២០២០

ឯកសារ

គោលនយោបាយ
សង្ខេប

ការគ្រប់គ្រង

សំណល់រឹង
នៅក្នុងខេត្តកែប

គម្របរូបភាព: រូបសំណាកក្តាមនៅខេត្តកែប (Christopher Godlove 2019)

សេចក្តីផ្តើម

វិធីសាស្រ្ត

ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងជាអាទិភាពមួយ
សម្រាប់កម្ពុជា

វិធីសាស្រ្តសិក្សា រួមមានការប្រមូលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យ

អំពីសំណល់ពីប្រភពជាច្រើន គួបផ្សំនឹងការផ្តល់យោបល់ពី
ក្រុមអ្នកជំនាញ ដែលបានមើលឃើញផ្ទាល់ ពីដំណើរការនៃ
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅខេត្តកែប។ វិធីសាស្រ្តនៃការសិក្សា

ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅទីប្រជុំជន បានក្លាយទៅជា

បញ្ហាអាទិភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ តាមការប៉ាន់

ប្រមាណ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បរិមាណ

សំណល់រឹងទីប្រជុំជន គឺ ៣,៦៥ លានតោន ច្រើនជាង ០៣
ដងនៃបរិមាណសំណល់កាលពី ០៣ ឆ្នាំមុន ដែលមាន

ប្រមាណ ១ លានតោន ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ (Modak et al.,

2017; Pech, 2018)។ ការកើនឡើងបរិមាណសំរាមយ៉ាង

ខ្លង
ំា នេះ គឺបណ្តល
ា មកពីកត្តជា
ា ច្រន
ើ ដូចជា កំណន
ើ ប្រជាជន
យ៉ាងឆាប់រហ័ស កំណើនប្រាក់ចំណូល និងកំណើនតម្រូវការ

មានដូចជា៖

zz ការសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីប្រមូល

និ ង ចងក្រ ង ទិ ន្ន ន័ យ ដែ ល មានស្រា ប់ ពា ក់ ព័ ន្ធ នឹ ងការ
គ្រប់គ្រងសំណល់

ដើម្បីបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពរួមអំពីផ្នែក

សំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុង

ខេត្តកែប ដូចជា៖ ការប្រមូល ការដឹកជញ្ជូន ការសម្អាត
និងការចោលសំរាមជាដើម។

zz ការចុះប្រមល
ូ ព័តមា
៌ នផ្ទល
ា នៅ
់ ទីវាល រួមបញ្ចល
ូ ការពិភាកសា
្

ប្រើប្រាស់ជាដើម (Sour, 2017; Singh et al., 2018)។

អំពីបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងជាមួយ

ការរៀបចំគំនិតផ្ដួចផ្តើមថ្មី

សេវាកម្មប្រមូលសំរាម។

តាមរយៈអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាង អង្គការមូលនិធិ

អាស៊ី និងក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (ក.ជ.អ.ច.)
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី បានសហការជាមួយនឹង
ក.ជ.អ.ច.

ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅមួយលើដំណើរការ

អាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុក/ក្រុង រួមទាំងសហគមន៍ និងអ្នកផ្តល់
zz របាយការណ៍សក
ិ សា
្ វិសាលភាព ធ្វកា
ើ រសង្ខប
េ ពីការវិភាគ និង

សច
េ ក្តស
ី ន្នដ
ិ ន
ា្ឋ បន្ថម
ែ ពីលកា
ើ របង្ហញ
ា ពីសណ
ំ
ស
ើ កម្មភាព
សាកល្បង និងឱកាសធ្វើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយ។

តំណាងមកពី ក.ជ.អ.ច. និងទីប្រឹក្សារបស់អង្គការមូលនិធិ

ពិសេស

អាស៊ី រួមនឹងតំណាងមកពីលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិ

ទីក្រុងគោលដៅ (Secondary City) ផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជា។

ក្រោមជាតិ និងក្រសួងបរិស្ថាន បានចូលរួមបង្កើតជាក្រុម

ច្បាស់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនាពេល

នាំឱ្យមានការពិបាកក្នុងការស្វែងយល់ពីការគ្រប់គ្រងសំណល់

ជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើន ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល

ការគ្រប់គ្រង ដែលនេះ ក៏ជាបញ្ហាដែលកើតមានចំពោះការ

ការសិក្សា

រួមជាមួយនឹង

ផងដែរ។ នៅពេលខ្វះទិន្នន័យបែបនេះ ក្រុមការងារ បាន

ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់របស់ខេត្ត ជាមួយនឹង

ដែលមានបរិបទស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត ដើម្បីសម្រួលដល់ការ

ជាគំរស
ូ ម្រប
ា អ
់ នុវត្តននៅ
៍ តាមតំបន់ផស្ ង
េ ទៀតទូទាង
ំ ប្រទស
េ ។

ក្រុមការងារ បានបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ធ្វើការវិភាគ និង

វិធីសាស្រ្ត និងរបកគំហើញនៃការសិក្សានេះ ដោយមានផ្តល់ជា

ចំគោលដៅជាច្រើន

សំណល់រឹងទីប្រជុំជន និងដំណោះស្រាយ។

ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែង។

គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងខេត្តកែប

ក្រង
ុ កែប ដែលជាទីកង
ុ្រ មួយជួបប្រទះបញ្ហប
ា ឈ
្រ មដូចគ្នន
ា ង
ឹ

ការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់

គំនិតផ្តួចផ្តើមរួមគ្នានេះ មានគោលបំណងបង្ហាញឱ្យឃើញ

ស្រវា ជ្រវា មួយសម្រប
ា កា
់ រសិកសា
្ នេះ។ បញ្ហប
ា ឈ
្រ មមួយដល
ែ

បច្ចុប្បន្នក្នុងខេត្តកែប ដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលបានពីការ

រឹងនៅខេត្តកែប គឺការខ្វះទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ និង

ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន និងតំណាងវិស័យឯកជន។ ផ្អែកលើ

គ្របគ
់ ង
្រ សំណល់នៅក្នង
ុ ក្រង
ុ ដទទ
ៃ ៀតនៅទូទាង
ំ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ

អនុសាសន៍គោលនយោបាយ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បី

ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងទីក្រុង

ការរំពឹងទុកថា វិធីសាស្រ្តនេះ អាចត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់

យល់ដឹងបន្ថែម។

ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេបនេះ

រៀបរាប់អំពីបរិបទ

ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការរៀបចំសកម្មភាពសាកល្បងផ្តោត

ការវិភាគអំពីបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង

នយោបាយស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង ដែលកាន់តែអាច

សកម្មភាពសាកល្បងជាច្រើន

ផ្អែកតាមការយល់ដឹងយ៉ាងរឹងមាំបែបនេះ

ដើម្បីសម្រួលដល់ការរៀបចំគោល

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់

រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប អាចរកបានតាមរយៈគេហទំព័រ៖
www.asiafoundation.org

ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេប
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

1

លទ្ធផលនៃការសិក្សា
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
វិស័យទេសចរណ៍

zz 	ការប្រមូលសំរាមមិនបានពេញលេញ និងមិនទៀងទាត់

ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកំណើន

សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់ខត
េ ក
្ត ប
ែ ។ ការរួមចំណក
ែ របស់វស
ិ យ
័ នេះ ទាមទារ

ឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើផលប៉ះពាល់នៃ
ការបង្កើតសំរាមដោយភ្ញៀវទេសចរ និងផលប៉ះពាល់នកា
ៃ រ

ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់លំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

zz ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រប្រមល
ូ និងយកសំរាមទៅចោល ពុមា
ំ នធនធាន
គ្រប់គ្រាន់។

zz 	ការទាញយកសំរាមស្ងួតដូចជា ប្លាស្ទិក និងលោហៈធាតុ
ដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញ នៅមានកម្រិតទាប ដែលធ្វើឱ្យ

គ្រប់គ្រងសំរាមមិនត្រឹមត្រូវ ទៅលើការយល់ឃើញអំពីខេត្ត

សំរាមស្ងួតទាំងនេះ ត្រូវបានយកទៅចោលនៅទីលានចាក់

កែបដែលជាទិសដៅទេសចរណ៍។ សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ គឺជាប្រភពសំរាមចម្បងនៅក្នុងខេត្ត
កែប។ ប្រភពចម្បងបន្ទាប់ គឺជាសកម្មភាពក្នុងផ្សារ ០១ ក្នុង

សំរាម (Landfill) ស្ទើរតែទាំងស្រុង។

zz ស្រី្ត និងកម្មករប្រមល
ូ សំរាមក្នង
ុ វិសយ
័ ក្រប
ៅ ព
្រ ន
័ ្ធ រួមចំណក
ែ
ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងជារួម ជាពិសេសការកែច្នៃ

ចំណោមផ្សារទាំង ០៤ នៅក្នុងក្រុងកែប។

ឡើងវិញ។

លទ្ធផលសំខាន់ៗនៃការសិក្សា មានដូចជា៖
zz អត្រានៃការបង្កើតសំរាម មានការកើនឡើងពី ៤៥ តោន
ដល់ ៥១ តោន ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ ២០១៨។

zz ក្នង
ុ ចំណោមសំណល់ទាង
ំ អស់ដល
ែ យកទៅចាក់នៅកន្លង
ែ

zz សំណល់នៅតាមសមុទ្រ មានបរិមាណច្រើន ដែលភាគ
ច្រើនជាសំរាមប្លាស្ទិកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ។

zz 	ការដុតសំរាមនៅទីវាល និងការចោលសំរាមខុសច្បាប់

ចាក់សំរាម សំណល់សរីរាង្គ មានរហូតដល់ ៧០%។

មានកម្រិ ត ខ្ព ស់ ដែ ល ជាកត្តា រួ ម ចំ ណែ ក បង្ក ផ លប៉ះ ពាល់
អវិជ្ជមានលើខ្យល់ ទឹក និងដី។

ទិន្នន័យអំពីប្រជាសាស្រ្ត និងទេសចរណ៍របស់ខេត្តកែប
ចំនួនឃុំ/សង្កាត់

០៥

ចំនួនប្រជាជន

៤០.៤៧០ (៥.៦៧១ នាក់ក្នុងទីប្រជុំជន) (UNDP 2019)១

ចំនួនគ្រួសារក្នុងខេត្ត

៨.៩១៧

ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងកន្លែងកម្សាន្តដទៃទៀត
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរ

សណ្ឋាគារ ១២ កន្លង
ែ ផ្ទះសំណាក់ ៥៧ កន្លង
ែ បឹងហ្គឡ
ា ូ ២២ កន្លង
ែ កន្លង
ែ

កម្សាន្តផស្ ង
េ ទៀត ៥៩ កន្លង
ែ និងភោជនីយដ្ឋន
ា ៣០ កន្លង
ែ (PDoT 2019)២
១.៦៧៦.៥០៩៣

ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុងក្រុងកែប
បរិមាណសំរាមក្នុងមួយថ្ងៃ (ជាមធ្យម)

៤៥ ទៅ ៥១ តោនត្រូវបានបង្កើត (PDoE 2018)៤ ក្នុងនោះ ២៥ តោន
ត្រូវបានចោលនៅទីលានចាក់សំរាម៥

បរិមាណសំរាមក្នង
ុ មួយថ្ងៃ (ក្នង
ុ រដូវដល
ែ មានភ្ញៀវទស
េ ចរច្រន
ើ )

៥៥ តោន៦

អ្នកផ្តល់សេវាប្រមូលសំរាម

ប៉ូង សុឃីម (ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ ឆ្នាំ២០១៥)

ការិយាល័យសាធារណៈការ ដឹកជញ្ជូន អនាម័យ បរិស្ថាន និង
សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

មាន

១
២
៣
៤
៥
៦
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United Nations Development Programme - កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
Provincial Department of Tourism - មន្ទីរទេសចរណ៍
កិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរខេត្ត ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩
Provincial Department of Environment- មន្ទីរបរិស្ថាន
កិច្ចប្រជុំជាមួយប្រតិបត្តិករប្រមូលសំរាម ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩
កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅខេត្តកែប ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេប
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

ខ្សែបណ្តោយគណនេយ្យភាពរបស់អ្នកផ្តល់សេវា

 ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរក្រុង
 ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរខេត្ត និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត

បុគ្គលិករបស់អ្នកផ្តល់សេវា

កម្មករ ២៩ នាក់ អ្នកប្រមល
ូ សំរាមចំនន
ួ ២ នាក់ អ្នកចាត់ការទូទៅចំនន
ួ ១ នាក់

អត្រាគ្របដណ្តប់នៃសេវា

៥០%

ការប្រមូលថ្លៃសេវាប្រចាំខែ

២,៤៥$ (ផ្ទះតូច) - ៣០$ (សណ្ឋាគារធំៗ)

ទីលានចាក់សំរាម

ភូមិដំណាក់ចង្អើរ សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប

ចម្ងាយទៅទីលានចាក់សំរាម

១១,៥ គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមក្រុង

តារាងទី ១៖ ទិន្នន័យអំពីប្រជាសាស្រ្ត ទេសចរណ៍ និងសំណល់រឹងរបស់ខេត្តកែប

បញ្ហាប្រឈមផ្នែកអភិបាលកិច្ចចំពោះកំណែ
ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុងខេត្តកែប

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់នៅទូទាំងសាកលលោក ជួបប្រទះ

បញ្ហប
ា ឈ
្រ មក្នង
ុ ការធានាឱ្យបាននូវអភិបាលកិចល
្ច ។
្អ អភិបាល
កិច្ចប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់ល្អ គឺជាក្របខ័ណ្ឌច្បាស់លាស់

