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ភនំដេញ គឺារាាធា្ីស្របវត្រិាន្តសររបស់
ស្រេះរាាណាចស្រកកមពុ ា  ដែលមា្អាយុ
ស្របមាណាង៥០០ឆ្ន  ំមា្ទី្យតងំសាិត្ដៅចំ
ចណុំចស្របសេវហ្ទ្យដ្េបួ្មុ្ រូមមា្ដមគងគដលើ
្ិងដស្រោម ទ្យដ្េាប ្ិងទ្យដ្េបាាក់។ វាា
មជ្ឈមណឌ លពាណិជ្ជកមម  ្ ដោបាយ ្ិង       
វបបធម៌ហ្ស្រេះរាជ្ណាចស្រកកមពុា ដែលមា្
ស្របាជ្្រស់ដៅកុះករ ស្របមាណាង ២,២ ោ្
ន្ធក់ ដពាលគឺស្របមាណា១៤% ហ្ស្របាជ្្      
ទូ្យទងំស្របដទ្យស1។ រាជ្ធា្ីភនំដេញ គឺាត្ំប្់
ដែលមា្សោរ ្ុេលទក់ទញដស្រចើ្  រាប់
បញ្ចូ លទងំទ្យស្រមង់ហ្ោរដរៀបចទីំ្យស្រកុង ផ្សារភ្ជជ ប់
ដៅ្ឹងស្របវត្រិាន្តសររបស់ស្របដទ្យស ្ិងអគារ    
វបបធម៌ស្របវត្រិាន្តសរ ាដស្រចើ្ដទ្យៀត្ ។  

                                                            

1 វទិ្យាាា ្ាត្សិាិត្ ិស្រកសួងដផ្ស្ោរៈ ជ្ដំរឿ្ទូ្យដៅ
ស្របាជ្្ហ្ស្រេះរាាណាចស្រកកមពុា ឆ្ន ២ំ០១៩  

ផ្សទុយដៅវញិ ស្រេះរាាណាចស្រកកមពុាបា្
ធាេ ក់ចូលដៅកនុងសន្តគគ មសីុវលិជ្ិត្៣ទ្យសវត្ស ា
េិដសសរបបស្របល័យេូជ្ាស្៍េី ឆ្ន ១ំ៩៧៥ 
ែល់ ឆ្ន ១ំ៩៧៩ បា្ដធវើឱ្យដសែាកិចចហ្ស្របដទ្យស
កមពុាមា្ោរធាេ ក់ចុះោ៉ា ងខ្េ ងំ ដោយារ
ធ្ធា្ម្ុសសែ៏សំខ្្់របស់ស្របដទ្យស ស្រត្ូវបា្
បាត្់បង់ោ៉ា ងដស្រចើ្ដលើសលប់។ មិ្ស្រត្ឹមដត្
ធ្ធា្ម្ុសសដទ្យ ដៃោា រចន្ធសមព័្ារូបវ្រា
ដស្រចើ្ ក៏ស្រត្ូវបា្បផំ្លេ ញផ្សងដែរ ែូចាដរាងចស្រក
ឧសាៃកមមាដស្រចើ្ ទ្យទួ្យលរង្ូវោរបំផ្សេិច
បផំ្លេ ញ ឬសាិត្ដៅកនុងាា ្ភ្ជេែ៏អាស្រកក់ដែលេុំ
អាច្ឹកាម ្ែល់។ ោរារ រ្ិងាា បន្ធរាជ្ធា្ី
ភនដំេញដ ើងវញិ ដស្រោយរបបដមម ងងឹត្ ៣ឆ្ន  ំ៨
ដែ ្ិង២០ហងៃ គឺចាប់ដផ្សរើមដចញេីចំណុចសូ្យ 
ដពាលគឺចាប់ដផ្សរើមេីែណំាក់ោលអភិវឌ្ឍ្៍ តម 
រយៈជ្ំ្ ួយដផ្សនកម្ុសសធម៌ េីសៃគម្៍អ្ររាត្ិ 
រ ៃូត្ែល់ែំណាក់ោលសៃស្របត្ិ បត្រិោ រ     
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ដសែាកិចច ាមួយបណារ លស្របដទ្យសសងគម្ិយម
មួយចំ្ួ្។ ដោយដ កកិចចសៃស្របត្ិបត្រិោរ
ស្រទ្យង់ស្រទយធ ំគឺដទ្យើបដត្ចាប់ដផ្សរើមដស្រោយោរដបាះ
ដឆ្ន ត្សកលន្ធឆ្ន ១ំ៩៩៣ ដែលដរៀបចំដោយ
អងគោរសៃស្របាាត្ិ (UNTAC)។  

ាក់ដសរងរាជ្ធា្ីភនំដេញ ស្រត្ូវបា្យក
ចិត្រទុ្យកោក់ោ៉ា ងខ្េ ងំ េីរាជ្រោា ភិបាលកមពុា 
ដែើមបដីធវើឱ្យោេ យដៅាមជ្ឈមណឌ លពាណិជ្ជកមម 
វបបធម៌ ្ដោបាយ ដសែាកិចច ដទ្យសចរណ៍ ្ិង
ដសវាកមមដផ្សសងៗដទ្យៀត្ សស្រមាប់ស្របដទ្យសទងំមូល 
ដពាលគឺដធវើឱ្យដលបឿ្អភិវឌ្ឍ្៍ ដៅកនុងរាជ្ធា្ី
ភនដំេញមា្ោររកីចដស្រមើ្ោ៉ា ងខ្េ ងំ ាេិដសស
គឺកនុងរយៈដេល ស្របមាណាងមួយទ្យសវត្សចុង
ដស្រោយដ្ះ។  

ដោយារដត្ សោរ ្ុេលទក់ទញា
ដស្រចើ្របស់រាជ្ធា្ីភនដំេញ ្ិងត្បំ្់ជុ្វំញិ បា្
ដធវើឱ្យកដំណើ ្ស្របាជ្្ េីមួយឆ្ន ដំៅមួយឆ្ន ដំចះ
ដត្ដកើ្ដ ើងាលំោប់ ាដៃតុ្ន្ធទីំ្យស្រកុងមួយ
ដ្ះ ជួ្បស្របទ្យះ្ូវបញ្ហា ាដស្រចើ្ ែូចាសំណង់
លំដៅឋា្មិ្ស្រសបចាប់ ោរដធវើឱ្យបរោិោស
ដៅកនុងត្បំ្់មិ្ាា ត្បរសុិទ្យា ្ិងភ្ជេអន្ធធិប 
ដត្យយ តមទី្យាធារណៈាដស្រចើ្ដទ្យៀត្ាដែើម។ 
ស្របេ័្ាផ្សេូ វងនល់ចាស់ៗ ដែលមា្ទ្យំៃំតូ្ចចដងាៀត្
ប្សល់ទុ្យកតងំេីទ្យសវត្សឆ្ន ទីំ្យ៥០ មិ្បា្ដ្េើយ
ត្បដៅ្ឹងកដំណើ ្មដធាបាយដធវើែដំណើ រ របស់
ម្ុសស ដែលោ្់ដត្ដកើ្ដ ើងេីមួយហងៃដៅមួយ
ហងៃ។  ោរែិត្ែំេស្រងីកដៃោា រចន្ធសមព័្ា ែូចា

ផ្សេូ វគមន្ធគម្៍្ិងស្របេ័្ាលូបងាូ រទឹ្យក ក៏ែូចាោរ
បំពាក់ផ្លេ កសញ្ហា ចរាចរណ៍ ដៅតមែងផ្សេូ វ    
ាធារណៈដៅមា្កស្រមិត្ដៅដ ើយ។ ដលើសេី
ដ្ះដទ្យៀត្ ចដំណះែឹងរបស់អនកបញ្ហជ មដធាបាយ
ដធវើែំដណើ រតមែងផ្សេូ វារធារណៈមួយចំ្ួ្ 
ដៅមា្ក ស្រ មិ ត្  ា មួយ ្ឹ ងាា ្ភ្ជេ ហ ្
មដធាបាយដធវើែំដណើ រមួយចំ្ួ្មិ្ស្រត្ឹមស្រត្ូវ 
តមបទ្យោា ្បដចចកដទ្យសផ្សងដន្ធះ បា្ដធវើឱ្យោរ
ដធវើែដំណើ ររបស់ម្ុសសដៅកនុ ងរាជ្ធា្ីភនំដេញ 
ជួ្បស្របទ្យះ្ូវបញ្ហា ដសទើរស្រគប់ដេលដវោ។ បញ្ហា
ទងំដ្ះ បា្ដធវើឱ្យប៉ាះពាល់ ្ិងែូច្ូវផ្សល
ស្របដោជ្្៍ោ៉ា ងដស្រចើ្ែល់ោររស់ដៅរបស់ស្របា
េលរែា ាេិដសសោរខ្ត្បង់្ូវដេលដវោ 
ដែលាស្របភេន្ធដំៅែល់ោរខ្ត្បង់ ស្របាក់
ចំណូលស្របចា ំស្រគួារ។ េីមួយហងៃដៅមួយហងៃ 
ភ្ជេសមុ ស្រគាម ញហ្ោរដធវើែំដណើ ររបស់អនកដធវើ
ែំដណើ រ រាប់បញ្ចូ លទងំមន្ត្រី រាជ្ោរ សិសស 
្ិសសតិ្ អាជ្ីវករ ្ិងស្របាេលរែា ដៅកនុ ងរាជ្
ធា្ីភនដំេញ ោ្់ដត្ដកើ្ដ ើងាលោំប់។  

ដោយារោរចង់ែឹងឱ្យោ្់ដត្ចាស់ អេីំ
ោរខ្ត្បង់ារៈស្របដោជ្្៍ របស់អនកដធវើែដំណើ រ 
ក៏ែូចាារៈស្របដោជ្្៍របស់ាត្ិ  តមរយៈ
ភ្ជេសមុគាម ញ ហ្ចរាចរណ៍ទងំដន្ធះ ្ិងម៉ាាង
ដទ្យៀត្ ចង់ចូលរួមចដំណកាអ្ុាស្៍ ដែើមប ី
ដកលមាឱ្យោ្់ដត្ស្របដសើរដ ើងែល់បញ្ហា ដ្ះ 
ដទ្យើបកស្របធា្បទ្យ “បញ្ហា ចរាចរណ៍កនុងរាជ្ធា្ី
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ភនំដេញ្ិងផ្សលប៉ាះពាល់” ស្រត្ូវបា្ដស្រជ្ើសដរ ើស
ដែើមបាីកលបងសិកាស្រាវស្រាវ។  

