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ADB Asian Development Bank ធនគាររអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីរ

CCAC Climate and Clean Air Coalition សម្ព័ន្ធភពអាកសធាត៊រនិងខ្យល់រសា្អ្ត

COMPED Cambodian Education and Waste Management 

Organization

អង្គករក្ច្ន្សំរាមរនិងករសិក្សានកម្ពុជា

EIU Economist Intelligence Unit អង្គភពអ្នកស្ដ្ឋកិច្ចវ័យឆ្ល្ត

ETAGIW Expert Team for Assessment and Guidance for the 

Implementation of Waste legislation

ក្៊មករងារជំនញវាយតម្ល្រនិងរមគ្គុទ្ទ្សក៍សម្្ប់ររ
កររអន៊វត្លិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិស្ដីពីសំណល់រ

GGGI Global Green Growth Institute វិទ្យាសា្ថ្នអភិវឌ្ឍន៍ប្តងសកលរ

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme-

narbeit 

កិច្ចសហប្តិបត្ិករអាល្លឺម៉ង់

IGES Institute for Global Environmental Strategies វិទ្យាសា្ថ្នយ៊ទ្ធសាស្្របរិសា្ថ្នរសាកលរ

KAS Konrad‐Adenauer‐Stiftung មូលនិធិរខ៊នរា៉្តរអាឌិនរណៅអ៊្ររ

MEF Ministry of Economy and Finance ក្សួងរស្ដ្ឋកិច្ចរនិងរហិរញ្ញវត្ថុរ

MoE Ministry of Environment  ក្សួងបរិសា្ថ្ន

MoI Ministry of Interior ក្សួងមហាផ្ទ្រ

MSW Municipal Solid Waste ររសំណល់រឹងទីក្៊ងរ

NCSD National Council for Sustainable Development ក្៊មប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភព

NCDD National Committee for Sub-National Democratic 

Development

គណៈកមា្ម្ធិកររជាតិរសម្្ប់រកររអភិវឌ្ឍរតាមរប្បរ
ប្ជាធិបត្យ្យរនរថ្ន្ក់រក្្មជាតិ

OBG Oxford Business Group ក្៊មអាជីវកម្មរOxford

PDoE Provincial Department of Environment មន្ទីររបរិសា្ថ្ន

PDoT Provincial Department of Tourism មន្ទីររទ្សចរណ៍

PPCA Phnom Penh Capital Administration រដ្ឋបាលរក្៊ងភ្នំព្ញ

RGC Royal Government of Cambodia រាជរដ្ឋ្ភិបាលរកម្ពុជារ

SALGA South African Local Government Association សមាគមររដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្នរអាហ្្វិកខាងត្បូង

UN United Nations អង្គករសហប្ជាជាតិរ

UNDP United Nations Development Programme កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហប្ជាជាតិ

UNEP United States Environment Programme អង្គករកម្មវិធីបរិសា្ថ្នសហប្ជាជាតិរ

US EPA United States Environmental Protection Agency ទីភ្ន្ក់ងារករពារបរិសា្ថ្នរសហរដ្ឋអាម្រិក

WRI World Resources Institute វិទ្យាសា្ថ្នធនធានពិភពលោករ
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ករផ្ដចួរផ្ដើមគំនិតររួមរគា្នរ្រវាងរក៊្មបឹ្ក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភពររ
(ក�ជ�អ�ច�)រនិងអង្គករមូលនិធិរអាស៊ីរ(The Asia Foundation)រ
ដ្លផ្ដត្រករយកចិត្រទ៊កដក់រលើករក្លំអករគ្ប់គ្ងរសំណល់រ
រឹងររ សំរាមទីក្៊ងនខ្ត្រក្បរ បានផ្ដល់រូបភពទូលំទូលាយស្ីពីរ
ប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុរក៊្ងគោលដៅររ(Secondary City)រ
នកម្ពុជា។រ ដើម្បីរអភិវឌ្ឍរករយល់ដឹងរឱ្យបានស៊ក្ឹតពីសា្ថ្នភព
បច្ចុប្បន្នរ និងទទួលព័ត៌មានបឋមរជារមូលរដ្ឋ្រនរគ្ឹះដ៏រឹងមាំសម្្ប់រ
សកម្មភពរនព្លអនគតរ សំដៅរឆ្លើយតបចំពោះតម្ូវកររ ឬរ
ដំណោះស្្យបញ្ហន្នក្នងុរប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងរសំណល់រទីរក៊្ងរ
នខ្ត្ររក្បរ ក�ជ�អ�ច�រ និងអង្គករមូលនិធិរអាស៊ីរ បានសហកររ
រៀបចំករសិក្សាស្្វជ្្វមួយររ ដោយរក្នុងនោះរួមរមានកររៀបចំរ
របាយករណ៍សិក្សារលើឯកសារពាក់ព័ន្ធដ្លមានស្្ប់ររួមជារមួយរ
ករច៊ះសិក្សានររមូលដ្ឋ្នខ្ត្ក្បរផ្ទ្ល់រ ដើម្បីប្មូលរ និងរវិភគរ
ព័ត៌មានដ្លរមាន។រ សមិទិ្ធផលន្ករសិក្សាន្ះរ ដូចជារ រួមមានរ
របាយរករណ៍រសិក្សាវិសាលភពរ និងឯកសារសង្ខប្គោលនយោបាយររ
ដ្លផ្ដល់រព័ត៌មានជាមូលដ្ឋ្នសម្្ប់រករររៀបចំសកម្មភពរអន៊វត្រ
សាកល្បងរឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមជាក់លាក់រដ្លជួបប្ទះរ
នក្នុងប្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នរ និងផ្ល់ជារអន៊សាសន៍រគោលនយោបាយរ
ជាច្ើនរ ដើម្បីជំរ៊ញឱ្យមានរភពរប្សើររឡើងក្នុងករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់រឹងរសំរាមររររនក្នុងរយៈព្លមធ្យមរនិងរយៈព្លវ្ង។

សា្ថែនភាពនែការគែប់គែងសំណល់រឹង ក្នុងខែត្តកែប 

ករបង្កើតសំរាមរនក្នុងក្៊ងក្បរ រងរឥទ្ធិពលពីវិស័យរទ្សរ
ចរណ៍រតាមរដូវកលរ។រ រគមា្ល្តរគា្ន្ប្ចាំថ្ង្ក្នុងរករបង្កើតសំរាមរ គឺរ
ខ៊សគា្ន្ប្មាណរ១០ររតោនររវាងរដូវរមានរទ្សចរច្ើនរនិងរដូវមានរ
ទ្សចរតិចរ ដោយរក្នុងនោះរ រដូវមានរទ្សចរតិចរ ត្ូវបានរបា៉្ន់រ
ប្មាណរថរមានរករបង្កើតរសំរាមរចនោ្ល្ះពីររ ៤៥ររ ដល់រ ៥១រតោនរ
ក្នុងរមួយថ្ង្រ និងនរដូវកលដ្លមានទ្សចរច្ើនរ បរិមាណរ
សំរាមររមានប្មាណរ៥៥ររតោនរ។

ទិន្នន័យសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគែប់គែងសំណល់រឹង 
ទីកែុងក្នុងកែុង កែប

