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ពត័ម៌ានសម្មាប ់

ម្បជាពលរដ្ឋយលដឹ់ងអំពី 

ថវកិាឆ្លើយតបឆៅនងឹ 

ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ 

ឆៅកម្ជុា ឆ្នា ២ំ០១៧

ឆតើរដ្្ឋ ភបិាលបានឆម្បើម្បាសថ់វកិាជាតកិនាងុការឆដ្ះម្រាយ 
ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុយ៉ា ងដូចឆមតេច?



b

ពត័ម៌ានសម្មាបម់្បជាពលរដ្ឋយល់ដឹង អំពីថវកិាឆ្លើយតបឆៅនឹងការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុឆៅកម្ុជា (២០១៧)

កាលបរឆិ្ឆេទឆោះពុម្៖ បែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ 

ឆោះពុម្ឆោយ៖ ឆវទិកាននអង្គការមនិបមនរោ្ឋ ភោិល ស្ីពីកម្ុជា កម្មវធិីបរសិ្ថា ននិងកសិកម្ម

ម្ស្វម្ជាវឆោយ៖ ឆោក  ្ន័្ទ សុផល ទីម្បឹកសាឯករាជ្យ

សមា្គ ល់៖ ការទទួលស្្គ ល់កម្មសិទ្ិបញ្ញា របស់អ្កម្ស្វម្ជាវជាការចាោំ្ឆ់ពលឆម្បើម្ោស់រោយការណ៍ឆនះ 
             ជាឯកស្រឆោង ។

ឆវទិកាននអង្គការមនិបមនរោ្ឋ ភោិល ស្ីពីកម្ុជា បែធ្នូ ឆ្្ ំ២០១៩



1

ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហា ម្បឈមធំបំផុតសម្មាបម់្បជាជន និងឆសដ្ឋកិ្្ចកម្ុជា។ 
 

ការឆ្លើយតបរបស់រោ្ឋ ភោិល្ំឆោះមនូលឆេតុ និងផលបះ៉ោល់ននការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុគឺ 
អាម្ស័យឆលើរឆបៀបននការម្បមនូល្ំណនូ ល និង្ំណាយថវកិាជាតិតាមរយៈបផនការថវកិា។

ឆដើម្ធីានាថារោ្ឋ ភោិលឆធវើការសឆម្ម្្ិត្ម្តឹមម្តរូវឆលើថវកិាសម្មាបស់កម្មភាពអាកាសធាតុ  
និងមានទំនួលែុសម្តរូវក្ុងការឆោះម្ស្យបញ្ហា ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ អង្គការសង្គមសីុវលិ

 
ម្បជាពលរដ្ឋ និងភាគីោកព់ន័្ឆផសេងឆទៀតគួរបតមានឱកាស ន្ូលរមួក្ុងដំឆណើ រការសឆម្ម្្ិត្ 

 
និងតាមោនការ្ំណាយឆៅមនូលោ្ឋ ន ឆេើយជំរុញឲ្យស្ថា បន័រោ្ឋ ភោិលទទួលែុសម្តរូវក្ុងការ

 
ម្គបម់្គងថវកិាជាតិ។ ឆដើម្ឆីធវើដនូឆ្ ្្ះោន ម្បជាជន  និងស្ថា បន័របស់ពួកគាតម់្តរូវទទួលោន 

 
ពត័ម៌ាន បដលងាយម្សរួលយល់លក្ខណៈលម្តិ ឆពញឆលញ និងទានឆ់ពលឆវោ ទាកទ់ងនឹង 
បផនការថវកិាជាតិ។

ឆវទិកាននអង្គការមនិបមនរោ្ឋ ភោិល ស្ីពីកម្ុជា ឆធវើការផលិត និងឆោះពុម្រោយការណ៍ឆនះ
 ឆដើម្ផី្ល់ជាពត័ម៌ានដល់ស្ធារណជន       ថាឆតើរោ្ឋ ភោិលកំពុងឆោះម្ស្យការបម្បម្បរួល 

