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ការអញ ជ្ ើញចូលរមួសន្និសទីកាសសត 

កង្វលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស វីិល និងសហគមន៍ទៅទ ើការកាប់ញ ើខ ស

ចាប់ ន្ិង្ការបំផ្លា ញធន្ធាន្ធមមជាតិញៅកមព ជា 

 
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានៈ 
លីដា ងិន អ្នកសម្របសម្រលួសារព័ត៌មាន និង ទំនាក់ទំនង ននវេទិកាននអ្ងគការរិនមរនរដាា ភិបាលសតពីី
ករពុជា ទូរស័ពទវលខ ០១២ ២៩២ ៩៣៦ lyda@ngoforum.org.kh 
 

ម្ពឹតតិការណ៍៖ 

អ្ងគការសងគរសីុេលិ/អ្ងគការរិនមរនរដាា ភិបាល និង តំណាងសហគរន៍រកពីវខតតរណឌ លគិរ ី រតនគិរ ី

កំពង់ធំ កំពង់សពឺ សទឹងមម្តង និង ម្កវ េះ នឹងជួបជំុគ្នន វ ើរបវីធវើសននិសីទកាមសតរួយម លម្តេូបានវរៀប ំ

វដាយវេទិកាននអ្ងគការរិនមរនរដាា ភិបាលសតីពីករពុជា វ ើរបសីមរតងកងវល់របស់ពួកវគអំ្ពីការវកើនវ ើង

ននការកាប់វ ើខុស ាប់ និងការបំផ្លា ញធនធានធរមជាតិ ម លជាផលេបិាកពីការផតល់សរបទាន ី

វស ាកិ ច។ ពួកវគក៏អំ្ពាេនាេនិងវធវើសំណូរពរផងម រសូរឲ្យអ្នកវធវើវស កតីសវម្រ  ិតតយក ិតតទុក 

ដាក់វលើបញ្ហា  និងរេិះរក ំវណាេះស្រសាយ ជារួយអ្នុសាសន៍នានាម លពួកវគវជឿថានឹងជួយពម្ងឹងការ

ម្បតិបតតិ ាប់ និងធានាឲ្យបាននូេការម្គប់ម្គងម្បកបវដាយនិរនតរភាពវលើនម្ពវ ើវៅសល់របស់ករពុជា។  

តំងពីឆ្ន ំ ២០១២  ល់កំ ុងមខ តុលា ឆ្ន ំ ២០១៤ រកមានករណីកាប់វ ើខុស ាប់ និងការរត់ពនធ

វ ើ ំនួន ៨១២ ម លម្តេូបាន ុេះផាយវដាយសារព័ត៌មានវផេងៗកនុងស្រសុក។ កនុងឆ្ន ំ ២០១៣ គម្រប

នម្ពវ ើម្តូេបានវគរកវ ើញថាបានថយ ុេះរហូត ល់ ៤៦%។ វលើសពីវនេះ ចាប់តំងពីវ ើរឆ្ន ំ ២០១២ 

រករាជរដាា ភិបាលបានផតល់ឲ្យម្កុរហ ុនម្ទីភាពនូេកិ ចសនារួយ វ ើរបមី្បរូលយកវ ើ កហូតពី

ម្កសួងកសិករម រកុាា ម្បមាញ់ និង វនសាទ និងម្កសួងបរសិាា ន វដាយរិនមានបញ្ហា ក់ថាវតើម្ករុហ ុនវនេះ
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នឹងម្តូេបានអ្នុញ្ហា តឲ្យវធវើ ូវ នេះរយៈវពលប ុនាម ន។ រា ងវទៀត អាជាា ប័ណណវនេះរិនបានបញ្ហា ក់លរអិត

អំ្ពីបរមិាណននវ ើម លម្តូេម្បរូលយក និងទីកមនាងម លម្តូេម្បរូលយកវ ើវនាេះវ ើយ។ វោង

តរព័ត៌មានពីកាមសតម លម្តូេបាន ុេះផាយនាវពលថមីៗវនេះ ម្តឹរម្កុរហ ុនម្ទីភាពមតរួយ ម្តូេបានវគ

បា ន់សាម នថាបានទទួលម្បាក់ ំវណញ ំនួនជាង ២២០ លាន ុលាា រអាវររកិ ពីការកាប់វ ើម្បណីត     

រយៈវពល ៣ ឆ្ន ំ វៅជួរភនំម្កវាញ។ ម្កុរហ ុន MDS Import Export របស់វលាកឧកញ  ម្ទី ភាព ម ល

ម្គប់ម្គងវដាយភរោិរបស់គ្នត់វ ម្ េះ វ   រំុ បានវម្បើលិខិតអ្នុញ្ហា ត ូសឆ្យអាងទំនប់វារអី្គគិ

សនីសទឹងអានត និង ីសរបទាន ំនួន ៣ វៅទីជម្រកសតវនម្ព ភនំសំកុស ទំហំ ល់វៅ ៣៣ រឺុនហិកត 

វ ើរបលីាងសមាអ តវ ើខុស ាប់វនាេះ1។  

កាលបរវិ េទ៖ 

 នថៃ ពុធ ទី ២២ មខ តុលា ឆ្ន ំ ២០១៤ វេលាវមា ង ០៩:០០ ម្ពឹក  ល់វមា ង ១១:០០ ម្ពឹក 

វាគមិន៖  

 វលាក តឹក េណាណ រា  នាយកម្បតិបតតិ ននវេទិកាននអ្ងគការរិនមរនរដាា ភិបាលសតីពីករពុជា  

០១២ ៧៩៣ ៤៨៩ 

 វលាកបណឌិ ត មករ  ី អ្នកេភិាគឯករាជយ ០១២ ៧៨៧ ០៨៤ 

 វលាក ឯរ សុភ័ក្តកត រក្តនតីសម្របសម្រួលវខតតរណឌ លគីរ ី ននរជឈរណឌ លអ្ប់រ ំាប់សម្មាប់

សហគរន៍ ០១២ ៩៧៨ ៩៣៥ 

 វលាក  ុត ចាន់រា  តំណាងសហគរន៍រកពីវខតតរណឌ លគីរ ី០៩៦ ៤១០ ៤១៧៦ 

 វលាកស្រសី រំុ  សុគីន តំណាងបណាត ញកសាងសនតិភាពសហគរន៍វខតតម្កវ េះ ០៨៩ ៩៤២១៥៩ 

 វលាក សាវ យ វភឿន តំណាងបណាត ញកសាងសនតិភាពសហគរន៍ និងបណាត ញសហគរន៍នម្ព

 ង់ ០៩៧ ៨០១ ០៤២២ 
                                                           
1 កាមសតភនំវពញប ុសតិ៍ វ ញផាយនថៃទី ១០ មខតុលា ឆ្ន ំ២០១៤  http://www.phnompenhpost.com/national/calculus-

logging  
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ទីកមនាង៖ 

 ផទេះវរតត  រាជធានីភនំវពញ សាតិវៅ ផទេះវលខ ៣៧ ផាូេសវរត សុធារស សង្កា ត់ទវនាបាសាក់ រាជ

ធានីភនំវពញ។ មផនទី http://bit.ly/1sL1CNx  

 
##### 
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