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ទាំពរ័ទី 1 

 

ារគនលោឹះសរមាប់អនករបតិបតរ ិអនកច្រៀបឆាំគច្រមាង នងិអនកបច្ងកតីច្ោលនច្យ យ 
 

 ច្សវាាធារែៈខផនករបមូលសាំែលរ់ងឹច្ៅខតាបញ្ហា គួរឱ្យរពួយ រមភសរមាបរ់បាពលរែឋខែលមាន
លាំច្ៅដាឋ នសថិតច្ៅកនុងរាជធានីភនាំច្ពញខែលកនុងច្ ោះមាន៦០%ឆនអនកខែល នឆូលរមួកនុង            
ការសមាភ សនគឺ៍មិន នទទួលផលរបច្យជនអ៍វីទាំងអស់ពីច្សវាកមមែច៏ាំ ឆមួ់យច្នោះ។  
 

 រកុមហ៊ាុនសុីនរទី (ច្ែមបូឌា)  ារកុមហ៊ាុនខែលផរល់ច្សវាកមមយ៉ា ងសាំខានក់នុងការរបមូលសាំែល់រងឹ
ច្ៅកនុងរាជធានីភនាំច្ពញ ែកខានមិន នបច្រមីច្សវាកមមច្នោះច្ៅែល់របាពលរែឋរកីរកខែលមានលាំច្ៅ
ដាឋ នសថិតច្ៅែែឌ ខាងច្រៅឆនរាជធានីភនាំច្ពញរបមាែា៧២%។ ាមួយោន ច្នោះផងខែរតាំបនល់ាំច្ៅ
ដាឋ នមួយឆាំនួនខែលសថិតច្ៅកនុងែែឌ ខាងច្រៅមានែូឆា ែែឌ ឫសសខីកវ ែែឌ មានជយ័ និងែែឌ
ឆារអាំច្ៅគឺមិនរតូវ នផាល់ជូននូវធុងសរមាបក់ារទុកដាកស់ាំែល់រងឹឱ្យ នរគបរ់ោនច់្ ោះច្ទ។  

 
 ការអនុវតរទូច្ៅកនុងការរគបរ់គងសាំែល់រងឹនមមូលដាឋ នរមួមាន ការែុត ការច្ ោះច្ចលច្ៅកនុងទីនាំង
រគឺាំនរសាំរាមខែលមិនមានច្សវាកមមរបមូល និងការច្ ោះច្ចលច្ៅកនុងគាំនរសាំរាមខែលមានច្សវាកមម
របមូលសាំរាម។ វធីិាន្តសរពីរច្ផសងោន ខែលរបាពលរែឋកនុងមូលដាឋ នខតងខតអនុវតរ៖ (១) ការរគបរ់គង
សាំរាមខបបមានរច្បៀប (ឧ. ច្របីរ ស់ច្ឡងីវញិ ការច្វឆែចប ់ ការែុត និងការរកាទុកច្ៅកនុងផទោះា       
បច្ណ្ដរ ោះអសនន) និង (២) ការរគបរ់គងសាំរាមខបបោម នរច្បៀប (ឧ. ច្ ោះច្ចលសាំរាមច្ៅកនុងគាំនរ
សាំរាមច្ៅនមទីាធារែៈ ឬច្ៅកខនលងណ្ដមួយខែលមានភាពងាយរសួល)។  
 

 ការសិកាច្នោះបងាា ញពីកនរ ឆមបងៗខែលមានឥទធិពលច្លីការខែលអឆទទួល ននូវច្សវាកមមរបមូល 
សាំែល់រងឹច្ដាយអរស័យច្លីកនរ មួយឆាំនួនែូឆាទីនាំងខែលមានអាំពូលច្ភលីងបាំភលឺាធារែៈមាន
របពន័ធលូបងាូរទឹកសមអុយ លាំច្ៅដាឋ នមានអគគិសនីច្របីរ ស ់ ទីនាំងខែលមានផលូវសមរមយ និងទូលាយ 
ខែលអនុញ្ហា តច្អយរថយនារបមូលសាំរាមឆូលែល់។ 



 

ទាំពរ័ទី 2 

 

គំនរសំរាមនៅផាកាប់នោ ខណ្ឌ ចំការមន 



 

ទាំពរ័ទី 3 

 

ជំពូកទី១ 

១. សេចក្តសីផីើម 
ច្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៩ ទីលានចកស់ាំរាមែច្ងាក ខែលមានទីនាំងសថិតច្ៅឆមាា យ១៥គីឡូខម៉ារតពីឆាំនុឆកណ្ដរ ល

ឆនរាជធានីភនាំច្ពញរតូវ នបច្ងកីតច្ឡងីច្ហយីវាាទីលានចកស់ាំរាមខែលមានអ មយ័ខតមួយគត់ជាំនួសឱ្យទីលាន
ចកស់ាំរាមចស់ខែលសថិតច្ៅកនុងតាំបនស់ទឹងមានជយ័។ សាំែល់រងឹច្ៅកនុងរាជធានីភនាំច្ពញគឺមានការច្កីនច្ឡងីា
ច្រៀងរាលឆ់ថាច្ដាយារខតកាំច្ែីនរបាពលរែឋ និងនគរូបនីយកមម។ Yim et al. (2014)

1  នច្លីកច្ឡងីថា ាង
ពាកក់ណ្ដរ ល (៦៥,៦%) ឆនសាំែលរ់ងឹ នរបមូលមកពីនមផទោះនីមួយៗច្ៅកនុងរាជធានីភនាំច្ពញែែៈខែល
២៤% របមូល នមកពីសកមមភាពអជីវកមមច្ផសងៗ។ ាច្រៀងរាល់ឆថាគឺមានខតរកុមហ៊ាុនសុីនរទី (ច្ែមបូឌា)ខតមួយ
ប៉ាុច្ណ្ដណ ោះខែលច្ធវីការរបមូលសាំរាមឆាំនួន១.២០០ច្ននពីនមបណ្ដា ផទោះ ផារ ច្ភាជនីយដាឋ ន     ទីកខនលងារធារែៈ 
ទីរបជុាំជន និងអោរច្ផសងៗ (CINTRI, 2015)

