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Phnom Penh: NGOs expressed their 
concerns when Cambodia will soon 
have its first drop of oil over the 
improper management of revenue 
and its root-cause for corruption.

Cambodia was initially planned 
for oil production in 2012, but was 
procrastinated until 2016.

These concerns were raised 
during a round table discussion 
on “Petroleum Exploitation and 
Economic Development” organized 
by the Club of Cambodian 
Journalists under the financial 
support of Conrad Foundation at the 
Cambodiana Hotel.
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Oil Production to Start with Concerns in 2016

By Mr. Vong Sopheap
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Map of offshore oil in Cambodia (Picture CNPA)

Chhay Sarath, Cambodians for 
Resource Revenue Transparency 
Executive Director voiced over 
two main problems which are the 
concerns of civil society of 1) the 
government is yet fully understood 
the impact of economic revenue 
and 2) the corruption itself. Oil and 
gas revenues are non-renewable 
resources. The expected life cycle for 
oil pumping in Cambodia is around 
30 years. When these resources 
are gone, how can we continue to 
develop our country’s economy? 

“Cambodia is divided into 25 
onshore and offshore blocks. 6 are 
off-shores and 3 are onshore which 

Getting Mining and 
Oil Contracts into the 
Light, Online
By Jed Miller

In the global effort to follow mining 
and oil money more closely, the 
payments from companies to 
governments and the spending by 
those resource-rich governments 
usually draw the greatest scrutiny. 
But before a dollar changes hands, 
the rules of the game often get 
set in contracts that citizens (and 
sometimes even their elected 
representatives) rarely see.

Last week at World Bank 
headquarters in Washington, D.C., 
Revenue Watch and the World Bank 
Institute announced a new tool in 
the push to make contracts easier to 
find, and a little easier to understand. 
Working with Columbia University, 
NGO colleagues and technology 
leaders, we have launched a web 
database of mining and oil contracts, 
beginning with about 100 documents 
from the African mining and oil 
sectors.
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New rules for oil, gas 
sector vital to meet 
emissions target: re-
port
By Stephanie Levitz

OTTAWA -- The oil and gas sector 
will need to lower greenhouse gas 
emissions by 42 per cent if Canada 
has any hope of meeting overall 
reductions targets by the end of the 
decade, says a new report from an 
environmental think-tank.

The Pembina Institute report also 
says the only way that’s going 
to happen is if upcoming federal 
regulations on the sector go much 
farther than those already in place in 
Alberta.

The Conservative government has 
been promising new rules for the 
oil and gas sector since 2008 and 
has suggested they will finally be 
unveiled this year.

They’ll follow earlier regulations 
for the transportation and electricity 
sectors, all aimed at reducing 
Canada’s greenhouse gas emissions 
by 17 per cent from 2005 levels by 
2020.

Both the environmental commissioner 
and the now-defunct National Round 
Table on the Environment and the 
Economy warned last year that Canada 
was not on track to meet that goal.

A federal government report last 
summer, however, said Canada was 
already halfway there.

The oil and gas sector is responsible 
for about 22 per cent of all emissions, 
making the rules governing the 
sector the most critical, the institute 
said Tuesday in releasing its report.

It’s a make-or-break moment for 
Canada’s climate credibility, said 
Clare Demerse, the think-tank’s 
director of federal policy.

“This is an industry that has been 
under microscope, it is facing 
more and more scrutiny of its 
environmental track record, and 
having strong regulations in place 
would help to answer its critics 
(and) would help to increase public 
support for the sector’s operations,” 
Demerse said.

The institute would rather see 
an overarching approach to 
emissions reductions, rather than 
the government’s current sector-
by-sector rules, Demerse said. But 
the Conservatives are likely to 
model their regulations after the 
precedent-setting regime already in 
place in Alberta, she added.

There, companies can voluntarily 
reduce emissions, make payments 
in lieu of reductions to a technology 

fund, or purchase so-called carbon 
offsets.

If the federal government is going to 
follow that model, it is needs to go 
father, the report said.

Rather than charge $15 a tonne for a 
technology fund, as Alberta does, the 
federal rules should charge at least 
$100 per tonne by 2020, the report 
recommends.

If companies are indeed allowed 
to buy offsets, the government will 
have to ensure they actually represent 
emissions reductions, it adds.

“A higher target sends a stronger 
signal to oil and gas companies that 
they need to reduce their emissions, 
and the funds they provide to a 
technology fund or to offset projects 
mean increased investment in projects 
that cut GHG pollution in other 
sectors as well.”

In fact, the reduction goals aren’t so 
out of line with an old Conservative 
pledge on GHG emissions from 2008 
that aimed to cut the oil and gas 
sector’s contributions by 37 per cent, 
Demerse noted.

The Conservatives, meanwhile, have 
insisted a tax on carbon of any kind is 
not on the table. The government is 
committed to getting levels down -- 
but not at all costs, Natural Resources 
Minister Joe Oliver said Tuesday.

“One sure way to reduce greenhouse 
gas emissions -- and it’s been done 
in a lot of countries -- is to have the 
economy collapse,” Oliver said.

“That’s not the route our government 
wants to take.” (Source: CTV News)
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Using this new site, viewers can filter 
contracts by country and natural 
resource, and read summaries of 
dozens of key provisions in each 
contract. Perhaps most significantly, 
readers can review each document, 
page by page, even if they are not 
able to view or download PDF files. 
In many countries and regions, slow 
Internet speeds make the download 
of PDFs impossible, or prohibitively 
slow.

Advocates and officials from 
all sectors are paying increasing 
attention to the transparency of 
mining and oil contracts, and the 
monitoring that can turn better 
rules into better behavior. “If 
contracts remain opaque,” says the 
international Publish What You Pay 
coalition, “citizens have no way of 
knowing whether they are getting 
a fair deal for their resources and 
no means of finding out where the 
money goes.”

Several groups have taken steps 
toward greater dissemination of these 
contracts, which control billions of 
dollars in government revenue and 
potential gain for local communities. 
In Afghanistan, the mining 
ministry has published hundreds 
of documents, and efforts in the 
Democratic Republic of Congo and 
Sierra Leone have included attention 
to contracts.

In 2012, the government of the 
Republic of Guinea formally 

announced a systematic review 
of all its mining contracts, as 
part of a mining sector overhaul. 
A key commitment of the 2011 
mining code is the publication of 
all the country’s mining contracts. 
Revenue Watch and WBI are 
honored to have the chance to use 
the new technology to support this 
effort by Guinea’s Committee for 
the Review of Mining Contracts 
and Licenses. The committee’s 
web site is expected to be launched 
during February.

Our January 24 “brown bag” 
presentation at the World Bank 
gathered an audience of nearly 
70 people from Bank staff, 
government, NGOs and the private 
sector. After our talk on the goals 
and features of the contracts tool, 
we received comments from 
guests Michael Stanley, mining 
lead from the Bank’s Sustainable 
Energy, Gas, Oil and Mining Team 
(SEGOM), and Isabel Munilla, who 
runs the Publish What You Pay US 
coalition. Stanley focused in the 
question of training for government 
and civil society members seeking 
to better understand the oil and 
mining contract process. We must 
work to fill the “capacity building 
gap,” he said, in order for groups in 
resource-rich countries to use tools 
like this one to their best advantage.

Munilla, whose coalition led the 
victorious campaign for new 
U.S. disclosure laws governing 
company mining and oil payments 
to governments, asked how the 

online repository might also serve 
as an incentive—or a lever—for 
more governments to release more 
extractive sector contracts. Stanley 
also reminded the group that any 
contract is only the end result of 
a lengthy bidding and negotiation 
process; these activities also should 
be more available to public scrutiny.

While a lack of contract transparency 
is sometimes a policy problem, it can 
often be a problem of government 
efficiency or political will in diss 
eminating documents, even if the 
law makes them technically public. 
How transparent is a contract, really, 
if the only copy resides in a cabinet 
in a ministry office, 1,000 miles 
from a village whose residents seek 
some benefit from the mining in their 
region? Even if a contract is on the 
web, government web sites crash 
often, and users in remote locations 
may not be able to read a large PDF 
document using their slow internet 
connection.

To lessen some of these challenges, 
our web tool is based on Document 
Cloud, a system used by journalists, 
advocates and citizens to support 
greater information access by 
improving dissemination and display 
of government documents, official 
records and contracts. The site was 
built in partnership with Development 
Seed, pioneers in the open data 
community and creators of state of 
the art maps and tools for UNDP, 
FAO, the World Bank, among others.
Source: www.goxi.org

Continued from page 1  Getting Mining...
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By Marc Hall

EU seals deal to boost transparency of oil, gas and logging firms

Payments of more than €100,000 
to governments in resource-rich 
countries must be declared, as 
EU agrees landmark law fight tax 
evasion and corruption.

The EU has adopted new 
laws aimed at increasing the 
transparency of government 
payments from the oil and gas 
industry, in a move hailed by 
U2 frontman Bono as a “game 
changing breakthrough” on 
corruption in resource-rich 
developing countries.

Ministers, the European 
commission and parliament on 
Tuesday ended negotiations 
on the accounting directive by 
agreeing a compromise proposal, 
after fierce lobbying from 
industry and NGOs. The deal 
requires European companies 
to report payments of more than 

€100,000 (£85,000) made to 
the government in the country 
they are operating in, including 
taxes levied on their income, 
production or profits, royalties, 
and licence fees.

The EU executive will oblige 
companies to disclose the 
payments they make at project 
level as opposed to government 
level only, revealing the sources 
of taxable government income 
from the extraction or logging 
industries.

Bono, the singer and co-founder 
of poverty campaign group one, 
said: “Europe’s leaders have 
stepped up and delivered a game 
changing breakthrough tonight. 
Transparency is one of the best 
vaccines against corruption, 
and now citizens the world over 
will know what their country’s 

resources are really worth.”

The agreement will also cut red 
tape for small and medium-sized 
enterprises (SMEs) by simplifying 
accounting rules.

The deal goes beyond disclosure 
rules adopted by the US last year 
by including the logging industry 
along with mining and petroleum 
operations.

