
ផ្សារភ្ជា ប់ជាមួយរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន ដដ្ើមបបីញ្ឈប់ការបដទោ របង់ពាសវាលពាសកាលដៅកមពុជា 
 
ដៅដដ្ើមសតវតសទី ២១ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាបានកំណត់ដោលដៅជាក់លាក់មួយ ដដ្ើមបីសដរមចឲ្យបាននូវការររបដ្
ណត ប់អទម័យទូទំងរបដទសដៅឆ្ន ំ ២០២៥ ។ កនុងឆ្ន ំកនលងដៅថ្មីៗដនេះ ការខិតខំរបឹងប្របងកាន់ប្តមានការដកើន
ដ ើង ដដ្ើមបីសំដរចដជារជ័យនូវដោលដៅដនេះ តាមរយៈការដ្វើប្ផ្សនការយុទធសាស្តសតជាតិសតីពីការផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកសាា តនិង
ការដលើកកមពស់  អទម័យដៅជនបទ ប្ដ្លបានអនុម័ត ដដ្ឋយទយករដ្ឋមន្តនតីននរពេះរាជាណាចរកកមពុជាដៅដដ្ើមឆ្ន ំ 
២០១៤ ។ 

ដលាក រជាយ ប ុម របធានទយកដ្ឋឋ នប្ថ្ទំសុខភ្ជពជនបទននរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ប្ដ្លជាសាា ប័នរបស់រាជរដ្ឋឋ
ភិបាលទទួលខុសរតូវដលើកិចចការអទម័យជនបទបានមានរបសាសន៍ថា “ជាមួយនឹងកិចចសហការនិងការសរមប
សរមួលទដពលបចចុបបនន ជាមួយនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ននវស័ិយដនេះ ខ្ុំមានជំដនឿថា ដយើងនឹងអាចឈានដ្ល់ដោលដៅឆ្ន ំ 
២០២៥ ដនេះជាមិនខាន” ។  

កមមវ ិ្ ីទឹកសាា តនិងអទម័យ (WSP) ននរកុមរបតិបតតិការសកល វស័ិយទឹក (Water Global Practice) របស់្ទោរ
ពិភពដលាក កំពុងចូលរមួោំរទ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកនុងការផ្សតល់ដសវាអទម័យជូនរបជាជនជារទង់រទយ្ំរបកបដដ្ឋយ
និរនតរភ្ជព និងកំពុងផ្សតល់ដោបល់ដ្ល់រដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិអំពីប្ផ្សនការអនុវតតការផ្សតល់ដសវាអទម័យតាមប្បបវជិឈម
ការ ដដ្ើមបឲី្យរដ្ឋបាលថាន ក់ស្សុកនិងឃំុ ទទួលយកអណតតិសរមាប់អនុវតតកមមវ ិ្ ីអទម័យ ដនេះ ។ 
 

សមតាភ្ជពមន្តនតីថាន ក់ស្សកុនិងឃំុដៅមូលដ្ឋឋ នរឺជារនលឹេះននភ្ជពដជារជ័យកនុងការដលើកកមពស់អទម័យ ដរពាេះអាចដ្វើ 
ឱ្យអនកប្ដ្លដៅជិតបញ្ហា និងយល់ដឹ្ងពីបរបិទមូលដ្ឋឋ នជាងដរ អាចរបប្មរបមូលរបជាពលរដ្ឋ និងវស័ិយឯកជនដៅ
មូលដ្ឋឋ ន ដដ្ើមបីប្សវងរកដំ្ដណាេះស្សាយទទ ។ “រដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ នកំពុងប្តចូលរមួ្នធាន ប្ដ្លរមួមានទំងហិរញ្ញ
បបទនផ្សងកនុងការផ្សតល់ដសវាអទម័យជនបទ“ ដលាក ចាន់ វរីៈ អនកឯកដទសប្ផ្សនកទឹកសាា តនិងអទម័យននកមមវ ិ្ ីទឹក
សាា តនិងអទម័យរបស់្ទោរពិភពដលាក (WSP) បានពនយល់ថា “បចចុបបនន ឃំុខលេះបានប្បងប្ចកថ្វកិារបស់ខលួន
មួយប្ផ្សនកសំរាប់ការងារអទម័យ ប្ដ្លជាជំហានដ៏្្ំមួយ ដឆ្ព េះដៅកាន់ការសំដរចដដ្ឋយដជារជ័យនូវការទទួលបាន
អទម័យទូទំងរបដទស” ។ 
 

