរនិទ នាយកកម្េវ ិ្ ីថ្នអង្គការតម្លា ភាេកម្ពុជា  
ទូរេ័េទពលែ (៨៥៥) ១២ ៧១៣ ៣៣០ ឬអីុខម្ល norinim@ticambodia.org។ 
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