១- និយមន័យបញ្ហា ចរាចរណ៍ 

 តមវចន្ធ្ុស្រកមដែមរ ពាកយ “ចរាចរណ៍”  
មា្្័យថា គឺាោរ ដែើ រ ដៅមក  ែំ ដណើ រ
ខ្វ ត្់ដែវង ចុះដ ើង ែំដណើ រតមផ្សេូ វាធារណៈ
តមផ្សេូ វណាក៏ដោយ 2។ “បញ្ហា ” មា្្័យថា គឺ
សកមមភ្ជេអវីមួយ ដែលមា្លកខណៈអវជិ្ជមា្ 
មិ្ស្រត្ឹមស្រត្ូវ្ិងមិ្សមដៃតុ្សមផ្សល។ 

តម វចន្ធ ្ុ ស្រ ក ម  The World English 
Dictionary ពាកយ “ចរាចរណ៍-traffic” មា្្័យថា 
គឺាចលន្ធ ឬសកមមភ្ជេន្ធន្ធរបស់ម្ុសស ឬ
ាមួយ្ឹងមដធាបាយដធវើែដំណើ រដផ្សសងៗ ដៅកនុង
ទី្យ ក ដ្េង មួយដៃើ យមា្ដគាលដៅែូចគាន  
ឬដោយដ ក 3 ។  

ែូចដ្ះ ពាកយ “បញ្ហា ចរាចរណ៍” មា្្័យ
ថា គឺាចលន្ធឬសកមមភ្ជេសមុ ស្រគាម ញន្ធន្ធ
ដែលកេុំងដត្ស្របឈម កនុងក ុំងដេលដធវើែដំណើ រ
តមផ្សេូ វារធាណៈ ដទះបីកនុ ងដគាលដៅណា
មួយកដ៏ោយ។ ាោរេិត្ សកមមភ្ជេសមុស្រគាម ញ
ន្ធន្ធដៅតមផ្សេូ វ គឺាោរកកសទះចរាចរណ៍ដែល
ស្រត្ូវបា្ដធវើោរបា៉ា ្ាម ្ាជ្ំហ៊ា ្ៗ ដៅដលើ
ែដំណើ រោរ ហ្ោរចណំាយរបស់អនកដធវើែដំណើ រ
ដៅកនុងោរសទះចរាចរណ៍ ដពាលគឺោរកណំត្់្ូវ
                                                            

2 ជួ្្ ណាត្ៈ វចន្ធ្ុស្រកមដែមរ ភនដំេញ ១៩៦៧ ទ្យេំរ័ 
២១៣ 

ត្ស្រមូវោរន្ធន្ធ ហ្ោរដធវើែដំណើ រដៅដលើបណារ ញ
ផ្សេូ វងនល់។ អនក្ិេ្ាែេះ បា្កណំត្់្ូវ្ិយម្័យ
ហ្ោរសទះចរាចរណ៍ ដោយដធវើោរអដងេត្ដៅដលើ
កស្រមិត្ហ្ដសវាកមមដៅដលើបណារ ញផ្សេូ វងនល់ ្ិង
អនកែេះដទ្យៀត្បា្ដធវើោរកណំត្់ដោយស្រត្ួត្េិ្ិត្យ 
អស្រតហ្បរមិាណចរាចរណ៍ ដៅដលើសមត្ាភ្ជេ
ផ្សេូ វងនល់ ាា ្ភ្ជេោ្ជ្ំ្ ិះ ្ិងអត្រចរកិរបស់
អនកបញ្ហជ ោ្ជ្ំ្ ិះាដែើម។ 

២- បរយិាកាេទូពៅននចរាចរណ៍ 

ដៅកនុ ងរាជ្ធា្ីភនំដេញ ក៏ែូចាទូ្យទងំ
ស្រេះរាាណាចស្រកកមពុាដែរ ភ្ជេសមុស្រគាម ញហ្
ោ រ ដ ធវើ ច រាច រ ណ៍  ា េិ ដសស ដ ស្រគា ះថាន ក់
ចរាចរណ៍ បា្គស្រមាមកដំៃងោ៉ា ងខ្េ ងំ ្ិងា
ដរៀងរាល់ហងៃែល់ស្របាេលរែាកមពុា។ តមេិត្ 
ោរកកសទះចរាចរណ៍ គឺាបញ្ហា ស្របឈមែ៏
ចមបងមួយដៅកនុងរាជ្ធា្ី ទី្យស្រកុង ្ិងទី្យស្របជុ្ជំ្្
ដែលកំេុងដត្ដកើត្មា្ដសទើរទូ្យទងំស្របដទ្យសកនុង
េិភេដោក។ បញ្ហា មួយដ្ះ គឺស្រត្ូវបា្ទ្យទួ្យល
ាគ ល់ាាកលថា ាបញ្ហា សស្រមាប់ទងំអស់គាន  
ដពាលគឺេិភេដោកទងំមូល បា្ចំណាយ
ងវ ិោោ៉ា ង ដ ស្រចើ ្ឥត្ ស្រប ដោជ្្៍  ស ស្រមាប់
ចំណាយចំដពាះបញ្ហា ខ្ងដលើដ្ះ ាេិដសស
ដៅកនុងស្របដទ្យសកេុំងអភិវឌ្ឍ រួមទងំកមពុាផ្សង
ដែ រ។  បញ្ហា ចរាចរណ៍បា្ជ្ះឥទ្យាិ េលា

 
3 dictionary.reference.com/browse/traffic 
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អវជិ្ជមា្ោ៉ា ងខ្េ ងំ ែល់សុែមាលភ្ជេសងគម 
្ិងដសែាកិចចាត្ិ មា្្័យថាករណីាដស្រចើ្ 
ដែលបណារ លមកេីចរាចរណ៍ ាេិដសសដស្រគាះ
ថាន ក់ចរាចរណ៍ដត្មរង បា្ដធវើឱ្យរាងំសទះមួយ
ដផ្សនក ែល់ោរអភិវឌ្ឍ្៍ស្របដទ្យសាត្ិ ែូចាោរ
បាត្់បង់្ូវស្រិ សុែសងគម ោរចំណាយដេល
ដវោដលើោរសស្រមាកេាបាលជ្ំងឺ ដែលអូស
បន្ធេ យ ្ិងោរារ រលទ្យាភ្ជេេលកមមមា្រយៈ
ដេលដវង រួមផ្សសាំមួយ្ឹងោរខ្ត្បង់ស្របាក់
ចណូំលដោយារេិោរភ្ជេ ឬដោយារោរ
បាត្់បង់ជ្្បដគគ លកនុ ងស្រគួារ (ដមស្រគួារ ) 
ដៃើយអាចបណារ លឱ្យធាេ ក់ដៅកនុងាា ្ភ្ជេស្រកី
ស្រកបា្ដទ្យៀត្ផ្សងក៏មា្។  

ស្រេះរាាណាចស្រកកមពុា ដែលាស្របដទ្យស
ដទ្យើបដត្្ឹង្េងផុ្សត្េីសន្តគគ ម ដៃើយទ្យទួ្យលបា្
្ូវសុែស្រិភ្ជេដេញបរបូិណ៌ទងំស្រសុង ដែល
អាចបញ្ហជ ក់បា្ថា រាជ្រោា ភិបាលបា្្ិងកេុំង
ែិត្ែាំរ រដ ើងវញិ ្ ូវដៃោា រចន្ធសមព័្ាាធារណៈ 
ោរេស្រងឹងស្រិសុែ សណារ ប់ធាន ប់ ាា ប័្សិកា
ធិោរ ្ិងវស័ិយដផ្សសងៗដទ្យៀត្ាដស្រចើ្ ដែើមបចូីល
រួមអភិវឌ្ឍ្៍ដសែាកិចចាត្ិ កនុងដគាលដៅដឆ្ព ះដៅ
រកោរោត្់ប្ាយភ្ជេស្រកីស្រក។ ទ្យ្ទឹម្ឹងោររកី
ចដស្រមើ្ហ្ដៃោា រចន្ធសមព័្ា ដយើងក៏សដងេត្
ដ ើញកដំណើ ្ហ្ោ្យ្រ ោ្់ដត្មា្ោរដកើ្
ាលោំប់ដែរ។ ដោយារដត្កដំណើ ្ោ្យ្រ 
មា្សំទុ្យះដលឿ្ាងកំដណើ ្ហ្ោរអភិវឌ្ឍ្៍
ដៃោា រចន្ធសមព័្ាផ្សេូ វងនល់ ដៅកនុងស្រេះរាាណា

ចស្រកកមពុា ាេិដសសរាជ្ធា្ីភនំដេញដត្មរង 
បា្បងេរឱ្យោរដធវើែដំណើ រមា្ភ្ជេសមុ ស្រគាម ញ
ដ ើងៗេីមួយហងៃដៅមួយហងៃ ដែលាដៃតុ្ដធវើឱ្យ
ាា ្ភ្ជេ ហ្ោរដធវើចរាចរណ៍ដៅដលើែងផ្សេូ វ   
ាធារណៈោ្់ដត្លំបាក្ិងស្របងុយស្របថា្
ដទ្យៀត្ផ្សង។ 

