
d  
 
  

អភិបាលកិច្ចទីក្កុង 
ការក្រប់ក្រងកាកសណំលន់ៅកនងុរាជធានីភនំនេញ  

ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
របាយការណ៍អំេកីារេនិិត្យនមើលនលើការក្រប់ក្រងកាកសណំលន់ៅតាមដងផ្លូវ 



 
 

 
  

ការស្រាវជ្រាវន េះទទួលបា មូល ិធិពីអង្គការ 

Heinrich Böll Stiftung 

 

 

ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត សូមថ្លែង្អណំរគុណយ៉ា ង្
ជ្រាលត្ជ្រៅចំត្ ោះអោកចូលរមួកោុង្ការជ្រាវជ្រាវទងំ្អស់ 
 រមួមានសហគមនជ៍្រកីជ្រកត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្ ថ្ែលបានផ្ដល់

ពត័ម៌ាន នងិ្ាា គមន ៍
អោកជ្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ តថ្ែលបាន
ត្ៅត្្ាើការជ្រាវជ្រាវត្ៅកោុង្ភូមរិបស់ពួកគាត ់បុគគលសំខាន់ៗ
ថ្ែលបានផ្ដល់ពត័ម៌ានយ៉ា ង្មានតម្មែសជ្រមាបរ់បាយ

ការណ៍ត្នោះ នងិ្ជ្រកុមហ ុន សីុនជ្រទី ថ្ែលបានផ្ដល់ពត័ម៌ាន  
ត្ែើមបជីួយ បញ្ជា កព់ាីា នភាពជ្របាពលរែឋថ្ែលរស់ត្ៅកោុង្

រាជធានីភោតំ្ពញភោតំ្ពញ។ 
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មាត្ិកា 
បញ្ា ីរបូភាព នរាង្ អកសរកាត ់ iii 
ជពូំកទ១ី៖ ត្សចកដសីត្ង្េបជ្របតបិតត ិ ១ 
ករណីសិកា៖ ជ្របឡាយពណ៌ត្មៅ  ៤ 
ជពូំកទ២ី៖ វ ិ្ ាីស្រសត ៦ 
២.១ វ ិ្ ាីស្រសត ៦ 

 ២.១.១ ថ្ផ្ោកថ្ែលជ្រតវូសិកា ៦ 

 ២.១.២ វាិលភាព ៦ 

 ២.១.៣ ការជ្របមលូ នងិ្ការវភិាគទនិោនយ័ ៧ 

២.២ ថ្ែនកណំត ់ ៧ 

 ២.២.១ កង្ាោះការចូលរមួពាីលារាជធានភីោតំ្ពញ ៧ 

 ២.២.២ ការត្រៀបចកំារជ្រាវជ្រាវ ៧ 

ជពូំកទ៣ី៖ អភបិាលកចិច នងិ្កាកសំណល់ ៩ 
៣.១ អភបិាលកចិច ៩ 

 ៣.១.១ អភបិាលកចិចទជី្រកងុ្ ៩ 

 ៣.១.២ អភបិាលកចិចលអ ១០ 

 ៣.១.៣ ជ្របា្បិត្តយយ នងិ្អភបិាលកចិចលអ ១០ 

 ៣.១.៤ អភបិាលកចិចត្ៅកមពុា ១១ 

ករណីសិកា៖ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់របស់ជនាតជិប៉ានុ ១៣ 
៣.២ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទជី្រកងុ្ ១៤ 

៣.២.១ ត្គាលនត្យបាយ បទបបញ្ញតត ិនងិ្ាវនរាា បន័ ១៤ 

៣.២.២ ការផ្លិត សមាសភាគ ការជ្របមលូ នងិ្ការត្បាោះត្ោលកាកសំណល់ ១៥ 

៣.២.៣ សមតាភាព ១៦ 

៣.២.៤ ត្សែឋកចិចត្ជ្រៅជ្របពន័ធ – អោកត្រ ើសត្អតោយ ១៦ 

ករណីសិកា៖ អោកត្រ ើសត្អតោយ ១៨ 
ជពូំកទ៤ី៖ លទធផ្លរកត្ ើញសំខាន់ៗ  ១៩ 
៤.១ ការចូលរមួ ១៩ 
ករណីសិកា៖ ការបាតប់ង្ជ់វីតិត្ោយារការងារជ្របមលូសំរាម ២៣ 
៤.២ នតីរិែឋ ២៤ 
៤.៣ ការមលូមតតិ្ោយមានការតជ្រមង្ទ់សិ            ២៦
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iii 

 

ករណីសិកា៖ ស្រសតីបនីាកក់ពុំង្ត្្ាើការជ្របយុទធជ្របឆងំ្នងឹ្សំរាម ២៩ 
៤.៤ សមភាព នងិ្បរយិបន័ោភាព ៣០ 
៤.៥ ជ្របសិទធភាព នងិ្ជ្របសិទធផ្ល ៣៣ 
៤.៦ គណត្នយយភាព ៣៥ 
៤.៧ តមាែ ភាព ៣៧ 
ករណីសិកា៖ ជ្របាពលរែឋសកមៅ នងិ្រោឋ ភបិាលថ្ែលមានការត្្ែើយតប ៣៩ 
៤.៨ ការត្្ែើយតប ៤១ 
ជពូំកទ៥ី៖ ត្សចកដសីនោោិឋ ន នងិ្អនុាសន ៍ ៤២ 
ឧបសមពនធ              ៤២ 
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បញ្ជ រីបូភាេ តារាង អកសរកាត្់ 

ជ្រកហាិកទី១ ៖  សូចនាករអភបិាលកិចចសជ្រមាបក់មពុា                                                  ១១                            
ថ្ផ្នទីទ១ី ៖ សហគមនថ៍្ែលមនិមានត្សវាជ្របមូលសំរាម                                                             ២៧ 
ែាជ្រកាមទ១ី      ៖ ទំនាកទ់នំង្្មៅនរវាង្ត្ហោឋ រចនាសមពនធ និង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់                         ៣០ 
នរាង្ទ១ី ៖  រត្ទោះអូសសំរាមថ្បង្ថ្ចកនមចំនួនជ្របាជន នងិ្តំបន ់       ៣១    
នរាង្ទី២ ៖  រត្ទោះអូសសំរាមថ្បង្ថ្ចកនមសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកងុ្         ៣២     
នរាង្ទី៣ ៖  ត្វនជ្របមូលសំរាមថ្បង្ថ្ចកនមត្មា៉ា ង្         ៣៤ 
នរាង្ទ៤ី ៖  ត្វនជ្របមូលសំរាមថ្បង្ថ្ចកនមចំនួន          ៣៤ 
       
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
STT     អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត 
RGC រាជរោឋ ភបិាលកមពុា 
CINTRI ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទី  
MPP     ាលារាជធានភីោតំ្ពញ 
PPCC     ជ្រកុមជ្របឹការាជធានីភោតំ្ពញ  
ODI     វទិាាា នអភវិឌ្ឍនត៍្ជ្រៅជ្របត្ទស 
COMPED        អង្គការថ្កម្ចោសំរាម នងិ្ការសិកាត្ៅកមពុា 
CSARO    អង្គការថ្កម្ចោ និង្អនាមយ័សហគមន ៍
TI     អង្គការតមាែ ភាពកមពុា 
FGD     កិចចពិភាកាជ្រកុម 
MSWM    ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្ 
 
 
 
 



 

ត្កៅង្ជ្រសីមាោ កក់ពុំង្សំឡឹង្ត្មើលជ្របពន័ធលូកពុំង្ហូរត្ៅកោុង្រាជធានភីោតំ្ពញ (អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ឆោ ២ំ០១៧) 
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ជំេូកទី១៖  ក្បត្ិបត្តិសនងេប 
អភបិាលកិចចទីជ្រកុង្ គឺាឧបករណ៍ែសំ៏ខាន ់ ត្ែើមបធីានាឱ្យបាននូវសុខុមាលភាពសជ្រមាបជ់្របាពលរែឋ

កោុង្ទីជ្រកុង្។ ការជ្រាវជ្រាវត្នោះបានវាយតម្មែត្លើអភបិាលកិចចការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្កោុង្រាជធានភីោតំ្ពញ
ទងំ្មូល ត្ោយពិនិតយត្មើលត្លើបញ្ជា  ថ្ែលបានពទីសសនៈមយួកោុង្ចំត្ោមទសសនៈត្ផ្សង្ៗត្ទៀតរបស់ជ្រកុមងាយរង្
ត្ជ្រគាោះ ជ្រកុមបាតប់ង្ផ់្លជ្របត្យជន ៍ និង្ជ្រកមុថ្ែលជ្រតូវបានត្មើលរលំង្ត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្ភោតំ្ពញ គឺាសហគមនជ៍្រកីជ្រកត្ៅ
កោុង្ទីជ្រកុង្។ សហគមនច៍នំនួ ៩៩ (៣៥.៧%) កោុង្ចតំ្ោមសហគមនជ៍្រកជី្រកចនំនួ ២៧៧ ត្ៅកោុង្រាជធានភីោតំ្ពញ 
ត្ៅថ្តមនិទនទ់ទលួបានត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ៅត្ឡើយ ខណៈថ្ែលសហគមនត៍្ៅជិតខាង្របស់ពកួត្គ
ថ្ែលមានជីវភាពលអជ្របត្សើរាង្ ទទួលបានត្សវាត្នោះ។ 

ត្ែើមបតី្្ាើការវាយតម្មែឱ្យបានជ្រតឹមជ្រតូវត្លើបញ្ជា អភបិាលកិចច ត្យើង្បានត្្ាើការជ្រាវជ្រាវ “ែល់មូលោឋ ន” 
ត្ែើមបតី្្ាើការថ្សាង្យល់បញ្ជា ឱ្យបានជ្រគបជ់្រជុង្ត្ជ្រាយ។ ាង្ត្នោះត្ៅត្ទៀត ការសិកាត្នោះបានត្្ាើត្ឡើង្ត្ោយត្្ែើយ
តបត្ៅនឹង្ត្សចកដអីំ វនាវឱ្យមានការជ្រាវជ្រាវាត្ជ្រចើន ត្លើការថ្បង្ថ្ចកការផ្ដល់ត្សវាកោុង្ទីជ្រកុង្ និង្ការវភិាគ
ត្លើលកេណៈអភបិាលកិចចត្លើវស័ិយាកល់ាក ់ែូចា ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ាត្ែើម1។ 

ជ្រកុមហ ុន សីុនជ្រទី (ត្ខមបូឌា) ត្ៅកាតថ់ា សីុនជ្រទី បានត្ែើរតួនាទីាអោកផ្គតផ់្គង្ត់្សវាជ្របមូលសំរាមមុន
ែំបូង្ត្គត្ៅកោុង្រាជធានភីោតំ្ពញ ោបន់ងំ្ពីឆោ ២ំ០០២មកត្មែ៉ាោះ ត្ទោះបីាកិចចសនាជ្របគល់ត្សវារបស់ជ្រកុមហ ុន
ត្នោះ មនិធាែ បជ់្រតូវបានត្្ាើការផ្សពាផ្ាយាាធារណៈយ៉ា ង្ោកដ ី ការជ្រាវជ្រាវបានបងាា ញពីទំនួលខុសជ្រតូវ
ថ្ែលមានភាពសៅុគាៅ ញរបស់ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទ។ី លទធផ្លរកត្ ើញសំខាន់ៗ បានបងាា ញថាមានថ្ផ្ោកសំខាន់ៗ
មយួចំនួនថ្ែលោបំាចជ់្រតូវត្្ាើការថ្កលមអ កព់ន័ធនងឹ្ការផ្ដល់ត្សវារបស់សីុនជ្រទ ី រាជរោឋ ភបិាលកមពុា (RGC) និង្
អាាា ្ររាជរោឋ ភបិាលថាោ កត់្ជ្រកាមាតិ។ សហគមនា៍ត្ជ្រចើនបានត្លើកត្ឡើង្អពំីទំនាកទ់ំនង្ត្ៅវញិត្ៅមករបស់
ពួកត្គាមយួនងឹ្សីុនជ្រទីថាមានលកេណៈវជិាមាន ប៉ាុថ្នតពួកត្គមានការយល់ែឹង្តិចតចួអំពីរត្បៀបទកទ់ង្ាមយួ
នឹង្ជ្រកុមហ ុនត្នោះ កោុង្ករណីថ្ែលពួកត្គចង្ថ់្សាង្រកែំត្ោោះជ្រាយោមយួ។ ផ្ទុយមកវញិ សហគមនទ៍ងំ្ត្នាោះ
ត្លើកត្ឡើង្ថា ការចូលរមួរបស់អាាា ្រមូលោឋ ន មានលកេណៈ “មនិលអ” “មនិយកចតិតទុកោក”់ នងិ្“អាាា ្រថ្តង្
ពាយមមានឥទធពិលត្លើជ្របាសហគមន”៍ ។ 

កោុង្រយៈត្ពលបនួឆោ ចុំង្ត្ជ្រកាយត្នោះ កមៅករសីុនជ្រទចីនំនួ ១៤ នាកប់ានាែ ប ់ ត្ោយារថ្តត្ជ្រគាោះថាោ ក់
ចរាចរណ៍ត្ៅកោុង្អំឡុង្ត្ពលកំពុង្បំត្ពញការងារ។ ករណីបាតប់ង្ជ់ីវតិទងំ្ត្នោះគគឺួរឱ្យភាា កត់្ផ្អើលខាែ ងំ្ោស់ត្ោយ
ារថ្តសមាជកិជ្រគាួររបស់ពួកត្គមនិហ ននយិយអំពីបញ្ជា ទងំ្ត្នោះ នងិ្ការមនិមានសត្មែៀកប ំកក់ារ រ ឬវធិាន
ការសុវតាភិាពសជ្រមាបក់មៅករ ថ្ែលាកនត រមួចំថ្ណកត្្ាើឱ្យបាតប់ង្អ់ាយុជីវតិទងំ្ត្នាោះ។ សមាជកិជ្រគួារបស់អោក
ាែ បប់ាតប់ង្ជ់ីវតិទងំ្ត្នាោះមនិហ ននយិយម្នការាែ បា់ចញ់ាតិរបស់គាតត់្នាោះត្ទ។ របាយការណ៍ត្នោះបានរក
ត្ ើញថាជ្រកុមហ ុនសិុនជ្រទខីកខានកាតពាកិចចរបស់ខែួនត្ៅនងឹ្ខាង្ថ្ផ្ោកចាប ់កោុង្ការធានាសុវតាិភាពែល់កមៅករ ត្ោយ
មនិបានផ្គតផ់្គង្ស់មាា រៈការ រ ែូចាសត្មែៀកបំ កក់ារ រ ឬវធិានការការ រហនិភយ័ត្ៅកថ្នែង្ត្្ាើការ។ 

                                                                    
1Harry Jones, Ben Clench and Dan Harris, 2014, ‘The governance of urban service delivery in developing countries - Literature Review’, Overseas 
Development Institute (ODI); Harry Jones, Clare Cummings and Hamish Nixon, 2014, Services in the city - Governance and Political Economy in 
urban service delivery - Discussion paper, ODI. Whiteman et al. 2018. ‘Waste Management: An indicator of urban governance’. 



  

២ 
 

ត្ោយមនិមានការជ្រតួតពនិិតយ និង្ការត្សុើបអត្ង្េតរបស់នាយកោឋ នការងារត្ៅត្លើតអូញថ្តអររបស់ជ្រកុមហ ុនសិុនជ្រទីនងឹ្
ចាបក់ារងារ ហកប់ីែូចាកមៅករសិុនជ្រទីត្ៅថ្តបនដសិាតកោុង្ាា នភាពត្ជ្រគាោះថាោ ក ់ ាមយួការការ រតិចតចួាមយួ
សិទធសុិវតាិភាពការងាររបស់ពកួត្គ។ 

កិចចសនារយៈត្ពល ៥០ ឆោ រំបស់ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទកីោុង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់កោុង្រាជធានីភោតំ្ពញត្ៅ
ថ្តមនិទនម់ានការផ្សពាផ្ាយាាធារណៈត្ៅត្ឡើយត្ទ ាត្ហតុថ្ែលត្្ាើឱ្យមានការទទួលបានពត័ម៌ានតិច
តួចអំពីរត្បៀបវាស់ថ្វង្ឱ្យបានជ្រតឹមជ្រតូវត្លើបញ្ជា ម្នការជ្រគបជ់្រគង្សំណល់ ឬអោកទទួលខុសជ្រតូវនានា។ លុោះជ្រនថ្ត
កិចចសនាត្នាោះជ្រតូវបានបត្ញ្ចញាាធារណៈ ត្បើមនិែូត្ោោ ោះត្ទ ភាគទីងំ្ពរីមនិបានបងាា ញពតីមាែ ភាពលអត្នោះបាន
ត្ឡើយ។ 

មស្រនតីមកពីសងាេ តច់ំននួ ៩៩ កោុង្ចំត្ោមសងាេ តទ់ងំ្ ១០៥2 បានផ្ដល់ពត័ម៌ានត្ៅកោុង្ការជ្រាវជ្រាវត្នោះ 
ថ្ែលកោុង្ចំត្ោមត្នាោះ មានមស្រនតាីត្ជ្រចើននាកប់ានរាយការណ៍ថា ពកួគាតម់និបានែងឹ្អពំរីត្បៀបថ្ែលសងាេ តរ់បស់ខែួន
ជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ឡើយ។ កោុង្ចំត្ោមសងាេ តថ់្ែលមានត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ទូទងំ្សងាេ ត ់ មាន
សងាេ តច់ំនួន ៤២ បានរាយការណ៍ថា ពួកត្គមនិទនទ់ទលួបានត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់កោុង្សងាេ តទ់ងំ្មូល
របស់ពួកត្គត្ឡើយ។ 

ផ្ែូវពិបាកចូល គឺាមូលត្ហតុទូត្ៅថ្ែលជ្រតូវបានត្លើកត្ឡើង្ថាាកនត ថ្ែលសហគមនម៍និបានទទួល
ត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ ត្ហើយវាាមូលត្ហតុចមបង្មយួថ្ែលបានរកត្ ើញត្ៅកោុង្ការសិកាត្នោះ។ ត្ទោះា
យ៉ា ង្ោក៏ត្ោយរត្ទោះអូសសំរាម3គួរថ្តអាចត្ជ្របើជ្របាស់ ត្ែើមបតី្ចញចូលនមផ្ែូវលំតូចៗកោុង្សហគមនថ៍្ែល  រល
យនតជ្របមលូសំរាមមនិអាចចូលត្ៅែល់ ត្ហើយការថ្បង្ថ្ចករត្ទោះអូសសំរាមមនិត្សៅើភាពត្ៅទូទងំ្ជ្រកុង្អាចាការ
រមួចំថ្ណកត្្ាើឱ្យសហគមនា៍ត្ជ្រចើនមនិទទួលបានត្សវាជ្របមូលសំរាមផ្ង្ថ្ែរ។ ត្សទើរថ្តគាៅ នរត្ទោះអូសសំរាមមយួ
កោុង្មយួគីឡូថ្ម៉ាជ្រតកាត្រ ៉ា (គម២) ត្ៅកោុង្តបំនខ់ណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ4 ត្លើកថ្លង្ថ្តខណឌ មានជយ័ (១.៥ គម២) ចំថ្ណក
តំបនខ់ាង្កោុង្ខណឌ យ៉ា ង្ត្ហចោស់មានរត្ទោះអូសសំរាមបនួកោុង្មយួគីឡូថ្ម៉ាជ្រតកាត្រ ៉ា។ 

សហគមនច៍នំនួ ៨ កោុង្ចតំ្ោមសហគមនថ៍្ែលចូលរមួកោុង្ពភិាកាជ្រកមុ (FGD) ចនំនួ ១៧ បានត្លើក
ត្ឡើង្ថាពកួត្គបានរាយការណ៍បញ្ជា ត្នោះជូនអាាា ្រមលូោឋ ន ប៉ាថុ្នតមនិទនទ់ទលួបានចត្មែើយត្ៅត្ឡើយត្ទ។ 
ត្លើសពីត្នោះត្ៅត្ទៀត កោុង្ចំត្ោមសហគមនទ៍ងំ្ ១៧ គឺមានថ្តសហគមន ៍១ ប៉ាុត្ោណ ោះ ថ្ែលបានទទួលបណ័ណ
ពត័ម៌ានទកទ់ង្ត្ៅនឹង្កាលវភិាគម្នការជ្របមូលសំរាមពីជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទី5 បានត្ជ្របើជ្របាស់ត្ោយសហគមនត៍្ែើមបី
ទកទ់ង្ត្ោយផ្ទទ ល់ និង្ត្ាគជយ័ាមយួនងឹ្សីុនជ្រទ។ី 

ឯការសីុនជ្រទីាត្រឿយៗបានផ្សពាផ្ាយនមអុនី្ណិឺត ែូចពត័ម៌ានលមអតិ និង្ាកល់ាកអ់ំពីកាល
វភិាគជ្របមូលសំរាមនមខណឌ នីមយួៗ ប៉ាុថ្នតមនិងាយនងឹ្ទទួលបានត្ោយាធារណជនទូត្ៅត្ឡើយ ត្ោយារ
ថ្តអជ្រនត្ជ្របើជ្របាស់អុីន្ឺណិត និង្មានទូរស័ពទឆែ តម្វ ឬកុំពយូទរ័ត្ៅមានកជ្រមតិទបត្ៅត្ឡើយ ត្ៅកោុង្សហគមន៍

                                                                    
2A ‘sangkat’ is an administrative area of the city. 
3Refers to a cart, typically narrow and hand or motorcycle drawn, that is used to collect trash by CINTRI workers. 
4A ‘Khan’ is an district of the city. 
5A CINTRI contact card is a card containing the contact details of a relevant CINTRI offices nearby a community.  
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ជ្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្6។ ត្យង្នមសីុនជ្រទ ីរាជរោឋ ភបិាលមានទនំលួខុសជ្រតវូត្ៅកោុង្ការជូនែណឹំង្ែល់ាធារណជន
ទូត្ៅបនាទ បព់ទីទលួបានការជូនែណឹំង្ពសីុីនជ្រទី7។ 

ត្ជ្រៅពីការផ្ដល់អនុាសនា៍កល់ាកែ់ល់អាាា រ្ សីុនជ្រទី និង្សហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកងុ្ របាយការណ៍បាន
សនោិោឋ នថា អភបិាលកចិចទីជ្រកុង្គឺមនិទនម់ានលកេណៈជ្រគបជ់្រគានត់្ៅត្ឡើយត្ទ កព់ន័ធនឹង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាក
សំណល់។ កង្ាោះតមាែ ភាព សមភាព គណត្នយយភាព ការត្្ែើយតប នងិ្ការទទួលខុសជ្រតូវត្លើត្ជ្រគាោះថាោ កក់ារងារ
របស់កមៅករសីុនជ្រទ ី បាននាឱំ្យមានត្សចកដីសនោិោឋ នចុង្ត្ជ្រកាយថា កាកសំណល់ជ្រតូវបានជ្រគបជ់្រគង្មនិបានលអ។ 
ការសិកាត្នោះមនិគួរជ្រតូវបានោតទុ់កថាមានលកេណៈជ្រគបជ់្រជុង្ត្ជ្រាយត្ៅត្ឡើយត្ទ ប៉ាុថ្នតវា្ែុោះបញ្ជច ងំ្នូវទសសនៈ
អំពីអភបិាលកិចចត្លើជ្រកុមងាយរង្ត្ជ្រគាោះខាែ ងំ្បំផុ្តមយួកោុង្ចំត្ោមជ្រកុមនានាត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្។ ជ្របសិនត្បើមនិមាន
អភបិាលកិចចលអជ្របត្សើរាង្ត្នោះត្ទត្នាោះ អាាា ្រមូលោឋ ន ាពិត្សសាលារាជធានភីោតំ្ពញ និង្សីុនជ្រទី នងឹ្បនតត្្ាើ
ឱ្យជ្របាពលរែឋ និង្កមៅករជ្របឈមនឹង្ត្ជ្រគាោះថាោ ក ់ ថ្ែលអាចនឹង្រាងំ្សទោះែល់សមតាភាពរបស់ពួកត្គត្ៅកោុង្ផ្ដល់
ត្សវាជ្របមូលសំរាម។ 

                                                                    
6STT, Community Database, 2018. 
7STT, interviews with Cintri, 2018. 



  

 
 

 

 
 
 

ករណីសកិា៖ ក្បឡាយេណ៌នមៅ  

“ជ្របាពលរែឋត្ៅថ្តត្បាោះសំរាមចូលកោុង្ជ្របឡាយ ឬបឹង្ត្ោយមនិខាល់អំពីផ្លវបិាកត្ឡើយ”។  
ជ្របសិនត្បើកែិនលអ សហគមន៍ាមគគីរុង្ត្រឿង្ អាចរស់ត្ៅត្ោយសបាយរកីរាយ។ ត្ោយមានទីនងំ្ត្ៅនមប

ត្ោដ យបឹង្ជ្រតថ្បក ថ្ែលមានត្ ៅ្ ោះអាជ្រកកត់្ោយារថ្តទឹកត្មៅ យ៉ា ង្ខាបជ់្រកាស់ខៅឹក និង្មានកែិនអាជ្រកក់្ លួត្ពញជ្រចមុោះ  
សហគមនត៍្នោះ មានជ្របាពលរែឋចំនួន ២៩៧នាក។់ ផ្ទោះសថ្មបង្បានាង្សង្ត់្ៅពីត្លើទឹកថ្ែលមានលង្ផ់្ទែ សទីកពណ៌ស
អថ្ណដ តត្ជ្រ ង្ជ្រ ត ត្ហើយ ត្ាោ រ និង្សំរាមត្ផ្សង្ត្ទៀត បានពួនផ្ដុ ំាគំនរយ៉ា ង្ជ្រកាស់ខៅឹក ថ្ែលត្មើលត្ៅែូចាផ្ទទ ងំ្ថ្ែល
អាចត្ែើរពីត្លើបាន។ 

ត្រៀង្រាល់ពីរសបាដ ហ៍មដង្ រលយនតជ្របមូលសំរាមសីុនជ្រទីនឹង្មកែល់ត្ៅថ្កបរសហគមនត៍្នោះត្ែើមបជី្របមូលសំរាម 
ត្ទោះបីា ជ្របមូលសំរាមមនិបានទងំ្អស់កត៏្ោយ។ សមាជិកសហគមនា៍ត្ជ្រចើន បានរមួចំថ្ណកបំពុលសហគមនខ៍ែួនឯង្
នមរយៈការត្បាោះសំរាមចូលកោុង្ជ្របឡាយ ឬត្ៅនមបរតិ្វណត្ៅជិតផ្ទោះរបស់ពួកត្គ នមផ្ែូវ ឬត្ៅគំនរសំរាមថ្ែលជ្រតូវែុត
ត្ោល។ 

ត្ៅត្ពលទឹកត្ឡើង្មានផ្ទោះលិចទឹកត្ៅកោុង្រែូវត្ភែៀង្ សំរាមថ្ែលមនិបានត្រៀបចំបានជ្រតឹមជ្រតូវនឹង្អថ្ណដ តរបា៉ា តរ់បា៉ា យ 
ថ្ែលរតឹថ្តត្្ាើឱ្យទឹកកខាកក់ាន់ថ្តខាែ ងំ្ត្ឡើង្ និង្ហូរត្ៅនមទឹក សត្ពញសហគមនទ៍ងំ្មូលថ្តមដង្។  

សមាជិកសហគមនប៍ង្ជ់្របាកច់ំនួន ៤,០០០ ត្រៀល (មយួែុលាែ រអាត្មរកិ) ឱ្យសីុនជ្រទីត្ែើមបជី្របមូលសំរាមរបស់ពួក
ត្គ  ត្ទោះបីា     សីុនជ្រទីមនិមកជ្របមូលសំរាមពីកោុង្សហគមន៍របស់ពួកត្គកត៏្ោយ។ សមាជិកសហគមនម៍ាោ ក់បាននិយយ
ថា “វាគឺមនិយុតតិ្មត៌្ឡើយ”។ សមាជិកសហគមនម៍យួចំនួនបានរស់ត្ៅទីត្នាោះោបន់ងំ្ពីសមយ័ត្ជ្រកាយត្ពលែួលរលំរបប
ថ្ខៅរជ្រកហមមកត្មែ៉ាោះ ថ្ែលត្ពលត្នាោះចំនួនជ្របាពលរែឋសរុបត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្មានចំនួនតិចាង្ ២០,០០០ជ្រគួារត្ៅត្ទៀត។ 
បចចុបបនោ ពួកត្គជ្រតូវបានអាាា ្រោតទុ់កថាមករស់ត្ៅទីត្នាោះខុសចាប ់ ត្ហើយអោកជ្រសុកចំណូលលៅីត្ៅទីជ្រកុង្ថ្ផ្ោកខាង្ត្លើ
បានត្បាោះត្ោលសំរាមត្ៅនមផ្ែូវ ចុង្ត្ជ្រកាយហូរចូលត្ៅកោុង្ជ្របឡាយត្មៅ  ថ្ែលត្្ាើឱ្យសទោះលូ និង្អថ្ណដ ង្របា៉ា ត់របា៉ា យ ស
ត្ពញសហគមន។៍ ែំបូង្ត្ឡើយ ជ្របឡាយត្នោះគឺាលូថ្ែលរតំ្ោោះទឹកត្ចញពីទីជ្រកុង្ត្ៅកានប់ឹង្ទំពុន។ 