2។ ច្ៅប៉ាុ ម នឆ្ន ាំឆុងច្រកាយច្នោះ ច្គច្ ញីមានសមាសភាពឆន 
សាំែល់រងឹខែលបច្ងកីតច្ឡងីកនុងរាជធានីរមួមានកាកសាំែល់ខែលអឆផុយរលួយ(៥៦,៧០%)  ល សទិក
(១៩,៣២%) រកដាស(១៤,៨៤%) អសររីាងគ(៨,១៤%) វាយនភែ័ឌ និងខសបកច្ជីង(១,២៥%)  ច្ៅស៊ាូ និង
ខសបក(០,២៥%) រពមទាំងារកមួន(០,០១%) (Yim et al., 2014)។ កាំច្ែីនរបចាំឆ្ន ាំឆនកាកសាំែងរ់ងឹច្កីន
ច្ឡងីែល់០.៣៦លានច្ននច្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៨ ពី០.១៤លានច្ននច្ៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៥ការច្កីនច្ឡងីច្នោះរតូវ ន ៉ា ន់
របមាែថាអឆច្កីនច្ឡងីរហូតែល់០,៦៣លានច្ននច្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ (JICA, 2005)

3។ 
 

វាឆាស់ណ្ដស់ថាទាំងច្ពលបឆចុបបនន និងច្ៅឆថាអ គតការរគបរ់គងសាំែលរ់ងឹច្ៅកនុងទីរកុងគឺាឧបសគគ
មួយច្ដាយារខតកាំច្ែីនឆនរបាពលរែឋ ការរគបរ់គងទីលានចកស់ាំរាម ការយល់ែឹងរបស់របាពលរែឋ និង
វាិលភាពឆនច្សវាកមមរបមូលសាំរាម។ សរុបច្សឆករីមកច្សវាកមមរបមូលសាំរាមគឺមិន នរគប់ែែរ បែ់ែឌ ទាំងអស់
ច្ ោះច្ទាពិច្សសច្ៅនមទីនាំងលាំច្ៅដាឋ នសហគមនរ៍កីរក  កនុងទីរកុងទូទាំងរាជធានីភនាំច្ពញ ែូច្ឆនោះរបា
ពលរែឋមួយឆាំនួនកាំពុងខតច្ធវីការរគបរ់គងសាំរាមរបស់ែលួននមទមាល ប់ពីមុនរមួមានែូឆា ការែុត កប ់និងច្ ោះច្ចល
ពាសវាលពាសកាលជុាំវញិលាំច្ៅដាឋ នរបស់ពួកច្គ។ ការអនុវតរនែូ៍ច្ឆនោះ នបងកឱ្យមានបញ្ហា ច្ផសងៗខែលផាភាា ប់
ាមួយនឹងបញ្ហា សុែភាព បរាិថ ន និងសណ្ដរ បធ់ាន ប់ាធារែៈ។  

                                                             
1 Yim, M., FUJIWARA, T. and Sethy, S. (2014). A Study of commercial solid waste generation and composition in 
Phnom Penh City, CAMBODIA. Journal of Natural Sciences Research, 4(13), 49-54. 
2
 CINTRI.(2015). About CINTRI (CAMBODIA) LTD. Retrieved from http://www.cintri.com.kh on 15 March 2015. 

3 JICA (2005). The study on solid waste management in the municipality of Phnom Penh in the Kingdom of 
Cambodia. Phnom Penh: Japan International Cooperation Agency. 

http://www.cintri.com.kh/
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ទាំពរ័ទី 5 

 

ជំពូកទី២ 

២. វិធសីាស្តេសី្រសាវស្រាវ នងិតបំនស់ោលសៅេកិា 
ការរកច្ ញីនូវពត័ម៌ានថមីៗខាងច្រកាមខែលច្ ោះពុមភផាយច្ដាយសមាគមធាងច្នន ត  ច្ៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៤  

"ការអច្ងកតតាំបនរ់កីរកកនុងរាជធានីភនាំច្ពញ: ករែីសិកាសរីអាំពីទីនាំងលាំច្ៅដាឋ នរបស់របាពលរែឋរកីរកច្ៅកនុងរាជ
ធានីភនាំច្ពញ"។ ពត័ម៌ានថមីៗទាំងច្ ោះគឺច្តរ តសាំខានច់្ៅច្លកីារទទួល នច្សវាាធារែៈឆនការរបមូលសាំែលរ់ងឹ 
និងទសសនៈយលច់្ ញីរបស់របាពលរែឋច្ៅកនុងរាជធានីភនាំច្ពញពាកព់នធ័នឹងការឆូលរមួឆាំខែករបសពួ់កច្គកនុងការ
ច្ធវីឱ្យទីរកុងាអ ត។ ការសិកាច្នោះ នច្ធវីការសមាភ សនរ៍គួារច្ែីមបរីបមូលទិនននយ័ខបបបរមិាែវសិ័យ កនុងែែឌ
ឆាំនួន០៩ទូទាំងរាជធានីភនាំច្ពញ ច្ៅកនុងឆច្ ល ោះខែមី  និងខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៣ (បឆចុបបននរាជធានីភនាំច្ពញមាន
ែែឌ សរុបឆាំនួន១២)។ កនុងច្ ោះរបាពលរែឋឆាំនួន៣៤០ ក ់ តាំណ្ដងឱ្យរបាពលរែឋខែលមានលាំច្ៅដាឋ នសថិត
ច្ៅកនុងសហគមនរ៍កីរកកនុងទីរកុងឆាំនួន៣៤០រគួារ ពីទីនាំងឆាំនួន៣៤០ច្ផសងោន  នផរល់បទសមាភ សន។៍  

