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រមភកថ 

កររកីដុះ លជេ្រចើនៃនសំណង់ ករេ្របើ្របស់ពំុ្រតឹម្រតូវេលើចិេញច ើមផ្លូវ ភពគម នេ ភ័ណ
ភពេនកនុង ជធនី បញ្ហ កកសទះច ចរណ៍ បនេធ្វើឲយនងខញុំមនករចប់ រមមណ៍នឹងបញ្ហ េនះ
យ៉ងខ្ល ំង។ ្រសបេពលែដលថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ជំនញនីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ៃន

កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច ែដលសហករជមួយ កលវទិយល័
យហ ង់មូ ំង លីយុ៉ង៣ ត្រមូវឲយនិស ិតមន ក់ៗ សេ្រមចនូវរបយករណ៍្រ វ្រជវ ្រពមទំង រ

 បញច ប់ករសិក មួយែដលមនករផ រភជ ប់រ ង្រទឹស្តី និងករអនុវត្តផង នងខញុំក៏បន េ្រជើស
េរ ើស្របធនបទ “ករ្រគប់្រគងចិេញច ើមផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ” េនះេឡើង េដើមបីជករេឆ្លើយតបេទនឹង
ត្រមូវកររបស់ កលវទិយល័យផង និងេដើមបីរកចេម្លើយៃនករេងឿងឆងល់របស់នងខញុំផង។ 

េទះបីជនងខញុំបនខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើកិចចករ្រ វ្រជវ និងវភិគយ៉ង ក៏េ យ េ យ
រែតរយៈេពលៃនករចុះកមមសិក  កង្វះខតឯក រ បូកផ ំនឹងគំនិតៃនករវភិគរបស់នងខញុំ

ផទ ល់េនមនក្រមិត ែដលពំុទន់ ចវភិគឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយ ករ្រ វ្រជវេនះ ច នឹងរេំលច
នូវភពខ្វះចេន្ល ះេ យខនពំុបន។ បុ៉ែន្ត នងខញុំែដលជអនក្រ វ្រជវចង្រកងេសៀវេភេនះេឡើង 
សងឃឹមថគំនិតដ៏ស្តួចេស្តើងេនះនឹង ចជផ្តល់នូវផល្របេយជន៍ ស្រមប់ជគំនិតពិចរ របស់
ប ្ត អនកសិក េ្រកយៗេទៀត។  

ជចុងេ្រកយ នងខញុំសូមអភ័យេទសចំេពះ ល់កំហុសឆគងទំង យែដលេកើតមនេនកនុង
របយករណ៍្រ វ្រជវ និង រ បញច ប់ករសិក េនះ េហើយក៏សូមរង់ចំទទួលនូវកររះិគន់ ថ
បនពីប ្ត អនកសិក ្រ វ្រជវេ យក្តីរកី យ។ 
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េសចក្តីែថ្លងអណំរគុណ 

ជបឋម នងខញុំសូមេគរពែថ្លងអំណរគុណដល់េ ក ្រ ្ត ចរយ េបងហុង សជុតិេខមរ ូ
្រ ្ត ចរយៃន កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច ែដលបនជួយែណនំ

េ្រជមែ្រជង និងផ្តល់គំនិតល្អៗ ែដល ចឲយនងខញុំ ច ក់ែតងនូវអតថបទ រ េនះ ្របកប
េ យេជគជ័យ។  

នងខញុំ ក៏សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះ ជធនីភនំេពញ ែដលបន
អនុញញ តឲយនងខញុំចុះេធ្វើកមមសិក  អនកជំនញកនុងវស័ិយេផ ងៗេទៀត ែដលបនផ្តល់ជកិចចសមភ សន៍ 
មតិេយបល់ ក៏ដូចជឯក រពក់ព័នធ និងបនជួយស្រមួលនូវករលំបកនន ក៏ដូចជផ្តល់នូវគំនិ
តល្ៗអ ជេ្រចើន ែដលេកើតមនេឡើងកនុងអំឡុងេពលចុះកមមសិក ។ 

ជបនទ ប់ នងខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ងេ ម ះចំេពះមិត្តភក្តិទំងអស់ ែដលបនផ្តល់នូវ
គំនិតល្ៗអ  ជួយពិភក ែកលំអ ផ្តល់នូវឯក រពក់ព័នធននែដលចំបច់ ជពិេសស ករេលើកទឹក
ចិត្តជនិចចកនុងករ្រ វ្រជវេដើមបីទទួលបនេជគជ័យ។ 

ជចុងេ្រកយ នងខញុំសូមជូនពរដល់អនកទំងអស់គន  ឲយជួប្របទះែតពុទធពរទំង ៤ ្របករគឺ 
យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល នឃ្ល តេឡើយ។ 
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អំណះអំ ង 

នងខញុំ ឃមឹ ច័នទ លនី សរេសរជអក រ ំង KHIM CHANDALYN បចចុបបននជ 
និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនកនីតិ ្រស្ត ជំនញនីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី៦ ៃន

កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បនសេ្រមច េធ្វើករ្រ វ្រជវេលើ
្របធនបទស្តីពី “ករ្រគប់្រគងចិេញច ើមផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ”។ 

នងខញុំសូមធនអះ ង និងទទួលខុស្រតូវទំង្រសុងថ ខ្លឹម រៃនរបយករណ៍្រ វ្រជវ 
និង រ បញច ប់ករសិក េនះ គឺជសិក ្រ វ្រជវថមី ែដលជ ន ៃដ្រ វ្រជវផទ ល់របស់នងខញុំ 
េ យពំុមនករពក់ព័នធ ឬ លួចចម្លងរបយករណ៍ ឬ និេកខបបទរបស់បុគគលដៃទេឡើយ។  

  

ភនំេពញ ៃថងទី០២ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៤ 

ហតថេលខ 
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កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញនីតិឯកជន 

1 

និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

 

 

 

 

គនថទី១ី 

របយករណ៍កមមសកិ  



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញនីតិឯកជន 

2 

និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

បនទ ប់ពីបនបញច ប់ែផនក្រទឹស្តីៃននីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ៃនថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ 

េនវគគចុងេ្រកយេនះ ត្រមូវឲយមនករចុះកមមសិក េន ម ថ ប័នននែដលមនរយៈេពល ៤ែខ 

េដើមបីដក្រសង់នូវបទពិេ ធន៍ជក់ែស្តង ជពិេសសគឺពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តេលើអចលនវតថុ និង

េបតិកភណ្ឌ ។ េ្រកពីេនះ ត្រមូវឲយនិស ិត្រតូវេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសនូវ្របធនបទ រ មួយេដើមបីេធ្វើ

ករ្រ វ្រជវ និងេ្រប បេធៀបជមួយនឹងទិដ្ឋភពជក់ែស្តង។ 

េ យែឡក នងខញុំបនេ្រជើសេរ ើស្របធនបទ “ករ្រគប់្រគងចិេញច ើមផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ” 

េហតុដូេចនះេដើមបីសិក ពីករអនុវត្ត និង្រ វ្រជវេលើ្របធនបទខងេលើេនះ នងខញុំបនេ្រជើសេរ ើស 

ទីចត់ករ្រកុង េធ្វើជមណ្ឌ លចុះកមមសិក ។  

រយៈេពលែដលនងខញុំ្រតូវចុះកមមសិក គឺចប់ពីៃថងទី២៥ ែខសី  ឆន ំ២០១៤ រហូតដល់ៃថងទី

៣០ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៤។ បុ៉ែន្ត េ យ រែតបញ្ហ េពលេវ  នងខញុំ ចចុះកមមសិក េនទីចត់ករ

េនះបនែតពីរៃថងបុ៉េ ្ណ ះគឺេនៃថងទី១៧ ១៨និងៃថងទី១៩ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៤។ ថិរេវ ដ៏តិចតួច

ស្តួចេស្តើងេនះ ពំុ ចឲយនងខញុំមនតួនទី មួយេនកនុងអំឡុងេពលកមមសិក េទ អ្វីែដលនងខញុំ

ចេធ្វើបន គឺករេសនើសំុឯក រ និងេធ្វើបទសំភសជមួយម្រន្តីជំនញែដលពក់ព័នធបុ៉េ ្ណ ះ។  

នងខញុំសូមេធ្វើេសចក្តី យករណ៍េ យសេងខបអំពី ថ ប័នចុះកមមសិក  សកមមភពករងរ 

ករលំបកមួយចំនួនែដលបនជួប្របទះកនុងេពលចុះកមមសិក  និងសមិទធផលែដលសេ្រមចបន

កនុងរយៈេពលចុះកមមសិក ដ៏ខ្លីេនះ។ នងខញុំសូមបង្ហ ញជូននូវចំណុចសំខន់ៗៃនករចុះកមមសិក  

េ យេធ្វើករែបងែចកជពីរជំពូកគឺ ថ ប័នកមមសិក  (ជំពូកទី ១) ្រពមទំងសមិទធផល និងបញ្ហ

្របឈម (ជំពូកទី ២) ែដលេកើតមនកនុងអំឡុងេពលចុះកមមសិក ។ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ជំពកូទី ១ 

ថ ប័នកមមសកិ  

ទីចត់ករេរៀបចំ្រកុងមនទី ំងេនកនុង ជធនីភនំេពញ ែដលមនេ ក សិុន 

បូណ៌មីជនយក។ ទីចត់ករេនះមនករយិល័យពីរ ច់េ យែឡកពីគន  គឺករយិល័យនគរបូនី

យកមម និងករយិល័យ្រគប់្រគងករអភិវឌ  និងសំណង់។ កនុងចំេ មករយិល័យទំងេនះ មន

ែតករយិល័យនគរបូនីយកមមបុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនសមតថកិចចកនុងករសិក គេ្រមងប្លង់ គូស និង

េរៀបចំែផនទី។ ដូេចនះ ករយិល័យែដលនងខញុំបនចុះកមមសិក  និងសំុឯក រគឺ ករយិល័យនគ

របូនីយកមម។  

នងខញុំសូមបង្ហ ញពីរចនសមព័នធ (ែផនកទី ១) និងតួនទី ្រពមទំង ភរកិចចៃនករយិល័យនគ

របូនីយកមម (ែផនកទី ២) ។ 

ែផនកទី ១ រចនសមព័នធៃនករយិលយ័នគរបូនីយកមម 

នេពលបចចុបបននេនះ ករយិល័យនគរបូនីយកមមមន្របធនចំនួន ០១ របូ និងអនុ្របធន

ចំនួន ០២ របូ ែដលអនុ្របធននីមួយៗមនម្រន្តីជំនញបែនថមេទៀត ជអនកេធ្វើករងរេទ ម

ជំនញ ែដលខ្លួនទទួលបនទុក។   

្របធន និងអនុ្របធនមនសមសភពដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

 េ ក ហុក គឹម ៊ ង ជ្របធនករយិល័យ 

  េ ក ជម ផននីន ជអនុ្របធនករយិល័យ មនតួនទីទទួលបនទុកសិក គេ្រមងប្លង់

ដី ចបប់ ងសង់ខណ្ឌ ដេងក  ខណ្ឌ ៧មក  និងខណ្ឌ មនជ័យ ក៏ដូចជសិក គេ្រមង

អភិវឌ ន៍នន។ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

 េ ក ផល សុភក  ជអនុ្របធនករយិល័យ មនតួនទីទទួលបនទុកែផនកលិខិតរដ្ឋបល 

និងប្លង់ដី ចបប់ ងសង់ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ ខណ្ឌ ទួលេគក និងខណ្ឌ ចបរអំេព។ 