មួយដោយមានសមាសភាគសំខាន់ៗដល
ែ នាំមកនូវការគ្របគ
់ ង
្រ
សំណល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ សមាសភាគជាមូលដ្ឋាន

នៃអភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់ល្អ រួមមាន ការរៀបចំ
ផន
ែ ការប្រតប
ិ ត្តិ និងផែនការវិនយោ
ិ
គ (ETAGIW Consortium,

2012; Hansen et al., 2002) ការគ្រប់គ្រង និងការ
ត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ (Lohri et al., 2014; Yoshino et al.,

2018) ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងការអនុលោមតាមលិខិតបទ
ដ្ឋានគតិយុត្តនានា (Dri et al., 2018; SALGA & Department of

Environmental Affairs of Republic of South Africa, 2015)

និងការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ
និងប្រតិបត្តិការ (Olukanni et al., 2019)។

កម្ពជា
ុ បាន និងកំពង
ុ ធ្វវើ ម
ិ ជ្ឈការការគ្របគ
់ ង
្រ សំរាម សំណល់

រឹង។ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់ការធ្វើវិមជ្ឈការការងារ
ត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងសំណល់នេះ គឺមាន អនុក្រឹត្យលេខ

១១៣ ស្តព
ី កា
ី រគ្របគ
់ ង
្រ សំរាម សំណល់រង
ឹ ទីបជ
្រ ជ
ំុ ន (២០១៥)
និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀត
ពង្រឹងការអនុវត្តអនុក្រឹត្យ។

សម្រាប់គាំទ្រដល់ការ

ជាមួយនឹងការអនុម័តអនុក្រឹត្យ

លេខ ១១៣ អំណាចគ្រប់គ្រងសំណល់ទាំងអស់ ត្រូវបានផ្ទេរ
ទៅឱ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុក/ក្រុង។

ការធ្វើវិមជ្ឈការនេះ ហាក់ធ្វើឱ្យមានភាពស្មុគស្មាញថែម

មួយកម្រត
ិ ទៀតដល់កច
ិ ខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ ប្រង
ែ ក្នង
ុ ការធានាតុលយ្ ភាព
នៃអភិបាលកិច្ចសេវាគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង"ក្នុង"ក្រុងកែប។

តាមរយៈវិមជ្ឈការ អាជ្ញាធរក្រុង គឺជាអ្នកដែលមានការទទួល

ខុសត្រវូ ចមប្ ងលើការគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់រង
ឹ ទីបជ
្រ ជ
ុំ ន ប៉ន
ុ ្តែ ធាតុ

ពិតជាក់ស្តែង ទាំងអាជ្ញាធរក្រុង និងអាជ្ញាធរខេត្តកែប ជាអ្នក

អនុវត្តការងារនេះ ដោយអាជ្ញធ
ា រទំង
ា ពីរថ្នក
ា ់ បានចុះកិចស
្ច នយា
្
ជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមមួយក្នុងក្រុងកែប។ នេះ គឺជា

បញ្ហន
ា ភា
ៃ ពមិនអនុលោមតាមស្មរា តីអនុកត
ឹ្រ យ្ ១១៣ ទាក់ទង
ជាមួយការរៀបចំកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម។

បញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀត មានដូចជា ភាពមានកម្រិតនៃការ

ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត និងក្រុងលើ
ការអនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម

ភាពមាន

កម្រិតនៃការសម្របសម្រួលការពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃ

រវាងក្រសួងសំខាន់ៗ (ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងបរិស្ថាន និង

ក្រសង
ួ សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច និងហិរញ្ញវត្ថ)
ុ លើការអនុវត្តការងារគ្របគ
់ ង
្រ

សំណល់រឹងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងបញ្ហាកង្វះទិន្នន័យស្ដីពី
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការរៀបចំកិច្ចសន្យាលើការប្រមូលសំរាម
ទាំងនៅថ្នាក់ខេត្ត និងក្រុង។

ការផ្តល់ថវិកាពុំបានគ្រប់គ្រាន់ដល់វិស័យនេះ ក៏ជាកត្តាដ៏

សំខាន់មយ
ួ ផងដរែ ។ ប្រពន
័ ដ
្ធ ល
ែ ពុមា
ំ នធនធានគ្របគ
់ ន
ា្រ ់ គួប
ផ្សំនឹងប្រតិបត្តិករវិស័យឯកជន ប្រើប្រាស់គំរូអាជីវកម្មដែល
ពឹងអាស្រ័យលើការប្រមូលថ្លៃសេវាតែមួយគត់ ជាហេតុនាំ

ឱ្យសេវាប្រមល
ូ សំរាមផ្តត
ោ តែលទ
ើ តា
ី ង
ំ បង្កត
ើ សំរាមធំៗ ដល
ែ
ហ៊ានបង់ថ្លៃសេវាខ្ពស់ខ្ពស់

ធ្វើឱ្យសេវាប្រមូលសំរាមនៅមាន

ការខ្វះខាតយ៉ាងច្រើន និងនាំឱ្យមានការសម្រេចលទ្ធផលមិន
សូវជាទីពេញចិត្តសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូល។

ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេប
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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ប្រធានបទជាអាទិភាពសម្រាប់
កែលំអការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
ក្នុងខេត្តកែប
លទ្ធ ផ លដែ ល បានរកឃើ ញ ខាងលើ ប ង្ហា ញ អំ ពី ចំ ណុ ច

អាទិភាពសំខាន់ៗសម្រាប់កែលំអដែលមានដូចជា៖

zz ការប្រមល
ូ សំរាម – ការប្រមល
ូ សំរាមនៅកម្ពជា
ុ គ្របដណ្តប់
លើបរិមាណសំរាមតិចតួច (Sour, 2017)។ នេះ អាច

ដោយសារកត្តាជាច្រើន ដូចជា ការទទួលបានសេវាប្រមូល
សំរាមនៅមានកម្រិត

ការបន្តនូវការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត

ចោលសំរាមបែបប្រពៃណី ដូចជា ការដុតសំរាមចោលជា

ដើម ឬការខ្វះការយល់ដឹង ឬការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ
ផលប៉ះពាល់ពកា
ី រចោលសំរាមខុសចបា
្ ប់មកលើបរិសន
ា្ថ ។

ចំណច
ុ នះេ អាចបង្កផលប៉ះពាល់អវិជមា
្ជ នមកលើសខ
ុ ភាព
ដោយសារការថមថយនូវគុណភាពខ្យល់ ការប្រឈមនឹង
ពពួកសត្វដែលចូលចិត្តកកាយសំរាម

