សេចក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន
រាជធានីភ្ពនំ េញ ថ្ងៃទ០
ំ ០២១៖ អង្គការតម្លាភាេកម្ពុជាបានពរៀបចំការប្បកួតជខជកពេញពោលវគ្គផ្តាច់
ី ៦ ខែកុម្ៈភ ឆ្ន២

ប្េ័ប្ត ជុំវ ិញប្បធានបទ៖ “ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈប្បកបពោយគ្ុណភាេ និង្បរយាបនន
”។ ការប្បកួតជខជកពេញពោលពនេះ
ិ
ព្វីព

ង្
ី កនុង្ពោលបំណង្ពលីកកម្ពេ់ការយល់េឹង្របេ់យុវជនអំេីការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈ និង្គ្ណពនយយភាេងវ ិកាពៅថ្ននក់

័
ម្ូលោាន ក៏េូចជាបពង្កត
ពលក
ធិ ំណាចយុវជន ជាេពិ េេស្តេាវី យពកេ
ង្ កនុង្ការចូលរួម្វ ិភាគ្
ី បរយាកាេ
ិ
ី កម្ពេ់ និង្េប្ង្ឹង្េិទអ

េភា
ន
ិ កាពៅពលកា
ី រអភ្វិ ឌ្ឍ នង្
ិ ការអនុវតាពោលនពយាបាយ ពេីម្បជ
ី ំរុញឱ្យម្លនការរកចពប្ម្
ី
ី កនុង្ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈពៅ
ប្បពទេកម្ពុជា។

កម្េវ ិ្ប្ី បកួតជខជកពេញពោលរវាង្យុវជនពនេះ ទទួលបានការចូលរួម្េន
ី េ
ិ សត
ិ ចំនួន ២៦ប្កុម្ ម្កេសា
ី លកវ ិទាល័យ
នានាកនុង្រាជធានីភ្នំពេញ។ ប្កុម្នីម្ួយៗម្លនេម្លជិកចំនួន ៤រូប និង្ម្លនស្តេាីយា៉ាង្តិច៥០ភាគ្រយ ព
រួម្ការប្បកួតជខជកពេញពោលេរុបម្លនចំនួន ១០៤រូប។ ការប្បកួតជខជកពេញពោលប្តូវបានពរៀបចំព

យ
ី ពបកខជនខេលចូល
ង្
ី ចំនួន ៥វគ្គ រួម្ម្លន៖

វគ្គជប្ម្ុេះជុំទី១ វគ្គជប្ម្ុេះជុំទី២ វគ្គជប្ម្ុេះជុំទី៣ វគ្គពាក់កណា
ា លផ្តាច់ប្េ័ប្ត នង្
ិ វគ្គផ្តាច់ប្េ័ប្ត កនុង្រយៈពេលជាង្ ៤ខែ គ្ត
ិ ចាប់េខី ែ
តុលា ឆ្ន២
ំ ០២០ េល់ខែកុម្ភៈ ឆ្ន២
ំ ០២១។ ប្កុម្ជខជកពេញពោលប្តូវបានវ ិនច
ឆ័ នង្
ទ
ការខេលម្លន
ិ យ
ិ ោក់េន
ិ ុ ពោយគ្ណៈកម្េ

េម្លេភាេម្កេីសាាប័នអប់រ ំ ប្សាវប្ជាវ អង្គភាេរាជរោាភ្ិបាល និង្អង្គការម្ិនខម្នរោាភ្ិបាល ខេលពពាពេញពៅពោយបទ
េិពសា្ន៍ និង្ជំនាញពៅពលីប្បធានបទ។ ការជខជកពេញពោលពនេះ ប្តូវបានវាយតថ្ម្ាប្េបតាម្លកខណៈវ ិនិចយ
ឆ័ េូចជា៖ ការ
ពរៀបចំ និង្ភាេចាេ់លាេ់ ការពប្បីប្បាេ់ទ ក
ហី រណ៍ ការពប្បីអំណេះអំណាង្វាយបកពៅប្កុម្ម្លខង្ពទៀត និង្ខបបបទថ្នការ

័ លាភ្ពី លែ១ ពលែ២ ពលែ៣ នង្
័
នយា
ី បប្ី បខជង្យកជយ
ិ យ។ យុវជនចំនួន ៤ប្កុម្បានបនាេំពណីរេល់វគ្គផ្តាច់ប្េ័ប្តពេម្
ិ ជយ
័ ជំនេះក៏នឹង្ម្លនឱ្កាេកនុង្ការខចករ ំខលក
លាភ្ពី លែ៤។ បខនាម្េពី លរី ង្វវន់ខេលទទួលបាន ប្កុម្យុវជនខេលទទួលបានជយ