សមាជិកសហគមនម៍យួចំនួន រមួទងំ្ កូនត្កៅង្ថ្ែរ បានថ្ហលកាតគ់ំនរលង្ផ់្ទែ សទីកថ្ែលអថ្ណដ តជ្រទបជ្រន ថ្ែល
ាត្រឿយៗគាៅ នសត្មែៀកបំ ក់ការ រ ត្ែើមបថី្សាង្រករបស់ត្អតោយត្ែើមបលីក។់ 

សីុនជ្រទីបានរាយការណ៍ថាខែួនចង្ត់្្ាើកិចចការាត្ជ្រចើនត្ទៀតត្ែើមបជីួយ ែល់សហគមនជ៍្រកីជ្រកត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្ទងំ្ត្នោះ 
ប៉ាុថ្នតាត្រឿយៗ ពួកត្គគាៅ នចំត្ណោះែឹង្បត្ចចកត្ទស ឬគាៅ នការគាជំ្រទពីអាាា ្រត្ឡើយ។ សីុនជ្រទីបានត្លើកត្ឡើង្ថាខែួនបាន
ពិភាកាាមយួនឹង្អាាា ្រអំពី      សហគមនជ៍្រកីជ្រកត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្ ប៉ាុថ្នតជ្រកុមហ ុនត្នោះមនិអាចត្្ាើអាីបាន ត្ោយគាៅ នការគាជំ្រទ
ពីសំោករ់ោឋ ភបិាលបានត្ឡើយ។ ជ្រចកផ្ែូវចូលតូចចត្ង្អៀតត្ៅកោុង្សហគមន៍អាចចូលបានថ្តម៉ាូតូ ថ្ែលមានការលំបាក
សជ្រមាប់រលយនត្ំៗជ្របមូលសំរាម។ 

រហូតទល់ថ្តមានែំត្ោោះជ្រាយត្ផ្សង្ត្ទៀត ត្បើមនិែូត្ោោ ោះត្ទជ្របាពលរែឋត្ៅកោុង្សហគមន៍ត្នោះ ត្ៅថ្តមានការ
ជ្រពួយបារមាចំត្ ោះសុខភាពរបស់កូនត្ៅរបស់ពួកគាត ់ និង្មានការភយ័ខាែ ចពីការត្បាោះត្ោលកនទុយបារមីនិបានជ្រតឹមជ្រតូវថ្ែល
អាចបង្េឱ្យមានត្ភែើង្ត្្ោះរាលោលសហគមន៍ទងំ្មូល។  

“ពួកត្គ [អាាា រ្] មនិខាល់ខាា យចំត្ ោះពួកត្យើង្ត្ឡើយ។ ពួកត្គមនិខាល់ខាា យចំត្ ោះអាីថ្ែលត្កើតត្ឡើង្ត្ៅកោុង្សហគម
នត៍្នោះត្ឡើយ”។ 

 
ជ្របភព៖ អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ តសមាា សនា៍មយួនឹង្សមាជិកសហគមន ៍ ឆោ ២ំ០១៨។ JICA ឆោ  ំ ២០១៦ 

“ការសិកាអំពីការថ្កលមអជ្របពន័ធលូ និង្ជ្របពន័ធបង្ាូរទឹកសអុយត្ៅកោុង្តំបនប់ោដ ញទីជ្រកុង្ ត្ៅរាជធានីភោតំ្ពញ”។ បានថ្សាង្រក
នមរយៈត្គហទំព័រខាង្ត្ជ្រកាម៖ http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12270294_01.pdf 
អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ តសមាា សនា៍មយួនឹង្សីុនជ្រទី ឆោ ២ំ០១៨។  
 

៤ 

http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12270294_01.pdf


  

 
 

 

ជ្របឡាយពណ៌ត្មៅ   អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ឆោ ២ំ០១៨ 

 
 

៥ 



  

៦ 
 

ជំេូកទី២ ៖ វធិសីាស្រសត 
២.១ វ ិ្ ាីស្រសត 

វ ិ្ ីាស្រសតជ្រតូវបានបត្ង្េើតត្ឡើង្ត្ែើមបបីំត្ពញនមត្គាលបណំង្ែូចខាង្ត្ជ្រកាម៖  
- វាយតម្មែាា នភាពម្នការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់នាត្ពលបចចុបបនោត្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្កោុង្ និង្ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ

ម្នរាជធានីភោតំ្ពញ។ 
- កំណតហ់នភិយ័ថ្ែលត្កើតត្ឡើង្ចំត្ ោះសហគមនន៍ានាថ្ែលមានការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់មនិជ្រតមឹជ្រតូវ។ 
- ផ្ដល់អនុាសនច៍ាស់លាស់ែល់ភាគី កព់ន័ធអំពីការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ោយថ្ផ្អកត្លើមូលោឋ នម្ន

លទធផ្លថ្ែលបានរកត្ ើញកោុង្ការជ្រាវជ្រាវត្នោះ។ 
- ផ្ដល់ភសតុនង្អពំីបញ្ជា កាកសំណល់នមរយៈសាិតិ របាយការណ៍ថ្បបពិពណ៌នា នងិ្របូភាព។ 

២.១.១ ថ្ផ្ោកថ្ែលជ្រតវូសិកា  

ការជ្រាវជ្រាវត្នោះជ្រតូវបានត្្ាើត្ឡើង្ត្ៅកោុង្ាលារាជធានីភោតំ្ពញទងំ្មូល ត្ោយជ្រគបែណដ បត់្លើម្ផ្ទ
ជ្រកឡាចំននួ ៦៧៨ គម២ ថ្ែលមានខណឌ ចំននួ ១២ សងាេ តច់ំនួន ១០៥ និង្សហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ចនំួន 
២៧៧ទីនងំ្។   

២.១.២ វាិលភាព 

កិចចពិភាកាជ្រកមុ (FGDs) ជ្រតវូបានត្រៀបចំត្ឡើង្ត្ែើមបជី្របមលូពត័ម៌ានពីសមាជកិសហគមនជ៍្រកីជ្រកត្ៅទីជ្រកុង្
ត្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្កោុង្ និង្ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅរបស់រាជធានភីោតំ្ពញ។ ការពិភាកាត្នោះ បានត្ផ្ទដ តត្លើទសសនៈម្ន
អភបិាលកិចចកាកសំណល់រងឹ្ ទំនាកទ់នំង្ នងិ្ភាពត្ពញចិតតចំត្ ោះការជ្រគបជ់្រគង្សំណល់រងឹ្ត្ៅកោុង្រាជធាន ី
(MSWM) នងិ្ត្គាលការណ៍ម្នអភបិាលកិចចលអ។ ជ្របាសហគមនច៍នំួន ៣០ នាកប់ានចូលរមួត្ៅកោុង្កិចច
ពិភាកាជ្រកុម ថ្ែលតោំង្ឱ្យសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ចនំួន ១៧ (ខណឌ ខាង្កោុង្ចំននួ ៥ នងិ្ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ
ចំនួន ១២)។ 

ទិនោនយ័ថ្ែលបានត្ជ្របើជ្របាស់ត្នោះគឺែកជ្រសង្ត់្ចញពីរបាយការណ៍សទង្ម់តរិាជធានភីោតំ្ពញ ឆោ ២ំ០១៨ 
ថ្ែលត្ៅកោុង្ត្នាោះអោកែកឹនាសំហគមន ៍ឬអោកផ្ដល់ពត័ម៌ាន ចនំួន ២៧៧ បានផ្ដល់ពត័ម៌ានអំពីាា នភាពសង្គមត្សែឋ
កិចចទូត្ៅ និង្បញ្ជា ជ្របឈមត្ៅកោុង្សហគមនរ៍បស់ពួកត្គ រមួទងំ្ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ  កព់ន័ធនងឹ្ការជ្របមលូកាក
សំណល់រងឹ្ ត្ភែើង្បំភែផឺ្ែូវ នងិ្ផ្ែូវត្ចញចូលត្ៅកានស់ហគមនផ៍្ង្ថ្ែរ។   

ត្លើសពីត្នោះត្ៅត្ទៀត ទនិោនយ័ត្នោះជ្រតូវបានជ្របមូលនមរយៈការសមាា សត្ោយផ្ទទ ល់ាមយួនឹង្ត្ៅ
សងាេ ត ់ ឬមស្រនតីសងាេ ត ់ (ជ្របសិនត្បើមនិបានជួបត្ៅសងាេ ត)់ ត្ែើមបជី្របមូលពត័ម៌ានអពំកីារផ្ដល់ត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាក
សំណល់រងឹ្ត្ៅកោុង្សងាេ តរ់បស់ពួកត្គ។ ត្ៅសងាេ តច់ំននួ ៩៩ នាកក់ោុង្ចំត្ោមត្ៅសងាេ តស់របុចំនួន ១០៥ 
នាកថ់្ែលបានចូលរមួត្ៅកោុង្ការជ្រាវជ្រាវត្នោះ ថ្ែលតំោង្ឱ្យ៩៥%ម្នសងាេ តទ់ងំ្អស់។



  

៧ 

ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទី អង្គការថ្កម្ចោសំរាម និង្ការសិកាត្ៅកមពុា (COMPED) អង្គការថ្កម្ចោ និង្អនាមយ័
សហគមន ៍(CSARO) នងិ្កមៅវ ិ្ ី ហគូ ស្រហគីន (Go Green) កប៏ានសហការផ្ដល់ឪកាសឱ្យមានការសមាា សាមយួ
បុគគលិកសំខាន់ៗ  ត្ែើមបជីួយ ជ្រតួសជ្រនយែល់ការជ្រាវជ្រាវ និង្ត្រៀបចំទិនោនយ័មយួចំននួផ្ង្ថ្ែរ។ 

២.១.៣ ការជ្របមលូ នងិ្ការវភិាគទនិោនយ័ 

របាយការណ៍ត្នោះត្ជ្របើជ្របាស់វ ិ្ ីាស្រសតទងំ្ថ្បបបរមិាណ និង្ថ្បបគុណភាព។ ទិនោនយ័បឋមជ្រតូវបាន
ជ្របមូលនមរយៈកជ្រមង្សំណួរ ការសមាា ស កិចចពិភាកាជ្រកមុ និង្ការសមាា សបុគគលសំខាន់ៗ ។ 

ទិនោនយ័បនាទ បប់នសជំ្រតូវបានជ្របមូលនមរយៈការពិនិតយត្មើលឯការត្យង្ នងិ្ឯការជ្រាវជ្រាវថ្ែល
 កព់ន័ធ កែូ៏ចាការវភិាគត្លើទិនោនយ័ចមបង្លៅីៗរបស់អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត  ាពិត្សសទិនោនយ័ថ្ែលបាន
ត្ជ្របើជ្របាស់សជ្រមាបរ់បាយការណ៍ការសទង្ម់តកិោុង្រាជធានីភោតំ្ពញឆោ ២ំ០១៨8។  

ការពិនិតយត្មើលឯការ ថ្ែលត្ផ្ទដ តទងំ្ជ្រសុង្ត្លើអភបិាលកិចចលអ នងិ្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅ
កោុង្ទីជ្រកុង្ បានោតទុ់កា កយគនែឹោះម្នការជ្រាវជ្រាវ។ ត្លើសពីត្នោះត្ៅត្ទៀត ឯការផ្ែូវចាប ់កព់ន័ធ ថ្ផ្នការ 
និង្ត្គាលនត្យបាយនានារបស់រាជរោឋ ភបិាលកមពុាជ្រតូវបានពិនិតយ នងិ្វភិាគផ្ង្ថ្ែរ។   

ការអត្ង្េតត្មើល ការសមាា សន ៍ និង្ទិនោនយ័របស់ាា បន័ត្ផ្សង្ៗកប៏ានត្ជ្របើជ្របាស់ត្ែើមបតី្រៀបចំាករណី
សិកាថ្ែលត្ផ្ទដ តត្លើបញ្ជា សំខាន់ៗ ផ្ង្ថ្ែរ។  

របូលតកជ៏្រតូវបានត្ជ្របើជ្របាស់ាភសតុនង្ត្ៅកោុង្របាយការណ៍ត្នោះត្ែើមបបីងាា ញពីទមាែ បអ់នុវតតនក៍ារ
ជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្។ 

ការជ្រាវជ្រាវត្នោះបានទទួលការយល់ជ្រពមពីអោកចូលរមួទងំ្អស់។ ត្ែើមបកីារ រអតតសញ្ជញ ណរបស់អោក
ចូលរមួមយួចំនួនថ្ែលបានរមួចំថ្ណកែល់របាយការណ៍ត្នោះ ត្យើង្បានត្ជ្របើត្ ៅ្ ោះត្ៅត្ជ្រៅជំនួសឱ្យត្ ៅ្ ោះពិត។ 

២.២ ថ្ែនកណំត ់

២.២.១ កង្ាោះការចូលរមួពាីលារាជធានភីោតំ្ពញ  

ាលារាជធានភីោតំ្ពញជ្រតូវបានអត្ញ្ា ើញឱ្យចូលរមួត្ៅកោុង្ការជ្រាវជ្រាវ ប៉ាុថ្នតមស្រនតីាលារាជធានបីាន
ត្សោើសំុឱ្យត្យើង្ោកឯ់ការរបស់ាា បន័បថ្នាម9 ខណៈថ្ែលអង្គការសមាគមធាង្ត្នោ តបានោកប់ញ្ា ិការ និង្លិខិត
ត្សោើរសំុផ្ទែ ស់បដូរជ្របធានត្ៅជ្រកសួង្មហម្ផ្ទ ែូត្ចោោះ ត្យើង្កស៏ត្ជ្រមចមនិទកទ់ង្ត្ៅាលារាជធានីភោតំ្ពញបនដត្ទៀត។ 
កនត ត្នោះត្្ាើឱ្យមានត្សចកដីសនោិោឋ នាត្ជ្រចើនថ្ែលបានត្្ាើត្ឡើង្ត្ោយមនិមានធាតុចូលពីពួកគាត។់ 

២.២.២ ការត្រៀបចកំារជ្រាវជ្រាវ 

វាិលភាពម្នការជ្រាវជ្រាវត្នោះគឺត្ផ្ទដ តត្លើសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកងុ្ ថ្ែលាអោកចូលរមួែសំ៏ខាន ់
ថ្ែលមាននយ័ថាជ្របាពលរែឋភាគត្ជ្រចើនរស់ត្ៅកោុង្រាជធានីភោតំ្ពញមនិជ្រតូវបានបញ្ចូលកោុង្ែំត្ណើ រការសិកាមយួ
ត្នោះត្ឡើយ។ កោុង្ករណីអាចត្្ាើត្ៅបាន ទិនោនយ័ត្ផ្សង្ៗបានត្ជ្របើជ្របាស់ត្ែើមបពីជ្រង្ីកថ្ែនកំណតក់ោុង្ការជ្រាវជ្រាវ

                                                                    
8STT, 2018. ‘The Phnom Penh Survey’. 
9NOTE: Requesting extra documentation or following strict bureaucratic measures has not been fruitful for STT in the past and it was decided to 
move ahead without involving the MPP in research. 
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ត្នោះឱ្យបានត្ពញត្លញផ្ង្ថ្ែរ។ ត្ហតុែូត្ចោោះ ការជ្រាវជ្រាវត្នោះមនិបានសិកាជ្រគបជ់្រជងុ្ត្ជ្រាយត្លើអភបិាលកិចចទី
ជ្រកុង្ និង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ៅកោុង្រាជធានី ភោតំ្ពញទងំ្មូលត្នាោះត្ទ ប៉ាុថ្នតវាគឺាការត្លើកករណីសិកា
ថ្ែលអភបិាលកិចច នងិ្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ប៉ាោះ ល់ត្លើជ្របាពលរែឋរស់ត្ៅកោុង្សហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្រាជធានី
ភោតំ្ពញ ថ្ែលាទូត្ៅជ្រកុមត្នោះធាែ បទ់ទួលបានបទពិត្ា្នម៍និលអ កព់ន័ធនងឹ្ការផ្ដល់ត្សវា និង្ការរស់ត្ៅជ្របោំ
ម្លៃ។   

ត្លើសពីត្នោះត្ៅត្ទៀត ការជ្រាវជ្រាវត្នោះកម៏ានទំនាកទ់ំនង្យ៉ា ង្ខាែ ងំ្ាមយួនឹង្ការជ្របមលូកាកសំណល់ផ្ង្
ថ្ែរ។ ែូត្ចោោះ ការកត្កើតកាកសំណល់ ការថ្កម្ចោកាកសំណល់ត្ឡើង្វញិ ការជ្រគបជ់្រគង្គំនរសំរាម នងិ្បញ្ជា ត្ផ្សង្
ត្ទៀត កព់ន័ធនងឹ្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ មនិថ្មនាចណុំចត្ផ្ទដ តសំខានក់ោុង្ការជ្រាវជ្រាវត្នោះត្ឡើយ ត្ហើយក៏
មនិបានពិោរោយ៉ា ង្ហៅតច់តត់្ែើមបសិីកាថ្ែរ។ ការជ្របមូលកាកសំណល់ជ្រតូវបានត្ជ្រជើសត្រ ើសាចំណុចត្ផ្ទដ ត
សំខាន ់ត្ោយារថ្តវាមានទំនាកទ់ំនង្គាោ រវាង្ាធារណជន ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទី អាាា ្រមូលោឋ ន និង្រាជរោឋ ភិ
បាលកមពុា ែូត្ចោោះវាអាចផ្ដល់ាឧទហរណ៍ម្នអភបិាលកចិច។
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ជំេូកទ៣ី៖ អភិបាលកិច្ច នងិកាកសណំល ់
៣.១ អភបិាលកចិច 

អភបិាលកិចច គឺាវ ិ្ ីាស្រសតថ្ែលតួអង្គរោឋ ភបិាល នងិ្មនិថ្មនរោឋ ភបិាលមានទំនាកទ់ំនង្ាមយួគាោ
ត្ែើមបអីនុវតតនត៍្គាលនត្យបាយ និង្សត្ជ្រមចត្គាលត្ៅនានា។ អភបិាលកិចចគឺាែំត្ណើ រការម្នការជ្រគបជ់្រគង្ និង្
រត្បៀបជ្រគបជ់្រគង្។  ែំត្ណើ រការត្នោះជ្រតូវការការចូលរមួពីតអួង្គាត្ជ្រចើនថ្ែលមករមួគាោ  មានអនតរកមៅ មនិចុោះសជ្រមុង្គាោ  ប៉ាុថ្នត
ចុង្ត្ជ្រកាយត្ៅថ្តមានការត្រៀបចំថ្ផ្នការ និង្អនុវតតត្គាលនត្យបាយរមួ10។ 

៣.១.១ អភបិាលកចិចទជី្រកងុ្ 

ត្ោយារថ្តជ្របាជនត្ជ្រចើនាង្ កក់ោដ លម្នចំនួនជ្របាជនសរបុត្ៅទូទងំ្ពភិពត្លាក បចចុបបនោ 
កំពុង្រស់ត្ៅកោុង្ទីជ្រកងុ្ ត្ហើយចំនួនត្នោះជ្រតូវបានរពំងឹ្ថានងឹ្ត្កើនត្ឡើង្រហូតែល់ ៦៨% ជ្រតឹមឆោ ២ំ០៥០ ែូត្ចោោះ
ត្ហើយត្ទើបមនិថ្មនថ្តរែឋត្ទ ប៉ាុថ្នដរាជរែឋធានឬីរែឋធានី មានតួនាទីកានថ់្តសំខានត់្ៅកោុង្ការជ្រគបជ់្រគង្កំត្ណើ ន នងិ្
ការអភវិឌ្ឍត្ៅទីជ្រកុង្11។ កំត្ណើ នត្នោះនឹង្លយចុោះវញិ12 ត្ោយារថ្តជ្របាជនចោំកជ្រសុក និង្ជ្រកុមសហគមន៍
ជ្រកីជ្រកត្ផ្សង្ត្ទៀតថ្ែលរស់ត្ៅតំបនា់យទីជ្រកងុ្មានកំត្ណើ នខាែ ងំ្ាង្កំត្ណើ នត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្13។ ជ្របការត្នោះគឺជ្រតឹម
ជ្រតូវខាែ ងំ្ោស់ ាពិត្សស ត្ៅនមបោដ ជ្របត្ទសថ្ែលមានចំណូលទប ែូចា ជ្របត្ទសកមពុាថ្ែលចនំួនជ្របា
ជនត្ៅតំបនា់យជ្រកងុ្ពុំសូវមានការអភវិឌ្ឍ នងឹ្ត្កើនត្ឡើង្យ៉ា ង្ឆបរ់ហ័ស ថ្ែលទមទរឱ្យមានអភបិាលកិចចរងឹ្
មាតំ្ែើមបតី្ោោះជ្រាយបញ្ជា កង្ាោះត្ហោឋ រចនាសមពន័ធ ត្ោយារតំបនទ់ងំ្ត្នោះបានកំពុង្ជ្របឈមនឹង្បញ្ជា ត្នោះរចួ
មកត្ហើយ។ ចនំួនជ្របាជនត្ៅកោុង្រាជធានភីោតំ្ពញ មានកំត្ណើ នត្កើនត្ឡើង្ត្ទាែង្ោបព់ីឆោ ១ំ៩៩៦ ែល់ឆោ ំ
២០០៨14 ត្ហើយចំនួនត្នោះបានរពំឹង្ថានឹង្បនតត្កើតត្ឡើង្រហូតែល់ជ្របថ្ហល ២.២ លាននាកត់្ៅកោុង្ឆោ ២ំ០១៨15 
ថ្ែលជំត្រឿនត្លើកត្ជ្រកាយនឹង្ត្្ាើត្ឡើង្ត្ៅកោុង្ឆោ ២ំ០១៩16។ គិតជ្រតឹមឆោ ២ំ០១៥ ចោំកជ្រសុកត្ៅកោុង្ជ្របត្ទស
មានចំនួន ២៤.៥% ពជីនបទមកទីជ្រកងុ្17 ថ្ែលចំនួនត្នោះនឹង្ត្កើនត្ឡើង្ត្ោយារថ្តរាជធានីភោតំ្ពញមានកនត
ជំរញុាត្ជ្រចើន ែូចា ឱ្កាសការងារ ការអបរ់លំអជ្របត្សើរាង្ និង្ត្ហោឋ រចនាសមពន័ធលអជ្របត្សើរាង្ត្ៅទីជន  
បទ18។ ការត្កើនត្ឡើង្នូវទីជ្រកុង្តូចែូចា បាតែ់ំបង្ និង្ជ្រពោះសីហនុ កន៏ឹង្ជំរញុកំត្ណើ នតជ្រមូវការអភបិាលកិចចទី
ជ្រកុង្ជ្របកបត្ោយជ្របសិទធភាព និង្អាចអនុវតតបានកានថ់្តទូលំទូលាយផ្ង្ថ្ែរ។ បោដ ទជី្រកុង្នានាត្ៅជុំវញិពិភព
ត្លាកនាត្ពលបចចុបបនោមានកាកសំណល់ចនំួន ៧០% ម្នកាកសំណល់សរបុ19 ថ្ែលាសូចនាករែល៏អបំផុ្ត
ទមទរឱ្យមានការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់យ៉ា ង្លអបផុំ្ត។ 

ការចូលរមួរបស់ជ្របាពលរែឋ និង្ការអនុញ្ជញ តឱ្យពួកត្គចូលរមួត្ៅកោុង្ែំត្ណើ រការត្្ាើត្សចកដីសត្ជ្រមចចតិត 
នឹង្កាែ យាបញ្ជា សំខានថ់្ែលជ្រតូវត្ោោះជ្រាយ ត្ោយារថ្តបោដ ទីជ្រកុង្ទងំ្ត្នាោះនឹង្មានកំត្ណើ នជ្របាជន

                                                                    
10 World Bank, 2017. ‘World Development Report: Governance and the Law.’ Washington DC, USA.   
11Clarke Alvarez, P., Huet, G. & Peterson, G. (2008). Lessons for the urban century: Decentralized infrastructurefinance in the World Bank. 
Washington, DC: World Bank. 
12OECD. (2015). The metropolitan century: Understanding urbanisation and its consequences. (Policy Highlights). Paris: OECD. 
13Avis, W. 2016. ‘Urban Governance’. UK:GRDSC, University of Birmingham.  
14Open Development Cambodia, accessed at: https://opendevelopmentcambodia.net/topics/population-and-censuses/.  
15Ministry of Planning - Cambodian RGC‘Migration in Cambodia’ (2012).  
16Sen David 2017. “Election delays 2018 census”. Khmer Times 8 November 2017. http://www.khmertimeskh.com/5089529/election-delays-
2018-census/ 
17See n9.  
18National Institute of Statistics, Ministry of Planning. “Cambodia Inter-Censal Survey 2013, Final Report.”  
19Avis, W. 2016. ‘Urban Governance’. UK:GRDSC, University of Birmingham. 

https://opendevelopmentcambodia.net/topics/population-and-censuses/
http://www.khmertimeskh.com/5089529/election-delays-2018-census/
http://www.khmertimeskh.com/5089529/election-delays-2018-census/
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ខពស់ខាែ ងំ្ត្ៅកោុង្តបំនា់យជ្រកុង្ ថ្ែលពុំសូវមានការអភវិឌ្ឍែូចត្ៅតបំនក់ោដ លទីជ្រកងុ្20។ អាាា ្រមូលោឋ ន 
អង្គការសង្គមសីុវលិ វស័ិយឯកជន និង្វស័ិយាធារណៈ នឹង្ជ្រតូវត្្ាើការងារត្ោយសហការគាោ  ជ្របសិនត្បើចង្់
ត្ជៀសវាង្ផ្លប៉ាោះ ល់សង្គម និង្បរាិា ន្ៃន់្ ៃរ ជ្រពមទងំ្ត្ែើមបធីានាថាទីជ្រកុង្ត្ៅថ្តាកថ្នែង្លអជ្របត្សើរសជ្រមាប់
រស់ត្ៅ21។ 

តជ្រមូវការការជ្រាវជ្រាវត្លើអភបិាលកិចចទីជ្រកងុ្មានកានថ់្តខពស់ត្ឡើង្ នងិ្បានកាែ យាបញ្ជា ចមបង្មយួ
ត្ៅកមពុា។ ែូចអាីថ្ែលត្សៀវត្ៅរបស់ត្លាក ត្ជ្រសៀង្  (Sreang et al) បានទញទឡាីករណ៍22 ត្ៅកោុង្របាយ
ការណ៍ជ្រាវជ្រាវរបស់ខែួនសដីពីផ្លប៉ាោះ ល់ម្នកំថ្ណទជ្រមង្វ់មិជឈការសដីពីអភបិាលកចិចទីជ្រកុង្ត្ៅកមពុាត្ហើយថា 
មនិមានការគិតគូរពិោរោត្លើអភបិាលកិចចទីជ្រកុង្ត្ឡើយត្ៅកមពុា ត្ហើយត្គាលនត្យបាយវមិជឈការបចចុបបនោ 
ជ្រតូវថ្តត្រៀបចំត្ឡើង្វញិ នងិ្ជ្រតូវថ្តមានបរយិបន័ោ ជ្របសិនត្បើវាមានការរមួចំថ្ណកាវជិាមានចំត្ ោះសង្គមាត។ិ ែូចអាី
ថ្ែលវទិាាា នអភវិឌ្ឍនត៍្ជ្រៅជ្របត្ទស (ODI) បានរកត្ ើញត្ៅកោុង្ការសិការបស់ខែួន កព់ន័ធនងឹ្ការជ្រគបជ់្រគង្
កាកសំណល់ អភបិាលកចិចគឺសំខានា់ោបំាចត់្ៅកោុង្ការផ្ដល់ត្សវាជ្របកបត្ោយភាពត្ាគជយ័23។ ត្ៅត្ពល
ជួលអោកផ្គតផ់្គង្ឯ់កជន ជ្របាពលរែឋជ្រតូវបានគិតត្សវាត្ជ្រៅផ្ែូវការខពស់ាង្្មៅន ឬមនិមានត្សវាជ្របមូលសំរាម
ទល់ថ្តត្ាោះកម៏ាន។ កនត ត្នោះ ជ្របសិនត្បើការផ្ដល់ត្សវាជ្រតូវបានត្រៀបចំត្ឡើង្ត្ោយឱ្យវស័ិយឯកជនាអោកផ្គត់
ផ្គង្ត់្ោយមនិមានការត្បដាា ចតិតខពស់ពីរាជរោឋ ភបិាលកមពុាត្ៅកោុង្ការបត្ង្េើតជ្រកបខណឌ ចាប ់ការអនុវតតចាប ់និង្
ជ្របាកវ់ភិាគទនត្ទត្នាោះ សហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ ទំនង្ានឹង្មនិទទួលបានត្សវាជ្របមូលសំរាមលអត្ឡើយ24។ 