“The agreement will bring in a new 
era of transparency to an industry 
which is far too often shrouded in 
secrecy, and help fight tax evasion 
and corruption, as well as create the 
framework so both companies and 
governments can be held to account 
on the use of revenues from 
natural resources,” said Michel 
Barnier, the European commissioner 
for the internal market.
Source: The Guardian

The Philippine Implementation of the Extractive Industries Transparency Initiative

The Government of the 
Philippines, the Chamber of 
Mines of the Philippines, and 
Bantay Kita welcome the 
Aquino Administration’s decision 
to implement the Extractive 
industries Transparency initiative 
(EITI) in the Philippines, 
indeed, greater transparency and 
accountability in the payment, 
collection, and utilization of 
taxes and other revenues from 
extractive industries will greatly 
contribute in ensuring that such 
will be used for the benefit of the 
country and its citizens.

In so doing, we must emphasize that 
at the heart of EITI is a paradigm 
for free, open, inclusive and 
sincere dialogue and collaboration 

between government, industry 
and civil society. We use EITI, 
an international standard for 
revenue disclosure, to achieve 
this purpose.

With this, the Government of 
the Philippines, the Chamber of 
Mines of the Philippines, and 
Bantay Kita, have agreed to link 
arms to implement EITI. We 
have formed an interim multi-
stakeholder group that will steer 
all the necessary activities leading 
to the Philippines’ filing of an 
application for EITI Candidacy 
before the end of 2012.

The EITI International Board has 
promulgated five requirements 
for countries seeking to be an EITI 

Candidate, Three of which have 
been fulfilled: the government’s 
unequivocal public statement of 
its intention to implement EITI; 
its commitment to work with civil 
society and companies in this 
initiative; and the appointment of 
an EITI lead senior government 
official.

We, the members of the interim 
EITI Philippines, may happen to 
come from different perspectives 
and backgrounds. But today, 
we unite to push for greater 
transparency, accountability and 
open dialogue among stakeholders 
in the collection and payment of 
taxes and revenues from extractive 
industries.
Source: www.gov.ph 
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Continued from page 6  Tougher Life...       

Continued from page 1   Oil Production...

when we want it to happen. It is 
not wise to set to a particular place 
for education as this could then be 
eliminated by what we are going to 
share,” said Nin.

“I have always thought that extractive 
industry is never be my job to get 
involved, but when getting myself 
fully engaged, I understand that 
everyone is entitled to it and should, 
no doubt, get to know for oneself 
perception and for the country’s 
benefits. I realize that revenue from 
extractive industry is huge that can 
reverse a country from being poverty-
stricken to become economically 
prosperous in the conditions that it 
is well-managed, otherwise this can 
never avoid the so-called resource 
curse. I have also noted that much 
detrimental environmental and social 
impact is to be minimized to the 
lowest possible,” added Nin.

However, despite the fact that Nin 
has acquainted extractive industry 
knowledge, it is still yet fundamental, 
that could allow her to deal with 
technical questions when queried 
during mobilization.

“Words can never express how 
grateful and joyful I have been under 
the guidance of Cambodians for 
Resource Revenue Transparency. 
Without being admitted as a volunteer, 
I would have never have been as of 
today, perceiving the knowledge of 
extractive industries,” uttered Nin.”

“Last but not least, I would like to 
make an appeal to donor agencies 
to please continue to support the 
work of Cambodians for Resource 
Revenue Transparency, the only 
agency working on extractive 
industry to bring about transparency 
and accountability in revenue from oil, 
gas and mining,” said Nin.

are 12, 15 and 17. These blocks were 
awarded to foreign companies. It is 
notable that Cambodia also has the 
most potential overlapping claim 
area with Thailand,” claimed Chhay 
Sarath.

Dinis Schrey, representative of 
Conrad Foundation in Cambodia said 
Cambodia is very much concerned 
over the petroleum industry focusing 
on its management and revenue 
generation. The International 
Monetary Fund estimated that 
the revenues from this sector will 
increase from year to year and there 
will be a significant increase of USD 
1.7 billion in 2021. However, this 
is just an estimate. The price may 
be volatile depending on the global 
market. If the estimate can become 
reality, then infrastructures will 
be improved and poverty will be 
alleviated.

“However, without proper 
management over revenues and its 
corruption, possible risk of having 
big gaps between the rich and the 
poor will surely be unavoidable,” 
said Denis Schrey. “Cambodia 
petroleum industry is a new sector 
compared to other sectors. However 

this industry will contribute to 
the economic development of the 
country,” he added.
Schrey confirmed that Cambodia 
has potential oil and gas, the once 
considered as black gold, and this 
attracts many foreign companies 
from USA, Australia, China, 
Indonesia, Japan and even Korea 
to invest in exploring underground 
from block A to F and other onshore 
blocks.

“The government only provides 
very limited and imprecise 
information on investment 
companies. Corruption happens 
worldwide when it comes to natural 
resource exploration. I believe the 
Cambodian National Petroleum 
Authority and the Council of 
Ministers will do their best to 
ensure transparency and commit 
to disclose to the public. Also, 
the National Assembly and Civil 
Society Organizations play vital 
roles in helping ensure transparency 
in natural resource exploration,” 
added Schrey.

The Cambodian National Petroleum 
Authority could not be reached for 
comments.
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CRRT: #88, St. 468, Tuol Tompoung I, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia 

Tel: 855-23-217-607, Website: www.crrt-cambodia.org

Born to a yokel family in a not-so-
developed province was a dream far-
fetched to be turned into reality. 
Living off paucity t o  s u r v i v e 
from hand to mouth was another 
extreme issue. Seeking for tertiary 
education always was a hindrance of 
budget constraint.

Ms. Chim Nin commenced her 
education from the lower to the 
higher strata in her own hometown 
prior to moving into the city where 
she found herself dwelling in an 
environment where knowledge is 
well taken into cognizance.

Tougher Life for Greater Extractive Industry Knowledge
Nin is currently the year-four 
student at the Royal University 
of Phnom Penh, faculty of social 
science and humanity, majoring 
sociology.

Nin cannot be yet self-sustained, 
thus studying while volunteering 
endeavors are inevitable.

Since her very first footstep into 
town, hearing various investiture 
development projects on extractive 
industries, keeps her wondering 
and pondering to the connotation 
laying behind it. On a resistant 
desire to know, she commits herself 
to doing research, seeking any 
work-related opportunities until she 
ultimately be recruited by the Youth 
Resource Development Program as 
a volunteer core group youth action 
for extractive industry transparency 
and climate change unit project. 
Nin gained so much knowledge on 
how to facilitate extractive industry 
workshops and in group in the cities 
and at provinces. Writing basic 
invitation letters, thank you letter, 
organizing and scheduling exposure 
trips, interviewing and gathering 
data have been her successes. 

Nin has engaged herself in several 
training courses as well as inter-
generational dialogs on social, 
environmental and mining activities. 
Her capacity was also built through 
courses of statistical package of 
social science, social accountability 

in the extractive industries, extractive 
industry mining, oil and gas, climate 
change and other related lessons.

Nin volunteering contract period 
came to an end in a swift, but 
with so much determination and 
commitment, she strives endlessly 
until she was then accepted to work 
with Cambodians for Resource 
Revenue Transparency, a specialized 
coalition with members to ensure 
transparency and accountability in 
revenue from oil, gas and mining as 
a volunteer.

“I start to understand and get to know 
the concept of extractive industries 
only when I am on-the-job training 
through my volunteering work. I feel 
it is my responsibility as a citizen of a 
country rich in natural resource of oil, 
gas and mining to learn its importance 
and what contributions will be made 
when production start in 2016. I am 
indeed so fortunate to be bestowed 
with so many trainings. I am proud 
and delighted to know and to be able 
to share among friends and relatives 
about extractive industries,” said Nin.

With the knowledge learned, Nin 
has mobilized and shared her assets 
with other university students as well 
as associate members through any 
means possible at forums, workshops, 
trainings, conferences and even at 
recreation sites. “Education takes no 
consideration of places! It happens 

Ms. Chim Nin is planting trees

By CRRT

Continued on page 5
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  ភ្ំធពញៈ ្ករុមអង្គការសង្គមសុើវលិបាន្
សមម្ងក្ើ្ពរួយបារម្ភររេស់ខ្តួន្ធៅធពលមែល
កម្ុជាទទតួលបាន្តំណក់ធ្រេងែំរូេងរេំផុតនា
ធពលខាងមុខធន្ះ ធោយពតួកធគខ្ាចរាន្ការ
ធ្រេើ្បាស់្ន្ធាន្ធ្រេងមែលទទតួលបាន្មិន្បាន្
្តរឹម្តរូវ និ្ងធកើតរាន្អំធពើពុករលតួយ ។ 
  មផន្ការែំរូេង ្ រេធទសកម្ុជាបាន្រពំរឹង
ទុកថាអាចន្រឹងចារេ់ធផ្ើមធ្វើអាជើវកម្មធ្រេងធៅ
ឆ្្២ំ០១២ រេ៉ុមន្្មផន្ការធន្ះមិន្អាចធ វ្ើធៅបាន្ 
ធហើយ្តរូវបាន្កំណត់ធពលធវលាជាថ្មើក្ុងឆ្្ ំ
២០១៦។ 
  ការ្ពរួយបារម្ភររេស់អង្គការធ្រៅរោឋា
ភិបាលបាន្ធលើកធ�ើងធៅក្ុងធវទិកាតុមូលស្ើ
ពើការធ្វើអាជើវកម្មធ្រេង ន្ិងការអភិវឌ្ឍន្៍ធសែឋា 
កិច្ចមែលធរៀរេចំធោយក្រឹរេអ្កកាមសតកម្ុជា
ធ្កាមការឧរេត្ថម្ភធោយមូលនិ្្ិខុន្រ៉ន្អាធែ
ធៅមអ៊ កាលពើធពលកន្្ងធៅធន្ះធៅសណ្ឋា គារ 