សមសភពម្រន្តីេនកនុងករយិល័យនគរបូនីយកមមមនដូចខងេ្រកម៖ 

 េ ក្រសី ណុប យុទធថច 

 េ ក េ ម វបុិលភក្តី 

 េ ក សីុម បូវ ិ ល 

 េ ក សុ៊ក សង្វ េព្រជ 

 េ ក ែក ្រកនីត 

 េ ក្រសី ផុន ធី  

 េ ក្រសី សុង សូរយិ 

 េ ក្រសី គុយ េមៀត ពុធធរ ី

 េ ក បញញ  រត័នពិស ុត 

 េ ក ជ លីែស 

 េ ក្រសី ផុន លីន 

 េ ក យក់ ច័នទភិរមយ 

 េ ក េសៀក សុង។ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ែផនកទី ២ តួនទី និងភរកិចចករយិលយ័នគរបូនីយកមម 

ករយិល័យនគរបូនីយកមម បនែបងែចកតួនទី និងភរកិចចេទបុគគលិក មរយៈករែបង

ែចកករងរដូចខងេ្រកម៖ 

- សិក គេ្រមងប្លង់នន 

- គូស និងេរៀបចំែផនទី 

- ចុះពិនិតយករងរ ថ បនផ្លូវថនល់ ព ន 

- ចុះពិនិតយសំណង់ខុសចបប់ 

- ្រតួតពិនិតយគេ្រមងសួនចបរ អគគិសនី េភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវ 

- ជីក កត់ ខួង កប់ ប ្ត ញេ្រកមដី (EDC) ទំង ១២ ខណ្ឌ ។ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ជំពូកទី ២ 

សមិទធផល និងបញ្ហ ្របឈម 

កនុងអំឡុងេពលចុះកមមសិក េនះ េ្រកពីទទួលបនពត៌មន និងឯក រដ៏តិចតួចទក់ទង

នឹង្របធនបទ រ  នងខញុំក៏បនជួបនូវផលវបិក ែដលជឧបសគគេធ្វើឲយករចុះកមមសិក មិន

ចសេ្រមចបនល្អឥតេខច ះេឡើយ។  

េនកនុងជំពូកទី ២ េនះ នងខញុំសូមែបងែចកជពីរែផនកគឺសមិទធផល (ែផនកទី ១ ) និង បញ្ហ

្របឈម (ែផនកទី ២)។ 

ែផនកទី ១ សមិទធផល 

ដូចបនេរៀប ប់ពីខងេលើ ចំេពះករចុះកមមសិក េនះ នងខញុំមនរយៈេពលែត បីៃថង

បុ៉េ ្ណ ះកនុងករែស្វងរកឯក រ និងព័ត៌មនែដលទក់ទង។ ដូចេនះ ព័ត៌មនែដលទទួលបន ជ

ពិេសសករវភិគទក់ទងនឹង្របធនបទ ចនឹងមនលកខណៈមិនេពញេលញ្រគប់្រគន់េនះេទ។ 

បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង ក៏េ យ នងខញុំក៏បនទទួលនូវចំេណះដឹងថមីៗេ្រចើនគួរសម ទក់ទងនឹងករ

កំណត់សញញ ណៃនចិេញច ើមផ្លូវ ក៏ដូចជករអភិវឌ  និងវធិនករកនុងករ្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់

េ យខុសចបប់របស់្របជពលរដ្ឋេនកនុង ជធនីភនំេពញ។ 

ជងេនះេទេទៀត ករជួយស្វះែស្វងរក និងផ្តល់ឯក ររបស់ម្រន្តីជំនញ  ្រពមជមួយនឹង

ករផ្តល់ព័ត៌មន មរយៈបទសំភស បនេធ្វើឲយនងខញុំមនភពងយ្រសួល និងកកេក្ត កនុងករចុះ

កមមសិក េនះ។ អ្វីែដលសំខន់ផងែដរេនះគឺ នងខញុំបនដឹងពីគេ្រមងែដល ្រកុងបនកំពុង

្របឹងែ្របងអនុវត្តទក់ទងនឹងករេរៀបចំ្រកុង ជពិេសសករេ្របើ្របស់ផ្លូវថនល់េនកនុង ជធនី។ 

ជរមួមក េពលេវ ចុះកមមសិក េនះ ពិតជមនរយៈេពលខ្លី ស់ចំេពះនងខញុំ បុ៉ែន្ត ករ

ចុះកមមសិក េនះ ពិតជមន រៈសំខន់ ស់កនុងករេរៀបេរៀង រ េនះ។ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ែផនកទី ២ បញ្ហ ្របឈម 

ថ្វីតបិតែតករចុះកមមសិក េលើកេនះ ចទទួលនូវភពេជគជ័យក៏ពិតែមន បុ៉ែន្តឧបសគគ

ែដល្រតូវ្របឈមេនែតេកើតមនេ យ រែតរយៈេពល (កថខណ្ឌ ទី ១) ៃនករចុះកមមសិក មនរ

យៈេពលខ្លី ែដលេធ្វើឲយសិស កមមសិក មិនមនេពលេវ ្រគប់្រគន់កនុងករដកបទពិេ ធជក់ែស្ត

ង។ ម៉យងវញិេទៀត កង្វះឯក រ (កថខណ្ឌ ទី ២)ែដលជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ក៏ជបញ្ហ

្របឈមខ្ល ំងផងែដរកនុងករេរៀបចំ រ បញច ប់ករសិក េនះ។  

កថខណ្ឌ ទី ១ បញ្ហ េពលេវ  

េទះបីជអំឡុងេពលៃនករេធ្វើកមមសិក េនះមនរយៈេពល ៤ ែខក៏ពិតែមន បុ៉ែន្ត រយៈ

េពលេនះ ក់ដូចជមិន្រគប់្រគន់ស្រមប់នងខញុំ។ មូលេហតុៃនកង្វះេពលេវ កនុងករចុះកមម

សិក េនះ េ យ រែតដំបូងេឡើយ នងខញុំបន ក់ពកយចុះកមមសិក េនមនទីរេរៀបចំែដនដី្រកុង

ភនំេពញ បុ៉ែន្ត េ យ រែតករយឺតយ៉វែផនករដ្ឋបល និងមិន្រពមសហកររបស់មនទីរេនះ ប ្ត ល

ឲយនងខញុំខតេពលេវ ជេ្រចើនកនុងកររង់ចំលិខិតអនុញញ តែដលេចញពីមនទីរេនះ។ េហើយេនទី

បញច ប់ មនទីរេនះបន្រតឹមែត្របប់ថ មិន ចទទួលយកករចុះកមមសិក របស់នងខញុំេទ េ យ រ

ែត្របធនបទេនះមិនមនទក់ទងជមួយមនទីរេនះ។ ករេឆ្លើយតបរបស់មនទីរេនះ ក់ដូចជមន

លកខណៈយឺតយ៉វ្រជុល េ្រពះមនទីរេនះគួរែតជូនដំណឹងឲយបនេលឿនជងេនះ េដើមបីងយ្រសួលឲយ

នងខញុំរកទីកែន្លងចុះកមមសិក ថមី និងមិនចំបច់ចំ យេពលេវ ឥត្របេយជន៍កនុងកររង់ចំករ

េឆ្លើយតបរបស់មនទីរេនះ។  

េ យ រែតថិរេវ ដ៏ខ្លីេនះ េធ្វើឲយនងខញុំពំុ ចមនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករវភិគ ផគូរ

ផគងឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយរ ង្រទឹស្តី និងករអនុវត្តជក់ែស្តងបនេឡើយ។ បុ៉ែន្តេទះបីជយ៉ង

ក៏េ យ ក៏ជកំហុសរបស់នងខញុំែដរ ែដលមិនបនេ្រជើសេរ ើសទីកែន្លងចុះកមមសិក ឲយបន្រតឹម

្រតូវមុននឹងសេ្រមច ក់ពកយសំុចុះកមមសិក ។  
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

កថខណ្ឌ ទី ២ កង្វះឯក រ 

បញ្ហ ្របឈមដ៏ចំបងផងែដរទក់ទងនឹងករ ក់ែតង រ េនះគឺ កង្វះខតលិខិតបទ

្ឋ នគតិយុត្តកនុងករកំណត់ និង្រគប់្រគងចិេញច ើមផ្លូវ។ ពំុមនបទ ្ឋ នគតិយុត្តជក់ ក់ មួយ

កំណត់ពីទំហំ និងករ្រគប់្រគងចិេញច ើមផ្លូវេនះេទ ករេ្របើ្របស់នេពលបចចុបបននេនះ គឺេ្របើ្របស់

មអ្វីែដលមន្រ ប់បុ៉េ ្ណ ះ េហើយបញ្ហ េនះក៏ផ្តល់ករលំបកស្រមប់ ជញ ធរកនុងករ្រគប់្រគង

ផងែដរ។ កង្វះឯក រេនះ ប ្ត លឲយ រ េនះជួប្របទះនូវបញ្ហ ែថមមួយក្រមិតេទៀតកនុងករ

ក់ែតង។ ទនទឹមនឹងេនះ េទះបីជមនវធិនករ្រគប់្រគងក៏េ យ ក៏ករអនុវត្តចបប់េនះេនមន

លកខណៈទន់េខ យេនេឡើយ ករណ៍េនះ ចេ យ រករមិនអនុវត្តចបប់របស់ ជញ ធរមន

សមតថកិចច េ្រពះែតទទួលបនផល្របេយជន៍ពី្របជជន និងករមិនេគរពចបប់របស់្របជពល

រដ្ឋ។ 

ជេយបល់របស់នងខញុំផទ ល់ នងខញុំសូមសំណូមពរឲយមនករបែនថមរយៈេពលៃនករចុះ

កមមសិក ឲយបនដល់រយៈេពល ៦ ែខ ែដលេពលេវ េនះ ចសមលមមនឹងឲយនិស ិតកមមសិក

ចែស្វងយល់ពីករអនុវត្តជក់ែស្តងឲយកន់ែតចបស់ នឹង ចេធ្វើឲយនិស ិតកមមសិក មនភព

ងយ្រសួលកនុងករ្រ វ្រជវ និង ចទទួលបនបទពិេ ធកន់ែតេ្រចើនពីករចុះកមមសិក េនះ។  
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

 

 

 

 

 

គនថទី២ី 

រ បញចបក់រសកិ  
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

េសចក្តីេផ្តើម 

ទី្រកុងែដលមនផសុខភព េ្រកពីមនករអភិវឌ ែផនកេសដ្ឋកិចច និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ

េហើយេនះករេរៀបចំ្រកុង្របកបេ យស ្ត ប់ធន ប់ និងភពងយ្រសួលកនុងករេធ្វើដំេណើ រក៏ជ

ក ្ត ែដលជ្រមុញឲយទី្រកុងេនះ ក្ល យជទី្រកុងែដលគួរឲយចង់រស់េនផងែដរ។ ផ្លូវថនល់ជេហ ្ឋ

រចនសមព័នធរបូវន្ត ធរណៈែដលបេ្រមើឲយ្របេយជន៍ ធរណៈ និង ចេ្របើ្របស់បន្រគប់ៗ

គន ។ ករេ្របើ្របស់ជ ធរណៈៃនផ្លូវថនល់េនះ ត្រមូវឲយមនបទ ្ឋ ន្រគប់្រគងតឹងរងឹ និង្រតូវមន