ច្លីសពីច្នោះច្ទៀត ករែីសិកា នច្ធវីច្ឡងីច្ែីមបរីបមូលទិនននយ័គុែវសិ័យច្ដាយពិនិតយច្មីលការឆូលរមួ
របស់របាពលរែឋកនុងរាជធានីភនាំច្ពញ និងភាពច្ពញឆិតររបស់ែលួនាមួយនឹងច្សវារបមូលសាំែលរ់ងឹ។ ករែីសិកា 
 នច្ធវីច្ឡងីកនុងឆាំច្ណ្ដមរបាពលរែឋឆាំនួន១៦រគួារ ខែលកាំពុងរស់ច្ៅកនុងែែឌ ទួលច្ោក ែែឌ ឆាំការមន ែែឌ
មានជយ័ និងែែឌ ឬសសខីកវ។ លកខែៈវនិិឆេយ័ កនុងការច្រជីសច្រសីគឺខផអកច្ៅច្លកីារដាកប់ញ្ចូ លច្ៅនមលាំដាបថ់ាន ក់
ច្សមោីន ៖ (១) សហគមនខ៍ែលមានច្សវាាធារែៈនិង (២) សហគមន៍ខែលោម នច្សវាាធារែៈ។ មយ៉ាងច្ទៀត 
ការសមាភ សន ៍នច្ធវីច្ឡងីាមួយនឹងតាំណ្ដងមកពីែែឌ ខាងកនុង (ឧ. ែែឌ ទួលច្ោក និងែែឌ ឆាំការមន) និង
ែែឌ ខាងច្រៅ (ឧ. ែែឌ មានជយ័ និងែែឌ ឬសសខីកវ)។ 

ាញឹកញាបរ់បពន័ធពត័ម៌ានទីនាំងភូមិាន្តសរ (GIS) និង logistic regression រតូវ នយកមកច្របីច្ៅកនុង
ច្ោលបាំែងឆនការវភិាគទិនននយ័ខបបបរមិាែវសិ័យ។ ាបឋម ច្ន្តហវកង(់Frequency) រតូវ នច្របីកនុងការគែ 
រកឆាំនួនភាគរយទូច្ៅឆនការទទួល នច្សវាាធារែៈ ការរបមូលសាំរាម និងការអនុវតរនរ៍បស់របាពលរែឋមូល
ដាឋ នខែលពុាំទទួល នច្សវាាធារែៈច្នោះ។ ប ទ បម់ករបពន័ធពត័ម៌ានភូមិាន្តសររតូវ នច្របីរ សច់្ែីមបចី្ធវីការ
គូសខផនទីបងាា ញពីទីនាំងលាំច្ៅដាឋ នសហគមរ៍កីរកខែលពុាំមានច្សវាកមមរបមូលសាំែល់។ ាឆុងច្រកាយ Logistic 

regression ាមួយអច្ថរខែលមានអញ្ាតិពីរ (dichotomous variable) រតូវ នច្របីច្ែីមប ី៉ា នរ់បមាែពីឥទធិពលឆន
កនរ រមួឆាំខែកកនុងការជរមុញឱ្យទទួល នច្សវាកមមរបមូលសាំែលរ់ងឹ។ ឆាំច្ពាោះទិនននយ័ខបបគុែវសិ័យច្ដាយ
មានការវភិាគពីាថ នភាពរតូវ នបញ្ចូ លច្ែីមបចី្សុីបអច្ងកតពីបរាិថ នភាពខាងកនុងរបសស់ហគមន ៍ ច្ដាយច្តរ តច្ៅ
ច្លភីាពខាល ាំង និងភាពច្ែាយរបស់ច្សវាកមមរបមូលសាំែលរ់ងឹ។ 
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ទាំពរ័ទី 7 

 

ជំពូកទី៣ 

៣. លទធផលននការេកិាស្រសាវស្រាវ 

៣.១ ការទទលួបានសេវាសាធារណៈ ចសំ ោះការស្ររមលូេណំលរ់ងឹ 
 

ឆាំនួនច្រឆីនាងពាកក់ណ្ដរ ល (៥៩%) ឆនរបាពលរែឋឆាំនួន៣៤០រគួារខែល នសមាភ សន ៍ គឺពុាំទទួល ន
ច្សវាាធារែៈរបមូលសាំែលរ់ងឹច្ ោះច្ទច្ដាយារខតច្សវាកមមរបមូលសាំរាមមិនរតូវ នពរងីកច្ៅែល់តាំបន់
ទាំងច្ ោះ (សូមពិនិតយច្មីលពត័ម៌ានលមអិតច្ៅកនុងតួច្លែទី១ តួច្លែទី២ និងខផនទី) ។ 
 

តួច្លែទី១៖ ការខបងខឆកទីនាំងមាន និងោម នច្សវារបមូលសាំែលរ់ងឹច្ៅនមែែឌ ខាងកនុង និងែែឌ ខាង
ច្រៅ (ឆ្ន ាំ២០១៤) 

 
 

រកុមហ៊ាុនរបមូលសាំរាម ាំមុែច្គមានែូឆា រកុមហ៊ាុនសុីនរទី (ច្ែមបូឌា) និងអងគការខកឆឆននិងអ មយ័
សហគមន៍ (CSARO) រតូវ នទទួលាគ ល់ថាាអនកផរល់ច្សវាយ៉ា ងសកមមបាំផុតសរមាបែ់ែឌ ខាងកនុងមួយឆាំនួន
ច្ៅកនុងរាជធានីភនាំច្ពញ។ ប៉ាុខនរច្បីច្ធវីការច្របៀបច្ធៀបសរមាបែ់ែឌ ខាងច្រៅមានខតទីនាំងមួយឆាំនួនតូឆប៉ាុច្ណ្ដណ ោះ 
(២៨%) ខែលមានលទធភាពទទួល នច្សវាាាធារែៈច្នោះ។ ផទុយច្ៅវញិសរមាបល់ាំច្ៅដាឋ នរបាពលរែឋរកី
រកខែលរស់ច្ៅែែឌ ខាងកនុងរាជធានីខែលទទួល នច្សវារបមូលសាំរាមមានរហូតែល់ ៨៣%។ នមរយៈលទធផល
ឆនករែីសិកា នរកច្ ញីថាកនរ សាំខាន់ៗ មួយឆាំនួនឆនការផរល់ច្សវាកមមសរមាបែ់ែឌ ខាងកនុងរាជធានីមាន  
លកខែៈែពស់ាងគឺច្ដាយារខតរបាពលរែឋច្ៅែែឌ ខាងកនុងមានឆាំនួនច្រឆីន ច្ហដាឋ រឆ សមពន័ធរូបវន័រលអរបច្សរី 
(ឧ. ផលូវថនល់ ាលាច្រៀន មនទីរច្ពទយ) និងការទទួល នច្សវាាធារែៈច្ផសងច្ទៀត(ការជួបសមាភ សនត៍ទ ល់ាមួយ
របធានភូមិ ច្ៅែែឌ មានជយ័ ខែមី  ឆ្ន ាំ២០១៥) ។ មយ៉ាងវញិច្ទៀត   រកុមហ៊ាុនសុនិរទី (ច្ែមបូឌា)  នច្របី
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រ ស់របពន័ធវកិយ័បរតរមួាមួយនឹងអគគិសនីកមពុា (EDC) ច្ែីមបចី្ធវីការទូរទតឆ់ថលច្សវាកមមរបមូលសាំរាមរបស់ែលួនពី
អតិថិជន មាននយ័ថាច្សវាកមមរបស់រកុមហ៊ាុនសុិនរទី (ច្ែមបូឌា) គឺភាគច្រឆីនអឆផាល់ឱ្យ នខតច្ៅកខនលងណ្ដ
ខែលមានច្សវាកមមអគគិសនីកមពុាខតប៉ាុច្ណ្ដណ ោះ (ការសមាភ សនត៍ទ ល់ាមួយរបធានសហគមន ៍ ច្ៅែែឌ ឫសសខីកវ ខែ
មី  ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