២.១- ក្ំពណើ នប្បជាជនក្នងុរាជធានីភ្នំពេញ 

ភនំដេញ មា្ទី្យតងំសាិត្ដៅស្រត្ង់ចំណុច
ស្របសេវហ្ទ្យដ្េាប ទ្យដ្េដមគងគ ្ិងទ្យដ្េបាាក់ 
ដែលទ្យដ្េទងំដ្ះ បា្ផ្សរល់្ូវស្របេ័្ាដអកូ ូសីុ
ទឹ្យកាបស្របកបដោយសោរ ្ុេល ដពាលគឺ        
ស្រទ្យទ្យង់ែល់ោររស់ដៅរបស់ស្របាជ្្ តងំេី
អត្ីត្ោលរៃូត្មកែល់បចចុ បប្ន។ ាា ្ភ្ជេ
ស្របាជ្្រាជ្ធា្ីភនដំេញន្ធឆ្ន ១ំ៨៦៣ មិ្ទ្់
មា្លកខណៈស្របមូលផ្សរុ  ំដៃើយក៏េុំទ្់មា្ឯក
ារណាមួយបញ្ហជ ក់ចាស់ថា មា្ចំ្ ួ្ប៉ាុន្ធម ្
ន្ធក់ដែរ (ចំ្ ួ្បា៉ា ្់ាម ្ ២៥ ០០០ន្ធក់) ដស្រពាះ
ោរដលើករាជ្ធា្ីេីកដ្េងមួយដៅកដ្េងមួយ 
ដស្រចើ្ដលើកដស្រចើ្ារ ដោយារសន្តគគ មឈ្លេ ្
េីស្របដទ្យសជ្ិត្ខ្ង ្ិងោរចាំងែដណរើ មរាជ្កនុង
វងសស្រត្កូលកសស្រត្ែេួ្ឯង គឺេិត្ាេិបាកណាស់
កនុងស្របមូលផ្សរុ សំ្របាជ្្។ ម៉ាាងដទ្យៀត្ ោរផ្លេ ស់បរូ រ
ទី្យតងំរាជ្ធា្ី េិត្ាបា្ដធវើឱ្យស្របាជ្្មា្
ោរដ្ឿយៃត្់កនុ ងោរផ្លេ ស់ទី្យលំដៅ ដស្រពាះ
មដធាបាយែឹកជ្ញ្ជូ ្ដេលដន្ធះ គឺគាម ្អវីដស្រៅេី
រដទ្យះដគា រដទ្យះដសះ ែរំ ីឬោរែឹកជ្ញ្ជូ ្តមផ្សេូ វ
ទឹ្យកដែលមា្ដត្ទូ្យកតូ្ចៗ។ តមោរស្និោា ្ 
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ដោយដផ្សនកដៅដលើកតរ ដផ្សសងៗ ទក់ទ្យងដៅ្ឹង
លកខែណឌ ស្របវត្រិាន្តសរ លកខែណឌ ធមមាត្ិ     
ដសែាកិចចសងគម ្ិងស្រិ សុែ បា្បគា ញថា   
រាជ្ធា្ីភនដំេញន្ធឆ្ន ១ំ៨៦៣ មា្ស្របាជ្្រស់
ដៅស្របមាណា ២៥ ០០០ ន្ធក់ 4 ដៃើយភ្ជគ
ដស្រចើ្ស្របាជ្្ទងំដន្ធះ ដត្ងស្របមូលផ្សរុគំាន រស់ដៅ
តមដស្រត្ើយខ្ងលិចហ្ែងទ្យដ្េាប។ មុ្ឆ្ន ំ
១៩៥៣ ដេលស្របដទ្យសកមពុាេុំទ្់ទ្យទួ្យលបា្
ឯករាជ្យេីស្របដទ្យសបារាងំ ោរដកើ្ដ ើងហ្ចំ្ ួ្
ស្របាជ្្រាជ្ធា្ីភនដំេញមា្ដលបឿ្គួរឱ្យកត្់
សមាគ ល់ គឺកនុងរយៈដេលស្របមាណជ្ិត្មួយសត្
វត្ស េីឆ្ន ១ំ៨៦៥ែល់ឆ្ន ១ំ៩៥៥ ស្របាជ្្រាជ្
ធា្ីភនដំេញបា្ដកើ្ដ ើងរៃូត្ែល់ា១០ែង 
ដៃើយប្រោរដកើ្ដ ើងដៅឆ្ន បំ្របន្ធទ ប់។ ោរ
ដកើ្ដ ើងហ្ចំ្ ួ្ដ្ះ គឺដផ្សរើមដចញេីចលន្ធប
មាេ ស់លំដៅចូល ដស្រចើ្ាងអស្រតកំដណើ ្ធមម
ាត្ិ ដៃើយបា្ត្ស្រមូវឱ្យរាជ្ធា្ីភនដំេញ ដធវើោរ
េស្រងីកហផ្សទែីាប្របន្ធទ ប់។ ភនដំេញចាប់ដផ្សរើមមា្
ទិ្យែាភ្ជេាទី្យស្រកុងដេញដលញដ ើងៗ ដោយារ
មា្ោរេស្រងីកែេួ្េីមួយហងៃដៅមួយហងៃ ដពាលគឺ
ោរេស្រងីកោ្់ដត្ធំដ ើងៗ ដឆ្ព ះដៅទិ្យសខ្ង
លិចរួមទងំោរកាងដៃោា រចន្ធសមព័្ាដ ើង
វញិ ្ិងបដ្ាមងមី ស្រសបដៅតមត្ស្រមូវោរហ្ោរ
អភិវឌ្ឍទី្យស្រកុងាប្របន្ធទ ប់ ដៅចុងសត្វត្សទី្យ១៩ 

                                                            

4 ាោស្រកុងភនដំេញ៖ ស្របវត្ររិាជ្ធា្ីភនដំេញៈ  មនិ្ធ 
១៩៩៨ ទ្យេំ័រ១១  

្ិងដែើមសត្វត្សទី្យ២០ ្ិងប្រដៅកនុងសត្វត្សទី្យ
២១ដ្ះ។  

កំដណើ ្ចំ្ួ្ស្របាជ្្រាជ្ធា្ីភនំដេញ
(គិត្ាពា្់ន្ធក់) 

ឆ្ន  ំ ១៨៦៣ ១៩៥៥ ១៩៩៨ ២០០៨ ២០១៩ 

ស្រប.ជ្ ២៥ ២៧២ ៩៩៩ ១៣២៧ ២២៨១ 

វទិ្យាាា ្សាិត្ិ ស្រកសួងដផ្ស្ោរ 

២.២- េថតិិយានយនតក្នងុរាជធានីភ្នំពេញ 

កដំណើ ្ស្របាជ្្ ន្ធឱំ្យមា្កដំណើ ្ោ្
ជ្ំ្ិះ ដោយារត្ស្រមូវោរបមាេ ស់ទី្យាស្របចា ំ
សស្រមាប់ជ្ីវភ្ជេរស់ដៅស្របចាហំងៃ។  ោរអភិវឌ្ឍ
ដសែាកិចចហ្ស្របដទ្យសកមពុា ាេិដសសរាជ្ធា្ី
ភនដំេញ មា្កដំណើ ្គួរឱ្យកត្់សមាគ ល់ ប៉ាុដ្រដៅ
ដត្មិ្អាចបំដេញតមត្ស្រមូវោរ ោ៉ា ងគំៃុគ 
របស់ស្របាេលរែាបា្ដៅដ ើយដទ្យ។ ាក់ដសរង 
ដោយារដត្កដំណើ ្ោ្ជ្ំ្ ិះដៅកនុងរាជ្ធា្ី
ភនដំេញេីមួយហងៃដៅមួយហងៃ ដចះដត្មា្ោរដកើ្
ដ ើងាលំោប់ បា្ដធវើឱ្យលំដៅោា ្ា្់ផ្លទ ល់
ែីមួយចំ្ួ្ ោេ យដៅាកដ្េងចត្ោ្ជ្ំ្ិះ
ស្រគប់ស្របដភទ្យ ដៃើយស្រទ្យូងផ្សេូ វមួយចំ្ ួ្ក៏ស្រត្ូវបា្
ស្របាេលរែា យកដធវើាកដ្េងចត្ដោយមិ្ស្រត្ឹម
ស្រត្ូវ  ដែលចាបំាច់ត្ស្រមូវឱ្យមា្ោរស្រគប់ស្រគង

 



6 

 

ចាស់ោស់ ្ិងស្រត្ឹមស្រត្ូវ ាមួយ្ឹងោរបដងេើ្
ដលបឿ្អភិវដឌ្ឍដៃោា រចន្ធសមព័្ាបដ្ាមដទ្យៀត្។ 

 

សាិត្ិោ្យ្រកនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ស្របដភទ្យ ចំ្ ួ្ចុះបញ្ជី /ដស្រគឿង 

រងយ្រ ៥០៨១៤៣ 

ដទចស្រកោ្យ្រ ១៩៦៦៣២២ 

ស្របភេៈ ោដសត្រសមី កមពុា ដចញហងៃទី្យ ១៤ ដែមករា 
ឆ្ន ២ំ០២០ “ដោក ា ំេិសិែា ស្របធា្ម្ទីរាធារណ

ោរណ៍្ិងែកឹជ្ញ្ជូ ្រាជ្ធា្ីភនដំេញ” 
 

 ចំ្ ួ្ខ្ងដលើដ្ះ គឺដៅមិ្ទ្់បា្រាប់
បញ្ចូ ល្ូវចំ្ួ្ោ្ជ្ំ្ិះដផ្សសងដទ្យៀត្ ដែល
កេុំងដស្របើស្របាស់ផ្សេូ វងនល់ ដៅកនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ
ផ្សងដទ្យ ែូចាោ្ជ្ំ្ិះកមមសិទ្យារបស់កងទ្យ័េ    
្រគបាលាត្ិ រែាសភ្ជ ស្រេឹទ្យាសភ្ជេ រែា រាជ្រោា
ភិបាល អងគទូ្យត្ អងគោរមិ្ដម្រោា ភិបាល ្ិង
ស្រកុមវ ិ្ ិ ដោគាដែើម។ ោ្ជ្ំ្ិះដែលគាម ្
មា៉ា សីុ្ាដស្រចើ្ដទ្យៀត្ ក៏បា្ដធវើចរាចរណ៍តម
ែងផ្សេូ វកនុ ងរាជ្ធា្ីភនំដេញផ្សងដែរ ែូចាសីុកេូ  
រដទ្យះរុញសស្រមាប់ដអត្ចាយ ្ិងរដទ្យះរុញសស្រមាប់
អាជ្ីវកមមដផ្សសងៗរួមមា្ រដទ្យះរុញដលៀសហល
(តមរែូវ) រដទ្យះរុញលក់ចណីំអាហរ ្ិងសមាា រ
ដផ្សសងៗដទ្យៀត្ផ្សងដែរ។ ាងដ្ះដៅដទ្យៀត្ ាោ
រាជ្ធា្ីភនដំេញបា្ចាប់ដផ្សរើមោក់ឱ្យែដំណើ រោរ
                                                            