ចំនួនប្ជាជនរក្នុងខ្ត្ ៤០�៤៧០

ចំនួនប្ជាជនរក្នុងរក្៊ង ៥�៦៧១

ចំនួនរអ្នកទ្សចរប្ចាំឆ្ន្ំ ១�៦៧៦�៥០៩

បរិមាណសំណល់/ថ្ង្ ៤៥រដល់រ៥១រតោន

បរិមាណសំណល់/ថ្ង្រ
(រដូវទ្សចរឡើងរខ្ពស់រ)រ

៥៥រតោន

សំណល់ដ្លរត្ូវបានរ
ចោលនទីលាន/ថ្ង្

២៥រតោន

ករគ្បដណ្ដប់ស្វា ៥០%រ

បញ្ហប្្ឈមចម្បងមួយក្នងុករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរសំរាមរក្នងុរ
ក្៊ងរក្បរ គឺពាក់រព័ន្ធជាមួយរអត្្ទាបន្ករប្មូលសំណល់រ។រ
បរិមាណសំណល់ររឹងដ្លរត្ូវបានបង្កើតឡើងប្មាណត្រ ៥០%រ
ប៉៊ណោ្ណ្ះដ្លរត្ូវបានប្មូលរ និងយកទៅបោះចោលនទីលានរ
ចាក់រសំរាម។រ ករសិក្សារ របានរកត់សមា្គ្ល់ឃើញរពីតួនទីដ៏សំខាន់រ
របស់ស្្ីរ និងរអ្នករធ្វើកររក្នុងរវិស័យរក្្ប្ព័ន្ធនក្នុងប្តិបត្ិកររ
បច្ចុប្បន្នផងដ្ររ ដ្លរតួនទីទាំងអស់ន្ះរ មានសារៈសំខាន់រ ជារ
ពិស្សរនរព្លពិចារណរពីករចូលរួមចំណ្កររបស់រពួកគ្រចំពោះរ
ករប្មូលរនិងករក្ច្ន្សំរាមយកមកប្ើប្្ស់ឡើងវិញ។រ

បញ្ហែបែឈមក្នុងការគែប់គែងសំណល់រឹង

បញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កវិមជ្ឈករដ្លផ្ដ្តជាក់រលាក់សម្្ប់រក្៊ងរ
ក្បរត្ូវបានបងា្ហ្ញរព្មជាមួយរករវិភគដ្លរំល្ចរឱ្យឃើញរពីរ
មូលហ្ត៊ដ្លធ្វើឱ្យមានរបញ្ហ្ប្ឈមទាំងអស់ន្ះរទាំងនថ្ន្ក់រ
ក្្មជាតិរ និងថ្ន្ក់ជាតិ។រ បញ្ហ្ប្ឈមនថ្ន្ក់រក្្មជាតិរទាំងរ
អស់ន្ះរ មានប្ភពចម្បងច្ញពីអាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ខ្ត្រ ជាជាងររ
អាជា្ញ្ធររថ្ន្ក់រក្៊ងរ ដ្លច៊ះរកិច្ចសន្យាជាមួយរក្៊មហ៊៊នឯកជន។ររ រ
បញ្ហ្រទាំងនោះរ រួមមានភពមិនរអន៊លោមរតាមលិខិតបទដ្ឋ្នគតិ
យ៊ត្ិដោយអាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ងក្នុងកររៀបចំកិច្ចសន្យារជាមួយក្៊រមរ
ហ៊៊នប្មូលសំរាមរ និងករប្ើប្្ស់រមូលនិធិស្វាអនម័យរបស់រ
អាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ក្្មជាតិរ រួមទាំងករជំរ៊ញករអន៊វត្ច្បាប់រ និងកររ
ពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ នមានរកម្ិតកំណត់ពីសំណក់រ
អាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ខ្ត្រ និង/ឬថ្ន្ក់ស្៊ក/ក្៊ងទៅលើរកររអន៊វត្កិច្ចរ
សន្យា។រអន៊ក្ឹត្យល្ខរ១១៣រស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំរាមរសំណល់រ
រឹងទីប្ជ៊ំជនរបញ្ជ្ក់ជាផ្លូវករថរករគ្ប់គ្ងសំរាមរសំណល់រឹងរ
ត្ូវទ៊កឱ្យអាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ស្៊ករនិងក្៊ងជាអ្នកគ្ប់គ្ង។

ចំណ្កនថ្ន្ក់ជាតិរបញ្ហ្ប្ឈមទាំងន្ះរភគច្ើនគឺកង្វះរ
ទិន្នន័យជឿជាក់ស្ដីពីសា្ថ្នភពបច្ចុប្បន្នរន្កររៀបចំកិច្ចសន្យារក្នុង
ករគ្ប់គ្ងសំណល់ទាំងនថ្ន្ក់ខ្ត្រ និងស្៊ក/ក្៊ងរ ភពមានរ
កម្ិតន្ករពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ នថ្ន្ក់ជាតិរ លើករររ
គ្ប់គ្ងសំណល់របស់អាជា្ញធ្រថ្នក់្ក្្មជាតិរនិងភពមានកមិ្ត
ន្ករគ្បដណ្ដប់របស់អន៊ក្ឹត្យល្ខរ ១១៣រ និងប្កសល្ខរ
០៧៣រសី្ពីករប្ើប្្ស់កញ្ចប់ថវិកស្វាអនម័យបរិសា្ថន្រសម្្ប់រ
អន៊វត្ម៊ខងារគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរ រាវរ តាមទីប្ជ៊ំជនក្៊ងរបស់រ
រដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិរលើរករគ្ប់គ្ងសំណល់ទីផ្សារ។រ

ការពិចារណាលើគោលវិធីដើមែបីធ្វើកំណែទមែង់ 

បន្ថម្រលើរករយល់ដឹងដ៏រឹងមំារពីប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់របស់រ
ខ្ត្រក្បរ ករធ្វើរផ្នករដោយប្៊ងប្យ័ត្នររសម្្ប់រកំណ្ទម្ង់ររ
ទាមរទាររឱ្យមានរកររពិចារណលើទិដ្ឋភពជាច្ើនរក្នុងនោះររួមរមានរ
ទាំងទិដ្ឋភពរផ្ន្កអភិបាលកិច្ចរររ បច្ច្កវិទ្យារ និងប្ព័ន្ធរ ករចូលរួមរ
ពីដ្គូរនិងធនធាន។

ស្ចក្តីសង្ខ្ប

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 1



រទស្សនទានសាកល្បងចំនួនរ ០៥រ ដ្លបានរៀបរាប់លម្អិតរ
ក្នុងរបាយករណ៍ន្ះរជារអន៊សាសន៍រតំណងឱ្យរគោលវិធីប្បរគ្ប់រ
ជ្៊ងជ្្យរត្ូវបានតាក់រត្ងរឡើងដើម្បីឆ្លើយតបរនឹងសមាសធាត៊ររ
សារវន្ដ្លរចាំបាច់រ សំដៅជំរ៊ញឱ្យខ្ត្ក្បឈានឆ្ព្ះទៅររករ
ដំណោះស្្យក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង។រ ទស្សនទានរទាំងររ
០៥រដ្លរត្ូវរបានស្នើឡើងរួមមាន៖

១�រ អភិបាលកិច្ចរ -រករស្នើឡើងនូវទស្សនទានន្ះរ គឺដើម្បីឆ្លើយ
តបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមដ្លកើតឡើងដោយរសារររដំណើររកររ
ធ្វើវិមជ្ឈករមិនព្ញល្ញរ ក្នងុនោះគឺភពតួ្តគា្នន្្សមត្ថកិច្ចរ
គ្ប់គ្ងរនិងតួ្តពិនិត្យរបស់អាជា្ញធ្ររដ្លអាចនំឱ្យរប្សិទ្ធរភពរ
ន្ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនមានកម្ិត។រ ទស្សនទានរ
សាកល្បងន្ះរ នឹងបញ្ចូលករផ្្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើ
ករពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ ដើម្បីឱ្យករគ្ប់គ្ងរ និងររ
ប្តិបត្ិករកន់ត្មានភពល្អប្សើរជាងម៊ន។រ

២�រ បច្ច្កវិទ្យារ និងប្ព័ន្ធប្បវិមជ្ឈកររ -រ ករលើកឡើងរនូវរ
ទស្សនរទានរន្ះរ គឺផ្អ្កតាមទ្ឹស្ីស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រ
ដ្លជំរ៊ញឱ្យមានករធ្វើប្ពឹ្តិ្កម្មសំណល់ក្នងុទ្ង់ទ្្យតូចរ
ប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាកម្ិតទាបរ និងចំណយតិចរ នកៀករ
នឹងរប្ភពដ្លបង្កើតសំណល់រ ដ្លអាចឱ្យគ្យកទៅប្ើ
ប្្ស់ប្បវិមជ្ឈករនកម្ិតសហគមន៍រឬនថ្ន្ក់ស្៊ក។