ការូំេឌើយ៉ណ្ ។ 
  នាយក្រេតិរេត្ិសម្័ន្្ធភាពកម្ុជា 
ធែើម្ើតរ្ាភាពចំណូល្ន្ធាន្ធលាក ឆ្យ 
សារ៉ត បាន្ ន្ិយយថា រាន្រេញ្ហា ្ំពើរមែលជា 
ការ្ពរួយបារម្ភររេស់សង្គមសុើវលិគឺ ទើ១ ទាក់ទង
ធៅន្រឹងការធ្រេើ្បាស់្ន្ធាន្មិន្បាន្្តរឹម្តរូវ 
គឺរោឋា ភិបាលមិន្បាន្យល់ែរឹងពើផលរ៉េះពាល់
ធ្ចើន្ អំពើចំណូលធៅធលើធសែឋាកិច្ច ន្ិងទើ២ អំធពើ
ពុករលតួយ។ ចំណូលពើវសិ័យធ្រេងនិ្ងឧស្ម័ន្
មែលជាថាមពលមិន្អាចកធកើតធ�ើងវញិបាន្
រាន្អាយុកាលនន្ការរូេមធ្រេងធៅកម្ុជា 
៣០ឆ្្ ំធហើយ្រេសិន្ធរេើអស់ធ្រេង ធតើធយើងរាន្
ថវកិាឯណ្ធែើម្ើអភិវឌ្ឍន្៍ធសែឋាកិច្ច?
  ធលាក ឆ្យ សារ៉ត បាន្ធលើក 
ធ�ើងថា ្រេធទសកម្ុជា្តរូវបាន្មរេងមចកធៅ
ជា២៥រេ្ុក រាន្ទាងំតំរេន្់មែន្ធគាក ន្ិងតំរេន្់ 
មែន្ទរឹក។ តំរេន្់មែន្ទរឹករាន្៦រេ្ុក ្តរូវបាន្ផ្ល់

លោយ វង្ស សុភាព     

តទៅទំព័រ៥

តទៅទំព័រ៣

មផន្ទើរេ្ុកធ្រេងក្ុងមែន្សមុ្ទកម្ុជា(ររូេថត CNPA) 

  តាមរយៈកិច្ចខិតខំ្រេរឹងម្រេងជាសាកល
ធែើម្ើតាមោន្ឲ្យបាន្ែិតែល់នូ្វទរឹក្បាក់
បាន្មកពើមរ ៉ន្ិងធ្រេង ការរេង់្បាក់ររេស់្ករុម
ហុ៊ន្ ជូន្រោឋា ភិបាល ្ពមទាងំការចំណ្យររេស់
រោឋា ភិបាល្រេធទសសម្ូរ្ន្ធាន្ជា្ម្មតា
 រាន្ការ្តរួតពិន្ិត្យយ៉ងហ្មត់ចត់រេំផុត។ រេ៉ុមន្្
 មុន្ធពល្កោស្បាក់មតួយែុល្ា្រេគល់ធៅ
ឲ្យន្រណ្ធផសេង ចបារេ់ជាយុទ្ធ សាសស្ ្តរូវរា ន្
មចងក្ុងកិច្ចសន្យាមែល្រេជាពលរែឋាក្មន្រឹង
បាន្ធ�ើញ (ធហើយជូន្កាលសូម្ើមតអ្កមែល្តរូវ
បាន្ធ្ជើសធរ ើសជាតំណ្ងក៏មិន្បាន្ធ�ើញមែរ)។
  កាលពើសប្ាហ៍មុន្ការយិល័យររេស់
្នាគារពិភពធលាកក្ុងទើ្ករុងវ៉សុើងធតាន្ឌើសុើ
វទិយាសា្ថ ន្ឃ្្ធំមើលចំណូល ន្ិង្នាគារពិភព
ធលាកបាន្្រេកាសនូ្វឧរេករណ៍ថ្មើមតួយក្ុង
ការជ្មរុញធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យារាន្ភាពងាយ
្សរួលជាងមុន្ក្ុងការរក ន្ិងមសវងយល់។ 
សហការជា មតួយសាកលវទិយាល័យ កូ�ុរ៊ំេើ 
សហធសវកិមែលអង្គការមិន្មមន្រោឋា ភិបាល  
ន្ិងធមែរឹកនារំេធច្ចក វទិយាបាន្ោក់ ឲ្យែំធណើ រ
ការធគហទំព័រទិន្្ន្័យ មតួយអំពើកិច្ចសន្យាមរ ៉
ន្ិងធ្រេងមែលជាការចារេ់ធផ្ើមែំរូេងរាន្
ឯកសារ្រេមហលជា១០០ មកពើវសិ័យមរ ៉

យកកិច្ចស្នយាររ ែនិងធពបងដាក់
បង្ហា ញតាម Online
លោយ Jed Miller



 ព្រឹត្តបព័ត្ត័ម៌ាន ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម2

ចបាប់ថ្មីស្ពមាប់វិស្យ័ធពបង ឧស្្មន័មានសារៈស្ខំាន់ធ�ើម្ ី
ស្ធពមចបានធោលធៅកាត់បន្ថយការបំភាយៈ របាយការណ៍
លោយ Stephanie Levitz

  អូតាវ៉ៈ វសិ័យធ្រេង ន្ិងឧស្ម័ន្ ន្រឹង
្តរូវកាត់រេន្្ថយការរេំភាយធចញនូ្វឧស្ម័ន្ផ្ះ
កញ្ចក់ឲ្យបាន្ចំន្តួន្ ៤២ ភាគរយ្រេសិន្ធរេើ 
្រេធទស កាណ្ោរាន្ក្ើសង្រឹមក្ុងការសធ្មច 
ឲ្យបាន្នូ្វធគាលធៅកាត់រេន្្ថយជាទូធៅធៅចុង     
ទសសេវតសេធន្ះ ធន្ះធរេើធយងតាមរបាយការណ៍ថ្មើ
ពើ្ករុម្រេរឹកសាធយរេល់រេរសិា្ថ ន្។
  របាយការណ៍ររេស់វទិយាសា្ថ ន្ Pem-
bina រយការណ៍ផងមែរថា មធ្យាបាយមតមតួយ
គត់មែលអាចធ្វើធៅបាន្គឺ ្រេសិន្ធរេើរេទរេញ្ញត្ិ
ររេស់សហព័ន្្ធស្ើពើវសិ័យធន្ះអាចរាន្លក្ខណៈ
សុើជធ្រៅជាងរេទរេញ្ញត្ិមែលរាន្្សារេ់ធៅអា
ល់មរេ៊តា ។
  រោឋា ភិបាលអភិរកសេបាន្ធ្វើការសន្យា
ឲ្យរាន្ចបារេ់ថ្មើស្រារេ់វសិ័យធ្រេង ន្ិងឧស្ម័ន្ 
ចារេ់តាងំមតពើឆ្្ ំ២០០៨ មក ធហើយបាន្ផ្ល់
ជាធយរេល់ថាចបារេ់ធន្ះក៏ន្រឹង្តរូវបាន្្រេកាស
ក្ុងឆ្្ធំន្ះមែរ។
  ចបារេ់ធន្ះន្រឹងអនុ្ធលាមតាមរេទរេញ្ញត្ិ
ស្រារេ់ការែរឹកជញូ្ន្ ន្ិងវសិ័យអគ្គិសន្ើ ក្ុង
ធគាលរេំណងកាត់រេន្្ថយការរំេភាយឧស្ម័ន្ផ្ះ
កញ្ចក់ឲ្យបាន្ចំន្តួន្ ១៧ ភាគរយ ពើក្មិតឆ្្ ំ
២០០៥ ធៅឆ្្ ំ២០២០។
  ទាងំសរាជិកគណៈកម្មការរេរសិា្ថ ន្ 
ន្ិងកិច្ចពិភាកសាតុមូលថ្ាក់ជាតិ ស្ើពើរេរសិា្ថ ន្ 
ន្ិងធសែឋាកិច្ច មែលរេច្ចុរេ្ន្្បាន្បាត់រេង់ធៅ
ធហើយធនាះ បាន្ធ្វើការ្ពរាន្កាលពើឆ្្មុំន្ថា 
្រេធទសកាណ្ោមិន្បាន្ធែើរតាមគន្្ង្តរឹម
្តរូវ ធែើម្ើស្មចបាន្ធគាលធៅធនាះធទ។
  រេ៉ុមន្្ធទាះរេើជាយ៉ងណ្ក៏ធោយ របាយ

ការណ៍នារែូវធរ្ៅឆ្្មុំន្ររេស់រោឋា ភិបាលសហ
ព័ន្្ធ បាន្រយការណ៍ថា្រេធទសកាណ្ោបាន្ 
ធែើរែល់ពាក់កណ្្លផ្ូវធហើយ ។
  វសិ័យធ្រេង ន្ិងឧស្ម័ន្ទទតួលខុស្តរូវ
្រេមហលជាចំន្តួន្ ២២ ភាគរយ នន្ការរេំភាយ
ទាងំអស់ នាឲំ្យចបារេ់្គរេ់្គងវសិ័យធន្ះរាន្សារៈ
សំខាន្់ណ្ស់ ធន្ះធរេើតាមរបាយការណ៍ររេស់
វទិយាសា្ថ ន្មែលបាន្ធចញផសាយកាលពើនថងៃអងា្គ រ។
  ធលាក្សើ Clare Demerse នាយក
្ករុម្រេរឹកសាធយរេល់នន្ធគាលន្ធយបាលសហព័ន្្ធ
បាន្រាន្្រេសាសន៍្ថាធន្ះជាធវលាមែលអាច
ទទតួលធជាគជ័យ ឬរេរជ័យស្រារេ់ធករ ្ ិ៍ធ ្្ម ះ
មផ្កអាកាសធាតុររេស់្រេធទសកាណ្ោ  ។ 
  ធលាក្សើ Demerse បាន្រេមន្្ថមថា 
“ធន្ះជាឧសសាហកម្មមតួយមែលស្ថិតធ្កាមការ
្តរួតពិន្ិត្យឲ្យបាន្ហ្មត់ចត់ មែលករណើ ធន្ះវ
កំពុងមត្រេឈមធៅន្រឹងការពិន្ិត្យកាន្់មតលម្ិត
ខ្ាងំធ�ើងៗពើកំណត់្តារេរសិា្ថ ន្ធហើយរាន្
រេទរេញ្ញត្ិតរឹងរ រឹងស្រារេ់ធ្្ើយតរេធៅន្រឹងអ្កទិ
ធតៀន្ ធហើយន្រឹងជតួយព្ងរឹងការគាំ្ ទជាសាធារ
ណៈធលើ្រេតិរេត្ិការវសិ័យធន្ះ” ។
  ធលាក្សើ Demerse បាន្និ្យយថា 
វទិយាសា្ថ ន្ចង់ធ�ើញមធ្យាបាយមតួយែ៏ទូលំ
ទូលាយចំធពាះការកាត់រេន្្ថយការរេំភាយ ជាជា
ងការធ្រេើ្បាស់ចបារេ់តាមវសិ័យររេស់រោឋា ភិបាល
នាធពលរេច្ចុរេ្ន្្។ ក៏រេ៉ុមន្្ អ្កអភិរកសេនិ្យម 
ហាក់រេើែូចជារាន្រេំណងចង់យកគំរូរេទរេញ្ញត្ិ
ររេស់ខ្តួន្ធៅតាមររេរេមុន្មែលរាន្ធៅអាល់
មរេ៊តា ។
  ធៅទើធនាះ ្ករុមហុ៊ន្អាចកាត់រេន្្ថយ