5 រសមីកមពុាៈ ហងៃេុធ ទី្យ១២ ដែសីហ ឆ្ន ២ំ០១៥ 

រងយ្រស្រកុងសស្រមាប់ែឹកជ្ញ្ជូ ្ាធារណៈ ចាប់
តងំេីហងៃទី្យ ៥ កុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៤ ដែលមា្ដែសរត្់
រៃូត្ែល់ដៅបីដែស ្ិងមា្រងយ្រែឹកជ្ញ្ជូ ្
រាប់រយដស្រគឿង ប៉ាុ ដ្រហក់បីែូចាមិ្ទ្់បា្
ជួ្យសស្រមួលែល់ោរកកសទះចរាចរណ៍ ដៅកនុង
រាជ្ធា្ីភនដំេញដៅដ ើយដទ្យ 5។ 

៣ -  មូ ល ពេតុនានា ននកា រក្ក្េទ ៉ះ
ចរាចរណ៍ 

 មា្មូលដៃតុ្ាដស្រចើ្ ដែលជ្ំរុញឱ្យ
មា្ោរកកសទះចរាចរណ៍ រៃូត្អាចឈ្ល្ដៅ
ែល់ដស្រគាះថាន ក់ចរាចរណ៍ដងមដទ្យៀត្ផ្សង។ កតរ
ចមបងមួយចំ្ ួ្ ដែលរុញស្រចា្ឱ្យាា ្ភ្ជេហ្
ចរាចរណ៍ោ្់ដត្អាស្រកក់ដ ើងៗ េីដេលមួយដៅ
ដេលមួយ គឺកតរ ម្ុសស កតរ ផ្សេូ វ កតរ ោ្យ្រ 
្ិងកតរ អប់រាំដែើម។ ទងំអស់ដ្ះសុទ្យាសឹងដត្
ាកតរ ចមបងៗ  ដែលអាចបងេឱ្យមា្បញ្ហា
ចរាចរណ៍។  

 

 

 

 

 

 

 

ក្ត្តត មនុេស 

ការក្ក្េទ៉ះ
ចរាចរណ៍ 

ក្ត្តត នានាដែលនាែំលក់ារក្ក្េទ៉ះចរាចរណ៍ 
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៣.១- ក្ត្តត មនុេស 

ោរសទះចរាចរណ៍ភ្ជគដស្រចើ្ គឺបា្ដកើត្
ដ ើងដោយារអនកដបើកបរ ដែលគាម ្ស្រកម  
សីលធម៌ែពស់កនុ ងដេលកំេុងបញ្ហជ ោ្ជ្ំ្ិះ 
ដៅដលើស្រទ្យូងផ្សេូ វ។ អនកដបើកបរមួយចំ្ ួ្ គឺដបើកបរ
ដស្រោមឥទ្យាិេលហ្ដស្រគឿងស្រសវងឹ អនកដបើកបរែេះមិ្
ដចះ្ិងមិ្យល់ាេ កសញ្ហា ចរាចរណ៍ អនកែេះ
ដបើកបរដស្រោមអាយុដែលកណំត្់ដោយចាប់ ្ិង
អនកែេះ ដទ្យៀត្ដបើកបរៃួសដលបឿ្កំណត្់។ 
ចដំណកម្ុសសមួយចំ្ ួ្ដទ្យៀត្ ដស្រពាះដត្ដែើមប ី
ស្របដោជ្្៍ផ្លទ ល់ែេួ្ បា្យកចិដញ្ចើ មឬស្រទ្យូងផ្សេូ វ
មួយចំ្ ួ្ដធវើអាជ្ីវកមមដផ្សសងៗ ដែលាដៃតុ្បងេ
លកខណៈេិបាកែល់អនកដធវើចរាចរណ៍ដលើស្រទ្យូងផ្សេូ វ 
រៃូត្ដធវើឱ្យអនកដងមើរដជ្ើងមួយចំ្ ួ្ យកស្រទ្យូងផ្សេូ វដធវើ
ែដំណើ រដងមើរដជ្ើងដៅវញិ។  

ោរយកចិដញ្ចើ មផ្សេូ វារធារណៈដធវើអាជ្ីវកមម 

 
ស្របភេ៖ ងត្ហងៃទី្យ ២៨ ដែវចិឆោិ ឆ្ន ២ំ០២២ 

អនកដបើកបរាដស្រចើ្ មិ្ទ្យទួ្យលែុសស្រត្ូវ រួម
ទងំោរឈប់ ្ិងោរោរចត្ោ្យ្រមិ្ស្រត្ឹម
ស្រត្ូវដៅតមចាប់កណំត្់ គឺាមូលដៃតុ្បណារ

លឱ្យមា្ោរកកសទះចរាចរណ៍ ដៅតមែងផ្សេូ វ 
ាេិដសសរងយ្រដត្មរង សូមបដីត្ម៉ាូតូ្ដែលដបើក
បរដៅដលើចដំណកណាមួយ ហ្ស្រទ្យូងផ្សេូ វែុស ក៏ា
កតរ មួយដែលអាចន្ធ ំដៅែល់ោរកកសទះ
ចរាចរណ៍បា្ដែរ។ បញ្ហា ដែលោ្់ដត្លំបាក
ដទ្យៀត្ដន្ធះ គឺអនកបញ្ហជ ោ្យ្រទងំឡាយមា្
អារមមណ៍ថា េួកគាត្់បា្ស្របស្រេឹត្រែ៏ស្រត្ឹមស្រត្ូវ ែូច
ាោរបត្់ារ ំ  ឬបទ្យ ដ្វងមិ ្បា្គិ ត្អំ េី
ចរាចរណ៍ ដៅខ្ងដស្រោយែេួ្ ដែលអាចមា្
បញ្ហា ឬអត្់។ 

ចំដណកឯោរអប់រ ំដែលទក់ទ្យងដៅ្ឹង
ោរបណរុ ះបណារ លោរដបើកបរោ្យ្រវញិ គឺ
ដៅមា្លកខណៈធូរលុងដៅដ ើយ ដពាលគឺោរ
ដរៀ្ដបើកបរមួយចំ្ ួ្ ស្រគា្់ដត្ដរៀ្ឱ្យដចះដបើក
បរដត្ប៉ាុ ដណាណ ះ ដោយមិ្ចាប់អារមមណ៍្ឹងោរ
ចង់ដចះ ចង់ាគ ល់ាេ កសញ្ហា ចរាចរណ៍អវីដន្ធះ
ដទ្យ។ មា៉ាងវញិដទ្យៀត្ ោរទ្យទួ្យលបា្ប័ណណដបើកបរ
ែេះ ដៅកនុងស្របដទ្យសកមពុា ហក់ដៅមា្ភ្ជេមិ្
ស្របស្រកត្ីដៅដ ើយ  រួមទងំោរសូកបា៉ា ្់ដែើមប ី
ទ្យទួ្យលបា្ប័ណណដបើកបរដទ្យៀត្ផ្សង។ 

រូបភ្ជេែុសចាប់ែដែលៗ ហ្ដស្របើស្របាស់ផ្សេូ វ
ងនល់ដោយម្ុសសមួយចំ្ ួ្តូ្ច ដៅដត្ស្រត្ូវបា្
ដគដមើលដ ើញាដរៀងរាល់ហងៃ។ ផ្សេូ វដែលត្ស្រមូវឱ្យ
ដធវើចរាចរណ៍ាឯកទិ្យស ក៏ដៅដត្ស្រត្ូវបា្អនក
ដបើកបរដទចស្រកោ្យ្រដស្របើស្របាស់ ដេលែេះ 
មា្រៃូត្ដៅែល់រងយ្រធ ំ្ិងរងយ្រទ្យំដ ើ្បៗ 
ដបើកបន្តញ្ហច ស់ទិ្យស ដែលបងេឱ្យមា្ោរកកសទះ
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ចរាចរណ៍ដទ្យៀត្ផ្សង ដពាលគឺអនកដបើកបរោ្
យ្រទងំដ្ះ គាម ្អារមមណ៍ខ្ម ស់ដអៀ្ ្ិងគាម ្
ាម រត្ីដគារេសញ្ហា ចរាចរណ៍ដទ្យ ដបើដទះបីា
មា្រន្ធងំ ្ិងទួ្យលងមសស្រមាប់េុះដចកស្រទ្យូងផ្សេូ វក៏
ដោយ។ ាក់ ដសរង  ន្ធដេលបចចុ ប ប្ន ដ្ះ  
ស្របសិ្ដបើគាម ្សមត្ាកិចចដន្ធះដទ្យ អនកដបើកបរមួយ
ចំ្ួ្តូ្ចទងំដន្ធះ ដៅដត្ដបើកបន្តញ្ហច ស់ទិ្យស
រដំោភគ្េងផ្សេូ វ ដោយគាម ្ោរដអៀ្ខ្ម ស់ រៃូត្
ែល់ហ៊ា ្បដ្ាមដលបឿ្ដៅដេលមា្ដភេើងសញ្ហា
ចរាចរណ៍េណ៌ស្រកៃមដទ្យៀត្ផ្សង។ សកមមភ្ជេ
ទងំដ្ះ ហក់បគា ញ្ូវភ្ជេរស់រដវ ើករបស់
េលរែាកមពុ ា កនុ ងោរបំដេញោរគរដែើមប ី
ស្របដោជ្្៍ដោយមិ្ទុ្យកដេលទ្យដំ្រដចាល សូមប ី
ដត្ដភេើងចរាចណ៍េណ៌ស្រកៃម។ ប៉ាុ ដ្រផ្សទុយដៅ
វញិ សកមមភ្ជេទងំដ្ះ គឺាសកមមភ្ជេឥត្    
សណារ ប់ធាន ប់មួយ ដែលដត្ងដត្ដកើត្មា្ដៅដលើ
ស្រទ្យូងផ្សេូ វដៅកនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ។  