៣.១.២ អភបិាលកចិចលអ 

អភបិាលកិចចលអមានត្គាលត្ៅចុង្ត្ជ្រកាយពីរគឺត្ែើមបបីត្ង្េើតសង្គមមយួថ្ែលមានអភបិាលកិចចលអ និង្ 
វបិុលភាព ថ្ែលត្នោះអាចសត្ជ្រមចបានត្ោយភាពត្ាគជយ័នមរយៈការបត្ង្េើតាា បន័ ចាប ់នងិ្សង្គមមយួថ្ែល
ត្លើកកមពស់ត្គាលការណ៍ម្នអភបិាលកិចចលអ ត្ហើយត្គអាចែឹង្ថាត្ៅកោុង្ជ្របត្ទសថ្ែលមាននីតិរែឋ គឺមានការចូល
រមួ ការផ្ដល់មតិជ្រតឡប ់គណត្នយយភាព តមាែ ភាព ការត្្ែើយតប ជ្របសិទធភាព និង្ជ្របសិទធផ្ល សមភាព និង្បរយិ
បន័ោភាព នងិ្ភាពជ្រសបចាប2់5។ 

៣.១.៣ ជ្របា្បិត្តយយ នងិ្អភបិាលកចិចលអ 

ជ្របា្ិបត្តយយ នងិ្អភបិាលកិចចលអ ភាគត្ជ្រចើនមានទំនាកទ់នំង្ាមយួគាោ ត្ោយផ្ទទ ល់។ ត្គាលការណ៍ា
ត្ជ្រចើនម្នអភបិាលកិចចលអ ែូចា គណត្នយយភាព និង្តមាែ ភាព ជ្រតូវបានបស្រញ្ជា បចូលយ៉ា ង្ត្ជ្រៅត្ៅកោុង្បទោឋ ន
លទធិជ្របា្ិត្តយយ ប៉ាុថ្នតជ្របា្ិបត្តយយមនិថ្មនសំខានោ់បំាចត់្ោយខាោះមនិបានសជ្រមាបអ់ភបិាលកចិចលអត្ឡើយ។ 
អភបិាលកិចចលអ ាត្រឿយៗ ជ្រតូវបានយល់ត្ ើញថាមានទំត្នារត្ៅរកជ្របត្ទសបសចិមត្លាក មានភាពលត្មអៀង្ និង្
មនិសមត្ហតុផ្លសជ្រមាបល់ទធិជ្របា្ិបត្តយយកូនកាត ់ឬត្ៅនមបោដ ជ្របត្ទសថ្ែលពាយមត្ឆព ោះត្ៅរកឧតដម

                                                                    
20Sam Agere, 2000, ‘Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives’, in Volume 11 of the Managing the Public Services: 
Strategies for Improvement Series, Commonwealth Secretariat. 
21Nuno F. da Cruz, Philipp Rode & Michael McQuarrie (2018): New urban governance: A review of current themes and future priorities, Journal 
of Urban Affairs. 
22 Chheat Sreang, Ann Sovatha & Kim  Sedara. 2012. Urban Governance in Decentralised Cambodia: An Under-researched Topic?. CDRI.  
23UN Habitat III Quito Policy and Issue Papers on Urban Governance and Urban Services; ODI. 
24UN Habitat III Quito Policy and Issue Papers on Urban Governance and Urban Services; ODI. 
25United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2009 ‘What is Good Governance?’, accessed 

at:    https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf.   

https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf


  

១១ 

គតិលទធិជ្របា្បិត្តយយ26។ ការជ្រាវជ្រាវត្នោះបានបញ្ជា កថ់ាវាអាចត្ៅរចួថ្ែលត្គាលការណ៍ម្នអភបិាលកចិចលអ
អាចភាា បា់មយួនងឹ្កនត ាកល់ាកម់យួចំនួន ែូចា ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ ត្ទោះបីាលទធិជ្របា្ិបត្តយយ
មនិទនែ់ំត្ណើ រការបានលអជ្របត្សើរកត៏្ោយ។ ជ្របសិនត្បើអាច ថ្ផ្អកត្លើជ្របវតតិាស្រសតនាត្ពលលៅីៗត្នោះ អភបិាលកិចច
លអនឹង្មនិអាចអភវិឌ្ឍនប៍ានលអជ្របត្សើរកោុង្ជ្របត្ទសកមពុា ជ្របសិនត្បើគាៅ នត្គាលការណ៍ម្នលទធិជ្របា្ិបត្តយយ។ 

៣.១.៤ អភបិាលកចិចត្ៅកមពុា 

របាយការណ៍ាត្ជ្រចើនសដីពីអភបិាលកិចចត្ៅកមពុា បាន្ែុោះបញ្ជច ំង្នូវាា នភាពមនិសូវលអត្នាោះត្ទ។ ្នាគារ
ពិភពត្លាកបានចង្ជ្រកង្ទិនោនយ័សូចនាករអំពីអភបិាលកិចចាមយួជ្របត្ទសាង្ ២០០ ោបន់ងំ្ពីឆោ ២ំ០០៦ ត្ោយ
បានជ្របមូលពត័ម៌ានពាីា បន័ អង្គការមនិថ្មនរោឋ ភបិាល អោកឯកត្ទស ជ្រគឹោះាា នអាជីវកមៅ និង្អោកជ្រាវជ្រាវ ត្ែើមប ី    
ផ្លិតរបាយការណ៍ ថ្ែល្ែុោះបញ្ជច ំង្ថាត្តើជ្របត្ទសមយួអនុវតតបានលអជ្របត្សើរាលកេណៈអនតរាតិកជ្រមតិោ។

 
 

ជ្រកាហាកិទ ី១27៖ សូចនាករអភបិាលកចិចសជ្រមាបជ់្របត្ទសកមពុា28 
កមពុាាបច់ោំតថ់ាោ កម់និលអប៉ាុនាៅ នត្ឡើយត្ៅត្លើឆកអនតរាតិ ត្ទោះបីាជ្របត្ទសមយួត្នោះបានបងាា ញ

នូវការថ្កលមអត្លើជ្របសិទធភាពម្នការជ្រគបជ់្រគង្របស់រោឋ ភបិាល និង្សាិរភាពនត្យបាយ និង្ការមនិមានអំត្ពើ
ហិង្ា ឬត្ភរវកមៅ។ ការថ្កលមអត្លើជ្របសិទធភាពម្នការជ្រគបជ់្រគង្របស់រោឋ ភបិាល គួរថ្តបងាា ញថាត្សវាាធារណៈ
គឺអាចថ្កលមអត្ោយជ្រសបនមត្គាលការណ៍ម្នអភបិាលកចិចលអ។  

ចំថ្ណកឯចំោតថ់ាោ កត់្ៅកោុង្ជ្របត្ទស កមពុាកា៏បច់ោំតថ់ាោ កម់និលអថ្ែរត្លើសូចនាករអភបិាលកិចច
 កព់ន័ធនងឹ្ត្សវាាធារណៈ លទធកមៅាធារណៈ និង្ែំត្ណើ រការតមាែ ភាព ត្នោះត្បើត្យង្នមរបាយការណ៍ឆោ ំ

                                                                    
26Menocal, A. 2007. ‘Analysing the relationship between democracy and development: defining basic concepts and assessing key linkages’. 
Wilton Park Conference on Democracy and Development. 
27Bars denote percentage points that indicate how many countries rank below Cambodia on an indicator. As such, good governance scores 
would be 75-100, whereas bad governance would be 0-25.  
28World Bank, 2018. ‘Worldwide Governance Indicators’. Accessed at: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 

ឆោ  ំជ្របត្ទស 

កមពុា 

កមពុា 

កមពុា 

កមពុា 

កមពុា 

កមពុា 

នីតិរែឋ 

 

គុណភាពម្នការអនុវតតចាប ់

ការជ្រតួតពិនិតយត្លើអំត្ពើពុករលួយ 

ជ្របសិទធភាពម្នការជ្រគបជ់្រគង្
របស់រាជរោឋ ភិបាល 

សូចនាករ 

សំត្ឡង្ជ្របាពលរែឋ និង្
គណត្នយយភាព 

សាិរភាពនត្យបាយ និង្ការមនិ
មានអំត្ពើហិង្ា/ត្ភរវកមៅ 

កជ្រមតិភាគរយ (0 ែល់ 100) 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports


  

១២ 

២០១៤ របស់អង្គការតមាែ ភាពកមពុា (TIC)29។ ត្ៅកោុង្បរបិទត្សវាាធារណៈ សជ្រមាបម់ស្រនតីថ្ែលទទួលបនទុក 
និង្ទទួលខុសជ្រតូវចំត្ ោះសកមៅភាពរបស់ខែួន អង្គការតមាែ ភាពកមពុាបានឱ្យពិនទុ ២៥/១០០  ឬ ត្ខាយ ត្ោយ
បានកតស់មាគ ល់នូវកង្ាោះតុលាការរែឋបាល និង្វធិានការែំត្ោោះជ្រាយម្ផ្ទកោុង្។ ចំថ្ណកត្ៅកោុង្បរបិទលទធកមៅ
ាធារណៈ ឬែំត្ណើ រការត្ែញម្លែវញិ ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទគីាឺអោកទទួលផ្លយ៉ា ង្ត្ជ្រចើន ថ្ែលបានទទួលកចិចសនា
ជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ៅរាជធានីភោតំ្ពញ ថ្ែលអង្គការតមាែ ភាពកមពុា បានឱ្យពិនទុខពស់បនតិច គឺ ៥០/១០០ ឬ   
ម្យម។ ត្គបានកតស់មាគ ល់ត្ ើញថាមានការោកត់្ចញនូវវធិានការការ រសុវតាិភាពត្ែើមបកីាតប់នាយហនិភយ័
ម្នអំត្ពើពុករលួយត្ៅកោុង្ថ្ផ្ោកលទធកមៅាធារណៈ ែូចា ចាបស់ដីពីលទធកមៅាធារណៈ ថ្ែលបានអនុមត័ត្ៅឆោ ំ
២០១២ ត្ លគឺ ១០ ឆោ តំ្ជ្រកាយត្ពលត្្ាើកិចចសនាែល់ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទីត្ៅកោុង្ឆោ ២ំ០០២30។ មានាា បន័
ត្ផ្សង្ត្ទៀតបានកតស់មាគ ល់ត្ ើញថាមានការសូកបា៉ា នត់្ៅកោុង្ការផ្ដល់កិចចសនាលទធកមៅាមយួនឹង្ជ្រកសួង្នានារបស់
កមពុា3132។ របាយការណ៍ អង្គការតមាែ ភាពកមពុា បានផ្ដល់ពនិទុ ០/១០០ ឬ ត្ខាយខាែ ងំ្ កព់ន័ធនឹង្ឯករាជយភាពម្ន
អង្គភាពជ្របឆងំ្អំត្ពើពុករលួយ (ACU) របស់កមពុា ថ្ែលត្ៅថ្តត្ោទាសំណួរថាត្តើអំត្ពើពុករលួយជ្រតូវបាននម
ោនបានលអកជ្រមតិោត្ោយាា បន័មយួត្នោះ33។ 

លវកិាាតិរបស់ជ្របត្ទសកមពុា ាត្រឿយៗ ផ្ដល់នូវពត័ម៌ាន “មនិជ្រគបជ់្រគាន”់ និង្ “មនិាកល់ាក”់34 ថ្ែល
ជ្របការត្នោះត្្ាើឱ្យមានការលំបាកសជ្រមាបា់ធារណជនកោុង្ការវភិាគ និង្ការថ្សាង្យល់អំពីពត័ម៌ានត្នោះ ត្ោយ 
ារថ្តពត័ម៌ានលមអតិាកល់ាកា់ទូត្ៅជ្រតូវបានែកត្ចញ ថ្ែលាត្ហតុត្្ាើឱ្យរាជរោឋ ភបិាលកមពុាអាចត្គចត្វស
ពីគណត្នយយភាព កព់ន័ធនងឹ្ការចំោយមូលនិ្ ិ។  

កង្ាោះខាតអភបិាលកចិចលអជ្រតូវបានអោកជំនាញ និង្ាា បន័សិកាាត្ជ្រចើនត្លើកមកពភិាកាត្ែញត្ោល
យ៉ា ង្ផុ្លផុ្ស35។ ត្ទោះបីាយ៉ា ង្ត្នោះកដី មានទឡាីករណ៍យ៉ា ង្រងឹ្មាតំ្ោយថ្ផ្អកត្លើបទោឋ ន នត្យបាយ និង្សិទធិ
សជ្រមាបក់ារត្ជ្របើជ្របាស់សូចនាករអភបិាលកិចចត្ែើមបវីាស់ថ្វង្គុណភាពម្នអភបិាលកចិច  កព់ន័ធនងឹ្ការផ្ដល់ទំនិញ
ាធារណៈ ែូចា ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ាត្ែើម។

                                                                    
29Transparency International, 2014. ‘Corruption and Cambodia’s Governance System: The need for reform’. National Integrity System 
Assessment. Phnom Penh, Cambodia. 
30UNEP, 2018. ‘State of Waste Management in Phnom Penh, Cambodia’. 
31See n22.  
32The Global Fund, 2013. ‘Investigation Report of Global Fund Grants to Cambodia’. Office of the Inspector General, Geneva.   
33See n22. 
34International Budget Partnership, 2017. ‘Open Budget Survey 2017’. Accessed at: 
http://www.cambodianbudget.org/files/publication_file/d75eb879f668b18015a52d83bc9a1bcf-OBS-2017-eng.pdf 
35Andrew Whiteman, Peter Smith and David C. Wilson, 2001, ‘Waste Management: An Indicator of Urban Governance’,  accessed 09/08/2017: 
http://davidcwilson.com/project/waste-management-an-indicator-of-urban-governance/ Karen Mossberger, Susan E. Clarke, Peter John, 
2012, ‘The Oxford Handbook of Urban Politics’, 

 

http://www.cambodianbudget.org/files/publication_file/d75eb879f668b18015a52d83bc9a1bcf-OBS-2017-eng.pdf
http://davidcwilson.com/project/waste-management-an-indicator-of-urban-governance/


  

 

 

 
  

 
ករណីសកិា៖ ការក្រប់ក្រងកាកសណំលរ់បសជ់នជាត្ិជប ុន   

 
ត្ៅជ្របត្ទសជប៉ាុន កិចចសហជ្របតិបតតិការយ៉ា ង្មានជ្របសិទធភាពរវាង្រោឋ ភបិាលថាោ ក់ាតិ និង្មូលោឋ ន វស័ិយឯកជន 

និង្វស័ិយាធារណៈ បានត្ែើរតួនាទីយ៉ា ង្សំខាន់សជ្រមាបក់ារអនុវតតជ្របពន័ធទំត្នើបសជ្រមាបក់ារជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្។ 
  

រែឋបាលថាោ កា់តិ និង្មូលោឋ ន រមួគាោ ទទួលខុសជ្រតូវ ោបព់ីការជ្របមូលទិនោន័យរហូតែល់ការផ្ដល់ហិរញ្ញបបទន។ 
ត្យង្នម្នាគារពិភពត្លាក ៩៩% ម្នកាកសំណល់សរុបចំនួន ៤៤ លានត្ននថ្ែលបានផ្លិតាត្រៀង្រាល់ឆោ  ំ ជ្រតូវ
បានត្គយកមកថ្កម្ចោត្ជ្របើជ្របាស់ត្ឡើង្វញិ ឬបំថ្លង្ត្ៅាថាមពលត្ោយត្រាង្ចជ្រកបំថ្លង្កាកសំណល់ត្ៅាថាមពល ត្ៅ
ទូទងំ្ជ្របត្ទសជប៉ាុន។ អោកអត្ង្េតការណ៍មយួចំនួនបានពិនិតយនមោនជ្រគប់ជ្រគង្កាកសំណល់ត្នោះរហូតមក នមរយៈ
ជ្របម្ពណីវបប្មព៌ីអតីតកាលនាសមយ័ ត្អែុ (Edo) (ឆោ ១ំ៦០៣-១៨៦៨) ាសម័យកាលថ្ែលជ្របាជនជប៉ាុនបានោប់
ត្ផ្ដើមថ្កម្ចោត្ជ្របើជ្របាស់ត្ឡើង្វញិនូវអាីថ្ែលពួកត្គបានផ្លិត។ ត្មាទនភាពត្លើភាពាអ តកជ៏្រតូវបានត្គឱ្យតម្មែខពស់ខាែ ងំ្ោស់
ត្ៅកោុង្ជ្របត្ទសជប៉ាុន។ កោុង្កមៅវ ិ្ ីជ្របកួតបាល់ទតែ់ត្ណតើ ម នរងាា នព់ិភពត្លាកត្ៅកោុង្ជ្របត្ទសរុសសុកីាលពីត្ែើមឆោ តំ្នោះ 
អោកគាជំ្រទជនាតិជប៉ាុនបានបនតាោ កត់្ៅទីត្នាោះ ត្ជ្រកាយត្ពលកមៅវ ិ្ ីជ្របកួតបានចប ់ពួកត្គត្ៅថ្តបនដជួយ សមាអ តពហុកីឡោឋ ន។ 
 

នមរយៈទសសនៈម្នអភបិាលកិចច ការបត្ង្េើត “ឯការថ្ណនា ំហេុម ិ(Gomi)” ថ្ែលាឯការថ្ណនាមំានកជ្រមាស់ 
២៤ ទំពរ័សដីពីការត្បាោះត្ោលសំរាម និង្ត្រាង្ចជ្រកថ្កម្ចោត្ឡើង្វញិថ្ែលបានត្រៀបចំត្ឡើង្ត្ោយមស្រនតីកោុង្ជ្រសុកត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្  
តូកយូ ថ្ែលបានជួយ បត្ង្េើននូវការយល់ែឹង្សីុជត្ជ្រៅអំពីការជ្រគប់ជ្រគង្សំណល់សជ្រមាប់ាធារណជន។  
 

ោបន់ងំ្ពីទសវតសរឆ៍ោ  ំ ១៩៩០ ចាបស់ដីពីការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ាត្ជ្រចើនជ្រតូវបានោកឱ់្យអនុវតតត្ែើមបរីតឹបនតឹង្
ែល់ត្គាលការណ៍ម្នការបត្ង្េើតកាកសំណល់ និង្ត្លើកកមពស់ កាតប់នាយ ត្ជ្របើជ្របាស់ និង្ថ្កម្ចោត្ឡើង្វញិ។ 

ខុសពីរាជធានីភោតំ្ពញ ការជ្របមូលសំរាមត្ៅកោុង្ជ្របត្ទសជប៉ាុនភាគត្ជ្រចើនគឺត្្ាើត្ឡើង្ត្ោយជ្រកុមហ ុនតូចៗត្ៅនម
តំបនម់ូលោឋ ន និង្មនិមានតួអង្គថាោ កា់តិសំខានត់្នាោះត្ទ។ រាជរោឋ ភបិាលថាោ ក់ាតិជប៉ាុនកជ៏ួយ ផ្ដល់ឧបតាមា្នែល់ាលា
រាជធានភីោតំ្ពញត្ែើមបបីត្ង្េើតត្រាង្ចជ្រកជ្របជ្រពឹតតិកមៅកាកសំណល់ផ្ង្ថ្ែរ។  

 

 
 

ជ្របភព៖ អាីត្ៅគឺាកាកសំណល់ ២.០៖ ទសសនៈវស័ិយសកលម្នការជ្រគប់ជ្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ជ្រតឹមឆោ ២ំ០៥០ 
ត្ោយ្នាគារពិភព ត្លាក។ ត្បើត្យង្នមអតាបទារពត័៌មានរបស់ ឌឹ្ ោត្ភន ថាម (The Japan Times) ការត្បាោះ
ត្ោលកាកសំណល់៖ មិនថ្មនជ្រគានថ់្តាការផ្ទុ កសំរាមត្នាោះត្ទ ែីសជ្រមាប់ោកសំ់រាម៖ ទីជ្រកុង្តូកយូរកីចត្ជ្រមើនត្ោយសំរាម
របស់ខែួ ន ត្នោះគឺាអតាបទារព័តម៌ានថ្ែលបានចុោះផ្ាយត្ោយ The Japan Times។ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ និង្
ការថ្កម្ចោត្ឡើង្វញិត្ៅកោុ ង្ជ្របត្ទសជប៉ាុនគឺាឱ្កាសសជ្រមាប់ជ្រកុមហ ុនអឺរ ៉ាុប (ត្ផ្ទដ តត្លើ  SMEs) ត្នោះត្បើត្យង្នម
មជឈមណឌ លសហភាពអឺរ ៉ាុប-ជប៉ាុនសជ្រមាបក់ិចចសហជ្របតិបតតិការឧសាហកមៅ។  
រូបភាពែកជ្រសង្ត់្ចញព ីhttps://www.givemesport.com/. 

១៣ 

https://www.givemesport.com/


  

១៤ 

៣.២ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទជី្រកងុ្ (MSWM) 

ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ សំត្ៅត្លើែំត្ណើ រការម្នការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ៅកោុង្តបំន់
ទីជ្រកុង្។ ាទូត្ៅ ត្គបានថ្បកថ្ចកោចត់្ោយថ្ឡកពគីាោ រវាង្កាកសំណល់ត្រាង្ចជ្រក ឬគត្ជ្រមាង្ឧសាហកមៅ 
ថ្ែលាត្រឿយៗ មនិថ្មនាកាកសំណល់រងឹ្ និង្អាចមានារធាតុគមីមីានត្ជ្រគាោះថាោ ក ់និង្កាកសំណល់នមផ្ទោះ 
អាជីវកមៅខាោ តតូច និង្កាកសំណល់ត្ៅកថ្នែង្ាធារណៈ ថ្ែលជ្រតូវបានោតទុ់កថាាកាកសំណល់រងឹ្កោុង្ទ ី   
ជ្រកុង្។ ត្លើសពីត្នោះត្ៅត្ទៀត ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ មនិសំត្ៅត្លើទឹកសអុយ ឬទឹកកង្ាកត់្ឡើយ។ 

៣.២.១ ត្គាលនត្យបាយ បទបបញ្ញតត ិនងិ្ាវនរាា បន័ 

ត្ៅកោុង្រាជធានភីោតំ្ពញ ការជ្របមូល នងិ្ការចំោយត្លើការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ បចចុបបនោ
គឺជួលជ្រកុមហ ុនឯកជនឱ្យផ្គតផ់្គង្ត់្សវាត្នោះ។ ត្ៅកោុង្ឆោ ២ំ០០២ ជ្រកុមហ ុន សីុនជ្រទី (ត្ខមបូឌា) បានទិញសិទធកិិចច
សនាពីជ្រកុមហ ុន ភ តី្អសប តី្ខ អិល្ីឌ្ី (PSBK Ltd.) ត្ែើមបជី្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្ត្នោះ។ ាលា
រាជធានីភោតំ្ពញ និង្សីុនជ្រទី បានចុោះកចិចសនារយៈត្ពល ៥០ឆោ សំដីពីការផ្ដល់ត្សវាជ្របមលូសំរាមត្ៅកោុង្រាជធានី
ភោតំ្ពញ36។ 

ជ្រកុមជ្របឹការាជធានីភោតំ្ពញ (PPCC) មានថ្ែនសមតាកចិចត្ៅកោុង្រាជធានភីោតំ្ពញកោុង្ការបត្ង្េើត ត្លើក
កមពស់ នងិ្ធានានិរនតរភាពម្នការអភវិឌ្ឍនមថ្បបលទធិជ្របា្ិបត្តយយ។ ជ្របធានជ្រកុមជ្របឹកានាត្ពលបចចុបបនោគ ឺ
ឯកឧតដម អភបិាល  ួង្ ត្ជ្រសង្ ថ្ែលជ្រតូវបានថ្តង្នងំ្ត្ោយរែឋមស្រនតីជ្រកសួង្មហម្ផ្ទ ថ្ែលមានអាណតតិរយៈ
ត្ពល ៤ ឆោ  ំនិង្អាចបនតកានត់ំថ្ណង្យ៉ា ង្ត្ជ្រចើនបផុំ្តគពឺីរអាណតតិ37។ ជ្រកុមជ្របកឹាខណឌ  និង្ជ្រកុមជ្របឹកាសងាេ តគ់ឺ
សាិតត្ៅត្ជ្រកាមបងាគ ប ់ និង្ការជ្រគបជ់្រគង្របស់ជ្រកុមជ្របឹការាជធានីភោតំ្ពញថ្ែរ។ ត្ទោះាយ៉ា ង្ោកត៏្ោយ តួនាទ ី
ភារកិចច នងិ្ទំនាកទ់ំនង្ការងាររបស់ជ្រកុមជ្របឹការាជធានភីោតំ្ពញ ជ្រកុមជ្របកឹាខណឌ  នងិ្ជ្រកុមជ្របឹកាសងាេ តគ់ឺជ្រតូវ
បានកំណតត់្ោយរែឋមស្រនតីជ្រកសួង្មហម្ផ្ទ  ថ្ែលាឧបនាយករែឋមស្រនតី សត្មដចជ្រកឡាត្ហម ស ត្ខង្។ ត្លើសពី
ត្នោះត្ៅត្ទៀត មានចាប3់8 និង្ត្គាលនត្យបាយ39 មយួចំននួ កព់ន័ធនងឹ្អភបិាលកិចចការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់
រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្។ 

                                                                    
36See n23. 
37Organic Law on Administration of Capital City, Province, Municipality, District and Khan (2008): http://www.cdc-
crdb.gov.kh/cdc/twg_network/country_systems_cambodia/strengthening_national_systems/documents_for_reform/sndd/organic_law_2008
_en.pdf 
38Sub-Decree On Solid Waste Management, No. 36 (1999), Sub -Decree on Urban Solid Waste Management, No. 113 (2015), Waste Storage, 
Cleansing, Waste Discharge and Penalties on Improper Waste Disposal in Phnom Penh Municipality (2013). 
39Inter-Ministerial Declaration of Ministry Of Interior-Ministry of Environment on Waste and Solid Waste Management in Province / 
Municipalities of Cambodia, No. 80 (2003), Draft Strategy and Methodology for Improving Waste Management and Cleansing, Collection and 
Transport of Solid Waste in Phnom Penh Capital Sechkdey Chun Damnoeng (Notification) On Waste Storage, Cleansing, Waste Discharge and 
Penalties on Improper Waste Disposal in Phnom Penh Municipality, No. 13 (2013), Instruction Plan on the Application of Penalties to Promote 
Environmental Sanitation Raising In Phnom Penh Municipality, No. 09 (2010), Sechkdey Nainoam (Instruction) on Penalties on Waste Disposal 
in Public Area, No. 16 (2010), Instruction Plan on Waste Separation Promotion in Phnom Penh Municipality, No. 08 (2010). 

http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/twg_network/country_systems_cambodia/strengthening_national_systems/documents_for_reform/sndd/organic_law_2008_en.pdf
http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/twg_network/country_systems_cambodia/strengthening_national_systems/documents_for_reform/sndd/organic_law_2008_en.pdf
http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/twg_network/country_systems_cambodia/strengthening_national_systems/documents_for_reform/sndd/organic_law_2008_en.pdf


  

១៥ 

៣.២.២ ការបត្ញ្ចញ សមាសភាព ការជ្របមលូ នងិ្ការត្បាោះត្ោលកាកសំណល់ 
រាជធានីភោតំ្ពញបត្ញ្ចញកាកសំណល់ទីជ្រកុង្ជិត ៤.០៩ លានត្ននកោុង្មយួឆោ 4ំ0។ ត្ៅកោុង្ឆោ ២ំ០១៥ 

កាកសំណល់ថ្ែលបានបត្ញ្ចញនមផ្ទោះមានចំនួនជ្របថ្ហលា ៥៥% ម្នចំននួកាកសំណល់ទីជ្រកុង្សរបុ ថ្ែល
ចំនួនត្ផ្សង្ត្ទៀតគបឺត្ញ្ចញពសីោឋ គារ (១៧%) ត្ភាជនយីោឋ ន (១៤%) ផ្ារ (៨%) ហង្លករ់ាយ (៦%) និង្
សំណល់ការយិល័យ (១%)41។ 

