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នគរ មាន សេដ្ឋ ី 

 

ឩ ប  សៅ  េ ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ២ ៤  មី នា  ២ ០ ១ ៧  

  

នគរ មាន សេដ្ឋ ី មាន ភូមិគគិិះ ស ើតឆាយ មាន រថយនត  ទំសនើប 

មាន សោជនីយដ្ឋឋ ន អាហារេិល្បៈ មាន ភណ្ឌា គារ ល្ក់ ទំនិញ

គបណិត មាន សោងចគក បរសទេ មិនអាច ចាត់ទុក ថា ជា នគរ 

មាន ការរកីចំសរនី បានស ិះស ើយ សបើ ឋានៈជីវោព របេ់

គបជាពល្រដ្ឋ មាន ឋានៈ ទាប1 សគរិះ មាេិកជន2  មាន គបាក់

ចំណូល្របេ់បុគគល្3 គបចាំ ថ្ថៃ មាន កំរតិ មិនេមរមយ ដដ្ល្ 

មិនអាច ឲ ជីវោពខ្ល នួ មាន ការរេ់សៅ េមគេប ជា មនុេស 

មាន ោពធូរគាល្។ 

ករណី គេកុដខ្ែ រ េពវថ្ថៃ គឺ ជា នគរ មាន ោពមិនគបគកតី ថ្ន

ការគគប់គគងជាតិ ជា សគចើន ទាងំវេ័ិយ នសោបាយ, េងគមកិចច 

និង សេដ្ឋកិចច ដដ្ល្បណ្ឌត ល្ឲ គេកុដខ្ែ រ េថ ិត សៅ កន ុង ចំណ្ឌត់

ថាា ក់ ជា គបសទេ គាែ ន ការរកីចសគមើន ពិតគបាកដ្ ឬ ជា 

គបសទេ គក សៅ កន ុង ពិភពសោក និង សៅ កន ុង ដ្ំបន់ អាេុី។ 

ោពមិនគបគកតី សនិះឯង ដដ្ល្ អនុសគគាិះ ឲមាន ការសកើន ថ្ន 

                                                             

1 កំរតិ ទល្ិទធោព (seuil de pauvreté)  កន ុង ពិភពសោក េពវថ្ថៃ គឺ សគ កំ

 រតិ គបាក់ ចំណូល្ ១,៩ ដុ្ោា រ កន ុង មួយ ថ្ថៃ គឺ ថា ៥៧ ដុ្ោា រ កន ុង មួយ
ដខ្។  
2 មាេិកជន; travailleur mensualisé។ 

3 គបាក់ចំណូល្របេ់បុគគល្; revenu individuel។ 

នគរ មាន សេដ្ឋ ី  
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អំសពើពុករលួ្យ និង គាែ ន េីល្ធម៏ សៅ កន ុង ជួរ អាកដឹ្ក ំ 

មួយកាត ប់ កាា យសៅជា អាកមានគទពយេមបតត ិ មហាាល្ និង ជា 

ទូសៅ កាា យ ជា មន្តនត ី េីុេំណូក សល្ើ សេចកត ី វ ិេ របេ់ គបជា

ពល្រដ្ឋ រេ់ កន ុង ោពគកីគកសោកោ៉ា ក។ ឧទហរណ៏ គណបកស

កាន់អណំ្ឌច សគ មាន ល្ុយោប់ដេន ដ្ុោា រ េំោប់ សធវ ើបុណយេព 

សោក េុខ្ អាន ចំដណកឯ ដខ្ែ រ អាកគក សេទ ើរ ដត គាែ នលុ្យ  េំ

ោប់ ទិញ កាត រមឈូ េ ដ្ឋក់ េព មាោ បីោ ឬ ញាតិ ដដ្ល្ បាន 

ទទួល្ អនិចចកមែ។ សៅកន ុង គបព័នធ  ដឹ្ក ំ ពុករលួ្យ សដ្ឋយ 

ឥតមនទ ិល្ (sans doute) ពួក អាកដឹ្ង ំ សគចើនជាមនុេស អោែ

និយម សហើយមាន ល្កខណៈ គជលុ្និយម សៅជា ជនផ្តត ច់ការ 

គគប់គគងដឹ្ក ំគបសទេ សដ្ឋយ សគបើ អំណ្ឌចរដ្ឋ សដ្ើមបី រកាដត 

គទពយេមបតត ិ មហាាល្ និង បុពវេិទធ ិ របេ់ខ្ល នួ។ ពួក មន្តនត ី េុី

េំណូក ជា មួយនឹង ពួក ឧកញា៉ា  ពូដក េូក រមួគាា  បសងក ើត ជា 

បណ្ឌត ញ គកមុសចារ ឬ វណណ  អភិជន វណណ  គហបតី េំោប់ លួ្ចជាតិ 

បំផ្តា ញជាតិ ោមសេរ។ី ពួក ទាងំស ិះ មាន ល្ុយ ខ្ុេចាប់  

ចាយ េបាយ ហុឺហា ឥតខ្មែ េ ោន្តេត  គកីគក សហើយ ផុង ចូល្កន ុង 

វបបធម៏រោ គឺ   ក តួគេី  ក តួគា  ក តួដល្បងរោអាវ៉ា ដេ ជា 

ពិសេេ  ក តួ ខ្មា ច យួន។ ពួក ជនរល្ ទាងំស ិះ មាន ចំនួន 

គបមាណ ១% ថ្ន ចំនួន គបជាជនដខ្ែ រ រេ់សៅ កន ុង នគរ មាន 

ល្កខណៈ េិបបនិមែ ិត ជា នគរ មាន សេដ្ឋ ី ដត គាែ ន េីល្ធម៏ 

បំពុល្ គបព័នធតុោការ និង បំផ្តា ញ គបជាជាតិដខ្ែ រ៕៚ 

ជាតិង្ហប់ក្ស៏ង្ហប់សៅ ឲតតខ្ល នួរេ់ស្េួល ជា សេដ្ឋ ី.                


