សេចក្ដីថ្លែងការណ៍េដព
ី ី
ី លី និងការរ ាំធោភបាំពានកនង
“ការធ្វើឱ្យខូចខាតទ្រព្យដាក់បញ្
ច ាំ៖ ការបាត់បង់ដ្
ុ
វិសយ
័ មីទ្កូហរិ ញ្ញ វតថុធៅកមពជា”
ុ
ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

អង្គការសម្ព័ន្ធខែែរជាំររឿន្ ន្ិង្ការពារសិទិធម្ន្ុ សស លីកាដូ ន្ិង្សមាគម្ធាង្រននត រ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
រលើការរ ាំរោភបាំ ពាន្សិទិម្
ធ ន្ុ សសក្សនុង្វ ិស័យម្ីជ្រក្សូហិរញ្ញ វតថុរៅក្សម្ពុា។

បច្ចុបបន្នរន្េះ
ជ្របាពលរដឋក្សម្ពុាាង្
២ោន្នាក្ស់ បាន្ែចីជ្របាក្ស់ ពីជ្រគរ េះាថន្ម្ីជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ។
រោយរោង្នម្របាយការណ៍រួម្របស់អង្គការ លីកាដូ ន្ិង្សមាគម្ធាង្រននត បាន្រក្សរ ើញថា បុ នាែន្
ឆ្នាំច្ុង្រជ្រកាយរន្េះ ក្សជ្រម្ិតថ្ន្បាំ ណុលរបស់ជ្របាពលរដឋបាន្រក្សើន្រ

ើង្កាន្់ខតខ្លាំង្រ

ើង្ៗ ខដលរន្េះប

ណ្ត
ា លឱ្យអាច្រក្សើ តមាន្ការរ ាំរោភបាំ ពាន្សិទិម្
ធ ន្ុ សសារជ្រច្ើន្ រួម្មាន្ការបង្ខាំឱ្យលក្ស់ ដី ការរក្សង្ជ្របវ ័ញ្ច
ក្សាំ ោាំង្ពលក្សម្ែក្សុមារ ការរ្វើច្ាំណ្តក្សស្រសុក្សរោយារបាំ ណុល ន្ិ ង្ការបញ្
ច ែ
ាំ ួន្រដើ
ល
ម្បីរោេះបាំណុល។
ការរ្វើឱ្យែូ ច្ខ្តជ្រទពយោក្ស់ បញ្
ច ាំ៖ ការបាត់ បង្់ដី្ី ល ន្ិង្ការរ ាំរោភបាំ ពាន្ក្សនុង្វ ិស័យម្ី ជ្រក្សូហិរញ្ញ

វតថុ រៅក្សម្ពុា ផ្ាល់ព័ត៌មាន្លម្អិតអាំពីទាំហាំន្ិង្វ ិាលភាពថ្ន្វ ិស័យម្ី ជ្រក្សូហិរញ្ញ វតថុរៅក្សម្ពុា ន្ិង្បង្ហាញ
ពី ការរ ាំរោភបាំ ពាន្សិទិម្
ធ ន្ុ សសខដលអនក្សស្រាវជ្រាវបាន្រក្សរ ើញ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរន្េះរ្វើរ ើង្ក្សនុង្
ុាំច្ាំន្ួន្១០ ក្សនុង្រែតាច្ាំន្ួន្ ៤ រួម្ទាំង្រាជធាន្ីភាំ នរពញ រហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរន្េះរួម្បញ្ូច លទាំង្
ក្សរណីសិក្សាលម្អិតច្ាំន្ួន្៧ ថ្ន្ការរ ាំរោភបាំ ពាន្សិទិ ធម្ន្ុ សស
បនាាប់ ពីអក្ស
ន ស្រាវជ្រាវបាន្សមាាសន្៍
ាម្ួ យន្រង្អតិងិជន្ច្ាំន្ួន្២៨នាក្ស់របស់ជ្រគរ េះាថន្ម្ី ជ្រក្សូហិរញ្ញ វតថុ។
ជ្របរទសក្សម្ពុា បាន្កាលយាជ្របរទសម្ួ យ ខដលមាន្វ ិស័យម្ីជ្រក្សូហិរញ្ញ វតថុរ ីក្សច្រជ្រម្ើន្រលឿន្ាង្
រគក្សនុង្ពិ ភពរោក្ស។ ក្សនុង្ឆ្នាំ២០១៨ ជ្របាពលរដឋក្សម្ពុា ជ្របមាណា ២,៣៨ោន្នាក្ស់ បាន្ែចីជ្របាក្ស់ពី
ឥណទន្ខ្ចតតូ ច្ខដលសរុបាទរក្សជ្របាក្ស់ ជ្របមាណាង្