ចំពណេះេឹង្ និង្បទេិពសា្ន៍ពៅកាន់យុវជន និង្និេសត
ា ពែតា ក៏េូចជាចូលរួម្ហាត់ការជាម្ួយអង្គ
ិ ពផ្សង្ពទៀតពៅតាម្បណា
ការតម្លាភាេកម្ពុជាផ្ង្ខេរ។
ប្បធានបទយា៉ាង្តិចចំនួន ២៩ ពាក់េន
័ ធនឹង្ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈប្បកបពោយគ្ុណភាេ និង្បរយាបនន
ប្តូវបាន
ិ
ពលីកយកម្កជខជកពេញពោលកនុង្កម្េវ ិ្ីពនេះ។ ប្បធានបទទំង្ពនាេះរួម្បញ្ចូ ល ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈប្បកបពោយបរ យាបនន
ិ
នង្
ិ គ្ណពនយយភាេ ក៏េូចជាតម្លាភាេ និង្គ្ណពនយយភាេថ្នការប្គ្ប់ប្គ្ង្ងវ ិកាពៅថ្ននក់ពប្កាម្ជាត។
ិ

ពលាក បុិច េេ
ិ ី នាយកប្បតិបតាិថ្នអង្គការតម្លាភាេកម្ពុជា ម្លនប្បសាេន៍ថ្ន៖ “ែណៈ ខេលរាជរោាភ្ិបាលបនាែិតែំ

់ ពប្ចន
ប្បង្
ឹ ខប្បង្ព្វក
ី ំខណទប្ម្ង្ជា
ី

កនុង្ពោលបំណង្េប្ង្ង្
ឹ ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈ

រួម្ម្លនកំខណទប្ម្ង្រ់ េាបាលសាធារណៈ

រិ ញ្ញវតាុសាធារណៈ នង្
ិ អភ្បា
ិ លកិចច ការចូលរួម្របេ់សាធារណជន ជាេពិ េេយុវជន កនុង្ការេភា
ិ កាពៅពលកា
ី រអភ្វិ ឌ្ឍ
និង្ការអនុវតាពោលនពយាបាយ េិតជាម្លនសារៈេំខាន់ ពេីម្បធា
ី នាឱ្យបាននូវការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈប្បកបពោយបរយាបនន
ិ
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នង្
ិ គ្ណពនយយភាេ។” ពលាកបនាពទៀតថ្ន៖ “ការប្បកួតជខជកពេញពោលពនេះ ក៏ជាពវទកា
ិ ម្ួយេប្ម្លប់យុវជនព្វីការេភា
ិ កា
ខវកខញក និង្ពលីកព

ង្
ី នូវពោលនពយាបាយ និង្អនុសាេន៍ ពេីម្បជ
ី ំរុញឱ្យការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈកាន់ខតប្បកបពោយការ

ព្ាីយតប បរយាបនន
និង្គ្ណពនយយភាេពៅកនុង្ប្បពទេ។”
ិ
កម្េវ ិ្ីប្បកួតជខជកពេញពោលរវាង្យុវជនពនេះ

ប្តូវបានរ ំេឹង្ថ្ននឹង្ផ្ាល់ផ្លប្បពយាជន៍ជាពប្ចីនេល់េិេស-និេសត
ិ

ពផ្សង្ពទៀតខេលបានចូលរួម្ទេសនាពោយផ្តទល់កុ ង្កម្េ
ន
វ ិ្ីពនេះ។ ពោយខ

ក អនកពផ្សង្ពទៀតក៏អាចទទួលបានចំពណេះេឹង្ និង្

ខេវង្យល់បខនាម្ពទៀតអំេី ការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈ គ្ណពនយយភាេងវ ិកា ប្េម្ទំង្ជំនាញកនុង្ការជខជកពេញពោល តាម្រយៈ
ការផ្ាយផ្តទល់ពលីទំេរ័ បណា
ា ញេង្គម្របេ់អង្គការតម្លាភាេកម្ពុជាផ្ង្ខេរ។ ការប្បកួតជខជកពេញពោលពនេះប្តូវបានព្វពី
័
ពប្កាម្គ្ពប្ម្លង្ េប្ង្ឹង្េទ
ធិ ំណាចស្តេាវី យពកេ
ង្ កនុង្ការេពប្ម្ចចត
ិ អ
ិ ា នង្
ិ ការជំរុញឱ្យការផ្ាល់ពេវាសាធារណៈកាន់ខតម្លន
គ្ណពនយយភាេ ពប្កាម្ការោំប្ទម្ូលនិ្ិេីេ

ភាេអឺរុប៉ា និង្ទីភានក់ង្វរេ

ប្បតិបតាិការអភ្ិវឌ្ឍអនារជាតិេុ៊ែយខអ៊ែត៕

###
េប្ម្លប់ទនា
ំ ក់ទំនង្ព្វប
ី ទេម្លភេ៖
ពលាក អុឹម្ នរនទ
ិ នាយកកម្េវ ិ្ីថ្នអង្គការតម្លាភាេកម្ពុជា

ទូរេ័េទពលែ (៨៥៥) ១២ ៧១៣ ៣៣០ ឬអុីខម្ល norinim@ticambodia.org។

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

ង្
ី