៣�រ ស្វាប្មូលសំរាមគ្បដណ្ដប់ទាំងស្៊ងរ និងក្លំអរទីលានរ
ចាក់សំរាមរ -រ ទស្សនទានន្ះរ ផ្្តលើកិច្ចខិតខំប្ឹងរប្្ងរ
ដើម្បីរពងី្ករស្វាប្មូលសំរាមតាមរយៈករកំណត់រកតំបន់ដ្លរ
មិនទាន់ទទួលបានស្វាប្មូលសំរាមរ ឬតំបន់ដ្លមិនរទាន់រ
ទទួលបានរស្វាព្ញល្ញរនិងដើម្បីក្លំអទីលានចាក់សំរាម
របស់ខ្ត្ក្បរតាមរយៈរករអន៊វត្វិធានករករពារបរិសា្ថ្ន។រ

៤�រ តួនទីន្វិស័យក្្ប្ព័ន្ធរ -រ ទស្សនទានន្ះរ សំដៅលើកររ
ផួ្ចផ្ើមឱ្យមានករសន្ទនររវាងរអាជា្ញធ្ររក៊្ងរ និងកម្មករប្មូល
សំរាមក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ។រ តាមរយៈកិច្ចពិភក្សារ និងរកិច្ចរ
ព្មព្ៀងរ អាជា្ញ្ធរក្៊ងរ អាចគាំទ្ដល់រកម្មករប្មូលសំរាមរ
ក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធររ ក្នុងករធ្វើករងារឆ្ព្ះទៅរកដំណោះរ
ស្្យរដ្លនឹងផ្ល់រផលប្យោជន៍រដល់សហគមន៍ទាំងមូលរ
ក្នុងនោះរួមទាំងភពល្អប្សើរជាងម៊នន្ករញ្ករ និងកររ
ទាញយកធនធានរដ្លអាចក្ច្ន្ឡើងវិញបាន។

៥�រ ករអប់រំរ និងករយល់ដឹងរ -រ ទស្សនទានន្ះរ គឺជាកររៀបចំររ
យ៊ទ្ធនករបង្កើនករយល់ដឹងជាសាធារណៈឱ្យស្បតាមបរិបទរ
របស់កម្ពុជារ ដោយមានករចូលរួមពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធនរគ្ប់រ
កមិ្តរនិងគ្ប់ផ្នក្ន្សង្គមរកម្ពជុា។រយ៊ទ្ធនករន្ះរនឹងរផ្្តរ
លើសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីប្ធានបទដ្លឆ្លុះបញ្ច្ំងពីគ៊ណរ
តម្លរ្ប្វតិ្សារស្្រនិងវប្បធម៌ក្នងុមូលដ្ឋន្រនិងផ្សារភ្ជប់្ជាមួយរ
នឹងករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងផងដ្រ។រ

ការផ្តែតទៅលើកំណែទមែង់គោលនយោបាយ

ស្បតាមគោលបំណងន្ទស្សនទានសាកល្បងរអន៊សាសន៍រ

គោលនយោបាយមួយចំនួនរ ដ្លមានលក្ខណៈប្ទាក់ក្ឡាគារ្ន្រ
ត្ូវបានលើកឡើង។រអន៊សាសន៍ទាំងន្ះរឆ្លើយតបចំពោះគោល
បំណងជាច្ើនក្នុងព្លជាមួយគា្ន្រ ប៉៊ន្្ផ្្តជ៊ំវិញទស្សនទានជា
មូលដ្ឋ្នមួយចំនួនរ ដូចជារ ករអភិវឌ្ឍប្តងរ និរន្រភពបរិសា្ថ្នរ
ស្ដ្ឋកិច្ចចក្្រ (Circular Economy)រករលើកកម្ពស់រជីវភពររស់រ
នរ និងប្សិទ្ធភពចំណយ។រ សកម្មភពសាកល្បងសំខាន់ៗររ
ដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទស្សនទាននីមួយៗរួមមាន៖

១�រ ពង្ឹងរ ករិយល័យសាធារណៈករររ ដឹកជញ្ជូនរ អនម័យរ
បរិសា្ថ្នរនិងរសណ្ត្ប់ធា្ន្ប់សាធារណៈរក្នុងរដ្ឋបាលក្៊ងក្ប៖រ
សកម្មភពរន្ះរ មានគោលបំណងពង្ឹងគណន្យ្យភពររ
របស់អាជា្ញ្ធរក្៊ងលើករគ្ប់គ្ងសំណល់រនមូលដ្ឋ្នរ ជា
មួយគា្ននឹ្ងករផ្ល់លទ្ធភពបង្កើនករយល់ដឹងរបស់មនី្្រក៊្ង
ពីប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង។រ សកម្មភពន្ះរ ជាករ
ផ្្តផងដ្រលើករធាននូវភពជោគជ័យន្ករផ្ទ្រតួនទី
ត្ួតរពិនិត្យស្វាគ្ប់គ្ងសំណល់រទៅឱ្យអាជា្ញ្ធរក្៊ងក្បរ
ជាពិស្សករិយល័យដ្លទើបបង្កើតថ្មីរ ឱ្យមានរចំនួនរមន្្ីរ
និងរថវិកគ្ប់គ្្ន់។រ
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រអភិបាលកិច្ចរ

២�រររៀបចំប្ព័ន្ធពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ ដើម្បីគាំទ្កររធ្វើរ
វិមជ្ឈកររ និងករក្លំអប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងរសំណល់ររឹងរ
តាមរយៈរករផ្្តលើករគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ៖ររ ដើម្បីធានរ
ប្សិទ្ធភពរប្តិបត្ិកររ និងដំណើរករប្ព័ន្ធឱ្យបានរឹងមាំរ
ចាំបាច់ត្ូវយកចិត្ទ៊កដក់បន្ថ្មលើប្ព័ន្ធពិនិត្យតាមដនរ
និងរវាយតម្ល្។រ គួរមានករផ្្តករយកចិត្ទ៊កដក់ប្បន្ះ
លើប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងរ ដូចជារ ករបំព្ញករងារផ្ន្ករ
ហិរញ្ញវត្ថុរនិងរដ្ឋបាលរបស់អង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់រដោយ
ធ្វើករសម្បសមួ្លជាមួយនឹងសា្ថប័្នដ្លធ្វើករតួ្តពិនិត្យ
នថ្នក់្ជាតិរនិងថ្នក់្ក្្មជាតិរក៏ដូចជារផ្សារភ្ជប់្ទំនក់ទំនង
ជាមួយករពិនិត្យតាមដនប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង
នរក្នុងមូលដ្ឋ្នផងដ្រ។រ ករស្វ្ងយល់ឱ្យបានគ្ប់ជ្៊ង
ជ្្យពីប្ភ្ទសំណល់រ និងបរិមាណសំណល់រ មានសារៈ
សំខាន់យ៉្ងខា្ល្ំងសម្្ប់កររៀបចំផ្នករប្តិបត្ិកររ និងរ
ករវិនិយោគរ ព្មទាំងករធ្វើស្ចក្ីសម្្ចចិត្ក្នុងករគ្ប់
គ្ងសំណល់រ ជាពិស្សរ ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបគ្ប់គ្ងរ
ប្ភ្ទសំណល់ផ្ស្ងៗគា្ន្។
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រអភិបាលកិច្ចរ

៣�រ កំណត់ពីធនធានដ្លចាំបាច់រដើម្បីសម្្ចគោលដៅន្ករ
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹងទីក្៊ងរ និងរៀបចំរយ៊ទ្ធសាស្្របង្កើនរ
ចំណូលរដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្ូវករចាំបាច់៖រស្បគា្ន្នឹង
ករពង្ឹងករយកចិត្ទ៊កដក់លើករពិនិត្យតាមដនរ និងរ
វាយតម្ល្រ អាជា្ញ្ធរដ្លពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្ត្រ និងក្៊ងក្បរ ត្ូវររ
ធានឱ្យមានករផ្ល់ធនធានឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់រ ដើម្បីគាំទ្រ
ដល់ករសម្្ចគោលបំណងន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់តាមរ
រយៈភពរដ្គូរនមូលដ្ឋ្ន។រ ន្ះរ តម្ូវឱ្យមានករវិភគលើរ
ជម្ើសយន្ករផ្ល់ថវិកគាំទ្ដល់ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងរ

2 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



សំណល់រឹង។រ នព្លបច្ចុប្បន្នរ ប្តិបត្ិករនក្នុងខ្ត្ក្បរ
ពឹងអាស័្យលើករប្មូលថ្លស្្វាគ្ប់គ្ងដោយប្តិបតិ្កររ
វិស័យឯកជនដ្លនំឱ្យស្វាប្មូលរសំរាមន្ះរផ្្តករយក
ចិត្ទ៊កដក់ភគច្ើនលើតមូ្វករន្សហគ្្សពាណិជ្ជកម្ម
ដ្លជាអ្នកបង្កើតសំរាមក្នុងទ្ង់ទ្្យធំ។រ ដើម្បីយកចិត្រ
ទ៊កដក់ឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់លើករគ្ប់គ្ងសំណល់នថ្ន្ក់រ
សហគមន៍រ ថវិកសម្្ប់ប្តិបត្ិករសំណល់ចាំបាច់ត្ូវរ
មានករពង្ីករនិងស្វ្ងរកបន្ថ្មពីប្ភពផ្ស្ងៗ។រ
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រអភិបាលកិច្ចរ

៤�រ សាកល្បងរគំរូភពជាដ្គូវាងរដ្ឋររ និងវិស័យឯកជនរ ដ្លរួមរ
បញ្ចូលករលើកទឹកចិត្ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរ ដើម្បីគាំទ្ករញ្កររ
សំរាមនប្ភពដើមផ្ទល់្ដ្លជាផ្នក្មួយន្រស្ដ្ឋកិច្ចចក្្រ៖ររ
គម្្ងរលើករទឹកចិត្ផ្ន្ករស្រដ្ឋកិច្ចរត្ូវបានរកឃើញថរមានរ
ប្សិទ្ធភពក្នុងករបង្កើនរករចូលររួមរក្នុងរកររញ្ករសំណល់។រ
រដ្ឋបាលរក្៊ងក្បរអាចទទួលបានលទ្ធផលន្ះរតាមរយៈករ
អន៊វត្គំរូសាកល្បងដ្លមានឈ្ម្ះថរ ធនគាររសំណល់។រ
ប្ជាពលរដ្ឋរអាចទទួលបានករទូទាត់ជាសាច់ប្្ក់ពីសំរាម
ស្ងួតរ(បា្ល្ស្ទិករលោហៈរនិងរអាល៊យមីញ៉ូមរជាដើម)រដ្លបានរ
យកទៅដក់នធនគារ។រគំរូមួយទៀតររគឺជាករដក់បញ្ចូលរ
កម្មកររក្្រប្ព័ន្ធរទៅរក្នុងរប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លមាន
ស្្ប់។រ ករខិតខំប្ឹងប្្ងប្មូលសំរាមរបស់កម្មករក្នុងរ
វិស័យក្នុងរនិងក្្ប្ព័ន្ធរអាចកត់បន្ថយបរិមាណសំរាមន
ទីលានចាក់សំរាមក្នុងខ្ត្ក្បរ ព្មទាំងជួយគាំទ្ដល់ករ
លើកកម្ពស់ជីវភពរស់នរបស់ប្ជាពលរដ្ឋងាយរងគ្្ះផង
ដ្រ។ររដ្ឋបាលក្៊ងក្បរគួរត្របង្កើតរកន្ល្ងប្មូលសំរាមស្ងួត
ដ្លអាចក្ច្នប្ានរ និងធ្វើករងារជាមួយនឹងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធរ
ដើម្បីបង្កើតគំរូសហករគា្ន្សម្្ប់ករប្មូលរ និងលក់រ
សំណល់រ ដ្លអាចក្ច្ន្របានទៅជាផលិតផលថ្មីរ និងប្ភពរ
ន្រថមពល។រ ភពជារដ្រគូរជាមួយដ្ប៉ូទិញ-លក់អ្តចាយរ
និង/រឬវិស័យឯកជនរ គួរត្ជាផ្ន្កមួយន្គំរូរសាកល្បងរទាំងរ
ពីររផងដ្ររដើម្បីបញ្ជនូសំណល់ទៅកន់កន្លង្ក្ច្នសំ្ណល់។
រសកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រ ករអប់រំរ និងករយល់ដឹងរ
និងតួនទីរបស់វិស័យក្្ប្ព័ន្ធ

៥�រ បង្កើតភពជាដ្គូរ ដើម្បីសាកល្បងករផលិតជីវឧស្ម័នពីរ
សំណល់សរីរាង្គពីផ្សារនខ្ត្ក្បរតាមរយៈរករបំប្ករដោយរ
គា្មន្អ៊កសី៊ស្នរ(Anaerobic Digestion)រដ្លអាចបញ្ចៀស
សំណល់សរីរាង្គច្ញពីទីលានចាក់សំរាមច៊ងក្្យររ និងធ្វើរ
កររសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភពររន្ករធ្វើជីកំប៉៊ស្ននឹងប្ភពរ
សំណល់រផ្ទ្ល់រ៖រ ទីផ្សាររ និងកន្ល្ងផ្ល់ស្វាអាហាររ រួមទាំងរ
កន្ល្ងក្ច្ន្អាហារផ្ស្ងទៀតរ បង្កើតបានសំណល់សរីរាង្គរ
ក្នុងបរិមាណដ៏ច្ើន។រ សំណល់សរីរាង្គរ អាចប្ើប្្ស់ជាវត្ថុ
ធាត៊ដើមសម្្ប់ដំណើរករឡជីវឧស្ម័នរ ដ្លជាដំណើរករ
មួយជួយកត់បន្ថយបរិមាណសំរាមក្នុងព្លជាមួយគា្ន្អាចរ
ជួយផលិតជីវឧស្ម័នបានផងដ្រ។រ ទីផ្សារក្នុងក្៊ងក្បរ ផ្ល់រ
ឱកសសាកល្បងគំនិតផ្ួចផ្ដើមន្ះជាមួយនឹងរ កម្មវិធីឡជីវរ
ឧស្ម័នរជាតរិ ដើម្បីគាំទ្ដល់និរន្រភពក្នុងករធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្មរ

សំណល់រឹងក្នុងក្៊ងក្ប។រសំណល់សរីរាង្គរក៏ជាឱកសរមួយរ
ទៀតរសម្្ប់ធ្វើជីកំប៊៉ស្រសម្្ប់ប្ើប្្ស់ក្នងុរវិស័យរកសិកម្ម។រ
ក្៊ងក្បរគួរត្ធ្វើកររវាយរតម្ល្រសមិទ្ធិលទ្ធភពរសម្្ប់ករធ្វើ
ជីកំប៊៉ស្ននឹងកន្ល្ងផ្ទ្ល់នក្នុងតំបន់ដ្លរមិនទទួលរបានរ
ករផ្ល់រស្វាប្មូលសំរាម។រ
រសកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖របច្ច្កវិទ្យារ និងប្ព័ន្ធប្បរ
វិមជ្ឈករ

៦�រ បង្កើតផ្នទីបងា្ហញ្ផ្លវូដើម្បីសម្្ចឱ្យបាននូវករប្មូលសំរាម
ទូទាំងខ្ត្ក្ប៖រ ករពង្ីកករគ្បដណ្ដប់ន្ករប្មូលរ
សំរាមឱ្យបានទាំងស្៊ងរ មានសារៈសំខាន់រ ដើម្បីឆ្លើយតបរ
ចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លខ្ត្ក្ប
កំព៊ងជួបប្ទះ។រ ករជំរ៊ញឱ្យមានករប្មូលសំរាមទូទំាងខ្ត្
ប្បន្ះរ នឹងរជួយឱ្យរដ្ឋបាលខ្ត្ក្បរ អាចឆ្លើយតបចំពោះរ
បញ្ហ្ន្ករដ៊តសំរាមពាសវាលពាសកលរ និងបញ្ហ្កើនរ
ឡើងរបា្លស្្ទកិក្នងុសម៊ទ្ផងដ្រ។រករកំណត់គោលដៅរច្បាស់រ
លាស់រ និងជំហានដ្លចំាបាច់រជាមាគ្៌ាបងា្ហញ្ផ្លវូរយ្៉ងរច្បាស់រ
ដើម្បីឈានទៅសម្្ចរគោលដៅ។
រសកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រ ស្វាប្មូលសំរាមគ្បរ
ដណ្ដប់ទាំងស្៊ងរនិងក្លំអទីលានចាក់សំរាម