 
តួច្លែទី២: ឆាំនួនទីនាំងលាំច្ៅដាឋ នរបាពលរែឋរកីរកោម នច្សវាកមមរបមូលសាំរាមនមបណ្ដា ែែឌ  (ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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ខផនទី. ទីនាំងលាំច្ៅដាឋ នរបាពលរែឋរកីរកោម នច្សវាកមមរបមូលសាំរាមកនុងរាជធានីភនាំច្ពញ 



 

ទាំពរ័ទី 10 

 

៣.២ ការអនវុតនីរ៍បេស់្ររាពលរដ្ឋមលូដ្ឋឋ នេស្រមាបក់ារស្ររមលូេរំាម 
ច្ៅរគបទី់កខនលងខែលោម នច្សវាាធារែៈ ការរបមូលសាំរាមរបស់របាពលរែឋមូលដាឋ ន នអនុវតរវធីិ

ាន្តសរែុសៗោន ច្ែីមបរីគបរ់គងសាំែល់រងឹរបស់ពួកោតខ់ែលរមួមាន ការែុត ច្ ោះច្ចល (ទាំងច្ៅច្លគីាំនរសាំរាម
ខែលមាន ឬោម នការផរល់ច្សវារបមូលសាំរាម) រគខវងច្ចលច្ៅខកបរច្ ោះ និងកប់ (សូមច្មីលលមអិតច្ៅកនុងតួច្លែទី
៣)។ ខផអកនមលទធផលឆនការសមាភ សន ៍ វធីិាន្តសរាមញ្ាបាំផុតខែលរបាពលរែឋខតងខតអនុវតរច្ ោះគឺការែុត
(៤៥%) ប ទ បម់កគឺការច្ ោះច្ចលកនុងគាំនរសាំរាមខែលោម នច្សវារបមូល (៣៧%) និងការច្ ោះច្ចលកនុងគាំនរ
សាំរាមខែលមានច្សវារបមូល (១៣%)។ ច្ដាយខឡកការអនុវតរនមួ៍យឆាំនួនច្ទៀត ែូឆាការច្ ោះច្ចលច្ៅខកបរ
បរចិ្វែលាំច្ៅដាឋ ន និងកបគឺ់មិនច្ពញនិយមអនុវតរកនុងឆាំច្ណ្ដមអនកតបសមាភ សនច៍្ ោះច្ទ។ ពួកច្គ នច្លីកច្ឡងី
ថា ជច្រមីសទាំងច្នោះនឹងកាល យាបញ្ហា របសិនច្បីពួកច្គច្ៅខតបនរអនុវតរការច្ ោះច្ចលសាំរាមច្ៅខកបរលាំច្ៅដាឋ នរបស់
ពួកច្គ(ការជួបសមាភ សនត៍ទ ល់ាមួយរបាពលរែឋច្ៅែែឌ ឆាំការមន ខែមី  ឆ្ន ាំ២០១៥)។ ការែុតរតូវ នច្គ
ច្មីលច្ ញីថា គឺាជច្រមីសែល៏អបាំផុតច្ដាយារខតាថ នភាពរស់ច្ៅទូច្ៅរបស់ពួកោតគឺ់ច្ៅនមទីនាំងតាំបនតូ់ឆ
ឆច្ងអៀត និងមានមនុសសច្រឆីនកុោះករខែលពុាំមានកខនលងាធារែៈរគបរ់ោនច់្ែីមបផីទុកសាំរាម (ការជួបសមាភ សនត៍ទ ល់
ាមួយរបាពលរែឋច្ៅែែឌ មានជយ័ ខែមី  ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
 

តួច្លែទី៣: ការអនុវតរនរ៍បស់របាពលរែឋមូលដាឋ នកនុងការរគបរ់គងសាំរាម (ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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៣.៣ កតីាគន្ោឹះដដ្លមានឥទធពិលរមួចដំណកដ្លក់ារទទលួបានសេវាស្ររមលូេរំាម 
 

ការច្ធវីច្តសរសថិតិ រតូវ នច្របីរ សច់្ែីមបអីច្ងកតច្ៅច្លអីច្ថរខែលមានឥទធិពលច្លីលទធភាពខែលអឆទទួល 
ច្សវាកមមរបមូលសាំែលរ់ងឹសរមាបក់នុងែែឌ កនុងច្ោលច្ៅសិកា។ Logistic Regression model ាម៉ាូខែលខែល
រតូវច្របីរ ស់កនុងការ ៉ា នរ់បមាែថាច្តីអច្ថរពយករែ៍មួយឆាំនួន(Predictors) ឧ. ការទទួល នអគគិសនីច្របី
រ សន់មផទោះ រយៈច្ពលឆនការនាំងលាំច្ៅ មានច្ភលីងបាំភលឺនមែងផលូវ ឋានៈនមផលូវឆាបរ់បស់អនកនាំងទីលាំច្ៅ របពន័ធ
លូ និងផលូវឆូលច្ៅកានស់ហគមន ៍ ពិតាមានឥទធិពលច្ៅច្លីលទធភាពខែលឱ្យរគួាររបាពលរែឋទទួល នច្សវា
ការរបមូលសាំែលរ់ងឹ (សូមច្មីលពត័ម៌ានលមអិតច្ៅកនុងនរាងទី១)។  
 