ស្សុកនិងឃំុកំពុងដ្វើការជាមួយអងគការដរៅរដ្ឋឋ ភិបាលកនុងស្សុក និងនដ្រូដផ្សសងដទៀត កនុងការផ្សារភ្ជា ប់សាា ប័នមីរកូ
ហិរញ្ញវតាុ (MFIs) ដដ្ើមបីជួយផ្សតល់ របាក់កមចីខាន តតូចដ្ល់ររសួាររកីរកប្ដ្លមានការខវេះខាតរបាក់កាស កនុងការទិញ
បងគន់អទម័យ ។ រដរមាងហិរញ្ញបបទនសាកលបងប្ដ្លមានរយៈដពល ៩ ប្ខសរមាប់ អទម័យជនបទដៅដខតតក
ណាត ល អាចឲ្យុររួសារចំនួន ១៩៩៤ អាចទិញបងគន់អទម័យដដ្ឋយបង់រដំលាេះ ប្ដ្លដនេះ ជា ភសតុតាងថា ការទទួល
បានហិរញ្ញបបទនអាចពដនលឿនការទទួលបានបងគន់អទម័យរបដសើរជាងមុនសំរាប់ររួសារទទ ដដ្ឋយរមួមានទំង
ររួសាររកីរកផ្សងប្ដ្រ ។ ការទទួលបានរបាក់កមចីរបស់ររួសារប្ដ្លខវេះខាតថ្វកិារឺមានសារៈសំខាន់សំរាប់ធាទថា 
ពួកោត់មានឱ្កាសទិញបងគន់អទម័យ ។ ដទេះជាោ ងណា ររសួារ រកីរកបំផុ្សតប្ដ្ល រករបាក់ចំណូលបានតិចជាង 



១,២៥ ដុ្លាល រអាដមរកិកនុងមួយនថ្ៃ ដៅប្តមិនអាចទទួលបានរបាក់កមចីដ្ប្ដ្ល ដដ្ឋយសារពួកោត់រតូវបានសនមត់ថា 
មិនមានលទធភ្ជពសង រត ប់វញិបាន ។ 
 
បប្នាមដលើការផ្សតល់ហិរញ្ញបបទន រំនិតនននរបឌិ្តថ្មីៗកនុងការបដងកើតរំរបូងគន់ ការផ្សលិត និងការផ្គត់ផ្គង់ផ្លិតផ្លបងគន់ 
បានជួយឱ្យផ្លិតផ្លបងគន់មានតម្លៃទាប ដែលបានជួយប្បជាជនកាន់ដតមានលទ្ធភាពទទួលបានអទម័យប្រប់ៗ
គ្នា ។ ដរបានដឃើញកិចចការដនេះរចួដៅដហើយដៅរបដទសកមពុជាតាមរយៈរដរមាងបដងកើតបងគន់ងាយស្សួល (Easy 
Latrine) ប្ដ្លជាបងគន់អទម័យចាក់ទឹកមានតនមលដថាកប្ដ្លអាចឱ្យរបជាពលរដ្ឋទិញបាន ដហើយការអភិវឌ្ឍន៍និង
ការបដងកើតទីផ្សារថ្មីរបស់រដរមាងដនេះទទួលបានការោំរទពី្ទោរពិភពដលាក ។ កនុងរយៈដពលរតឹមប្ត ៤ ឆ្ន ំ
ប ុដណាណ េះ តំាងពីការចាប់ដផ្សតើមរដរមាងដនេះមក បងគន់អទម័យរបដភទដនេះចំនួនរបមាណ ១៧០០០០ រតវូបានលក់
ដចញដដ្ឋយសហររិនដៅថាន ក់មូលដ្ឋឋ ន ប្ដ្លការដនេះបងាា ញថា សហរោសមូលដ្ឋឋ នអាចរករបាក់ចំដណញបានពី
ការផ្សលិតនិងការលក់បងគន់អទម័យប្ដ្លមានតនមលដថាក និងអាចឱ្យរបជាពលរដ្ឋមួយចំនួន្ំប្ដ្លមានរបាក់
ចំណូលតិចតួចមានលទធភ្ជពទិញ ។ ដនេះជាឧទហរណ៍ មួយប្ដ្លបងាា ញថាការរាប់បញ្ចូ លនូវបរបិទមូលដ្ឋឋ ន តរមូវ
ការរបស់អនកទិញ និងលទធភ្ជពទិញបានរបស់របជាពលរដ្ឋ ជាកតាត សំខាន់កនុងការជួយឱ្យរបដទសទទ ដូ្ចជា
របដទសកមពុជាជាដដ្ើម សំដរចបានដដ្ឋយដជារជ័យនូវដោលដៅននការទទួលបានអទម័យទូទំងរបដទស ។ 
 
