
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
 បញ្ឈបក់ម្ចេចទីក្កងុរបសម់្ ើង 

ថ្ងៃទី៣ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤ 

កាលពីថ្ងៃទី២ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤ អភិបាលរាជធានីភនាំសពញ ឯក្ឧតតម បា៉ា  េុជាតិវង្ស បានអាំពាវ
នាវឲ្យមានការវាយក្ាំសទចនូវអគារេ ឬរ ូលឌីង្ សោយខអែក្សលើការប្ពួយបារមភអាំពីេុវតថិភាពថ្នអគារ 
ស ើយបានអះអាង្ថាការចរចារអាំពីការផ្លា េ់ទីលាំសៅងមីររេ់ប្រជាពលរដ្ឋក្ាំពុង្រេ់សៅសលើអគារសនាះ
សៅកាន់តាំរន់សប្ជាយចង្វា រ ក្ាំពុង្ខតប្រប្ពឹតតសៅ។ 

 

សយើង្ែ្ុាំ ជាអង្គការមិនខមនរោឋ ភិបាលមានរាយនាមដូ្ចខាង្សប្កាម េូមអាំពាវនាវឲ្យមានការ
វាយតថ្មាអាំពីេុវតថិភាពថ្នអគារសនះសោយឯក្រាជយសពញសលញ ស ើយលទធអលថ្នការវាយតថ្មាសនះ គួរ
ខតរង្វា ញដ្ល់ប្គួសារខដ្លរង្អលរ៉ាះពាល់ និង្ប្ក្មុេង្គមេីុវលិ។ លទធអលថ្នការវាយតថ្មាសនះ ក៏្គួរ
ខតោក់្ឲ្យមានការពិភាក្ាជាសាធារណៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរេ់សៅក្នុង្អគារសនាះ និង្ប្ក្មុេង្គមេីុ
វលិ ពាក់្ព័នធនឹង្គសប្មាង្អភិវឌឍន៍សលើតាំរន់សនាះ។ 

 

សយើង្ែ្ុាំ ក៏្េូមអាំពាវនាវអង្ខដ្រ េូមឲ្យមានការពិចារណាស ើង្វញិសលើការវាយក្ាំសទចសចាល
អគារសនះ និង្ការផ្លា េ់ទីលាំសៅររេ់ប្ក្មុប្គសួារខដ្លរង្អលរ៉ាះពាល់ ស ើយេូមជាំរញុដ្ល់សាលារាជ
ធានីភនាំសពញ េូមសមត្តត ពិចារណាសលើការជួេជុលអគារសនះជាជសប្មើេអាទិភាព។  អគារសនះ ជាអទះថ្ន
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង្ ៦០០ ប្គសួារ ខដ្លប្គសួារមួយចាំនួនក្នុង្ចាំសណាមមប្គួសារទាំង្សនះ បាន
រេ់សៅត្តាំង្ពីការដួ្លរលាំថ្នរររខែមរប្ក្ ម ឆ្ន ាំ១៩៧៩។ រ ូតមក្ដ្ល់សពលសនះ េមាគមធាង្សត្តន ត 
និង្ប្រជាពលរដ្ឋខដ្លរេ់សៅក្នុង្អគារសនះ បានក្ាំពុង្ស្ាើការជួេជុលអគារសនះ សោយជួេជុេជសណតើ ររ
ស ើង្មួយចាំនួន ផ្លា េ់រតូរដ្ាំរូលងមី និង្លារពណ៌ខអនក្ែាះ ថ្នអគារ។ 

 

សលាក្ អីុ សារ ៉ាមុ នាយក្ប្រតិរតតិេតីទី ថ្នេមាគមធាង្សត្តន ត បានមានប្រសាេន៍ថា៖ “សាលា
ប្ក្ងុ្ គួរខតអាំពាវនាវឲ្យមានការអភិវឌឍន៍សៅនឹង្ក្ខនាង្ ជាជាង្ការវាយក្ាំសទចសចាលនូវអគារេ (រ ូលឌី
ង្) អគារខដ្លជាសរតិក្ភណឌ ររេ់រាជធានីភនាំសពញដ៏្េាំខាន់សនះ គួរខតរក្ាទុក្េប្មារ់ជាអគាររេ់សៅ
ររេ់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង្ទីប្ក្ងុ្ររេ់សយើង្។ សាលារាជធានី គួរខតសគារពេិទិធររេ់ប្រជាពលរដ្ឋសៅក្នុង្ទី
ប្ក្ងុ្។” 