សំរាមគឺបត្ញ្ចញត្ៅនមផ្ទោះ កថ្នែង្អាជីវកមៅខាោ តតូច និង្ទីនងំ្ត្ផ្សង្ត្ទៀត ត្ហើយត្គយកវាត្ៅោកត់្ៅ
ខាង្ត្ជ្រៅត្ែើមបឱី្យត្គមកជ្របមលូ។ ត្ៅទីនងំ្ភាគត្ជ្រចើន សំរាមជ្រតូវបានោកត់្ៅកោុង្លង្ផ់្ទែ សទីក និង្យកត្ៅត្ោល
ត្ៅគំនរសំរាមត្ៅែង្ផ្ែូវ ខាង្ត្ជ្រៅផ្ទោះ ្ុង្ោកសំ់រាម្ំៗ ឬត្ៅទីនងំ្ថ្ែលបានកណំត ់ឬត្បាោះត្ោលត្ោយខុស
ចាបត់្ៅកោុង្ទត្នែ ឬកថ្នែង្ត្ផ្សង្ត្ទៀត ែុត ឬកបក់ោុង្ែ។ី ការត្បាោះត្ោលសំរាមខុសចាប ់ឬការកបសំ់រាមត្ៅកោុង្
ែី ជ្រតូវបានរាយការណ៍ត្ោយសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ចនំួន  ៧៥  ថាត្ោយារថ្តមនិមានការជ្រគបជ់្រគង្កាក
សំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ ឬត្សវាជ្របមូលសំរាមចូលែល់កោុង្សហគមនរ៍បស់ពកួគាតត់្ៅកោុង្ឆោ ២ំ០១៧42។  

បញ្ជា សំខានម់យួគឺថាមានថ្តជ្របាពលរែឋមយួចំនួនតូចថ្តប៉ាុត្ោណ ោះថ្ែលមាន្ុង្សំរាម ឬ្ុង្ោកសំ់រាម
្ំៗ។ កង្ាោះ្ុង្សំរាមថ្ែលាគជ្រមបការ រសំរាម ថ្ែលមាននយ័ថាសំរាមថ្ែលត្គយកត្ៅត្ោលត្ែើមបរីង្ោ់ឱំ្យ
ត្គមកជ្របមូល ាត្រឿយ ជ្រតូវបានថ្ហកពជ្រងាយត្ោយសតា ែូចា សតាសុនខ ឆៅ  កណដុ រ ាា  ឬជ្រតូវបានហូរត្ៅនម
ទឹកត្ពលមានទកឹលិចត្ៅកោុង្រាជធានីភោតំ្ពញ។ កែិនសំរាមករ៏តឹថ្តអាជ្រកកខ់ាែ ងំ្ត្ឡើង្ត្ោយារថ្តកង្ាោះ្ុង្សំរាម
ថ្ែរ។ កែិន នងិ្ាា នភាពទកីថ្នែង្ត្ោលសំរាមគឺាបញ្ជា ថ្ែលត្គបានត្លើកត្ឡើង្ាញឹកញាបត់្ៅត្ពលពិភាកា
អំពីការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ាមយួនឹង្ជ្របាពលរែឋត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្។ 

បនាទ បម់ក សំរាមនឹង្ជ្រតូវជ្របមលូត្ោយសីុនជ្រទី អោកត្រ ើសត្អតោយ ឬយកត្ៅត្បាោះត្ោលត្ោយខែួនឯង្។ 
ជ្របមាណា ៨០% ម្នសំរាមកោុង្ទីជ្រកងុ្ភោតំ្ពញជ្រតូវបានជ្របមូលត្ោយសីុនជ្រទីត្ែើមបយីកត្ៅោកត់្ោលត្ៅទីលាន
ោកសំ់រាមកោុង្ខណឌ ែត្ងាេ 43។ ការជ្របមូលសំរាម ឬ “ការយកសំរាម” គឺត្្ាើត្ឡើង្ត្ៅត្ពលម្លៃ និង្ត្ពលយប ់ត្ោយ
អាជ្រស័យត្លើទីនងំ្នីមយួៗត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្។ កាលវភិាគជ្របមូលសំរាមត្ៅនមផ្ែូវអាចត្្ាើត្ឡើង្ “ត្រៀង្រាល់ម្លៃ” 
“ត្រៀង្រាល់ពរីម្លៃមដង្” ឬ “បីែង្កោុង្មយួសបាដ ហ៍” ចំថ្ណកឯផ្ារមយួចំននួ ឬកថ្នែង្សំខានម់យួចំននួត្ផ្សង្ត្ទៀត គ ឺ
“មយួម្លៃពីរែង្”។ រលយនតែកឹសំរាមជ្រតូវបានត្គត្ជ្របើជ្របាស់ត្ែើមបតី្ែើរជ្របមូលសំរាមនមផ្ែូវសំខាន់ៗ ត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្ 
ចំថ្ណករត្ទោះតូចជ្រតូវបានត្ជ្របើជ្របាស់សជ្រមាបក់ារជ្របមូលសំរាមនមផ្ែូវលំ ត្លើកថ្លង្ថ្តត្ៅខណឌ ចារអំត្ៅ ថ្ែល
មនិមានការជ្របមូលត្ោយរទោះតូចៗត្ឡើយ44។ ត្គបានបា៉ា នា់ៅ នថាជ្របថ្ហលា ២០% ម្នសំរាមមនិជ្រតូវបាន
ជ្របមូលត្ឡើយ ត្ហើយ ៩.៣% គឺជ្រតូវបានត្គថ្កម្ចោត្ជ្របើជ្របាស់ត្ឡើង្វញិ ថ្ែលសំរាមត្ផ្សង្ត្ទៀតជ្រតូវបានត្គែុតត្ោល 
ឬកបក់ោុង្ែី ឬយកត្ៅត្បាោះត្ោលមនិផ្ែូវការ45។

                                                                    
40Provincial Departments of Planning, 2015. ‘Data Documentation on Provincial-Municipal situation in 2015’. 
41Seng, K. 2015. ‘Analysis of solid waste composition and waste forecasting in Phnom Penh with the production of methane from Dangkor 
landfill, Cambodia’. Institute of Technology of Cambodia. 
42 See n2.  
43See n23.  
44CINTRI schedules. Accessed at: CINTRI.com.kh 
45 See n23. 



  

១៦ 

៣.២.៣ សមតាភាព 

ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ គឺអនុវតតនម “ជ្របពន័ធទូទតលុ់យត្ោយអោកត្ជ្របើជ្របាស់”ផ្ទទ ល់     
ខែួន។ កម្ជ្រមត្សវាជ្របមូលសំរាមសរបុ ាទូត្ៅ គឺ ៤,០០០ ត្រៀល ឬ១.០០ ែុលាែ រអាត្មរកិកោុង្មយួខោង្ផ្ទោះត្ៅនម 
សហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ នងិ្ជ្រតូវត្គោកប់ញ្ចូ លត្ៅកោុង្វកិេយបជ្រតអគគិសនីថ្ែលត្ចញត្ោយអគគិសនីកមពុា (EDC)។ 
អោកត្ជ្របើជ្របាស់ាត្ជ្រចើនបានបែិត្ស្នម៍និបង្ម់្លែត្សវាឱ្យសីុនជ្រទី ប៉ាុថ្នតមានការរាយការណ៍តិចតចួោស់អពំីការ
ផ្ទដ ចត់្ភែើង្ត្ោយារថ្តការមនិបង្ត់្សវាត្នោះ46។  

សីុនជ្រទីមានកមៅករចំនួន ២,៣៥៩ នាកថ់្ែលកោុង្ចំត្ោមត្នាោះកមៅករចនំួន ១,៦៧៨ នាកត់្្ាើការថ្ផ្ោក
ជ្របតិបតតិការ។ សីុនជ្រទីមានរលយនតជ្របមូលសំរាមចំនួន ៤២៦ ត្ជ្រគឿង្ និង្រត្ទោះអូសសំរាមចំនួន ២៧៣ សជ្រមាប់
ការជ្របមូលសំរាម47។ 

៣.២.៤ ត្សែឋកចិចត្ជ្រៅជ្របពន័ធ – អោកត្រ ើសត្អតោយ 

អោកត្រ ើសត្អតោយបានរមួចំថ្ណកាត្ជ្រចើនែល់ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ៅរាជធានីភោតំ្ពញ នមរយៈ
ការថ្កម្ចោសំរាមត្ឡើង្វញិ ថ្ែលត្ៅមានការខាោះខាតត្ៅកោុង្វស័ិយត្សែឋកិចចកោុង្ជ្របពន័ធ។ មានថ្តអង្គការថ្កម្ចោ នងិ្       
អនាមយ័ សហគមន ៍នងិ្អង្គការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលមយួចនំួនត្ទៀតប៉ាុត្ោណ ោះថ្ែលត្្ាើការថ្កម្ចោត្ឡើង្វញិ ប៉ាុថ្នតពួក
ត្គភាគត្ជ្រចើនត្ផ្ទដ តថ្តត្លើកាកសំណល់សររីាង្គប៉ាុត្ោណ ោះ។  

អោកត្រ ើសត្អតោយត្ៅកោុង្រាជធានីភោតំ្ពញជ្រតូវបានត្គបា៉ា នា់ៅ នថាមានចំនួនាង្ ៣,០០០ នាក ់ ថ្ែល
ភាគត្ជ្រចើនគឺាកុមារ48។ អោកត្រ ើសត្អតោយាត្ជ្រចើនកោុង្ចំត្ោមត្នាោះត្្ាើការងារត្ៅទលីានោកសំ់រាមខណឌ ែត្ងាេ  
ថ្ែលពួកត្គាត្រឿយៗបានចុោះត្ ៅ្ ោះាមយួនឹង្អាាា ្រ។ កមៅករត្ផ្សង្ត្ទៀតថ្ែលត្្ាើការត្ៅកោុង្វស័ិយត្ជ្រៅជ្របពន័ធ 
ាទូត្ៅ គឺត្ៅត្្ាើការត្ៅនមផ្ែូវកោុង្ទីជ្រកងុ្ ត្ោយការទិញ និង្ការជ្របមូលវតាុថ្ែលអាចថ្កម្ចោត្ឡើង្វញិបាន              
(ត្អតោយ)។ បនាទ បម់ក វតាុថ្ែលត្គបានជ្របមូលទងំ្ត្នាោះ បានលកឱ់្យឈោួញកោដ ល ថ្ែលលកត់្ោយផ្ទទ ល់ត្ៅ
កានអ់ោកជ្របមូលទិញត្ៅត្ជ្រៅជ្របត្ទស ត្ោយារថ្តកមពុាមនិទនម់ានសមតាភាពថ្កម្ចោសំរាមត្ឡើង្វញិជ្រគបជ់្រគាន់
ត្ៅត្ឡើយត្ទ។    

ាត្រឿយៗ អោកជ្របមូលសំរាម (ត្អតោយ) ជ្របមូលបានកាកសំណល់ថ្កម្ចោត្ឡើង្វញិសរបុបានត្ជ្រចើនាង្
ការថ្កម្ចោត្ឡើង្វញិត្ៅកោុង្វស័ិយផ្ែូវការ ត្ៅនមបោដ ជ្របត្ទសកំពុង្អភវិឌ្ឍនម៍យួចំនួន ែូចា ត្អហសុបី រ ៉ាមូា៉ា ន ី 
ត្ប៉ារ ូ ឥោឌ  និង្ហាីលីពនី49។ ចំណុចត្នោះកា៏ការពិតផ្ង្ថ្ែរសជ្រមាបជ់្របត្ទសកមពុា ថ្ែលអោកត្រ ើសត្អតោយមនិ
ផ្ែូវការទងំ្ត្នាោះ បានត្រ ើសវតាុថ្ែលអាចថ្កម្ចោត្ឡើង្វញិ (ត្អតោយ) រចួត្ហើយ ពកួត្គយកត្ៅលកឱ់្យឈៅួញ
កោដ ល ថ្ែលាអោកលកប់នតត្ៅត្ជ្រៅជ្របត្ទស50។ ទំនាកទ់ំនង្រវាង្វស័ិយត្ជ្រៅជ្របពន័ធ និង្វស័ិយកោុង្ជ្របពន័ធ ា
ត្រឿយគមឺានការត្កង្ជ្របវញ័្ច ពីគាោ  ថ្ែលវស័ិយកោុង្ជ្របពន័ធបានអនុញ្ជញ តឱ្យអោកត្រ ើសត្អតោយត្្ាើជ្របតិបតតិការត្ៅត្ជ្រៅ
ជ្រកបខណឌ ចាប ់ ថ្ែលតជ្រមូវឱ្យពួកត្គបង្ជ់្របាកឈ់ោួលខពស់ាង្ ឬផ្ដល់ត្សវាថ្លទសុំខភាពជ្របសិនត្បើពកួត្គជ្រតូវបាន
បត្ង្េើតផ្ែូវ ការ។ កនត ត្នោះទមទរឱ្យមានការោកប់ញ្ចូ លវស័ិយត្ជ្រៅជ្របពន័ធចូលកោុង្ថ្ផ្នការ និង្ត្គាលនត្យបាយ

                                                                    
46The Asia Foundation, 2016. ‘Reforming Solid Waste Management in Phnom Penh ’. Working Politically in Practice. Australian Aid: Department 
of Foreign Affairs and Trade.  
47 Cintri provided statistics for their own workplace injuries and deaths during interviews with STT. 2018. 
48Global Alliance of Waste-pickers, 2018. ‘Law Report: Cambodia. Waste-pickers in Cambodia’. 
49Dias, M. (2016) ‘Waste-pickers and Cities’. International Institute for Environment and Development. 
http://www.wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Dias-wastepickers-cities-2016.pdf 
50STT Interviews with waste-pickers. 2018.  

http://www.wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Dias-wastepickers-cities-2016.pdf


  

១៧ 

របស់រាជរោឋ ភបិាលកមពុាត្ែើមបកីារ រកមៅករពីការត្កង្ចំត្ណញត្លើលកេខណឌ ការងារ។ ជ្របាកច់ំណូលាម្យមមាន
ចំនួន  ជ្របមាណ ២០០ ែុលាែ រសហរែឋអាត្មរកិកោុ ង្មយួថ្ខ51 ថ្ែលាា នភាពការងារទងំ្ត្នាោះមិនសមរមយសជ្រមាប់
អោកត្រ ើសត្អតោយត្ទ។ 

មានការជ្រាវជ្រាវអំពីជ្របត្ទសមយួចំនួនបានបងាា ញពាីរៈសំខានម់្នអោកត្រ ើសត្អតោយ កោុង្ការជួយ ត្្ាើ
ឱ្យទីជ្រកុង្មយួថ្ែលជ្របាពលរែឋជ្រគបរ់បូត្ពញចិតតនងឹ្ការរស់ត្ៅជ្របោមំ្លៃ52។ ការចោំយរបស់ាលារាជធានី
ជ្រតូវបានកាតប់នាយត្លើជ្របពន័ធជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ ត្ជ្រ ោះអោកត្រ ើសត្អតោយាត្ជ្រចើនបានជួយ សមាអ តទីធាែ
ាធារណៈ ត្ោយមនិមានការចំោយពីរាជរោឋ ភបិាលត្ឡើយ53។ គិតជ្រតឹមឆោ  ំ ២០១០ អង្គការលំត្ៅោឋ ន
មនុសសាតិ (UN Habitat) បានរាយការណ៍ថា អោកត្រ ើសត្អតោយពី៥០ត្ៅ១០០ភាគរយ កំពុង្ែំត្ណើ រការ
ជ្របមូលសំរាមត្ៅនមទីជ្រកងុ្ភាគត្ជ្រចើនកោុង្ជ្របត្ទសកពុំង្អភវិឌ្ឍន5៍4។ មនិមានភាពចាស់លាស់ថា ត្តើមានអោក
ត្រ ើសត្អតោយប៉ាុនាៅ នភាគរយជ្របមូលសំរាមត្ៅរាជធានីភោតំ្ពញត្ទ ខណៈត្ពលពួកត្គកពុំង្ថ្កម្ចោសំរាមត្ោយមនិ
បានជ្រតឹមជ្រតូវ ត្ោយារមនិមានជ្រកុមហ ុនឯកជនែំត្ណើ រការ។

                                                                    
51Ibid. 
52GIZ, (2010). ‘The Economics of the Informal Sector in Waste Management’. Collaborative Working Group on Solid Waste Management in Low- 
and Middle-income Countries. https://www.giz.de/en/downloads/giz2011-cwg-booklet-economicaspects.pdf 
53WIEGO Secretariat, (2012). ‘Urban Informal Workers and the Green Economy’. Harvard University. 
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១៩ 

 

 

 

 

 

 
  

ករណីសកិា៖ អនកនរ ើសនអត្ចាយ 

បង្ជ្រសី ថ្ែលាអោកត្រ ើសត្អតោយមាោ កត់្ៅកោុង្រាជធានីភោតំ្ពញបាននិយយថា “នាង្ខាុ ំអាចរកជ្របាកប់ានជ្របថ្ហល ៣០,០០០ ត្រៀល 
(៧.៥០ ែុលាែ រអាត្មរកិ) កោុង្មយួម្លៃ។  
 

បង្ជ្រសីបានពនយល់ថា គាតអ់ាចរកបានជ្របាកជ់្របថ្ហលា ២០០ ែុលាែ រអាត្មរកិកោុង្មយួថ្ខ និង្ជ្រតូវចិញ្ច ឹមសមាជិកជ្រគួារ
ចំនួន ១១ នាក់ ត្ហើយលុយប៉ាុនត្នោះគឺមនិជ្រគបជ់្រគានត់្ឡើយ។  “កូនជ្រសីរបស់ខាុ ំកត៏្្ាើការថ្ែរ ត្ហើយត្ៅ ៥ នាកក់ោុង្ចំត្ោម៨នាកក់ំពុង្ត្រៀន”។ 
 

បង្ជ្រសីត្ែើរត្រ ើសផ្ទែ សទីក ត្លាហៈ សំបកឡាងំ្ និង្ជ្រកោសត្ៅមដុផំ្ារអូរឬសស។ី គាតប់ារមាខាែ ចធាែ កខ់ែួនមានជំង្ឺ ត្ោយារថ្តសំរាម
ថ្ែលគាត់ជ្របឈមត្ៅត្ពលត្ែើរត្រ ើសត្អតោយ។ “ខាុ ំថ្តង្ថ្ត កត់្ជ្រាមម្ែ និង្មា៉ា សាបា់និចច” ប៉ាុថ្នតត្ជ្រាមម្ែរថ្ហករបស់គាត់អាច
មុតនឹង្មាុល ត្ហើយមា៉ា សកម៏និអាចការ របានទងំ្ជ្រសុង្ថ្ែរ។ 
 

 
ពផី្ែូវត្ៅទត្នែ នងិ្ម្ជ្រព    

បង្ជ្រសី កែូ៏ចាអោកត្រ ើសត្អតោយត្ផ្សង្ត្ទៀតត្ៅទីជ្រកុង្ត្នោះ បានផ្ដល់ត្សវាាធារណៈែូចគាោ នឹង្អោកមយួចំនួនតូចត្ផ្សង្
ត្ទៀតត្ៅកមពុាថ្ែរ។ ការពិតោស់ វតាុអាចថ្កម្ចោត្ឡើង្វញិ (ត្អតោយ) ត្សទើរថ្តទងំ្អស់ ត្លើកថ្លង្ថ្តារធាតុ សររីាង្គមយួចំនួន
តូច ត្ជ្រៅពីត្នាោះជ្រតូវបានត្គលក់ត្ៅកានជ់្របត្ទសត្វៀតោម ម្ល កូត្រ ៉ាខាង្តបូង្ ចិន និង្សិង្ាបុរ ី(ជ្របមាណាង្មយួមុនឺបនួ នត់្ននត្ៅ
កោុង្ឆោ ២ំ០១៥)។ អោកត្រ ើសត្អតោយចូលរមួចំថ្ណកត្្ាើឱ្យទីជ្រកុង្ាអ ត ការ រម្ជ្រពត្ឈើ និង្បរាិា នាអ ត។ នមរយៈជ្រកោសថ្កម្ចោ
ត្ឡើង្វញិ អោកត្រ ើសត្អតោយជួយ សនសសំំម្ចត្ោយត្យើង្មនិោបំាចត់្ជ្របើជ្រកោសលៅីសនាែ ង្ត្ឡើយ ត្ លគឺមានជ្រកោសថ្កម្ចោជំនួស 
ថ្ែលត្នោះជួយ កាតប់នាយការកាបប់ំផ្ទែ ញត្ែើមត្ឈើ និង្ជួយ រកាជ្រសទបគ់ជ្រមបែីត្ែើមបទុីកសជ្រមាបក់ារ រទឹកជំននវ់ញិ។ បង្ជ្រសីថ្ែល
ត្្ាើការត្ៅត្លើផ្ែូវត្ៅស ូ  និង្ត្បតុង្ត្ជ្រកាមកត្ៅដ ម្លៃយ៉ា ង្ត្ៅដ ហួតថ្ហង្ ប៉ាុថ្នតចុង្ត្ជ្រកាយការងាររបស់គាតប់ានរមួចំថ្ណកែល់ការអភរិកសម្ជ្រព
ត្ឈើ និង្ត្្ាើឱ្យកមពុាមានបរាិា នាអ ត។  
 

ត្ជ្រៅពីជ្របាកច់ំនួន ១១៧ ែុលាែ រអាត្មរកិថ្ែលគាតច់ំោយត្លើម្លែជួលផ្ទោះកោុង្មយួថ្ខៗ ជ្របាកថ់្ែលត្ៅត្សសសល់ចនំនួ 
១០៨ ែុលាែ រអាត្មរកិ បានចំោយត្លើមាូបអាហរ និង្ការត្មើលថ្លកូនត្ៅរបស់គាត។់  
 

“បដីរបស់ខាុ ំាែ ប់ត្ោយារថ្តបរតិ្ភាគជ្រាត្បៀរ និង្ជកប់ារតី្ជ្រចើនត្ពក។ ត្ៅត្ពលខាុ ំមកទីត្នោះត្លើកែំបូង្ ត្ពលត្នាោះខាុ ំកានត់្សាង្ត្ែើមបី
ត្ែើរត្រ ើសត្អតោយាមយួនឹង្បដី និង្កូនជ្រសីតូចរបស់ខាុ ំ។ ត្ជ្រកាយមកត្ទៀត ឈៅួញកោដ លបានឱ្យលុយខាុ ំចំនួន ៥០,០០០ ត្រៀល        
($១២.៥០) និង្រត្ទោះោក់សំរាមសជ្រមាបខ់ាុ ំអូស។”  
 

ត្ៅទីលានោក់សំរាម មានអោកត្រ ើសត្អតោយថ្ែលបានចុោះត្ ៅ្ ោះចំនួនជ្របមាណ ២,000 នាក់ ប៉ាុថ្នតមានអោកត្រ ើសត្អតោយ
ាត្ជ្រចើននាកត់្ទៀតថ្ែលត្ែើរត្រ ើសត្អតោយត្ៅខាង្ត្ជ្រៅបរតិ្វណត្នាោះ។ ត្សែឋកិចចត្ជ្រៅជ្របពន័ធគឺងាយនឹង្រង្ត្ជ្រគាោះខាែ ងំ្ ត្ហើយគំនិតផ្ដួច
ត្ផ្ដើមគួរថ្តមានត្គាលត្ៅទទួលាគ ល់នូវារៈសំខានរ់បស់អោកត្រ ើសត្អតោយ និង្ជួយ ការ រពួកគាត ់ែូចា នមរយៈការផ្ដល់ត្សវា
ថ្លទសុំខភាព ាត្ែើម។ បង្ជ្រសី បារមាចំត្ ោះសុខភាពរបស់គាត់ និង្ផ្លប៉ាោះ ល់ថ្ែលអាចត្កើតមានចំត្ ោះកូនរបស់គាត។់  
 

“ខាុ ំមានថ្តបញ្ជា ត្បោះែូង្មយួមុខប៉ាុត្ោណ ោះ។ ខាុ ំមានអាយុ ៦០ ឆោ  ំនិង្មនិបានបរតិ្ភាគជ្រគប់ជ្រគាន់ត្ឡើយ”។  
 

ត្ទោះបីាយ៉ា ង្ោក៏ត្ោយ បង្ជ្រសី បនតខិតខំជ្របឹង្ថ្ជ្របង្ត្ែើមបចីិញ្ច ឹមកូននិង្ត្ៅរបស់គាត ់ត្ោយការអត់្ ៅតត់្ទោះាមានការ
លំបាកយ៉ា ង្ោកដី។  
ជ្របភព៖ អង្គការ អង្គការសមានគមធាង្ត្នោ ត ការសមាា សនប៍ុគគលសំខា ់ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

១៨ 



  

១៩ 

ជំេូកទ៤ី៖  លទធផ្លរកន ើញសខំាន់ៗ  
ត្គាលការណ៍អភបិាលកិចចលអជ្រតូវបានត្ជ្របើជ្របាស់ាជ្រកបខណឌ សជ្រមាបល់ទធផ្លរកត្ ើញថ្ែលបានត្រៀបចំ

ជ្រតូវបានយកមកត្ជ្របៀបត្្ៀប។ ត្គាលបំណង្គឺត្ែើមបកីណំតថ់ាត្តើថ្ផ្ោកសំខាន់ៗ ោខែោះថ្ែលអភបិាលកិចចលអមនិ
អាចសត្ជ្រមចបាន និង្សត្ជ្រមចបានត្ាគជយ័ត្ែើមបទីទលួបានាត្គាលគំនិតអពំីលទធផ្លម្នសូចនាករអភបិាល
កិចចលអខុសៗគាោ  និង្ផ្ដល់ាអនុាសនសំ៍ខាន់ៗ ត្ែើមបថី្កលមអនីតិវ ិ្ ីអភបិាលកិចចលអ និង្លទធផ្លចុង្ត្ជ្រកាយនា
ត្ពលអនាគត។    
៤.១ ការចូលរមួ – ជ្របាពលរែឋគួរថ្តអាចមានលទធភាពបត្ញ្ចញមតិត្យបល់ផ្ទទ ល់ខែួននមរយៈអង្គការ ឬ
តំោង្ផ្ទទ ល់ជ្រសបចាប។់  

ការចូលរមួកោុង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ៅមានកជ្រមតិទបត្ៅកោុង្ចំត្ោមសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ 
ថ្ែលពួកត្គភាគត្ជ្រចើនមនិជ្រតូវបានោកប់ញ្ចូ លត្ៅកោុង្ែោំកក់ាលត្រៀបចំថ្ផ្នការ ឬកិចចជ្របជុំត្ឡើយ។ ត្យង្នម
កិចចពិភាកាជ្រកុម ការចូលរមួរបស់សហគមនត៍្ៅកោុង្អភបិាលកិចចម្នការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់គឺមានភាពខាោះ
ខាតត្ជ្រចើន ត្ោយារថ្តកង្ាោះទំនាកទ់នំង្រវាង្ជ្របាពលរែឋ និង្អាាា ្រមូលោឋ ន កែូ៏ចាលកេខណឌ តជ្រមូវមនិ
ចាស់លាស់សជ្រមាបក់ារចូលរមួរបស់ជ្របាពលរែឋត្ៅកោុង្ការអនុវតតនូវការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់។  

ត្ៅត្ពលសួរត្ៅកានស់ហគមន ៍ ត្យង្នមកចិចពិភាកាជ្រកុម ថាត្តើពកួគាតន់ងឹ្ទកទ់ង្មកកានសីុ់នជ្រទ ី
ឬអាាា ្រមូលោឋ នអពំីការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់បានថ្ែរឬត្ទ មានថ្តសហគមនច៍ំននួ ៦ (៣៥%) ប៉ាុត្ោណ ោះត្ៅ
កោុង្ចំត្ោមសហគមនច៍ំនួន ១៧ ថ្ែលបានត្លើកត្ឡើង្ថាពួកគាតម់ានទំនុកចិតតកោុង្ការទកទ់ង្អំពបីញ្ជា ត្នោះ។ 
ាទូត្ៅ សហគមនម៍ានអារមៅណ៍ថាបាតប់ង្ទ់នុំកចតិតកោុង្ការរាយការណ៍បញ្ជា របស់ពកួគាតត់្ៅកានម់ស្រនតីសងាេ ត ់
និង្ខណឌ  ត្ហើយមានសហគមនា៍ត្ជ្រចើនបានត្លើកត្ឡើង្អពំីការខកចិតតរបស់ពួកគាតច់ំត្ ោះថ្ែលថាមស្រនតីមូលោឋ ន
មនិខាល់ខាា យចំត្ ោះសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្។ សហគមនច៍ំនួនពីរបានត្លើកត្ឡើង្ថាពួកគាតអ់ាចនយិយ
បញ្ជា ត្នោះាមយួនឹង្សីុនជ្រទបីាន ប៉ាុថ្នតពិបាកទំនាកទ់ំនង្ាមយួនឹង្មស្រនតមីូលោឋ នត្ឡើយ។ ត្លើសពីត្នោះត្ៅត្ទៀត 
សហគមនច៍នំួន ៨ (៤៧%) បាននិយយថាទំនាកទ់នំង្ត្ៅវញិត្ៅមករបស់ពួកគាតា់មយួនឹង្សីុនជ្រទីមានភាព
វជិាមាន។ ផ្ទុយត្ៅវញិ ពួកត្គបានត្លើកត្ឡើង្ថា ទំនាកទ់ំនង្ាមយួនឹង្អាាា ្រមូលោឋ នជ្រតូវបានពណ៌នាថា “មនិ
លអ” “មនិយកចតិតទុកោក”់ នងិ្“អាាា ្រថ្តង្ពាយមមានឥទធិពលត្លើជ្របាសហគមន”៍55 ។ 

សហគមនច៍នំួន ១៤ (៨២%) កោុង្ចំត្ោមសហគមនច៍ំនួន ១៧ បានែងឹ្អំពីរត្បៀបត្ផ្សង្ៗគាោ កោុង្ការ
បត្ញ្ចញគំនិតត្យបល់របស់ពួកគាតត់្ៅកានអ់ាាា ្រមូលោឋ ន ែូចា នមរយៈកិចចជ្របជុំសងាេ ត ់ឬខណឌ  ឬនម    
រយៈត្ៅការយិល័យរបស់មស្រនតីត្ោយផ្ទទ ល់ថ្តមដង្ ឬនមរយៈការសរត្សរលិខិត56។ ត្ទោះបីាមានការយល់ែឹង្
រត្បៀបត្ផ្សង្ៗគាោ ម្នការចូលរមួកត៏្ោយ កប៏៉ាុថ្នតគាៅ នសហគមនោ៍មយួ (0%) កោុង្ចំត្ោមសហគមនទ៍ងំ្ ១៧ 
មានទំនុកចិតតចំត្ ោះសមតាភាពរបស់ខែួនត្ៅកោុង្ការពិភាកា ឬត្ជឿាកថ់ាត្យបល់របស់ពួកគាតន់ងឹ្ជ្រតូវត្គាដ ប់
ត្ៅកោុង្កិចចជ្របជុំត្ឡើយ57។ សហគមនា៍ត្ជ្រចើនមនិជ្របាកែថាការចូលរមួរបស់ខែួនមានជ្របសិទធភាពត្នាោះត្ទ ត្ហើយមនិ

                                                                    
55STT, Focus Group Discussions. 10/5/2018. 
56STT, Focus Group Discussions. 2018.  
57STT, Focus Group Discussions. 2018.  