អាកាសធាតុតាមរយៈការឆម្បើម្ោស់ថវកិាជាតិឆោយរឆបៀបណា? និងឆដើម្ផី្ល់ជាគំរនូរោយ  
ការណ៍ ដល់ស្ថា នបន័រោ្ឋ ភោិលក្ុងការឆរៀប្ំផ្ល់ពត័ម៌ានរឆបៀបឆនះម្បចាឆ្ំ្ឆំៅឆពលឆរៀប្ ំ
និងអនុវត្នថ៍វកិាជាតិ។

រោយការណ៍ឆនះ ផ្ល់ពត័ម៌ានអំពីថវកិាជាតិសម្មាបក់ារបម្បម្បរួលអាកាសធាតុតាមម្កសួង 
សំខាន់ៗ មយួ្ំនួន ឆោយបផ្កឆលើទិន្នយ័ោនមកពី្បាបថ់វកិារបស់ម្បឆទសកម្ុជា រោយ 
ការណ៍ពិនិត្យការ្ំណាយស្ធារណៈឆលើការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ២០១៧ និងម្បភពពត័ម៌ាន 
រោយការណ៍ឆផសេងឆទៀតរបស់រោ្ឋ ភោិលកម្ុជា។

កម្ុជា

ឆតើព័ត៌មានសម្មាប់ម្បជាពលរដ្ឋយលដឹ់ង អំពីថវិកាឆ្លើយតបឆៅនឹងការបម្បម្បរួល 
អាកាសធាតុ (២០១៧) ជាអ្ី? ឆ�ើយឆ�តុអ្ីបានជាកម្ុជាម្តរូវមានព័ត៌មានឆនះ?

១



២

កម្ុជាម្បឈមនឹងហានិភ័យចម្បងៗពីការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ

ទឹកជំនន់

ឆភលៀងធាល ក់
មនិឆទៀងទាត់

ែ្យល់ព្ុយះ

កំឆណើ នសីតុណហា ភាពភាពរាងំស្ួត

ម្បជាពលរដ្ឋម្បមាណ ១លានខនាងផ្ះ    ោនទទួលរងឆម្គាះពី 

ម្ពឹត្ិការណ៍អាកាសធាតុធ្នធ់្រ ក្ុង្ឆនាល ះឆ្្ ំ២០០០ ដល់ ២០១៧

ឆម្គាះមេន្រាយអាកាសធាតុទាងំឆនះអា្បំផ្ល ញផ្ទះសំបបង និងម្ទព្យសម្ត្ិឆផសេងឆទៀត បះ៉ោល់លទ្ភាព 
កសិករក្ុងការផលិតឆស្ៀងអាហារ បឆងកើនការរកីរាលោលននជំងឺ្លង និងឆម្គាះថ្ាកសុ់ែភាពឆផសេងឆទៀត 

 
បណ្ាលឲ្យមានការ្ំណាយឆម្្ើនក្ុងម្គរួស្រ ការម្បកបអាជីវកម្ម និងបះ៉ោល់ការ្ំណាយរបស់រោ្ឋ ភោិល

 
ផងបដរ ឆេើយអវីបដលធ្នធ់្របំផុតគឺការគំរាមកំបេងដល់ម្បជាជន និងឆសដ្ឋកិ្្ចកម្ុជា។

ទឹកជំនន ់
៧៤៣.៣០១ ែ្ងផ្ទះ

ភាពរាងំស្ួត 
៤២០.០០៨ េិកតា

ែ្យល់ព្ុយះ 
១៨០.០០០ ែ្ងផ្ទះ



០

-៤

-២

-៦

-៨

-១

-៥

-៣

-៧

-៩

-១០

(ការប៉ា ន់ស្មា នការខាតបង់ល�ើអត្រាកំល�ើ នលេដ្ឋកិច្ច បណ្តា �មកពីការបត្បត្បរួ�អាកាេធាតុ)