ករចូលរមួេគរពចបប់ពី្របជពលរដ្ឋ េទើប ចរក បននូវស ្ត ប់ធន ប់ និងសុវតថិភពរបស់អនក

េ្របើ្របស់។ បុ៉ែន្ត នេពលបចចុបបននេនះ ករេ្របើ្របស់េហ ្ឋ រចនសមព័នធេនកនុង ជធនីភនំេពញ ជ

ពិេសសចិេញច ើមផ្លូវ ្រតូវបន្របជពលរដ្ឋេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់ េ យពំុបនេ្របើ្របស់ឲយ្រសប

េទ មេគលេ ពិត្របកដៃនចិេញច ើមផ្លូវេឡើយ។ េហតុេនះេហើយ ករ្រ វ្រជវពី្របធនបទស្តីពី 

“ករ្រគប់្រគងចិេញច ើមផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ” េនះគឺេផ្ត តសំខន់ និងសិក េទេលើសញញ ណៃន

ចិេញច ើមផ្លូវ និងយន្តករ្រគប់្រគងចិេញច ើមផ្លូវ។ ចិេញច ើមផ្លូវែដល្រតូវសិក េនះ សំេ េលើចិេញច ើមផ្លូវេន

កនុង ជធនីភនំេពញ ែដលមិនសំេ ដល់ចិេញច ើមផ្លូវេន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេឡើយ។ 

េ យែឡក ចំេពះសញញ ណៃនផ្លូវស្រមប់អនកេថមើរេជើង មនកំណត់កនុងចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់

ែដល្របកសេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៥១៤/០០៨ ចុះៃថងទី ០៤ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១៤ 

បុ៉ែន្ត ផ្លូវស្រមប់អនកេថមើរេជើង ពំុទន់បនបេងកើតឲយបនសម្រសប មបទ ្ឋ នេនេឡើយេទេនកនុង

ជធនីភនំេពញ ដូចេនះ អនកេថមើរេជើង្រតូវពឹងែផ្អកទំង្រសុងេលើចិេញច ើមផ្លូវ។ បុ៉ែន្ត ស្រមប់ផ្លូវមួយ

ចំនួនធំេនកនុង ជធនីភនំេពញ អនកេថមើរេជើងែបរជ្រតូវបងខំចិត្តេដើរេនេលើ្រទូងផ្លូវេទវញិ េ យ រែត

ចិេញច ើមផ្លូវ្រតូវបន្របជពលរដ្ឋទ្រនទ នេ្របើ្របស់ខុសចបប់ េ យេធ្វើករ ងសង់របងេនេលើចិេញច ើម

ផ្លូវ ឬ ករ្របកប ជីវកមម ឬ ករ ក់លក់េ្រគ ងសំភរៈេផ ងៗជេដើម ែដលពំុបនទុកផ្លូវស្រមប់អនក

េថមើរេជើងេនះេទ។ ករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់េនះ បនបងកផលប៉ះពល់ដល់េ ភណភពកនុង ជ

ធនី ្រពមទំងសិទធិអនកេ្របើ្របស់ផ្លូវថនល់ដៃទេទៀតផង។  



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញនីតិឯកជន 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

កមមវតថុចមបងៃនករ្រ វ្រជវេលើ្របធនបទេនះ គឺេផ្ត តសំខន់េទេលើមូលេហតុអ្វីែដលជ

េហតុនំឲយ្របជពលរដ្ឋ ចេធ្វើករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់េនេលើចិេញច ើមផ្លូវ ែដលជ្រទពយសមបត្តិ

ធរណៈរបស់រដ្ឋ? េតើគួរមនយន្តករអ្វីស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ ៃនករេ្របើ្របស់ខុសចបប់េនះ? 

ចំណុចទំងេនះ គឺជចំេនទបញ្ហ ែដលទមទរឲយមនករបក្រ យ ្រពមទំងវភិគេលើ

បញ្ហ ែដលេចទេឡើងនេពលបចចុបបននេនះ។ េហតុដូេចនះ េដើមបីេឆ្លើយតប និងបក្រ យនឹង

ចំេ ទបញ្ហ គតិយុត្តៃន្របធនបទេនះ គបបីសិក ពីករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ 

(ជំពូកទី១) េដើមបី ចែស្វងរកយន្តករកនុងករ្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់ (ជំពូកទី២)។ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញនីតិឯកជន 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ជំពកូទី១  

ករេ្របើ្របសចិ់េញច ើមផ្លូវ 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់មន រៈសំខន់ ស់ ស្រមប់ករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្របេទស 

ជពិេសសេនកនុង ជធនី េ យ រែត ជធនីជតំបន់មនសក្ត នុពលែផនកពណិជជកមម។ 

បចចុបបននេនះ ករេធ្វើដំេណើ រេន ជធនីភនំេពញមនករលំបកជខ្ល ំងេ យ រែតករកកសទះ

ច ចរណ៍ ជក់ែស្តង ស់ បញ្ហ េនះ ចេកើតេចញពីករេបើកបរមិនេយគយល់គន របស់អនកេបើក

បរ ឬ ករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់េលើផ្លូវ ធរណៈ ជពិេសសចិេញច ើមផ្លូវ។  

ករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវនេពលបចចុបបននេនះ មនលកខណៈែ្រប្របួលពីករេ្របើ្របស់េនមុន

េពលែដលអចលនវតថុេកើនតៃម្លកនុងទីផ រ  និងអលទធភពកនុងករ្រគប់្រគងរបស់ ជញ ធរមនសមតថ

កិចច ែដលេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋនំគន េ្របើ្របស់េ យខុសចបប់េលើចិេញច ើមផ្លូវេ យគម នស ្ត ប់ធន ប់។ 

ករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេ យមិន្រសបចបប់េនកនុង ជធនីភនំេពញ មិន្រតឹមែតប៉ះពល់ដល់

េ ភ័ណភពរបស់ ជធនីេទ ែថមទំងប ្ត លឲយេកើតមននូវបញ្ហ េផ ងៗេន មផ្លូវថនល់េទៀត

ផង។ េទះបីជ ជញ ធរមនសមតថកិចចបនេចញវធិនករចំេពះករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់េនះ

ក៏េ យ ក៏ករេ្របើ្របស់េ យពំុ្រសបចបប់េនែតបន្តេកើតមនេឡើងដែដរ។ បញ្ហ េនះ ចេកើត

េឡើងេ យ រែតករមិនយល់ចបស់ពីសញញ ណៃនចិេញច ើមផ្លូវ ្រពមទំងករអនុវត្តវធិនករែដលពំុ

មន្របសិទធិភពេនេឡើយ។  

ដូចេនះ េយើងនឹងេធ្វើករសិក ពីសញញ ណៃនចិេញច ើមផ្លូវ (ែផនកទី ១) និងសមតថកិចច្រគប់្រគង

ចិេញច ើមផ្លូវ (ែផនកទី ២)។ 

ែផនកទី ១ ករកំណត់សញញ ណៃនចិេញច ើមផ្លូវ 

េនកនុង ជធនីភនំេពញ ផ្លូវ្រតូវបនែចកជ ០៥្របេភទមន ផ្លូវអុ៊តេកសូ៊ ផ្លូវេ្រ ចេកសូ៊ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ផ្លូវចក់េបតុង ផ្លូវ្រគួស្រកហម និងផ្លូវដី ែដលមន្របែវងសរបុ ១.៣៨៦.៨១៦ ែម៉្រត1។ ្រគប់្របេភទ

ផ្លូវថនល់ទំងអស់េនកនុង ជធនីភនំេពញ ្រតូវបនកំណត់ពី្របែវង ទទឹង និងៃផទ្រក 2  បុ៉ែន្តករ

កំណត់េនះ ពំុបនកំណត់ពីទំហំៃនចិេញច ើមផ្លូវែដល្រតូវរក ទុកេនះេទ។ ខណៈេពលែដល ជធនី

ភនំេពញេនមនកង្វះខតផ្លូវេថមើរេជើង ចិេញច ើមផ្លូវែដលជែផនកមួយៃនដីចំណីផ្លូវថនល់ មន រៈ

សំខន់ ស់ស្រមប់អនកេធ្វើដំេណើ រេ យេថមើរេជើង។  

ចិេញច ើមផ្លូវ ្រតូវបនឲយនិយមន័យថជែផនកសងខងៃន្រទូងផ្លូវេនកនុងទី្របជំុជន ែដល

េរៀបចំទុកស្រមប់េថមើរេជើងេធ្វើដំេណើ រ ំេដើមេឈើ និងបងកប់បរកិខ របេ្រមើផល្របេយជន៍េស

ធរណៈ3។ ចបប់ និងបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ពំុបនែចងពីបទ ្ឋ នកនុងករ្រគប់្រគង និងករកំណត់ទំហំៃន

ចិេញច ើមផ្លូវេឡើយ។ ភពមិនជក់ ក់េនះ ចជក ្ត ែដលនំឲយមនករេ្របើ្របស់ខុសចបប់របស់

្របជពលរដ្ឋេលើចិេញច ើមផ្លូវផងែដរ។ េយើងនឹងសិក ពីនតថិភពៃនករកំណត់ទំហំ (កថខណ្ឌ ទី ១)  

និងបទបញញត្តិ្រគប់្រគងចិេញច ើមផ្លូវ (កថខណ្ឌ ទី ២)។    

កថខណ្ឌ ទី ១ នតថភិពកនងុករកំណត់ទំហចិំេញច ើមផ្លូវ 

ផ្លូវថនល់េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្រតូវបនែបងែចកេទ ម្របេភទេផ ងៗដូចជ ផ្លូវ

េលប នេលឿន ផ្លូវជតិ ផ្លូវេខត្ត ផ្លូវជនបទ ផ្លូវ ជធនី ផ្លូវ្រកុង និងផ្លូវទី្របជំុជនននកនុងេខត្ត និង

្របេភទផ្លូវេផ ងៗេទៀត ែដលកំណត់េ យ ជរ ្ឋ ភិបល4។ េ យ រែតផ្លូវមនេ្រចើន្របេភទ ដូច

េនះ ទំហំៃនចិេញច ើមផ្លូវក៏្រតូវបនកំណត់ខុសៗគន េទ ម្របេភទៃនផ្លូវនីមួយៗផងែដរ។ េតើទំហំៃន

ចិេញច ើមផ្លូវកនុង ជធនី ្រតូវបនកំណត់េ យរេបៀប ? ចិេញច ើមផ្លូវ ្រតូវបនចត់ទុកថជចំែណក

មួយៃនដីចំណីផ្លូវថនល់ ែដលដីចំណីផ្លូវថនល់សំេ ដល់ដីេនសងខងែខ បនទ ត់ផចិតៃនផ្លូវថនល់ទុក

                                                            
1 ្របករ ២ កយខណទ ទី ១ ៃនេសចក្តីសេ្រមច ជធនីភនំេពញេលខ ៦៧ សសស ស្តីពីករែបងែចកថន ក់្រគប់្រគង
្របព័នធ ផ្លូវ លូ និង្រប យកនុង ជធនីភនំេពញ ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០១០ (មនភជ ប់ជូនេនកនុងឧបសមព័នធទី ១) 
2 គំេ ងែបងែចក្រគប់្រគងែថទំផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ ្របេភទផ្លូវថនល់ថន ក់ ជធនី ខណ្ឌ  សងក ត់ របស់ ជធនីភនំេពញ ចុះៃថងទី 
១០ ែខ មីន ឆន ំ ២០១០  
3សទទ នុ្រកម ៃនចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់ ចុះៃថងទី ០៨ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១៤ 
4ម្រ  ៧ ៃនចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់ ចុះៃថងទី ០៨ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១៤ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញនីតិឯកជន 