  

២០ 

ទុកចិតតចំត្ ោះសមតាភាពរបស់ខែួនអាចសរត្សរលិខិតផ្ែូវការបានថ្ែរ។ ាង្ត្នោះត្ៅត្ទៀត សហគមនប៍ានត្លើក
ត្ឡើង្ថាពួកគាតម់និែឹង្ថាការជថ្ជក ឬការត្លើកត្ឡើង្នូវបញ្ជា ាមយួនងឹ្អាាា ្រ មូលោឋ នមានជ្របសិទធភាពឬក៏
អតត់្នាោះត្ទ ពីត្ជ្រ ោះអាាា ្រាត្រឿយៗថ្តង្ថ្តនិយយថា “ពួកត្គមនិចង្ឮ់អំពីបញ្ជា ត្នោះត្ឡើយ”58។  

ត្ៅកោុង្នយ័ការចូលរមួត្ោយផ្ទទ ល់ត្ៅកោុង្ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ ត្ៅកោុង្ករណីត្នោះ
ជ្រតូវបានកំណតថ់ាា (ក) កមៅវ ិ្ ីអបរ់អំពំីការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ ឬ (ខ) ការចូលរមួត្ៅកោុង្ការត្រៀបចំ
សកមៅភាពជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់សហគមនច៍ំននួ ១១ (៦៤%) កោុង្ចំត្ោមសហគមន ៍១៧ បានចូលរមួត្ោយ
ផ្ទទ ល់ត្ៅកោុង្ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់59 កនែង្មក។ សហគមនទ៍ងំ្ត្នោះបានចូលរមួត្ៅកោុង្កមៅវ ិ្ អីបរ់ ំាមយួ
នឹង្កមៅវ ិ្ ទូីរទសសន ៍នងិ្វគគបណដុ ោះបោដ លមយួចនំួន ថ្ែលសុទធថ្តត្រៀបចំត្ឡើង្ត្ោយអង្គការមនិថ្មនរោឋ ភបិាល 
ឬរាជរោឋ ភបិាលកមពុា (ពួកគាតប់ានត្លើកត្ឡើង្ថាកមៅវ ិ្ ីទូរទសសនគ៍ឹាគំនិតផ្ដួចត្ផ្ដើមរបស់រាជរោឋ ភបិាលកមពុា60)។ 
សហគមនទ៍ងំ្អស់មានចំត្ណោះែងឹ្ទូត្ៅអំពហីនភិយ័សុខភាព ថ្ែលអាចត្កើតត្ឡើង្ត្ោយការជ្រគបជ់្រគង្កាក
សំណល់មនិបានជ្រតឹមជ្រតូវ ថ្ែលសហគមនច៍នំួន ១៥ (៨៨%) កោុង្ចំត្ោមសហគមនច៍ំនួន ១៧ បានទទួល
ចំត្ណោះែងឹ្នមរយៈការបណដុ ោះបោដ ល61។  

របាយការណ៍ចុង្ត្ជ្រកាយសដីពីការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់របស់កមៅវ ិ្ ីបរាិា នម្នអង្គការសហជ្របាាតិ 
បានទទួលាគ ល់ថាមានបញ្ជា ចូលរមួាត្ជ្រចើនថ្ែលបានត្កើតត្ឡើង្ត្ោយារថ្តចំណុចខាោះខាតរបស់រោឋ ភបិាល 
សីុនជ្រទ ី និង្ជ្របាពលរែឋខែួនឯង្62។ ទិនោនយ័ពីទីភាោ កង់ារកិចចសហជ្របតិបតតិការអនតរាតិជប៉ាុន (JICA) បាន
បងាា ញថាសហគមនា៍ត្ជ្រចើន មនិថ្មនមានថ្តសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកងុ្ប៉ាុត្ោណ ោះត្នាោះត្ទ ថ្ែលបានត្បាោះសំរាម
ត្ោលនមែង្ផ្ែូវ និង្កោុង្ជ្របឡាយ ឬលូ63 ថ្ែលត្ជ្រកាយមកត្្ាើឱ្យសទោះជ្របពន័ធលូបង្ាូរ និង្ត្្ាើឱ្យាា នភាពទឹកជំនន់
កានថ់្តអាជ្រកកខ់ាែ ងំ្ត្ឡើង្។ ត្ៅត្ពលត្យើង្សួរថាត្តើពួកគាតប់ានែងឹ្ឬអតថ់ាការត្បាោះត្ោលសំរាមមនិជ្រតមឹជ្រតូវ
អាចត្្ាើឱ្យមានផ្លប៉ាោះ ល់មកត្លើបរាិា ន ត្នាោះសហគមនភ៍ាគត្ជ្រចើន (៦០%) អាចកំណតអ់តតសញ្ជញ ណនូវ  
ហនិភយ័ចំត្ ោះបរាិា ន ប៉ាថុ្នតមានថ្តសហគមនម៍យួប៉ាុត្ោណ ោះ (៥%) ថ្ែលអាចបងាា ញចំត្ណោះែងឹ្អំពបីញ្ជា
ជ្របពន័ធលូបង្ាូរ64។  

ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទីបានជូនែណឹំង្ែល់អោកជ្រាវជ្រាវថាពកួត្គាា គមននូ៍វរាល់ការសថ្មដង្កង្ាល់ សំណួរ 
និង្ការាកសួរនានា នមរយៈកមៅវ ិ្ ីត្ហាសប ុក (Facebook Messenger) ឬការត្ៅជួបផ្ទទ ល់ត្ៅការយិល័យ
សីុនជ្រទ ី និង្នមជ្របពន័ធទូរស័ពទថ្ខសបនាទ ន ់ ថ្ែលត្គបានបត្ង្េើតាពិត្សសត្ែើមបរីកាទំនាកទ់ំនង្ាមយួនឹង្ជ្របា
ពលរែឋត្ៅកោុង្ករណីមានបញ្ជា ត្កើតត្ឡើង្។ ត្យង្នមសីុនជ្រទី ជ្របសិនត្បើបុគគលិករបស់ខែួនទទួលបានការសថ្មដង្
កង្ាល់ពីជ្របាពលរែឋ ពួកត្គនឹង្ចុោះជ្រតតួពិនតិយែល់ទីនងំ្ផ្ទទ ល់ត្ែើមបតី្្ាើការវាយតម្មែបញ្ជា ត្នាោះ និង្ត្រៀបចំរបាយ
ការណ៍សត្ង្េបត្ោយថ្ផ្អកត្លើការត្សុើបអត្ង្េត រចួត្ទើបោតវ់ធិានការបថ្នាមនមការគួរ65។ ត្ៅត្ពលពិភាកាជ្រកុម 
ត្យើង្
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62See n23.  
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២១ 

បានសួរសហគមនថ៍ាត្តើពកួគាតប់ានែឹង្អំពីយនតការទងំ្ត្នោះថ្ែរឬអត ់ ពកួត្គបានត្្ែើយថាពួកត្គាគ ល់ទីនងំ្
ការយិល័យរបស់សីុនជ្រទីចាស់ (១០០%) ប៉ាុថ្នតមានថ្តមាោ កប់៉ាុត្ោណ ោះថ្ែលបានែងឹ្ថ្ខសទូរសពទបនាទ នរ់បស់សីុនជ្រទី66។ 
សហគមនភ៍ាគត្ជ្រចើនមានអោកែឹកនាថំ្ែលត្ជ្របើ ត្ហាសប ុក (Facebook) នងិ្អាចមានអុនី្ឺត្ណត ប៉ាុថ្នតសមតាភាព
ត្ជ្របើជ្របាស់អុីន្ឺណិតត្ៅមានកជ្រមតិទបត្ៅត្ឡើយកោុង្សហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្។ សហគមនម៍យួ (៥%) អាច
ទទួលបានបណ័ណ ទំនាកទ់ំនង្សីុនជ្រទី ប៉ាុថ្នតសហគមនត៍្ផ្សង្ត្ទៀតមនិបានែឹង្អពំីរត្បៀបទទួលបានបណ័ណ ត្នោះត្ឡើយ។  

ជ្របធានថ្ផ្ោកជ្របតិបតតិការរបស់ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទីបានត្លើកត្ឡើង្ថា “ត្ៅត្ពលជ្របាពលរែឋទទួលបានការ
អបរ់អំំពីបញ្ជា ជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្នោះ “ទីជ្រកងុ្នឹង្ាអ ត”67។ ទនទឹមនងឹ្ត្នោះ សីុនជ្រទបីានបញ្ជា កថ់ារាជរោឋ ភ ិ    
បាលកមពុាមានទនំួលខុសជ្រតូវកោុង្ការផ្ដល់ការអបរ់អំំពីត្រៀបចំទុកោកសំ់រាមឱ្យបានជ្រតមឹជ្រតូវងាយជ្រសួលកោុង្ការ
ជ្របមូល68។ ការត្រៀបចំទុកោកសំ់រាមាកចិចការាមញ្ញមយួអាចជួយ ជំរញុឱ្យអជ្រនជ្របមូលសំរាមបានត្ជ្រចើន69 
ប៉ាុថ្នតចំត្ណោះែឹង្ត្នោះមនិទនជ់្រតូវបានផ្ដល់ជូនសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ត្ៅត្ឡើយត្នាោះត្ទ ត្ហើយចុង្ត្ជ្រកាយ វានាឱំ្យ
ការចូលរមួរបស់ជ្របាសហគមនត៍្ៅកោុង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់នឹង្មនិបានជ្របត្សើរត្ឡើង្។ 
 
ចណុំចសំខាន់ៗ  

កង្ាោះការចូលរមួរបស់ជ្របាពលរែឋត្្ាើឱ្យកមៅវ ិ្ ីការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកងុ្ មនិអាចត្្ាើឱ្យ
ែំត្ណើ រត្រៀបចំត្នោះបានលអត្ទ។ កង្ាោះការអបរ់ ំ និង្ការោកឱ់្យចូលរមួអាចត្្ាើឱ្យបញ្ជា កានថ់្តមានាា នភាពអាជ្រកក់
ខាែ ងំ្ត្ឡើង្ និង្អាចត្្ាើឱ្យមានការត្បាោះត្ោលសំរាមមនិមានសោដ បធ់ាោ ប ់ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់មនិបានលអ 
កែូ៏ចាត្្ាើឱ្យមានការមនិត្ពញចិតតពីសំោកម់ហជនទូត្ៅផ្ង្ថ្ែរ។ ាចុង្ត្ជ្រកាយ កង្ាោះការចូលរមួនឹង្ប៉ាោះ
 ល់ែល់ការត្្ែើយតប ជ្របសិទធភាព និង្ជ្របសិទធផ្ល។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
66STT, Focus Group Discussions. 2018.  
67Muong, V. 2016. ‘It’s a dirty job… a night with the trash collectors.’ The Phnom Penh Post, accessed at: 
https://www.phnompenhpost.com/post-weekend/its-dirty-job-night-trash-collectors 
68STT, Interview with Cintri, 2018 
69STT, 2016. ‘Facts & Figures #31: Trash’.  

https://www.phnompenhpost.com/post-weekend/its-dirty-job-night-trash-collectors


  

២២ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាកសំណល់ត្ៅកោុង្សហគមនជ៍្រកជី្រកត្ៅកោុង្ទជី្រកងុ្ (អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ឆោ ២ំ០១៨) 

 



  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ករណីសកិា៖ ការបាត្ប់ង់ជវីិត្នោយសារការងារក្បមលូសរំាម 

“ខាុ ំបានត្្ាើការងារត្ៅជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទីអស់រយៈត្ពល ៤ ឆោ មំកត្ហើយ។ បដីរបស់ខាុ ំ កូនជ្របុសរបស់ខាុ ំ និង្កូនជ្រសីរបស់
ខាុ ំសុទធថ្តត្្ាើការងារែូចខាុ ំថ្ែរ។ ត្យើង្ទងំ្អស់គាោ ទទួលបានជ្របាកថ់្ខចំនួន ១១៥ ែុលាែ រអាត្មរកិកោុង្មយួថ្ខ។ មងី្ជ្រសីនិយយ
ថាគាត ់និង្សមាជិកជ្រគួាររបស់គាតទ់ងំ្ ៩ នាកខ់ិតខំជ្របឹង្ថ្ជ្របង្ត្្ាើការងារខាែ ងំ្ោស់។ ពួកគាតត់្្ាើការត្ៅត្វនត្ពលជ្រពឹក
ត្ទៀបភែគឺឺោបព់ីត្មា៉ា ង្ ៤:00 ែល់ត្មា៉ា ង្ ៩:00 ជ្រពឹក ទងំ្ត្ម មនិទនភ់ែផឺ្ង្ និង្ាត្ពលជ្រពឹកថ្ែលមានចរាចរណ៍មមាញឹកខាែ ងំ្។ 

មងី្ជ្រសី មានមូលត្ហតុជ្រតឹមជ្រតូវថ្ែលគាតប់ារមា “ខាុ ំកប៏ារមាត្រឿង្ត្ជ្រគាោះថាោ កច់រាចរណ៍ថ្ែរ ប៉ាុថ្នតខាុ ំគាៅ នជត្ជ្រមើសត្ផ្សង្ពី
ត្នោះ ត្ឡើយ”។ ោបន់ងំ្ពីត្ពលត្្ាើការងារត្ៅទីត្នាោះមក គាតប់ានែឹង្ថាមានមនុសស ៥ នាក់ថ្ែលាែ ប់ត្ោយារថ្តត្ជ្រគាោះ
ថាោ កក់ោុង្ត្ពលកំពុង្បំត្ពញការងារ។ ជ្របថ្ហលជិតពីរឆោ មំុន បង្បអូនជីែូនមយួរបស់ខាុ ំជ្រតូវបានម៉ាូតូបុកាែ បត់្ៅត្ពលជ្រពឹកជ្រពលឹម។ 
សីុនជ្រទីបានផ្ដល់សំណង្ចំនួន ១,០០០ ែុលាែ រអាត្មរកិ ប៉ាុថ្នតមនិរាបប់ញ្ចូ លនូវជ្របាក់ថ្ខរបស់គាតត់្ៅកោុង្ថ្ខថ្ែលគាត់មាន
ត្ជ្រគាោះថាោ កា់ែ ប់ត្នាោះត្ឡើយ។ 
 

សីុនជ្រទីផ្ដល់ថ្តអាវយឺតជ្រកុមហ ុនពណ៌ម្បតង្មយួគតែ់ល់បុគគលិក ត្ទោះបីាពួកត្គថ្តង្ថ្តត្្ាើការងារាមយួនឹង្វតាុ
អាចមានត្ជ្រគាោះថាោ ក់ ែូចា ថ្កវ កញ្ចក ់មាុល និង្ការត្បាោះត្ោលសំរាមមនិជ្រតឹមជ្រតូវ ែូចា អាសីុតាព ន់្ រ័ពីអាគុយក៏ត្ោយ។  
 

ឆោ មំុន បុគគលិកសីុនជ្រទីបានរាយការណ៍ថាមានអោករង្របសួចំនួន ៤៣ នាក់ ត្ោយារថ្តមុត ឬរលាកត្ភែើង្ថ្ែលរង្
ផ្លប៉ាោះ ល់ត្ៅកោុង្ត្ពលអនុវតតការងារ។ បុគគលិកសីុនជ្រទីកម៏ានត្ជ្រគាោះថាោ កច់រាចរណ៍ត្ោយជ្រតូវរលយនតបុកចំនួន ១០០ ករណី 
ថ្ែលកោុង្ត្នាោះមានាែ បច់ំនួន ៧ នាក។់ គិតជ្រតឹមត្ពលត្នោះត្ៅកោុង្ឆោ តំ្នោះ មនិទន់មានត្ជ្រគាោះថាោ កា់ែ បជ់្រតូវបានកត់ជ្រនត្ៅ
ត្ឡើយត្នាោះត្ទ ប៉ាុថ្នតត្ៅថ្តមានត្ជ្រគាោះថាោ កច់រាចរណ៍ត្ជ្រចើនាង្ ១០០ ករណី កព់ន័ធនឹង្បុគគលិកសីុនជ្រទីកំពុង្បំត្ពញការងារ។  
 

អាវយឺតពណ៌ម្បតង្កម៏និបានជួយ ការ រពីត្ជ្រគាោះថាោ កច់រាចរណ៍ថ្ែរ។ វាមនិមានចំោំង្ផ្ទែ តពីត្ភែើង្រលយនដត្ឡើយ។ 
 

“ត្យើង្ាអោកជ្របមូលសំរាម មានការភយ័ខាែ ចត្ៅកោុង្ការតវា៉ាាមយួជ្រកុមហ ុន”។ 
 

 
ជ្របភព៖ អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ការសមាា សនប៍ុគគលសំខាន់ាមយួនឹង្បុគគលិកសីុនជ្រទី ឆោ ២ំ០១៨។ (រូបភាពពីារពត័ម៌ាន 
ត្ខមបូឌា ត្ែលី The Cambodia Daily)។ 

២៣ 



  

២៤ 

៤.២ នតីរិែឋ - ជ្រកបខណឌ ចាបគ់ួរថ្តអនុវតតត្ោយមនិលត្មអៀង្ ាពិត្សស ចាបសិ់ទធិមនុសស 
១០០ភាគរយម្នសហគមនថ៍្ែលបានចូលរមួត្ៅកោុង្កិចចពភិាកាជ្រកុម ែឹង្អំពីត្គាលការណ៍ថ្ណនា ំចាប់

ទូត្ៅ និង្ទំនួលខុសជ្រតូវ កព់ន័ធនឹង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្។ ភាគត្ជ្រចើនពួកត្គទទួលបាន
ពត័ម៌ានត្នោះនមរយៈកមៅវ ិ្ ីទូរទសសនថ៍្ែលផ្ដល់មូលនិ្ិគាជំ្រទត្ោយរាជរោឋ ភបិាលកមពុា។ សហគមនា៍ត្ជ្រចើន
បានរាយការណ៍ថា ពួកត្គមនិងាយជ្រសួលកោុង្ការរាយការណ៍អំពបីញ្ជា ជូននគរបាល ឬអាាា ្រមូលោឋ នត្ឡើយ 
ប៉ាុថ្នតពួកត្គកប៏ានបញ្ជា កផ់្ង្ថ្ែរថា ពកួត្គមនិត្ ើញមានបញ្ជា  កព់ន័ធម្នផ្ែូវចាបថ់្ែលជ្រតូវរាយការណ៍ត្ឡើយ។  
 បញ្ជា គួរឱ្យជ្រពួយបារមាមយួថ្ែលត្លចត្ឡើង្ត្ចញពីការពិនតិយត្មើលឯការថា កមៅករសីុនជ្រទីជ្រតូវបាន
កំពុង្ជ្របឈមនងឹ្ាា នភាពត្ជ្រគាោះថាោ កែ់ល់អាយុជីវតិសជ្រមាបក់ារងារជ្របោមំ្លៃ។ 

ជ្របមាណា កក់ោដ លម្នសំរាមថ្ែលបានជ្របមូលត្ោយជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទ ី គឺជ្របមូលត្ៅត្ពលយប ់
ត្ហើយមូលត្ហតុថ្ែលត្គបានអនុវតតថ្បបត្នោះ ត្ែើមបតី្ជៀសវាង្កុំឱ្យរលយនតជ្របមូលសំរាមសទោះចរាចរណ៍ នងិ្កាត់
បនាយបរមិាណសំណល់ថ្ែលត្គយកមកោកត់្ៅនមផ្ែូវត្ៅត្ពលម្លៃថ្ែលជ្របាពលរែឋមមាញឹកខាែ ងំ្70។ ត្ទោះបី
ាត្នោះគឺាមូលត្ហតុសមត្ហតុផ្លកត៏្ោយ ប៉ាុថ្នតត្្ាើឱ្យកមៅករសីុនជ្រទីជ្របឈមនឹង្ត្ជ្រគាោះថាោ កក់ានថ់្តខាែ ងំ្ត្ឡើង្ត្ៅ
ត្ពលយប ់ត្ោយារថ្តកនត មយួចំនួន ែូចា ត្ភែើង្អពូំលមនិសូវភែ ឺផ្ែូវតូចចត្ង្អៀត និង្អោកត្បើកបរជ្រសវងឹ្ាត្ែើម។ 
ត្ទោះាយ៉ា ង្ោកត៏្ោយ របាយការណ៍ត្ជ្រគាោះថាោេ ករ់បស់សីុនជ្រទីមនិបានបញ្ជា កអ់ពំីការគាជំ្រទត្ហតុផ្លត្នោះត្ទ 
ថ្ែលថាជ្របថ្ហលាាង្ កក់ោដ លម្នត្ជ្រគាោះថាោ កទ់ងំ្អស់បានត្កើតត្ៅត្ពលយប ់ នងិ្ កក់ោដ លត្ទៀតត្កើត
ត្ឡើង្ត្ៅត្ពលម្លៃ71។ 
 ត្ៅកោុង្រយៈត្ពល ៤ ឆោ ចុំង្ត្ជ្រកាយត្នោះ កមៅករជ្រកមុហ ុនសិុនជ្រទចីនំនួ ១៤ នាកប់ានជបួត្ជ្រគាោះថាោ កច់រាចរណ៍
ត្ោយជ្រតវូយនយនតបកុាែ បត់្ៅកឡុំង្ត្ពលបតំ្ពញការងារ។ ករណីាែ បត់្នោះមានចនំនួរហូតែល់ត្ៅ កក់ោត
ល់បានត្កើតត្ឡើង្ត្ៅត្ពលយប។់ ជ្រកមុហ ុនសិុនជ្រទមីនិមានទនិោនយ័បញ្ជា កថ់ា ត្តើអោកត្បើកបរថ្ែលបានបង្េត្ហតុ
ត្ជ្រគាោះថាោ កត់្នាោះសាិតត្ៅកោុង្ាា នភាពជ្រសវងឹ្ ឬាា នភាព្មៅនត្នាោះត្ទ។ ត្លើសពតី្នោះត្ៅត្ទៀត ត្ៅកោុង្រយៈត្ពល
៣ឆោ ចុំង្ត្ជ្រកាយត្នោះ មានត្ជ្រគាោះថាោ កថ់្ែលបង្េឱ្យមានរបសួរហូតែល់ត្ៅចនំនួ ៣៨០ ករណី កោុង្ត្នាោះរមួមាន ត្ជ្រគាោះ
ថាោ កត់្ោយារថ្តរលយនតមានចនំនួ២៨៥ (ករណីមនិបង្េឱ្យាែ ប)់ នងិ្ការរង្របសួចនំនួ ៩០ ករណីត្ោយារថ្ត
ការមតុ ការរលាក នងិ្ការធាែ ក7់2។ 

ត្យង្នមចាបក់ារងាររបស់ជ្របត្ទសកមពុាឆោ ១ំ៩៩៧ មាជ្រន២២៩ កថ្នែង្ត្្ាើការទងំ្អស់ជ្រតូវ "ធានា
រកាលកេខណឌ ការងារសជ្រមាបសុ់ខភាពែល់កមៅករ"73។ កោុង្ត្នាោះផ្ង្ថ្ែរ មាជ្រន២៣០ បានថ្ចង្ថា ជ្រគឹោះាា ន
ទងំ្អស់ជ្រតូវថ្ត "បត្ង្េើតការធានាសុវតាិភាពែល់កមៅករ"74។ ត្ោយារថ្តមានមនុសស ១៤ នាកប់ានាែ ប ់ នងិ្
ចំនួន ៣៨០ នាករ់ង្របសួកោុង្រយៈត្ពល៤ឆោ ចុំង្ត្ជ្រកាយត្នោះ ត្ហើយត្នោះបងាា ញថាជ្រកមុហ ុនសីុនជ្រទីមនិបានរកា
នូវលកេខណឌ ការងារសជ្រមាបសុ់ខភាព និង្សុវតាិភាពម្នកមៅកររបស់ខែួន។

                                                                    
69See n48. 
70 Data provided from Cintri. 
72STT, CINTRI interviews, 2018. 
73Cambodian Labor Law, 1997, Article 229. 
74Cambodian Labor Law, 1997, Article 230. 