ការរេំភាយធោយស្ម័្គចិត្ ធោយធ្វើការរេង់
្បាក់ស្រារេ់ការកាត់រេន្្ថយជាមុន្ែល់មូល
ន្ិ្ិរេធច្ចកវទិយា ឬជាវនូ្វការកាត់រេន្្ថយការរេំភាយ
ការូេន្ ឬឧស្ម័ន្ផ្ះកញ្ចក់ (Carbon Offsets) ។
  របាយការណ៍ក៏បាន្រយការណ៍ផង
មែរថា្រេសិន្ធរេើរោឋា ភិបាលសហព័ន្្ធ ន្រឹងអនុ្
ធលាមតាមគំរូធន្ះវ្តរូវការអនុ្វត្រេន្្ធទៀត ។
  របាយការណ៍ផ្ល់ជាអនុ្សាសន្៍ថា
ជំន្តួសឲ្យការរេង់្បាក់ចំន្តួន្ ១៥$ ក្ុងមតួយធតាន្
ែល់មូលនិ្្ិរេធច្ចកវទិយាែូចមែលអាល់មរេ៊តាបា
ន្អនុ្វត្ចបារេ់សហព័ន្្ធគតួរមតកំណត់ឲ្យរេង់្បាក់
ចំន្តួន្ ១០០$ ក្ុងមតួយធតាន្ធៅឆ្្ ំ២០២០។
  របាយការណ៍ក៏បាន្រយការណ៍ថា
្រេសិន្ធរេើ្ករុមហុ៊ន្្តរូវបាន្អនុ្ញ្្ញ តឲ្យជាវនូ្វ
ការកាត់រេន្្ថយការរេំភាយការូេន្ឬឧស្ម័ន្ផ្ះកញ្ចក ់
រោឋា ភិបាល្តរូវធានាថាពិតជាតំណ្ងឲ្យការកា
ត់រេន្្ថយការរេំភាយ។
  “ ធគាលធៅ្ំជាងធន្ះផ្ល់ជាសញ្្ញ
កាន្់មតខ្ាងំែល់្ករុមហុ៊ន្ធ្រេង ន្ិងឧស្ម័ន្ មែល
្ករុមហុ៊ន្ទាងំធន្ះ្តរូវមតកាត់រេន្្ថយនូ្វការរេំភាយ
ររេស់ខ្តួន្ ្ពមជាមតួយថវកិាមែល្ករុមហុ៊ន្ផ្ល់
ជូន្មូលនិ្្ិរេធច្ចកវទិយាឬគធ្រាងកាត់រេន្្ថយការ
រេំភាយការូេន្ ឬឧស្ម័ន្ផ្ះកញ្ចក់រាន្ន្័យថា 
កាវនិ្ិធយគរាន្ការធកើន្ធ�ើងចំធពាះគធ្រាង
មែលកាត់រេន្្ថយការរេំពុល GHG ក្ុងវសិ័យ 
ធផសេងៗធទៀតផងមែរ”។
  ធលាក្សើ Demerse បាន្កំណត់ 
ចំណ្ថំា ជាការពិត ធគាលធៅនន្ការកាត់រេន្្ថយ
គឺមិន្ខុសពើការសន្យាមរេរេអភិរកសេន្ិយមចាស់ៗ
ធទអំពើការរេំភាយ GHG កាលពើឆ្្ ំ២០០៨ មែល
រាន្រេំណងកាត់រេន្្ថយការរេរចិា្ច កពើវសិ័យធ្រេង 
ន្ិងឧស្ម័ន្ចំន្តួន្ ៣៧ ភាគរយ។
  រែឋាមសន្្ើ្កសតួង្ន្ធាន្្ម្មជាតិ Joe 
Oliver បាន្រាន្្រេសាសន្៍កាលពើនថងៃអងា្គ រថា 
អ្កអភិរកសេនិ្យម ក្ុងខណៈជាមតួយគ្ាមែរ បាន្
ទទូចសំឲ្យរាន្ការយកពន្្ធធលើការូេន្ មិន្ថា
្រេធភទណ្មតួយធទធោយមិន្ចាបំាច់ធ្វើការចរ
ចា។ រោឋា ភិបាលធរេ្ជាញា ្រេតិរេត្ិឲ្យបាន្រលូន្ រេ៉ុមន្្
មិន្មមន្ធ្រេើ្គរេ់វ ិ្ ើឲ្យខាន្មតបាន្ធទ។
  ធលាក Oliver បាន្រាន្្រេសាសន្៍ថា 
“មធ្យាបាយ្បាកែ្រេជាមតួយធែើម្ើកាត់រេន្្ថយ
ការរេំភាយឧស្ម័ន្ផ្ះកញ្ចក់ ធហើយមែល្រេធទ
សជាធ្ចើន្បាន្យកមកអនុ្វត្គឺធ្វើឲ្យរាន្វរិេត្ិ
ធសែឋាកិច្ច។“ ធនាះមិន្មមន្ជារាគា៌ា មែលរោឋា ភិបាល
ររេស់ធយើង្តរូវធែើរតាមធនាះធទ” ។



3 ព្រឹត្តបព័ត្ត័ម៌ាន ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម

តទៅទំព័រ៤

ន្ិងធ្រេងធៅអាសហវកិ។
  ការធ្រេើ្បាស់ធគហទំព័រថ្មើធន្ះ អ្ក
ធមើលអាចធ្ជើសធរ ើសកិច្ចសន្យាតាម្រេធទស 
ន្ិង្ន្ធាន្្ម្មជាតិ ន្ិងអាចអាន្អត្ថរេទសធង្ខរេ
នន្ចបារេ់ជាធ្ចើន្ក្ុងកិច្ចសន្យាន្ើមតួយៗ។្រេមហល 
ជាសំខាន្់រេំផុតធនាះគឺ អ្កអាន្អាចពិន្ិត្យធមើល
ធ�ើងវញិនូ្វឯកសារន្ើមតួយៗ ម្ងមតួយទំព័រៗ 
ធរេើធទាះរេើជាអ្កមិន្អាចធមើល ឬទាញយកជា 
ឯកសារ PDF បាន្ក៏ធោយ។ តាម្រេធទស ន្ិង
តំរេន់្មតួយចំន្តួន្អិុន្ធ្ើធណតរាន្ធល្ឿន្យតឺ
នាឲំ្យមិន្អាចទាញយកឯកសារPDFបាន្
ឬក៏រាន្ធល្ឿន្យតឺធពក។ អ្កតស៊ូមតិ ន្ិង 
មសន្្ើអធញ្ើញមកពើ្គរេ់វសិ័យ កំពុងមតរាន្
ចំណ្រេ់អារម្មណ៍ជាខ្ាងំចំធពាះតរ្ាភាពនន្
កិច្ចសន្យា មរ ៉ ន្ិងធ្រេង ធហើយថាការ្តរួតពិន្ិត្យ 
អាចធ្វើឲ្យចបារេ់មែល្រេធសើរធហើយ ឲ្យធៅជា 
ការអនុ្វត្ន្៍មែលកាន្់មត្រេធសើរធ�ើងមថមធទៀត។ 
សម្័ន្្ធ Publish What You Pay អន្្រជាតិ 
ន្ិយយថា “្រេសិន្ធរេើកិច្ចសន្យាធៅមតលាក់
កំបាងំ ្រេជាពលរែឋាគា្ម ន្មធ្យាបាយណ្អាចែរឹង
ថាធតើពតួកធគទទតួលបាន្កិច្ចសន្យាសម្សរេស្រារេ់
្ន្ធាន្ររេស់ពតួកធគ ន្ិងគា្ម ន្វ ិ្ ើែរឹងថាទរឹក្បាក់
ទាងំធនាះធៅណ្ធទ”។
  ្ករុមជាធ្ចើន្បាន្ចាត់វធិាន្ការធបាះ
ជំហាន្ធៅមុខ ធឆ្្ះធៅរកការផសេពវផសាយកិច្ច 
សន្យាទាងំធន្ះ មែល្គរេ់្គងទរឹក្បាក់ររេ់ពាន្់ 
លាន្ែុល្ាជាចំណូលររេស់រោឋា ភិបាល ន្ិងផល
្រេធយជន្៍្រេករេធោយសក្ានុ្ពលស្រារេ់
សហគមន្៍មូលោឋា ន្។  ធៅ្រេធទសអាហា្គ ន្ើ
សា្ថ ន្ ្កសតួងមរ ៉ បាន្ធបាះពុម្ឯកសារររេ់រយ 
ធហើយកិច្ចខិតខំ្រេរឹងម្រេងធន្ះរាន្ក្ុងសាធារណៈ
រែឋាកុងហ្គូ ន្ិងធសរ៉ធ�អូន្ ក៏រាន្ចំណ្រេ់ 
អារម្មណ៍ធលើកិច្ចសន្យាធន្ះមែរ។
  ក្ុងឆ្្ ំ ២០១២ រោឋា ភិបាលសាធា 
រណៈរែឋាហ្គើន្ើ បាន្្រេកាសជាសាធារណៈនូ្វការ

