សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
បញ្ឈប់កម្ចេចទីក្កុងរបស់ម្

ង
ើ

ថ្ងៃទី៣ ខែក្ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
កាលពី ថ្ងៃទី២ ខែក្ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ អភិ បាលរាជធានីភាំ សន ពញ ឯក្ឧតតម បា៉ា េុជាតិ វង្ស បានអាំ ពាវ
នាវឲ្យមានការវាយក្ាំ សទចនូ វអគារេ
ស

ឬរូ លឌីង្

សោយខអែក្សលើការប្ពួយបារមភអាំពីេុវតថិភាពថ្នអគារ

ើយបានអះអាង្ថាការចរចារអាំពីការផ្លាេ់ទីលាំសៅងមីររេ់ប្រជាពលរដ្ឋក្ាំពុង្រេ់សៅសលើអគារសនាះ

សៅកាន់ តាំរន់ សប្ជាយចង្វារ ក្ាំ ពុង្ខតប្រប្ពឹ តសត ៅ។
សយើង្ែ្ាំុ

ជាអង្គការមិនខមនរោឋភិ បាលមានរាយនាមដ្ូ ចខាង្សប្កាម

វាយតថ្មាអាំពីេុវតថិភាពថ្នអគារសនះសោយឯក្រាជយសពញសលញ ស

េូមអាំ ពាវនាវឲ្យមានការ

ើយលទធអលថ្នការវាយតថ្មាសនះ គួរ

ខតរង្វាញដ្ល់ប្គួសារខដ្លរង្អលរ៉ា ះពាល់ និង្ប្ក្ុមេង្គមេុីវ ិល។ លទធអលថ្នការវាយតថ្មាសនះ ក្៏ គួរ
ខតោក្់ឲ្យមានការពិ ភាក្ាជាសាធារណៈជាមួ យប្រជាពលរដ្ឋរេ់សៅក្នុង្អគារសនាះ
វ ិល ពាក្់ព័នន
ធ ឹ ង្គសប្មាង្អភិ វឌឍន៍សលើតាំរន់ សនាះ។
សយើង្ែ្ាំុ

ក្៏ េូមអាំ ពាវនាវអង្ខដ្រ

េូមឲ្យមានការពិ ចារណាស

អគារសនះ និ ង្ការផ្លាេ់ទីលាំសៅររេ់ប្ក្ុមប្គួសារខដ្លរង្អលរ៉ា ះពាល់ ស

និ ង្ប្ក្ុមេង្គមេុី

ើង្វ ិញសលើការវាយក្ាំ សទចសចាល
ើយេូមជាំ រញ
ុ ដ្ល់សាលារាជ

ធានី ភាំ សន ពញ េូមសមត្តតពិចារណាសលើការជួ េជុ លអគារសនះជាជសប្មើ េអាទិ ភាព។

អគារសនះ ជាអទះថ្ន

ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង្ ៦០០ ប្គួសារ ខដ្លប្គួសារមួ យចាំ នួនក្នុង្ចាំ សណាមមប្គួសារទាំង្សនះ បាន
រេ់សៅត្តាំង្ពី ការដ្ួ លរលាំថ្នរររខែមរប្ក្

ម ឆ្នាំ១៩៧៩។ រ

ូតមក្ដ្ល់សពលសនះ េមាគមធាង្សត្តនត

និ ង្ប្រជាពលរដ្ឋខដ្លរេ់សៅក្នុង្អគារសនះ បានក្ាំពុង្ស្ាើការជួ េជុ លអគារសនះ សោយជួ េជុ េជសណើ ត ររ
ស

ើង្មួ យចាំនួន ផ្លាេ់រូរដ្ាំ
ត រូលងមី និង្លារពណ៌ខអនក្ែាះ ថ្នអគារ។

សលាក្ អុី សារម
ុ ៉ា នាយក្ប្រតិរតតិេីទ
ត ី ថ្នេមាគមធាង្សត្តនត បានមានប្រសាេន៍ ថា៖ “សាលា
ប្ក្ុង្ គួ រខតអាំ ពាវនាវឲ្យមានការអភិ វឌឍន៍ សៅនឹ ង្ក្ខនាង្ ជាជាង្ការវាយក្ាំសទចសចាលនូ វអគារេ (រូ លឌី
ង្) អគារខដ្លជាសរតិ ក្ភណឌររេ់រាជធានី ភាំសន ពញដ្៏េាំខាន់ សនះ គួ រខតរក្ាទុក្េប្មារ់ ជាអគាររេ់សៅ
ររេ់ប្រជាពលរដ្ឋក្ុង្ទី
ន
ប្ក្ុង្ររេ់សយើង្។ សាលារាជធានី គួ រខតសគារពេិទិធររេ់ប្រជាពលរដ្ឋសៅក្នុង្ទី
ប្ក្ុង្។”