ត្បភព៖ ត្កេួងលេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ុ និងត្ករុមត្បរឹកសាជាតិអភិវឌ្ឍន៍លោយចីរភាព  ននត្បលេេកម្ុជា

េម្គា �់៖ GDP គឺេំលៅល�ើតនមលៃេរបុននផ�ិតផ� និងលេវាកមមាលផសេងៗបដ�ផ�ិតបនលៅក្ុងត្បលេេ។ វាជាវធិានការចម្បងេត្ម្ប់េុខុម្�ភាពលេដ្ឋកិច្ចរបេ់ត្បលេេ។

២០២០ ២០៣០ ២០៤០ ២០៥០

-០,៤%

-២,៥%

-៦%

-៩,៨%

៣

ការម្បឹងបម្បងឆដើម្ឆីោះម្ស្យនឹងការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុក្ុងកម្មតិប្្ចុប្ន្ ទំនងជាមនិម្គបម់្គានឆ់ទឆដើម្កីាតប់នថាយការខាតបងផ់លិតផលក្ុងម្សរុកសរុបោយកា
រណ៍ឆនះម្បរួលអាកាសធាតុឆទ ្ក្ខុវស័ិយរបស់ម្បឆទ

ម្បសិនឆបើមនិមានកិ្្ចម្បឹងបម្បងជាងមុនឆដើម្ឆី្លើយតបនឹងការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុឆនាះឆទ ្ក្ខុវស័ិយរបស់ម្បឆទសកម្ុជាបដល្ងក់ាល យជាម្បឆទសមាន្ំណនូ លមធ្យមកម្មតិែ្ស់ 
និងលុបបំោតភ់ាពម្កីម្ក គឺម្បឈមនឹងហានិភយ័ែ្ស់ក្ុងការសឆម្ម្ោន។

កម្ុជាម្បឈមនឹងហានិភ័យចម្បងៗពីការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ



៤

២
៣

៤
៥

៦
៧

៨

១ ឆលើកកម្ស់ភាពធនន់នការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុតាមរយៈការពម្ងឹងសុវតថាិភាពឆស្ៀង  ទឹក និងថាមពល 

កាតប់នថាយភាពងាយរងឆម្គាះតាមបផ្ក តាមតំបន ់តាមឆយនឌរ័ និងហានិភយ័សុែភាពបណ្ាលមកពីផលបះ៉ោល់ននការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ

ធានាភាពបនសុាអំាកាសធាតុ ននម្បពន័្ឆអកនូឡនូសីុសំខាន់ៗ  (បឹងទឆនលស្ប ទឆនលឆមគង្គ ម្បពន័្ឆអកនូឡនូសីុតំបនឆ់្្រ តំបនែ់្ងរ់ាប ជាឆដើម។)

ឆលើកកម្ស់បផនការ និងបឆ្្ចកវទិយាបដលបឆ ្្ចញកាបនូនទាបក្ុងការម្ទម្ទងក់ារអភវិឌ្ឍម្បកបឆោយ្ីរភាព

ពម្ងឹងសមតថាភាព ្ំឆណះដឹង និងការយល់ដឹងក្ុងការឆ្លើយតបនឹងការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ

ឆលើកកម្ស់ម្បពន័្ការោរសង្គមបដលមានភាពបនសុា ំម្ពមទាងំវធិានការបដលមានការ ន្ូលរមួក្ុង ការកាតប់នថាយការោតប់ង ់និងការែនូ្ខាតបណ្ាលមកពីការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ

ពម្ងឹងម្កបែណ្ឌ ស្ថា បន័ និងសម្មបសម្មរួលសម្មាបក់ារឆ្លើយតបនឹងការបម្បម្បរួល អាកាសធាតុថ្ាកជ់ាតិ

ពម្ងឹងកិ្្ចសេម្បត្ិការនិងការ ន្ូលរមួឆពញឆលញក្ុងដំឆណើ រការឆ្លើយតបនឹង
 ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ ថ្ាកជ់ាតិ ថ្ាកត់ំបន ់និងពិភពឆោក

ឆតើរដ្្ឋ ភិបាលកម្ុជាឆ្លើយតបនឹងការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុឆដ្យវិធីណា?

