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ជំពកូ្ទ្យី៣ 

  
ការការពារ និង ការទធវីឲ្យឱ្យររទ្ីរ 

 
ទ ីងវិញនវូបរិសាា នទ្យីរក្ុង 

 



ទោលបំណង 
 ធ្វើការណែនាំពីច្បាប់មួយច្បាំនួនសរាប់ធោលនធោបាយបរសិ្ថា នទី
ររុង 

 
 ធ្វើការររប់ររងបរសិ្ថា នទីររុងឱ្យានរបសិទធភាព 

 
 
 ធ្វើការតភាា ប់រវាងធោលនធោបាយទីររុងនិងការអភិវឌ្ឍននិរនតរភាព 

 
 

 ធ្វើឱ្យនិសសិតយល់ដឹងពីតួនទីននឯរជនភាវបូនីយរមមនិងអងគការមិន
ណមនរដ្ឋា ភិបាលរនុងការធលើររមពស់បរសិ្ថា នទីររុង 

 
 
 
 
 
 
 



ទ្ចក្តតទផតើម 
• បញ្ហា មួយច្បាំនួនធៅទីររុង វាានផលប ៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុសស 

ធ ើយបាត់បង់នូវរុែភាពននជីវតិ  និង្នធាន្មមជាតិ ។ 

• ផលប ៉ះពាល់ដល់អនរររីររ តរមូវឲ្យានការកាត់បនាយ និងការបាំផ្លល ញ់

បរសិ្ថា នទីររុង ។ 

• ទីររុងរាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ការរបឈមមុខផលវបិារ ការផគត់ផគង់ទឹរស្ថា ត 

ធសវារបមូលសាំែល់រងឹ និងរាំណែទាំរង់ធោលនធោបាយ ។   



(ត) 
• បញ្ហា មួយច្បាំនួនធៅទីររុង វាានផលប ៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុសស 

ធ ើយបាត់បង់នូវរុែភាពននជីវតិ  និង្នធាន្មមជាតិ ។ 

• ផលប ៉ះពាល់ដល់អនរររីររ តរមូវឲ្យានការកាត់បនាយ និងការបាំផ្លល ញ់

បរសិ្ថា នទីររុង ។ 

• ទីររុងរាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ការរបឈមមុខផលវបិារ ការផគត់ផគង់ទឹរស្ថា ត 

ធសវារបមូលសាំែល់រងឹ និងរាំណែទាំរង់ធោលនធោបាយ ។   



(ត) 
• ការជាំរញុ និងការធលើរទឹរចិ្បតតដល់សរមមភាពទាំងឡាយ ធដើមបីបាន

របារ់ច្បាំែូល ធដ្ឋយការណរនច្បនធ ើងវញិនូវការ់សាំែល់ ។ 

• រតូវជាំរញុ ឲ្យរបជាពលរដា ានសមភាព រឺការយល់ដឹង ពីធរោ៉ះថ្នន រ់

ធផសងៗ រនុងស រមន៍របស់ពួរោត់ ។ 

• ការអភិវឌ្ឍន៍ធសដារិច្បច និងតាំរវូការផតល់ឲ្យថ្នមពលទឹរនិង្នធាន 

តាមវ ិ្ ីស្ថស្រសតធអរូ ូសីុ ។  



(ត) 
• បញ្ហា ពិភលោក ការបលចេញនូវឧស្ម័នផទះកចេ ក់  នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
លៅៗ របសិ្នលបើលោលនលោបាយនានាពុុំបានអនុមែ័ល ើមបលីធ្វើការ
ទប់ស្កា ែ់នូវការលរបើរបាស់្ធ្នធានហួស្របមាណរបស់្របជាជនទី
រកុង ។ 

• រដ្ឋា ភិបាលកនុងែុំបន់នានា គឺមានការខ្វះខាែ់ទ ុំងតផនកធ្នធានច្បាប់ 
និងហិរចញវែថុកនុងការរគប់រគងបរសិ្កថ នលោយមានរបសិ្ទធភាព។ 

 



ដំណ ោះស្រាយនានាចំណ ោះបញ្ហាបរិាាន 

•ការប្បើ្ាស់ធនធានធម្មជាតិដ៏្បបសើរ។ 

•ការតាំងទីលាំបៅក្នុងទី្ក្ុង និងគុណភាពបរិស្ថាន។ 

•ការប ោះ្ស្យបៅបលើបញ្ហាបរិស្ថានសុខភាព។ 

•ការផគត់ផគង់ទឹក្ស្អាត និង អនាម្័យ។ 
 
 



ការទររីរា្ធ់នធានធ់មមជ្តិដរ៏រទ្ីរ 
• របលទស្កុំពុងអភិវឌ្ឍភាពស្មុគស្កម ញននការកាែ់បនថយស្ុំណល់ ការ
ទញយកផលរបលោជន៍ពីកាកស្ុំណល់តាមរយៈការតកននន  ការលរបើ
របាស់្ធ្នធានធ្មមជាែិលៅមានកុំរែិ។ 