  

២៥ 

នមរយៈជ្របកាសត្លខ១៧៦ ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទីជ្រតូវថ្តទទលួខុសជ្រតូវកោុង្ការផ្តល់ការអបរ់ ំ និង្ការបណតុ ោះ
បោត លែល់កមៅកររបស់ខែួន សតីអំពហីនិភយ័ថ្ែលពួកត្គជ្របឈម កែូ៏ចាជ្របសិទធភាពម្នការការ រ75។ ជ្រកុម
ហ ុនសីុនជ្រទីជ្រតូវផ្តល់ "ការបណតុ ោះបោត លសតីពីសុវតាិភាព" ែល់កមៅកររបស់ខែួន76 ប៉ាុថ្នតជ្រកុមហ ុនមនិបានផ្តល់នូវ
ឧបករណ៍សុវតាិភាពត្ទ77។ ត្បើត្ទោះាការបណតុ ោះបោត លសតីពី"សុវតាិភាព"មានជ្របសិទធភាពថ្ែលមានរយៈត្ពល
ជិតមយួទសវតសរ ិ៍78ត្ៅត្ហើយកត៏្ោយ សួរសំណួរថា ត្ហតុអាបីានមានកមៅករជ្រកុមហ ុនត្នោះមានចំនួនរហូតែល់ត្ៅ
១៤នាកប់ានាែ ប ់ និង្អោករង្របសួចំនួន៣៨០នាក ់ កោុង្រយៈត្ពល៤ឆោ ចុំង្ត្ជ្រកាយត្នោះត្ៅវញិ។ ត្បើនមរបាយ
ការណ៍របស់ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទបីានបងាា ញថា ការបណតុ ោះបោត លរបស់ពួកត្គបានពជ្រង្ងឹ្ត្ៅត្លើសុវតាិភាព(របាយ
ការណ៍របស់ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទី79)ត្ៅឆោ ២ំ០១៨ ត្ហើយត្ៅកោុង្ថ្ខវចិឆិកាត្នោះពុំមានកមៅកររបស់ខែួនោមាោ កប់ាន
ាែ បក់ោុង្កំឡុង្ត្ពលបំត្ពញការងារត្នាោះត្ទ។ ប៉ាុថ្នតាកថ់្សតង្ត្ជ្រគាោះថាោ កច់រាចរាង្១០០ករណីបានត្កើតត្ឡើង្
កោុង្ឆោ ២ំ០១៨ ត្នោះវាកំពុង្បងាា ញថា ការបណតុ ោះបោត លសតីពី"សុវតាិភាព" មនិផ្តល់នូវការកាតប់នាយម្នការត្ជ្រគាោះ
ថាោ កត់្នាោះត្ឡើយ។ 

ត្យង្នមជ្របកាសត្លខ៣៤១ ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទីគឺសាិតត្ៅត្ជ្រកាមថ្ែនសមតាកិចចរបស់ជ្រកសួង្ការងារ 
និង្បណតុ ោះបោត លវាិា ជីវៈ80 នងិ្សាិតត្ៅត្ជ្រកាមអនុជ្រកឹតយត្លខ៥២ មាជ្រន១១ ម្ននាយកោឋ នអ្ិការកិចចការងារ
ថ្ែលសាិតត្ៅត្ជ្រកាមថ្ែនសមតាកិចចរបស់ជ្រកសួង្ការងារ នងិ្បណតុ ោះបោត លវាិា ជីវៈ កោុង្ការទទួលខុសជ្រតូវការ
នមោនជ្រតួតពនិិតយ និង្ការពជ្រង្ឹង្ការអនុវតតចាបក់ារងារ និង្អនុសញ្ជញ អនតរាតិសតីពលីកេខណឌ ការងារ និង្
សិទធិ81 ែូចាការផ្តល់ា "សមាា រការ របុគគលិក និង្សំត្លៀកបំ កក់ារងារ"82។ ត្ៅកោុង្មាជ្រន២៣៣ម្នចាបស់តី
ពីការងារ នាយោឋ នអ្ិការកិចចការងារ និង្អោកជ្រតតួពិនតិយការងារជ្រតូវទទួល ត្បសកកមៅកោុង្ការត្្ាើអ្ិការកិចច
ចំត្ ោះការអនុវតតចាបថ់្ែលបានបត្ង្េើត ប៉ាុថ្នតចាបម់និកណំតថ់ា ត្តើជ្រតូវថ្តត្្ាើអ្ិការកិចចាញឹកញាបត់្ទ83។ 

ត្ជ្រកាមកតិកាសញ្ជញ អនតរាតសិតីពីសិទធិត្សែឋកិចច សង្គម នងិ្វបប្ម8៌4 ថ្ែលកមពុាបានកាែ យារែឋភាគី85 
និង្ត្សចកដីជ្របកាសាសកលសតីពីសិទធិមនុសស86 ថ្ែលកមពុាបានទទួលាគ ល់ នងិ្ត្គារព87 សិទធិទទួលបាន
លកេខណឌ ការងារសមរមយ នងិ្មានសុវតាិភាពការងារជ្រតូវបានការ រ ត្ហើយរាជរោឋ ភបិាលកមពុា ាអោកធានា
ខពស់បំផុ្តនមរយៈការពជ្រង្ឹង្ការការ រម្នរែឋ្មៅនុញ្ញ។ ត្យង្នមអនុជ្រកឹតយត្លខ៥២មាជ្រន១១ ម្ន

                                                                    
75Education on Hygiene and Technicality for Occupational Safety to Workers, Shop Stewards and Unions. No. 176. 2013. 
76STT, Interview with Cintri, 2018. 
77STT, Interviews with CINTRI workers, 2018. 
78STT, Interview with Cintri, 2018. 
79Cintri provided statistics for their own workplace injuries and deaths during interviews with STT. 2018. 
80Prakas on the Determination of Enterprise and Establishment Management in Phnom Penh. No. 341. 2016. 
81Prakas on Education on Hygiene and Technicality for Occupational Safety to Workers, Shop Stewards and Unions. No. 176. 2013. 
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២៦ 

នាយកោឋ នអ្ិការកចិចការងារថ្ែលតជ្រមូវឱ្យទទួលខុសជ្រតូវកោុង្ការនមោនជ្រតូតពិនិតយ ត្្ាើការពជ្រង្ឹង្ការអនុវតត
ចាបក់ារងារ និង្អនុសញ្ជញ អនតរាតិសតីពីលកេខណឌ ការងារ និង្សិទធ។ិ 

លកេខណឌ ការទទួលខុសជ្រតូវ ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទីមនិបានត្គារពនូវកាតពាកចិចខាង្ថ្ផ្ោកចាបរ់បស់ខែួន កោុង្
ការការ រសុវតាិភាពការងារែល់កមៅកររបស់ខែួន។ ត្បើត្យង្នមមាជ្រន២៣៣ម្នចាបក់ារងារ វាតជ្រមូវឱ្យត្្ាើការ
ត្សុើបអត្ង្េតពីនាយកោឋ នអ្កិារកិចចការងារឱ្យទនត់្ពលត្វលាត្ែើមបធីានាការ រអាយុជីវតិកមៅកររបស់ជ្រកុមហ ុន
សីុនជ្រទី។ 
 
ចនុំចសំខាន់ៗ  

ចាបជ់្រតូវថ្តពជ្រង្ឹង្ និង្អនុវតតត្ែើមបរីកាការ រជ្របាពលរែឋ ការ របរាិា ន និង្កមៅករជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទី
ឱ្យមានសុវតាិភាព។ 

ការាែ បរ់បស់កមៅករជ្រកុមហ ុនសិុនជ្រទីចំននួ ១៤ នាកក់ោុង្រយៈត្ពល ៤ ឆោ ចុំង្ត្ជ្រកាយត្នោះ សូមទមទរ
ឱ្យមានការត្សុើបអត្ង្េតាផ្ែូវការពីជ្រកុមអ្ិការកិចចការងារ អោកជ្រតតួពិនតិយការងារ និង្នាយកោឋ នអ្ិការកិចច
ការងារត្ែើមបកីំណតថ់ា ត្តើជ្រកមុហ ុនសិុនជ្រទីមនិបានបំត្ពញនូវកាតពាកិចចខាង្ផ្ែូវចាបត់្ៅកមៅកររបស់ខែួន និង្ការ
ផ្តល់ការ រសុវតាិភាពខពស់ែល់កមៅកររបស់ជ្រកុមហ ុន។  

រហូតទល់ថ្តជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទីអាចធានាែល់សុវតាិភាពកថ្នែង្ត្្ាើការងារសជ្រមាបក់មៅកររបស់ខែួន ឬផ្តល់
មត្្ាបាយសមរមយ ត្ែើមបកីាតប់នាយចនំួនអោករង្ត្ជ្រគាោះ និង្អោកាែ បត់្ៅកោុង្កំឡុង្ត្ពលបំត្ពញការងារ គឺជ្រកុម
ហ ុនជ្រតូវថ្តទទួលខុសជ្រតូវទងំ្ជ្រសុង្ចំត្ ោះការមនិយកចិតតទុកោកក់ោុង្ការកាតប់នាយហនិភយ័ម្នត្ជ្រគាោះថាោ កក់ារ
ងារ។ ត្ោយមនិមានការត្សុើបអត្ង្េតជ្រតឹមជ្រតូវ និង្ការអនុវតតឱ្យបានតឹង្រុងឹ្របស់មស្រនតីជ្រកបខណឌ រោឋ ភបិាល មាន
ែូចាអ្ិការកចិចការងារ អោកជ្រតួតពិនិតយការងារ និង្នាយកោឋ នត្សុើបអត្ង្េតការងារ ត្ហើយរាជរោឋ ភបិាលកខ៏ក
ខានកោុង្ការការ រលកេខណឌ ការងារ និង្លកេខណឌ សុវតាភិាពការងារែល់ជ្របាពលរែឋរបស់ខែួន។ 
 

៤.៣ ការមលូមតតិ្ោយមានការតជ្រមង្ទ់សិ - សជ្រមបសជ្រមួលចំោបអ់ារមៅណ៍ខុសៗគាោ ត្ែើមបអីាចមូលមតិរមួ
ចំត្ ោះចំោបអ់ារមៅណ៍លអបផុំ្តរបស់សហគមនម៍យួ។ 

ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ ថ្ែលបានមូលមតតិ្ោយមានការតជ្រមង្ទ់ិសទមទរឱ្យមានការ
យល់ែឹង្របស់សហគមនថ៍្ែលអាចសត្ជ្រមចបាននមរយៈការជ្របជុំ ការសទង្ម់តិ កមៅវ ិ្ កីារជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់
រងឹ្កោុង្ទីជ្រកុង្ ជ្របអបសំ់បុជ្រតសជ្រមាបផ់្ដល់មតិជ្រតឡប ់ នងិ្កជ្រមង្សំណួរាត្ែើម។ សហគមន ៍ ១៣ កោុង្ចំត្ោម
សហគមនច៍នំួន ១៧ (៧៦%) បានរាយការណ៍អពំីការចូលរមួត្ៅកោុង្កិចចជ្របជុំាមយួនឹង្សីុនជ្រទី និង្រាជរោឋ ភបិា
លអំព ី កមៅវ ិ្ ីការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្កោុង្ទីជ្រកុង្ ប៉ាុថ្នតសីុនជ្រទីបានរាយការណ៍ថាខែួនមនិបានអនុវតតកមៅវ ិ្  ី
ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្កោុង្ទីជ្រកុង្ថ្ែលមានការចូលរមួ នមរយៈការោកជ់្របអបសំ់បុជ្រតសជ្រមាប់



  

២៧ 

ផ្ដល់មតិជ្រតលប ់ និង្ការសទង្ម់តិត្ឡើយ។ ាពិត្សសសីុនជ្រទីបានត្លើកត្ឡើង្ថាពួកត្គ “មនិមានពត័ម៌ាន” អពំី
ចំោបអ់ារមៅណ៍របស់អោកត្ជ្របើជ្របាស់ត្សវារបស់ខែួនត្ឡើយ88។  

ថ្ផ្នទីទី ១ បងាា ញថាសងាេ តច់ំនួន ១០៥ ថ្ែលកោុង្ត្នាោះមានត្ៅសងាេ ត ់និង្មស្រនតីសងាេ តច់ំនួន ៩៩ នាក់
បានត្្ែើយតបត្ៅនឹង្សំណួរអំពីត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់។ ថ្ផ្នទីត្នោះកប៏ងាា ញផ្ង្ថ្ែរថាត្តើសងាេ តោ់ខែោះ
ថ្ែលទទួលបានត្សវាជ្រគបែណដ បទ់ងំ្មូល ត្សវាជ្រគបែណដ បត់្ោយថ្ផ្ោក នងិ្សងាេ តថ់្ែលបានរាយការណ៍ថា 
មនិែឹង្ចាស់ កែូ៏ចា សងាេ តថ់្ែលមនិមានទិនោយ័ផ្ង្ថ្ែរ។ ត្លើសពីត្នោះត្ៅត្ទៀត សញ្ជញ ចំនុចត្មៅ ថ្ែលមាន
ោកត់្លខបងាា ញអំពសីហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ថ្ែលមនិទទួលបានត្សវាការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់គតិជ្រតឹមឆោ ំ
២០១៧។ 
 
ថ្ផ្នទទីី ១៖ សហគមនថ៍្ែលមនិមានត្សវាជ្របមូលសំរាម 

 

 
លទធផ្លរកត្ ើញសំខានម់យួ គឺមស្រនតីថាោ កស់ងាេ តា់ត្រឿយៗ បែិត្ស្ត្្ែើយតបពបីទពិត្ា្ន ៍កព់ន័ធ

នឹង្រត្បៀបជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់កោុង្សងាេ តរ់បស់ខែួន។ ត្ៅកោុង្ចំត្ោមសងាេ តថ់្ែលបានរាយការណ៍ថាមាន
ការជ្រគបែណដ បត់្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ទងំ្មូល មានសហគមនជ៍្រកីជ្រកត្ៅទីជ្រកងុ្ចំនួន ៤១ ថ្ែលបានរាយ
ការណ៍ថាពួកត្គមនិបានទទលួត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ឡើយ។ សងាេ តម់យួចនំនួបានត្្ែើយតបថាទីនងំ្រែឋ
បាលរបស់ពួកត្គ មានការជ្រគបែណដ បត់្សវាទងំ្មូល ត្ទោះបីាមានសហគមនជ៍្រកីជ្រក ៤ ឬ ៥ បានអោះអាង្ថាមនិ
បានទទួលត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់កត៏្ោយ។  

កិចចពិភាកាជ្រកុម កប៏ានបងាា ញនូវភាពមនិជ្រតូវគាោ គួរគតស់មាគ ល់មកត្លើអជ្រនត្ពញចិតត ត្ោយថ្ផ្អកត្លើទី
នងំ្របស់សហគមន។៍ ត្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្កោុង្ចំនួន ៣ កោុង្ចំត្ោមសហគមន ៍៥ (៦០%) បានឯកភាពថាមាន

                                                                    
88STT, Interviews with Cintri, 2018.  



  

២៨ 

ការត្ពញចិតតចំត្ ោះ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្កោុង្ទីជ្រកងុ្។ សហគមន ៍២ បានរាយការណ៍អំពីការមនិត្ពញ
ចិតតត្ោយារថ្តត្លបឿន និង្ភាពមនិត្ទៀតទតម់្នការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្កោុង្ទីជ្រកុង្ ត្ៅកោុង្សហគមន៍
របស់ពួកត្គ។ អជ្រនត្ពញចតិតត្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅមានកជ្រមតិទបខាែ ងំ្ាង្អជ្រនត្ពញចិតតត្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្កោុង្ 
ថ្ែលមានថ្តសហគមនច៍ំនួន ២ ប៉ាុត្ោណ ោះកោុង្ចំត្ោម ១២ (១៦%) បានរាយការណ៍អំពីការត្ពញចតិតខាែ ងំ្
ចំត្ ោះ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្កោុង្ទីជ្រកុង្ ត្ៅកោុង្សហគមនរ៍បស់ពកួត្គ។ សហគមនច៍នំួន ១០ បានរាយ
ការណ៍អំពីការមនិត្ពញចិតត ត្ោយរោិះគនត់្លើភាពមនិត្ទៀតទត ់ភាពយឺតយ៉ា វ កង្ាោះការអបរ់ ំនិង្ជ្របសិទធភាព។ 
 
ចណុំចសំខាន់ៗ  

មស្រនតីសងាេ តគ់ួរថ្តយល់ែឹង្អពំីតជ្រមូវការរបស់មណឌ លរបស់ខែួន ប៉ាុថ្នតត្នោះមនិថ្មនាករណីត្ៅនមតំបន់
ាត្ជ្រចើនត្ឡើយ។ សហគមនា៍ត្ជ្រចើនមនិបានទទួលត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ោយារថ្តមូលត្ហតុបត្ចចកត្ទស 
ប៉ាុថ្នតកិចចជ្របជុំរវាង្អាាា ្រ សីុនជ្រទី នងិ្សហគមនម៍និមានាត្ទៀង្ទតត់្ឡើយត្ែើមបថី្សាង្រកែំត្ោោះជ្រាយថ្ែល
មានការមូលមតិត្ោយមានការតជ្រមង្ទ់ិស។  
 
 



  

 

 

 
 

ករណីសកិា៖ ស្រសតបីនីាកក់ំេុងនធវើការក្បយទុធក្បឆ្ងំនងឹសរំាម 
 

 
 

“ត្យើង្យកចិតតទុកោកច់ំត្ ោះសហគមនរ៍បស់ត្យើង្ … សហគមនគ៍ឺរបស់ត្យើង្ទងំ្អស់គាោ ”។  កយសមដរីបស់ ត្សន  
ត្រាោះ និង្ មា៉ា ន ្ែុោះបញ្ជច ំង្អំពីអារមៅណ៍របស់ជ្របាជនកមពុាាត្ជ្រចើន និង្ជ្របាជនត្ៅកោុង្រាជធានីភោតំ្ពញ។ ពីមុនសហគមន៍
ថ្ខៅរ-ឥាែ មត្នោះមនិមានត្សវាជ្រគបជ់្រគង្សំរាមត្ឡើយរហូតទល់ថ្តស្រសតីទងំ្បីត្នោះត្ចញមុខមកផ្ដល់ែំត្ោោះជ្រាយ។  

ាសហគមន៍មានទីនងំ្សាិតត្ៅាបន់ឹង្ទត្នែាបថ្ែលមានទឹកជំននា់ជ្របោ ំ ត្គោក់្ ុង្សំរាមត្ៅជ្រជុង្ផ្ែូវថ្ែល
សហគមនអ៍ាចត្ជ្របើជ្របាស់បាន។ ាត្ជ្រចើនឆោ មំុន កុមារត្ៅកោុង្សហគមនត៍្នោះមានជំង្ឺាញឹកញាប ់ ត្ោយារថ្តទឹកជំននជ់ន់
លិចលាយឡំាមយួនឹង្សំរាម ត្ហើយជ្របាពលរែឋថ្ែលរង្ត្ជ្រគាោះ គាៅ នកថ្នែង្ោត្ផ្សង្ត្ទៀតសជ្រមាប់ត្បាោះត្ោលសំរាមត្ជ្រៅពី
ត្បាោះចូលទឹកទត្នែ ឬភោកត់្ភែើង្ត្ឡើយ។ 

ឥឡូវ ស្រសតីទងំ្បីនាកក់ំពុង្ែឹកនាគំំនិតផ្ដួចត្ផ្ដើមជ្របមូលសំរាមត្ៅកោុង្មូលោឋ ន ថ្ែលជួបជុំគាោ បីែង្ ត្ៅត្ពលលាៃ ចកោុង្
មយួសបាដ ហ៍ត្ែើមបជី្របមូលសំរាមយកត្ៅោក់ត្ៅកថ្នែង្ត្ោលសំរាមត្ៅនមែង្ផ្ែូវាតិ ថ្ែលរលយនតែឹកសំរាមរបស់សីុនជ្រទីអាច
ចូលមកជ្របមូលែល់ទីត្នាោះ។ 

អង្គការភពីផ្លអុីននីត (People In Need) គត្ជ្រមាង្ត្រៀបចំថ្ផ្នការថ្កលមអែី្ែី និង្សិទធិមនុសស បានជួយ ចង្ជ្រកង្
សហគមន ៍និង្ផ្ដល់មូលនិ្ិត្ែើមបទីិញ្ុង្សំរាមថ្ែលអាចជួយ ត្ោោះជ្រាយបញ្ជា អនាម័យកាន់ថ្តមានជ្របសិទធភាព  ត្ែើមបី្ ន
ែល់ការជ្រគបជ់្រគង្បញ្ជា កាកសំណល់កោុង្សហគមន៍ត្ោយមនិោបំាចម់ានជ្របពន័ធផ្ែូវការត្នាោះត្ទ។ បចចុបបនោ សហគមន៍ត្នោះាអ ត 
មានសុវតាិភាព និង្សោដ បធ់ាោ បា់ង្មុន ត្ោយមានតួនាទីចាស់លាស់អំពីរត្បៀប ថ្ែលជួយ ធានាថាសំរាមនឹង្ជ្របមូលត្ោយ        
សីុនជ្រទី។  

ត្លាកជ្រសី មា៉ា ន និយយថា “ត្ៅត្ពលសហគមន៍ាអ ត មនិសូវមានអោកឈតឺ្ជ្រចើនត្ឡើយ ត្ហើយត្កៅង្ៗអាចត្លង្ត្ៅត្លើ
ផ្ែូវបានត្ទៀតផ្ង្ ពិតាលអោស់”។   
 
ជ្របភព៖ អង្គការភពីផ្លអុីននីត ឆោ ២ំ០១៨។ 

២៩ 



  

៣០ 

៤.៤ សមភាព នងិ្បរយិបន័ោភាព - ជ្របាជនគួរថ្តមានឱ្កាសត្លើកកមពស់ និង្រកាសុខុមាលភាពរបស់ខែួនឯង្។ 

ត្យង្នមកចិចពិភាកាជ្រកុម សហគមនា៍ត្ជ្រចើនត្ជឿថា ពកួត្គមនិទទួលឱ្កាសត្សៅើគាោ ែូច សហគមន៍
ត្ផ្សង្ត្ទៀតត្ៅកោុង្រាជធានីភោតំ្ពញត្ឡើយ កព់ន័ធនងឹ្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្កោុង្ទីជ្រកុង្ ត្ហើយការត្លើក
ត្ឡើង្ត្នោះ មានភសតុនង្គាជំ្រទ ត្ោយសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ចំននួ ៩៩ កោុង្ចំត្ោម ២៧៧ មនិមានត្សវា
ជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ឡើយ។ ែូចថ្ែលបានបងាា ញត្ៅកោុង្ថ្ផ្នទទីី ១ ត្ហើយថា សហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកងុ្ 
ទំនង្ាជ្រតូវបានផ្ទតត់្ចញពីត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ ត្ទោះបីាសហគមនត៍្ផ្សង្ត្ទៀតត្ៅកោុង្សងាេ តថ់្តមយួ
បានទទួលត្សវាត្នោះកត៏្ោយ។  

 

 
ែាជ្រកាមទី ១៖ ទំនាកទ់នំង្្មៅនរវាង្ត្ហោឋ រចនាសមពនធ និង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ 
 

ែាជ្រកាមទី ១ បងាា ញនូវទនំាកទ់ំនង្្មៅនរវាង្សហគមនច៍ំននួ ៩៩ ថ្ែលមនិមានការជ្រគបជ់្រគង្កាក
សំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ និង្លកេណៈត្ហោឋ រចនាសមពនធសំខានប់ំផុ្តពីរថ្ែលសហគមនទ៍ងំ្ត្នោះត្ៅមានការខាោះ 
ខាត។ ផ្ែូវពិបាកចូលគឺាមលូត្ហតុពនយល់ែស៏មត្ហតុផ្លបំផុ្តអពំីការមនិមាន ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្
ត្ៅទីជ្រកុង្  ត្ហើយត្ភែើង្បំភែនឺមផ្ែូវគឺាការពនយល់មយួត្ផ្សង្ត្ទៀតអំពកីង្ាោះ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទី
ជ្រកុង្ ។ កោុង្ចំត្ោមសហគមនច៍ំននួ ៩៩ ថ្ែលមនិមានការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ មានសហគមន៍
ចំនួន ៩៣ ថ្ែលមានផ្ែូវចូល ែូចាផ្ែូវមយួគនែង្ ផ្ែូវលំតូច ឬផ្ែូវត្លៅើរត្ជើង្(ថ្ែលអាចត្ចញចូលបានថ្តម៉ាូតូ) ាព ន
ថ្ែលមានាា នភាពមនិលអ (ថ្ែលអាចជិោះបានថ្តម៉ាូតូ) គនែង្ផ្ែូវរលត្ភែើង្ ឬកាជំត្ណដើ រ89។ រត្ទោះអូសសំរាមគួរថ្តអាច
ចង្អុលបងាា ញអពំីផ្ែូវលំតូចៗរបស់សហគមនភ៍ាគត្ជ្រចើន ត្លើកថ្លង្ថ្តសហគមនថ៍្ែលមានទីនងំ្ត្ៅានខ់ាង្
ត្លើ (១ សហគមន)៍។ 

កង្ាោះត្ភែើង្បំភែកឺអ៏ាចរាងំ្សទោះ ឬរារាងំ្កមៅករសីុនជ្រទីកោុង្ការជ្របមូលសំរាមត្ៅកោុង្សហគមនម៍យួចំនួន
ត្ោយារថ្តកមៅករមយួចនំនួអាចមានការបារមាអំពីសុវតាភិាពត្ពលត្្ាើការងារែល់ត្ពលយបត់្ជ្រៅ ប៉ាុថ្នតបញ្ជា ត្នោះ
គួរត្ទអាចសជ្រមាលបាននមរយៈការត្្ាើការងារត្ពលម្លៃ។

                                                                    
89STT, 2018. ‘The Phnom Penh Survey’. 

៩៩ សហគមនម៍និបានទទលួត្សវា
ជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ 

៨២ សហគមនម៍ានត្ភែើង្បំភែមឺនិលអ 

៩៣ សហគមនម៍ានផ្ែូវចូលមនិលអ 

ទនំាកទ់នំង្្មៅនរវាង្ 
ត្ហោឋ រចនាសមពនធ នងិ្ការ
ជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ 

 

https://www.lucidchart.com/documents/edit/05fb854d-d4ba-4163-b44a-147743594b34/0?callback=close&name=docs&callback_type=back&v=544&s=595.45


  

៣១ 

ាចុង្ត្ជ្រកាយ កង្ាោះការភាា បត់្ភែើង្របស់អគគិសនីកមពុា (១២    សហគមន)៍ អាចមាននយ័ថាសីុនជ្រទីមនិផ្ដល់ត្សវា
ែល់សហគមនទ៍ងំ្ត្នោះ ត្ោយារថ្តពួកត្គមនិអាចបង្វ់កិេយបជ្រតម្លែត្សវាបានត្ឡើយ។ 
 
នរាង្ទី ១៖ រត្ទោះអូសសំរាមថ្បង្ថ្ចកនមចនំួនជ្របាជន និង្តំបន9់0 

ខណឌ  
ចំនួន 

ជ្របាជន 

ម្ផ្ទជ្រកឡា
សរបុ  
(គម២) 

រត្ទោះអូសសំរាម 
(កោុង្មយួខណឌ ) 

រត្ទោះអូសសំរាម 
១ កោុង្នាក ់

រត្ទោះអូសសំរាម 
១  កោុង្មយួគម២ 

៧ មករា (ខណឌ ខាង្កោុង្) ៩១,៨៩៥ ២.២ ២៧ ៣៤០៣.៥ ១២.២ 

ចំការមន (ខណឌ ខាង្កោុង្) ១៨២,០០៤ ១១.២ ៤៥ ៤០៤៤.៥ ៤.០១ 

ែូនត្ពញ (ខណឌ ខាង្កោុង្) ១២៦,៥៥០ ៧.៦ ៦០ ២១០៩.១ ៧.៨ 

ទួលត្គាក (ខណឌ ខាង្កោុង្) ១៧១,២០០ ៨.០២ ៤៤ ៣៨៩០.៩ ៥.៤ 

ឬសសថី្កវ (ខណឌ ខាង្កោុង្) ១៩៦,៦៨៤ ២៣.៩ ២១ ៩៣៦៥.៩ ០.៨ 

ចារអំត្ៅ (ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ) មនិមានទនិោនយ័ ៨៧.៣ ០ មនិមាន ០ 

ត្ជ្រាយចងាា រ (ខណឌ ខាង្
ត្ជ្រៅ) មនិមានទនិោនយ័ ៨៦ ២ មនិមាន ០.០២ 

ែត្ងាេ  (ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ) ២៥៧,៧២៤ ១១៥ ៤ ៦៤៤៣១ ០.០៣ 

មានជយ័ (ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ) ៣២៧,៨០១ ២៨.៨ ៤៦ ៧១២៦.១ ១.៥ 

ត្ ្ិ៍ថ្សនជយ័ (ខណឌ ខាង្
ត្ជ្រៅ) ១៨៣,៨២៦ ១៤៩ ១២ ១៥៣១៨.៨ ០.០៨ 

ថ្ជ្រពកត្ៅោ  (ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ) មនិមានទនិោនយ័ ១១៦ ៣ មនិមាន ០.០២ 

ថ្សនសុខ (ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ) ១៤៧,៩៦៧ ៥៤ ៩ ១៦៤៤០.៧ ០.១ 
 

ែូចថ្ែលបានបងាា ញត្ៅកោុង្នរាង្ទី ១ ត្ហើយថ្ែលថារត្ទោះអូសសំរាមា្នធានរបស់សីុនជ្រទីគឺា
ជត្ជ្រមើសថ្តមយួគតស់ជ្រមាបស់ហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ាត្ជ្រចើនត្ោយារថ្តផ្ែូវពិបាកត្ចញចូលត្នាោះ កប៏ានោក់
ត្ជ្របើជ្របាស់ខែោះៗត្ៅទូទងំ្ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅផ្ង្ថ្ែរ។ ត្សទើរថ្តគាៅ នរត្ទោះអូសសំរាម ១ កោុង្មយួគម២ ត្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្
ត្ជ្រៅទងំ្អស់ ត្លើកថ្លង្ថ្តខណឌ មានជយ័ (ថ្ែលមានរត្ទោះអូសសំរាម ១.៥ កោុង្មយួគម២)។ ផ្ទុយមកវញិ ខណឌ
ខាង្កោុង្យ៉ា ង្ត្ហចោស់មានរត្ទោះអូសសំរាម ៤ កោុង្មយួគម២
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៣២ 

នរាង្ទី ២៖ រត្ទោះអូសសំរាមថ្បង្ថ្ចកនមសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកងុ្91 

ខណឌ  
ចំនួនសហគមនជ៍្រកីជ្រក

កោុង្ទីជ្រកុង្ 
រត្ទោះអូសសំរាម 
 (កោុង្មយួខណឌ ) 