រោ្ឋ ភោិលមានតួនាទី្ម្ងក្ុងការកាតប់នថាយមនូលឆេតុននការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុម្ពមទាងំការោរម្បជាជននិងឆសដ្ឋកិ្្ចឲ្យរួ្ ផុតពីផលបះ៉ោល់អវជិ្ជមានទាងំឡាយ។  ក្ុងម្បឆទសកម្ុជាការបនសុាំ

 នឹងការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុជាកត្ាអាទិភាពបដលរមួមានវធិានការមយួ្ំនួនដនូ្ជា     ការផ្ល់ម្គាបព់នូជបដលមានលក្ខណៈធននឹ់ងភាពរាងំស្ួតដល់កសិករ     ការជួយ�ម្បជាជនក្ុងការស្ងសង់
 លំឆៅោ្ឋ ន  និងស្្រស្ថា នភាពម្គរួស្រឆឡើងវញិ បនា្ទ បពី់ឆម្គាះមេន្រាយអាកាសធាតុ   និងពម្ងឹងការពយាករណ៍អាកាសធាតុ ម្ពមទាងំម្បពន័្ផ្ល់ពត័ម៌ានជាមុនឲ្យោនឆលឿន ។

ក្ុងបផនការយុទ្ស្សស្ការបម្បម្បរួល 
អាកាសធាតុកម្ុជា រោ្ឋ ភោិលកម្ុជា 
ោនឆរៀប្ំឆគាលឆៅមយួ្ំនួនក្ុងការ 
ឆ្លើយតបនឹងការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ



៥

២០១៤ ២០១៦ ២០១៨២០១៥ ២០១៧ ២០១៩

១៤,០៦៨

១៣
,៥៩៦

៤,២
៤០

១៥,០៣
៥

១៤,៦៦០

៣
,៧

២
០

១៧
,៥៤៤

១៦,៩២
៨

៣
,៨៣

១

២
០,៥៥៦

២
០,០១៦

៤,២
១៩

២
៣

,៤២
៨

៤,៥៤៧

២
៥,៧

៦៥

៥,៣
២

៤
ឆតើមានថវិកាជាតិប៉ាុន្មា នសម្មាប់រដ្្ឋ ភិបាលកនាងុការឆ្លើយតបនឹងការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ?

ថវកិាជាតិសរុបោនឆកើនឆឡើងជិតពីរដងចាបត់ាងំពីឆ្្២ំ០១៤កនលងមក បដលោនផ្ល់ជាមនូលនិធិសំខានក់្ុងការឆោះម្ស្យការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ? 
(គិតជាោនោ់នឆរៀល)

្ំណាយបដលោនឆម្គាងទុកម្បភព៖ ្បាបថ់វកិា២០១៤ ដល់ ២០១៩ ្ំណាយជាកប់ស្ង ្ំណាយបដលគាមំ្ទឆោយនដគនូរអភវិឌ្ឍន៍
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កម្ុជា

្ំណាយបដលមាន 
ផលម្បឆោជនក៍្ុងការ 
ឆោះម្ស្យការបម្បម្បរួល
អាកាសធាតុទាងំម្សរុង

្ំណាយឆោយបផ្កបដលមានផលម្បឆោជនក៍្ុងការ 
ឆោះម្ស្យបញ្ហា ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ

២៧%

៣%

ចំប�កននថវកិាេរបុ
ក្ុងឆំ្្២០១៧

ថវកិាបដលោនឆផ្្តទាងំម្សរុងឆលើការ 
ឆោះម្ស្យការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ 

ឆៅបតមានកម្មតិទាបម្តឹមបត ២២៥ោនដុោល រ 
(៩១២ោនោ់នឆរៀល)

្ំណាយមនិោនគិតគនូរឆលើ ការឆ្លើយតបការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ

្ំណាយរបស់រោ្ឋ ភោិលមយួ្ំនួនគឺ 
ឆផ្្តទាងំម្សរុងឆលើការបម្បម្បរួល 
អាកាសធាតុ ឆេើយ្ំណាយទាងំ
ឆនាះគឺមនិមានការចាោំ្ ់ម្បសិនឆបើ 
ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុមនិោន 
ឆកើតឆឡើង។  ឧទាេរណ៍ ជាកប់ស្ងនន 
្ំណាយបដលមានផលម្បឆោជន ៍
សម្មាបក់ារបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ 
គឺការស្ងសងទ់ំនបទ់បទ់ឹកសមុម្ទក្ុ
ងការការោរសេគមនត៍ំបនឆ់្្រពីការ
ឆកើនឆឡើងនីវនូទ៉ឹកសមុម្ទ។

៧០%

ឆតើរដ្្ឋ ភិបាលបានចំណាយថវិកាប៉ាុន្មា នកនាងុឆ្នា ២ំ០១៧ ឆលើការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ?

៦
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អតថាម្បឆោជនពី៍ការឆោះម្ស្យបញ្ហា បម្បម្បរួលអាកាសធាតុឆោយផ្្ទ ល់ 

អតថាម្បឆោជនឆ៍ោយបផ្កក្ុងការឆោះម្ស្យការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ

មនិមានអតថាម្បឆោជនឆ៍លើការឆោះម្ស្យបញ្ហា ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ 

៧០%

៦៥%

៧១%

៧០%

៧០%

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

៤%

៥%

៤%

៣%

៣%

២៦%

៣០%

២៥%

២៧%

២៧%

ឆតើនិន្នា ការកនាងុការចំណាយឆលើការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុមានលក្ខណៈដូចឆមតេច?

ការ្ំណាយរបស់រោ្ឋ ភោិលបដលឆផ្្តទាងំម្សរុងឆលើការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុឆៅមានកម្មតិទាបពីឆ្្២ំ០១៤ ដល់ ឆ្្២ំ០១៧ 
(្ំណាយថវកិាក្ុងម្សរុក និងផ្ល់ឆោយនដគនូរអភវិឌ្ឍនគិ៍តជាោនោ់នឆរៀល)

៧
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២០១៧
៣៧%

១៩%

៤%
៣%

១0%

១០%
១៧%

ម្កសួងធនធានទឹក 
និងឧតុនិយម

ម្កសួងស្ធារណការ 
និងដឹកជ ្្ជនូ ន

ម្កសួងឆផសេងៗ

ម្កសួងបរសិ្ថា ន

ម្កសួងកសិកម្ម 
រុកា្ខ ម្បមាញ់ និងឆនស្ទ  

ម្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ

ម្កសួងសុខាភោិល

ឆតើថវិកាចំណាយតាមរយៈម្កសងួណាខលះ?

ជាងោកក់ណ្ាលននការ្ំណាយថវកិាឆលើការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុសរុបក្ុងឆ្្២ំ០១៧ ោនឆៅម្កសួងពីរសំខាន់

៨



្បំណកនន្ំណាយឆលើការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុសរុប តាមបផ្កនីមយួៗ

៩

ម្បពន័្ធារាស្សស្
២០១៥

២០១៦

២០១៧

ផលនូវថ្ល់ (មនិមានការបញ្្ជ កអ់ំពី 
សនូ្នាករននការបនសុានឹំងការបម្បម្បរួល 
អាកាសធាតុ)

២០១៥

២០១៦

២០១៧

បផនការសម្មាបក់ារឆ្លើយតប 
ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ

២០១៥

២០១៦

២០១៧

ការបកលម្ផលនូវថ្ល់(រមួប ្្ចនូ លការបនសុានឹំង
ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ)