៨.០០០ោន្ដុ ោលរ

រហើយាជ្របរទសម្ួ យ

ខដលមាន្ម្្យម្ភាគឥណទន្ែពស់ាង្រគ ខដលមាន្ច្ាំន្ួន្ជ្របមាណា ៣.៣៧០ដុ ោលរ ក្សនុង្ម្ួ យក្សម្ចី។
ម្្យម្ភាគរន្េះគឺរលើសពីច្ាំណូលាម្្យម្សជ្រមាប់ម្ន្ុ សសមានក្ស់ក្សុង្ជ្របរទស
ន
ខដលមាន្ច្ាំន្ួន្ជ្រតរម្ខត
១.៣៨៤ដុ ោលរ ក្សនុង្ឆ្នាំ២០១៧។

ជ្រគរ េះាថន្ម្ីជ្រក្សូហិរញ្ញ វតថុរៅក្សម្ពុា រ្វើជ្របតិ បតាិការក្សម្ចីរោយអជ្រនការជ្របាក្ស់ែពស់ ខដលតជ្រម្ូវឱ្យ

ោក្ស់ បញ្
ច ប
ាំ ង្
ល ់ ដីាជ្រទពយបញ្
ច ាំ
ក្សនុង្ការបាត់បង្់ដី្ី។
ល

រហើយាថប័ន្រន្េះោក្ស់ រោលរៅរលើអតិងិជន្ជ្រក្សី ជ្រក្សខដលង្ហយរង្រជ្រោេះ

ទជ្រម្ង្់ ថ្ន្ជ្របាក្ស់ក្សម្ចីខដលមាន្សភាព្ៃន្់្រៃ រន្េះ

បាន្ជួ យបរង្កើន្ជ្របាក្ស់ ច្ាំណូល

ោង្រជ្រច្ើន្សជ្រមាប់ជ្រគរ េះាថន្ម្ីជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុន្ិ ង្ថ្ដគូក្សម្ចីបររទសរបស់ជ្រគរ េះាថន្ទាំង្រនាេះ

បុ ខន្ាវាបាន្ផ្ា

ល់ផ្លបេះពាល់អវ ិជជមាន្ដល់សុវតថិភាពថ្ន្សិទិធកាន្់កាប់ ដី្ី លរបស់ជ្របាពលរដឋក្សម្ពុា ាពិ រសសសហ
គម្ន្៍ ខដលង្ហយរង្រជ្រោេះ។ ការក្សាំ ណត់ពិោន្អជ្រនការជ្របាក្ស់ ជ្របចាំឆ្នាំ ជ្រតរម្១៨% សជ្រមាប់ ក្សម្ចីងី ែ ខដល
បាន្ក្សាំ ណត់ រ

ើង្រោយរាជរោឋភិ បាលកាលពី ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម្ិន្បាន្កាត់ បន្ថយការរក្សើ ន្រ