ាងដ្ះដៅដទ្យៀត្ ោរបដំេញោរគរា
ធារណៈដៅតមែងផ្សេូ វ របស់ម្ុសស ែូចា 
ោរគរជួ្សជួ្ល្ិងដងទផំ្សេូ វងន ល់  ោរគរ
បដចចកដទ្យសទឹ្យកាា ត្្ិងស្របេ័្ាលូបងាូ រ ោរគរ
បដចចកដទ្យសអគីស្ី ោរគរបរាិា ្ ដៅដេល
ដែលចរាចរណ៍កេុំងមមាញឹក គឺោ្់ដត្ដធវើឱ្យ
ាា ្ភ្ជេដៅដលើែងផ្សេូ វោ្់ដត្ត្ត្ឹងដងមមួយ
កស្រមិត្ដទ្យៀត្។  ដបើដទះបី ោរចណំាយដលើកមាេ ងំ
េលកមមហ្ោរជួ្លជុ្ល ្ិងោរដងទដំសវាទងំ
ដន្ធះ មិ្បដ្ាមកហស្រមករី (ោរគរេលយប់ស្រត្ូវ

ចំណាយែពស់ាងដេលហងៃ)  ប៉ាុ ដ្រសកមមភ្ជេ
ោរគរទងំដន្ធះ បា្ោរបដ្ាមប្ទុ កែល់ោរ
កកសទះចរាចរណ៍ ដែលបា្ដធវើឱ្យប៉ាះពាល់ដៅ
ែល់អនកដធវើែដំណើ រដៅតមែងផ្សេូ វោ៉ា ងដស្រចើ្ ឥត្
គណន្ធ ែូចា ចណំាយែពស់ហ្ត្ហមេដស្របងាងំ 
ខ្ត្ដេលដវោបដំេញោរគរ សមត្ាភ្ជេោ្
យ្រោ្់ដត្ស្រទ្យុឌ្ដស្រទម ាដែើម។  

៣.២- ក្ត្តត ពេដ្ឋា រចនាេមព័នធ 

ដៃោា រចន្ធសមព័្ាន្ធន្ធ ាេិដសសផ្សេូ វងនល់
ាដស្រចើ្ដៅកនុ ងរាជ្ធា្ីភនំដេញ មា្លកខណៈ
តូ្ចចដងាៀត្ ្ិងមា្ស្រកៃូងមួយចំ្ួ្ាដស្រចើ្
កដ្េង ដែលមិ្ស្រត្ឹមស្រត្ូវដៅតមសរង់ោរផ្សេូ វងនល់ 
ដៃើយផ្សេូ វែេះក៏ដៅែវះគំ្ ូសស្រទ្យូងផ្សេូ វ ដភេើងសញ្ហា
ចរាចរណ៍ ផ្លេ កសញ្ហា ចរាចរណ៍ ឬក៏ផ្លេ កសញ្ហា
មួយចំ្ ួ្ ស្រត្ូវបា្បិត្បាងំដោយាេ កអាជ្ីវកមម
ដផ្សសងៗ ាមួយ្ឹងត្ដំៃទមំិ្ទ្់មា្ស្របសិទ្យា
ភ្ជេដៅដ ើយ។ 

ែូចគាន ដ្ះដែរ ស្របេ័្ាលូបងាូ រទឹ្យកដៅកនុ ង
រាជ្ធា្ីភនដំេញ ្ិងោរស្រគប់ស្រគងោកសំណល់
ដៅតមលូបងាូ រទឹ្យកាដស្រចើ្ដៅមា្កស្រមិត្ ដែល
ាដៃតុ្បងេឱ្យដកើត្មា្ាោរកកសទះចរាចរណ៍ 
ាេិដសសគឺដៅរាល់រែូវដភេៀងមរងៗ អវីដែលាករី
កងវល់របស់ស្របាេលរែា ដៅកនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ 
គឺោរសទះលូ្ិងោរលិចផ្សេូ វដធវើែដំណើ រមួយចំ្ ួ្
ដែលាកតរ មួយ ជ្រុំញទិ្យសចរាចរណ៍ឱ្យដឆ្ព ះ
ដៅត្បំ្់ស្របមូលផ្សរុ ដំៅផ្សេូ វែពស់ៗ។ 
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ដភេើងសញ្ហា ចរាចរណ៍ គឺាឧបរកណ៍ស្រត្ួត្
េិ្ិត្យ្ូវចលន្ធចរាចរណ៍ ប៉ាុដ្រាញឹកញាប់ដភេើ
ងសញ្ហា ចរាចរណ៍ែេះ មិ្ែដំណើ រោរដោយមូល
ដៃតុ្ស្របេ័្ាអគគិស្ី ្ិងដោយមូលដៃតុ្បដចចក
ដ ទ្យស។  ស្រ បេ័ ្ា ដសណារីយូ ហ ្ ដភេើ ងសញ្ហា
ចរាចរណ៍ ដែលមិ្មា្លទ្យាភ្ជេទ្យទួ្យលយក
បា្ដ្ះ បា្បងេឱ្យចរាចរណ៍មា្ភ្ជេវុកឹវរដៅ
ចណុំចផ្សេូ វស្របសេវន្ធន្ធ។ មា៉ាងវញិដទ្យៀត្ ដៅកនុង
ស្របដទ្យសអភិវឌ្ឍ ត្ំដៃទផំ្សេូ វ គឺស្រត្ូវដធវើដ ើងដៅ
ដេលយប់ ដែលាដេលដែលចរាចរណ៍មិ្សូវ
មមាញឹកឬគាម ្ចរាចរណ៍ដត្មដង។ ប៉ាុ ដ្រដៅកនុង
រាជ្ធា្ីភនដំេញ ដគសដងេត្ដ ើញ ស្រកុមអនកដងទ ំ
ផ្សេូ វងនល់ភ្ជគដស្រចើ្បដំេញោរគរដៅដេលហងៃ ា
េិដសសដមា៉ា ងដែលចរាចណ៍មមាញឹក ែូចា 
ោរអ៊ាុត្ដៅស៊ាូបដ្ាម ោរគូសគំ្ ូសដលើស្រទ្យូងផ្សេូ វ
ាដែើម។ 

៣.៣- ក្ត្តត យានជំនិ៉ះ 

ចំ្ ួ្ឡា្ ម៉ាូតូ្ ្ិងោ្ជ្ំ្ ិះដផ្សសងដទ្យៀត្ 
ដែលបា្ចរាចរណ៍ដលើស្រទ្យូងផ្សេូ វ ដៅកនុងរាជ្ធា្ី
ភនដំេញបចចុបប្ន មា្ោរដកើ្ដ ើងេីមួយហងៃដៅ
មួយហងៃ។ ស្រកុមស្រគួារ ដែលមា្ជ្ីវភ្ជេមធយម 
អាចមា្ឡា្មួយដស្រគឿង ្ិងម៉ាូ តូ្មួយដស្រគឿង 
ដៃើយាមធយមោ៉ា ងដហចណាស់ ក៏មា្ម៉ាូតូ្២
ដស្រគឿងដែរ ចដំពាះស្រគួារដែលមា្សមាជ្ិកចាប់
េី៤ន្ធក់ដ ើងដៅ។ ដទះោ៉ា ងដ្ះករី ដគមិ្អាច
ហមឃាត្់ស្របាជ្្ មិ្ឱ្យទិ្យញរងយ្រដស្រចើ្
ដន្ធះដទ្យ ដស្រពាះដ្ះាសិទ្យាិ ្ិងស្រសបតមស្របដទ្យស

ោ្់របបទី្យផ្សារដសរ។ី ោ្យ្រមួយចំ្ ួ្ ដែល
ដធវើចរាចរណ៍ដៅកនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ មា្អាយុ
ោលៃួសកណំត្់ដែលមា្លកខណៈ ែូចរដែក
រខ្ក ោច់ន្តហវ ងំ គាម ្ដភេើងបំភេឺស្រត្ឹមស្រត្ូវ ដកហចន
ែុសបដចចកដទ្យសាដែើម។ ស្របដភទ្យរដទ្យះរុញា
ដស្រចើ្ ដែលចរាចរណ៍ដៅតមែងផ្សេូ វកនុងរាជ្ធា្ី
ភនដំេញ គឺាោ្សស្រមាប់មដធាបាយអាជ្ីវកមម 
ដែលមា្វត្រមា្ដសទើរស្រគប់ែងផ្សេូ វ។ ដោយមិ្
មា្ផ្សេូ វដោយដ ករបស់ែេួ ្ រដទ្យះរុញក៏បា្
ចូលរួមចំដណក កនុ ងោរដធវើឱ្យមា្ោរកកសទះ
ចរាចរណ៍ផ្សងដែរ តមរយៈដលបឿ្យឺុត្ៗបគា ក់
ោ្យ្រដផ្សនកដៅខ្ងដស្រោយ។   
 

ាា ្ភ្ជេចរាចរណ៍កនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ 

ស្របភេៈ ោដសត្រសមីកមពុា ១៤ មករា ២០២០ 
 

៤- បញ្ហា ចរាចរណ៍និងផលប ៉ះពាល ់

ោរកកសទះចរាចរណ៍ បា្បណារ លឱ្យ
ោត្់ប្ាយែល់សកមមភ្ជេដសែាកិចច ្ិងោរដកើ្
ដ ើង្ូវត្ហមេហ្ោរដធវើែំដណើ រ ដែលប៉ាះពាល់
ោ៉ា ងធៃ្់ធៃរដៅែល់ដសែាកិចចាត្ិ ្ិងត្ំប្់
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ទងំមូលដត្មរង។ ដលើសេីដ្ះដៅដទ្យៀត្ ោរកក
សទះចរាចរណ៍ បា្ដធវើឱ្យប៉ាះពាល់ោ៉ា ងធៃ្់ធៃរ
ដៅែល់ជ្ីវភ្ជេរស់ដៅរបស់ស្របាេលរែា ដពាល
គឺវាបា្ដធវើឱ្យរាងំសទះដៅែល់សមត្ាភ្ជេ ហ្ោរ
កាងទី្យលំដៅ ោរដធវើជ្ំ្ ួញ ្ិងោរដធវើឱ្យែូត្
ខ្ត្ដៅែល់គុណភ្ជេ ហ្ោររស់ដៅកនុងត្បំ្់ 
្ិងកនុងេិភេដោកផ្សងដែរ។ ោរសទះចរាចរណ៍
ស្រត្ូវបា្យកមកដធវើាមូលោា ្ ដែើមបសិីកាកនុង
ោរកាងទី្យស្របជុ្ជំ្្ ្គរូប្ីយកមម ្ិងរដបក
ស្រកុងាដែើម ដស្រពាះោរដរៀបចំោរតងំទី្យលំដៅ
របស់ស្របាេលរែា ដៅកនុ ងត្ំប្់្ីមួយៗ ស្រត្ូវ
មា្ដគាលដៅសស្រមាប់សុែុមាលភ្ជេ ្ិងភ្ជេ
សុែែុមហ្ស្របាេលរែាស្រគប់ស្រសទបវ់ណណៈ។  