ម៉ាូខែលច្នោះ នបងាា ញឱ្យច្ ញីថា កនុងឆាំច្ណ្ដមអញ្ហា តិឆូលរមួកនុងការវភិាគទាំងអស់កនុងច្ ោះអច្ថរមួយ
ឆាំនួនែូឆា ការមានអាំពូលច្ភលីងបាំភលឺនមែងផលូវ ការមានរបពន័ធលូបងាូរទឹកសមអុយ និងផលូវឆូលច្ៅកានស់ហគមន៍ ការ
ទទួល នអគគិសនីច្របីរ សន់មលាំច្ៅដាឋ ន  មានឥទធិពលយ៉ា ងខាល ាំងែល់ការទទួល នច្សវារបមូលសាំរាម។  ន
ច្សឆកាីថា ច្សវារបមូលសាំែលរ់ងឹភាគច្រឆីនរតូវ នផាល់ច្ៅនមតាំបន់ខែល នបាំពាកនូ់វអាំពូលច្ភលីងបាំភលឺនមែង
ផលូវ របពន័ធលូបងាូរទឹកសមអុយ អគគិសនីសរមាបច់្របីរ ស់នមលាំច្ៅដាឋ ន និងផលូវច្ឆញឆូលសហគមន៍ធាំាងមុន។ 

អញ្ហា តិពយករែ៍ច្ផសងច្ទៀតែូឆា រយៈច្ពលឆនការមកនាំងទីលាំច្ៅរបស់សហគមន ៍ការឆងរកងបច្ងកីតឆន 
សហគមន៍ និងភាពរសបឆាប់ឆនការនាំងទីលាំច្ៅ គឺមិនមានឥទធិពលសាំខាន ់ ឬកនរ កាំែត់ឆនកាទទួល នច្សវា
កមមរបមូលសាំែលច់្ ោះច្ទ។ ែូច្ឆនោះអញ្ាតិទាំងច្នោះទាំនងាពុាំខមនាច្ហតុផលឆនការអវតរនច៍្សវារបមូលសាំរាមច្ ោះ
ច្ទ។ 

នរាងទី១. កនរ គនលឹោះខែលមានឥទធិពលរមួឆាំខែកែល់ការទទួល នច្សវារបមូលសាំែលរ់ងឹ 
 

អច្ថរកាំែត ់   SE Odds ratio4 P-value5 

អគគិសនីសរមាបច់្របីរ ស់កនុងលាំច្ៅដាឋ ន ១១០២ ០,៤២៩ ៣,០១១ ០,០១** 
រយៈច្ពលឆនការមកនាំងទីលាំច្ៅ  ០,០១៨ ០,០១៥ ១,០១៨ ០,២៤១ 
ការឆងរកង និងបច្ងកីតរបស់សហគមន៍ ០,៣២៩ ០.៣០៤ ១,៣៩ ០,២៨ 
ច្ភលីងបាំភលឺនមែងផលូវ ២,២២៥ ១,០៨២ ៩,២៥៥ ០,០៤* 
ភាពរសបឆាបឆ់នការនាំងលាំច្ៅ  -០,០៧៣ ០,២៨១ ០,៩៣ ០,៧៩៦ 

                                                             
4 The odds ratio represents the strength of each predictor in contributing to the dependent variable.  
A higher odds ratio is a larger contributor to the dependent variable in the prediction. For example, the odds ratio 
for the independent variable “Access to street light” is the largest, so it has the highest contribution to the 
dependent variable of “the availability of solid waste collection”. 
5
 ***, ** or * is a symbol of statistical significance, with *** being the most significant, * being the least significant 

(whilst the absence of * represents no significance at all). Any variable which is significant is a contributor to the 
dependent variable of “the availability of solid waste collection”. 
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របពន័ធលូបងាូរទឹកសមអុយ ១,៩៧ ០,៣០២ ៧,១៧៣ ០,០០០*** 
ផលូវឆូលច្ៅកានស់ហគមន ៍ ០,៧៣៩ ០,៣០៤ ២,០៩៤ ០,០១** 
ឆាំនួនច្ថរ  -៣៧,៨៧៩ ៣០,៣២១ ០,០០ ០,២១២ 

សមាគ ល:់ X2= ១១៥.១៨, df= ៧, N= ៣៤០, P< .០៥ 

 

ម៉ាូខែល នផរល់នូវពត័ម៌ានយ៉ា ងឆាស់ថា តាំបនខ់ែល នទទួលនូវច្សវាាធារែៈច្ភលីងបាំភលឺនមែងផលូវ 
របពន័ធលូបងាូរទឹកសមអុយ អគគិសនីសរមាបច់្របីរ សន់មលាំច្ៅដាឋ ន និងផលូវឆូលច្ៅសហគមន៍ គឺទាំនងាទទួល ន
នូវច្សវារបមូលសាំរាម។ ឆាំច្ពាោះសូឆ ករមួយឆាំនួនច្ផសងច្ទៀតែូឆាការឆងរកងនិងបច្ងកីតរបស់សហគមនរ៍យៈ
ច្ពលឆនការនាំងទីលាំច្ៅ និងភាពរសបឆាប់ឆនការនាំងទីលាំច្ៅ គឺមិនមានឥទធិពលែល់ការសច្រមឆឆិតររបស់រកុម
ហ៊ាុនរបមូលសាំរាម កនុងការផរល់ជូននូវច្សវាកមមច្ ោះច្ទ។ អច្ថរមួយឆាំនួនែូឆា ការបច្ងកីតឱ្យមានតាំណ្ដងសហគមន៍ 
ភាពរសបឆាប ់ អសុវតថិភាពឆនសិទធិកានក់ាប់ែីធលី ឬរយៈច្ពលឆនការនាំងទីលាំច្ៅ គឺមិនមានឥទធិពលែល់ការខែល
អឆទទួលច្សវារបមូលសាំរាមច្ ោះច្ទ។ 

 

 



 

ទាំពរ័ទី 13 

 

លំនៅដ្ឋា ននៅកនុងភូមិកាលទំនប់១ ខណ្ឌ មានជ័យ 



 

ទាំពរ័ទី 14 

 

ជំពូកទី៤ 
៤. លទធផលពកីរណេីកិា 

៤.១ ការទទលួបានសេវាស្ររមលូេរំាម 
ាទូច្ៅធុងសាំរាមមិន នដាក់ឱ្យច្របីរ ស់ទាំងច្ៅកនុងសហគមនខ៍ែលមាន និងោម នច្សវារបមូលសាំរាម។ 