14 

និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ប្រមុងស្រមប់ករ្រគប់្រគង ករអភិវឌ  និងករករពរផ្លូវថនល់ ធនសុវតថិភពច ចរណ៍ និង

ស្រមប់ករេ្របើ្របស់ករងរេហ ្ឋ រចនសមព័នធរបូវន្តេផ ងេទៀត ែដលកំណត់េ យែខ បនទ ត់្រពំដី

ចំណីផ្លូវ5។ ពំុទន់មនបទ ្ឋ នគតិយុត្ត កំណត់ពីទំហំៃនចិេញច ើមផ្លូវេនកនុង ជធនីភនំេពញេឡើយ 

េហើយកង្វះខតបទ ្ឋ នគតិយុត្តៃនករកំណត់ទំហំៃនចិេញច ើមផ្លូវេនះ ចជែផនកមួយៃនមូលេហតុ 

ែដលប ្ត លឲយ្របជជននំគន េ្របើ្របស់េ យខុសចបប់េលើចិេញច ើមផ្លូវ ដូចជករ ងសង់

សំណង់បែនថម ែដលេធ្វើឲយចិេញច ើមផ្លូវេនកនុង ជធនីភនំេពញចប់េផ្តើមរមួតូច និងប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ំង

ដល់េ ភណភព និងករេរៀបចំ ជធនី។  

កនុងអំឡុងឆន ំ ២០០១-២០០២ ករយិល័យនគរបូនីយកមមបនអនុវត្តគេ្រមងចុះ ស់ែវង

ជក់ែស្តងចំេពះផ្លូវថនល់េនកនុង ជធនីភនំេពញ េ យមនកិចចសហ្របតិបត្តិករពី្របេទសប ងំ។ 

ករចុះ ស់េនះបនកំណត់ទំហំផ្លូវ និងចិេញច ើមផ្លូវេនកនុងខណ្ឌ ចំនួន ០៤បុ៉េ ្ណ ះ គឺខណ្ឌ ដូនេពញ 

ខណ្ឌ ចំករមន ខណ្ឌ ទួលេគក និងខណ្ឌ ៧មក 6។ ករកំណត់ពីទំហំចិេញច ើមផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ 

គឺអនុវត្ត មទំហំចិេញច ើមផ្លូវែដលមនពីមុនមក្រ ប់។ កនុងករណីេនះ ្របសិនេបើទំហំៃនចិេញច ើមផ្លូវ

្រតូវបនរមួតូច េ យ រែតករេ្របើ្របស់ខុសចបប់របស់្របជពលរដ្ឋ េតើនឹង ចមនផលប៉ះ

ពល់ដល់ករកំណត់ទំហំចិេញច ើមផ្លូវេទ?  

េនកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីលិខិតអនុញញ ត ងសង់បនកំណត់ថ សំណង់ទំង យ ្រតូវេបះ

ទី ំងេលើជួរត្រមង់ផ្លូវ ធរណៈ ឬ ឃ្ល តថយពីជួរត្រមង់យ៉ងតិច ៤ែម៉ត7។ ប្លង់ជួរត្រមង់ គឺជករ

កំណត់ជួរត្រមង់ៃនផ្លូវ ធរណៈ និងធ្ល គម្ល តេលើប្លង់មួយ ែដលកំណត់េ យអភិបលេខត្ត ឬ 

្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបល្របចំ្រកុងនន និង ជធនីភនំេពញ8។ ល់សំណង់ថមី ែដល្រតូវ ងសង់កនុង

ទី្រកុង ឬ ទី្របជំុជន សុទធែត្រតូវមនលិខិតអនុញញ ត ងសង់9។ សំណង់ទំង យ្រតូវេគរព ម

ប ្ត លកខខណ្ឌ  ែដលបនកំណត់េនកនុង កប័្រតដីឡូត៍ ែដល កប័្រតេនះមនកំណត់ពី
                                                            
5 ទំព័រ ii ៃនសទទ នុ្រកមៃនចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់ ចុះៃថងទី ០៨ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១៤ 
6 មនភជ ប់ជូនេនកនុងឧបសមព័នធទី ២ 
7 ម្រ  ៣០.២ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៨៦ ស្តីពីលិខិតអនុញញ ត ងសង់ ចុះៃថងទី ១៩ ែខធនូ ឆន ំ ១៩៩៧ 
8 កថខណ្ឌ ទី ២ កយខណ្ឌ ទី ១ ៃនម្រ  ៣០.២ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៨៦ ស្តីពីលិខិតអនុញញ ងសង់ ចុះៃថងទី ១៩ ែខធនូ ឆន ំ ១៩៩៧ 
9 ម្រ  ២ កថខណ្ឌ ទី ១ កយខណ្ឌ ទី ២ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៨៦ ស្តីពីលិខិតអនុញញ ត ងសង់ ចុះៃថងទី ១៩ ែខធនូ ឆន ំ ១៩៩៧ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

បនទ ត់ជួរត្រមង់ផ្លូវ ធរណៈ។ េហតុេនះ សំណង់ទំងអស់មិន ច ងសង់ហួសពីបនទ ត់ជួរ

ត្រមង់ ធរណៈេឡើយ េ្រពះេគលបំណងកនុងករកំណត់ប្លង់ជួរត្រមង់េនះ គឺបង្ហ ញពីេ ភណភព

ៃនជួរសំណង់ េហើយក៏បនបេងកើតឲយមនជចិេញច ើមផ្លូវផងែដរ។ ពក់ព័នធនឹងដំេណើ រករៃនករចុះ

ស់ែវងេនះ អនកជំនញមិន្រតឹមែត ស់ មអ្វីែដលមនកនុង ថ នភពជក់ែស្តងេនះេទ គឺ្រតូវេធ្វើ

ករសិក  និង យតៃម្លពីទំហំៃនចិេញច ើមផ្លូវ មប្លង់ជួរត្រមង់ែដលមន្រ ប់ែដលគួររក ទុក។ ករ

កំណត់ពីទំហំៃនចិេញច ើមផ្លូវេនះ បនផ្តល់ភពងយ្រសួលយ៉ងខ្ល ំងដល់ ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុង

ករ្រគប់្រគង មចិេញច ើមផ្លូវ ជពិេសសករេរៀបចំស ្ត ប់ធន ប់កនុង ជធនីឲយកន់ែតមន្របសិទធិ

ភព។  

បុ៉ែន្ត កនុងករណីែដលទំហំៃនចិេញច ើមផ្លូវ្រតូវបនកំណត់េ យបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ករេ្របើ្របស់

ចិេញច ើមផ្លូវេ យខុសចបប់ ច្រតូវបនកត់បនថយ ឬ លុបបំបត់ឬេទ? បញ្ហ េនះទក់ទងនឹងករ

យល់ដឹងពីសញញ ណពិត្របកដរបស់្របជពលរដ្ឋ េហតុេនះេហើយ េដើមបី ចលុបបំបត់ករេ្របើ

្របស់េ យខុសចបប់េនះ ករចូលរមួសហករពី្របជពលរដ្ឋពិតជមន រៈសំខន់ ស់ 

េដើមបី ចឲយករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេ យខុសចបប់ ចកត់បនថយ ឬ ចឈនដល់ករលុប

បំបត់បន្របកបេ យេជគជ័យ។ 

បញ្ហ ែដលេចទេឡើងផងែដរគឺ ករ ងសង់េចញពីប្លង់ជួរត្រមង់េនែតេកើតមន ខណៈ

េពលែដលមនបទបញញត្តិកំណត់ពីប្លង់ជួរត្រមង់េនះ។ េហតុអ្វីបនជ្របជពលរដ្ឋ ចេធ្វើករ ង

សង់សំណង់បនទ ប់បន ំបនេ យគម នករ ងំពី ជញ ធរមនសមតថកិចច? កនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង 

េនេពល ងសង់សំណង់អ្វីមួយ ជពិេសសរបង ្របជពលរដ្ឋពំុបនសំុ ឬ សំុករអនុញញ ត្រតឹម

ជញ ធរមូល ្ឋ នថន ក់សងក ត់ ឬ ខណ្ឌ បុ៉េ ្ណ ះ។ ករអនុវត្តេនះបនបង្ហ ញពីភពទន់េខ យកនុង

ករអនុវត្តចបប់េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

កថខណ្ឌ ទី ២ កង្វះបទ ្ឋ នគតិយតុ្តកនងុករ្រគប់្រគង 

នរយៈកលចុងេ្រកយេនះ ករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេ យខុសចបប់មិនែមន្រតឹមែតេ្របើ
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

្របស់ស្រមប់ករ ក់លក់ទំនិញេទ ែថមទំងជករ ងសង់សំណង់េដើមបី្របកប ជីវកមមេទៀត

ផង។ ករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់ទំងេនះ ចេ យ រករមិនយល់ចបស់ពីទំហំៃនសិទធិកនុង

ករកន់កប់ ឬ ជេចតនទុចចរតិរបស់អនកកន់កប់ េហើយករអនុវត្តេនះ ចជៈឥទធិពលដល់អនក

កន់កប់ដៃទេទៀតឲយអនុវត្ត មគន  ែដលបងកឲយករេ្របើ្របស់ខុស ចបប់កន់ែតមនករេកើនេឡើង

ជលំ ប់។ ចិេញច ើមផ្លូវ ្រតូវបនកំណត់ឲយេ្របើ្របស់ស្រមប់ែតេគលបំណងកនុងករេធ្វើច ចរណ៍

េ យេថមើរេជើង10។ ករណីេនះ ្របសិនេបើមនករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវស្រមប់ ក់លក់ទំនិញ េ យ

េនរក ចេន្ល ះខ្លះស្រមប់អនកេថមើរេជើងេធ្វើដំេណើ របន េតើករេ្របើ្របស់េនះ ចអនុវត្តបនែដរឬេទ? 