២០១៥

២០១៦

២០១៧

ជីវភាពរស់ឆៅរបស់ម្ករុម 
បដលងាយរងឆម្គាះ

២០១៥

២០១៦

២០១៧

ការកាតប់នថាយឆម្គាះមេន្រាយ
២០១៥

២០១៦

២០១៧

១២,៤%
១៧,៨%

២៨,៥%

២៥,៥%

១០,៥%

១៣,២%

៨,២%

១០,៦%

១០,៣%

៧,១%

៨,២%

៨,៣%

៣,០%

៤,២%

៦,៣%

៥,០%

៦,៦%
៤,២%

ឆតើថវិកាម្តរូវបានឆម្បើម្បាសយ់៉ា ងដូចឆមតេច?
្ំណាយឆលើការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុឆម្ ើ្នបំផុតគឺសម្មាបម់្បពន័្ធារាស្សស្ និងស្ងសងផ់លនូវ
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១៥២
១៨៦

៣០
៥៩

២៤
៥

៤
២៩

៥៤
១២៣ ៦៥

២៣

ម្កសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ម្កសួងស្ធារណការ និងដឹកជ ្្ជនូ ន 
ម្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ

ម្កសួងកសិកម្ម រុកា្ខ ម្បមាញ់ 
និងឆនស្ទ ម្កសួងសុខាភោិល ម្កសួងបរសិ្ថា ន

ឆតើរដ្្ឋ ភិបាលបានបឆងកើនចំបណកននការចំណាយរបសខ់លួនបដរឬឆេ?

ឆទាះជាម្បឆទសកម្ុជាោនបឆងកើនការ្ំណាយរបស់ែលួនឆលើការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ ប៉ុបន្ការពឹងបផ្កខាល ងំឆលើមនូលនិធិនដគនូរអភវិឌ្ឍនប៍ដលមនិមាន

 ឆសថារភាព អា្មានការគម្មាមកំបេងឆលើលទ្ភាពរបស់រោ្ឋ ភោិលក្ុងការឆោះម្ស្យជាមយួបញ្ហា ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ (គិតជាោនោ់នឆរៀល)

្ំណាយរបស់រដ្ឋ(ក្ុងម្សរុក)

្ំណាយពីនដគនូរអភវិឌ្ឍន៍

១០
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ោតប់ងម់្ោក់្ ំណនូ ល

ម្បភព៖ ម្កសួងឆសដ្ឋកិ្្ច និងេិរ ញ្ា វតថាុ CPER ២០១៧

វបិត្ិបនា្ទ បពី់ឆម្គាះមេន្រាយ

ទំនងជាទាកទ់ងឆៅនឹងការងារក្ុងវស័ិយកសិកម្ម
 ឆម្ ើ្នជាង និងវស័ិយឆផសេងឆទៀតបដលងាយរងឆម្គាះ 

ឆោយបញ្ហា អាកាសធាតុ

សមតថាភាពមានកម្មតិក្ុងការឆធវើកសិកម្ម្ម្មរុះ 
(ពិពិធកម្មកសិកម្ម)

បន្ទុកការងារនិងបញ្ហា សុែភាព

ការទទួលោនការធានារ៉ាបរ់ង និងឥណទានមានកម្មតិ  
ដនូឆ្្ះមានជឆម្មើសតិ្ក្ុងការឆោះម្ស្យជាមយួឆម្គាះ មេន្រាយ និងម្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្នធ់្រ

៥៥%
១០%

ឆតើឆ�តុអ្ីបានជាសសតេមីានភាពងាយរងឆម្រះជាងឆេចំឆោះការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ និង

ឆតើមានហានិភ័យអ្ីខលះបដលពួកឆេបានជួបម្បេះ?

ឆតើការ្ំណាយឆលើការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុោននឹងកំពុងឆោះម្ស្យបញ្ហា ឆយនឌរ័បដរឬឆទ?

