
 

េសចក្ត្ីរបកសពត័ម៌ន 
 

ៃថងទី១២ ែខ វចិឆក ២០១៤ 
 

ករ្រ វ្រជវថមមីយួ អពំវនវឲយ កប់ញចូល្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរកជលួ
លេំន ្ឋ នកនងុទ្ីរកុង េនកនងុេគលនេយបយអភិវឌ ទ្ីរកុង 

 

អងគករសមគមធងេ ន ត (STT) បនេចញផ ព្វផ យរបយករណ៍ថមីមួយ ស្តីអំពី “របយករណ៍អេងគតស្តីពី 
ករជួលលំេន ្ឋ នេនកនុង ជធនីភនំេពញ” ែដលករសិក ្រ វ្រជវេលើ ថ នភពៃនករជួលលំេន ្ឋ ន
របស់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេនកនុងទី្រកុង។ ករសិក េនះ នឹងផ្តល់ករយល់ដឹងឲយកន់ែតចបស់មួយ ពីកររស់
េនរបស់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកៃនសហគមន៍ផទ ល់ និង រេំលចឱយេឃើញអំពីបញ្ហ កំពុង្របឈមមួយចំនួនរបស់
្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ែដលកំពុងជួប្របទះ ដូចជ ភពអសុវត្តិភពៃនកមមសិទធិដីធ្លី  បញ្ហ បរ ិ ថ ន និង  បញ្ហ
សុវតថិភពរបស់្របជពលរដ្ឋ។   
 

មុនេពលចប់េផ្តើមេធ្វើករ្រ វ្រជវេនះ អងគករសមគមធងេ ន ត បនកំណត់អំពីភពកង្វះខតៃនទិនន័យ 
េលើករជួលផទះេនកនុងទី្រកុង ដូចជអនក្រកី្រកកនុងសហគមន៍ ែដល បង្ហ ញថ ជ្រកុម េគលេ
ភូមិ ្រស្តែដល្រតូវបនេគមិនយកចិត្តទុក ក់។ ជមួយនឹងកំេនើន្របជពលរដ្ឋចំ ក្រសុកមកពីប ្ត
េខត្តនន េធ្វើឲយមនបំែរបំរលួៃនភពឥតករងរេធ្វើ ែដលជ្រមុញឲយ្របជពលរដ្ឋទំងេនះ្រតូវករជួល
លំេន ្ឋ នកនុងតំៃលេថក  តូចចេង្អ ត មនបនទប់តូចៗ ្រពមទំងគម នកិចចសនយចបស់ ស់។  
 

េ យ រកង្វះ ករ្រសង់មតិ និងករេធ្វើអេងគត ដូេចនះគម ន្របភពព័ត៌មនចបស់ ស់ ស្តីករវឌិ ន៍ៃន ថ ន
ភពជួលលំេន ្ឋ នែដល្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ចជួលបនេនះេទ េហើយក៏គម នករែចងអំពីសុវតថភពៃនករ
ជួលផទះរបស់អនក្រកី្រកកនុងទី្រកុងេនកនុង ចរ ឬេសចក្តី្រពងចបប់េលើេគលនេយបយជតិស្តីពីលំេន
្ឋ នែដរ។  េលើសពីេនះេទេទៀត េ យមនករជួប្របទះនឹងបញ្ហ សិទធិមនុស ជញឹកញប់កនុង្របេទសកមពុ

ជ នេពលបចចុបបនន ដូចជ បញ្ហ ជេម្ល ះដីធ្លី និងករបេណ្ត ញេចញេ យករេ្របើ្របស់កម្ល ំង្រប ប់ វធុ 
មរយៈបទពិេ ធន៍កន្លងមក របស់សមគមធងេ ន តបនបង្ហ ញថ កនុងករណីែដលមនករបេណ្ត ញ

េចញពីលំេន ្ឋ ន មច ស់កមមសិទធិ នឹង្រតូវេគបនេគផ្តល់ជសំណង ចំែនកឯអនកជួលលំេន ន ក់េនវញិ ្រតូវ
ចកេចញេ យៃដទេទ េ យគម នបនអ្វីទំងអស់។ 

 