កនរ ឆមបងឆនភាពែុសោន  ច្ដាយារខតការពិតច្ៅទីនាំងលាំច្ៅដាឋ នច្ៅកនុងសហគមនខ៍ែលមានច្សវាកមមរបមូល
សាំរាម គឺទមទរឱ្យមានធុងសាំរាមតទ ល់ែលួនដាកច់្ៅពីមុែលាំច្ៅដាឋ នរបស់ពួកច្គច្ែីមបបីងកលកខែៈងាយរសួលែល់
រថយនរែឹកសាំរាមច្ែីររបមូល។ ឆាំច្ពាោះទីនាំងលាំច្ៅដាឋ នច្ៅកនុងសហគមនខ៍ែលោម នច្សវាកមមរបមូលសាំរាមពួកច្គរតូវ
ែឹកសាំរាមរបស់ពួកច្គច្ៅកានស់ហគមនខ៍ែលមានច្សវាកមមរបមូលសាំរាមច្ៅជិតបាំផុត ឬច្របីវធីិាន្តសរាមញ្ា
ច្ដាយការែុតជាំនួសវញិ។ 

 

របាពលរែឋទទួល នច្សវាកមមរបមូលសាំរាម  
“នាងែុ្ាំ នបងឆ់ថលច្សវារបមូលសាំរាមរបចាំខែច្ៅឱ្យរកុមហ៊ាុនសុិនរទី(CINTRI) 
ច្ដាយរមួបញ្ចូ លាមួយនិងវកិយ័បរតអគគិសនីកមពុារបស់ែុ្ាំ ប៉ាុខនររថយនររបស់រកុម
ហ៊ាុនសុិនរទី នមករបមូលសាំរាមខតពីរស រ ហ៍មរងប៉ាុច្ណ្ដណ ោះ។ ច្ហយីច្ៅច្ពលខែល 
រថយនរែឹកសាំរាមមកែល់ពួកច្គមិនបនលឺសច្មលង ឬឆុឆសុីច្ផលាសញ្ហា ច្ែីមបឱី្យរបា
ពលរែឋ នែឹងច្ ោះច្ទ។ ោម នការកាំែតឆ់ថាឬច្ពលច្វលាណ្ដមួយឆាស់លាស់ច្ែីមបី
មករបមូលសាំរាមច្ ោះច្ទ។ បញ្ហា មួយឆាំនួន នច្កីតច្ឡងីមុនច្ពលឡានមករបមូល
ែូឆាកាកសាំែល់មាូបអហារ និងកាកសាំែល់ច្ផសងច្ទៀត នសអុយរលួយខែលវា
មានកលិនអរកកខ់ែលអឆបងកឱ្យមានជមាឺ ន”។ 
 (ន្តសរីច្មផទោះច្ៅែែឌ មានជយ័ ឆថាទី១២ ខែមី  ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
 

របាពលរែឋពុាំទទួល នច្សវាកមមរបមូលសាំរាម 
“ែុ្ាំមានការភ្ាកច់្ផអីលយ៉ា ងខាល ាំងច្ៅច្ពលខែលច្ ញីវកិយ័បរតអគគិសនីរបស់ែុ្ាំបូក     
បញ្ាូ លនូវឆថលច្សវាកមមរបមូលសាំរាមរបស់រកុមហ៊ាុនសុីនរទី ខែលទាំងច្យងីមិន ន
ទទួលច្សវាកមមពីរកុមហ៊ាុនសុីនរទីច្ ោះ។ ែុ្ាំ នពយយមច្ធវីការឆរចរាមួយនឹង   
ាថ បន័អគគិសនីកមពុាច្អយែកច្ឆញនូវឆថលច្សវាច្នោះខែរ ឬសាំែូមពរច្អយរកុមហ៊ាុន
សុិនរទីមករបមូលសាំរាមកនុងសហគមនច៍្នោះ ប៉ាុខនរវាោម នរបច្យជនច៍្ ោះច្ទ”។  
(អនករតម់៉ាូតូែុប ច្ៅែែឌ មានជយ័ ឆថាទី១៣ ខែមី  ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
 



 

ទាំពរ័ទី 15 

 

៤.២ អាករបកិរយិា ឥរយិាបថ នងិការអនវុតនីរ៍បេស់្ររាពលរដ្ឋមលូដ្ឋឋ ន 
 

ករែីសិកាច្ៅច្លអីនកតបឆច្មលីយឆាំនួន១៦រគួាររតូវ នច្រជីសច្ឆញពីែែឌ ឆាំនួនបួនកនុងរាជធានី
ភនាំច្ពញ កនុងច្ោលបាំែងសិកាខសវងយល់ពីទសសនៈយលច់្ ញី និងភាពច្ពញឆិតរឆាំច្ពាោះការផរល់ច្សវាកមមរគបរ់គង
ច្ៅច្លសីាំែលរ់ងឹ។ ករែីសិកា នច្របីការវភិាគច្របៀបច្ធៀប រវាងសហគមនខ៍ែល នទទួល នច្សវា និងសហ
គមនខ៍ែលពុាំទទួល នច្សវា ច្ហយីច្រៀបឆាំនមខផនកែូឆា៖    អកបបកិរយិ   ឥរយិបថ និងការអនុវតរនច៍្ៅនម
មូលដាឋ នកនុងការរគបរ់គងសាំែល់ (សូមច្មីលលមអិតច្ៅកនុងនរាងទី២) ។ 
 

នរាងទី២. អកបបកិរយិ ឥរយិបថ និងការអនុវតរនរ៍បស់របាពលរែឋមូលដាឋ នជុាំវញិការរគបរ់គងសាំែលរ់ងឹ 
 

អច្ថរកាំែត ់
ច្សវាកមម 

ោម ន មាន 
អកបបកិរយិ និងឥរយិបថ 

ៃនទៈកនុងការយកសាំរាមច្ៅច្ ោះច្ចលកនុងធុង   ០៨ ០៨ 
រគខវងសាំរាមច្ចលោម នសណ្ដរ បធ់ាន ប ់ ០៨ ០៤ 
ការអនុវតរនរ៍បសរ់បាពលរែឋមូលដាឋ ន 
ច្របីរ សច់្ឡងីវញិ ០០ ០១ 
ច្វឆែចប ់ ០៥ ០៨ 
ែុត  ០៨ ០១ 
រកាទុកកនុងផទោះាបច្ណ្ដរ ោះអសនន ០៤ ០៨ 
ច្ ោះច្ចលច្ៅកនុងគាំនរសាំរាមកខនលងែឆទ ០១ ០៥ 
ច្ ោះច្ចលសាំរាមកខនលងខែលងាយរសួល  ០៦ ០៣ 