ើង្ថ្ន្

ទាំ ហាំការជ្របាក្ស់ ឬជួ យរោេះស្រាយបញ្
ា ជ្របាពលរដឋបាន្រ

ើយ។ ាថប័ ន្ហិរញ្ញ វតថុ្ាំៗច្ាំ ន្ួន្ ៧រៅក្សនុង្
ជ្របរទសក្សម្ពុារក្សជ្របាក្ស់ ច្ាំណូលបាន្រជ្រច្ើន្ាង្ ១៣០ោន្ដុ ោលរក្សនុង្ឆ្នាំ២០១៧។
វ ិ្ី ាស្រសាម្ួយច្ាំ ន្ួន្ខដលមាន្ហាន្ិភ័យែពស់ រហើយជ្រតូវបាន្ជ្របាពលរដឋយក្សរៅអន្ុ វតា រដើ ម្បី
សង្បាំ ណុលរនាេះ

បាន្កាលយវ ិ្ី ាស្រសាទូរៅម្ួ យ។

ក្សសិក្សរក្សាំពុង្ខតបាត់បង្់ដីខស្រសច្ាំ ការសជ្រមាប់ ោាំ

ដាំ ណ្តាំក្សសិក្សម្ែរបស់ែួន្
ល នម្រយៈការលក្ស់ ដីរោយបង្ខាំ ឬទទួ លរង្សមាព្។ ការលក្ស់ ដីទាំង្អស់រន្េះជ្រតូវ
បាន្រ្វើរ

ើង្រោយារខតមាន្សមាព្ោង្ខ្លាំង្ពី សាំណ្តក្ស់ ាថប័ន្ម្ីជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ ខដលាអនក្សកាន្់ កាប់

បលង្់ដីរបស់ជ្របាពលរដឋខដលបាន្ោក្ស់បញ្
ច ាំ

ន្ិង្រជ្របើ ជ្របាស់បលង្់ដីទាំង្អស់រនាេះ

រដើម្បីបង្ខាំឱ្យជ្របា

ពលរដឋសង្ជ្របាក្ស់ រទៀតទត់ រពលរវោ។ បខន្ថម្ពីរន្េះរទៀត ម្ន្តន្ាីាន្់ ែពស់ពីររូប ខដលមានក្ស់ ាអតីត ន្ិង្
មានក្ស់ រទៀតបច្ចុបបន្នា នាយក្សជ្របតិប
ា តាិរៅជ្រគរ េះាថន្ម្ី ជ្រក្សូហិរញ្ញ វតថុ

បាន្រលើក្សរ

ើង្ថា រន្េះារោល

ន្រោបាយសជ្រមាប់ ជ្រគរ េះាថន្ម្ីជ្រក្សូហិរញ្ញ វតថុ ក្សនុង្ការរសនើឱ្យអាាា្រភូ ម្ិ ុាំ ជួ យោក្ស់ សម្ពាធដល់ជ្របា
ពលរដឋឱ្យលក្ស់ដី។ អនក្សស្រាវជ្រាវបាន្រក្សរ ើញថា អតិងិជន្មាន្ការភ័ យខ្លច្ក្សនុង្ការខដលជ្រតូវបាន្រគ
រៅជួបរៅាោ

ុាំ ឬាោស្រសុក្ស រដើ ម្បីន្ិោយាម្ួ យអាាា្រ ាអនក្សខដលពលរដឋទាំង្រនាេះដរ ង្

ថា ន្រ ង្រ្វើការបង្ខាំឱ្យពួក្សរគ ជាំ ន្ួសឱ្យជ្រគរ េះាថន្ហិរញ្ញ វតថុ ក្សនុង្ការលក្ស់ ដី្ី រល ដើម្បីរោេះបាំ ណុល។
ពលរដឋខដលជាំ ពាក្ស់បាំណុលារជ្រច្ើន្ ក្ស៏ បាន្ែចីជ្របាក្ស់ពីអក្ស
ន ច្ង្ការជ្របាក្ស់ឯក្សជន្ផ្ង្ខដរ រដើម្បីយក្ស
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