កនុងដពលថ្មីៗដនេះ អនកស្សី ដ   សុរទធ  ប្ដ្លជារបជាជន កនុងភូមិថ្មី  ដខតតកណាត ល
របដទសកមពុជា បានសង់បងគន់អទម័យចាក់ទឹកមួយដៅដរៅផ្សោេះ ប្ដ្លកូនរបុស
និងកូនស្សីោត់ជាអនកដចញលុយ តាមរយៈការបង់របាក់រដំលាេះរបចំាប្ខចំនួន ២៥ 
ដុ្លាល រអាដមរកិ កនុង១ប្ខ។ 

 
‹‹ជាមួយនឹងកិចចសហការនិងការសរមបសរមួលទដពលបចចុបបនន ជាមួយនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ននវស័ិយដនេះ ខ្ុំមានជំដនឿថា 
ដយើងនឹងអាចឈានដ្ល់ដោលដៅឆ្ន ំ ២០២៥ ដនេះជាមិនខាន›› 
 
ដលាក រជាយ ប ុម របធានទយកដ្ឋឋ នប្ថ្ទំសុខភ្ជព ជនបទននរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សតីពីការសំដរចនូវការររបដ្
ណត ប់អទម័យទូទំងរបដទសដៅឆ្ន ំ ២០២៥ 
 
ដលាកស្សី សាន សុផាន ប្ដ្លជាអនកសរមបសរមួល អទម័យឃំុ និងជាសមាជិករកមុរបឹកាឃំុទទួលបនោុកស្សីតនិង
កុមារ បាន សួរអនកចូលរមួកនុងការរបជំុផ្សសពវផ្សាយចំដណេះដឹ្ងអំពីអទម័យថា៖ “ដតើអនកណាខលេះមានបងគន់អទម័យដៅ
ផ្សោេះ?” មានប្តអនកភូមិប្ដ្លអងគុយមុខោត់របមាណមួយភ្ជរបួនប ុដណាណ េះបានដលើកនដ្ដ ើង ។ 
 

ដលាកស្សី សុផានកំពុងសរមបសរមួលការរបជំុសតីពីការយល់ដឹ្ងប្ផ្សនកអទម័យដៅភូមិថ្មី ប្ដ្លជាភូមិតូចមួយដៅ
ជនបទមានរបជាជនចំនួន ១៤៦ ររួសារ កនុងដខតតកណាត លននរបដទសកមពុជា ប្ដ្លជារបដទសមានអរតាននការបដទោ



របង់ពាសវាលពាសកាលខពស់ជាងដរបំផុ្សតដៅអាសីុបូពា៌ា  កនុងអរតាចំនួន ៥១% ។ ការរបជំុដនេះដផាត តដលើ ការប េះ
ពាល់របស់បងគន់អទម័យដលើដសចកតីនថ្លថ្នូរ ភ្ជពងាយស្សួល និងសុវតាិភ្ជព កនុងដោលដៅបដងកើនចំនួនររសួារប្ដ្ល
ដរបើរបាស់បងគន់អទម័យដទេះ។ 
 