្តរួតពិន្ិត្យធ�ើងវញិនូ្វរល់កិច្ចសន្យាមរ ៉ មែល
ជាមផ្កមតួយនន្ការមកទ្មង់វសិ័យមរទ៉ាងំមូល។ 
  ការធរេ្ជាញា ចិត្ជាសំខាន់្នន្ចបារេ់មរឆ្៉្ ំ 
២០១១ គឺការធបាះពុមនូ្្វរលកិ់ច្ចសន្យាទាងំ
អស់ររេស់្រេធទស។ វទិយាសា្ថ ន្ឃ្្ធំមើលចំណូល 
ន្ងិ្នាគារពភិពធលាក រាន្កតិ្យិសមែលទទតួល 
បាន្ឱកាសធ្រេើ្ បាស់នូ្វរេធច្ចកវទិយាថ្មើ ធែើម្ើគាំ្ ទ
កចិ្ចខិតខំ្រេរឹងម្រេងររេស់គណៈករា្ម ្ិការកំមណ
ទ្មងក់ចិ្ចសន្យា ន្ងិអាជាញា រេណ័្ណមររ៉រេស់្រេធទស 
ហ្គើន្ើ។ ធគហទពំរ័ររេសគ់ណៈករា្ម ្ិការ្តរូវបាន្
រពំរឹងថាន្រឹងចារេែ់ធំណើ រការក្ុងអ�ុំងមខកុម្ភៈ។
  កាលពើនថងៃទើ២៤ មខមករការ 
ធ វ្ើរេទរេងាហា ញ “ធ្កាយធពលស្រាកអាហារ
នថង្ៃ តង”់ ធៅការយិល័យ្នាគារពិភពធលាក 
មែលរាន្សកិា្ខ កាមចូលរតួម្រេរាណជា ៧០
ររូេ ជារុេគ្គលិក្នាគារ រោឋា ភិបាល អង្គការ 
មនិ្មមន្រោឋា ភិបាល និ្ងសា្ថ រេន័្ឯកជន្។ រេន្ារេ់
ពើកចិ្ចពិភាកសាអពំើធគាលរេណំង   ន្ងិចណុំចសខំាន្់ៗ
នន្ឧរេករណ៍កិច្ចសន្យា ធយើងបាន្ទទតួលធយ 
រេលព់ើធភញាៀវចូលរតួម រាន្ធលាក Michael Stan-
ley មកពើ SEGOM ន្ងិ កញ្្ញ  Isabel Munilla 
ជាអក្ែរឹកនាសំម្ន័្្ធ PWYP ។ ធលាក Stanley
ធ្្តជាសំខាន្ធ់លើសំណតួ រនន្ការរេណុ្ះរេណ្្ល
ស្រារេរ់ោឋា ភិបាល ន្ងិសរាជកិសង្គមសុើវលិ ក្ុង
ការទទតួលឲ្យបាន្ការយល់ែរឹងកាន្ម់ត្រេធសើរ
 អពំើែធំណើ រការកិច្ចសន្យាធ្រេង និ្ងមរ ៉។ ធលាក
 Stanley បាន្រាន្្រេសាសន្ថ៍ា ធយើង្តរូវមត 
ធោះ្សាយនូ្វ “គលំាតសមត្ថភាព” ធែើម្ើឲ្យ្ករុម
កុ្ង្រេធទសសម្ូរ្ន្ធាន្ធ្រេើ្ បាស់ឧរេករណ៍ទាងំ
ធន្ះ ទទតួលបាន្អត្្ថ រេធយជន្ល៍រ្េផុំត។ 
  កញ្្ញ  Munilla មែលសម្ន័្្ធភាពររេស់
កញ្្ញ បាន្ែរឹកនាយុំទ្ធនាការ្រេករេធោយធជាគជ័យ 
ស្រារេច់បារេថ់្មើមែលត្មរូវឲ្យោករ់េងាហា ញការរេង់
្បាកជូ់ន្រោឋា ភិបាលពើសណំ្ក់្ ករុមហុ៊ន្មរ ៉ ន្ងិ 
ធ្រេង បាន្ធចាទសតួរថា ធតើការផុ្កឯកសារតាម 

online មរេរេណ្អាចែធំណើ រការជាធ្គឿងធលើក
ទរឹកចិត្ ឬជាឧរេករណ៍មែលអាចឲ្យរោឋា ភិបាល
ជាធ្ចើន្មថមធទៀត ោករ់េងាហា ញនូ្វកិច្ចសន្យា ក្ុង
វស័ិយឧសសាហកម្មនិ្សសារណកម្មឲ្យបាន្កាន្ម់ត
ធ្ចើន្។ ធលាក Standly កប៏ាន្រលំរឹកែល់្ ករុម 
ថា កចិ្ចសន្យាណ្មតួយគឺ្គាន្ម់តជាលទ្ធផល
ចុងធ្កាយនន្ការោក់ឲ្យធែញនថ្រយៈធពលយូរ 
ន្ងិែធំណើ រការចរចារេ៉ុធណ្្ណ ះ មែលសកម្មភាព 
ទាងំធន្ះ គតួរមតោកឲ់្យសាធារណៈជន្អាចពិន្តិ្យ
ពច័ិយបាន្។
  ខណៈរាន្កងវះខាតតរ្ាភាពនន្កចិ្ច
សន្យាជតួន្កាលក៏អាចជារេញ្ហា ធគាលន្ធយបាយ 
ករណើ ធន្ះជានិ្ច្ចកាល អាចជារេញ្ហា នន្្រេសិទ្ធិ 
ភាពររេស់រោឋា ភិបាល ឬសុច្ឆន្្ៈន្ធយបាយក្ុង 
ការផសេពវផសាយឯកសារ ធរេើធទាះរេើជាចបារេ ់
អនុ្ញ្្ញ តឲ្យមចករមំលកតាមរេធច្ចកធទសជា
សាធារណៈក៏ធោយ។ ធតើកិច្ចសន្យារាន្តរ្ា 
ភាពរេ៉ុណ្្ណ  ធរេើសិន្កិច្ចសន្យាធនាះ្គាន្់មត
រាន្រកសាទុកធៅខុទ្ធការល័យ្កសតួង ចរាងៃ យ 
១០០០ រ៉ាល ពើភូមិ មែលអ្ក្សរុកមសវងរក
្រេធយជន្៍ពើមរក៉្ុងតំរេន្់ររេស់ខ្តួន្? ធរេើធទាះរេើជា 
កិច្ចសន្យា រាន្ធៅធលើធគហទំព័រក៏ធោយ ក៏
ធគហទំព័រររេស់រោឋា ភិបាលជានិ្ច្ចកាលមិន្
ែំធណើ រការ ធហើយអ្កធ្រេើ្បាស់ធៅតាមតំរេន្់
ោច់្សយល្រេមហលជាមិន្អាចអាចអាន្
ឯកសារDPF្ំៗតាមរយៈអុើន្ធ្ើធណតធល្ឿន្ 
យតឺបាន្ធទ ។
  ធែើម្ើស្មរួលការ្រេឈមទាងំធន្ះ 
ឧរេករណ៍ធគហទំព័រររេស់ធយើងអា្ស័យធលើ
កមន្្ងស្ុកឯកសារ “Document Cloud” 
ជា្រេព័ន្្ធមែលអ្កសារព័ត៌ារាន្ អ្កតស៊ូមតិ 
ន្ិង្រេជាពលរែឋាធ្រេើ្បាស់ ធែើម្ើគាំ្ ទការ
ទទតួលបាន្ព័ត៌ារាន្ទូលំទូលាយ ធោយធ្វើឲ្យ 
កាន្់មត្រេធសើរធ�ើងនូ្វការផសេពវផសាយ ន្ិងការ 
ោក់រេងាហា ញឯកសាររោឋា ភិបាលកំណត់្តាជា
ផ្ូវការ ន្ិងកិច្ចសន្យា។ ធគហទំព័រធន្ះ្តរូវបាន្ 
រេធងកើតធ�ើងសហការជាមតួយ Develop-
ment Seed ជាអ្ក្តរួស្តាយក្ុងការ 
ធរេើកចំហទិន្្ន្័យសហគមន្៍ ន្ិងអ្ករេធងកើត 
មផន្ទើែ៏្រេណិត ្ពមទាងំឧរេករណ៍ធផសេងៗ 
ស្រារេ់ កម្មវ ិ្ ើអភិវឌ្ឍន្៍អង្គការសហ្រេជា 
ជាតិ អង្គការធស្ៀងអាហារ ន្ិងកសិកម្ម ្នា 
គារពិភពធលាក ន្ិងសា្ថ ន្រេ័ន្ធផសេងៗធទៀត 
ជាធ្ចើន្។
្រេភពៈ www.goxi.org 

មកពីទំព័រ1យកកិច្ចសន្យា...



 ព្រឹត្តបព័ត្ត័ម៌ាន ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម4

ស្ហគមន៍អឺរ ែបុឯកភា្ជពមរុញឲ្យមានតមាលា ភា្្ីពករុមហ៊ុន ធពបង ឧស្្មន័ និងពព្ធ�ើ
លោយ Marc Hall

ហវលីី្ ីនពបតិបត្តិគំនិត្្តួចធ្្តើមតមាលា ភា្ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម

  ការរេង់្បាក់ក្ុងរេររិាណធ្ចើន្ជាង 

€១០០.០០០ ជូន្រោឋា ភិបាលក្ុង្រេធទសសម្ូរ

្ន្ធាន្ ្តរូវមតធ្វើការ្រេកាស ែូចមែលសហគ

មន្អ៍ឺរ ៉ុរេឯកភាពធលើចបារេ់ជាធគាល្រេឆ្ងំន្រឹង

ការធគចពន្្ធ និ្ងអំធពើពុករលតួយ។

  សហគមន្៍អឺរ ៉ុរេបាន្អនុ្ម័តចបារេ់ថ្មើ 

ក្ុងធគាលរេំណងព្ងរឹងតរ្ាភាពការរេង់្បាក់

ពើឧសសាហកម្មធ្រេង ន្ិងឧស្ម័ន្ជូន្រោឋា ភិបាល 

ជាចលនាមតួយមែល្តរូវបាន្សាវ គមន្៍ធោយ 

U2 frontman Bono ជា “ទំលុះភាពទាល់្ចក

នន្ការ្្ស់រេ្ូរយុទ្ធសាសស្ទាងំមូល” ស្ើពើអំធពើ
ពុករលតួយក្ុង្រេធទសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្ូរធោយ