៧�រ រៀបចំផ្នករសកម្មភពរដើម្បីធានឱ្យមានទីលានចាក់សំរាមរ
តឹ្មតូ្វរ និងក្លំអប្តិបតិ្ករដោយរវិធីសាស្្រដ្លរចំណយរ
ទាបរដើម្បីកត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្ន៖រខ្ត្ក្បរគួរត្
ផ្្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើករក្លំអប្តិបតិ្ករនទីលាន
ចាក់សំរាម។រ ផ្លូវចូលទៅកន់ទីលានន្ះគួរត្ជួសជ៊លរ និងរ
ករប្តិបត្ិកររគួរត្ផ្ល្ស់ប្ូររតាមរយៈករកត់របន្ថយកររដ៊តរ
សំរាមរករទ៊ករដក់រសំរាមឱ្យបានសមស្បរនិងករប្ើប្្ស់
សមា្ភ្រសម្្ប់គ្បសំរាមជាប្ចាំររ ដើម្បីជួយកត់បន្ថយរផលរ
ប៉ះពារល់បរិសា្ថ្ន។
រសកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រ ស្វាប្មូលសំរាមគ្បរ
ដណ្ដប់ទាំងស្៊ងរនិងក្លំអទីលានចាក់សំរាម

៨�រ គាំទ្ដល់ករអន៊វត្គំនិតផ្ួចផ្ើមបង្កើនករយល់ដឹងរ ដើម្បីរ
អប់រំប្ជាពលរដ្ឋពីសារៈសំខាន់ន្ករចោលសំរាមឱ្យបានតឹ្ម
ត្ូវរផលប៉ះពាល់ទៅលើស៊ខភពរនិងបរិសា្ថ្នដ្លបង្កឡើង
ដោយសារករដ៊តសំរាមរនិងករផកពិន័យចំពោះករណីចោល
សំរាមពំ៊បានតឹ្មតូ្វ៖រមានត្តាមរយៈករគំាទ្រនិងករជំរ៊ញ
ឱ្យមានករចូលរួមពីប្ជាពលរដ្ឋនមូលដ្ឋន្ត្ប៊៉ណោ្ណះ្រ ដ្ល
អាចធ្វើឱ្យមានភពជឿនលឿនពិតប្្កដឆ្ព្ះទៅរកករក្
លំអរករគ្ប់គ្ងសំណល់។រ ករបងា្ហ្ញពីសញ្ញ្យ៉្ងរឹងមាំរ
របស់អ្នកដឹកនំនមូលដ្ឋ្នរ គឺជាករបងា្ហ្ញពីករប្្ជា្ញ្ចិត្រ
អន៊វត្សកម្មភពររដើម្បីផ្សព្វរផ្សាយសារន្ះ។រសកម្មភពទាំងរ
ន្ះរ អាចរួមមានកររៀបចំយ៊ទ្ធនករសមា្អ្តឆ្ន្ររដោយមាន
ករដឹកនំពីមន្្ីនមូលដ្ឋ្នរកររៀបចំព្ឹត្ិករណ៍ផ្សារភ្ជ្ប់
ជាមួយនឹងករញ្កសំរាមរ ករកត់បន្ថយករប្ើប្្ស់បា្លស្្ទកិរ
ឬករប្្ជា្ញ្មិនដ៊តសំរាមតាមទីវាលរនិងមិនចោលសំរាមរខ៊សរ
ច្បាប់ជាដើម។រ
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រករអប់រំរនិងករយល់ដឹង
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សរ៊បស្ចក្ដីមករ របាយករណ៍ន្ះរ ព្យាយមប្មូលព័ត៌មានរ
ចាំបាច់រពីបទរពិសធន៍របស់ខ្ត្ក្បរ ដើរម្បីរររររៀបចំកំណ្រទម្ង់រ
មួយដ្លចំាបាច់រផ្ដត្រលើសកម្មភពអន៊វត្សម្្ប់ជំហានបន្ទប់្។រ
ករអន៊វត្រសកម្មរភពរសាកល្បងរ បូកររួមជាមួយករវិភគពីកំណ្រ
ទម្ង់រដ្លចាំបាច់រ នឹងជួយជំរ៊ញកិច្ចពិភក្សាឱ្យឈានចូលរកន់រ
ត្ជិតទៅរករកររៀបចំគោលនយោបាយ។រ កិច្ចខំប្ឹងប្្ងរទាំងរ

ន្ះរ ត្ូវបានរៀបចំឡើងរ ដើម្បីក្ប្្វិស័យដ្លបច្ចុប្បន្នរកំព៊ងរ
មានរភពទន់ខ្សាយរ និងមានរធនធានរមិនគ្ប់គ្្ន់ន្ះរ និងដើម្បីរ
ផ្ដល់រឧបករណ៍ថ្មីៗរ ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ព្ះទៅរកបច្ច្កវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន
ភពរ ករតម្ង់ទិសករគ្ប់គ្ងរ និងបង្កើនករយកចិត្រទ៊កដក់រ
លើករចូលរួមររបស់សាធារណជនរ ដ្លគាំរទ្រដល់រកំណ្រទម្ង់រ
ន្ះ។រ
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1> ស្ចក្ដីផ្ដើម

"របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភព"រន្ះររ ព្យាយមប្មូលរនិងរ
ចងក្ងចំណ្ះដឹងរ ពីករអន៊វត្រក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់រ និងរ
បញ្ហ្ប្ឈមដ្លជួបប្ទះរនក្នុងខ្ត្រក្បនព្លបច្ចុប្បន្ន។រ
ព័ត៌មានន្ះរ អមមកជាមួយនូវករពិពណ៌នសង្ខ្បពីបរិបទរកររ
គ្ប់រគ្ងសំណល់រក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ ដើម្បីតម្ង់ទិសអ្នករអាននរ
ក្នុងទស្សនវិស័យស្ដីពីរសំណល់រនថ្ន្ក់ជាតិ។របន្ទ្ប់រមករមានរកររ
វិភគរលើបញ្ហប្្ឈមជាក់រលាក់ចំពោះខ្ត្ក្បរ និងកររពិពណ៌នរ
ពីដំណោះរស្្យរក្នុងនោះរួមមានទំាងធាត៊ចូលរនិងធនធានដ្លរ
ត្ូវកររនិងជាច៊ងក្្យរគឺករពិពណ៌នពីសកម្មភពរអន៊វត្សាករ
ល្បងរជាច្ើនរដើម្បីដោះរស្្យបញ្ហប្្ឈមដ្លបានររករឃើញ។រ
ផ្អ្ករលើរក្បខ័ណ្ឌន្ករវិភគរ និងរអន៊សាសន៍ទាំងអស់រន្ះរ
អន៊សាសន៍រគោលនយោបាយសម្្ប់រករពិចារណររបស់រអ្នកធ្វើរកររ
សម្្ចចិត្ផ្ន្កករគ្ប់គ្ងសំណល់ទាំងនរថ្ន្ក់ជាតិរ និងថ្ន្ក់រ
ក្្មជាតិររត្ូវរបានរលើកឡើងរនិងដក់បញ្ចូលនផ្ន្កច៊ងក្្យ
ន្របាយករណ៍រ។