និងការបំពុលទឹក

សម្រប
ា ប
់ ប
ើ្រ ស
ា្រ ់ និងការកាត់បន្ថយគុណភាពដីដល
ែ មាន
ទីតាំងនៅជិតកន្លែងចោលសំរាម (Engel et al., 2016)។

zz សំរាមនៅតាមសមុទ្រ – សំរាមដែលកើតចេញពីការប្រមូល

សំរាមនៅមានកម្រិតទាប និងការចោលពុំបានត្រឹមត្រូវ នាំ
ឱ្យមានសំរាមហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រ ដែលសំរាមទាំងនេះ
ភាគច្រើនជាសំរាមស្រាលៗ ដូចជាប្លាស្ទិកដែលហូរតាម
ស្ទឹង និងទន្លេទៅកាន់សមុទ្រដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើង

នូវសំរាមតាមឆ្នរេ សមុទ្រ និងនៅក្នង
ុ សមុទ្រ (Marine Litter
Solutions,

2019)។

នៅមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀត

ដល
ែ គព
េ ទា
ំុ ន់បានសិកសា
្ ស្វង
ែ យល់ឱយ្ បានច្រន
ើ នៅឡើយ

ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ដែលប្លាស្ទិកនៅតាមសមុទ្រមាន

លើមច្ឆជាតិ និងជីវចម្រះុ ក្នង
ុ សមុទផ
្រ ស្ ង
េ ទៀត និងបង្កការ
គំរាមកំហែងដល់ការរស់នៅរបស់ជីវចម្រុះទាំងនោះ ព្រម
ទាំងឧស្សាហកម្មនេសាទ (Barboza et al., 2018) ជា
ដើម។

ប្រើប្រាស់សំណល់បែបនេះធ្វើជាជីកំប៉ុស្ត គឺជាបច្ចេកទេស
ងាយស្រួល និងចំណាយតិច ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ភាគ

ច្រន
ើ ក្នង
ុ បរិបទនៃសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ព
ំ ង
ុ អភិវឌ្ឍន៍។ ប៉ន
ុ ែ្ត ជារឿយៗ
សំណល់សរីរាង្គ បញ្ចេញក្លិន និងជាប្រភពនៃឧស្ម័នមេតាន

ហើយបង្កហានិភយ
័ ដ៏ធច
ំ ពោ
ំ ះសុខភាពមនុសស្ និងបរិសន
ា្ថ
ដូចជា ការបំពុលទឹក និងបំពុលដីជាដើម (Ferronato et
al., 2019) ដែលគួរត្រូវបានយកទៅពិចារណា។

zz ការកែច្នៃឡើងវិញ – សំរាមស្ងួតដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញ

ដូចជា ដបប្លាស្ទិក លោហៈធាតុ ក្រដាស កាតុង ក្រដាស គឺ
ជាសំរាមដែលបរិមាណបន្តកន
ើ ឡើងនៅក្នង
ុ ខេតក
្ត ប
ែ ហើយ

ក៏ជាប្រភទ
េ សំរាមដែលទាមទារឱ្យមានការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់
និងពិចារណាពីឱកាសវិនយោ
ិ
គនាពេលអនាគត។ ការទាញ

យកសំរាមស្ងួតដែលអាចកែចៃឡ
្ន ើងវិញយកមកប្រើបាស
្រ ់
ជាជម្រស
ើ មួយ និងជួយដល់ការដកហូតធនធានដល
ែ មាន
តម្លៃ ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃ

នៃផលិតកម្មផ្សេងទៀត និងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់
អ្នកប្រមូលសំរាម កាត់បន្ថយបរិមាណសំរាម កាត់បន្ថយ

តម្រវូ ការទំហដ
ំ ទ
ី លា
ី នសម្រប
ា ចា
់ ក់សរា
ំ ម និងបង្វរែ សំរាម
ចេញពីទីលានចាក់សំរាម
សំរាម។

ការដុតសំរាម

និងការចោល

zz ការគ្រប់គ្រងសំណល់បែបវិមជ្ឈការ – ការដាក់ចេញនូវ

ដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម
នៃការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

ទាមទារឱ្យ

មានការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តមួយ ដោយធ្វើការពិចារណា

ពីលើបញ្ហាប្រឈមនានា ដែលប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នកំពុងជួប
ប្រទះ ដូចជាធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងកម្មករជំនាញនៅមាន
ចំនួនកំណត់ជាដើម។ ការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់រឹងទីក្រុង
បែបវិមជ្ឈការ ផ្តល់ឱ្យសហគមន៍តូចៗដូចជា ខេត្តកែបជា

ដើម នូវគំរូវិនិយោគតម្លៃទាប និងផ្តល់ឱកាសឱ្យគេអាចធ្វើ

សមាហរណកម្មកម្មករក្នុងវិស័យប្រមូលសំរាមទាំងផ្លូវការ
និងក្រប
ៅ ព
្រ ន
័ ទៅ
្ធ ក្នង
ុ ប្រពន
័ ទា
្ធ ង
ំ នះេ ។ ការធ្វប
ើ ប
ែ នះេ អាច

ផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកប្រមូលសំរាម រកចំណូលបន្ថែម និង
ជួយសន្សំសំចៃចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ។

zz សំណល់សរីរាង្គ – សំណល់សរីរាង្គ មានភាគរយខ្ពស់ ក្នុង

zz ប្រតិបត្តិការនៅកន្លែងចោលសំរាម – ទីលានចោលសំរាម

ក្នុងខេត្តកែប ហើយក៏ជាចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏ល្អមួយ សម្រាប់

ដើម្បីបញ្ចូលការការពារបរិស្ថានដូចជាដី និងទឹកជាដើម។

ចំណោមសំណល់រឹងទីក្រុង ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ
ការពិចារណាពីឱកាសធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មលើសំណល់ទាំងនេះ

(Sang-Arun et al., 2011)។ ព្រឹត្តិកម្មសំណល់សរីរាង្គ

អាចត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ តាមវិធច
ី ន
ើ្រ បែបច្រន
ើ យ៉ង
ា ។ ការកច
ែ ៃ្ន
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ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេប
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខេត្តកែប ទាមទារឱ្យមានការកែលំអបន្ថែម

ទស្សនទានសាកល្បង

៣. សេវាប្រមល
ូ សំរាមគ្របដណ្តបទា
់ ង
ំ ស្រង
ុ និងកែលអ
ំ ទីលាន
ចាក់សំរាម - ទស្សនទាននេះ ផ្តោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

ទស្សនទានសាកល្បងចំនួន ០៥ តំណាងឱ្យគោលវិធីបែប

គ្របជ
់ ង
ុ្រ ជ្រយ
ោ ត្រវូ បានតាក់តង
ែ ឡើង ដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល តបចំពោះ
សមាសធាតុសារវន្តដែលចាំបាច់

ដើម្បីជំរុញឱ្យខេត្តកែប

ឈានឆ្ពោះ ទៅរកដំ ណោះស្រា យ ការគ្រ ប់ គ្រ ង សំ ណ ល់ រឹ ង
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ទស្សនទានទាំង ០៥ ដែលត្រូវ
បានស្នើឡើងរួមមាន៖