្ន្ធាន្ ។

  រែឋាមសន្្ើ គណៈកម្មការ ន្ិងសភាអឺរ ៉ុរេ 

កាលពើនថងៃអងា្គ រ បាន្រេញ្ចរេ់កិច្ចចរចា ស្ើពើធសច 

ក្ើរេងា្គ រេ់គណធន្យ្យភាព ធោយឯកភាពធលើ 

សំធណើ  រេន្ារេ់ពើរាន្ការរេញ្ចុ ះរេញ្ចូ លយ៉ងខ្ាំ

ងក្ាពើសំណ្ក់ឧសសាហកម្ម ន្ិងអង្គការមិន្ 

មមន្រោឋា ភិបាល។ កិច្ច្ពមធ្ពៀងធន្ះត្មរូវឲ្យ

្ករុមហុ៊ន្អឺរ ៉ុរេរយការណ៍អំពើការរេង់្បាក់ររេស ់

  រោឋា ភិបាល្រេធទសហវើលើពើន្ សភាមរ ៉

ហវើលើពើន្ ន្ិង អង្គការBantay Kita សាវ គមន្៍

ធៅន្រឹងការសធ្មចចិត្ររេស់រែឋាបាលអាគើណូ 

ធែើម្ើ្ រេតិរេត្ិគំនិ្តផ្តួចធផ្ើមតរ្ាភាពឧសសាហ

កម្មនិ្សសារណកម្ម (EITI) ធៅក្ុង្រេធទសហវើ 

លើពើន្ មែលធន្ះន្រឹងធ្វើឲ្យកាន្់មតរាន្តរ្ាភាព 

គណធន្យ្យភាពក្ុងការរេង់្បាក់ ការ្រេមូល 

ន្ិងការធ្រេើ្បាស់ចំណូលពន្្ធ ្ ពមទាងំចំណូល 

ធផសេងៗធទៀត ពើឧសសាហកម្មនិ្សសារណកម្ម រតួម

ចំមណកធានាផ្ល់ជា្រេធយជន្៍ែល់្រេធទស 

ន្ិង្រេជាពលរែឋាររេស់ខ្តួន្។

  ការទទតួលយកមក្រេតិរេត្ិនូ្វគំនិ្តផ្តួច

ធផ្ើមធន្ះ ធយើងខញាុ ំសូមសងកត់្ងៃន្់ថាចំនុ្ចសំខាន្់

ររេស់EITI  គឺជាគំរូនន្កិច្ចពិភាកសា ន្ិងសហ 

្រេតិរេត្ិការធោយធសរ ើ ធរេើកចំហ រាន្ការចូលរតួម 

ន្ិងធោយធសា្ម ះ្តង់រវងរោឋា ភិបាល ្ករុមហុ៊ន្ 

ខ្តួន្ក្ុងរេររិាណធ្ចើន្ជាង €១០០.០០០ 

(£៨៥ ០០០) ជូន្រោឋា ភិបាលកុ្ង្រេធទសមែល

្ករុមហុ៊ន្កំពុង្រេតិរេត្ិការ រតួមរាន្ពន្្ធ្រេមូល 

ពើចំណូលផលិតកម្ម ឬ ្បាក់កន្មសតួយសា 

អាករ ន្ិងនថ្អាជាញា រេ័ណ្ណ ។

  មផ្ក្រេតិរេត្ិសហគមន្៍អឺរ ៉ុរេន្រឹងរេងា្គ រេ់

ឲ្យ្ករុមហុ៊ន្ ោក់រេងាហា ញការរេង់្បាក់ ជូន្រោឋា  

ភិបាលកុ្ងក្មិតគធ្រាងមិន្មមន្តាមក្មិត 

ររេស់រោឋា ភិបាលធទ រេងាហា ញនូ្វ្រេភពនន្ចំណូល

ររេស់រោឋា ភិបាលពើពន្្ធពើឧសសាហកម្មនិ្សសារណ

កម្ម ឬន្ពធឈើ ។

  រូេណូ ជាអ្កចធ្មៀង និ្ងជាសហ

សា្ថ រេនិ្ក្ករុមយុទ្ធនាការលុរេរេំបាត់ភាព្កើ្ក 

បាន្និ្យយថា “ធមែរឹកនាអឺំរ ៉ុរេបាន្ធបាះជំហាន្ 

ធៅមុខ និ្ងនាឲំ្យរាន្ការទំលុះភាពទាល់

្ចកនន្ការ្្ស់រេ្ូរយុទ្ធសាសស្ទាងំមូលនារ

្តើធន្ះ” ។ តរ្ាភាពជាវ៉ក់សាងំមតួយក្ុង

ចំធណ្មវ៉ក់សាងំល្ៗ រេំផុត្រេឆ្ងំន្រឹងអំធពើ
ពុករលតួយ ធហើយថារេច្ចុរេ្ន្្្រេជាពលរែឋាធៅ 

ទូទាងំពិភពធលាក យល់ែរឹងអំពើគុណតនម្នន្ 

្ន្ធាន្ររេស់្រេធទសខ្តួន្”។

  កិច្ច្ពមធ្ពៀងក៏ន្រឹងកាត់រេន្្ថយនូ្វ

ការយិ្ិរេធតយ្យធ្ចើន្ហតួសធហតុស្រារេ់

សហ្គាស្ុន្តូច ន្ិងម្្យម (SMEs)  ធោយការ

ធ្វើឲ្យរាន្ភាពងាយ្សរួលនូ្វក្តួន្គណធន្យ្យ ។

កិច្ច្ពមធ្ពៀងធន្ះ គឺធលើសពើចបារេ់ោក់រេងាហា ញ

មែលបាន្អនុ្ម័តធោយសហរែឋាអាធមរកិកាល

ពើឆ្្មុំន្ធោយរតួមរេញ្ចូ លនូ្វឧសសាហកម្មន្ព 

ធឈើ ជាមតួយនិ្ង្រេតិរេត្ិការមរ ៉ន្ិងធ្រេងកាត។

ធលាក Michael Barnier សរាជិកគណកម្មការ  

អឺរ ៉ុរេស្រារេ់ ទើផសារនផ្ក្ុង រាន្្រេសាសន៍្ថា

 “កិច្ច្ពមធ្ពៀងន្រឹងនាមំកនូ្វសករជថ្មើនន្តរ្ា

ភាពចំធពាះឧសសាហកម្ម មែលជានិ្ច្ចកាលរេំធព

ញការងារជាសរាងៃ ត់ ន្ិងជតួយ្រេឆ្ងំជាមតួយ 

ការធគចពន្្ធ ន្ិងអំពើពុករលតួយ ក៏ែូចជារេធងកើត

ឲ្យរាន្្ករេខ័ណ្ឌ ចបារេ់ស្រារេ់ទាងំ្ករុមហុ៊ន្ 

ន្ិងរោឋា ភិបាលទទតួលខុស្តរូវធលើការធ្រេើ្បាស់

ចំណូលបាន្មកពើ្ន្ធាន្្ម្មជាតិ” ។

្រេភពៈ The Guardian

ន្ិងសង្គមសុើវលិ។ ធយើងធ្រេើ្បាស់ (EITI) មែ

លជារេទោឋា ន្អន្្រជាតិមតួយស្រារេក់ាររេងាហា ញ

អំពើចំណូល ធែើម្ើសធ្មចឲ្យបាន្តាមធគាល 

រេំណងធន្ះ។

  ពាក់ព័ន្្ធន្រឹងករណើ ធន្ះមែររោឋា ភិបាល

្រេធទសហវើលើពើន្ សភាមរហ៉វើលើពើន្ ន្ិងអង្គការ 

Bantay Kita បាន្ឯកភាពសហការអនុ្វត្ 

EITI ។ ធយើងបាន្រេធងកើត្ករុមអ្កពាក់ព័ន្្ធច្មរុះ

រេធណ្្ះអាសន្្ មែលែរឹកនារំល់សកម្មភាពចាំ

បាច់ទាងំឡាយ ធឆ្្ះធៅរកការរេំធពញពាក្យសំុ

ចូលជាធរេក្ខភាព EITI ឲ្យបាន្មុន្ចុងឆ្្ ំ

២០១២ ។

  ្ករុម្រេរឹកសាភិបាលអន្្រជាតិររេស់ EITI 

បាន្្រេកាសនូ្វត្មរូវការចំន្តួន្្បា ំស្រារេ់

្រេធទសមែលរាន្រេំណងចូលជាធរេក្ខភាព EITI 

មែលក្ុងធនាះ ត្មរូវការចំន្តួន្រេើ្តរូវបាន្រេំធពញ

ឲ្យធហើយជាធ្សចៈ រោឋា ភិបាល្តរូវធចញ ធសចក្ើ
មថ្ងការណ៍ឲ្យបាន្ចបាស់លាស់ជាសាធារណៈ

អំពើរេំណង្រេតិរេត្ិ EITI ធរេ្ជាញា ចិត្រេំធពញការ

ងារជាមតួយសង្គមសុើវលិ ន្ិង្ករុមហុ៊ន្ចំធពាះ

គំនិ្តផ្តួចធផ្ើមធន្ះ ន្ិងចាត់តាងំមសន្្ើរោឋា ភិបាល

ជាន្់ខ្ស់មតួយរូរេស្រារេ់ែរឹកនា ំEITI ។

  ធយើងខញាុ ំជាសរាជិកររេស់  EITI ហវើលើ 

ពើន្រេធណ្្ះអាសន្្អាចរាន្ទសសេន្ៈ  ន្ិងរេទ 

ពិធសា្ន្៍ធផសេងៗគ្ា។ រេ៉ុមន្្នថងៃធន្ះធយើងបាន្

រតួរេរតួមគ្ា ជ ្មរុ ញឲ្យរាន្តរ្ាភាព គណធន្យ្យ 

ភាពកាន្់ មត្រេធសើរ ្ពមទាងំកិច្ចពិភាកសាធរេើក

ចំហកុ្ងចំធណ្មអ្កពាក់ព័ន្្ធក្ុងការ្រេមូល 

ន្ិងការរេងពន្្ធ ្ពមទាងំចំណូលពើឧសសាហកម្ម

ន្ិសសារណកម្ម ។

្រេភពៈ www.gov.ph



5 ព្រឹត្តបព័ត្ត័ម៌ាន ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម

មកពីទំព័រ១ការទ្វើអាជីរកម្ម...

មកពីទំព័រ៦តស៊ជីូវិត...