1>1 សាវតារ

កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចយ្៉ងឆប់ររហ័សរបស់ប្ទ្សកម្ពជុាក្នងុរយៈ
ព្លប៉៊ន្ម្នឆ្ន្ំថ្មីៗន្ះរ បាននំឱ្យមានរស្ចក្ដីត្ូវករជាបន្ទ្ន់រក្នុងរ
ករឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមរក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់។រផ្អ្ករ
តាមរករបា៉្ន់ប្មាណររក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤រប្ទ្សកម្ពុជារបង្កើតរសំរាមរ
ត្ប្មាណជាងរ ១រ លានតោនបន្ិចប៉៊ណោ្ណ្ះរ ហើយតួល្ខន្ះររ
ត្ូវបានរបា៉្ន់ប្មាណថរបានរកើនដល់រ៣,៦៥រលានរតោនក្នុងរឆ្ន្ំរ
២០១៧រ(Modak et al., 2017; Pech, 2018)។រកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរ
ដ៏ឆប់រហ័សរ និងនិន្ន្ករឈានរឡើងន្ករប្ើប្្ស់ទំនិញក្នុងរ
ប្ទ្សរកំព៊ងជំរ៊ញឱ្យមានរករកើនឡើងរយ៉្ងឆប់រហ័សរនូវកររ
បង្កើតរសំរាម។ររក្សួងបរិសា្ថ្នរបានរបា៉្ន់ប្មាណថរកំណើនរន្ះរ
មានរអត្្រ១០%រក្នុងមួយឆ្ន្ំរ(Bual, 2018)រ។ររ

បញ្ហ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ន្ះរ ទើបត្បានរទទួលរករចាប់រ
អារម្មណ៍ក្នុងរយៈព្លប៉៊ន្ម្នឆ្ន្ំរច៊ងក្្យន្ះរប៉៊ណោ្ណ្ះរ ថរជារ
អាទិភពរផ្ន្កបរិសា្ថ្នរ ដោយមានករយកចិត្រទ៊កដក់ច្ើនបំផ៊តរ
ទៅលើរករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុក៊្ងរភ្នព្ំញរនិងទីក៊្ងរសក្្រន៊ព៊លរ
ជាច្ើនទៀតរ (Min, 2016)។រ ឧទាហរណ៍រមួយពីទិដ្ឋភពរន្ះរ គឺរ
កម្មវិធីលើកកម្ពស់ស្វាទីក្៊ងរ ដ្លអង្គករមូលនិធិរអាស៊ីរ បានរ
បញ្ចប់ករអន៊វត្រសាកល្បងកន្លងមករ ដ្លមានគោលរបំណងក្រ
លំអរករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរក្នុងក្៊ងភ្នំព្ញររដោយរផ្ដ្តករយករ
ចិត្ទ៊កដក់លើករកំណត់ររពីបញ្ហ្លំបាករករជួយសម្បសម្ួលរ
លទ្ធភពទទួលរបានរព័ត៌មានររ និងធនធានរ រួមទាំងកររកំណត់ររកររ
ដំណោះស្្យចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមជាក់ស្ដ្ងរក្នុងករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់។រ កិច្ចខិតខំរផ្ន្កករស្្វជ្្វធ្វើរឡើងរក្នុងបរិបទកម្មវិធីរ
ន្ះរតូ្វបានរតាក់រត្ងរឡើងររដើម្បីរកំណត់រូបរាងរករប្មូលរសំណល់ររ
នក្នុងរាជធានីរឡើងរវិញរនិងរដើម្បីរផ្ដល់ធាត៊ចូលចំពោះដំណើរករ

កំណ្ទម្ង់ជាបន្បន្ទ្ប់លើរវិស័យរគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរ (Deny,  

2016)។រម៉្យាងវិញទៀតររជាយក្៊ងររនិងខ្ត្ក្្រពីរាជធានីរភ្នំព្ញរ
ទទួលបានករយកចិត្ទ៊កដក់តិចតួចប៉៊ណោ្ណ្ះចំពោះរបញ្ហ្រកររ
គ្ប់គ្ងសំណល់រន្ះរ ហើយករយកចិត្ទ៊កដក់ទំាងនោះរ មាន
នត្កន្លង្ដ្លមានសារៈសំខាន់ពិស្សចំពោះជាតិរនិងអន្រជាតិររ
ប៉៊ណោ្ណ្ះរ(Gordon, 2015)រ។ររ

បន្ថ្មរលើរសំណល់ពីករវ្ចខ្ចប់រកន់ត្ច្ើនឡើងដ្លពាក់រ
ព័ន្ធជាមួយរកំណើនប្ជាជនរ និងជីវភពររស់រនកន់ត្ចម្ើនររ៊ងរ
រឿងររ វិស័យរទ្សចរណ៍ដ្លរកំព៊ងររីកលូតលាស់រ ក៏ជាកតា្្ជំរ៊ញរ
ដ៏សំខាន់មួយរទៀតរ បណ្ត្លឱ្យមានករបង្កើតសំរាមផងដ្ររ ជារ
ពិស្សរនក្នុងតំបន់ដ្លរមានរអ្នករទ្សចរណ៍ច្ើនរ ជាពិស្សរ
នតាមរតំបន់ឆ្ន្ររ ក៏ដូចជានក្នុងខ្ត្សៀមរាបរ និងរាជធានីរ
ភ្នំព្ញ។រ យោងតាមរករបា៉្ន់ប្មាណមួយរបានឱ្យដឹងថរ អ្នករ
ទ្សចរណ៍ដ្លមកទស្សនរនប្ទ្សកម្ពុជារ បង្កើតឱ្យមានរ
ដបបា្ល្ស្ទិកចំនួនរ១០រលានដបរជារៀងរាល់ខ្ររដោយរដបទាំងនោះ
នទីបំផ៊តត្ូវបានប្មូលរ និងរយកទៅចាក់នរទីលានចាក់សំរាមរ
ឬចោលនតាមរទីកន្ល្ងននរ ហើយព្លខ្លះត្ូវបានរទឹកអូររ ឬរ
ទន្ល្នំយកទៅកន់សម៊ទ្រ(Refill Asia, 2019)រ។រ

ចំណុចសំខាន់ៗដ្លតូ្វយកចិត្រទ៊កដក់រនព្លរពិចារណរ
លើករគ្ប់គ្ងសំណល់រនក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាររួមមានរ៖រ

រy ករប្មូលរសំណល់រក្នុងក្៊ងគោលដៅធំៗរ ភគច្ើនរ គឺរត្ូវរ
បានរជួលទៅឱ្យក្៊មរហ៊៊នឯកជនរ(Kaza et al., 2018)។

រy អត្្ករប្មូលសំរាមរ មិនទាន់បានព្ញល្ញរ ដោយរកររ
ប្មូលរនោះរមានរអត្្ចាប់ពីរ៣០%រដល់រ៨០%រក្នុងរតំបន់រទីរ
ប្ជ៊ំជនភគច្ើនរ(Sour, 2017)។

រy ករជំរ៊ញរករអន៊វត្និយមរ និងលិខិតបទដ្ឋ្នរគតិយ៊ត្ិផ្ន្ករ
បរិសា្ថ្នរ និងករមើលខ៊សរត្ូវរលើកររបោះរចោលសំរាមរនរ
មានរកម្ិតររ(Min, 2016)។

រy កន្ល្ងចាក់សំរាមរ ជាកន្ល្ងចម្បងសម្្ប់ករបោះចោលរ
សំរាមររ បូកររួមជាមួយរករដ៊តសំណល់តាមរ ទីវាលដ្លររួមរ
ចំណ្កបង្កឱ្យមានករបំព៊លខ្យល់ររដីរ្ចរឹលរនិងទាក់ទងនឹង
ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្ន្កស៊ខភពររ(MoE & UNEP, 2009)។

រy ប្ពឹ្តិ្កម្មផ្លវូករលើសំណល់រភគច្ើនគឺពំ៊រមានរនោះទ្រហើយរ
ភគច្ើនរត្ូវបានរធ្វើរឡើងដោយរ វិស័យក្្ប្ព័ន្ធរ ដ្លរ
រកចំណូលបានរពីករលក់សមា្ភ្រៈអ្តចាយរ ដូចជារលោហៈររ
និងបា្ល្ស្ទិកជាដើមរ(Min, 2016)។