១. អភិបាលកិច្ច - ការស្នើឡើងនូវទស្សនទាននេះ គឺដើម្បី

ឆ្លើ យ តបចំ ពោះបញ្ហា ប្រ ឈ មដែ ល កើ ត ឡើ ង ដោយសារ
ដំណើរការធ្វើវិមជ្ឈការមិនពេញលេញ ក្នុងនោះគឺភាពត្រួត

គ្នានៃសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរ
ដែលអាចនាំឱ្យប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

នៅមានកម្រិត។ ទស្សនទានសាកល្បងនេះ នឹងបញ្ចូល

ការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពិនិត្យតាមដាន និង

វាយតម្លៃ ដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការកាន់តែ
មានភាពល្អប្រសើរជាងមុន។

២. បច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធបែបវិមជ្ឈការ - ការលើកឡើងនូវ
ទសស្ នទាននះេ គឺផក
ែ្អ តាមទ្រស
ឹ ស
ី្ត ព
ី្ត កា
ី រគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់

ដែលជំរញ
ុ ឱ្យមានការធ្វប
ើ ព
្រ ត
ឹ្រ ក
ិ្ត ម្មសណ
ំ ល់កង
ុ្ន ទ្រងទ
់ យ
ា្រ
តូច ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតទាប និងចំណាយតិច នៅ

កៀកនឹងប្រភពដែលបង្កើតសំណល់ ដែលអាចឱ្យគេយក
ទៅប្រើប្រាស់បែបវិមជ្ឈការនៅកម្រិតសហគមន៍
ថ្នាក់ស្រុក។

ដើមប្ ព
ី ង្រក
ី សេវាប្រមល
ូ សំរាមតាមរយៈការកំណត់រកតំបន់

ដែលមិនទាន់ទទួលបានសេវាប្រមូលសំរាម ឬតំបន់ដែល
មិនទាន់ទទួលបានសេវាពេញលេញ

និងដើម្បីកែលំអ

ទីលានចាក់សរា
ំ មរបស់ខត
េ ក
្ត ប
ែ តាមរយៈការអនុវត្តវធា
ិ នការ
ការពារបរិស្ថាន។

៤. តួនាទីនវៃ ស
ិ យ
័ ក្រប
ៅ ព
្រ ន
័ ្ធ – ទសស្ នទាននះេ សំដៅលើការ

ផ្តួចផ្តើមឱ្យមានការសន្ទនារវាងអាជ្ញាធរក្រុង និងកម្មករ
ប្រមល
ូ សំរាមក្នង
ុ វិសយ
័ ក្រប
ៅ ព
្រ ន
័ ។
្ធ តាមរយៈកិចព
្ច ភា
ិ កសា
្

និងកិចព
្ច ម
្រ ព្រៀង អាជ្ញធ
ា រក្រង
ុ អាចគាំទដ
្រ ល់កម្មករប្រមល
ូ
សំរាមក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងការធ្វើការងារឆ្ពោះទៅរក
ដំណោះស្រាយ ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍

ទាំងមូល ក្នុងនោះរួមទាំងភាពល្អប្រសើរជាងមុននៃការញែក
និងការទាញយកធនធានដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបាន។

៥. ការអប់រំ និងការយល់ដង
ឹ - ទសស្ នទាននះេ គឺជាការរៀបចំ

យុទ្ធនាការបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈឱ្យស្របតាម

បរិបទរបស់កម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធ
នៅគ្រប់កម្រិត និងគ្រប់ផ្នែកនៃសង្គមកម្ពុជា។ យុទ្ធនាការ

នេះ នឹងផ្តោតលើសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រធានបទដែល

ឆ្លះុ បញ្ចង
ំា ពីគណ
ុ តម្លប
ៃ វ្រ ត្តសា
ិ ស្រ្ត និងវប្បធម៌កង
ុ្ន មូលដ្ឋន
ា
និងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងផងដែរ។

ឬនៅ

ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេប
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេប
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

ហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្ទីរ

ការពិចារណាពីមេរៀនដែលទទួលបាន

ចាក់សរា
ំ ម

កល
ែ អ
ំ ទីលាន

ស្រង
ុ និង

ប្រមូលសំរាមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយធ្វើ

ដណ្តបទា
់ ង
ំ

សំរាមគ្រប

ធ្វើការកែសម្រួលកិច្ចសន្យាផ្តល់សេវា

និងដែលមានអត្រាប្រមូលសំរាមទាប

ដែលពុំទាន់ទទួលសេវាគ្រប់គ្រាន់

ចំណេះដឹងដល់តំបន់លំនៅដ្ឋាន

ការផ្ទេរធនធានដោយផ្ទាល់ និងការផ្តល់

និងវាយតម្លៃពីថ្នាក់ជាតិ នៅមានកម្រិត

- ការគាំទ្រ និងការពិនិត្យតាមដាន

ដែលពាក់ព័ន្ធទៀតឡើយ។

ក្រោមជាតិ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិតយុត្ត

តាមទីប្រជុំជនក្រុងរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់

អនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង រាវ

ថវិកាសេវាអនាម័យបរិស្ថាន សម្រាប់

លេខ ០៧៣ ស្តីពីការប្រើប្រាស់កញ្ចប់

វិស័យឯកជន

ខេត្ត និងប្រតិបត្តិករ

អាជ្ញាធរស្រុក/ក្រុង

វិស័យឯកជន

ខេត្ត និងប្រតិបត្តិករ

អាជ្ញាធរស្រុក/ក្រុង

បច្ចេកទេស)

(តាមរយៈក្រុមការងារ

-រដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ជាតិ

បរិស្ថាន ផងដែរ)

សេដ្ឋកិច្ច និង

ក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ប្រកាស

ចក្ខុវិស័យដែលត្រូវបានដាក់ចេញ

(រាប់បញ្ចូលទាំងមន្ទីរ

លំអដែលងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្ត

ចាក់សំរាម និងផ្តោតលើឱកាសកែ

ពេញលេញ និងបញ្ហាទីលាន

សំរាមដែលមិនមានការគ្របដណ្តប់

ដោះស្រាយបញ្ហាសេវាប្រមូល

រៀបចំវិធីសាស្រ្តសាកល្បងដើម្បី

តាមសហគមន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូច

អនុវត្តសកម្មភាពគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់

ជាប្រព័ន្ធជាងមុនពីថ្នាក់ជាតិ

ការត្រួតពិនិត្យក្នុងលក្ខណៈ

- ការសម្របសម្រួល និង

បទដ្ឋានគតិយុត្តនានា

ដោយអនុលោមតាមលិខិត

ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសំណល់

គោលបំណង

- អាជ្ញាធរស្រុក/ក្រុង ខេត្ត - ការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់លើ