សយើង្ែ្ាំុ េូមរញ្ញ
ា ក្់ ថាទីត្តាំង្ងមីខដ្លក្ាំ ពុង្ចរចាសៅតាំ រន់ សប្ជាយចង្វារ គឺ េិត
ថ សៅជាយរាជធានី

ភនាំសពញ ស

ើយប្គួសារខដ្លនឹ ង្ប្តូវផ្លាេ់ទីលាំសៅ នឹង្ទទួ លរង្អលរ៉ា ះពាល់យ៉ាង្ជាក្់ចាេ់សលើជីវភាព

រេ់សៅររេ់អក្
ន ទាំង្សនាះ

សោយសារការងយចុ ះនូ វឱកាេក្នុង្ការខេាង្រក្ប្បាក្់ ចាំនូល

ឆ្ៃយពី សេវាក្មមេាំខាន់ៗររេ់ទីប្ក្ុង្ (ស

និ ង្ការសៅ

ោឋរចនាេមព័នអ
ធ រ់រ ាំ និ ង្េុខាភិ បាល)។ សៅក្នុង្ក្រណីខដ្ល

ការផ្លាេ់ទីលាំសៅ ប្តូវបានេសប្មច សយើង្ែ្ាំុ េូមអាំ ពាវនាវដ្ល់សាលារាជធានីភាំសន ពញ េូមសមត្តតអនុ វតត
ត្តមអនុ េញ្ញាេិទិម
ធ នុ េសអនតរជាតិ េីព
ត ី ការផ្លាេ់ទីលាំសៅ
េមរមយថ្នអង្គការេ
ណាលី ពី

ប្រជាជាតិ ។

ដ្ូចជាេិទិធក្ុង្ការទទួ
ន
លបានលាំសៅោឋន

ធ នុ េស លីកាដ្ូ បានមានប្រសាេន៍ ថា៖ “សោយការែាះខាត
ូក្ នាយិកា អង្គការេិទិម

លាំសៅោឋនេមរមយ ប្រជាពលរដ្ឋរេ់សៅក្នុង្អគាររូឌីង្ រួមទាំង្ក្ុ មារ នឹង្មិនអាចរេ់សៅសោយលក្ខ

ណៈេមរមយសនាះសទ។ រាជរោឋភិ បាល មានកាតពាក្ិចព
ច ិ ភាក្ាជាមួ យប្រជាពលរដ្ឋ និង្េង្គមេុីវ ិល សៅ
សលើការអភិ វឌឍន៍ ទីប្ក្ុង្ររេ់ែួន។”
ា
សៅែណៈខដ្លអភិ បាលរាជធានី

ក្ាំពុង្ស្ាើសេចក្តីខងាង្ការណ៍ខដ្លរ៉ា ះពាល់ដ្ល់ប្រជាពលរដ្ឋ

៦០០ ប្គួសារ សយើង្ែ្ាំុ េូមរញ្ញ
ា ក្់ ថា ថ្ដ្គូ េាំខាន់ៗដ្ូ ចជា ប្រជាពលរដ្ឋរេ់សៅក្នុង្អគាររូ លឌីង្ និង្

េង្គមេុីវ ិល មិនទន់ប្តូវបានអស្ាើញសៅពិ ភាក្ាអាំពីគសប្មាង្វាយក្ាំ សទចអគារសនះ និ ង្ការផ្លាេ់ទីលាំ
សៅងមីសៅស

ើយសទ។ ត្តាំង្ពី អតី តកាលមក្ រញ្ញ
ា ពាក្់ ព័នធអគាររូ លឌី ង្ មិនខដ្លមានតមាាភាពសនាះសទ

(ដ្ូចជាការកាត់សចញពីតាំរន់ វ ិនិ ច័ យ
ឆ េប្មារ់ ការសរៀរចាំ ចុះរ្ាីដ្ី្ី ខា ដ្លមានលក្ខណៈជាប្រព័នធ
ប្តូវបានស្ាើស