រy សមាសធាត៊សរីរាង្គនក្នុងសំណល់រឹងទីក្៊ងនកម្ពុជារ ត្ូវរ
បានរបា៉្ន់ប្មាណថរមានរចាប់ពីរ៥០%រដល់រ៧០%រ(Sang-

Arun et al., 2011)។

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 5



1>2 ភាពជាដែគូរវាងកែុមបែឹកែសាជាតិអភិវឌែឍន៍ 

ដោយចីរភាព  និងអង្គការមូលនិធិអាសុី 

ក�ជ�អ�ច�រ ចូលរួមរក្នុងរកិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងររ ដើម្បីឆ្លើយតបររ
ចំពោះបញ្ហប្្ឈមក្នងុករគ្ប់គ្ងសំណល់នក្នងុប្ទ្សកម្ពជុារ
ព្យាយមបង្កើតនវាន៊វត្ន៍រតាមរយៈករវាយតម្ល្រលើឱកសរ ដើម្បីរ
អន៊វត្រគោលវិធីស្ដ្ឋកិច្ចចក្្រ(Circular Economy Approaches)រ
ក៏ដូចជាតាមរយៈរករទទួលសា្គ្ល់កន់ត្ច្ើនរឡើងពីស្ចក្ដីត្ូវរ
កររក្នងុករដក់បញ្ចលូរគោលករណ៍ឋានន៊ក្មសំណល់ររ (Waste 

Hierarchy Principles)រទៅក្នុងដំណោះស្្យរគោលនយោបាយរ
(Sok, 2019)។រ ចំណប់អារម្មណ៍រកន់រត្ខា្ល្ំងឡើងន្ះរ គឺដើម្បីរ
បង្កើនប្សិទ្ធភពន្រកររអន៊វត្គោលវិធីបរិសា្ថ្នថ្មីៗរ ដ្លដក់រ
បញ្ចូលទស្សនទានស្ដីពីកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្តងរនិងនិរន្រភពរជា
មួយនឹងករអន៊វត្ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរ រដ្លហាក់រមានរប្ភពរ
ច្ញមកពីរករទទួលសា្គ្ល់ពីសមា្ព្ធផ្ន្កបរិសា្ថ្នរ ពាក់ព័ន្ធជាមួយរ
កររអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចយ៉្ងឆប់រហ័សរក៏ដូចជាគោលបំណងរដើម្បីរ
អភិរក្សធនធានរ រស្បព្លជាមួយករជួយករពារតំបន់ទ្សភព
ធម្មជាតិររបស់ប្ទ្សសម្្ប់រមន៊ស្សជំនន់ក្្យរ (MoE & 

UNEP, 2009)រ។

ដោយប្កន់ខា្ជ្ប់រនូវគោលគំនិតន្ះរ ក�ជ�អ�ច�រ និងអង្គកររ
មូលនិធិរអាស៊ីរ បានបង្កើតឱ្យមានកិច្ចព្មព្ៀងរររផ្លូវករមួយនខ្រ
ត៊លារ ឆ្ន្ំ២០១៨រ រដើម្បីគាំរទ្រដល់គោលនយោបាយសំដៅឆ្លើយរ
តបចំពោះនិរន្រភពបរិសា្ថ្នរ នក្នុងរអំឡុងព្លប្ទ្សមានរ
ស្ដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍដ៏ឆប់រហ័ស។រ កិច្ចព្មព្ៀងរន្ះរ ធ្វើរឡើងរក្នុងរ
ទម្ង់ជាអន៊ស្សរណៈន្ករយោគយល់រ និងរផ្ដល់យន្កររឱ្យរ
ក�ជ�អ�ច�រ មានរលទ្ធភពរអាចរទទួលរបានររចំណ្ះដឹងរ និងចំណ្ះរ
ធ្វើកម្ិតសាកលរ ចូលរួមរឆ្លើយតបសំណួរស្ដីពីករអភិវឌ្ឍប្កប
ដោយនិរន្រភពរនិងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្តង។

នដើមឆ្ន្ំ២០១៩រក�ជ�អ�ច�រនិងអង្គករមូលនិធិរអាស៊ីរបានរ
ចាប់រផ្ដើមរពិភក្សារឡើងវិញថតើធ្វើរយ្៉ងណរដើម្បីបន្ករងាររដោយរ
ឈរលើកិច្ចសហករនព្លកន្លងមករ ដ្លបង្កើតឡើងដោយរ
អន៊ស្សរណៈន្ករយោគយល់ន្ះ។រករពិភក្សារបាននំឱ្យមានរ
ករយកចិត្រទ៊កដក់លើគោលវិធីរស្ដីពីរទីក្៊ងគំរូតាមរយៈករពិនិត្យ

មើលតម្ូវករករក្លំអករគ្ប់គ្ងសំណល់នក្នុងប្ទ្សរ
ដោយយករ ក្៊ងក្បរ ជាមូលដ្ឋ្នរសម្្ប់រករវិភគរ និងករវាយរ
តម្ល្។រករសិក្សាន្ះរដើរស្បជាមួយកិច្ចខិតខំជាច្ើនដទ្ទៀត
ដ្លគាំទ្រដល់ររដ្ឋ្ភិបាលរនិងមា្ច្ស់ជំនួយរដ្លផ្ដ្តករយកចិត្រ
ទ៊កដក់រលើករធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវស្វាទីប្ជំ៊ជនរនិងកិច្ចរករពាររ
បរិសា្ថ្នរ ក្នុងនោះរួមមានរ រកររៀបចំរផ្នកររយ៊ទ្ធសាស្្រអភិវឌ្ឍន៍
ប្តងសម្្ប់ទីក្៊ងគោលដៅរ ដោយវិទ្យាសា្ថ្នរអភិវឌ្ឍន៍រប្តងរ
សកលររ និងកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងក្នុងករលើកកម្ពស់ស្ដ្ឋកិច្ចចក្្រ
ដឹកនំដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហប្ជាជាតិររ ដោយរមានរ
ករគាំទ្ពីររដ្ឋ្ភិបាលស៊៊យអ្តរ (Sen, 2019)។រករសិក្សាររបស់រររ
ក�ជ�អ�ច�រ និងអង្គករមូលនិធិរអាស៊ីន្ះររ រផ្សារភ្ជ្ប់របញ្ហ្រស្ដីពីកររ
គ្ប់គ្ងសំណល់រជាមួយករផ្ដ្តករយកចិត្រទ៊កដក់ជាច្ើនឆ្ន្ំរ
របស់ររដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជារលើវិមជ្ឈករដំណើរកររសម្្ចចិត្រពោលរ
គឺជាកិច្ចខិតខំមួយរ ដ្លរត្ូវបានរសម្បសម្ួលដោយរក្សួងរ
មហារផ្ទ្ររ តាមរយៈល្ខាធិកររដ្ឋ្នគណៈកមា្ម្ធិកររជាតិរសម្្ប់រ
កររអភិវឌ្ឍរតាមរប្បរប្ជាធិបត្យ្យរនរថ្ន្ក់រក្្មរជាតិរ (Niaza, 

2011)រ។

1>3 គោលបំណងនែការសិកែសា 

រគោលបំណងន្ករសិក្សាន្ះររគឺ៖

1> ធ្វើករស្វ្ងយល់ពីប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរ រនិងរ
ហ្ដ្ឋ្រចនរសម្ព័នដ្លមានស្្ប់

2> ធ្វើករស្វ្ងយល់ពីនិរន្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្តិបត្ិករ
ប្មូលសំរាម

3> យល់ដឹងពីតួនទីយ្នឌ័រនក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់

4> កំណត់រកបញ្ហ្ប្ឈមសំខាន់ៗនក្នុងករអន៊វត្ន
ថ្ន្ក់ក្្មជាតិរនិងថ្ន្ក់ជាតិពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរ

5> វិភគពីឱកសក្នុងករដក់បញ្ចូលករត្ួតពិនិត្យរ និងរ
ធនធានរ ដ្លត្ូវករដើម្បីគាំទ្ដល់រ ដំណើរករប្ព័ន្ធ
ប្តិបត្ិករតាមរយៈសំណើអន៊សាសន៍រ និងសកម្មភពរ
សាកល្បង។