រោ្ឋ ភោិលមនិទានោ់នផ្ល់ពត័ម៌ានម្គបម់្គានឆ់ៅឆឡើយ អំពីការឆោះម្ស្យតាមរយៈថវកិា ្ំឆោះភាពងាយរងឆម្គាះរបស់សស្ី ឆោយស្រការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ។ 
ពត័ម៌ានឆនះសំខាន ់ឆោយស្រសស្ីនិងកុមារ ម្បឈមនឹងហានិភយ័ឆម្ ើ្នជាងឆគ ្ំឆោះផលបះ៉ោល់ឆោយការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ។

កម្មវធិីោកព់ន័្ជាមយួការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុឆេើយមានការឆផ្្តឆលើបញ្ហា ឆយនឌរ័

កម្មវធិីបដលមានោកព់ន័្ជាមយួឆយនឌរ័ឆេើយឆផ្្តឆលើបញ្ហា ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ

១១



១
២

៣
៤

១២

ឆតើរដ្្ឋ ភិបាលអាចឆធ្ើអ្ីខលះកនាងុការពម្ងឹងការឆ្លើយតប

របសខ់លួនឆៅនឹងការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុ?

គួរបឆងកើន្ំណាយសម្មាបក់ារឆោះម្ស្យ 
បញ្ហា ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុឆោយផ្្ទ ល់  
ពីឆម្ោះកម្ុជាមានហានិភយ័ែ្ស់ពីការ

 បម្បម្បរួលអាកាសធាតុ ។

គួរផ្ល់ប្្ចុប្ន្ភាពពត័ម៌ានស្ម ញ្ាជាមយួ  
ការបសញ្្ជ បឆយនឌរ័ទាកទ់ងនឹងផលបះ៉ោល់ 
ឆោយការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុការបបងប្ក 
ថវកិា និងការ្ំណាយបដលមានម្បឆោជន ៍
មយួ្ំនួនក្ុងការឆោះម្ស្យបញ្ហា បម្បម្បរួល 
អាកាសធាតុ។

គួរឆរៀប្ំរោយការណ៍ពត័ម៌ានសម្មាប ់
ម្បជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីថវកិាឆ្លើយតបឆៅ
នឹង ការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុឲ្យោន 
ឆទៀងទាតប់ដលបងាហា ញពីនីតិវធិីននការម្បមនូល

 ថវកិាជាតិ និងការ្ំណាយក្ុងការ
 

ឆោះម្ស្យការបម្បម្បរួលអាកាសធាតុឆោយ
សរឆសរជាភាស្ស្ម ញ្ា  និងមានម្កាេវិក 
បដលម្បជាពលរដ្ឋទនូឆៅងាយយល់។

ម្កសួងោកព់ន័្ គួរអនុញ្ញា តឲ្យ អង្គការមនិ 
បមនរោ្ឋ ភោិលមានឱកាស ន្ូលរមួក្ុងការ 
ពិភាកសា ឆដើម្ពីម្ងឹងដំឆណើ រការឆរៀប្ំថវកិា

 
ជាតិក្ុងការឆោះម្ស្យការបម្បម្បរួលអាកាស 
ធាតុឆៅថ្ាកជ់ាតិ និងមនូលោ្ឋ ន រមួមានទាងំ 
ឱកាសក្ុងការ ន្ូលរមួក្ុងការសឆម្ម្្ិត្និង
ការពិនិត្យតាមោនការ្ំណាយឆៅថ្ាក ់
មនូលោ្ឋ ន។



ឆោះពុម្ផសាយឆោយ គាមំ្ទឆោយ

អាគារឆលែ ៩-១១ ផលនូវឆលែ ៤៧៦ សងាក តទ់ួលទំពនូង១
ែណ្ឌ ្ំការមន ម្បអបសំ់បុម្តឆលែ ២២៩៥ ភ្ឆំពញ ម្បឆទសកម្ុជា
ទនូរស័ព្ទឆលែ៖ (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៤២៩
ទនូរស្រឆលែ៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ០៦៣

អុីបមល៉៖ info@ngoforum.org.kh

www.ngoforum.org.kh

/ngoforumoncambodia  

/thengoforum  

/user/ngofoncambodia