• របជាជនរកីរក ត លមានរបាក់ច្បុំណូលទបបានលរបើរបាស់្ស្ុំណល់
ត លោច្បលរបើរបាស់្ល ើងវញិបាន និងជាយផលូវ ីចាក់ស្ុំណល់ និង
ទីទុំលនរស្ុំរាប់ដ្ឋុំ ុំណុំ ដ្ឋ ុំល ើមល ើឬការចិ្បចេឹ មស្ែវ  និងការលរបើ
របាស់្របស់្ឧស្ាហកមមធុ្នែូច្បៗកនុងការលធ្វើវែថុធាែុល ើមស្រមាប់
ផលិែផលរបស់្ពួកលគ។ 
 



(ត) 
• ជវីភាពរបជាជនលៅោសីុ្ពី២លៅ៣ោននាក់កនុងរកុងគពឹឺងពាក់លលើស្ុំណល់ 
មានបាល ស្ទិច្ប កុំបុ៉ង  ប នអងឹ លរាមស្ែវ ស្ក់   ....។ ការលធ្វើពាណិជជកមម ៏លរច្បើនស្នធឹក
ស្នាធ ប់គជឺាតផនកននស្ុំណល់។ និងការងារមួយច្បុំនួនទក់ទិនលៅនឹងស្ុំណល់ផង
ត រ។ 

• លៅទីរកុង Bogota រាជធានីននរបលទស្កូឡុំប៊ ីមានរបជាជនរបមាណ 
៣០,០០០លៅ៥០,០០០នាក់ របកបរបរទក់ទិនស្ុំណល់  ូច្បជា អនក
អូស្រលទះលរ ើស្លអែចាយ  មួញទិញលអែចាយខាន ែែូច្ប និងកមមករនន
នាយកដ្ឋា នស្ុំោែផលូ វ និងចាក់កាកស្ុំណល់រកុងផងត រ។ 
 

 



(ត) 
•ការលរបើរបាស់្លរច្បើននូវធ្នធាន   និងស្ុំណល់របស់្ទីរកុងោច្បនា ុំមក

នូវផលរបលោជន៍ច្បុំបងៗ ល់បរសិ្កថ ននិងការស្នស ុំស្ុំនច្ប។ 

• រគប់ស្កមមភាពទ ុំងលនះ បានកាែ់បនថយកុំរែិននបរមិាណលៅលលើ
ស្ុំណល់ត លរែូវលចាល និងកាែ់បនថយនូវកុំរែិលរបើរបាស់្ធ្នធាន

ជាែិត លមិនលកើែល ើងវញិត រ។ 

 

 

 



ការតំងទ្យីលំទៅក្នុងទ្យីរក្ុងនិងគណុភាពបរិសាា ន 
• កតាា លនះរួមមានបរោិកាស្កនុង និងលរៅផទះស្មរស្ប  និងទីតា ុំងស្ម
រស្ប ជិែរគួស្ករមែាិភរក័ាងាយទទួលបាននូវលស្វាកមម និងមានសុ្វែថិ
ភាព ល់លកមងៗ ការកុំស្កនានានា មិនមានស្ុំលលងខាល ុំង និងទទួលរង
ផលប៉ះពាល់ែិច្បែួច្ប។ 

• កតាា ធ្ងន់ធ្ងរទ ុំងលនះមាន ូច្បជា ថ្ន ុំលញៀន និងលរគឿងរស្វងឹ ការ
រ ុំលោភបុំពាន និងអុំលពើហិងារគប់របលភទ  ូច្បជាការលរបើរបាស់្
កមាល ុំងបាយលលើកុមារ និងបាីរបពនធ និងករណីលផសងៗលទៀែ មានការ
រ ុំលោភលស្ពស្នថវៈជាល ើម។ 
 
 

 



(ត) 
• ទិ ាភាពបីននបរសិ្កថ នរូបត លជាលហែុប៉ះពាល់ ល់សុ្ខ្ភាពផលូ វចិ្បែា
របស់្មនុស្សៈ 
កុំរែិននការលពញចិ្បែារបស់្អនកតា ុំងទីលុំលៅលលើផទះស្ុំតបង និងអនក
ជិែខាង និងទីតា ុំងលៅកនុងែុំបន់ទីរកុង។ 

រច្បនាស្មពនធ័រូបស្កស្រស្ាននការតា ុំងទីលុំលៅ ( ូច្ប មរមិាណទុំហុំ ការ
តែទ ុំស្មាា រៈលផសងៗត លោច្បជៈឥទធិពល ល់កុំរែិននភាពជាឯក
ជន លទធភាពននការជួបជុុំបងបអូនញាែិាមិែា) 