ចំនួនាម្យមម្នរត្ទោះអូស
សំរាមកោុង្មយួ 

សហគមនជ៍្រកីជ្រកត្ៅ 
ទីជ្រកុង្ 

៧ មករា (ខណឌ ខាង្កោុង្) ៩ ២៧ ៣ 

ចំការមន (ខណឌ ខាង្កោុង្) ១៩ ៤៥ ២.៣ 

ែូនត្ពញ (ខណឌ ខាង្កោុង្) ១៣ ៦០ ៤.៦ 

ទួលត្គាក (ខណឌ ខាង្កោុង្) ១៥ ៤៤ ២.៩ 

ឬសសថី្កវ (ខណឌ ខាង្កោុង្) ២៧ ២១ ០.៧ 

ចារអំត្ៅ (ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ) ៣៦ ០ ០ 

ត្ជ្រាយចងាា  (ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ) ១៣ ២ ០.១ 

ែត្ងាេ  (ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ) ២៣ ៤ ០.១ 

មានជយ័ (ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ) ៤១ ៤៦ ១.១ 

ត្ ្ថ៌្សនជយ័ (ខណឌ ខាង្
ត្ជ្រៅ) ១៩ ១២ ០.៦ 

ថ្ជ្រពកត្ៅោ  (ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ) ៥២ ៣ ០.០៥ 

ថ្សនសុខ (ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅ) ១០ ៩ ០.៩ 
 

ត្ៅត្ពលត្យើង្ថ្បង្ថ្ចកត្ៅនមចំនួនសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ត្ៅកោុង្មយួខណឌ ៗ លទធផ្លបងាា ញថា
រត្ទោះអូសសំរាមមនិជ្រតូវបានកណំតអ់ាទិភាពត្ៅកោុង្តបំនថ់្ែលជ្រតូវការវាខាែ ងំ្បំផុ្តត្ឡើយ។ ចណុំចមយួត្ទៀត គឺ
មានថ្តខណឌ មានជយ័ប៉ាុត្ោណ ោះ ថ្ែលមានរទោះអូសសំរាម ១ ឬត្ជ្រចើនាង្ត្នោះកោុង្សហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកងុ្មយួ។ 
ចំថ្ណកឯខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅទងំ្អស់ត្សទើរថ្តគាៅ នមយួកោុង្មយួសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្។ 

ជ្របថ្ហលាត្យើង្អាចនឹង្មានការភាា កត់្ផ្អើលត្ៅត្ពលត្យើង្ែឹង្ថាខណឌ ខាង្កោុង្យ៉ា ង្ត្ហចោស់មាន
រត្ទោះអូសសំរាម ២ កោុង្មយួសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ ប៉ាថុ្នតសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ចំនួន ៨ ថ្ែលមនិមាន 
ត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ៅកោុង្ខណឌ ទងំ្ត្នោះ។  

ការជ្របជ្រពឹតតិមនិត្សៅើភាពរបស់អាាា ្រ និង្សីុនជ្រទចីំត្ ោះសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកងុ្ជ្រតូវបាន្ែុោះបញ្ជច ំង្
បថ្នាមត្ៅកោុង្របាយការណ៍របស់អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ថ្ែលបានត្រៀបចំត្ឡើង្កោុង្រយៈត្ពលាង្ ២ ឆោ ំ
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៣៣ 

គឺចត្នាែ ោះឆោ ២ំ០១៤ និង្ឆោ ២ំ០១៦។ នមរយៈរបាយការណ៍ការពិនិតយត្ឡើង្វញិទីនងំ្ត្ោលសំរាមចំនួន១៤៧ 
ចត្នាែ ោះឆោ ២ំ០១៤ នងិ្ឆោ ២ំ០១៦ កោុង្រាជធានភីោតំ្ពញ ត្គបានរកត្ ើញភសតុនង្ថ្ែលបងាា ញថាមានទំនាកទ់ំនង្
រវាង្កំត្ណើ នម្នការជ្របមូលសំរាមរបស់សីុនជ្រទី នងិ្វតតមានរបស់គត្ជ្រមាង្អភវិឌ្ឍនត៍្ៅជិតខាង្ត្នាោះ92។  
 
ចណុំចសំខាន់ៗ  

ត្សវាាធារណៈទងំ្អស់គួរថ្តជ្រតូវបានផ្ដល់ត្ោយត្សៅើភាពត្ៅកោុង្សង្គមទងំ្មូល។ ការជ្រគបជ់្រគង្កាក
សំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ មនិគួរត្រ ើសត្អើង្ត្ោយជ្របកានត់្ៅនមសហគមន ៍នងិ្ត្ោយថ្ផ្អកត្លើមូលត្ហតុបត្ចចកត្ទស
ថ្ែលមនិពនយល់បកជ្រាយត្ពញត្លញអំពីមូលត្ហតុថ្ែលមានសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទជី្រកុង្ាត្ជ្រចើនមនិមានត្សវា
ជ្រគបជ់្រគង្សំណល់ត្ឡើយ។  

 

៤.៥ ជ្របសិទធភាព នងិ្ជ្របសិទធផ្ល - ែំត្ណើ រការ និង្ាា នភាពគួរថ្តអាចបត្ង្េើតលទធផ្លថ្ែលបំត្ពញនមតជ្រមូវការ
របស់សហគមនរ៍បស់ពកួត្គនមរយៈការត្ជ្របើជ្របាស់្នធានឱ្យបានលអជ្របត្សើរបំផុ្ត។ 

ត្ៅកោុង្ កិចចពភិាកាជ្រកុម  សមាជិកសហគមនម៍ាោ កប់ានពនយល់ថាម្លែត្សវាជ្របមូលសំរាមរបស់សីុនជ្រទីតិច 
តួច - “ថ្ែលម្លែចំោយត្សៅើជ្រតឹមថ្តកាត្ហា ២ ថ្កវ” ប៉ាុត្ោណ ោះ។ ត្ៅកោុង្ចត្មែើយ សមាជកិសហគមនថ៍្ែលមនិត្ពញ
ចិតតត្នាោះបានត្្ែើយតបថា “ត្ៅត្ពលអោកកមៅង្ក់ាត្ហា ២ ថ្កវ អោកអាចទទួលបានកាត្ហា ២ ថ្កវ ប៉ាុថ្នតត្ៅត្ពលអោក
កមៅង្ត់្សវាសីុនជ្រទអីោកអាចទទួលត្សវាបានថ្តមដង្មាេ លប៉ាុត្ោណ ោះ នងិ្អាចមានបញ្ជា ាត្ជ្រចើនត្ទៀតផ្ង្”93។ 

សហគមនថ៍្ែលបានចូលរមួកោុង្កិចចពិភាកាជ្រកមុទងំ្អស់បានឯកភាពថាការកណំតត់ម្មែត្លើត្សវាជ្រគប ់
ជ្រគង្កាកសំណល់គឺមនិខពស់ត្ឡើយ ឬមនិខពស់ែល់ថាោ កប់ត្ង្េើនបនទុកភាពជ្រកីជ្រករបស់ពកួត្គត្ឡើយ ប៉ាុថ្នតពួកត្គមនិ
ត្ពញចិតតនឹង្ការថ្ែលត្គឱ្យពកួគាតប់ង្ម់្លែត្សវាថ្ែលផ្ដល់មនិជ្រគបជ់្រគាន9់4។ កោុង្ចំត្ោមសហគមនថ៍្ែលទទួល
បានត្សវាសីុនជ្រទី ភាគត្ជ្រចើនយល់ត្ ើញថាការអនុវតត ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ គឺមាន “ជ្របសិទធ
ភាពត្ោយថ្ផ្ោក”។ បញ្ជា សំខានត់្នាោះគឺសីុនជ្រទីថ្តង្ថ្តមនិអាចមកជ្របមូលសំរាមនមកាលវភិាគថ្ែលខែួនបាន
កំណត ់ មនិបានជ្របមូលសំរាមត្ៅទងំ្អស់ និង្បានត្្ាើឱ្យទឹកសអុយពីសំរាមត្លចត្ៅត្លើផ្ែូវថ្ែលត្្ាើឱ្យមានកែិន
ត្ៅាបយូ់រនាឱំ្យមានកដីបារមាចំត្ ោះអនាមយ័កានថ់្តខពស់ខាែ ងំ្ត្ឡើង្95។ 

                                                                    
92See n49.  
93STT, Focus Group Discsussions, 2018.  
94STT, Focus Group Discsussions, 2018. 
95STT, Focus Group Discsussions, 2018. 



  

៣៤ 

នរាង្ទី ៣៖ ត្វនជ្របមូលសំរាមថ្បង្ថ្ចកនមត្មា៉ា ង្96 
ត្មា៉ា ង្ជ្របមលូសំរាម ចនំនួកោុង្មយួត្វន ភាគរយ 

ត្វនត្ពលយប ់ ៦៤៨ ៤៣.១៤ 

ត្វនត្ពលម្លៃ ៨៥៤ ៥៦.៨៦ 

សរបុ ១,៥០២ ១០០ 
 
នរាង្ទី ៤៖ ត្វនជ្របមូលសំរាមថ្បង្ថ្ចកនមចំនួន97 

ចនំនួែង្នមកាលវភិាគ ចនំនួកោុង្មយួត្វន ភាគរយ 

មដង្ត្ៅពីរែង្កោុង្មយួម្លៃ ៣១៦ ២៤ 

បីត្ៅបនួែង្ម្លៃកោុង្មយួសបាដ ហ៍ ៩៥២ ៧២ 

តិចាង្បីម្លៃមដង្កោុង្មយួសបាដ ហ៍ ៥៤ ៤ 

សរបុ ១៣២២ ១០០ 
 

នរាង្ទី ៣ នងិ្នរាង្ទី ៤  គណនាការជ្របមូលសំរាមត្ោយថ្ផ្អកត្លើថាត្តើត្វនត្ពលយប ់ឬត្ពលម្លៃ និង្ 
កជ្រមតិញឹកញាបថ់្ែលជ្រតូវជ្របមូល។ នរាង្ទ ី ៤ បងាា ញថាការជ្របមូលសំរាមត្ៅរាជធានីភោតំ្ពញភាគត្ជ្រចើនគឺត្្ាើ
ត្ឡើង្កោុង្រយៈត្ពលពីបីត្ៅបនួម្លៃកោុង្មយួសបាដ ហ៍។ ត្ៅនមបោដ ជ្របត្ទសអភវិឌ្ឍនា៍ត្ជ្រចើន ែូចា អូស្រាត លី 
ការជ្របមូលសំរាមត្្ាើត្ឡើង្មដង្កោុង្មយួសបាដ ហ៍ ឬមដង្ត្រៀង្រាល់ពីរសបាដ ហ៍ ថ្ែលវាត្ៅថ្តមនិប៉ាោះ ល់អវជិាមាន
ត្ោយារការជ្របមូលសំរាមែូត្ចោោះត្ឡើយ។ ប៉ាុថ្នតត្ៅរាជធានីភោតំ្ពញ កង្ាោះ្ុង្សជ្រមាបជ់្របមូលសំរាមមាននយ័ថាវា
មនិជ្រតូវបានត្គជ្របមូលឆបរ់ហ័សគឺងាយនឹង្ជ្រតូវត្្ាើឱ្យពជ្រងាយត្ោយសតា ឬទឹកជំនន ់ និង្អាចមានហនិភយ័
ត្ោយារត្ភែើង្ត្្ោះ។ ហនិភយ័ទងំ្ត្នោះអាចត្ោោះជ្រាយបាននមរយៈការជ្របមូលសំរាមាត្រៀង្រាល់ម្លៃ ឬ ោក់
ឱ្យមាន្ុង្ជ្របមូលសំរាម។ ចុង្ត្ជ្រកាយ ការសិកាមយួថ្ែលជ្រតូវបានត្្ាើត្ឡើង្ត្ៅកោុង្ឆោ ២ំ០១៦ បានបញ្ជា កថ់ា
ការាកលបង្នមោនការជ្របមូលសំរាមថាបានលយចុោះ ត្ោយារថ្តអោកត្បើកបរទនំង្ាបានបំផ្ទែ ញ ឬត្្ាើឱ្យ
ខូចឧបករណ៍ ជ្របពន័ធកំណតទ់ីនងំ្ភូមាិស្រសត (GPS) ត្ោយជ្របការោមយួ ថ្ែលត្្ាើឱ្យមានការលំបាកត្ៅកោុង្
ការកំណតថ់ាត្តើកាលវភិាគទងំ្ត្នាោះជ្រតូវបានអនុវតតជ្រតឹមជ្រតូវថ្ែរឬត្ទ98។  

ាចុង្ត្ជ្រកាយ ែូចថ្ែលបានកំណតខ់ាង្ត្លើ អង្គការថ្កម្ចោ និង្អនាមយ័សហគមន ៍ អង្គការមនិថ្មន          
រោឋ ភបិាលមយួចំនួនត្ផ្សង្ត្ទៀត និង្អោកត្រ ើសត្អតោយត្ជ្រៅជ្របពន័ធ ជ្រតូវបានរពំឹង្ថាបានមានទំនួលខុសជ្រតូវត្លើ
ារធាតុអាចថ្កម្ចោត្ឡើង្វញិត្សទើរថ្តទងំ្អស់ត្ៅរាជធានីភោតំ្ពញ។ អាជ្រស័យត្ហតុត្នោះ រាជរោឋ ភបិាលកមពុា នងិ្      
សីុនជ្រទគីួរថ្តពិោរោត្លើវស័ិយត្ជ្រៅជ្របពន័ធឱ្យបានយកចិតតទុកោកប់ំផុ្ត ត្ោយត្្ាើការសិកា នងិ្ត្រៀបចំថ្ផ្នការ
ោកប់ញ្ចូ លពួកត្គកោុង្ជ្របពន័ធផ្ែូវការ។ ថ្ផ្នការត្នោះនឹង្អនុញ្ជញ តឱ្យកមៅករត្ជ្រៅជ្របពន័ធទទួលបានត្សវាថ្លទសុំខភាព

                                                                    
96CINTRI schedules. Accessed at: CINTRI.com.kh 
97CINTRI schedules. Accessed at: CINTRI.com.kh 
98The Asia Foundation, 2016. ‘Reforming Solid Waste Management in Phnom Penh’. Working Politically in Practice. Australian Aid: Department 
of Foreign Affairs and Trade. 



  

៣៥ 

កានថ់្តលអជ្របត្សើរ និង្អតាជ្របត្យជនត៍្ផ្សង្ត្ទៀត ជ្រពមទងំ្ត្ែើមបបីត្ង្េើនជ្របសិទធផ្លម្នែំត្ណើ រការថ្កម្ចោត្ឡើង្វញិ
ផ្ង្ថ្ែរ។ ាជ្របការសំខានោ់បំាចថ់្ែលអាាា ្រជ្រតូវយល់ែឹង្អំពាីរៈសំខាន ់ នងិ្ឱ្យតម្មែត្លើអោកត្រ ើសត្អតោយ 
ជ្រពមទងំ្ជ្រតូវពិោរោែល់ភាពងាយរង្ត្ជ្រគាោះរបស់ពកួត្គផ្ង្ថ្ែរត្ៅត្ពលត្រៀបចំថ្ផ្នការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់។  
 
ចណុំចសំខាន់ៗ  

ាត្រឿង្ែលំ៏បាកកោុង្ការវាស់ថ្វង្ជ្របសិទធភាព ឬជ្របសិទធផ្លម្នការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ 
ត្ៅរាជធានភីោតំ្ពញ ប៉ាុថ្នតកង្ាោះការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ៅកោុង្សហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកុង្ចំននួ ៩៩ គឺាសញ្ជញ
គួរឱ្យជ្រពួយបារមាថ្ែលកាកសំណល់ទងំ្ត្នាោះមនិទនម់ានការជ្រគបជ់្រគង្បានលអត្ៅត្ឡើយត្នាោះត្ទ។ ការោក់
បញ្ចូ លនូវអោកត្រ ើសត្អតោយកោុង្វស័ិយត្ជ្រៅជ្របពន័ធត្ៅកោុង្ជ្របពន័ធផ្ែូវការ ថ្ែលផ្ដល់អតាជ្របត្យជនា៍ត្ជ្រចើនែូចា 
ត្សវាថ្លទសុំខភាព នងិ្ជ្របាកថ់្ខត្ទៀង្ទត ់នងឹ្ជួយ ជំរញុអជ្រនត្ជ្របើជ្របាស់ត្ឡើង្វញិនូវវតាុអាចថ្កម្ចោបាន ទនទឹមនឹង្
ការវនិិត្យគត្ែើមបតី្លើកកមពស់ជីវភាពរបស់ជ្របាពលរែឋកោុង្មូលោឋ នត្ទៀតផ្ង្។  
 

៤.៦ គណត្នយយភាព - ាា បន័រោឋ ភបិាល វស័ិយឯកជន និង្អង្គការសង្គមសីុវលិ គួរថ្តមានគណត្នយយភាព
ចំត្ ោះាធារណជន និង្ភាគី កព់ន័ធត្ៅកោុង្ាា បន័។ 

លទធផ្លពី កិចចពិភាកាជ្រកមុបានបញ្ជា កថ់ាសហគមនក៍ោុង្ខណឌ ខាង្កោុង្ទនំង្ាអាចទមទរឱ្យសីុនជ្រទី អាាា
រ្មូលោឋ ន ឬាលារាជធានភីោតំ្ពញមានទំនួលខុសជ្រតូវខពស់ាង្មុនត្លើការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្។ 

សហគមនត៍្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្កោុង្ទងំ្ ៥ បានជួបាមយួនឹង្មស្រនតីមូលោឋ ន ឬបានទកទ់ង្ាមយួនឹង្អោការ
ពត័ម៌ាន នងិ្ជ្របពន័ធផ្សពាផ្ាយត្ែើមបរីាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍សដីពីសំរាមកាលពីត្ពលកនែង្មក99។ សហគមន៍
ទងំ្អស់ត្នោះជ្រតូវបានបត្ង្េើតត្ឡើង្យ៉ា ង្ជិត ឬាង្ ២០ ឆោ មំកត្ហើយ ថ្ែលទំនង្ាត្្ាើឱ្យពួកត្គមានការយល់ែឹង្
ត្ជ្រចើនអំពីអោកថ្ែល កព់ន័ធនងឹ្បញ្ជា ត្នោះ។ 

សហគមនត៍្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅកប៏ានរាយការណ៍អពំីបញ្ជា ែល់មស្រនតមីូលោឋ នរបស់ពកួត្គ នងិ្ជ្របពន័ធ
ផ្សពាផ្ាយថ្ែរ ត្ោយបានបញ្ជា កថ់ាការចុោះផ្ាយពត័ម៌ានគឺាវ ិ្ ីាស្រសតយ៉ា ង្ឆបរ់ហ័សថ្ែលអាចទទួលបាន
ការត្្ែើយតបពសីុីនជ្រទីចំត្ ោះបញ្ជា ជ្រគបជ់្រគង្សំរាម។ សហគមនត៍្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅត្ផ្សង្ត្ទៀតមានការភយ័
ខាែ ចាង្សហគមនត៍្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្កោុង្អំពីការទមទរឱ្យរាជរោឋ ភបិាល ឬសីុនជ្រទីទទួលខុសជ្រតូវ100។       
សហគមនត៍្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅទំនង្ាជ្រតូវបានបត្ង្េើតត្ឡើង្ត្ៅកោុង្រយៈត្ពលលៅីៗ ត្ លគឺកោុង្រយៈត្ពល ២០ 
ឆោ ចុំង្ត្ជ្រកាយត្នោះ និង្មនិសូវមានទំនាកទ់នំង្ាមយួនឹង្មស្រនតីមូលោឋ នរបស់ពួកត្គ ជ្របពន័ធផ្សពាផ្ាយ នងិ្សីុនជ្រទី
ប៉ាុនាៅ នត្ឡើយ។ 

                                                                    
99STT, Focus Group Discussions, 2018.  
100STT, Focus Group Discussions, 2018. 



  

៣៦ 

អោកនា ំកយាលារាជធានីភោតំ្ពញបានបញ្ជា កត់្ៅកោុង្ឆោ  ំ ២០១៦ ថាាលារាជធានីអាចសជ្រមប
សជ្រមួលបានសជ្រមាបថ់្តការចរោរវាង្អតិលិជន នងិ្សីុនជ្រទី101ប៉ាុត្ោណ ោះ។ ប៉ាុថ្នតកង្ាោះពត័ម៌ានថ្ែលអាចទទួលបាន
ាាធារណៈមនិមានគណត្នយយភាពត្នោះ និង្មានការលំបាកត្ៅកោុង្ការកំណត ់ទនំួលខុសជ្រតូវ។ ត្យង្នម
របាយការណ៍របស់អង្គការតមាែ ភាពកមពុាថ្ែលបានត្្ាើត្ឡើង្ត្ៅកោុង្ថ្ខត្មា ឆោ ២ំ០១៨ បានបងាា ញថាជ្របា
ពលរែឋចំនួន ៦៦.៨% មាន្នទៈកោុង្ការបង្ព់នធត្ជ្រចើនាង្មុន ត្ែើមបទីទួលបានត្សវាកានថ់្តលអជ្របត្សើរ។ 
ជ្របសិនត្បើពិនិតយត្មើលគណនរីបស់សីុនជ្រទី ជ្របាពលរែឋបានជំ កលុ់យជ្របថ្ហល ២០ លានែុលាែ រអាត្មរកិ102 
ត្ោយារថ្តមនិត្ពញចិតតចំត្ ោះការផ្ដល់ត្សវារបស់សីុនជ្រទី។ 

ការសមាា សនា៍មយួនឹង្សីុនជ្រទី បានលាតជ្រតោង្ថាពួកត្គបានោករ់បាយការណ៍ាត្ទៀង្ទតអ់ំពី
សកមៅភាព ថ្ផ្នការអនាគត និង្ត្្ាើបចចុបបនោភាពជូន ាលារាជធានីភោតំ្ពញ ប៉ាុថ្នតាទូត្ៅមនិទទួលបានការត្្ែើយ
តបត្ឡើយ103។ ត្នោះបងាា ញនូវទនំួលខុសជ្រតូវខែោះៗពីសីុនជ្រទី ត្ហើយពួកត្គកប៏ានបញ្ជា កផ់្ង្ថ្ែរ ថាពួកត្គនឹង្ជ្រតូវ
រង្ការផ្ទកពិនយ័ជ្របសិនត្បើពកួត្គមនិអាចបំត្ពញកាតពាកចិចរបស់ខែួនបានជ្រតមឹជ្រតូវ104។ ត្ទោះាយ៉ា ង្ត្នោះកដី 
កាតពាកិចចាកល់ាករ់បស់ពួកត្គ ម្លែចំោយត្លើការពិនយ័ និង្កំណតជ់្រន កព់ន័ធនងឹ្ការផ្ទកពិនយ័កនែង្មក 
មនិជ្រតូវបានចុោះផ្សពាផ្ាយាាធារណៈត្ឡើយ។  

ត្លើសពីត្នោះត្ៅត្ទៀត សីុនជ្រទីបានជូនែណឹំង្ែល់អោកជ្រាវជ្រាវថាអាាា ្រមានទំនលួខុសជ្រតូវកោុង្ការ
ត្រៀបចំកថ្នែង្ឱ្យជ្របាពលរែឋោកសំ់រាមសជ្រមាបឱ់្យពកួត្គជ្របមូល105។ សីុនជ្រទីកប៏ាននយិយផ្ង្ថ្ែរថាអាាា ្រ
ោបំាចជ់្រតូវថ្តផ្សពាផ្ាយពត័ម៌ានអំពីការជ្រគបជ់្រគង្សំរាមឱ្យបានទូលំទូលាយ ផ្ទកពនិយ័ជ្របាពលរែឋោថ្ែល
រតំ្លាភបំ ននងឹ្នីតិវ ិ្  ីនិង្ត្រៀបចំឯការទងំ្អស់សជ្រមាបែ់ំត្ណើ រការការជ្រគបជ់្រគង្សំណល់ ែូចា កាលវភិាគ
ជ្របមូលសំរាមាត្ែើម106។ ត្យង្នមសីុនជ្រទ ីតួនាទីរបស់ជ្របាពលរែឋគឺជ្រគានថ់្តត្រៀបចំសំរាមរបស់ខែួនឱ្យបានលអ 
និង្យកមកទុកត្ៅចណុំចជ្របមូលសំរាមត្ែើមបឱី្យសីុនជ្រទីជ្របមូលគឺាការត្ជ្រសច107។  

្នាគារពិភពត្លាកបានអោះអាង្ថាទំនួលខុសជ្រតូវរបស់ជ្របាពលរែឋអាចបត្ង្េើននមរយៈការយកពនធ 
ត្ោយារថ្តជ្របាពលរែឋទំត្នារចង្ប់ានត្សវាកានថ់្តលអជ្របត្សើរត្ៅត្ពលពួកត្គជ្រតូវបានបង្េំឱ្យបង្ជ់្របាក1់08។ 
ត្នោះអាចាមូលត្ហតុកោុង្ការោកប់ញ្ចូ លគាោ ម្លែត្សវាជ្របមលូសំរាមត្ៅកោុង្វកិេយបជ្រតអគគិសនីប៉ាុថ្នតអោកចូលរមួកោុង្
កិចចពិភាកាជ្រកុមាត្ជ្រចើនបានអោះអាង្ថា ត្នោះត្្ាើឱ្យមានការសនោិោឋ នអគគិសនីកមពុា គឺាអោកថ្ែលទទួលខុសជ្រតូវ
ចុង្ត្ជ្រកាយត្លើការអនុវតតការជ្រគបជ់្រគង្សំណល់ត្ៅវញិ  ថ្ែលត្នោះគឺមនិថ្មនាការពិតត្ឡើយ109។ ត្នោះត្្ាើឱ្យមាន
ការភានជ់្រចឡំកានថ់្តខាែ ងំ្ត្ឡើង្ត្លើែំត្ណើ រការការងារ ត្ហើយាលទធផ្លសហគមនម៍យួចំនួនជ្រតូវបានគតិម្លែត្លើ
ត្សវាជ្របមូលសំរាមត្ទោះបីាពួកត្គបានទទួលត្សវាត្នាោះត្ទៀង្ទតឬ់កអ៏តក់ត៏្ោយ។ 

                                                                    
101Chheng, N. 2016. ‘CINTRI says its owed up to $20 million by city residents’. The Phnom Penh Post, accessed at: 
https://www.phnompenhpost.com/national/CINTRI-says-it-owed-20m-phnom-penh-residents. 
102Ibid.  
103STT, Interviews with CINTRI, 2018.  
104STT, Interviews with CINTRI, 2018. 
105STT, Interviews with CINTRI, 2018. 
106STT, Interviews with CINTRI, 2018. 
107STT, Interviews with CINTRI, 2018. 
108World Bank, 2017. ‘World Development Report: Governance and the Law .’ Washington DC, USA.   
109STT, Focus Group Discussions, 2018.  
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៣៧ 

 
ការសិកាមយួរបស់អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ តបានរកត្ ើញថា ការត្រៀបចំទីនងំ្ោកសំ់រាមឱ្យបានជ្រតឹម

ជ្រតូវអាចត្្ាើឱ្យអជ្រនជ្របមូលសំរាមបានកានថ់្តត្ជ្រចើនត្ឡើង្ ប៉ាុថ្នតពត័ម៌ានត្នោះកជ្រមនឹង្ត្មើលត្ ើញថាជ្រតូវបានផ្សពាផ្ាយ
ឱ្យទូលំទូលាយែល់ជ្របាពលរែឋត្ៅរាជធានីភោតំ្ពញោស់110។ ត្យង្នមសីុនជ្រទី ត្នោះគឺាទំនួលខុសជ្រតូវ
របស់រាជរោឋ ភបិាល111។  
 
ចណុំចសំខាន់ៗ  

ទងំ្រាជរោឋ ភបិាល នងិ្ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទមីនិបានបងាា ញកដីបារមាខាែ ងំ្ចំត្ ោះគណត្នយយភាពរបស់ខែួន 
ត្ឡើយ។ ចណុំចគួរឱ្យកតស់មាគ ល់ត្នាោះគឺសីុនជ្រទីបាននយិយថាពួកត្គត្្ាើរបាយការណ៍ោកជូ់នាលារាជធានី
ភោតំ្ពញ ប៉ាុថ្នតកង្ាោះតមាែ ភាពត្ៅកោុង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ កប៏ានត្្ាើឱ្យគណត្នយយភាពត្ៅថ្ត
មានបញ្ជា ផ្ង្ថ្ែរ។  
 

៤.៧ តមាែ ភាព 

ពត័ម៌ានគួរថ្តអាចទទួលបានាាធារណៈ និង្អាចងាយជ្រសួលយល់ជ្រពមទងំ្ជ្រតូវមានការនមោនផ្ង្ថ្ែរ។ 
ការត្ែញម្លែ និង្ពត័ម៌ានលមអតិអំពីការចុោះកិចចសនារបស់ សីុនជ្រទីត្ៅកោុង្ផ្គតផ់្គង្ត់្សវា ការជ្រគបជ់្រគង្កាក

សំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ត្ៅថ្តាពត័ម៌ានសមាៃ តត់្ៅត្ឡើយ112។ ឯការាត្ជ្រចើនថ្ែលជ្រតូវបានបត្ញ្ចញមនិបាន
ផ្ដល់ពត័ម៌ានលមអតិជ្រគបជ់្រគានត់្ឡើយ ែូចា ការពិនតិយត្មើលត្ឡើង្វញិត្លើសីុនជ្រទី និង្ផ្លវបិាកថ្ែលសីុនជ្រទីជ្រតូវ
ជ្របឈមជ្របសិនត្បើជ្រកមុហ ុនមយួត្នោះមនិត្គារពនមកាតពាកចិចរបស់ខែួនឱ្យបានជ្រតមឹជ្រតូវ113។  