អ្នកចូលរួម

បច្ចុប្បន្ននេះ ពុំបានឆ្លើយតបចំពោះ

- ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនាពេល

ទិដ្ឋភាព

៣. សវា
េ ប្រមល
ូ

វិមជឈ្ ការ

និងប្រពន
័ ប
្ធ ប
ែ

២. បច្ចក
េ វិទយា
្

១. អភិបាលកិច្ច

សាកល្បង

ផ្តោតក្នុងការ

ចំណុចដែលត្រូវ

សម្រាប់អាជ្ញាធរ និងប្រជាពលរដ្ឋ

ចំណាយលើបរិស្ថាន និងសុខភាព

អត្ថប្រយោជន៍៖ ការបន្ថយការ

កែលំអទីតាំង

អនុវត្តការពង្រីកសេវា និងការ

ការចំណាយ៖ ចំណាយលើការ

មជឈ្ ការ

ចំណាយទាបជំនស
ួ ឱយ្ ប្រពន
័ ប
្ធ ប
ែ

អត្ថប្រយោជន៍៖ ជម្រើសដែលអស់

ដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធ

និងចំណាយលើការបណ្ដុះបណ្ដាល

ការចំណាយលើសំភារៈ

ការចំណាយ៖

និងរយៈពេលវែង

ប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលមធ្យម

អត្ថប្រយោជន៍៖ទទួលបាន

អនុលោម

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធមានភាព

សាកល្បង

- ធនធានសម្រាប់អនុវត្ត

សិក្សាពីសមិទ្ធិលទ្ធភាព

សម្រាប់ធ្វើការវិភាគ/

- ការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស

- តំបនសម្រាប់អនុវត្តសាកល្បង

- ធនធានសម្រាប់អនុវត្តសាកល្បង

សិក្សាពីសមិទ្ធិលទ្ធភាព

សម្រាប់ធ្វើការវិភាគ/

- ការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស

- តំបនសម្រាប់អនុវត្តសាកល្បង

បច្ចេកទេសជាដើម)

(ឧទាហរណ៍ក្រុមការងារ

យន្តការផ្លូវការរបស់រដ្ឋ

រវាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និង

- យន្តការ/ទំនាក់ទំនងផ្លូវការ

ដើម្បីគាំទ្រដល់អន្តរកាល

- ជំនួយបច្ចេកទេស

ចាត់តាំងពីអាជ្ញាធរនីមួយៗ

ធនធានដែលចាំបាច់

ការចំណាយ៖ ចំណាយរយៈពេលខ្លី - អ្នកចូលរួមដែលត្រូវបាន

កត្តាហិរញ្ញវត្ថុ/សេដ្ឋកិច្ច

ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេប
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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សម្របសម្រល
ួ

ស្ថប
ា ន
័ ដែលជួយ

និងអង្គការ/

ធ្វកា
ើ រងារតាមសហគមន៍

អង្គការពាក់ពន
័ ដ
្ធ ល
ែ 

វិសយ
័ ឯកជន

បង្កើនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

នៅមានកម្រិត សម្រាប់ការអប់រំ និងការ ខេត្ត ប្រតប
ិ ត្តក
ិ រ

អាជ្ញធ
ា រថ្នក
ា ស
់ ង
ុ្រ /ក្រង
ុ

វិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

សម្របសម្រួល និង

អង្គការ/ស្ថាប័នដែលជួយ

ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ

អាជ្ញធ
ា រថ្នក
ា ស
់ ក
ុ្រ /ក្រង
ុ

អ្នកចូលរួម

លទ្ធភាពផ្នែកថវិការបស់រដ្ឋាភិបាល

ឡើងដោយសារការគ្រប់គ្រងសំណល់

ផលប៉ះពាល់សង្គម ដែលបង្ក

ពិចារណាតិចតួចប៉ុណ្ណោះលើ

អភិបាលកិច្ចក្នុងវិស័យនេះ ធ្វើការ

គិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

ទិដ្ឋភាព

គោលដៅ

ដឹងអំពីសំណល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

រៀបចំគំរូសម្រាប់បង្កើនការយល់

រវាងវិស័យផ្លូវការ និងក្រៅប្រព័ន្ធ

ពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីគំរូសហការ

រៀបចំវេទិកា ដើម្បីឱ្យមានការ

គោលបំណង

ឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

និងរយៈពេលខ្លីលើការកែលំអ

ពីការវិនិយោគក្នុងរយៈពេលវែង

អត្ថប្រយោជន៍៖ផលដែលបាន

មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ

កម្មវិធី ដើម្បីអប់រំ និងជំរុញឱ្យ

ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធីសាស្រ្តបែប

ការចំណាយ៖ ចំណាយលើការ

ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឱកាសតិចតួច

ការកែលអ
ំ ជីវភាពរស់នៅរបស់

សម្ភារមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និង

ចំណូលដែលបានពីការទាញ

សម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកប្រាក់

អត្ថប្រយោជន៍៖ ឱកាសមួយចំនួន

ពីវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការចូលរួម

ផ្តើមអនុវត្តវិធីសាស្រ្តបែបកម្មវិធី

ការចំណាយ៖ ចំណាយលើការចាប់

កត្តាហិរញ្ញវត្ថុ/សេដ្ឋកិច្ច

តារាងទី ២៖ ធាតុផ្សេងៗទាំង ០៥ នៅក្នុងទស្សនទានសកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បងដែលត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់ខេត្តកែប

ការយល់ដង
ឹ

៥. ការអប់រំ និង

ប្រពន
័ ្ធ

វិសយ
័ ក្រៅ

៤. តួនាទីនៃ

សាកល្បង

ផ្តោតក្នុងការ

ចំណុចដែលត្រូវ

សកម្មភាព និងសម្ភារនានា

- ធនធានសម្រាប់រៀបចំ

តាមសហគមន៍

ដល់កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅ

- ការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាល

ជាមួយនឹងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

បទពិសោធន៍ធ្វើការងារ

អន្តរជាតិ ដែលមាន

- ការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញ

សម្រួលកិច្ចពិគ្រោះយោបល់

- ធនធានសម្រាប់សម្រប

សកម្មភាពនានា

យោបល់ និងការធ្វើ

ឱ្យមានការរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះ

- ការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បី

ធនធានដែលចាំបាច់

អនុសាសន៍គោលនយោបាយ

៣. កំណត់ពីធនធានដែលចាំបាច់ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃ
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីក្រុង

អនុសាសន៍គោលនយោបាយខាងក្រោម គឺឆ្លើយតបចំពោះ

គោលបំណងជាច្រើនក្នុងពេលជាមួយគ្នា

ប៉ុន្តែ

ផ្តោតជុំវិញ

ទស្សនទានជាមូលដ្ឋានមួយចំនួន ដូចជា ការអភិវឌ្ឍបៃតង
និរន្តរភាពផ្នែកបរិស្ថាន សេដ្ឋកិច្ចចក្រា (Circular Economy)

ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ និងប្រសិទ្ធភាពចំណាយ។

អនុសាសន៍គោលនយោបាយសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
ទស្សនទានសាកល្បងនីមួយៗរួមមាន៖