ើង្កាលពី ឆ្នាំ២០១១ ក្៏ ដ្ូចជាេ

ខដ្ល

គមន៍ ចាំនួន ៦ សៅក្នុង្េង្វាត់ទសនាបាសាក្់)។

សាថនភាពថ្នប្គួសារទាំង្សនាះ សៅខតមិនមានភាពចាេ់លាេ់ សោយសាលារាជធានី មិ នបាន
ជូ នដ្ាំ ណឹង្អាីទាំង្អេ់។ ប្រជាពលរដ្ឋរេ់សៅក្នុង្អគាររូ ឌីង្ សលាក្ ខក្វ អូ រ ័តន បានរង្វាញការប្ពួយបារមភ
ថា៖ “ដ្ាំ រូង្ ែ្ាំុឮអាំពីសេចក្តីេសប្មចវាយក្ាំ សទចអទះររេ់សយើង្ ត្តមរយៈទូ រទេសន៍
ទី ១ ខែក្ញ្ញា មិនខមនត្តមរយៈរាជរោឋភិ បាលសនាះសទ។ ែ្ាំុមិនខដ្លបានឮ ឬស
ការពិ និតយេុវតថិភាពអគារសនាះសទ ស

ង្សមាេ កាលពីថ្ងៃ

ើញអនក្ណាមានក្់ មក្ស្ាើ

ើយែ្ាំុមានការប្ពួយបារមភជាខាាាំង្សលើការខដ្លសយើង្ទាំង្អេ់គាននឹ ង្

ប្តូវសរ ើសចញពីទីសនះ។ ែ្ាំុបានរេ់សៅទី សនះត្តាំង្ពី ឆ្នាំ១៩៧៩ ស
រនាទរ់ពីដ្ាំរូលអគារប្តូវបានជួ េជុ លរួច ស

ើយែ្ាំុមិនចង្់ សចញសនាះសទ (ជាពិសេេ

ើយខលង្ប្ជារទឹក្)។ ប្រេិនសរើប្រជាពលរដ្ឋភាគសប្ចើ នសៅ

ទី សនះ េសប្មចចិ តសត ចញ ែ្ាំុក្៏នឹង្សចញខដ្រ (រ៉ាុខនតលុះប្ត្តខតមានេាំណង្េមរមយ ខដ្លអាចឲ្យសយើង្ែ្ាំុ
ទិ ញអទះងមីសៅក្នុង្ក្ណា
ត លទី ប្ក្ុង្បាន។”

េប្មារ់ ព័ត៌មានរខនថម េូមទក្់ទង្៖


សលាក្ អុី សារម
ុ ៉ា នាយក្ប្រតិ រតតិេីទ
ត ី ថ្នេមាគមធាង្សត្តនត, ទូ រេ័ពទសលែ៖ ០៨៩ ៦៦៦ ០៣៦
(ភាសាខែមរ និ ង្អង្់ សគាេ)

រ្ាីថ្នប្ក្ុមេង្គមេុីវ ិលខដ្លគាាំប្ទសេចក្តីខងាង្ការណ៍រួមសនះ៖
-

េមព័នធខែមរជាំ សរឿន និង្ការពារេិទិធមនុ េស លីកាដ្ូ (LICADHO)

-

េមាគមធាង្សត្តនត (STT)

-

េ

-

រណា
ត ញយុវជនក្មពុជា(CYN)

-

ពន័ ធេ

ជី ព ក្មមក្រចាំ ណីអាហារ និង្សេវាក្មម (CFSWF)

រណា
ត ញក្សាង្េនតិភាព(CPN)

-

ប្ក្ុមការង្វរ ពិ សេេេិទិល
ធ ាំសៅឋាន(HRTF)

-

អង្គការេម្ម៌ក្មពុជា(EC)

-

អង្គការភីន (PIN)

េមព័នធេមាគមេិក្រក្មពុជា (CCFC)
អភិវឌឍន៍ េាំស

ង្េ

គមន៍ (BCV)

-

េមាគមប្រជា្ិ រសតយយឯក្រាជយថ្នសេដ្ឋិក្ិចចសប្ៅប្រព័ នធ (IDEA)

-

មជឈមណឌលេិទិ ម
ធ នុ េសក្មពុជា (CCHR)