ោរកកសទះចរាចរណ៍ បា្ដធវើឱ្យប៉ាះពាល់
ធៃ្់ធៃរ ែល់សុែុមាលភ្ជេរបស់ស្របាេលរែា 
្ិងផ្សរល់ផ្សលអវជិ្ជមា្ាដស្រចើ្ ែូចា ខ្ត្បង់
ដេលដវោសស្រមាប់អនកដបើកបរ ្ិងអនកដធវើែដំណើ រ 
ដែលាដៃតុ្ន្ធដំៅែល់ភ្ជេយឺុត្ោ៉ា វហ្ោរមក
ែ ល់ រ ប ស់អន ក ចូល រួ មសកមមភ្ជេោរគរ   
ពាណិជ្ជកមម ោរគរអប់រ ំោរគរផ្សលិត្កមមដផ្សសង
ដទ្យៀត្ ដៃើយអាច្េុ ះបញ្ហជ ងំឱ្យដ ើញ អំេីោរ
ខ្ត្បង់ខ្ងដផ្សនកពាណិជ្ជកមម ្ិងដសែាកិចចទងំ
អងគភ្ជេ ្ិងបុគគលាដែើម។ មា៉ាងដទ្យៀត្ ោរកក
សទះចរាចរណ៍ បា្ដធវើឱ្យែជះខ្ជ យ្ូវឥ្ា្ៈ រួម
ទងំ ដធវើឱ្យមា្ោរដកើ្ដ ើង ហ្ោរបំេុល         
បរ ិាា ្ តមរយៈោរាយភ្ជយហ្ឧសម័្       
ោបូ្ិក ាដស្រចើ្ដៅកនុងបរោិោស។ 

ស្របមាណាងមួយទ្យសវត្សចុងដស្រោយដ្ះ
ោរដធវើែដំណើ រដៅមកកនុងដគាលដៅដផ្សសងៗ ដៅ
កនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ ដត្ងដត្ដកើត្មា្្ូវោរកក
សទះចរាចរណ៍ដសទើររាល់ហងៃ ាេិដសសដៅកនុ ង
ដមា៉ា ងមមាញឹកហ្ោរដធវើែំដណើ រ រួមមា្ដេល
ស្រេឹក (ចាប់េី ដមា៉ា ង ៦ .៣០ រៃូត្ែល់ដមា៉ា ង 
៨ .៣០) ្ិងដេលោៃ ច (ចាប់េីដមា៉ា ង ៥ .៣០ 
រៃូត្ែល់ដមា៉ា ង ៧.៣០) សស្រមាប់ហងៃធមមត (ហងៃ
ច្ទ-សុស្រក) ប៉ាុដ្រសស្រមាប់ហងៃដៅរ ៍អាទិ្យត្យ ្ិងហងៃ
បុណយវញិ ចរាចរណ៍ដៅកនុ ងរាជ្ធា្ីភនំដេញ
ហក់បីែូចា មិ្បងេឱ្យមា្ភ្ជេកកសទះដ ើយ 
ដលើកដលងដត្ត្ំប្់ ាស្រចកសំខ្្់ៗសស្រមាប់
ដចញចូលរាជ្ធា្ី រួមមា្ត្បំ្់ចារអដំៅ ត្បំ្់
ាព ្ដស្រាយចគវ រ ត្បំ្់អាោសោ្រោា ្អ្ររ
ាត្ិភនំ ដេញ ត្ំប្់សទឹ ងមា្ជ្័យ ាដែើម។ 
បចចុបប្នដ្ះ មិ្ហងៃណាាហងៃណាដទ្យ ដមា៉ា ងណា
ាដមា៉ា ងណាដទ្យ ដពាលគឺចរាចរណ៍កកសទះដសទើរ
ស្រគប់ទី្យកដ្េងដៅកនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញដត្មរង ដែល
វាបា្ោេ យដៅាទ្យមាេ ប់របស់អនកដធវើែដំណើ រដៅ
ដៃើយ។ ស្របាេលរែាទូ្យដៅ ន្ធគំាន ្ិោយត្ៗគាន
ថា “ោរសទះចរាចរណ៍ដៅកនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញគឺ
ាដរឿងធមមត ប៉ាុដ្រផ្សទុយដៅវញិ ោរមិ្កកសទះ
ចរាចរណ៍ដទ្យ ដែលាដរឿងមិ្ធមមត”។  

៤.១- ការខាតបង់ប្ាក្់ចំណូលប្បចបំ្រួសារ 

បញ្ហា ចរាចរណ៍ បា្ដធវើឱ្យប៉ាះពាល់ធៃ្់ធៃរ
ែល់ដផ្សនកដសែាកិចច ាេិដសសគឺដសែាកិចចស្រគួារ
ដត្មរង។ មូលដៃតុ្ទងំដ្ះ អាចន្ធដំៅែល់ោរ
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រស់ដៅកនុងាា ្ភ្ជេស្រកីស្រក ដោយារភ្ជគដស្រចើ្
ហ្អនកទ្យទួ្យលរងផ្សលប៉ាះពាល់ ដោយារបញ្ហា
ចរាចរណ៍ ាេិដសសដស្រគាះថាន ក់ចរាចរណ៍ គឺា
ស្រកុមម្ុសស ដែលសាិត្កនុងចដំណាមសមាជ្ិកសំ
ខ្្់ៗសស្រមាប់ស្រគួារ ដពាលគឺអនកដែលអាចចូល
រួមចំដណក កនុ ងោររកចំណូលស្របចាសំ្រគួារ ឬ
អនករកចំណូលទងំស្រសុងដត្មរង។ តមរបាយ
ោរណ៍របស់ស្របេ័្ាេ័ត្៌មា្ជ្្រងដស្រគាះ ្ិង
ដស្រគាះថាន ក់ចរាចរណ៍ផ្សេូ វ ដគាកដៅកមពុ ា ឆ្ន ំ
២០១៩ បគា ញថា ម្ុសសស្របមាណា៧៦% ា
បុគគលដែលសាិត្ដៅកនុងវយ័ដេញកមាេ ងំេលកមម 
សស្រមាប់សកមមភ្ជេដសែាកិចច 6 ។  

 ស្រគួារាដស្រចើ្ ដែលមា្ស្របាក់ចណូំល
ដោយារមដធាបាយដធវើែដំណើ រ ស្រត្ូវបា្ោត្់
ប្ាយ ដោយមូលដៃតុ្ស្រត្ូវចណំាយដេលដវោ
ដស្រចើ្ដៅកនុងភ្ជេចដងាៀត្ហ្ចរាចរណ៍ ដពាលគឺ
ស្រត្ូវចណំាយដេដលវាដស្រចើ្ កនុងចមាៃ យផ្សេូ វែ៏ែេី្ិង
ោរចណំាយែ៏ែពស់ដលើដស្របងឥ្ា្ ៈ។  មា៉ាងដទ្យៀត្
ោរកកសទះោរចរាចរណ៍ អាចដធើវឱ្យោ្យ្រ
ឆ្ប់ែូច ដៃើយអាចដធវើឱ្យសុែភ្ជេរបស់អនកដបើក
បរចុះដែាយដោយារោរបេុំលបរាិា ្។   

៤.២- ផលប ៉ះពាលច់ិតតសាស្រេត និងេខុភាេ 

ាោរេិត្ណាស់ ភ្ជេចស្រមុះហ្ោ្ជ្ំ្ ិះ
ដៅតមផ្សេូ វាធារណៈ គឺបា្បងេភ្ជេអាប់អួរ
                                                            

6 របាយោរណ៍របស់ស្របេ័្ ាេ័ត៌្មា្ជ្្រងដស្រគាះ ្ិង
ដស្រគាះថាន ក់ចរាចរណ៍ផ្សេូវដគាកដៅកមពុាឆ្ន ២ំ០១៩ 

ដៅែល់បរោិោសដស្រសចដៅដៃើយ ាេិដសស
គឺោរបេុំលបរាិា ្ ដែលដត្ងដត្ដធវើឱ្យជ្ីវតិ្ដៅ
ជុ្វំញិមិ្ទ្យទួ្យលបា្្ូវស្របសិទ្យាលាហ្ោររស់ដៅ។ 
ាងដ្ះដទ្យៀត្ ោរកកសទះចរាចរណ៍ដែលបា្
បងេោរបេុំលបរាិា ្ ្ិងភ្ជេសមុគាម ញខ្ង
ដផ្សនកចិត្រាន្តសរ ែល់អនកដធវើែំដណើ រទងំឡាយ 
អាចាមូលោា ្ហ្បងេរ្ូវសកមមភ្ជេប្របន្ធទ ប់
ន្ធន្ធរបស់បុគគលទងំដន្ធះ ែូចា ទ្យមាេ ប់ដគច
ដចញេីចរាចរណ៍មមាញឹក ដោយមិ្ែវល់អំេី 
ទ្យដងវើែុសចាប់ ឬបដងេើត្ហ្ិភ័យដផ្សសងៗ ្ិង
បដងេើ្អារមមណ៍ត្ត្ឹងកនុងស្រគួរារ ាដែើម។ 

៤.៣- ផលប ៉ះពាលប់្បពយាជន៍សាធារណៈ 

ដសវាាធារណៈាដស្រចើ្ ស្រត្ូវបា្េ្ា
ដេលដោយារ អនកផ្សរល់ដសវាាធារណៈមួយ
ចំ្ ួ្មិ្ទ្យទួ្យលបា្ស្របសិទ្យាភ្ជេែពស់ កនុងោរដធវើ
ចរាចរណ៍តមផ្សេូ វាធារណៈ ដពាលគឺមន្ត្រីផ្សរល់
ដសវាាធារណៈ ស្រត្ូវែកខ្្ដោយោរោរសទះ
ចរាចរណ៍ ដែលាកតរ មួយន្ធដំៅែល់ោរែូច
ស្របដោជ្្៍ាត្ិាធ ំែូចា៖ 