ម្រ  ១៥ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ បនែចងថ ្រទពយទំង យែដល្រតូវបន ក់ឲយ

េ្របើ្របស់ជ ធរណៈ ម ថ នភពពីកំេណើ ត ឬ េ្រកយពីបនេរៀបចំដូចជ ផ្លូវថនល់ ផ្លូវលំ ផ្លូវ

រេទះ ផ្លូវេដើរ សួនចបរ និងឧទយន ធរណៈ និងដីចំណី គឺជ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ របស់រដ្ឋ 

និងរបស់នីតិបុគគល ធរណៈ។ ដូចបនេរៀប ប់ពីខងេលើថ ចិេញច ើមផ្លូវជែផនកមួយៃនដីចំណីផ្លូវ 

ដូចេនះ ចិេញច ើមផ្លូវ្រតូវបនចត់ទុកថ ជ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ េហតុេនះេហើយ ្របជ

ពលរដ្ឋមិន ចេធ្វើករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់េនេលើចិេញច ើមផ្លូវ ែដលជ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ

េឡើយ។ ផទុយមកវញិ ស្រមប់ករេ្របើ្របស់កនុងឧទហរណ៍ខងេលើ េនពំុទន់មនបទបញញត្តិ

កំណត់េនះេទ ែដលជេហតុនំឲយមនករេ្របើ្របស់កន់ែតេ្រចើនេឡើងរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

បុ៉ែន្ត រ ្ឋ ភិបលក៏មិន ចេធ្វើករ មឃត់ទំង្រសុងចំេពះកនុងករ្របកប ជីវកមមេលើ

ចិេញច ើមផ្លូវេឡើយ កនុងករណី្របសិនេបើមនបទបញញត្តិែដលកំណត់ពីករេ្របើ្របស់េលើចិេញច ើមផ្លូវឲយ

បន្រតឹម្រតូវ េនះផល្របេយជន៍មិន្រតឹមែតបនស្រមប់្របជពលរដ្ឋេនះេទ រដ្ឋក៏ ចទទួលបន

ផល្របេយជន៍ មរយៈករទទួលបនចំណូលពនធពីអនកេ្របើ្របស់បនែដរ។   

ែផនកទី ២ សមតថកិចច្រគប់្រគង 

សមតថកិចចកនុងករ្រគប់្រគងផ្លូវថនល់ ្រតូវបនកំណត់េ យែបងែចកេទ ម្របេភទផ្លូវថនល់។ 

                                                            
10 ចំណុច ក ម្រ  ២៩ ៃនចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់ ចុះៃថងទី ០៨ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១៤ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ផ្លូវេនកនុង ជធនី ទី្រកុងផ្លូវទី្របជំុជន្រតូវជសមតថកិចចរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ។ រដ្ឋបលថន ក់

េ្រកមជតិមនសមតថកិចច្រគប់្រគងេលើផ្លូវ ជធនី ផ្លូវ្រកុង ផ្លូវទី្របជំុជនននកនុងេខត្ត ែដល្រតូវបន

ក ងជួសជុលែថទំេ យេ្របើ្របស់ថវកិរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ និងថវកិែដលបន

េកៀរគរពី្របភពេផ ងេទៀត មករេផទរមុខងរពី្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន និង្រកសួង

អភិវឌ ន៍ជនបទេទរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ ្រពមទំងផ្លូវេផ ងេទៀតេ្រកយពីមនករសេ្រមចឯក

ភពពី ជ ្ឋ ភិបល11។  

ករ្រគប់្រគងែដលេរៀប ប់ខងេលើេនះ សំេ ដល់ករេធ្វើែផនករ អភិវឌ ន៍ ងសង់ ជួស

ជុល និងែថទំផ្លូវថនល់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលមិនែមនជសមតថកិចចកនុងករ្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវ

របស់្របជពលរដ្ឋេនះេទ។ ដូចេនះ េតើ ជញ ធរ ែដលមនសមតថកិចចកនុងករ្រគប់្រគងករេ្របើ

្របស់ចិេញច ើមផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ?  

សមតថកិចច្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់េនះ មិនបនកំណត់ជក់ ក់េទ ែតេ យ រករេ្របើ្របស់

ចិេញច ើមផ្លូវខុសចបប់ ចេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់េ ភណភពកនុង ជធនី ដូចេនះ ករ្រគប់្រគងករេ្របើ

្របស់េនះ្រតូវសថិតេ្រកមសមតថកិចចរបស់ទីចត់ករេរៀបចំ្រកុង (កថខណ្ឌ ទី ១)។ េ្រកពី ជ

ធនី ជញ ធរមូល ្ឋ ន (កថខណ្ឌ ទី ២) ក៏េដើរតួនទីយ៉ងសំខន់ែដរកនុងករ្រតួតពិនិតយករេ្របើ្របស់

របស់្របជពលរដ្ឋ។ 

កថខណ្ឌ ទី១ ទីចត់ករេរៀបចំ្រកុងៃន ជធនី 

េនកនុងបទបបញញត្តិៃនម្រ  ៣២ ៃនចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់បនកំណត់ថ ករជីកកប់ ករជីកគស់ 

ករេចះខួង ឬ សកមមភពេផ ងេទៀតស្រមប់បេ្រមើករងរ ជីវកមម ែដល ចបងកឲយខូចខត និងប៉ះ

ពល់តួផ្លូវ ្រទូវផ្លូវ ជយ ឬ ចិេញច ើមផ្លូវ ដីចំណីផ្លូវ និងករដំេឡើងផទ ំងផ យពណិជជកមម ឬ ករេលើក

ំងបង្ហ ញប៉ណូេផ ងៗេន មដងផ្លូវថនល់ ឬ ដីចំណីផ្លូវ ្រតូវមនករអនុញញ តជ យល័កខណ៍

អក រពីសមតថកិចច្រគប់្រគងផ្លូវថនល់។ បុ៉ែន្ត កនុងករណីែដលករេ្របើ្របស់េ យមិន្រសបចបប់េលើ

                                                            
11 ម្រ  ៥ កថខណ្ឌ ទី ៣ៃនចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់ចុះៃថងទី ០៨ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១៤ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ចិេញច ើមផ្លូវ ែដលទក់ទងនឹងស ្ត ប់ធន ប់ និងេ ភណភពកនុង ជធនី សមតថកិចចកនុងករ្រគប់្រគង

គឺ ជធនីភនំេពញ។ ជធនីភនំេពញ មនសមតថកិចចកនុងករេចញលិខិតអនុញញ ត ង

សង់ លិខិតអនុញញ ត ជីវកមម ឬ សកមមភពេផ ងៗេទៀតែដលទក់ទងនឹងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ 

េ ភណភពទី្រកុងជេដើម។ 

ជឧទហរណ៍ ករ្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេនះ ចបង្ហ ញបន មរយៈករេចញ

លិខិតអនុញញ ត ងសង់។ ល់ករ ងសង់េឡើងវញិជថ្វី ករព្រងីក និងករសង់បែនថមពីេលើ

អគរែដលមន្រ ប់ ចំបច់្រតូវមនលិខិតអនុញញ ត ងសង់ជមុន12។ កនុងករណីេនះ ករេចញ

លិខិតអនុញញ ត ងសង់ជសមតថកិចចរបស់ ជធនីភនំេពញ ដូចេនះ ជធនីភនំេពញ

ច្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវ មរយៈករេចញលិខិតេនះ។ អ្វីែដលជបញ្ហ គឺ ្របជជន

ចមិនេគរព មករកំណត់របស់ ជធនី ដូចេនះ ទមទរសំខន់ឲយមនករចូលរមួ្រតួត

ពិនិតយបែនថមពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 

កថខណ្ឌ ទី ២ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

ថ្វីតបិតែត ជធនីភនំេពញ មនសមតថកិចចកនុងករ្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវក៏

េ យ បុ៉ែន្ត ស្រមប់ករេ្របើ្របស់មួយចំនួនែដលមនលកខណៈបេ ្ត ះ សនន (មនបក្រ យ

កនុងចំណុច ក កនុងែផនកទី ១ ជំពូកទី១) ជញ ធរមូល ្ឋ នគឺជតួអងគមនសមតថកិចចកនុងករអនុញញ ត

ចំេពះករេ្របើ្របស់េនះ។ ករ្របគល់សមតថកិចចេនះ បនផ្តល់ភពងយ្រសួលមួយក្រមិតស្រមប់

អនក ក់ពកយសំុេ្របើ្របស់។ បុ៉ែន្ត ករ្របគល់សមតថកិចចេនះ បនក្ល យជក ្ត នំឲយមនករភន់

្រចឡំសមតថកិចចេផ ងេទៀតែដលជសមតថកិចចរបស់ ជធនី ថជសមតថកិចចរបស់ ជញ ធរ

មូល ្ឋ នេទវញិ។ ជក់ែស្តងដូចជករ ងសង់សំណង់បនទ ប់បន ំដូចជរបងផទះ ្របជជនភគ

េ្រចើនពំុបនសំុករអនុញញ ត្រតឹម្រតូវពី ជធនីភនំេពញេនះេទ ភគេ្រចើនៃន្របជជនគឺសំុករ

អនុញញ ត្រតឹមថន ក់សងក ត់ ឬ ខណ្ឌ  ែដលជគន នសមតថកិចចេទវញិ។ ម្រ  ៤ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៨៦ 

                                                            
12 ម្រ  ២ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៨៦អន្រក ស្តីពីលិខិតអនុញញ ត ងសង់ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ស្តីពីលិខិតអនុញញ ត ងសង់ បនកំណត់ថ េខត្ត-្រកុងមនសមតថកិចចកនុងករេចញលិខិត

អនុញញ ត ងសង់។ ក៏បុ៉ែន្ត េទះបីជករអនុញញ ត្រតឹមសងក ត់ ឬ ខណ្ឌ  មិនែមនជករអនុញញ ត

ែដល្រតឹម្រតូវ មចបប់ក៏េ យ ក៏ករសំុករអនុញញ ត្រតឹមថន ក់សងក ត់ ឬ ខណ្ឌ េនះ បនក្ល យជ

ទម្ល ប់របស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងសងគមែខមរ។ ករសំុករអនុញញ ត្រតឹមថន ក់មូល ្ឋ នែដលមិនែមនជ

សមតថកិចចជំនញេនះ បនផ្តល់នូវផលប៉ះពល់ដល់េ ភ័ណភពផ្លូវថនល់ និង ចប ្ត លឲយ

ចិេញច ើមផ្លូវរមួតូច ក៏ដូចជបត់បង់ផ្លូវស្រមប់អនកដំេណើ រេថមើរេជើង  េ យ រករេ្របើ្របស់ខុស

ចបប់របស់្របជពលរដ្ឋ េហើយគម នករ ងំពី ជញ ធរមនសមតថកិចច។ 

ឧទហរណ៍ជក់ែស្តងមួយចំេពះករេ្របើ្របស់ខុសចបប់ជេ្រចើន ដូចជេន មបេ ្ត យ

ផ្លូវេលខ ១៤៣ កនុងសងក ត់អូ ំពិក ជធនីភនំេពញ ្របជជនកនុងតំបន់េនះបនេ្របើ្របស់េ យ

ខុសចបប់េលើចិេញច ើមផ្លូវ បុ៉ែន្ត ជញ ធរមូល ្ឋ ន ក់ដូចជពំុបនចត់វធិនករ ងំករេ្របើ្របស់

េ យខុសចបប់ទំងេនះេទ ែថមទំងអនុញញ តឲយមនករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់េលើចិេញច ើមផ្លូវ

េទៀតផង។ ទិដ្ឋភពអវជិជមនទំងេនះ រកី ល លេសទើរ្រគប់ទីកែន្លងេនកនុង ជធនីភនំេពញ និង

េកើតមនកន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ េ យ រករទទួលបនផល្របេយជន៍ និងអសមតថភពកនុងករ

្រគប់្រគងរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 

 ផទុយមកវញិ ្របសិនេបើ ជញ ធរមូល ្ឋ នចូលរមួកនុងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ និងចត់វធិន

ករចំេពះ ល់ករេ្របើ្របស់ ែដលប ្ត លឲយប៉ះពល់ដល់ចិេញច ើមផ្លូវ ករេ្របើ្របស់ខុសចបប់

េលើចិេញច ើមផ្លូវ ចនឹង្រតូវកត់បនថយ ឬ លុបបំបត់។ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ជំពូកទី ២  

យន្តករកនងុករេ្របើ្របសចិ់េញច ើមផ្លូវ 

្របជពលរដ្ឋបនយកចិេញច ើមផ្លូវេទេ្របើ្របស់ដូចជ ករសង់របងព័ទធជំុវញិ ករ ក់លក់

េ្រគ ងសមភ រ ឬ ករ ងសង់សំណង់ស្រមប់ ជីវកមមជំនួញេផ ងៗជេដើម។ ករណ៍េនះ ក់

បង្ហ ញឲយេឃើញថ ទំងចបប់ និងបទបបញញត្តិែដលទក់ទងនឹងករេ្របើ្របស់ផ្លូវថនល់ ក់ពំុទន់ ច

អនុវត្តឲយមន្របសិទធិភពេនេឡើយ េហើយ្របជពលរដ្ឋ ក់ដូចជពំុមនករខ្ល ចរ នឹងទណ្ឌ កមម

ែដល្រតូវអនុវត្ត។ ជក់ែស្តង អ្វីែដលបនជួប្របទះជេរៀង ល់ៃថងជពិេសសេន មផទះែល្វង គឺករ

េធ្វើ ជីវកមមរបស់្របជជន ករចតយនយន្តេន មចិេញច ើមផ្លូវ រហូតដល់ករចតេន មដងផ្លូវ

េទៀតផង។ េតើករេ្របើ្របស់ចំណតមុខផទះជលកខណៈ្រគួ រ ចចត់ទុកជករេ្របើ្របស់េ យ

ខុសចបប់ឬេទ? 

េនកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីលិខិតអនុញញ ត ងសង់បនត្រមូវឲយមនចំណតរថយន្ត ្រតូវមន

្រគប់្រគន់ មេសចក្តី្រតូវកររបស់អគរ េហើយ្រតូវសថិតេនេ្រកពីផ្លូវ ធរណៈ 13 ។ បុ៉ែន្ត បទ

បបញញត្តិេនះកំណត់ែតចំេពះស ្ឋ គរ ករយិល័យឯកជន និងរដ្ឋបល ធរណៈបុ៉េ ្ណ ះ 

េ យពំុបនកំណត់ពីចំណតរថយន្តស្រមប់េ្របើ្របស់ជលកខណៈ្រគួ រ ឬ េន មេគហ ្ឋ នេឡើ

យ។ េ យែឡក េនកនុងចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់បនកំណត់ថមិន្រតូវអនុវត្តសកមមភពចតរថយន្ត ឬ 

យនជំនិះមិន្រតឹម្រតូវ មដងផ្លូវ ចិេញច ើមផ្លូវ និងផ្លូវស្រមប់េថមើរេជើង ខុសពីទី ំងកំណត់14។ េយង

មបទបញញត្តិេនះ ពំុបនែបងែចកករេ្របើ្របស់ជលកខណៈ្រគួ រ ជីវកមម ឬ ពណិជជកមមេទ គឺ

្រតូវ មឃត់ករចតយនជំនិះេនេលើចិេញច ើមផ្លូវ។ កនុងករណីេនះ េតើចំណតជលកខណៈ្រគួ រ

្រតូវេ្របើ្របស់យ៉ងដូចេម្តច? 

                                                            
13 ម្រ  ២៩ កថខណ្ឌ ទី ៣ កយខណ្ឌ ទី ១ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៨៦ ស្តីពីលិខិតអនុញញ ត ងសង់ ចុះៃថងទី ១៩ ែខធនូ ឆន ំ ១៩៩៧ 
14 ម្រ  ២៩-ខ ៃនចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់ ចុះៃថងទី ០៨ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១៤ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

កលពីឆន ំ ២០១០ ជធនីភនំេពញ បនេចញេសចក្តីជូនដំណឹងកនុងករេរៀបចំឲយមន

ចំណតបង់្របក់េន ជធនីភនំេពញ េ យចប់េផ្តើមដំបូងេន មម វថីិ្រពះមុនីវង  និងផ្លូវកមពុជ

េ្រកម 15។ បនទ ប់ពីចំណតបង់្របក់េនះ្រតូវបនបេងកើត េតើករចតយនយន្តេន មចិេញច ើមផ្លូវ្រតូវ

បនកត់បនថយឬេទ?  េបើពិនិតយ មទិដ្ឋភពជក់ែស្តង វធិនករេនះេនពំុទន់ ចអនុវត្តឲយមន

្របសិទធិភពេនេឡើយេទ េ្រពះករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវជចំណតេនែតេកើតមន េហើយកន់ែតេ្របើ

្របស់យ៉ងគម នស ្ត ប់ធន ប់ េន មដងផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ។  

េហតុេនះ េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងករេ្របើ្របស់កនុងលកខខណ្ឌ ពិេសសមួយចំនួន ចំបច់ត្រមូវ

ឲយមនយន្តករ្រគប់្រគងចិេញច ើមផ្លូវ (ែផនកទី ១) េដើមបីេចៀស ងផលវបិក (ែផនកទី ២) ែដលេកើត

េឡើងេ យ រករេ្របើ្របស់េនះ។ 

ែផនកទី ១ យន្តករ្រគប់្រគងចិេញច ើមផ្លូវ 

ទក់ទងនឹងយន្តករ្រគប់្រគងចិេញច ើមផ្លូវេនះ ជញ ធរមនសមតថកិចច្រតូវេធ្វើករ្រតួតពិនិតយេលើ

ករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវែដលជករេ្របើ្របស់ចំបច់ េ យស្រមួលចំេពះករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវ 

(កថខណ្ឌ ទី ១) និងេរៀបចំឲយមនវធិនករករពរស ្ត ប់ធន ប់ចំេពះករេ្របើ្របស់េនះ (កថ

ខណ្ឌ ទី ២)។ 

កថខណ្ឌ ទី ១ ករស្រមបស្រមួលកនងុករេ្របើ្របស ់

ចិេញច ើមផ្លូវជ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ ែដល ធរណៈជនមនសិទធិេ្របើ្របស់ ែតករេ្របើ

្របស់េនះមិន្រតូវេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់សិទធិរបស់បុគគលដៃទ និងផល្របេយជន៍ ធរណៈេឡើយ។ 

បុ៉ែន្ត កនុងករណីមួយចំនួន រដ្ឋក៏បនអនុញញ តេ យស្រមួលករេ្របើ្របស់របស់្របជពលរដ្ឋផងែដរ។ 

យន្តករកនុងករស្រមបស្រមួលករេ្របើ្របស់ មនដូចជករអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់បេ ្ត ះ សនន 

(ក) និងករេ្របើ្របស់ មកលកំណត់ (ខ)។ 

                                                            
15 េសចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ជធនីភនំេពញ ចុះៃថងទី ២៣ ែខ សី  ឆន ំ ២០១០ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ក. ករេ្របើ្របសប់េ ្ត ះ សនន 

ករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវបេ ្ត ះ សនន សំេ ដល់ករេ្របើ្របស់ស្រមប់ករេរៀបចំចត់

ែចងសកមមភពនន ដូចជ សកមមភពវបបធម៍ កី  ករ ំងពិព័រណ៍ និងពិធីបុណយេផ ងេទៀតេន

េលើដងផ្លូវថនល់ េ យ្រតូវអនុវត្ត មករែណនំដូចជ ករេលើកសំេណើ សំុេ្របើ្របស់ផ្លូវថនល់េទរដ្ឋ

បលថន ក់េ្រកមជតិ េហើយរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ្រតូវផ ព្វផ យព័ត៌មនពីគេ្រមងករបិទផ្លូវឲយ

បនទន់េពលេវ  និងចត់វធិនករករពរស ្ត ប់ធន ប់ និងសុវតថិភពច ចរណ៍ឲយបន្រតឹម

្រតូវ16។  

បញ្ហ ែដលែតងែតេកើតេឡើងជក់ែស្តង េនកនុងករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវជលកខណៈបេ ្ត ះ

សននេនះ គឺករបង់េ ហុ៊យឲយេទ ជញ ធរ ែដលមិនមនជចំណូលពនធស្រមប់រដ្ឋេនះេទ។ េតើ

េនះជកតព្វកិចចកនុងករបង់េ ហុ៊យេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវជលកខណៈបេ ្ត ះ សនន? េតើេ ហុ៊យ

េនះ ្រតូវបនកំណត់េ យរេបៀប ?  

ម្រ  ២៩ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃន ចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់បនែចងថ ែបបបទ និងនីតិវធីិៃនករេ្របើ

្របស់ផ្លូវថនល់ ្រតូវកំណត់េ យ្របកសអន្តរ្រកសួងរ ងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ និងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង

ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ឬ ្របកសអន្តរ្រកសួងរ ងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ និងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង

អភិវឌ ន៍ជនបទ។ នេពលបចចុបបននេនះ ្របកសអន្តរ្រកសួងេនពំុទន់េចញជផ្លូវករេឡើយ កនុង

ករណីេនះ ្របសិនេបើែបបបទ និងនីតិវធីិៃនករេ្របើ្របស់ផ្លូវថនល់ពំុមនកំណត់ពីករបង់េ ហុ៊យ

េនះ េតើ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបន្តបង់េ ហុ៊យេនះឲយេទ ជញ ធរទំងេនះឬេទ? ជទូេទ េទះបីជពំុ

មនកំណត់ពីកតព្វកិចចកនុងករបង់េ ហុ៊យរបស់អនកេរៀបចំកមមវធីិក៏េ យ ក៏ករបង់េ ហុ៊យេនះ

បនក្ល យជទម្ល ប់របស់សងគមែខមរនេពលបចចុបបនន មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ កនុងករណីខ្លះ្របសិនេបើ្របជ

ពលរដ្ឋបដិេសធកនុងករបង់េ ហុ៊យដល់ ជញ ធរ េនះ ចនឹងមនករបងកនូវករលំបកេទដល់

អនកេរៀបចំកមមវធីិេទៀតផង។ េដើមបីេចៀស ងនូវបញ្ហ អសកមមទំងេនះ ែបបបទ និងនីតិវធីិៃនករេ្របើ

                                                            
16 ម្រ  ២៨ ៃនចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់ ចុះៃថងទី ០៨ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១៤ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញនីតិឯកជន 

23 

និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

្របស់ផ្លូវថនល់ ្រតូវែតបនបេងកើត និង្របកសជ ធរណៈ េដើមបីឲយ្របជពលរដ្ឋយល់ដឹងពីសិទធិ

្រសបចបប់របស់ខ្លួនកនុងករេ្របើ្របស់្រទពយសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ 

ខ. ករេ្របើ្របស់ មកលកំណត់ 

ករេ្របើ្របស់ មកលកំណត់េនះសំេ ដល់ករេ្របើ្របស់ ឬ កន់កប់ជ ជីវកមម ឬ មិន

ជីវកមម េ យមនករអនុញញ ត្តពី ជញ ធរកន់កប់្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ។ ជញ ធរកន់កប់្រទពយ

សមបត្តិរដ្ឋ ចអនុញញ តឲយគិតកៃ្រម ឬ ពំុគិតកៃ្រមពីតតិយជន ែដលយក្រទពយសមបត្តិេនះេទ

េធ្វើ ជីវកមម ឬ មិនេធ្វើ ជីវកមម17។ ករេ្របើ្របស់េនះ ចអនុវត្តចំេពះសិទធិេ្របើ្របស់ផ្លូវ ព ន

ចំណត អនុញញ តឲយេ្របើ្របស់េលើផ្លូវ ធរណៈ និងអ្វីែដលចំណុះឲយផ្លូវទំងេនះ ែដលបនយល់

្រពមឲយេ្របើ្របស់ជឯកជន ដូចជករសង់តូបលក់ដូរ ឬ ថ នីយេស កមម ករ ំងផ្ល កផ ព្វផ យ

ដំណឹង។ 

ម្រ  ១៦ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ បនែចងថ ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ ច

ជកមមវតថុៃនករអនុញញ តឲយកន់កប់ ឬ េ្របើ្របស់ជបេ ្ត ះ សនន មិនេទៀង េហើយ ចដកហូត

វញិបន េបើមិនបនបំេពញកតព្វកិចចបង់ពនធេផ ងៗ18។ ផទុយមកវញិ ្របសិនេបើ្របជពលរដ្ឋបន

បំេពញកតព្វកិចចបង់ពនធ្រតឹម្រតូវ េតើ្របជពលរដ្ឋ ចទមទរកនុងករបន្តេ្របើ្របស់ែដរឬេទ? 