ឯការនានាថ្ែលបានបត្ង្េើតត្ឡើង្ត្ោយសីុនជ្រទីាត្រឿយៗ បានផ្សពាផ្ាយនមអុីន្ឺណិត ែូចា 
កាលវភិាគជ្របមូលសំរាមត្ៅនមខណឌ នីមយួៗ ថ្ែលមានពត័ម៌ានលមអតិ នងិ្ាកល់ាក ់ប៉ាុថ្នតមនិងាយនឹង្ទទួល
បានត្ោយាធារណជនទូត្ៅត្ឡើយ ាពិត្សស ជ្របាជនជ្រកីជ្រកត្ៅទីជ្រកុង្ ថ្ែលមានកជ្រមតិវបប្មទ៌ប នងិ្មនិ
ត្ចោះ ឬមនិមានកុពំយូទរ័ ឬទូរស័ពទឆែ តម្វ និង្ថ្ែលមនិត្ចោះត្ជ្របើជ្របាស់អុីន្ឺត្ណត។ ត្ទោះាយ៉ា ង្ោកត៏្ោយ        
សីុនជ្រទបីានផ្សពាផ្ាយឯការត្នោះត្ហើយ និង្បានបញ្ជា កត់្ទៀតថារាជរោឋ ភបិាលមានទំនួលខុសជ្រតូវកោុង្ការជូន
ែំណឹង្ត្នោះែល់ាធារណជនទូត្ៅបនាទ បព់ទីទួលបានការជូនែំណឹង្ពីសីុនជ្រទី114។ ែូត្ចោោះត្នោះទំនង្ាចំណុច
ខាោះខាតរបស់រាជរោឋ ភបិាលកមពុាាាង្ចណុំចខាោះខាតរបស់សីុនជ្រទី។

                                                                    
110STT, 2016. Facts & Figures #31: Trash.  
111See n49.  
112Spiess, R. 2017. ‘CINTRI chided by former exec’. The Phnom Penh Post, accessed at: https://www.phnompenhpost.com/business/CINTRI-
chided-former-exec.  
113Meta, K. 2016. ‘CINTRI awarded with contract extensions’. The Phnom Penh Post, accessed at: 
https://www.phnompenhpost.com/national/CINTRI-rewarded-contract-extensions 
114STT, Interviews with CINTRI, 2018.  
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៣៨ 

របាយការណ៍មយួថ្ែលបានត្រៀបចំត្ឡើង្ត្ោយអង្គការតមាែ ភាពកមពុា បានរកត្ ើញថា ៨៨% ម្នជ្របា
ពលរែឋបានត្ជឿាកថ់ាលវកិាាតិគួរថ្តអាចបំត្ពញតជ្រមូវការរបស់ពួកត្គបាន ជ្របសិនត្បើពួកត្គជ្រតូវបានោក់
បញ្ចូ លត្ៅកោុង្ែំត្ណើ រការត្្ាើថ្ផ្នការលវកិាាតិ ត្ោយគូសបញ្ជា កអ់ំពីតជ្រមូវការចង្ត់្មើលត្ ើញលវកិាថ្ែលមាន
ភាពចាស់លាស់ាង្ត្នោះ នងិ្ “ាទជ្រមង្ម់យួាកល់ាកស់ជ្រមាបជ់្របាពលរែឋ” ថ្ែលងាយជ្រសួលយល់សជ្រមាប់
ពួកត្គ115។ ត្នោះអាចមានជ្របសិទធិភាពចំត្ ោះែំត្ណើ រការម្នការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ និង្អាចអនុញ្ជញ តឱ្យពកួត្គ
មានអារមៅណ៍ថាជ្រតូវបានោកប់ញ្ចូ លត្ៅកោុង្ែំត្ណើ រការត្នោះត្ជ្រចើនាង្មុន។  

ត្ៅកោុង្ កិចចពិភាកាជ្រកមុ ហកែូ់ចាគាៅ នសហគមនោ៍មយួបានែឹង្អំពីរបាយការណ៍ ឬឯការរបស់
ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទីថ្ែលត្រៀបរាបអ់ំពីែំត្ណើ រការម្នការត្រៀបចំកាលវភិាគ ឬការផ្ដល់មលូនិ្ិរបស់សីុនជ្រទីត្ឡើយ 
ត្ហើយត្នោះគឺបោដ លមកពីទនំាកទ់ំនង្មនិលអរវាង្អាាា ្រមូលោឋ ន និង្សហគមន ៍ ត្ហើយជ្របសិនត្បើពិតែូចការ
ត្លើកត្ឡើង្របស់សីុនជ្រទី ត្នាោះវាាទំនួលខុសជ្រតូវរបស់រាជរោឋ ភបិាល។  
 
ចណុំចសំខាន់ៗ  

តមាែ ភាពត្ៅកោុង្ែំត្ណើ រការត្ែញម្លែយកកិចចសនា ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ គឺមនិមាន
ត្ឡើយ។ ឯការត្ផ្សង្ត្ទៀតជ្រតូវបានផ្លិតត្ឡើង្ត្ែើមបជីយួ ត្្ាើឱ្យែំត្ណើ រការ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទី
ជ្រកុង្ មានតមាែ ភាព ប៉ាុថ្នតឯការទងំ្ត្នោះត្ៅថ្តមនិអាចទទួលបានត្ោយាធារណជនទូត្ៅត្ៅត្ឡើយ ត្ជ្រ ោះថ្ត
វាជ្រតូវបានផ្សពាផ្ាយថ្តនមអុីន្ណិឺត ឬត្ោយារថ្តកនត លវកិា ឬការមានពត័ម៌ានមនិជ្រគបជ់្រគាន។់  
 
 

                                                                    
115 Transparency International, 2018. ‘National Survey on Accountablity and Transparency of Budget Processes’. Accessed at: 
www.ticambodia.org 

http://www.ticambodia.org/


  

 

 

 
 
 
 
 

ករណីសកិា៖ ក្បជាេលរដឋសកមៅ នងិរោឋ ភបិាលខដលមានការន្លើយត្ប 

កាលពីរបីឆោ មំុន សហគមនរ៍លួសត្ជើង្ឯកមានគំនរសំរាមពូនផ្ដុ ំថ្ែលបានត្បាោះត្ោល ត្ោយសមាជិកសហគមនខ៍ែួន
ឯង្ និង្ជ្របាពលរែឋត្ផ្សង្ត្ទៀតថ្ែលមនិថ្មនាសមានជកិសហគមន។៍ 
ត្ោយមានទីនងំ្មយួគីឡូថ្ម៉ាជ្រតកនែោះត្ៅភាគខាង្លិចម្នទលីានោកសំ់រាមែត្ងាេ  ត្ លគឺាកថ្នែង្ចុង្ត្ជ្រកាយថ្ែលទទួល
យកកាកសំណល់ភាគត្ជ្រចើនពីរាជធានភីោតំ្ពញ សហគមនម៍យួត្នោះសាិតត្ៅនមបត្ោដ យជ្របឡាយតូចមយួថ្ែលាជ្របពន័ធ
រតំ្ោោះទឹកជំននផ់្ង្ និង្ទឹកសអុយផ្ង្ ថ្ែលចុង្ត្ជ្រកាយហូរោកចូ់លត្ៅកោុង្បងឹ្ទំពុន នងិ្តំបនែ់ីត្សើមថ្ែលជ្រតូវបានជ្របជ្រពឹតតិកមៅ
ថ្បប្មៅាតិត្ោយរកុេាតិ នងិ្កសិវបបកមៅ។ 

ពលរែឋកោុង្សហគមនប៍ានជ្របាបែ់ល់អោកជ្រាវជ្រាវថា “បញ្ជា សំរាមជ្រតូវបានបង្េត្ឡើង្ត្ោយបញ្ជា ាត្ជ្រចើន។ បញ្ជា ទី ១ 
គឺមនុសសបត្ង្េើតសំរាម នងិ្ត្បាោះវាចូលត្ៅកោុង្ជ្របឡាយ។ បញ្ជា ទ ី២ គឺសំរាមថ្ែលបានបកត់្បុើង្នមខយល់ពីទលីានោកសំ់រាម
ែត្ងាេ មកចូលកោុង្ជ្របឡាយ ត្ហើយហូរចុោះមកកានស់ហគមនរ៍បស់ត្យើង្ ថ្ែលបានរមួចំថ្ណកត្្ាើឱ្យសទោះលូ ត្ហើយបញ្ជា ទី ៣ គឺ
សីុនជ្រទីកជ្រមមកជ្របមូលសំរាមោស់ ជ្របថ្ហលាមដង្ប៉ាុត្ោណ ោះត្រៀង្រាល់មយួត្ៅពីរ សបាដ ហ៍”។  

សហគមនគ៍ឺាអោកត្រៀបចំ នងិ្ត្ោោះជ្រាយបញ្ជា ត្នោះត្ោយខែួនឯង្។ ពួកត្គនាគំាោ នយិយតៗគាោ អំពីបញ្ជា  នងិ្បានត្សោើ
សំុ្ុង្សំរាម នងិ្ការបណដុ ោះបោដ លសដីពីការជ្រគបជ់្រគង្សំណល់រងឹ្ និង្ការបំពុលត្ផ្សង្ៗពីសមាគមធាង្ត្នោ ត (STT)។ បនាទ ប់
មក សហគមនប៍ានត្សោើសំុជួបាមយួនឹង្អាាា ្រ របស់ពួកត្គ។ បនាទ បព់ីមានកចិចជ្របជុំមយួ ត្មភូម ិអាាា ្រ និង្ត្ៅសងាេ តប់ាន
សត្ជ្រមចជួបាមយួនងឹ្សីុនជ្រទីជំនួសមខុឱ្យសហគមនត៍្ែើមបតី្ោោះជ្រាយបញ្ជា កាលវភិាគជ្របមូលសំរាមថ្ែលមានកនែង្មក។  

ោបន់ងំ្ពីឆោ ២ំ១០៧ សហគមនត៍្នោះបានទទួលត្សវាជ្របមូលសំរាមាត្ទៀង្ទត ់គពឺីរែង្កោុង្មយួសបាដ ហ៍ពីសីុនជ្រទ ី
ថ្ែលបងាា ញនូវារៈសំខានរ់បស់សកមៅភាព ការត្្ែើយតប អភបិាលកិចចត្ៅថាោ កម់ូលោឋ ន  នងិ្សមតាភាពបត្ចចកត្ទសរបស់សីុនជ្រទី។  

“ត្ៅថ្តមានសំរាមត្ៅកោុង្ជ្របឡាយ” ប៉ាុថ្នតសហគមនត៍្ជឿាកថ់ាពួកគាតប់ានបំត្ពញកាតពាកិចចរបស់ខែួនរចួត្ហើយត្ៅ
កោុង្ការថ្កលមអជ្របពន័ធជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់។ 
 

 
 

ជ្របភព៖ ការសមាា សសំខាន់ៗ ាមយួនឹង្សហគមន ៍(អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ឆោ ២ំ០១៨)។ 

 

៣៩ 



  

៤០ 

៤.៨ ការត្្ែើយតប - ាា បន័ និង្ែំត្ណើ រការគួរថ្តបត្ជ្រមើែល់ជ្របត្យជនភ៍ាគី កព់ន័ធទងំ្អស់។  

កិចចពិភាកាជ្រកុម បានលាតជ្រតោង្នូវការមនិត្ពញចតិតរបស់សហគមនន៍ានាចំត្ ោះការមនិបានែឹង្ពី
រត្បៀបទកទ់ង្ាមយួនងឹ្សីុនជ្រទី116។ ការមនិត្ពញចិតតត្នោះគឺផ្ទុយគាោ ាមយួនឹង្ការមនិត្ពញចិតតថ្ែលរបស់ពកួគាត់
ចំត្ ោះរោឋ ភបិាល ត្ោយារថ្តពួកគាតម់ានអារមៅណ៍ថាជ្រតូវផ្ទតត់្ចញពីែំត្ណើ រការ ាង្ការយល់ែឹង្មានកជ្រមតិ
អំពីរត្បៀបទំនាកទ់ំនង្ត្ៅត្ទៀត។ សជ្រមាបគុ់ណសមបតតិរបស់សីុនជ្រទី នងិ្អាាា ្រ គពឺួកត្គបានបនតពជ្រង្កី នងិ្
សត្ជ្រមចបាននូវអជ្រនជ្របមូលសំរាមខពស់ាង្មនុ ត្ៅកោុង្រយៈត្ពលប៉ាុនាៅ នឆោ ចុំង្ត្ជ្រកាយត្នោះ ត្ហើយ្ុង្សំរាមាត្ជ្រចើន
ជ្រតូវបានពជ្រងាយត្ៅនមទាីធារណៈ។ ត្ៅកោុង្ឆោ ២ំ០១៤ សហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកងុ្ចនំួន ១៨៨ ពុំមានត្សវា
ជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ត្ឡើយ។ ត្ៅកោុង្រយៈត្ពលបីឆោ ចុំង្ត្ជ្រកាយត្នោះ សហគមនា៍ត្ជ្រចើនកោុង្ចំត្ោមសហគម
នទ៍ងំ្ត្នាោះោបត់្ផ្ដើមទទួលបានត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់117 ប៉ាុថ្នតមានការលំបាកត្ៅកោុង្ការកំណតក់ំត្ណើ ន
ាកល់ាកត់្លើការទទួលបានត្សវា ត្ោយារថ្តសហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកងុ្ាត្ជ្រចើន “បានផ្ទែ ស់បដូរទីនងំ្” ត្ៅ
កោុង្រយៈត្ពល ៣ ឆោ ចុំង្ត្ជ្រកាយត្ោយារថ្តការបត្ណដ ញត្ចញ ការអភវិឌ្ឍ និង្ការចូលរមួាមយួនងឹ្ 
សហគមនត៍្ផ្សង្ត្ទៀត118។ 

បថ្នាមពីត្នោះត្ទៀត សហគមនជ៍្រកីជ្រកកោុង្ទីជ្រកងុ្ចំននួ ៨ ត្ៅកោុង្ខណឌ ខាង្កោុង្ត្ៅថ្តមនិទនទ់ទួលបាន
ត្សវាជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ ត្នោះគឺាសញ្ជញ គួរឱ្យជ្រពួយបារមាសជ្រមាបក់ារត្្ែើយតបរបស់ជ្របពន័ធការជ្រគបជ់្រគង្កាក
សំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ ពីត្ជ្រ ោះខណឌ ខាង្កោុង្មានការអភវិឌ្ឍខាែ ងំ្ាង្ខណឌ ខាង្ត្ជ្រៅទកទ់ង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាក
សំណល់ និង្ត្សវាមូលោឋ នត្ផ្សង្ត្ទៀត។ 

កង្ាោះការត្្ែើយតបអាចបោដ លឱ្យមានត្ៅាវបិតតិមយួ ថ្ែលទមទរឱ្យមានការត្្ែើយតបពីអាាា ្រ។ 
ត្ៅកោុង្ឆោ  ំ ២០០០ ទីលានោកសំ់រាមត្ៅកោុង្ជ្របត្ទសហាីលីពីនជ្រតូវបានត្គត្្ាសជ្របថ្ហសត្ោយមនិត្អើត្ពើអស់       
រយៈត្ពលយ៉ា ង្យូរ ថ្ែលទីបផុំ្តត្ៅបានបាករ់លំ និង្បានសមាែ បអ់ោកត្រ ើសត្អតោយចំននួ ២០០នាក។់ ការផ្ទុោះ
កំហឹង្របស់ាធារណជននាឱំ្យមានការបត្ង្េើតយុទធនាការត្ែើមបតី្ោោះជ្រាយបទបបញ្ញតតិថ្ែលមានលកេណៈមនិ
ជ្រគបជ់្រគានរ់បស់ហាីលីពីន ថ្ែលជ្រតូវរមួចំថ្ណកទទួលខុសជ្រតូវត្ោយថ្ផ្ោកចំត្ ោះវបិតតិត្នោះ119។ 
ត្ៅរាជធានតី្ពញ យនតការត្្ែើយតប មានការលំបាកកោុង្ការវាយតម្មែ ត្នោះត្បើត្យង្នមសហគមនប៍ានចូលរមួ
កោុង្កិចចពិភាកាជ្រកមុ ថ្ែលសហគមនត៍្សទើរថ្តទងំ្អស់កោុង្ចំត្ោមត្នាោះបានរង្ត្ជ្រគាោះត្ោយផ្ទទ ល់ត្ោយ ារថ្ត
ទឹកជំននា់ត្រៀង្រាល់ឆោ ។ំ ទឹកជំននក់ា៏កនត មយួថ្ែលរមួចំថ្ណកត្្ាើឱ្យមានការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់មនិបាន
លអផ្ង្ថ្ែរ (សូមត្មើលករណីសិកាអំពីជ្របឡាយពណ៌ត្មៅ ) ឬការផ្ទុោះជងំ្ឺថ្ែលបង្េត្ោយសំរាម អាចបងាេ រាមនុ
បាននមរយៈការត្្ែើយតបជ្រតមឹជ្រតូវ ប៉ាុថ្នតរហូតមកែល់ត្ពលបចចុបបនោត្នោះ រាជរោឋ ភបិាល និង្សីុនជ្រទី មនិទនប់ាន
បងាា ញចាស់លាស់នូវវធិានការត្នោះត្ៅកោុង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ ត្ៅត្ឡើយត្នាោះត្ទ។    
 
ចណុំចសំខាន់ៗ  

ការយល់ែឹង្អំពីភាពបនាទ ន ់ និង្ការចូលរមួរបស់ាធារណជនជ្រតូវបានត្លើកទកឹចិតតត្ែើមបបីត្ង្េើនការ
ត្្ែើយតបម្នជ្របពន័ធជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ នងិ្បងាេ រកុំឱ្យមានបញ្ជា ត្កើតត្ឡើង្នាត្ពលអនាគត។  

                                                                    
116STT, Focus Group Discussions, 2018. 
117STT, 2014. ‘The Phnom Penh Survey’.  
118See n23. 
119UN Habitat (2010), ‘Solid Waste Management in the World’s Cities’. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 គនំរសំរាមត្ៅជុវំញិសហគមនា៍មគគរីងុ្ត្រឿង្ នងិ្រត្ទោះអសូសំរាម (អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ឆោ ២ំ០១៨)  

៤១ 



  

៤២ 

ជំេូកទី៥៖ នសច្កដីសននិោឋ ន និងអនុសាសន៍ 

អភបិាលកិចចទីជ្រកុង្ម្ន ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ គឺមនិទនប់ានជ្របត្សើរត្ឡើង្ត្ៅត្ឡើយ 
ត្ហើយភាគត្ជ្រចើនគឺត្ោយារថ្តកនត កង្ាោះតមាែ ភាព សមភាព គណត្នយយភាព ការត្្ែើយតប និង្ការទទួលខុស
ជ្រតូវត្លើត្ជ្រគាោះថាោ កក់ារងាររបស់កមៅករសីុនជ្រទ។ី ការសិកាត្នោះគមឺនិទនម់ានលកេណៈជ្រគបជ់្រជុង្ត្ជ្រាយត្ឡើយ 
ប៉ាុថ្នតវាផ្ដល់នូវទសសនៈរបស់សហគមនង៍ាយរង្ត្ជ្រគាោះខាែ ងំ្បំផុ្តត្ៅទីជ្រកុង្ភោតំ្ពញជ្របឈមនឹង្បញ្ជា កាកសំណល់ 
និង្បទពិត្ា្នថ៍្ែលពួកត្គទទួលបាន កព់ន័ធនងឹ្អភបិាលកិចច។  

ជ្របសិនត្បើមនិមានការអភវិឌ្ឍអភបិាលកិចចលអជ្របត្សើរាង្ត្នោះត្ទត្នាោះ រាជរោឋ ភបិាលកមពុា អាាា ្ររោឋ
ភបិាលជ្រគបក់ជ្រមតិថាោ កត់្ៅរាជធានីភោតំ្ពញ និង្ជ្រកមុហ ុនសីុនជ្រទី នងឹ្ត្ៅថ្តបនតត្្ាើឱ្យជ្របាពលរែឋ នងិ្កមៅករ
ជ្របឈមនងឹ្ត្ជ្រគាោះថាោ ក ់កោុង្ត្ពលបំត្ពញការងារត្ហើយការផ្ដល់ត្សវាជ្របមូលសំរាមត្ៅថ្តមនិមានតមាែ ភាព ជ្របសិទធិ
ភាព សមភាព ការចូលរមួ ឬការត្្ែើយតបែថ្ែល។ 
 

អនុាសន ៍

ត្ោយត្យង្នមលទធផ្លរកត្ ើញ និង្ត្សចកដីសនោិោឋ នខាង្ត្លើ ការជ្រាវជ្រាវត្នោះសូមត្្ាើការផ្ដល់អនុាសន៍
មយួចំនួនែូចខាង្ត្ជ្រកាម៖ 

អាាា ្រ 
១.  បញ្ជា កឱ់្យបានចាស់លាស់នូវទំនួលខុសជ្រតូវ និង្លកេខណឌ តជ្រមូវកោុង្ការសត្ជ្រមចបាននូវការចូលរមួកានថ់្តលអ

ជ្របត្សើរត្ៅកោុង្ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់នមរយៈ ការបត្ញ្ចញរបាយការណ៍វវិឌ្ឍ ការវាយតម្មែ ពត័ម៌ានអពំី
លវកិា និង្កិចចសនាសជ្រមាប ់ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ ត្ៅកោុង្រាជធានី ភោតំ្ពញ។  

២.  ត្បើកទូលាយ និង្បងាា ញតមាែ ភាពកោុង្ការជ្របាជ្រស័យទកទ់ង្ រវាង្សហគមន ៍និង្អាាា រ្ទកទ់ង្ត្ៅនឹង្ការ
ជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅកោុង្ទីជ្រកុង្ អបរ់ាំធារណជនទូត្ៅអំពីរត្បៀបត្រៀបចំសំរាមឱ្យបានជ្រតឹមជ្រតូវ
ត្ែើមបឱី្យត្គជ្របមូលនមរយៈកមៅវ ិ្ ីទូរទសសន ៍កិចចជ្របជុំជ្របោថំ្ខ ឬនមខិតបណ័ណ នានា។  

៣.  គណៈកមៅការគួរត្សុើបអត្ង្េតត្ៅត្លើការាែ បរ់បស់កមៅករសីុនជ្រទីកំឡុង្ត្ពលបំត្ពញការងារ។ ការ
ត្សុើបអត្ង្េតត្នោះមានត្គាលបណំង្ត្ែើមបថី្សាង្យល់ពហីនភិយ័ថ្ែលកមៅករសីុនជ្រទទីទលួបាន កែូ៏ចា
មូលត្ហតុម្នការាែ បរ់បស់កមៅករចំននួ ១៤ នាក ់ថាត្តើការកាតប់នាយថ្ែលសិុនជ្រទីបានអនុវតតមានជ្របសិទធិ
ភាពកោុង្ការកាតប់នាយត្ជ្រគាោះថាោ កថ់្ែលបង្េត្ឡើង្ែល់កមៅករ និង្សាិតត្ៅកោុង្ចាបក់ារងារ។ 

៤.  ត្្ាើសហគមនអ៍ាចទទួលបានការតភាា បអ់គគិសនពីីអគគិសនកីមពុា ត្ែើមបទីទួលបានត្សវាជ្របមូលសំរាមពី
ជ្រកុមហ ុនសីុនជ្រទ ី និង្ត្ផ្ទដ តការខិតខំជ្របឹង្ថ្ជ្របង្របស់អាាា ្រ កព់ន័ធត្លើសហគមនថ៍្ែលកំពុង្ជ្រតូវការ
ការគាជំ្រទការផ្ដល់ឧបតាមា្នសជ្រមាប់្ ុង្សំរាម ឬឧបករណ៍ត្ផ្សង្ត្ទៀតថ្ែលោបំាចត់្ែើមបតី្លើកកមពស់
ជ្របសិទធផិ្ល និង្សមភាពត្ៅកោុង្ការជ្របមូលសំរាម។ 

៥. ត្ជ្របើជ្របាស់សាិតិថ្ែលបានផ្ដល់ត្ៅកោុង្របាយការណ៍ត្នោះត្ែើមបកីំណតត់្គាលត្ៅត្លើសហគមនថ៍្ែល
កំពុង្ជ្រតូវការការគាជំ្រទខាែ ងំ្បផុំ្ត។



  

៤៣ 

៦.  បត្ង្េើនការោកស់មាព ្ត្លើជ្រកមុហ ុនសីុនជ្រទីឱ្យសត្ជ្រមចបាននូវជ្របសិទធិផ្លខពស់ាង្ត្នោះនមរយៈការត្បើក
ទូលាយនូវ ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ ត្ៅកានទ់ីផ្ារជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ថ្ែលមានលកេណៈ
ជ្របកួតជ្របថ្ជង្។ 

៧.  ទទួលាគ ល់ាផ្ែូវការនូវការរមួចំថ្ណករបស់វស័ិយមនិផ្ែូវការកោុង្ការត្លើកមុខមាតទ់ីជ្រកងុ្ នមរយៈការផ្ដល់
ឱ្យពួកត្គនូវសនតិសុខសង្គម នមអាីថ្ែលពួកត្គគួរថ្តមានសិទធិទទួលបានែូចមានថ្ចង្ត្ៅកោុង្ជពូំកទី ៦ 
មាជ្រន ៧៥ ម្នរែឋ្មៅនុញ្ញ ម្នជ្រពោះរាាោចជ្រកកមពុា។ 

ជ្រកមុហ ុនសីុនជ្រទី 
១. ផ្ដល់ នងិ្ធានានូវការត្ជ្របើជ្របាស់សត្មែៀកបំ កក់ារ រ រមួទងំ្សត្មែៀកបំ កថ់្ែលងាយនឹង្ត្មើលត្ ើញ ត្ែើមបី

ការ រកមៅករមនិឱ្យមានត្ជ្រគាោះថាោ ក។់ 

២. ត្ផ្ទដ តការយកចិតតទុកោកត់្លើការត្ជ្របើជ្របាស់រត្ទោះអូសសំរាមត្ៅកោុង្សហគមន ៍ថ្ែលជ្រតូវការវាខាែ ងំ្បំផុ្ត នម
រយៈការត្ជ្របើជ្របាស់លទធផ្លរកត្ ើញត្ៅកោុង្របាយការណ៍ជ្រាវជ្រាវត្នោះ។  

៣.  បត្ញ្ចញរបាយការណ៍នមោន នងិ្ត្លើកកមពស់តមាែ ភាព ត្ែើមបអីនុញ្ជញ តឱ្យមានការវភិាគលកេណៈ វាិា ជីវៈ
កានថ់្តត្ជ្រចើនត្ឡើង្ត្លើការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ ថ្ែលអាចរមួចំថ្ណកត្លើកកមពស់ជ្របសិទធិភាព និង្ជ្របសិទធិផ្ល។ 

៤.  ខឹង្ជ្របងឹ្ថ្ជ្របង្ពជ្រង្ីកបោដ ញទូរស័ពទទនត់្ហតុការណ៍សជ្រមាបទ់ទួលកង្ាល់នានា និង្មត្្ាបាយត្ផ្សង្ត្ទៀត
ែល់សហគមនឱ៍្យកានថ់្តមានភាពងាយជ្រសួល ត្ែើមបបីត្ង្េើនការត្្ែើយតបត្ៅសហគមនជ៍្រកជី្រកកោុង្ទីជ្រកុង្។ ការ
ត្រៀបចំឱ្យមានការជួបជុំាមយួនឹង្សហគមនា៍ជ្របោ។ំ  

ាធារណជនទូត្ៅ 

១.   បនតចូលរមួត្ៅកោុង្ការអនុវតត ការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់រងឹ្ត្ៅទីជ្រកុង្ឱ្យបានកានថ់្តលអជ្របត្សើរនមរយៈការ
ចង្ជ្រកង្ាជ្រកុម និង្ការពិភាកាាមយួនងឹ្អាាា ្រមូលោឋ ន និង្អង្គការសង្គមសីុវលិ។  

២.    បនតជំរញុឱ្យរាជរោឋ ភបិាល និង្សីុនជ្រទីរមួគាោ ទទួលខុសជ្រតូវត្លើការជ្រគបជ់្រគង្កាកសំណល់ 

ឧបសមពនធ 
ឧបសមពនធមានត្បាោះពុមពផ្ាយត្ៅកោុង្ឯការោចត់្ោយថ្ឡក។ សូមចូល២ត្មើលត្គហទំពរ័របស់អង្គការ
សមាគមធាង្ត្នោ ត ឬទកទ់ង្មកកានា់ា បន័ត្ោយផ្ទទ ល់ត្ែើមបាីកសួរពត័ម៌ានលមអតិបថ្នាម។ 



  

 

 
 
 

 
 

 

ទូរស័ពទទំនាកទ់នំង្ ៖ ០២៣ ៥៥៥ ១៩៦ ៤ 

ត្គហទំពរ័ ៖ http://teangtnaut.org/?lang=en 

ទំពរ័ត្ហាសប ុក ៖  https://www.facebook.com/teangtnaut/ 

http://teangtnaut.org/?lang=en
https://www.facebook.com/teangtnaut/