េ ក អីុ រ ៉មុ នយក្របតិបត្តិសមគមធងេ ន ត បនផ្តល់អនុ សន៍ថ “ខណៈេពលែដលមនចំ ក
្រសុកចូលមកទី្រកុងភនំេពញ មនករេកើនេឡើងជគំហុក ជករពិត ស់ត្រមូវករៃនករជួលលំេន ្ឋ ន ន
ក់េន នេពលអនគត នឹងមនករេកើនេឡើងជក់ជមិនខន។  េពលេនះ អនកជួលលំេន ្ឋ ន  នឹងជួបករ
លំបក េ យេហតុថ មច ស់លំេន ្ឋ ន តេម្លើងតៃម្លជួល មែតចិត្ត ដូចេនះ សមតថកិចច្រតូវែតមនចំ ត់ករ



ចបស់ ស់ និងលកខខណ្ឌ ជផ្លូវករមួយអំពីករជួលលំេន ្ឋ ន ន ក់េនរ ងមច ស់លំេន ្ឋ ន និងអនកជួល 
េដើមបីករពរអនកជួលផទះ ពីករបេណ្ត ញេចញពីលំេន ្ឋ នែដលេពលខ្លះេទើបជួលបន្រតឹមែតមួយយប់េនះ។ ”   
 

កនុងករសិក  និងសទង់មតិេលើ១២៤លំេន ្ឋ ន េយើងេឃើញថ តៃម្លកនុងករជួល គឺ អតិបរម ៦០ដុ ្ល រ កនុង
១ែខ។ មលកខណៈ្របជ ្រស្តរបស់អនកេឆ្លើយតបកនុងករសិក បនបង្ហ ញថ អនកជួលលំេន ្ឋ នភគ
េ្រចើន (86%) បនេធ្វើចំនក្រសុកមកពីប ្ត េខត្ត េនេ្រក ជធនីភនំេពញ។ ្រកុម សំខន់ៗចំនួន៦ ្រតូវបន
កំណត់េឡើងេដើមបីសិក េនះដូចជ:  អនកលក់ដូរ មដងផ្លូវ  កមមករែផនកចំណី រ និងេស កមម អនក
្របមូលសំ ម ្របជជន្រកី្រកកនុងតំបន់ទី្រកុង (ករងរេផ ងៗ) យុវជន/និស ិត និងកមមកេ ងច្រកកត់េដរ។ 
ទក់ទងនឹងទីកែន្លងជួល ន ក់េន កែន្លងទំងេនះ ជធមម  កែន្លងជួលែដលមនទំហំ្របែហល ១៣ម២ 
ែដល ចមនចំនួនសមជិក្រគួ ររហូតដល់ ១០នក់ (កនុងេនះមន សមជិក ៤នក់ បន ន ក់េនកនុង
បនទប់ជួលែតមួយ)។ 

 

អនកជួល ន ក់េន្រកី្រកភគេ្រចើន បនេ្រជើសេរ ើសកែន្លងជួល សថិតេនជិតកែន្លងេធ្វើករពួកេគេ យពំុមន
េស េធ្វើដំេណើ រ រធរណៈ ែតមនលទធភពបេងកើនចំណូល្របចំៃថង ។ េ យ រែតទំនក់ទំនងរ ងមច ស់
ផទះ និងអនកជួលមនភពរកីចេ្រមើន  មច ស់ផទះ ចអនុញតឲយអនកជួល ្របកបមុខរបរលក់ដូរតិចតួចពីអន
ធនែដលមនេនទីេនះ េហើយេពលខ្លះមច ស់ផទះក៏េធ្វើជមច ស់ ជីវកមមផងែដរ។ 
 

 ចំេពះបញ្ហ េសថរភពកនុងករជួលលំេន ន ក់េន មរយៈអនកេឆ្លើយតបនឹងករេធ្វើអេងគតមនចំនួន ៩៨% 
បនឲយដឹងថ ពួកគត់ទំងេនះ ពំុមនកិចចសនយជួលជផ្លូវករជមួយនឹងមច ស់ផទះេទ។ ពួកគត់ទំងេនះ