ធៅឲ្យ្ករុមហុ៊ន្អន្្រជាតិរតួចអស់ធហើយ ន្ិង 
តំរេន្់មែន្ធគាករាន្៣រេ្ុក គឺរាន្រេ្ុកទើ១២ 
ទើ១៥ ន្ិងទើ១៧ ក៏្តរូវបាន្ផ្ល់អាជាញា រេ័ណ្ណរតួច
ធហើយមែរ។ ជាមតួយគ្ាធនាះមែរ្រេធទសកម្ុជាក៏
រាន្តំរេន្់្តរួតសុើគ្ារវងកម្ុជា ន្ិងនថមែលជា
តំរេន្់រាន្សក្ានុ្ពលរេំផុត ។ 
  ចំមណកធលាក Dinis Schrey តំណ្ង
មូលនិ្្ិខុន្រ៉ែ្រេចាកំម្ុជាបាន្និ្យយថា 
រេច្ចុរេ្ន្្ធន្ះ ធៅក្ុង្រេធទសកម្ុជាហាក់ែូចជា
សមម្ងនូ្វការបារម្ភធ្ចើន្អំពើការរុករកធ្រេងជា
ពិធសសធៅក្ុងវសិ័យឧសសាហកម្មធន្ះ រេ៉ុមន្្ធ្្ត
ធលើរេញ្ហា នន្ការ្គរេ់្គង ន្ិង្បាក់ចំណូល។ 
អង្គការមូលនិ្្ិរូរេិយរេ័ណ្ណអន្្រជាតិបាន្ធ្វើការ
ពយាករណ៍ថា ចំណូលពើវសិ័យធន្ះអាចរាន្
កំធណើ ន្ជារេន្្រេន្ារេ់ធហើយធគបាន្ធ្វើការពយាករណ៍
ថា ែល់ឆ្្ ំ ២០២១ អាចធកើន្ែល់ ១,៧ 
ពាន្់លាន្ែូល្ា។ រេ៉ុមន្្ការពយាករណ៍មរេរេធន្ះ
ក៏វមិន្ទាន្់្បាកែ្រេជាមែរ ធោយសារវអា្ស័យ
ធៅធលើការវវិត្ន្៍ធៅធលើតនម្ធ្រេងធៅក្ុងពិភព
ធលាកផងមែរ។ រេ៉ុមន្្ធរេើសិន្ជាការពយាករណ៍
ររេស់អង្គការមូលនិ្្ិរូរេិយវត្ថុអន្្រជាតិជាការ្តរឹម
្តរូវធនាះ គឺថា វអាចជតួយែល់ធសែឋាកិច្ច 
ររេស់កម្ុជា និ្ងជតួយធៅែល់ការអភិវឌ្ឍន្៍
ធហោឋា រចនាសម្័ន្្ធ ន្ិងកាត់រេន្្ថយភាព្កើ្កធៅ
ក្ុង្រេធទសផងមែរ ។ 
  ធលាក Denis Schrey បាន្រេន្្ថា ផ្ុយ
ធៅវញិធរេើសិន្ជាការ្គរេ់្គងមិន្បាន្្តរឹម្តរូវ 
ន្ិងអំធពើពុករលតួយគឺវនាធំៅែល់ហានិ្យភ័យ
ែល់កម្ុជា ធហើយធពលហ្រឹងវធ្វើឲ្យគរ្ាតរវង
អ្ករាន្ និ្ងអ្ក្កធៅក្ុង្រេធទសកម្ុជាកាន្់

មត្ងៃន្់្ងៃរ។ ធរេើន្ិយយពើវសិ័យធ្រេងធៅកម្ុជា 
ធ្រេៀរេធ្ៀរេជាមតួយន្រឹងឧសសាហកម្មធផសេងធទៀត 
ធ�ើញថា វធៅធក្មងខ្ចើធៅធ�ើយ។ រេ៉ុមន្្ធទាះរេើ
ជាយ៉ងណ្ក៏ធោយភាគើពាក់ព័ន្្ធទាងំអស់ធគ
យល់ធ�ើញថា វសិ័យធន្ះអាចរតួមចំមណកែលក់ារ
អភិវឌ្ឍន្៍ធសែឋាកិច្ចធៅក្ុង្រេធទស ។ 
  ធលាកធលើកធ�ើងថា ធោយសារមតការ
ធមើលធ�ើញអំពើសក្ានុ្ពលធ្រេង ន្ិងឧស្ម័ន្ ្ករុម
ហុ៊ន្រេរធទសបាន្មកវនិ្ិធយគរុករកធ្រេង ន្ិង 
ឧស្ម័ន្ធៅធ្កាមែើ មែល្តរូវបាន្ធគចាត់ទុកជា
រាសពណ៌ា ធ ្្ម មតួយ។ រហូតមកែល់ធពលធន្ះរាន្
្ករុមហុ៊ន្រេរធទសមតួយចំន្តួន្មែលមកពើសហរែឋា
អាធមរកិ អូសស្ាលើ ចិន្ ឥណ្ឌូ ធណសុើ ជរេ៉ុន្ ធហើយ
ន្ិង្ករុមហុ៊ន្កូធរផ៉ងមែរបាន្កំពុងរុករកមរ ៉
ធ្រេង ន្ិងឧស្ម័ន្ ធៅក្ុងរេ្ុកពើ A ែល់ F ធៅក្ុង
សមុ្ទក៏ែូចជាធៅរេ្ុកធលើែើធគាកមតួយចំន្តួន្។ 
  ធលាក Denis Schrey បាន្រេន្្ធទៀត 
ថា ជាមតួយគ្ាធន្ះមែរ រោឋា ភិបាលហាក់ែូចជារាន្
ការផសេពវផសាយតិចតតួចរេំផុតអំពើព័ត៌ារាន្
ររេស់្ករុមហុ៊ន្មែលមកវនិ្ិធយគ ន្ិងមិន្ទាន្់
ចបាស់លាស់ធៅធ�ើយ។ ធៅកុ្ងពិភពធលាក 
ធយើងធ�ើញអំធពើពុករលតួយគឺមតងមតធកើតរាន្
ធៅ្គរេ់ែំណ្ក់កាលនន្ការរេ៉ុន្រេ៉ងធែើម្ើរុករក
យកមរ ៉្ ម្មជាតិ។ ធលាកបាន្រេញ្្ក់ថា ធលាក 
រាន្ជំធន្ឿធជឿ ជាក់ថា អាជាញា ្រធ្រេងកាតជាតិ ក៏
ែូចជាគណៈរែឋាមសន្្ើន្រឹងធ្វើយ៉ងណ្ធែើម្ើរេងាហា ញ
នូ្វតរ្ាភាព ធហើយពយាយមរេងាហា ញនូ្វអវើមែលខ្តួន្
បាន្ធ្វើកន្្ងមកធែើម្ើឲ្យសាធារណជន្បាន្ែរឹង
ផងមែរ ។ ជាមតួយគ្ាធន្ះ តតួនាទើររេស់រែឋាសភា 
ជាតិ ធហើយន្ិងអង្គការសង្គមសុើវលិជតួយរតួម

ជាការងារររេស់ខញាុ ំធទរេ៉ុមន្្ធពលមែលខញាុ ំបាន្ចូលរតួម
ក្ុងវសិ័យធន្ះយ៉ងធពញទំហរឹង ខញាុ ំយល់ ថា្គរេ់ 
គ្ាគតួរ មតចូលរតួម ធែើម្ើទទតួលបាន្ចំធណះែរឹង
ស្រារេ់ខ្តួន្ឯង្្ល់ ន្ិងជា្រេធយជន្៍ 
ស្រារេ់្រេធទសជាតិ ។ ខញាុ ំបាន្ែរឹងថា ចំណូលពើ
ឧសសាហកម្មនិ្សសារណកម្មគឺធ្ចើន្មែលអាចធ្វើ
ឲ្យ្រេធទសមតួយមែលជា្រេធទស្កើ្កក្ាយជា
្រេធទសរាន្ ធសែឋាកិច្ចរ ើកចធ្មើន្ក្ុងលក្ខខណ្ឌ
មែលចំណូលធនាះ្តរូវបាន្្គរេ់្គងបាន្្តរឹម្តរូវ 
ធរេើមិន្ ែូធច្ះធទ គឺ្តរូវជតួរេ្រេទះន្រឹងរេណ្្សារ
្ន្ធាន្ជាក់ជាមិន្ខាន្ ។ ខញាុ ំក៏បាន្កត់សំគាល់ 
ផងមែរថា ករណើ ធន្ះគឺ្តរូវកាត់រេន្្ថយធហតុរេ៉ះ
ពាល់រេរសិា្ថ ន្ ន្ិងសង្គមឲ្យបាន្ែល់ក្មិតមតួយ 
ទារេរេំផុតមែលអាចធ្វើធៅបាន្” ។
  រេ៉ុមន្្ធទាះរេើជាយ៉ងណ្ក៏ធោយ ធរេើ 
ធទាះរេើជា ន្ើន្ បាន្ទទតួលចំធណះែរឹងធ្ចើន្ពើ 
វសិ័យឧសសាហកម្មនិ្សសារណកម្មធន្ះ ក៏រេ៉ុមន្្ចំ
ធណះែរឹងធន្ះធៅមិន្ទាន្់សុើជធ្រៅធៅធ�ើយធទ 
មែល អាចឲ្យ ន្ើន្ ធ្្ើយតរេធៅន្រឹងសំណតួ ររេធច្ចក 
ធទស ធពលមែល្តរូវបាន្សតួរក្ុងអំ�ុងធពលធ្វើ
ការធគៀងគរធនាះធទ ។ 
  ន្ើន្ បាន្និ្យយថា “តាមរយៈពាក្យ 
សម្ើ ខញាុ ំពំុអាចធរៀរេររេ់ឲ្យបាន្ធកបាះកបាយថា 
ខញាុ ំែរឹងគុណ ន្ិងរ ើករយយ៉ងណ្មែលទទតួលបាន្
ការមណនាពំើសំណ្ក់សម័្ន្្ធភាពកម្ុជាធែើម្ើ
តរ្ាភាពចំណូល្ន្ធាន្ ។ ធរេើខញាុ ំមិន្្តរូវបាន្ 
ឲ្យមករេំធពញការងារជាអ្កស្ម័្គចិត្ធទ ខញាុ ំមិន្
អាចទទតួលបាន្ចំធណះែរឹងអំពើឧសសាហកម្មនិ្សសា
រណកម្មែូចជាសពវនថងៃធន្ះធទ”។
  ន្ើន្ ន្ិយយធទៀតថា “ជាចុងធ្កាយ 
ខញាុ ំសូមអំពាវនាវែល់ទើភ្ាក់ងាររា្ច ស់ជំន្តួយ សូម
ធមត្ារេន្្គាំ្ ទែល់ការងារររេស់សម្័ន្្ធភាពកម្ុជា 
ធែើម្ើតរ្ាភាពចំណូល្ន្ធាន្ ជាសម្័ន្្ធភាព 
មតមតួយគត់មែលរេំធពញការងារវសិ័យឧសសាហ
កម្មនិ្សសារណកម្ម នាយំកមកនូ្វតរ្ាភាព ន្ិង
គណធន្យ្យភាពធលើចំណូលបាន្មកពើធ្រេង 
ឧស្ម័ន្ និ្ងមរ”៉។