- កិចចោររែាបាលថាន ក់ាត្ិ 
- កិចចោររែាបាលកនុងត្បំ្់ 
- កិចចោរែាបាលដផ្សសងដទ្យៀត្ 

ស្របោរ ដែលសខំ្្់ាងដ្ះដៅដទ្យៀត្ដន្ធះ 
គឺដសវាាធារណៈសដន្តគគ ះបន្ធទ ្់ដផ្សសងៗ ដែល
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ចាបំាច់បំផុ្សត្ ក៏ស្រត្ូវបា្យឺត្ោ៉ា វឬេ្ាដេល
ដវោ ដោយារោរកកសទះចរាចរណ៍ផ្សងដែរ 
ែូចា ដសវាស្រិសុែសងគម ដសវាសដន្តគគ ះបន្ធទ ្់ 
ដសវាសុែភ្ជេសងគម ្ិងដសវាាធារណៈដផ្សសង
ដទ្យៀត្ ាដែើម។  

៥- ការអប់រអំំេីេវុតថិភាេចរាចរណ៍ 

ោរអប់រ ំស្រត្ូវអ្ុវត្រ្៍សស្រមាប់ទងំអស់គាន  
ដស្រពាះោរដធវើចលន្ធដៅដលើែងផ្សេូ វ ដកើត្ដចញេី
ម្ុសសស្រគប់ស្រសទប់វណណៈ ដស្រោមលកខែណឌ ហ្
ចាប់កំណត្់ ដពាលគឺអប់រមំ្ុសសដែើមបទី្យទួ្យល
បា្ចដំណះែឹង ដផ្សនកសីលធម៌កនុងោរដបើកបរ។ 
ោរអប់ រ អំំេី  សីលធម៌  សុជ្ី វធម៌  ្ិងចាប់
ចរាចរណ៍ ែល់អនកដបើកបរ គឺាកតរ ចាបំាច់
បំផុ្សត្ ដែើមបសុីវត្ាិភ្ជេចរាចរណ៍។ ោរដោគ
យល់អធាស្រស័យគាន  ក៏ាកតរ ដែលមិ្អាច
ដមើលរលំងបា្ដ ើយ ដែើមបដីធវើឱ្យោរដបើកបរ
អាចស្របស្រេឹត្រដៅបា្ មា្រដបៀបដរៀបរយ្ិងមា្ 
សណារ ប់ធាន ប់លាស្របដសើរ ដៃើយអាចជួ្យោត្់
ប្ាយអារមមណ៍ត្ត្ឹង អារមមណ៍ែឹងសមារកនុង
ដេលកេុំងដបើកបរបា្ដទ្យៀត្ផ្សង។ 

មា៉ាងដទ្យៀត្ អនកដបើកបរទងំឡាយ ស្រត្ូវដត្
ដរៀ្្ិងមា្ាម រត្ីដគារេ ្ិងទ្យទួ្យលែុសស្រត្ូវ ហ្
ាេ កសញ្ហា ចរាចរណ៍ទងំឡាយ។ ចដំណកដផ្សនក
សណារ ប់ធាន ប់ ដែលទ្យទួ្យលប្ទុកដរៀបចសំណារ ប់
ធាន ប់តមែងផ្សេូ វារណៈ ក៏ចាបំាច់ស្រត្ូវទ្យទួ្យល
បា្ោរអប់រ  ំ ដែើមប ីអ្ុវត្រ្៍ឱ្យបា្ស្របដសើ រ       
ដ ើង។   

ោរអប់រ ំដែលសំខ្្់ាងដ្ះដៅដទ្យៀត្
ដន្ធះ គឺោរអប់រែំល់អនកដបើកបរផ្លទ ល់ ដពាលគឺ
អនកដបើកបរស្រត្ូវដត្្េងោត្់ោរបណរុ ះបណារ ល 
ដោយមា្ោរស្រប ង ដែលមា្លកខណៈស្រត្ឹម
ស្រត្ូវ ្ិងចាស់ោស់។  

ស្រកសួងអប់រ ំយុវជ្្ ្ិងកីឡា បា្ដរៀបចំ
ាដសៀវដៅ ”ោរអប់រសុំវត្ាិភ្ជេចរាចរណ៍ផ្សេូ វ
ដគាក” តងំេីឆ្ន ២ំ០០៦ ដៃើយផ្សសេវផ្សាយាប្រ
បន្ធទ ប់ រៃូត្ែល់បចចុបប្ន។ ដមដរៀ្ដេញដលញ
មា្កនុ ងកមមវធិីសិកា មុែវាិជ សិកាសងគម ា
េិដសស សីលធម៌ េលរែាវាិជ  តងំេីបឋមសិកា 
រ ៃូត្ែល់មធយមសិកាទុ្យត្ិយភូមិ ។  ា រួម         
ែេឹមារហ្ោរអប់រ ំគឺដផ្លរ ត្ាសំខ្្់ដៅែល់
ោរដបើកបរ ដោយដគារេចាប់ចរាចរណ៍ ្ិង 
ដស្របើស្របាស់សុភវ ិ្ ិចឆ័យដេលកេុំងដបើកបរាដរឿង
ចាបំាច់ ដោយស្របោ្់ខ្ជ ប់្ូវ ៖ 

- ោរកណំត្់ដលបឿ្ 

- ោរ ដគា រេផ្លេ កសញ្ហា  ្ិ ងសញ្ហា
ចរាចរណ៍ 

- ស្រត្ូវដគារេគាន ដៅវញិដៅមក 

- ្េងោត្់ដោយស្របុងស្របយ័ត្ន  
- កុដំស្របើស្របាស់ដស្រគឿងស្រសវងឹ 

- ។ល។ 

៦- េននិដ្ឋា ននិងអនុសាេន៍ 

ស្របសិ្ដបើ េិ ្ិត្យបរ ិបទ្យខ្ងដលើ  អាច
្ិោយបា្ថា ែដំណាះស្រាយបញ្ហា ចរាចរណ៍
ដៅកនុងស្របដទ្យសកមពុា ាេិដសសដៅកនុងរាជ្ធា្ី 
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ភនដំេញ គឺេិត្ាមិ្គយស្រសួលប៉ាុន្ធម ្ដទ្យ ស្រសប
តមបរ ិោោសហ្្គរូប្ីយកមម  ្ិងោរ
អភិវឌ្ឍដសែាកិចចបចចុ បប្ន។ ាោរេិត្ យ្រោរ
ផ្សេូ វចាប់ ដែើមបសី្រាយបញ្ហា ដ្ះគឺេិត្ាមា្ 
ដពាលគឺដៅដេលណាដែលមា្បញ្ហា  គឺស្របាកែ
ណាស់ស្រត្ូវដត្មា្ែដំណាះស្រាយ ឬវធិីាន្តសរ
ដផ្សសងៗដែើមបោីរពារមិ្ឱ្យដកើត្មា្ប្រដទ្យៀត្។  

បញ្ហា ចរាចរណ៍ ដៅកនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ  
ហក់បា្ដែើរមកែល់សម័យោលមួយ ដែល
អនកបញ្ឈប់ោ្ជ្ំ្ ិះ ដោយោរដគារេដភេើងសរុប
(ដគារេចាប់) ោេ យដៅស្រកុមម្ុសសភ្ជគត្ិច 
ដៃើយស្រត្ូវខ្ម ស់អនកដបើកបរែហទ្យដទ្យៀត្ ាស្រកុម
ម្ុសសភ្ជគដស្រចើ្ ដែលមិ្ដគារេដភេើងចរាចរណ៍
្ិងសញ្ហា ចរាចរណ៍។ ាញឹកញាប់ អនកដបើកបរ
ែេួ្ឯង ក៏បា្ែឹងថា េួកដគបា្ស្របស្រេឹត្រដលមើស 
ដោយោរមិ្ដគារេដភេើង ឬសញ្ហា ចរាចរណ៍។ 
សកមមភ្ជេទងំដ្ះ គឺាបញ្ហា ចមបងមួយ ដែល
អនកដបើកបរស្រត្ូវដត្ដកដស្របអកបបកិរោិ ្ិងទ្យមាេ ប់
អាស្រកក់ទងំដ្ះ។ មា៉ាងដទ្យៀត្ សិទ្យាិអណំាចរបស់
ប៉ាូលិសចរាចរណ៍ ហក់អ្ុវត្រ្៍ដៅមា្កស្រមិត្ 
ដពាលគឺមិ្ទ្់មា្ស្របសិទ្យាភ្ជេ ត្មាេ ភ្ជេ ្ិង
ដសមើភ្ជេ ែូចមា្ដចងកនុងតួ្ន្ធទី្យ្ិងភ្ជរកិចចរបស់
ប៉ាូ លិសចរាចរណ៍។ កនុ ង្័យដ្ះ  ថាន ក់ែឹកន្ធ ំ
របស់ប៉ាូលិសចរាចរណ៍ ស្រត្ូវដធវើោ៉ា ងណា បដងេើ្
ោរឱ្យត្ហមេប៉ាូលិសចរាចរណ៍បដ្ាម តមរយៈោរ
ផ្សរល់ស្របាក់ដបៀវត្សរសមរមយ ្ិងោរៃវឹកហត្់

បបំ៉ា្សមត្ាភ្ជេបដ្ាម ដែើមបោីរអ្ុវត្រដសមើភ្ជេ 
ត្មាេ ភ្ជេ ្ិងស្របសិទ្យាភ្ជេហ្ចាប់ចរាចរណ៍។  

ារួម បញ្ហា ចរាចរណ៍កនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ 
អាច្ិោយថា វាបា្ោេ យាែដំៅមហរកីដៅ
ដៃើយ ដែលទមទរ្ូវឱ្សងលា ្ិងដេលដវោ
មួយសមលមមដែើមបេីាលបាល ្ិងដកលមាឱ្យ
មា្ស្របសិទ្យាភ្ជេ។ តមរយៈលទ្យាផ្សលហ្ោរ
សិកាស្រាវស្រាវខ្ងដលើ មូលោា ្ែេះៗអាចា
ទ្យសស្ទ្ ដែើមបចូីលរួមចដំណកដកលមាបញ្ហា
ចរាចរណ៍ដៅកនុ ងរាជ្ធា្ីភនំដេញ ដឆ្ព ះដៅរក
ស្របសិទ្យាភ្ជេ មា្ែូចខ្ងដស្រោម ៖ 