ន ក់េនជមួយនឹងភពភ័យខ្ល ចនឹងករបេណ្ត ញេចញ្រគប់េពលេវ ។ េលើសពីេនះេទេទៀត មរយៈ
ករអេងគតដែដលេនះ បនបង្ហ ញថ ៦២%ៃនអនកជួលលំេន ្ឋ នទំងេនះ គឺមនបញ្ហ ជមួយនឹងសុវតថិ
ភពផទ ល់ខ្លួន េ យក្ល យជជនរងេ្រគះេ យ រករលួចឆក់ប្លន់េផ ងៗជេដើម។ មយ៉ងវញិេទៀត អនក
ជួលលំេន ្ឋ នទំងេនះ បនត្អូញែត្អរពី ករចំ យេលើេស កមមមួយចំនួន ដូចជ ៃថ្លទឹក េភ្លើងអគគិសនី 
ករ្របមូលសំ ម និង អគរផទះជួលែដល ងសង់េ្រកមគុណភពអន់។  បញ្ហ ទំងេនះ នឹងរកីធំៗេឡើង 
េ យេហតុថមច ស់លំេន ្ឋ នបនផ្តល់សញញ ៃនករបេណ្ត ញេចញ ែដលមិនបនផ្តល់ឲយអនកជួលទំងេនះ 
នូវករប៉ះបូ៉វ និងត្រមូវករបនទ ន់េផ ងៗ។ 
 

អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមង្រ វ្រជវ េ ក ងឹម គីមេអៀង បននិយយថ “ ពិតជមន្រតូវករចំបច់
ស់ កនុងករែបងែចកអគគិសនីរដ្ឋ និងទឹកឲយបន្រគប់្រគន់ េទដល់តំបន់ជួល ន ក់េនរបស់ពលរដ្ឋ្រកី្រក។ 

កនុងេពលេនះ អនកជួល ន ក់េនខ្លះ គឺកំពុងចំ យេទេលើេស កមម អគគិសនី និងទឹក មួយេទ្វជពីរ េ្រពះពួក
េគ្រតូវបង់េស កមមទំងេនះមួយ រេទៀតជមួយនឹងឈមញួក ្ត ល ែដលសហគមន៍្រកី្រកទំងេនះមិនគួរ
ចំ យេទេលើេស កមមទំងេនះេ្រចើនជងជនែដលមនផទះសែមបងេនះេទ។” 
 

ករអេងគតស្តីពីករជួលលំេន ្ឋ នេនទី្រកុងភនំេពញ  បនផ្តល់អនុ សន៍មួយចំនួន ដូចជ ថ នភពខ្វះ
សុវតថិភពរបស់ជន្រកី្រកែដលជួលលំេន ្ឋ ន ន ក់េន និងដំេ ះ្រ យដ៏គួរឲយកត់សមគ ល់ស្រមប់្រកុម
ពលរដ្ឋែដល្រតូវបនេគមិនយកចិត្តទុក ក់ទំងេនះ គួរែត្រតូវបនេគេលើកយកកនុងករពិភក េដើមបីករ
អភិវឌ ន៍ទី្រកុង។ េដើមបីេ ះ្រ យេនបញ្ហ  កង្វល់េផ ងៗដូចជ កង្វះកិចច្រពមេ្រព ងជផ្លូវកររ ងមច ស់
លំេន ្ឋ ន និងអនកជួល កង្វះបទបញញ តិេលើករកំណត់តៃម្លេស កមម ទឹក េភ្លើងអគគិសនី កង្វះេស កមម្របមូល
សំ ម និងគុណភពទបៃនសំណង់លំេន ្ឋ នជួល ចំបច់្រតូវមនករចូលរមួពី ថ ប័នពក់ព័នធជេ្រចើន។ 
 
 



 

ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវែតកំណត់ឲយបនថលកខខណ្ឌ អំពីករ្រពមេ្រព ងគន ដូចែដល
បនេ្រព ងកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី នឹង្រតូវបន្របកន់ខជ ប់ និង្រតូវែតពិចរ ក់ឲយមនបញញ តិ្រគប់្រគន់
េទកនុងេគលនេយបយជតិស្តីពីលំេន ្ឋ ន េដើមបីេ ះ្រ យ ថ នភពជួលលំេន ្ឋ ន។ ថ ប័នវស័ិយ
េស កមមេផ ងៗ គួរែតចូលរមួ និងជ្រមុញផងែដរ េលើករពិចរ អំពីបញ្ហ មច ស់លំេន ្ឋ នបេងកើនអ្រ ៃថ្ល
ទឹកេភ្លើងអគគិសនីគិតពីអនកជួល ក៏ដូចជចត់ទុកករ្របមូលសំ មជករអនុវត្តដ៏ចំបច់មួយមិន ចខ្វះប
ន។ ៃដគូអភិវឌ ន៍នន ចជួយជំុរញុឲយមនករសិក បែនថមអំពី ថ នភពរបស់អនកជួលលំេន ្ឋ ន្រកី្រក
កនុងតំបន់ទី្រកុង និងជំុរញុ ថ ប័នពក់ព័នធខងេលើអនុវត្តន៍ មអនុ សន៍ទំងេនះ េដើមបីបំេពញបននូវ្រតូវ
ករបទ ្ឋ នលំេន ្ឋ នសម្រសប។ 
 