បរិសន
្ថា និងសណ្តប
ា ធ
់ ប
្នា សា
់ ធារណៈក្នង
ុ រដ្ឋបាលក្រង
ុ កប
ែ ៖

សកម្មភាពនេះ មានគោលបំណងពង្រឹងគណនេយ្យភាព
របស់អាជ្ញាធរក្រុង លើការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅមូលដ្ឋាន

ជាមួយគ្នា នឹងការផ្តល់លទ្ធភាពបង្កើនការយល់ដឹងរបស់
មន្តក
ី្រ ង
ុ្រ អំពប
ី ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់រង
ឹ ។ សកម្មភាព
នះេ ជាការផ្តោតផងដែរលើការធានានូវភាពជោគជ័យនៃការ

ផ្ទេរតួនាទីត្រួតពិនិត្យសេវាគ្រប់គ្រងសំណល់ទៅឱ្យអាជ្ញាធរ
ក្រុងកែប ជាពិសេសការិយាល័យដែលទើបបង្កើតថ្មី ឱ្យមាន
ចំនួនមន្រ្តី និងថវិកាគ្រប់គ្រាន់។

ធ្វើវិមជ្ឈការ និងការកែលំអប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសំណល់

រឹងតាមរយៈការផ្តោតលើការគ្របគ
់ ្រងទិនន
្ន យ
័ ៖ ដើមប្ ីធានា
ប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ និងដំណើរការប្រព័ន្ធឱ្យបានរឹងមាំ
ចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើប្រព័ន្ធពិនិត្យតាម

ដាន និងវាយតម្លៃ ។ គួរមានការ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់
បែបនេះលើប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រង ដូចជា ការបំពេញការងារ

ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង រដ្ឋបាលរបស់អង្គភាពគ្រប់គ្រងសំណល់

ដោយធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលធ្វើ

ការត្រួតពិនិត្យនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក៏ដូចជា
ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ ការពិនិតយ្ តាមដានប្រតិបត្តិការ
គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។ ការស្វែង

និង

បរិមាណសំណល់ មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការ

រៀបចំផែនការប្រតិបត្តិការ និងការវិនិយោគ ព្រមទាំងការ

ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់ ជាពិសេស
ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបគ្រប់គ្រងប្រភេទសំណល់ផ្សេងៗគ្នា។

8

ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេប
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

និងវាយតម្លៃ អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្ត និងក្រុងកែប
ត្រូវធានាឱ្យមានការផ្តល់ធនធានឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី
គាំទ្រដល់ការសម្រេចគោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់

តាមរយៈភាពដៃគូនៅមូលដ្ឋាន។ នេះ តម្រូវឱ្យមានការវិភាគ

លើជម្រើសយន្តការផ្តល់ថវិកាគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រង
ពឹងអាស្រ័យលើការប្រមូលថ្លៃសេវាគ្រប់គ្រងដោយ

ប្រតិបត្តិករវិស័យឯកជន ដែលនាំឱ្យសេវាប្រមូលសំរាម

នេះ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើនលើតម្រូវការរបស់
សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មដែលជាអ្នកបង្កើតសំរាមក្នុង

ទ្រង់ទ្រាយធំ។ ដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើ
ការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅថ្នាក់សហគមន៍ ថវិកាសម្រាប់

ប្រតិបត្តិការសំណល់ ចាំបាច់ត្រូវមានការពង្រីក និងស្វែង
រកបន្ថែមពីប្រភពផ្សេងៗ។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ អភិបាលកិច្ច
រួមបញ្ចូលការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

និងវាយតម្លៃដើម្បីគាំទ្រការ

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រម
ោ ៖ អភិបាលកិច្ច

គ្នានឹងការពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់លើការពិនិត្យតាមដាន

៤. សាកល្បងគំរូភាពជាដៃគូវាងរដ្ឋ និងវិស័យឯកជន ដែល

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ អភិបាលកិច្ច

យល់ឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីប្រភេទសំណល់

បង្កន
ើ ចំណល
ូ ដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល តបចំពោះតម្រវូ ការចាំបាច់៖ ស្រប

សំណល់រង
ឹ ។ នាពេលបច្ចប
ុ ប្ ន្ន ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រនៅក្នង
ុ ខត
េ ក
្ត ប
ែ

១. ពង្រឹង ការិយាល័យសាធារណៈការ ដឹកជញ្ជូន អនាម័យ

២. រៀបចំប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាន

និងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត

ញែកសំរាម

ដើម្បីគាំទ្រការ

នៅប្រភពដើមផ្ទាល់ដែលជាផ្នែកមួយនៃ

សេដ្ឋកិច្ចចក្រា៖ គម្រោងលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវ

បានរកឃើញថា មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនការចូលរួម
ក្នុងការញែកសំណល់។ រដ្ឋបាលក្រុងកែប អាចទទួលបាន

លទ្ធផលនេះ តាមរយៈការអនុវត្តគំរូសាកល្បងដែលមាន
ឈ្មោះថា ធនាគារសំណល់។ ប្រជាពលរដ្ឋ អាចទទួល
បានការទូទាត់ជាសាច់បក
ា្រ ព
់ ស
ី រា
ំ មស្ងត
ួ (ប្លស
ា ក
ិ្ទ លោហៈ
និងអាលុយមីញ៉ូមជាដើម) ដែលបានយកទៅដាក់នៅ

ធនាគារ។ គំរូមួយទៀត គឺជាការដាក់បញ្ចូលកម្មករក្រៅ

ប្រព័ន្ធទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់ដែលមានស្រាប់។
ការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលសំរាមរបស់កម្មករក្នុងវិស័យក្នុង

និងក្រៅប្រព័ន្ធ អាចកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមនៅទីលាន
ចាក់សំរាមក្នុងខេត្តកែប ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់ការលើក

កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះផង

ដែរ។ រដ្ឋបាលក្រុងកែប គួរតែបង្កើតកន្លែងប្រមូលសំរាម
ស្ងួតដែលអាចកែច្នៃបាន និងធ្វើការងារជាមួយនឹងវិស័យ
ក្រៅប្រព័ន្ធ ដើម្បីបង្កើតគំរូសហការគ្នាសម្រាប់ការប្រមូល
និងលក់សំណល់ ដែលអាចកែច្នៃបានទៅជាផលិតផលថ្មី

និងប្រភពនៃថាមពល។

ភាពជាដៃគូជាមួយដេប៉ូទិញ-

៧. រៀបចំផែនការសកម្មភាព ដើម្បីធានាឱ្យមានទីលានចាក់

គំរូសាកល្បងទាំងពីរផងដែរ ដើម្បីបញ្ជូនសំណល់ទៅកាន់

ដែលចំណាយទាប ដើមប្ កា
ី ត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិសន
្ថា ៖

លក់អេតចាយ និង/ឬវិស័យឯកជន គួរតែជាផ្នែកមួយនៃ

កន្លែងកែច្នៃសំណល់។
សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រម
ោ ៖ ការអប់រំ និងការយល់ដង
ឹ