កនុងចំដណាមអនកចូលរមួការរបជំុដទេះ អនកស្សី សរ មិច មិនបានដលើកនដ្ ដ ើយ ។ ោត់ោម នបងគន់អទម័យដៅផ្សោេះដទ 
មានន័យថា ោត់ សាវ មីោត់ កូនោត់ និងដៅទំងបីរបស់ោត់រតូវដដ្ើរដៅ វាលប្ស្សជិតៗដទេះ ដដ្ើមបបីដទោ របង់។ អនក
ស្សី សរ មិចយល់ដឹ្ងោ ងចាស់ពីផ្សលប េះពាល់អវជិាមានននការបដទោ របង់ពាសវាលពាសកាល មកដលើសុខភ្ជព
ររួសារោត់ ដរពាេះោត់ក៏បានអនុវតតសកមមភ្ជពអទម័យដផ្សសងដទៀត ដូ្ចជាការផឹ្សកទឹកដំ្ឋពុេះនិងការលាងសំអាតនដ្
ជាដដ្ើមផ្សងប្ដ្រ ។ ោត់ចង់បានបងគន់អទម័យមួយ តំាងពីោត់បានចូលរមួរបជំុស្សដដ្ៀងោន ដនេះកាលពីប្ខមុនដម លេះ 
រោន់ប្តោត់ និងររួសារោម នលទធភ្ជពទិញប្តប ុដណាណ េះ ។ 
 

ប ុប្នត ដៅកនុងកិចចរបជំុដលើកដនេះ ដលាកស្សី សុផានប្ដ្លបានទទួលការបណតុ េះបណាត លតាមរយៈកមមវ ិ្ ីទឹកសាា ត និង
អទម័យរបស់្ទោរពិភពដលាក (WSP) បានសហការជាមួយសាា ប័នលីប្រូហិរញ្ញវតថុ ដៅមូលដ្ឋឋ ន ដដ្ើមបផី្សតល់របាក់
កមចីខាន តតូចដ្ល់របជាពលរដ្ឋកនុងភូមិ ប្ដ្លមានបំណងចង់ទិញបងគន់អទម័យ ។  ដៅកនុង របជំុដលើកដនេះ អនកស្សី 
សរ មិច ទទួលបានរបាក់កមចីចំនួន ៥០ដុ្លាល រអាដមរកិ ប្ដ្លអាចឱ្យោត់ទិញចានបងគន់អទម័យចាក់ទឹកនិងទរម
ប្ផ្សនកដរកាម ។ បងគន់អទម័យដនេះនឹងជួយអនកស្សី សរ មិច និងរកុមររួសារ បញ្ឈប់ការបដទោ របង់ពាសវាលពាស
កាល ជួយកាត់បនាយការរំរាមកំប្ហងប្ផ្សនកសុខភ្ជព ដូ្ចជាជមៃឺរាក ប្ដ្លបងកដ ើងពីការចមលងដមដរារពីការបដទោ របង់
ពាសវាលពាសកាល ។ ោត់កំពុងមានរដរមាងសនសំរបាក់សំរាប់សាងសង់ជញ្ហា ំងប្ដ្លជាប់ជំុវញិបងគន់អទម័យ 
ប ុប្នតឥ ូវដនេះ ោត់និងរកមុររួសារយកភួយចាស់មករុសិំន ដដ្ើមបបិីទបំាង ។ 
 

ដៅរបដទសកមពុជា មានរបជាជនជាងពាក់កណាត លននចំនួនរបជាជនសរបុ ខវេះលទធភ្ជពទទួលបានអទម័យលា
របដសើរ។ ដៅតំបន់ជនបទ សាា នភ្ជពដនេះរតឹប្តអារកក់ប្ថ្មដទៀត ដដ្ឋយ ៨៦% នន របជាជនរកីរកជាងដរដៅជនបទ
ដៅប្តបដទោ របង់ពាសវាលពាសកាលដៅដ ើយ ។ កងវេះខាតននការទទួលបានអទម័យបានដ្ឋក់បនោុកប្ផ្សនកដសដ្ឋកិចច
និងសងគមកិចចោ ង្ៃន់្ៃរដលើរបជាពលរដ្ឋកមពុជាដៅជនបទ ប្ដ្លមានតំាងពីអរតាមរណភ្ជពកុមារដដ្ឋយសារជមៃឺ
រាកកនុងកំរតឹខពស់ រហូតដ្ល់ការរារាងំការរកី្ំធាត់របស់កុមារ (បងកឲ្យកុមាររកិន) និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារយឺត
ប្ថ្មដទៀតផ្សង ។ 
 

 

  