អនកជិែខាង (រួមទ ុំងគុណភាពននលស្វាកមមនិងស្មាា រៈនានា និងកុំ
រែិននស្នាិសុ្ខ្) ។ 
 

 



ការទ ោះរសាយទៅទលីបញ្ញា បរិសាា ន្ខុភាព 
• ល ើមបលីដ្ឋះកាែ់បនាថ យលហែុប៉ះពាល់ ោ៉ងលោច្បណស់្រែូវលដ្ឋះ
រស្កយជាមួយការបុំពុលពីឧស្ាហកមម។ 

•ភាពពុុំទន់ច្បាស់្ោស់្ គឺទក់ទងលៅនឹង ែុំនលខ្ពស់្លលើការរបមូល 
និងការចាក់ស្ុំណល់រងឹ ស្រមាម និងស្ុំណល់ របកបលដ្ឋយសុ្វែថ
ភាព និងអនាម័យ និងការផគែ់ផគង់ទឹកស្កអ ែ លៅល ើយ។ 

• វាតែងតែលកើែល ើងនូវស្កមមភាព ត លលកើែលច្បញពីរបជាជនរកីរក
នានា ត លពុុំមានមលធ្ោបាយណ នទលទៀែកនុងការរកាសុ្វែថិភាព
លៅែុំបន់ត លលគតា ុំងទីលុំលៅល ើយ។ 

 



(ត) 
• រដ្ឋា ភិបាល រែូវលដ្ឋះរស្កយនូវបញ្ហា ការងារ ជាមួយអនកតា ុំងទីលុំលៅមិន
ផលូ វការទ ុំងលនាះ ល ើមបលីដ្ឋះរស្កយនូវបញ្ហា សុ្ខ្ភាពបរសិ្កថ ន និងតស្វង
យល់ ថ្ លែើលគោច្បលធ្វើឲ្យរបលស្ើរល ើងបានកុំរែិណកនុងការផគែ់ផគង់ទឹក
ស្កអ ែ អនាម័យ លូទឹកស្អុយ និងសុ្ខ្ភាពទូលៅត លពាក់ពនធ័ និងែុំនល
ច្បុំណយែិច្បែួច្បលនាះ។ 

• វាជាធ្មមតា ស្ុំរាប់ែុំបន់ត លរបជាជនមានរបាក់ច្បុំណូលមធ្យម និងខ្ពស់្ 
លហើយការយកច្បិែាទុកដ្ឋក់ោ៉ងស្ុំខាន់លៅលលើពាណិជជកមម និងឧស្ាហ
កមម លៅទីរកុងមួយល ើមបទីទួលបាននូវការផគែ់ផគង់ទឹកលអ របពនធ័បងាូ រទឹក
ស្អុយលអ ការផគែ់ផគង់ច្បរនាអគគិស្នី និងលស្វាកមមជារបចា ុំកនុងការរបមូល
ស្ុំណល់រងឹ។ 

 



(ត) 
•ជាលរឿយៗ រដ្ឋា ភិបាលថ្ន ក់ជាែិ និងលរកាមជាែិ តែងអះោងថ្ 
ការពរងីករបពនធ័ទឹកស្កអ ែ របពនធ័លូស្ុំណល់រាវ និងលស្វាកមម
របមូលស្ុំណល់រងឹ  ស្រមាមលៅតាមែុំបន់រកីរកនានា គឺរែូវ
ច្បុំណយែវកិាលរច្បើន ។ ការច្បុំណយលនះខ្ពស់្ណស់្ លហើយក៏
នា ុំមកនូវគុណវបិែិាធ្ុៗំ ផងត រលលើការលរបើរបាស់្ធ្នធាន។ 

•ជាទូលៅលគតែងយកលៅលចាលលៅទីោនចាក់ស្រមាម លៅ
លពលត លលគរបមូលស្រមាមបានពីផទះស្ុំតបង និងទីកតនលង
ពាណិជជកមមនានា។ 
 



(ត) 
•ស្ុំណល់រាវ លគបងាូ រតាមរបពនធ័បងាូ រទឹកស្មអុយ លហើយចាក់
ចូ្បលលៅកនុងទឹកទីកតនលងតកបរលនាះ ត លជាទូលៅនលងកាែ់
របរពឹែាិកមមមួយច្បុំនួនត រ។ 

• របពនធ័រគប់រគងលនះ ោច្បងាយរសួ្ល ល់ផទះស្ុំតបង និងទី
កតនលងពាណិជជកមមនានា ត លរបពនធលនះរួមច្បុំតណកោ៉ង
លរច្បើនកនុងការលលើកកុំពស់្សុ្ខ្ភាព។ ប៉ុតនា វារែូវច្បុំណយែវកិា 
និងធ្នធានលរច្បើនត លោច្បនា ុំលោយមានការលរបើរបាស់្លរបើ
របាស់្ធ្នធាន ៏លលើស្លប់។ 
 

 



The End 
  ្មូអរគណុ         