 

ច្ទោះបីាច្សវាកមមរបមូលសាំរាមគឺាគនលឹោះមួយកនុងការធា ច្អយ នថាទីរកុងគឺាអ តច្ហយីច្ ោះ 
លកខែែឌ រសច់្ៅរបសរ់បាពលរែឋមានភាពសមរមយ អកបបកិរយិ និងឥរយិបថរបស់របាពលរែឋែលួនឯងក ៏ន
ច្ែីរតួ ទីយ៉ា ងសាំខានផ់ងខែរ។ ការសិកាច្នោះ នបងាា ញថា ច្បីច្ទោះបីារបាពលរែឋខែល នសមាភ សនទ៍ាំងអស់ 
ឯកភាពោន កនុងការយកសាំរាមរបស់ពួកច្គច្ៅដាកក់នុងធុងសាំរាមកច៏្ដាយ ខតការពិតអនកតបសមាភ សនទ៍ាំងអស់ខែល
មានលាំច្ៅដាឋ នច្ៅទីនាំងខែលោម នច្សវាកមមរបមូលសាំរាម  នច្ ោះច្ចលសាំរាមរបស់ពួកច្គច្ដាយោម នសណ្ដា ប់ 
ធាន បច់្ហយីពាកក់ណ្ដរ លឆនរបាពលរែឋខែលទទួលច្សវារបមូលសាំរាម ក ៏នារភាពថាពួកច្គមិន នច្ ោះសាំរាម
របស់ពួកច្គឆូលច្ៅកនុងធុងខែរ។ 

ការអនុវតរនរ៍បស់របាពលរែឋមូលដាឋ នខែលរមួមានការច្របីរ ស់ច្ឡងីវញិ ច្វឆែចប់  ែុត   រកាទុកច្ៅផទោះ
ាបច្ណ្ដរ ោះអសនន ច្ ោះច្ចលច្លីគាំនរសាំរាមច្ៅកខនលងែឆ៏ទនិងច្ ោះច្ចលច្ៅកខនលងខែលមានភាពងាយរសួល ន



 

ទាំពរ័ទី 16 

 

អនុវតរាទូច្ៅច្ដាយអនករស់ច្ៅកនុងសហគមន៍ខែលោម នច្សវាកមមរបមូលសាំែល់រងឹ។ វធីិាន្តសរពីរច្ផសងោន រតូវ ន
របាពលរែឋមូលដាឋ នអនុវតរាទូច្ៅែូឆា  ៖ (១) ការរគប់រគងកាកសាំែល់នមខបបមានរច្បៀប (ឧ. ការច្របី
រ សច់្ឡងីវញិ  ការច្វឆែចប ់ការែុត  និងការរកាទុកច្ៅលាំច្ៅដាឋ នាបច្ណ្ដរ ោះអសនន)  និង  (២)  ការរគបរ់គង 
សាំែលន់មខបបោម នរច្បៀប (ឧ. ការច្ ោះច្ចលច្លគីាំនរសាំរាមច្ៅកខនលងែឆទ ឬ ច្ ោះច្ចលច្ៅទីកខនលងខែលងាយ
រសួល) ។ 

អនកតបសមាភ សនមួ៍យឆាំនួនខែលមានទីនាំងលាំច្ៅដាឋ នសថិតច្ៅកនុងសហគមនខ៍ែលមានច្សវារបមូលសាំរាម
ក ៏នអនុវតរនមខបបមូលដាឋ នខែរ ាពិច្សសការច្វឆែចប់ ការរកាទុកច្ៅផទោះាបច្ណ្ដរ ោះអសនន និងការច្ ោះច្ចល 
ច្លគីាំនរសាំរាមច្ៅកខនលងែឆ៏ទ។ ការច្នោះច្ដាយារខតរថយនររបមូលសាំរាមមិន នមករបមូលឱ្យ នច្ទៀងទត ់
ច្ហយីពួកោតមិ់នអឆរងច់ាំរហូតទល់ខតរថយនររបមូលសាំរាមមករបមូលច្ ោះច្ទ។ 

៤.៣ បញ្ហា ស្ររឈម នងិការផដលស់យាបលរ់បេស់្ររាពលរដ្ឋ  
 

កនុងអាំឡុងច្ពលច្ធវីសមាភ ស របាពលរែឋ នកាំែតប់ញ្ហា ឆមបងឆាំនួនពីរខែលច្កីតច្ឆញពីការរបមូលសាំរាម
៖ សុែភាព និងបញ្ហា សងគម។ កនុងច្ោលបាំែងច្ែីមបខីកលមអការរគបរ់គងសាំែល់រងឹច្ៅកនុងរាជធានីភនាំច្ពញឱ្យមាន
ភាពរបច្សីរច្ឡងីែល់របាពលរែឋខែលរស់ច្ៅកនុងសហគមនម៍ានច្សវា និងោម នច្សវារបមូលសាំរាម នផរល់នូវមតិ
ច្យបល់មួយឆាំនួនច្ៅែល់ អងគការសងគមសុីវលិ រកុមហ៊ាុនសុិនរទី (ច្ែមបូឌា) អនកច្រៀបឆាំខផនការ និងអនកបច្ងកីត
ច្ោលនច្យ យែូឆខែល នច្រៀបរាបល់មអិតច្ៅកនុងតួច្លែទី៤។ 
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តួច្លែទី៤. បញ្ហា  និងការផរល់ច្យបលច់្ែីមបឱី្យការរគបរ់គងសាំរាមមានភាពរបច្សីរច្ឡងី 

 