ចិេញច ើមផ្លូវជ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ ដូចេនះ ្របជពលរដ្ឋពំុមនសិទធិទមទរកន់

កប់េលើ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈបនេទ។ ម៉យងេទៀត មនករលំបកកនុងករបង្ហ ញឲយេឃើញថ 

េតើករេ្របើ្របស់ ជករេ្របើ្របស់ែដលបនទទួលករអនុញញ ត្រសបចបប់។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ 

ករណីៃនករេ្របើ្របស់ពំុ្រសបចបប់េនះ ចេធ្វើឲយមនករេកើនេឡើងកន់ែតេ្រចើននូវករេ្របើ្របស់

មិន្រសបចបប់ដៃទេទៀតផងែដរ។ ដូចេនះ េដើមបីទប់ ក ត់ និងកត់បនថយករេ្របើ្របស់មិន្រសប

                                                            
17 ្របករ ៥.២ ៃនបទបញជ េលខ ៣០ បប ចុះៃថងទី ២៥ ែខធនូ ឆន ំ ១៩៩៧ ស្តីពីករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 
18 ម្រ  ១៦ កថខណ្ឌ ទី ៣ ៃនចបប់ភូមបលឆន ំ ២០០១ ចុះៃថងទី ៣០ ែខសី  ឆន ំ ២០០១ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

ចបប់ ជញ ធរមនសមតថកិចចគួរែតចត់វធិនករឲយបនតឹងរងឹ កនុងករចុះ្រតួតពិនិតយករេ្របើ្របស់

របស់្របជជន។ 

កថខណ្ឌ ទី ២ វិធនករេរៀបចំស ្ត ប់ធន ប់ 

េ យ រែតករេ្របើ្របស់មិន្រសបចបប់កន់ែតមនកររកី ល លេ្រចើនេឡើង និងបន

េធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់េ ភណភពកនុង ជធនី ជធនីបនេចញវធិនករេលើករេ្របើ្របស់

មិន្រសបចបប់ទំងេនះ ែដលជវធិនករ មរយៈករជូនេសចក្តីជូនដំណឹង។ កលពីេដើមែខ

សី  ឆន ំ ២០១៤ ជធនីភនំេពញ បន ក់េចញនូវេសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករេរៀបចំ

ស ្ត ប់ធន ប់ជំុវញិរបងវទិយល័យ្រពះសីុសុវតថិ និងជំុវញិរបង បឋមសិក ដូនេពញ19។ 

មុននឹង ្រកុង ចអនុវត្តវធិនកររះុេរ ើបន ្រកុង្រតូវេធ្វើករជូនដំណឹងេទតំបន់

ែដលេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេ យខុសចបប់ជមុនេ យទុករយៈេពលសម្រសប។ េនកនុងេសចក្តីជូន

ដំណឹងបនកំណត់ថ មិនអនុញញ តឲយេធ្វើករ ក់ ំងលក់ទំនិញ ម្ហូប រ េនេលើចិេញច ើមផ្លូវ និង

េនេលើ្រទូងផ្លូវ ធរណៈេឡើយ េហើយទុករយៈេពល ០១ សប្ត ហ៍េដើមបីឲយ្របជពលរដ្ឋេធ្វើករ

េរៀបចំរះុេរ ើស្តង់លក់េចញពីបរេិវណ មឃត់។ កនុងករណីែដលមិនេគរព មេសចក្តីជូនដំណឹង

េនះេទ ជញ ធរមនសមតថកិចចនឹងចត់វធិនករ មនីតិវធីិ។ េ្រកយពីបនេចញេសចក្តីជូន

ដំណឹងេនះ ករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់េលើចិេញច ើមផ្លូវេនែតេកើតមនដែដរ ែដលបង្ហ ញពី្របសិទធ

ភពៃនវធិនករេនមនលកខណៈទន់េខ យេនេឡើយ។ 

ែផនកទី ២ ផលវិបកៃនករេ្របើ្របសេ់ យមិន្រសបចបប់ 

ចិេញច ើមផ្លូវ េ្រកពីេ្របើ្របស់ស្រមប់ធននូវសុវតថិភព ក៏ ចេ្របើ្របស់ស្រមប់បេងកើន

េ ភ័ណភពេនកនុង ជធនីផងែដរ កនុងករណីែដលចិេញច ើមផ្លូវ្រតូវបន្រគប់្រគងឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 

េ ភ័ណភពៃនចិេញច ើមផ្លូវេនះ ចបេងកើន មរយៈករ ំេដើមេឈើេន មដងផ្លូវ េហើយ មរយៈ

                                                            
19 េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ៧៣០ សជណ/ដព ស្តីពីករេរៀបចំស ្ត ប់ធន ប់ជំុវញិរបងវទិយល័យ្រពះសីុសុវតថិ និងជំុវញិរបង បឋម
សិក ដូនេពញ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញនីតិឯកជន 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

េនះក៏ ចជួយេលើកកំពស់ដល់ករករពរបរ ិ ថ នបនមួយក្រមិតេទៀតផង។ បុ៉ែន្ត នេពលបចចុបបនន 

ចិេញច ើមផ្លូវ  មិន្រតូវបនេ្របើ្របស់ឲយសម្រសបេឡើយ េហើយករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់េនះបន

ផ្តល់ផលប៉ះពល់ដល់ករេរៀបចំ្រកុង (កថខណ្ឌ ទី ១) ក៏ដូចជអនកេ្របើ្របស់ផ្លូវថនល់ផងែដរ (កថ

ខណ្ឌ ទី ២)។ 

កថខណ្ឌ ទី ១ ផលប៉ះពលដ់លេ់ ភ័ណភពកនងុ ជធនី 

ករេរៀបចំ្រកុង ្រតូវបនកំណត់េ យឲយតៃម្លេទេលើទីកែន្លង ធរណៈ ែដលបនបេងកើន

នូវគុណភពកនុងករែករលំអដីធ្លី។ កនុងេនះផងែដរ វស័ិយែដលចំបច់កនុងករចូលរមួេរៀបចំទី្រកុង

មនេ្រចើន្របេភទ ែដលវស័ិយមួយកនុងចំេ មវស័ិយេនះគឺ ករបេងកើនសំរស់េនទីកែន្លង ធរណៈ

ដូចជករេរៀបចំផ្លូវ និងចិេញច ើមផ្លូវ។  

េតើករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេ យខុសចបប់េនះ ចប៉ះពល់ដល់ករេរៀបចំប្លង់េគល ជ

ធនីែដរឬេទ? ជទូេទ ប្លង់េគលេនះកំណត់្រតឹមែតេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ប ្ត ញផ្លូវគមនគមន៍ ទី

ំងផ រ តំបន់ពណិជជកមម ក៏ដូចជដីេ្រត មប្រមុងអភិវឌ ជេដើមែតបុ៉េ ្ណ ះ 20។ ករក ងេហ

្ឋ នរចនសមព័នធដូចជផ្លូវថនល់ ចំបច់្រតូវអនុវត្តេ យេគរពេទ មករកំណត់េនកនុងប្លង់េគល 

េហតុេនះេហើយ េទះបីជចិេញច ើមផ្លូវ្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់ក៏េ យ ក៏មិន ចប៉ះពល់

ដល់ករេរៀបចំប្លង់េគលែដរ។ បុ៉ែន្ត អ្វីែដលជបញ្ហ េនះគឺករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវមិន្រសបចបប់

េនះ ចប ្ត លប៉ះពល់ដល់ស ្ត ប់ធន ប់េន មដងផ្លូវ និងេធ្វើឲយេ ភណភពេនកនុង ជ

ធនីធ្ល ក់ចុះមួយក្រមិត។ 

កថខណ្ឌ ទី ២ ផលប៉ះពលដ់លអ់នកេ្របើ្របសផ់្លូវថនល ់

អនកេ្របើ្របស់ផ្លូវថនល់បនទទួលរងផងប៉ះពល់ េ យ រករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់

េលើចិេញច ើមផ្លូវ ែដលផលប៉ះពល់ ចមនដូចជ េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ (ខ.១) និងករកកសទះ (ខ.២)។ 

                                                            
20 ចំនុចទី ១ ៃន ចរែណនំេលខ ០២សរ ស្តីពីករេរៀបចំេធ្វើគេ្រមងប្លង់េគលេន មេខត្ត-្រកុង ទូទំង្រពះ ជ ច្រកកកមពុជ ចុះ
ៃថងទី ១៥ ែខមក  ឆន ំ ១៩៩៦ 
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ក. េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ 

េ យ រែត្របេទសកមពុជពំុទន់មនផ្លូវស្រមប់អនកេថមើរេជើង ករេធ្វើដំេណើ រេ យេថមើរេជើង

្រតូវពឹងែផ្អកទំង្រសុងេលើចិេញច ើមផ្លូវ េដើមបីធនសុវតថិភពកនុងករេធ្វើដំេណើ រ។ ករេ្របើ្របស់េ យ

ខុសចបប់េលើចិេញច ើមផ្លូវ ប ្ត លឲយអនកេថមើរេជើង្រតូវបងខំចិត្តេ្របើ្របស់្រទូងផ្លូវស្រមប់េធ្វើដំេណើ រ 

ែដល្រទូងផ្លូវ ជផ្លូវទុកស្រមប់ឲយយនជំនិះ្រគប់្របេភទេធ្វើច ចរណ៍ 21។ េ្រកពីេនះ េ្រគះថន ក់

ច ចរណ៍ែតងែតេកើតមនេន មែកងផ្លូវ េ្រពះែតករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេ យ ងសង់របង ឬ 

ករ្របកប ជីវកមម េ យពំុបនទុកចេន្ល ះស្រមប់ ចេមើលេឃើញេទផ្លូវមខ ងេទៀតេនះេទ។ 

េទះជយ៉ង ក៏េ យ មិនែមន្រគប់ករណីៃនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ទំងអស់ សុទធែតេកើត

េចញពីករេ្របើ្របស់ខុសចបប់េលើចិេញច ើមផ្លូវេនះ។ េ្រគះថន ក់េនះ ចេកើតេចញពីករមិនេយគ

យល់គន  និងករេធ្វស្របែហសរបស់អនកេបើកបរ។  

ខ. ករកកសទះច ចរណ៍ 

ច ចរណ៍ែដលល្អ េ្រកពី្រតូវធននូវសុវតថិភព ែថមទំង្រតូវធនដល់សុខមលភពកនុង

ករេធ្វើដំេណើ រេទៀតផង។ សុខមលភពកនុងករេធ្វើដំេណើ រ សំេ ដល់ករេធ្វើដំេណើ រេ យពំុមនករ

រខំន ដូចជករកកសទះជេដើម។ េនកនុង ជធនីភនំេពញ បញ្ហ កកសទះច ចរណ៍បនផ្តល់ផល

រខំនយ៉ងខ្ល ំងដល់អនកដំេណើ រេន មដងផ្លូវ េហើយបញ្ហ េនះេកើតមនេឡើងកន់ែតធងន់ធងរជ

ពិេសសេនកនុងតំបន់ែដលមនករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប់េលើចិេញច ើមផ្លូវ។ េ យ រែតសំណង់