 



សយើង្ែ្ុាំ េូមរញ្ញា ក់្ថាទីត្តាំង្ងមីខដ្លក្ាំពុង្ចរចាសៅតាំរន់សប្ជាយចង្វា រ គឺេថិតសៅជាយរាជធានី
ភនាំសពញ ស ើយប្គួសារខដ្លនឹង្ប្តូវផ្លា េ់ទីលាំសៅ នឹង្ទទួលរង្អលរ៉ាះពាល់យ៉ាង្ជាក់្ចាេ់សលើជីវភាព
រេ់សៅររេ់អនក្ទាំង្សនាះ សោយសារការងយចុះនូវឱកាេក្នុង្ការខេាង្រក្ប្បាក់្ចាំនូល និង្ការសៅ
ឆ្ៃ យពីសេវាក្មមេាំខាន់ៗររេ់ទីប្ក្ងុ្ (ស ោឋ រចនាេមព័នធអរ់រ ាំ និង្េុខាភិបាល)។ សៅក្នុង្ក្រណីខដ្ល
ការផ្លា េ់ទីលាំសៅ ប្តវូបានេសប្មច សយើង្ែ្ុាំ េូមអាំពាវនាវដ្ល់សាលារាជធានីភនាំសពញ េូមសមត្តត អនុវតត
ត្តមអនុេញ្ញា េិទិធមនុេសអនតរជាតិេតីពីការផ្លា េ់ទីលាំសៅ ដូ្ចជាេិទិធក្នុង្ការទទួលបានលាំសៅោឋ ន
េមរមយថ្នអង្គការេ ប្រជាជាតិ។ 

 

ណាលី ពី ូក្ នាយិកា អង្គការេិទិធមនុេស លីកាដូ្ បានមានប្រសាេន៍ថា៖ “សោយការែាះខាត
លាំសៅោឋ នេមរមយ ប្រជាពលរដ្ឋរេ់សៅក្នុង្អគាររ ូឌីង្ រមួទាំង្កុ្មារ នឹង្មិនអាចរេ់សៅសោយលក្ខ
ណៈេមរមយសនាះសទ។ រាជរោឋ ភិបាល មានកាតពាកិ្ចចពិភាក្ាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និង្េង្គមេីុវលិ សៅ
សលើការអភិវឌឍន៍ទីប្ក្ងុ្ររេ់ែាួន។” 

 

សៅែណៈខដ្លអភិបាលរាជធានី ក្ាំពុង្ស្ាើសេចក្តីខងាង្ការណ៍ខដ្លរ៉ាះពាល់ដ្ល់ប្រជាពលរដ្ឋ 
៦០០ ប្គួសារ សយើង្ែ្ុាំ េូមរញ្ញា ក់្ថា ថ្ដ្គូេាំខាន់ៗដូ្ចជា ប្រជាពលរដ្ឋរេ់សៅក្នុង្អគាររ ូលឌីង្ និង្
េង្គមេីុវលិ មិនទន់ប្តវូបានអស ា្ ើញសៅពិភាក្ាអាំពីគសប្មាង្វាយក្ាំសទចអគារសនះ និង្ការផ្លា េ់ទីលាំ
សៅងមីសៅស ើយសទ។ ត្តាំង្ពីអតីតកាលមក្ រញ្ញា ពាក់្ព័នធអគាររ ូលឌីង្ មិនខដ្លមានតមាា ភាពសនាះសទ 
(ដូ្ចជាការកាត់សចញពីតាំរន់វនិិចឆ័យេប្មារ់ការសរៀរចាំចុះរ ា្ ីដី្្ាីខដ្លមានលក្ខណៈជាប្រព័នធ ខដ្ល
ប្តូវបានស្ាើស ើង្កាលពីឆ្ន ាំ២០១១ ក៏្ដូ្ចជាេ គមន៍ចាំនួន ៦ សៅក្នុង្េង្វា ត់ទសនាបាសាក់្)។ 