ចំមណកែ៏សំខាន្់ធៅក្ុងការធ្វើយ៉ងណ្ធែើម្ើ
ធានានូ្វតរ្ាភាពធៅក្ុងរេញ្ហា ចាត់មចងរុករកមរ ៉
្ម្មជាតិធន្ះ ។ 
  ទាក់ទងការធលើកធ�ើងខាងធលើធន្ះ មិន្
អាចសំុការអតា្ថ ្ិរេបាយពើមសន្្ើអាជាញា ្រជាតិធ្រេង
កាត កម្ុជាបាន្ធទ៕
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លោយ  CRRT

  ធកើ តមកក្ុង្គរួសារកសិករ ក្ុងធខត្
មែលរា ន្កា រ អភិវឌ្ឍតិចតតួច គឺជាសុរេិន្មែល 
ពិបា ក ម្រេក្ាយឲ្យធៅជាការពិត។ ការរស់ធៅ
ទាងំ្តែរបាន្្ពរឹកខវះលាងៃ ចជារេញ្ហា ធចាទមតួយ
ធទៀត។ ការមសវងរកចំធណះែរឹងថ្ាក់ឧត្មសិកសា
ក៏ជតួរេន្រឹងវរិេត្ិខវះថវកិា។
  កញ្្ញ  ឈរឹម ន្ើន្ បាន្ចារេ់ធផ្ើការ 
សិកសាតាងំពើក្មិតរេឋម រហូតែល់ក្មិតខ្ស់ 
ធៅ្សរុកកំធណើ ត មុន្ធពលមករស់ធៅក្ុង 
ទើ្ករុង មែលជាកមន្្ងចំធណះែរឹង្តរូវបាន្ចាត់
ទុកជាអទិភាព ។
  រេច្ចុរេ្ន្្ ន្ើន្ ជានិ្សសេតិឆ្្ទំើ៤ 
ធៅសាកលវទិយាល័យភូមិន្្ភ្ំធពញ មហា 
វទិយាល័យសង្គមសាសស្ ន្ិងមនុ្សសេសាសស្ 
សិកសាយកជំនាញសង្គមវទិយា ។
  ន្ើន្ ធៅមិន្ទាន្់អាចរ៉រេ់រងជើវភាពធោ
យខ្តួន្ឯងបាន្ធៅធ�ើយធទ ែូចធន្ះសិកសាផង 
រេំធពញការងារជាអ្កស្ម្គ័ចិត្ផង ជាករណើ  
មតួយមិន្អាចធចៀសបាន្។
  ចារេ់តាងំមតពើ ន្ើន្ បាន្ចូលមក 

រស់ធៅក្ុងទើ្ករុង ន្ើន្ បាន្លឺអំពើគធ្រាង 
អភិវឌ្ឍវនិ្ិធយគជាធ្ចើន្អំពើឧសសាហកម្ម
ន្ិសសារណកម្ម ធហើយ មតងមត្ងៃល ់ ន្ិងយក 
មកគិតថា ធតើពាក្យថាឧសសាហកម្មនិ្សសារ
ណកម្មរាន្អត្ថន្័យយ៉ងែូចធម្ច។ ធោយ 
សារមតចិត្ចង់ែរឹងខ្ាងំ ន្ើន្ តាងំចិត្ធ្វើ 
ការ្សាវ្ជាវ មសវងរកការងារពាក់ព័ន្្ធ 
រហូតែល់ចុងធ្កាយ ន្ើន្ បាន្ធៅរេំធពញ 
ការងារជាមតួយអង្គការកម្ម វ ិ្ ើអភិវឌ្ឍន្៍ ្ ន្ធាន្ 
យុវជន្ ជាអ្កស្ម័្គចិត្្ករុមយុវជន្ស្ូលនន្គធ្រាង
តរ្ាភាពឧសសាហកម្មនិ្សសារណកម្ម ន្ិង 
រេម្មរេ្មរួលអាកាសធាតុ ។  ន្ើន្ បាន្ទទតួល
ចំធណះែរឹងយ៉ងធ្ចើន្ពើវ ិ្ ើស្មរេស្មរួលក្ុង
សិកា្ខ សាលាអំពើឧសសាហកម្មនិ្សសារណកម្ម ន្ិង
ធៅក្ុង្ករុមការងារក្ុងទើ្ករុង ន្ិងតាមទើរតួម 
ធខត្។ ន្ើន្ អាចសរធសរលិខិតអធញ្ើញ លិខិត 
មថ្ងអំណរគុណ ្ពមទាងំធរៀរេចំមផន្ការ
ែំធណើ រទសសេន្ៈកិច្ចសិកសា ធ្វើរេទសំភាសន្៍រតួម 
ទាងំការ្រេមូលទិន្្ន្័យ។
  ន្ើន្ បាន្ចូលរតួមក្ុងវគ្គរេណុ្ះរេណ្្ល 
ន្ិងកិច្ចពិភាកសាអន្្រជំនាន្់ធផសេងៗជាធ្ចើន្
ស្ើអំពើ សកម្មភាពសង្គម  រេរសិា្ថ ន្ ន្ិងមរ។៉ ន្ើន្ 
ក៏បាន្ទទតួលចំធណះែរឹងតាមរយៈវគ្គសិកសាស្ើ
ពើកញ្ច រេ់ស្ថិតិវទិយាសាសស្សង្គម គណធន្យ្យភាព
សង្គមក្ុងវសិ័យឧសសាហកម្មនិ្សសារណកម្ម 
ឧសសាហកម្មនិ្សសារណកម្ម មរ ៉ធ្រេង ន្ិងឧស្ម័ន្ 
រេម្មរេ្មរួលអាកាសធាតុ  ន្ិងធមធរៀន្ធផសេងៗ 
ធទៀត។ 
  មិន្យូររេ៉ុនា្ម ន្ កិច្ចសន្យាការងារជាអ្ក
ស្ម័្គចិត្ររេស់ ន្ើន្ ្តរូវ បាន្រេញ្ចរេ់ រេ៉ុមន្្ធោយ
សារមតរាន្ការធរេ្ជាញា ចិត្ ន្ិង ការលៈរេង់ខ្ស់ 
ន្ើន្បាន្ពយាយម មិន្គិតពើកាធន្ឿយហត់ 
រហូតែល់ទទតួលបាន្ការងារមតួយធទៀតជាអ្ក
ស្ម័្គចិត្ ជាមតួយសម្័ន្្ធភាពកម្ុជាធែើម្ើ 
តរ្ាភាពចំណូល្ន្ធាន្ ជាសម្័ន្្ធភាពមែល 

រាន្ជំនាញ រេំធពញការងារជាមតួយសរាជិក 
ធែើម្ើធានាឲ្យរាន្តរ្ាភាព ន្ិងគណធន្យ្យភាព
ធលើចំណូលបាន្មកពើធ្រេង ឧស្ម័ន្ និ្ងមរ។៉
  ន្ើន្ បាន្និ្យយថា “ខញាុ ំចារេ់ធផ្ើមយល់ 
ន្ិងទទតួលបាន្ចំធណះែរឹងអំពើឧសសាហកម្ម
ន្ិសសារណកម្ម ធពលមែលខញាុ ំរេំធពញការងារផង 
សិកសាផង តាមរយៈការងារស្ម័្គចិត្។ ខញាុ ំរាន្ 
អារម្មណ៍ថា ធន្ះជាការទទតួលខុស្តរូវ ររេស់ខញាុ ំ 
ក្ុងនាមជា្រេជាពលរែឋាមតួយរូរេរស់ធៅក្ុង
្រេធទសមែលសម្ូរ្ន្ធាន្ធ្រេង ឧស្ម័ន្ 
ន្ិងមរ ៉ធែើម្ើមសវង យល់ អំពើសារៈសំខាន់្ ធហើយ
ន្រឹងអាចចូលរតួមចំមណកធៅធពលរូេមធ្រេងក្ុង
ឆ្្ ំ២០១៦ ។ ខញាុ ំរាន្សំណ្ងណ្ស់ មែល
ទទតួលបាន្ការរេណុ្ះរេណ្្លជាធ្ចើន្ែូច
ធន្ះ ។ ខញាុ ំរាន្ ធរាទន្ភាព ន្ិងរ ើករយធោយបាន្ 
យល់ែរឹង ន្ិងរាន្លទ្ធភាពមចករមំលកក្ុងចំ
ធណ្មមិត្ភក្ិ្ពមទាងំញាតិសណ្្ន្ធផសេងៗ
ធទៀតអំពើឧសសាហកម្មនិ្សសារណកម្ម” ។
  តាមរយៈចំធណះែរឹងមែលទទតួលបាន្ 
ន្ើន្បាន្ធគៀងគរ ន្ិងមចករមំលក្ន្ធាន្ជាមតួយ
ន្ិសសេតិសាកលវទិយាល័យធផសេងៗធទៀត ក៏ែូចជា
សរាជិកគាំ្ ទតាមវ ិ្ ើធផសេងៗមែលអាចធ្វើធៅ 
បាន្ ែូចជាតាមរយៈធវទិកា សិកា្ខ សាលា វគ្គ 
រេណុ្ះរេណ្្ល សនិ្្សើទ ន្ិងសូម្ើមតធៅតាម
ទើកមន្្ងកំសាន្្នានា។ ន្ើន្ បាន្និ្យយថា 
“ ការសិកសាគឺមិន្រាន្ការកំណត់ពើទើកមន្្ងធទ! 
ទើណ្មែលធយើងចង់សិកសាទើធនាះជាកមន្្ង
សិកសា។ ការមែលចាត់ទុកទើកមន្្ងណ្មតួយជា 
កមន្្ងសិកសាធហើយធ្រៅពើទើធនាះមិន្អាចសិកសា
បាន្ ពំុមមន្ជាគំនិ្តលធ្ទធោយសារថាទំរ ំ
ែល់កមន្្ងបាន្កំណត់ ធយើងអាចធភ្ចនូ្វអវើ 
មែលធយើងចង់មចករមំលក” ។
  ន្ើន្ បាន្និ្យយរេមន្្ថមថា “ខញាុ ំមតង 
មតគិតថា ឧសសាហកម្មនិ្សសារណកម្មមិន្មមន្

តទៅទំព័រ៥

 ន្ើន្ កំពុងោកូំន្ធឈើ(រូរេថត CRRT)