ភគេ្រចើនពំុមនចំណត្រតឹម្រតូវស្រមប់អនកេបើកយនយន្ត្រគប់្របេភទ ជក ្ត ែដលនំឲយមនករ

ចតយនយន្តេន មចិេញច ើមផ្លូវរហូតដល់ករេ្របើ្របស់្រទូងផ្លូវេទៀតផង។ ករចតយនយន្តគម ន

ស ្ត ប់ធន ប់េនះ ប ្ត លឲយករកកសទះច ចរណ៍មនករេកើនេឡើង េហើយេទះជ ជញ ធរខិតខំ

អនុវត្តវធិនករករពរទប់ ក ត់ ដូចជករព្រងីកផ្លូវ ឬ ករបេងកើតផ្លូវឯកទិស ក៏ករកកសទះេនែតជ

                                                            
21 ទំព័រ i ៃនសទទ នុ្រកមៃនចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់ ចុះៃថងទី ០៨ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១៤ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

បញ្ហ ្របឈមដែដរ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ករេបើកបរេ យមិនេគរពចបប់ច ចរណ៍ និង

ករមិនេយគយល់គន  ក៏ជរសឹគល់ៃនករកកសទះេនះផងែដរ។ 

ម៉យងវញិេទៀត ករចតយនយន្តេ យគម នស ្ត ប់ធន ប់េនះ ក៏បនជះឥទធិពលេ យ

្របេយលដល់ដំេណើ រករៃនេស ធរណៈផងែដរ។ ជក់ែស្តង េស រថយន្ត្រកុង ែដលបនេបើក

សេមភ ធ ក់ឲយដំេណើ រករេនេដើមែខកុមភៈ ឆន ំ ២០១៤ ថ្វីតបិតែតេស រថយន្ត្រកុងេនះបនដំេណើ រ

កររហូតដល់េពលបចចុបបននក៏េ យ ែតេស រថយន្ត្រកុងេនះ កលបងដំេណើ រករែត ម

បេ ្ត យវថីិមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ េ្រពះេស េនះ ចនឹង្រតូវ្របឈមនឹងបញ្ហ ៃនករចំ យេពល

េវ េ្រចើន េ យ រករកកសទះច ចរណ៍េន មដងផ្លូវ។  

ទក់ទងនឹងដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ េនះ ជញ ធរ ធរណករផ្លូវេគករបស់្របេទស

សឹង្ហបុរ ីបនបេងកើតនូវវធិនករទប់ ក ត់ និងកត់បនថយករកកសទះច ចរណ៍េនកនុង្រកុង មរយៈ

ករបេងកើតឲយមនែផនករ P&R (Park & Ride)។ P&R ្រតូវបនបេងកើតេនឆន ំ ១៩៩០ េដើមបីកត់

បនថយករកកសទះច ចរណ៍េនកនុងទី្រកុង េហើយបនផ្តល់នូវេស ែដលមនតៃម្លេថក និង

មេធយបយេធ្វើដំេណើ រេលឿន ស្រមប់អនកេបើកយនជំនិះ្រគប់្របេភទ។ អនកេបើកបរយនយន្ត្រគប់

្របេភទ ចទទួលអតថ្របេយជន៍ពីែផនករ P&R េនះ េ យអនកេបើកបរ ចចតយនជំនិះរបស់

ពួកេគេនចំណតរថយន្តែដលេនជិតចំណតរថយន្ត្រកុង បនទ ប់មកេ្របើ្របស់េស ដឹកជញចូ ន

ធរណៈេដើមបេីធ្វើដំេណើ រចូលកនុងទី្រកុង22។ 

ករេលើកេឡើងខងេលើេនះ គឺកនុងេគលបំណងបង្ហ ញឲយេឃើញពីវធីិ ្រស្តកនុងករទប់ ក ត់

ករកត់បនថយករកកសទះច ចណ៍ដ៏មន្របសិទធិភព គឺកត់បនថយករេ្របើ្របស់រថយន្តេនកនុងទី

្រកុង េ យជំនួសឲយករេ្របើ្របស់េស ធរណៈ។ បុ៉ែន្ត បញ្ហ សំខន់បំផុតស្រមប់្របេទសកមពុជ

កនុងករអនុវត្តែផនករេនះបន ទមទរសំខន់បំផុតេនះគឺករេរៀបចំឲយមនចំណត និងករ្រគប់

                                                            
22 េគហទំព័រhttp://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/transport-options-for-motorists/park-and-ride.htmlចូលេមើលៃថងទី
១១ែខសី ឆន ំ២០១៤ 
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្រគងចិេញច ើមផ្លូវឲយបន្រតឹម្រតូវជមុនសិន េទើបករកកសទះេន មដងផ្លូវ ច្រតូវបនកត់បនថយ 

េហើយេស ធរណៈនឹង ចអនុវត្តបនេជគជ័យេនកនុង ជធនីភនំេពញ។ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 

ឆ្លង មករសិក  និង្រ វ្រជវ្របធនបទខងេលើេនះ បនបង្ហ ញពីភពពំុ្រសបចបប់កនុង

ករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេនកនុង ជធនីភនំេពញ។ ករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវទមទរឲយមនបទ ្ឋ ន

្រគប់្រគងដ៏តឹងរងឹេដើមបីករពរសិទធិកនុងករេ្របើ្របស់របស់ ធរណៈជន។ ក ្ត រមួផ ំមួយកនុង

ចំេ មក ្ត ដៃទេទៀតែដលនំឲយមនករេ្របើ្របស់ខុសចបប់េនះ គឺេកើតេចញពីកង្វះខតបទ ្ឋ ន

គតិយុត្តកនុងករ្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវ។ េ្រកពីេនះ ករ្រគប់្រគងរបស់ ជញ ធរមនសមតថ

កិចចក៏េនមនក្រមិតេនេឡើយ  ែដលជមូលេហតុជំរញុឲយ្របជជននំគន េ្របើ្របស់ខុសចបប់េលើ

ចិេញច ើមផ្លូវ។  

ថ្វីតបិតែតចិេញច ើមផ្លូវមិន ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ផល្របេយជន៍ឯកជនក៏េ យ ក៏

្របជពលរដ្ឋេនែត ចេ្របើ្របស់ស្រមប់្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួនែដរ េនកនុងករណីចំបច់មួយចំនួន 

ែតករេ្របើ្របស់េនះត្រមូវឲយេគរព មនីតិវធីិកនុងករ ក់ពកយសំុ និងមនករអនុញញ តជមុនពី

ជញ ធរមនសមតថកិចច។ ករស្រមបស្រមួលឲយមនករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេនះ បនផ្តល់ផល

្របេយជន៍ដល់ភគីទំងសងខងជពិេសសទក់ទងនឹងបញ្ហ េសដ្ឋកិចច ែដល្របជពលរដ្ឋែដលេ្របើ

្របស់ចិេញច ើមផ្លូវស្រមប់ ជីវកមមតូច ច ចទទួលបនផលចំេណញ រឯីរដ្ឋក៏ទទួលបនផល

្របេយជន៍ផងែដរ គឺ មរយៈករបង់ពនធរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់ករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេនះ។ 

បុ៉ែន្ត បញ្ហ ែដលេកើតេចញពីករអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេនះ គឺភពពិបកកនុងករកំណត់ថ

េតើករេ្របើ្របស់េនះបនទទួលករអនុញញ ត្រសបចបប់ពី ជញ ធរមនសមតថកិចចឬេទ េហើយថវកិ

ែដល្របមូលបនពីករបង់ពនធ ពិតជ ចយកេទេ្របើ្របស់ឲយបនចំទិសេ ឬេទ។ េហតុដូេចនះ 

ករែបងែចកតំបន់ស្រមប់ករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវគួរែត្រតូវបនបេងកើត កនុងេគលបំណងងយ

្រសួលកនុងករ្រគប់្រគង និង ចក្ល យជតំបន់ស្រមប់ទក់ទញេភញ វេទសចរណ៍េទៀតផង។ ម៉យង

េទៀត ចំេពះតំបន់ែដលអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវ គួរែតរក គម្ល តស្រមប់ករេធ្វើដំេណើ រ

េ យេថមើរេជើង េ្រពះផ្លូវស្រមប់អនកេថមើរេជើងេនពំុទន់បេងកើតឲយមន្រតឹម្រតូវ មបទ ្ឋ នេនះេទ។ 
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និស ិត ឃឹម ច័នទ លីន  ្រ ្ត ចរយែណនំេបងហុង សុជតិេខមរ ូ

បុ៉ែន្តេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ករេ្របើ្របស់ចិេញច ើមផ្លូវេនះ ក៏បនប ្ត លឲយប៉ះពល់

ដល់េ ភ័ណភពកនុង ជធនី និងសុវតថិភពរបស់អនកេ្របើ្របស់ដៃទេទៀត។ េហតុេនះេហើយ ជញ

ធរមនសមតថកិចចគួរែតចត់វធិនករឲយបនតឹងរងឹ ស្រមប់្រគប់្រគង និងទប់ ក ត់ករេ្របើ្របស់

ខុសចបប់ទំង យ េដើមបីកំុឲយមនកររកី ល លៃនករេ្របើ្របស់ខុសចបប់េលើចិេញច ើមផ្លូវេន

កនុង ជធនីភនំេពញ។ 
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ឧបសមពន័ធ 
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ឯក រពិេ្រគះ 

១. ចបប់ភូមបលចុះៃថងទី ៣០ ែខសី  ឆន ំ ២០០១ 

២. ចបប់ស្តីពីផ្លូវថនល់ ចុះៃថងទី ០៨ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១៤ 

៣. អនុ្រកឹតយេលខ ៨៦ ស្តីពីលិខិតអនុញញ ត ងសង់ ចុះៃថងទី ១៩ ែខធនូ ឆន ំ ១៩៩៧ 

៤. បទបញជ េលខ ៣០ បប ចុះៃថងទី ២៥ ែខធនូ ឆន ំ ១៩៩៧ ស្តីពីករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 

៥. េសចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ជធនីភនំេពញ ចុះៃថងទី ២៣ ែខ សី  ឆន ំ ២០១០ 

៦. េសចក្តីសេ្រមច ជធនីភនំេពញេលខ ៦៧ សសស ស្តីពីករែបងែចកថន ក់្រគប់្រគង្របព័នធ 

ផ្លូវ លូ និង្រប យកនុង ជធនីភនំេពញ ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០១០ 

៧. គំេ ងែបងែចក្រគប់្រគងែថទំផ្លូវកនុង ជធនីភនំេពញ ្របេភទផ្លូវថនល់ថន ក់ ជធនី ខណ្ឌ  សងក ត់ 

របស់ ជធនីភនំេពញ ចុះៃថងទី ១០ ែខ មីន ឆន ំ ២០១០ 

៨. េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ៧៣០ សជណ/ដព ស្តីពីករេរៀបចំស ្ត ប់ធន ប់ជំុវញិរបងវទិយល័យ

្រពះសីុសុវតថិ និងជំុវញិរបង បឋមសិក ដូនេពញ 

៩. ចរែណនំេលខ ០២សរ ស្តីពីករេរៀបចំេធ្វើគេ្រមងប្លង់េគលេន មេខត្ត-្រកុង ទូទំង្រពះ

ជ ច្រកកកមពុជ ចុះៃថងទី ១៥ ែខមក  ឆន ំ ១៩៩៦ 

១០. េគហទំព័រhttp://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/transport-options-

for-motorists/park-and-ride.html ចូលេមើលៃថងទី១១ែខសី ឆន ំ២០១៤ 

 

 