អនុ សន៍ៃនករសទង់មតិស្តពីីករជួលលំេន ្ឋ នេនទី្រកុងភនំេពញ: 

 

អនុ សន៍េទកន់ ជរ ្ឋ ភិ
បលកមពុជ 

 អនុ សន៍េទកន់វស័ិយេស
កមម និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

អនុ សន៍េទកន់ៃដគូ
អភិវឌ ន៍ 

 ព្រងឹងលកខខណ្ឌ ផ្លូវករ
ស្រមប់កិចច្រពមេ្រព ង 

 ក់បញជូ លបញញ តិជក់
ក់ស្រមប់អនកជួលលំេន

្ឋ ន េទកនុងេគល
នេយបយជតិស្តីពីសិទធិ
លំេន ្ឋ ន 

 កំនត់ឲយបននូវករអភិវឌ ន៍
លំេន ្ឋ នេ យភជ ប់
ជមួយអ្រ តៃម្លសមរមយ
ស្រមប់អនកជួល្រកី្រក 

 បេងកើតឲយមនស្តង់ រៃនករ
រស់េនដ៏សមរមយមួយ
ស្រមប់ករ ងសង់ផទះ
ជួល 

 ពិនិតយេលើអ្រ តៃម្ល ទឹក និង 
អគគិសនី 

 កំណត់ឲយបននូវករ្របមូល
សំ មពីករ ំងទីលំេន្រកី
្រកថមី 

 ព្រងឹងបទបញជ  ពី ជរ ្ឋ ភិ
បលកមពុជ េលើកិចចសនយ
ជួលលំេន ្ឋ ន  

 ស្រមួលករេធ្វើឯក រ្រសប
ចបប់ស្រមប់អនកជួល្រកី្រក 

 េលើកកមពស់ ថ នភពៃនអនក
ជួលលំេន ្ឋ នឲយកន់ែត
្របេសើរេឡើង ជមួយអនក
ពក់ព័នធសំខន់ៗ 

 េលើកទឹកចិត្ត ជរ ្ឋ ភិបល
ឲយពិចរ  េលើ ថ នភព
ជួលផទះរបស់្របជពលរដ្ឋ្រកី
្រកេនទី្រកុង 

 ក់បញចូ លនូវសំណូរៃន
សុខុមលភពេសដ្ឋកិចច
សងគម និងសិទធិមនុស  េទ
កនុងកិចចពិភក េដញេ ល 
អំពីករជួលផទះរបស់អនក្រកី
្រកកនុងទី្រកុង 

 

អំពី អងគករសមគមធងេ ន ត 
សមគមធងេ ន ត គឺជ អងគករកនុង្រសុកមួយ ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងឆន ំ២០០៥ និងចុះកបញជ ី្រកសួង
ម ៃផទកនុងឆន ំ ២០០៦។ ទស នវស័ិយរបស់សមគមធងេ ន ត គឺ សងគមមួយែដលពលរដ្ឋទទួលបនលំេន
្ឋ នសមរមយ េនកនុងទី្រកុងែដលមនករអភិវឌ ន៍្របកបេ យចិរភព។ េបសកមម គឺករផ្តល់នូវជំនួយ

បេចចកេទសស្រមប់ករ ងសង់លំេន ្ឋ ន និងេហ ្ឋ រចនសមព័ន និង  ផ្តល់ជកិចចពិេ្រគះេយបល់ និង
បេងកើនករយល់ដឹងពីបញ្ហ ទី្រកុង។ 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមចូលេទកន់ www.teangtnaut.org  
 

ទំនក់ទំនង:  
 



េ ក អុ ី រ ៉មុ 
នយក្របតិបត្តិ អងគករសមគមធតេ ន ត 

អីុែម៉ល៖ sarom@teangtnaut.org  

េលខទូរស័ពទ៖ +855 12 836 533 
 

កញញ  អេនស្ត ីភនឺ 
 

ទី្របឹក កមមវធីិ អងគករសមគមធងេ ន ត 

អីុែម៉ល៖ honesty@teangtnaut.org 

េលខទូរស័ពទ៖ +855 88 719 5763 