- បដងេើ្ដសវាឡា្ស្រកុងបដ្ាម ្ិងស្រត្ូវដធវើឱ្យ
មា្ស្របសិទ្យាភ្ជេ ដពាលគឺគួរដត្មា្ផ្សេូ វអទិ្យ
ភ្ជេ ដែើមបដីធវើឱ្យដទ្យៀងទត្់ដេលវា ្ិងទក់
ទញអត្ិងិជ្្ កនុ ងដគាលដៅោត្់ប្ាយ
មដធាបាយដធវើែដំណើ រផ្លទ ល់ដៅតមែងផ្សេូ វ
ាធារណៈន្ធន្ធកនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ។ 

- បដ្ាមដភេើងចរាចរណ៍ សញ្ហា ចរាចរណ៍ 
្ិងគំ្ ូសចរាចរណ៍ ឱ្យបា្ស្រគប់លកខណៈ
តមសរង់ោរ ្ិងដធវើត្ដំៃទាំស្របចា ំ្ ិងឱ្យ
មា្ស្របសិទ្យាភ្ជេែពស់។ 

- គួរដរៀបចំឱ្យមា្ចំណត្រងយ្រស្រត្ឹមស្រត្ូវ 
ដចៀសវាង ោរយកស្រទ្យូងផ្សេូ វាធារណៈ
សស្រមាប់ចត្រងយ្រ ្ិងោ្ជ្ំ្ ិះ។ 

- អាជ្ីវកមមណា ដែលយកចិដញ្ចើ មផ្សេូ វាធារ
ណៈដធវើាកមមសិទ្យា ស្រត្ូវមា្ដត្ហមឃាត្់។ 
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- ដរៀបចំផ្សេូ វសស្រមាប់ដងមើ រ ដជ្ើង្ិងឱ្យមា្
ស្របសិទ្យាភ្ជេ។ 

ដលើសេីដ្ះដទ្យៀត្ វធិា្ោរណ៍បន្ធទ ្់មួយ
ចំ្ួ្ែូចខ្ងដស្រោម ស្របដៃលាអាចចូលរួម
ចដំណក កនុងោររកែដំណាះស្រាយហ្បញ្ហា សទះ
ចរាចរណ៍ ដៅកនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញផ្សងដែរ ៖ 

វធិា្ោរណ៍ទី្យ១៖  ោរបដញ្ជ ៀសទី្យតងំវ ិ្ ិដោគ
ធំៗ ដៅតមបណារ ដែត្រ ឬក៏ដៅតមាយរាជ្
ធា្ីភនំដេញវញិ រួមទងំាា ប័្ាធារណធំៗ
មួយចំ្ ួ្ផ្សងដែរ ែូចាម្ទីរដេទ្យយ ាលកវទិ្យា
ល័យ ស្រេោ្យ្រដហះ ាដែើម ។ 

វធិា្ោរណ៍ទី្យ២៖ ោរេស្រងីកស្រទ្យូងផ្សេូ វ ្ិងាង
សង់បដ្ាម ែូចា ាព ្អាោស   ផ្សេូ វអាោស
សស្រមាប់អនកដងមើរដជ្ើង  ផ្សេូ វដស្រោមែី  ្ិងផ្សេូ វដលបឿ្
ដលឿ្ាដែើម។   

វធិា្ោរណ៍ទី្យ៣៖ គួរកណំត្់ដមា៉ា ងោរគរ  ទងំ
ាា ប័្រែា ស្រកុមៃ៊ាុ្ឯកជ្្ អងគោរ សងគមសីុវលិ 
ទងំដមា៉ា ងដេលចូល្ិងដមា៉ា ងដចញែុសៗគាន ។ 
ដោយបចចុបប្នដ្ះ ដមា៉ា ងោរគរហ្អងគភ្ជេទងំ
ដន្ធះ ដសទើរែូចគាន ទងំស្រសុង ដពាលគឺចូលដធវើោរ
ចដន្ធេ ះដមា៉ា ង៧ដៅដមា៉ា ង៨ស្រេឹក ្ិងដចញមកវញិ
ចដន្ធេ ះដមា៉ា ង៤ដៅដមា៉ា ង៥ោៃ ច។   

វធិា្ោរណ៍ទី្យ៤៖ សមត្ាកិចចពាក់េ័្ា គួរដត្ចាត្់
វធិា្ោរណ៍ែល់មាច ស់អាជ្ីវកមមន្ធន្ធ ែូចា 
ហងលក់ទ្យំ្ិញ ដភ្ជជ្្ីយោា ្ ្ិងហងលក់
ចំណីអាហរ ហងលក់សមាា រៈដផ្សសងៗ ាដែើម 
ដែលយកផ្សេូ វាធារណៈដធវើចំណត្ផ្លទ ល់ែេួ្។ 
ាក់ដសរង មា្ហង ្ិងដភ្ជជ្្ីយោា ្ងមីៗមួយ
ចំ្ួ្ បា្ាងសង់ ដោយមា្ដរៀបចំឱ្យមា្
ចណំត្ដស្រោមែីផ្លទ ល់ែេួ្ ដែលដ្ះវធិា្ោរណ៍
មួយលា ដែើមបទុី្យកស្រទ្យូងផ្សេូ វាធារណៈ សស្រមាប់
ោរដធវើចរាចរណ៍បា្ស្របដសើរដ ើង ប៉ាុដ្រដៅមា្
មាច ស់អាជ្ីវកមមែេះ ដែលគិត្ដត្េីស្របដោជ្្៍
ផ្លទ ល់ែេួ ្ ដៅដត្យកស្រទ្យូងផ្សេូ វាធារណៈដស្របើ
ស្របាស់ាលកខណៈឯកជ្្។ 

វធិា្ោរណ៍ទី្យ៥៖ គួរកណំត្់ឱ្យមា្ោរដបើកបរ
រងយ្រផ្លេ កដលែដសស ្ិងរងយ្រផ្លេ កដលែគូ
ចូលរាជ្ធា្ីភនំដេញ តមហងៃដសស្ិងហងៃគូ  
ដែើមបោីរត្់ប្ាយបរមិាណោ្យ្រ ដលើស្រទ្យូងផ្សេូ វ
ន្ធន្ធកនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ។ វធិា្ោរណ៍ដ្ះ ស្រត្ូវ
បា្ស្របដទ្យសមួយចំ្ ួ្អ្ុវត្រ្៍ដៃើយ ដស្រពាះថា
អាចោត្់ប្ាយ ទងំោរកកសទះ ្ិងោរបដញ្ចញ
ដផ្សសងេុលកនុងបរោិោស ផ្សងដែរ។  
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គន្ថនិ្ទ្ទេស 

- ោដសត្រសមីកមពុាៈ ហងៃេុធ ទី្យ១២ ដែសីហ ឆ្ន ២ំ០១៥ ទ្យេំ័រ៤ 
- ោដសត្រសមីកមពុាៈ ហងៃេុធ ទី្យ១៤ ដែមករា ឆ្ន ២ំ០២០ ទ្យេំ័រ៣ 
- អងគោរដៃ្ឌ្ីដែបៈ របាយោរណ៍របស់ស្របេ័្ាេ័ត្៌មា្ជ្្រងដស្រគាះ ្ិងដស្រគាះថាន ក់ចរាចរណ៍
ផ្សេូ វដគាកដៅកមពុាឆ្ន ២ំ០១៩ ភនដំេញ 

- ដវទិ្យោអងគោរដស្រៅរោា ភិបាលៈ ោរឃាេ ដំមើលោរអភិវឌ្ឍដៅកមពុា ភនដំេញ ដែ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ចំ្ ួ្១៣ទ្យេំ័រ 

- ាោស្រកុងភនដំេញៈ ដផ្ស្ោរយុទ្យាាន្តសរអភិវឌ្ឍស្រកុងឆ្ន ២ំ០០៥-២០១៥ ភនដំេញ ឆ្ន ២ំ០០៥ 
ចំ្ ួ្៦៦ទ្យេំ័រ 

- គណៈកមមោរាត្ិចរាចរណ៍ផ្សេូ វដគាកៈ ចាប់សរីេីចរាចរណ៍ផ្សេូ វដគាក ភនដំេញ ឆ្ន ២ំ០០៧ ចំ្ ួ្
១០០ទ្យេំ័រ 

- ស្រកសួងដផ្ស្ោរៈ វទិ្យាាា ្ាត្ិសាិត្ិៈ ជ្ដំរឿ្ស្របាជ្្ហ្ស្រេះរាាណាចស្រកកមពុា ឆ្ន ២ំ០១៩  
៧២ ទ្យេំ័រ 

- ែុប សុែុមៈ ោរបេុំលបរាិា ្កនុងរាជ្ធា្ីភនដំេញ  របាយោរបូកសរុបោរគរស្របាជ្្្ិោរ
អភិវឌ្ឍ្៍ សកលវទិ្យាល័យភនដំេញ ២០០៩ 

- បណឌិ ត្ ដបងៃុង សុាត្ិ ដែមរ ៉ាូៈ ោរកាងដរៀបចដំែ្ែីកនុងទី្យស្រកុង្ិងទី្យស្របជុ្ជំ្្  អត្របទ្យ
សិោខ ាោថាន ក់ាត្ិសរីេី ោរដរៀបចដំែ្ែីកនុងទី្យស្រកុង ចំ្ ួ្៥៩ទ្យេំ័រ 
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2005, 39 p. 

- ADB-Asean Regional Safety Program, The Cost of Road Traffic Accidents in Cambodia, 
Phnom Penh, Report 2015, 35 p. 

-  Handicap, Road Safety in Low income country setting: Experience from Handicap 
International in Cambodia, Stockholm, 2006. 24 p. 

- Handicap, Cambodia Road Traffic Accident and Victim Information System, Handicap 
International Belgium, Annual Report 2007, 64 p. 

- Ea Sophy, Study on Development Plans of Phnom Penh Metropolitan Area, January 2002, 
Case study. 47 p. 