និងតួនាទីរបស់វស
ិ យ
័ ក្រប
ៅ ព
្រ ន
័ ្ធ

៥. បង្កើតភាពជាដៃគូ ដើម្បីសាកល្បងការផលិតជីវឧស្ម័ន
ពីសំណល់សរីរាង្គពីផ្សារនៅខេត្តកែប តាមរយៈការបំបែក
ដោយគ្មាន អុកស៊ីសែន (Anaerobic Digestion) ដែល
អាចបញ្ចៀសសំណល់សរីរាង្គចេញពីទីលានចាក់សំរាម

ចុងក្រោយ និងធ្វើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពនៃការធ្វើជី

សំរាមត្រឹមត្រូវ និងកែលំអប្រតិបត្តិការដោយវិធីសាស្រ្ត

ខេត្តកែប គួរតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការកែលំអ

ប្រតិបត្តិការនៅទីលានចាក់សំរាម។ ផ្លូវចូលទៅកាន់ទីលាន
នេះគួរតែជួសជុល និងការប្រតិបត្តិការ គួរតែផ្លាស់ប្តូរតាម

រយៈ ការកាត់បន្ថយការដុតសំរាម ការទុកដាក់សំរាមឱ្យ
បានសមស្រប និងការប្រើប្រាស់សម្ភារសម្រាប់គ្របសំរាម
ជាប្រចាំ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រម
ោ ៖ សេវាប្រមល
ូ សំរាមគ្រប
ដណ្តប់ទាំងស្រុង និងកែលំអទីលានចាក់សំរាម

កំប៉ុស្តនៅនឹងប្រភពសំណល់ផ្ទាល់៖ ទីផ្សារ និងកន្លែងផ្តល់

៨. គាំទ្រដល់ការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមបង្កើនការយល់ដឹង ដើម្បី

បានសំណល់សរីរាង្គក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន។ សំណល់សរីរាង្គ

បានត្រឹមត្រូវ ផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាព និងបរិស្ថាន

សេវាអាហារ រួមទាំងកន្លែងកែច្នៃអាហារផ្សេងទៀត បង្កើត

អាចប្រើប្រាស់ជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ដំណើរការឡជីវឧស្ម័ន
ដែលជាដំណើរការមួយជួយកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមក្នុង
ពេលជាមួយគ្នាអាចជួយផលិតជីវឧស្ម័នបានផងដែរ។

ទីផ្សារក្នុងក្រុងកែប ផ្តល់ឱកាសសាកល្បងគំនិតផ្តួចផ្ដើម
នេះជាមួយនឹង កម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នជាតិ ដើម្បីគាំទ្រដល់

និរន្តរភាពក្នុងការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់រឹងក្នុងក្រុងកែប។
សំណល់សរីរាង្គ ក៏ជាឱកាសមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើជីកំប៉ុស្ត
សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ក្រុងកែប គួរតែធ្វើ

ការវាយតម្លៃសមិទ្ធិលទ្ធភាពសម្រាប់ការធ្វើជីកំប៉ុស្តនៅនឹង

កន្លែងផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់ ដែលមិនទទួលបានការផ្តល់
សេវាប្រមូលសំរាម។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ បច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធ
បែបវិមជ្ឈការ

៦. បង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវការប្រមូល
សំរាមទូទាំងខេត្តកែប៖

ការពង្រីកការគ្របដណ្តប់នៃការ
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គោលដៅ។

និងជំហានដែលចាំបាច់
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ពីអង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពនោះឡើយ។
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
អង្គការមូលនិធិអាស៊ី សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់យើង រួមមាន លោក Christopher Godlove

និងលោកបណ្ឌិត ប៉ក់ គឹមជឿន ក្នុងការរៀបចំចងក្រងរបាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាព និងឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ និង
លោកបណ្ឌិត សេង ប៊ុនរិទ្ធិ សម្រាប់ការផ្តល់ជាដំបូន្មានផ្នែកបច្ចេកទេស និងធាតុចូល។

យើងខ្ញុំ ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ក្រសួងបរិស្ថាន និងគណៈកម្មាធិការជាតិ

សម្រប
ា កា
់ រអភិវឌឍ្ តាមបប
ែ ប្រជាធិបតយ
េ យ្ នៅថ្នក
ា ក
់
ម
ោ្រ ជាតិ ក្នុងការរួមចំណែកប្រកបដោយកិច្ចសហការដល់ការសិក្សា។ យើងខ្ញុំ

សូមគោរព និងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះការណែនាំដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន មតិយោបល់ និងឆន្ទៈក្នុងការពិនិត្យមើលនូវភាពត្រឹមត្រូវ
នៃទិន្នន័យ។

យើងខ្ញំុ សូមថ្លង
ែ អំណរគុណចំពោះការចូលរួមចំណក
ែ ដ៏សខា
ំ ន់របស់សហការី អង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី ដែលបានពិនត
ិ យ្ និងផ្តលជា
់ មតិយោបល់

ល្អៗលើរបាយការណ៍សក
ិ សា
្ វិសាលភាព និងឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ។

ជាចុងកោយ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកជំនាញដែលក្រុមការងារស្រាវជ្រាវបានជួបពិភាក្សាយោបល់ និង

អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងខេត្តកែបដែលជាតំបន់ក្រុមការងារចុះធ្វើការសិក្សា។ ក្រុមការងារ ពិតជាមិនអាចរៀបចំរបាយការណ៍សិក្សា
វិសាលភាពនិងឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយនេះបាននោះទេ ប្រសិនបើមិនមានការលះបង់ពេលវេលា ការចែករំលែកចំណេះដឹង
និងព័ត៌មានពីអ្នកជំនាញ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

12

ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេប
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព
អាសយដ្ឋាន៖ ជាន់ទី ៣ អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣
ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖
(+៨៥៥) ៨៩ ២១៨ ៣៧០
គេហទំព័រ៖ http://ncsd.moe.gov.kh/
ក្រសួងបរិស្ថាន
អាសយដ្ឋាន៖ អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់
ទន្លេបាសាក់ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖
(+៨៥៥) ២៣ ២១៣ ៩០៨ / ២២០ ៣៦៩
គេហទំព័រ៖ https://www.moe.gov.kh/
លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
អាសយដ្ឋាន៖ ស្ថិតក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃ (អគារ T) មហាវិថីព្រះនរោត្តម
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖
(+៨៥៥) ២៣ ៧២០ ០៣៨ / ៧២០ ០៦១
គេហទំព័រ៖ http://ncdd.gov.kh/
អង្គការមូលនិធិអាស៊ី
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៥៩ ផ្លូវ ឧកញ៉ាពេជ្រ (ផ្លូវ ២៤២)
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖
(+៨៥៥) ២៣ ២១០ ៤៣១
គេហទំព័រ៖
https://asiafoundation.org/