ច្សវាកមមរបមូលសាំែល់រងឹ 

ភាពោម នសណ្ដរ ប់ធាន ប់  ទាំ ស់ 

ការយល់ែឹងទប 

ទិែឋភាពសងគម 

ការឆមលងច្មច្រាគ  កលិនអរកក់ 

សុខភាព 

ច្ហ
ដាឋ
រឆ
 
ស
មព័ន
ធ 

•
ផល ូវ
ថនល់

 
•

រប
ព័ន
ធលូ
ទ ឹក
ស
មអ ុយ

 
•

ផល ូវ
ឆូល
ច្ៅ
កា
ន់ស
ហ
គម
ន៍ 

កា
រច្រ
បរី
 
ស់
ច្ស
វាធា
រែ
ៈ  

•
ច្ភ
ល ីងប
ាំភល ឺន
មែ
ងផ
ល ូវ  

  
•

អគ
គ ិស
ន ីច្
រប
រី 
ស់
ន
មផ
ទោះ  

•
កា
រផ
គត់ផ
គង់ទ
ឹកា
អត

 
• ច្សវារបមូលសាំរាមយតឺយ៉ា វ 
• វកិយបរតបង់រ ក់ច្ដាយោម នច្សវាកមម 
• មិនមានភាពទូលាំទូលាយឆនច្សវាកមមសរមាប់  
ទីនាំងលាំច្ៅដាឋ នរកីរកកនុងរាជធានី  

  

ច្សឆករីឆថលថនូរ អ ម័យ ខផសង 

បញ្ហា ពាក់ពន័ធាមយួកងវោះខាតការរបមូលសាំរាមនមទីនាំងលាំច្ៅដាឋ នរបាពលរែឋរកីរកច្ៅកនុងរាជ
ធានីភនាំច្ពញ សហគមន ៍

• ជួយោន ច្ៅវញិច្ៅមកច្ែីមបធីា ឱ្យ 
សហគមន៍ាអ ត 

• ច្របីរ ស់វធិីាន្តសរសមរមយកនុងការច្វឆែចប់
សាំរាម 

  

រកមុហ៊ាុនសីុនរទ ី
• ផគត់ផគង់ធុងសាំរាមឱ្យ នរគប់រោន់ 
• បច្ងកីនច្សវាកមមបខនថមឱ្យ នទូលាំទូលាយ
ទូទាំងសហគមន៍ 

• ធុងសាំរាមគួរដាក់១៥០ខម៉ារតមួយ 
• ធុងផទុកសាំរាមគួរដាក់ឱ្យ នរគប់រោន់ច្ៅ
នមតាំបន់ខែលមានែង់សីុច្តែពស់ (ឧ. 
តាំបន់ផារ ។ល។)  

• ផរល់បខនថមនូវច្សវារបមូលសាំរាមឱ្យ ន
ច្ទៀងទត់ 

• ច្ធវីការរបមូលកាកសាំែល់រងឹច្ៅកនុងរយៈ
ច្ពល ២-៣ ឆថាមរង   

 

អា្ធរ & អងគការច្រៅរដាឋ ភ ិល 
• ខកលមអច្ហដាឋ រឆ សមព័នធ និងច្សវាកមមច្ៅ
កនុងសហគមន៍ 

• បច្ងកីនការយល់ែឹងសរីពីការរគប់រគង 
សាំែល់រងឹ 

មតិច្យបល់ 
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ជំពូកទី៥ 

៥. សេចក្តេីននដិ្ឋឋ ន 
ខផអកច្លលីទធផលរាវរាវពីរ យការែ៍ការអច្ងកតពីទីនាំងលាំច្ៅដាឋ នរកីរកកនុងរាជធានីភនាំច្ពញឆាំនួន

៣៤០ទីនាំង ាមួយនិងពត័ម៌ានលមអិតបខនថម សរីអាំពីាថ នភាពឆនការផរល់ច្សវាកមមរបមូលសាំែលរ់ងឹ ច្ៅកនុងរាជ
ធានីភនាំច្ពញ នសននិដាឋ នថា: (១) ការផរល់ច្សវារបមូលសាំែលរ់ងឹច្ៅមានករមិតច្ៅច្ឡយី។ កនុងអាំឡុងច្ពល
សិកាគឺមានខត៦០%ប៉ាុច្ណ្ដណ ោះឆនអនកតបសមាភ សនខ៍ែលមានលទធភាពកនុងទទួល នច្សវាកមមចាំ ឆច់្នោះ ច្ហយី
ភាគច្រឆីនឆនរគួារខែលមិន នទទួលច្សវារបមូលសាំែល់រងឹមានទីនាំងសថិតច្ៅែែឌ ខាងច្រៅ(៧២%) ឆនរាជ
ធានី។ (២) រគួារមួយឆាំនួនកនុងរាជធានីភនាំច្ពញក ៏នអនុវតរវធីិាន្តសរ ែូឆរបាពលរែឋមូលដាឋ នខែរកនុងករែី
ខែលរថយនាែឹកសាំរាមមិន នមកច្ធវីការរបមូលសាំរាម ច្ហយីការអនុវតរនទ៍ាំងច្ ោះមានែូឆា៖ ការែុត ច្ ោះច្ចល
ច្ៅកនុងគាំនរសាំរាមខែលោម នច្សវាកមមរបមូលនិងច្ ោះច្ចលច្ៅកនុងគាំនរសាំរាមខែលមានច្សវារបមូល ។ (៣) កនរ
គនលឹោះខែលមានឥទធិពលឆាំច្ពាោះការខែលអឆ ាំឱ្យទទួល នច្សវាការរបមូលសាំែល់រងឹច្ ោះគឺទីនាំងខែលមានច្ភលីង
បាំភលនឺមែងផលូវ មានរបពន័ធលូបងាូរទឹកសមអុយ មានអគគិសនីច្របីរ ស់នមលាំច្ៅដាឋ ន និងផលូវសមរសបច្ែីមបអីនុញ្ហា ត
ឱ្យរថយនររបមូលសាំរាមឆូលច្ៅរបមូល។ 
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េមាគមធាងសតាន ត (េធត) 
អសយដាឋ ន៖ ផទោះច្លែ ៧ ផលូវច្លែ៤៩៤ សងាក ត់ផារច្ែីមថកូវ  
ែែឌ ឆាំការមន រាជធានីភនាំច្ពញ 
របអប់សាំបុរតច្លែ ១៧៤ ភនាំច្ពញ កមពុា 
ទូរសព័ទច្លែ (៨៥៥) ២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤ 
ារច្អឡឆិរតូនិឆៈ info@teangtnaut.org 
ច្គហទាំព័រៈ www.teangtnaut.org 
 