 

សាថ នភាពថ្នប្គួសារទាំង្សនាះ សៅខតមិនមានភាពចាេ់លាេ់ សោយសាលារាជធានី មិនបាន
ជូនដ្ាំណឹង្អាីទាំង្អេ់។ ប្រជាពលរដ្ឋរេ់សៅក្នុង្អគាររ ូឌីង្ សលាក្ ខក្វ អូរត័ន បានរង្វា ញការប្ពួយបារមភ
ថា៖ “ដ្ាំរូង្ ែ្ុាំឮអាំពីសេចក្តីេសប្មចវាយក្ាំសទចអទះររេ់សយើង្ ត្តមរយៈទូរទេសន៍  ង្សមាេ កាលពីថ្ងៃ
ទី១ ខែក្ញ្ញា  មិនខមនត្តមរយៈរាជរោឋ ភិបាលសនាះសទ។ ែ្ុាំមិនខដ្លបានឮ ឬស ើញអនក្ណាមាន ក់្មក្ស្ាើ
ការពិនិតយេុវតថិភាពអគារសនាះសទ ស ើយែ្ុាំមានការប្ពយួបារមភជាខាា ាំង្សលើការខដ្លសយើង្ទាំង្អេ់គាន នឹង្
ប្តូវសរ ើសចញពីទីសនះ។ ែ្ុាំបានរេ់សៅទីសនះត្តាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៧៩ ស ើយែ្ុាំមិនចង់្សចញសនាះសទ (ជាពិសេេ
រនាទ រ់ពីដ្ាំរូលអគារប្តូវបានជួេជុលរចួ ស ើយខលង្ប្ជារទឹក្)។ ប្រេិនសរើប្រជាពលរដ្ឋភាគសប្ចើនសៅ
ទីសនះ េសប្មចចិតតសចញ ែ្ុាំក៏្នឹង្សចញខដ្រ (រ៉ាុខនតលុះប្ត្តខតមានេាំណង្េមរមយ ខដ្លអាចឲ្យសយើង្ែ្ុាំ
ទិញអទះងមីសៅក្នុង្ក្ណាត លទីប្ក្ុង្បាន។” 
 



េប្មារ់ព័ត៌មានរខនថម េូមទក់្ទង្៖ 

 សលាក្ អីុ សារ ៉ាមុ នាយក្ប្រតិរតតិេតីទី ថ្នេមាគមធាង្សត្តន ត, ទូរេ័ពទសលែ៖ ០៨៩ ៦៦៦ ០៣៦ 
(ភាសាខែមរ និង្អង់្សគាេ) 

រ ា្ ីថ្នប្ក្មុេង្គមេីុវលិខដ្លគាាំប្ទសេចក្តីខងាង្ការណ៍រមួសនះ៖ 
- េមព័នធខែមរជាំសរឿន និង្ការពារេិទិធមនុេស លីកាដូ្ (LICADHO) 
- េមាគមធាង្សត្តន ត (STT) 
- េ ពន័ធេ ជីព ក្មមក្រចាំណីអាហារ និង្សេវាក្មម (CFSWF) 
- រណាត ញយុវជនក្មពុជា(CYN) 
- រណាត ញក្សាង្េនតិភាព(CPN) 
- ប្ក្មុការង្វរ ពិសេេេិទធិលាំសៅឋាន(HRTF) 
- អង្គការេម្ម៌ក្មពុជា(EC) 
- អង្គការភីន (PIN) 
- េមព័នធេមាគមេិក្រក្មពុជា (CCFC) 
- អភិវឌឍន៍េាំស ង្េ គមន៍ (BCV) 
- េមាគមប្រជា្ិរសតយយឯក្រាជយថ្នសេដ្ឋិកិ្ចចសប្ៅប្រព័នធ (IDEA) 
- មជឈមណឌ លេិទធិមនុេសក្មពុជា (CCHR) 