6 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



2> គោលវិធីនិងវិធីសាស្្ត

2>1 លទ្ធផលការងារ និងសកម្មភាព 

ដូចបានបញ្ជ្ក់រនក្នុងផ្ន្ករគោលវិធីរ និងរវិធីសាស្្រខាងរលើរ
កម្ងករងាររមានរអន្រទំនក់ទំនងគា្ន្រទៅវិញទៅមករ ត្ូវបានរផ្ដួចរ
ផ្ដើមរឡើងរ ដើម្បីផ្ដល់មូលដ្ឋ្នរគ្ឹះដ៏រឹងមាំសម្្ប់រករសម្្ចចិត្រ
នព្លរអនគតរ ពាក់រព័ន្ធជាមួយរករគ្ប់គ្ងសំណល់ទីក្៊ង។រ
កររៀបរាប់រដោយរសង្ខប្រពីធាត៊ចូលនីមួយៗរទៅក្នងុរដំណើររកររន្ះរ
មានដូចខាងក្្ម៖

ករសិក្សារឯកសារពាក់ព័ន្ធ៖ររបាយករណ៍របឋមស្ដពីីករសិក្សារ
ឯកសារពាក់ព័ន្ធរ ត្ូវបានរតាក់ត្ងឡើងររដើម្បីចងក្ងរ និងរៀបចំរ
ទិន្នន័យដ្លមានស្្ប់រទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់រក្នុងខ្ត្ក្បរ។រ ករសិក្សាន្ះរ ដឹកនំដោយរអ្នកពិគ្្ះរ
យោបល់អន្រជាតិមា្ន្ក់រ ដ្លមានចំណ្ះដឹងរពីករអន៊វត្រល្អរផ្ន្ក
ករគ្ប់គ្ងសំណល់កម្ិតសាកលរ និងករយល់ដឹងរពីបញ្ហ្រ
ប្ឈមរដ្លបណ្ត្ប្ទ្សកំព៊ងរអភិវឌ្ឍន៍រ រជួបប្ទះរ ហើយរ
ព្យាយមរក្លំអរ និងក្ទម្ង់ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់។រ កររ
សិក្សាន្ះរ ពិនិត្យលើសមាសរភគផ្ស្ងៗជាច្ើនរន្ករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់រក្នុងខ្ត្ក្ប៖រ ករប្មូលរ ករដឹកជញ្ជូនរ ប្ព្ឹត្ិកម្មរ
និងករបោះចោលតាមទីសាធារណៈ។រ ទិដ្ឋភពសំខាន់ៗរដទ្រ
ទៀតរដ្លត្ូវបានរយកមកពិចារណរ រួមមាន៖រ ករបង្កើតសំរាមរ
សម៊ទ្រ និងបា្ល្ស្ទិករ ករគ្ប់គ្ងសំណល់នលើកោះចំនួនពីររ
(កោះទន្សាយរ និងកោះពោធិ៍)រ ដ្លជាផ្ន្កមួយរន្ប្ព័ន្ធរគ្ប់រ
គ្ងរសំណល់របស់រក្៊ងក្បរ ព្មទាំងឱកសសម្្ប់ករក្ច្ន្រ
អ្តចាយស្ងួតរនិងសំណល់សរីរាង្គរ(របាយករណ៍ន្ះរមានរភ្ជ្ប់រ
ជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១)។រ

ករច៊ះប្មូលព័ត៌មានផ្ទ្ល់នទីវាល៖រ ករច៊ះសិក្សាផ្ទ្ល់រ
ទៅរកន់ខ្ត្ក្បរ ត្ូវបានរធ្វើរឡើងស្បព្លជាមួយរកររៀបចំរ
របាយករណ៍សិក្សារឯកសារពាក់ព័ន្ធ។រ គោលបំណងរន្កររច៊ះរ
សិក្សារផ្ទ្ល់ន្ះរ គឺដើម្បីធ្វើករសង្ក្តដោយផ្ទ្ល់លើរករអន៊វត្រ
ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្បរ និងដើម្បីពិភក្សាពីបញរ្ហរ្
ប្ឈមននក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ររឹងរជាមួយអាជា្ញ្ធររថ្ន្ក់រ
ស្៊ក/ក្៊ង។រ ករច៊ះសិក្សាផ្ទ្ល់ន្ះរ រួមមានកិច្ចប្ជ៊ំជាមួយរ
រដ្ឋ្ភិបាលរថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្នររ ក្៊មហ៊៊នរដ្លរបានរច៊ះរកិច្ចសន្យាប្មូលរ
ដឹកជញ្ជូនរនិងបោះរចោលសំណល់រទស្សនកិច្ចរផ្ន្កបច្ច្កទ្សទៅរ
កន់ទីលានចាក់សំរាមរកន្ល្ងក្ច្ន្សំណល់រឹងឡើងវិញរនិងរដ្ប៉ូរ
ទិញលក់អ្តចាយរក៏ដូចជាទស្សនកិច្ចរទៅកន់ទីផ្សាររសណ្ឋ្គាររ
ភោជនីយដ្ឋ្នរ ឆ្ន្រសម៊ទ្រ និងកោះទាំងពីរដ្លរជាផ្ន្កន្ប្ព័ន្ធ
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរបស់រក្៊ងក្បររ និងទីតាំងធ្វើជីកំប៉៊ស្នខ្ត្
កំពតផងដ្រ។រ

របាយករណ៍សិក្សារវិសាលភព៖ររបាយករណ៍ន្ះរបានរដក់រ
បញ្ចូលរ និងវិភគលទ្ធផលដ្លបានរកឃើញតាមរយៈវិធីសាស្្រ
ខាងលើរ និងជាឯកសារមួយដ្លបានរៀបចំព័ត៌មានស្ដពីីករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់រនខ្ត្ក្បទាំងអស់ដ្លប្មូលបាន។រ របាយករណ៍រ
ន្ះរ ផ្ល់នូវរករវិភគរស្ដពីីចំណុចអាទិភពដ្លទាមទារករយកចិត្ររ
ទ៊កដក់ពីអ្នកធ្វើរគោលនយោបាយរ ក៏ដូចជារគោលរគំនិតបឋមសម្្ប់រ
ធ្វើរកំណ្ទម្ង់រគោលនយោបាយរដ្លរតូ្វរបានផ្ដល់ជាអន៊សាសន៍។ររ
ស្ចក្ដីសន្និដ្ឋ្នររបស់ឯកសារន្ះរ ររំល្ចឱ្យរឃើញនូវជំហានរ
កំណ្ទម្ង់គោលនយោបាយរដ្លចាំបាច់រដើម្បីរឆ្លើយតបចំពោះរ
បញ្ហ្ប្ឈមដ្លមានរនក្នុងរប្ព័ន្ធនរព្លរបច្ចុប្បន្នរ ក៏ដូចជារ
ឱកសដើម្បីក្សម្ួលកំណ្ទម្ង់រលើវិស័យរន្ះឱ្យបានរកន់រ

ដើម្បីអន៊វត្គំនិតផ្ដួចរផ្ដើមរដ្លរ
ផ្ដ្តរករយកចិត្រទ៊កដក់លើខ្ត្ក្បរ
កររអភិវឌ្ឍករយល់ដឹងរពីរសា្ថន្ភពរបច្ចប្ុបន្នរ
ន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់នក្នងុខ្ត្ន្ះរ
ជាករសំខាន់ណស់។រ ដើម្បីបងា្ហ្ញរ
រូបភពរឱ្យបានស៊ក្ឹតរ និងបង្កើតរកររ
យល់ដឹងជាមូលដ្ឋ្នរឱ្យបានរឹងមាំពីរ
សា្ថ្នភពរន្ះរ ក�ជ�អ�ច�រ និងអង្គកររ
មូលរនិធិរអាស៊ីរបានររៀបចំករស្្វជ្្វរ
និងរគោលវិធីន្ករវិភគរ ដើម្បីកំណត់រ
រកអន៊សាសន៍រផ្ន្កគោលនយោបាយរ
ដ្លរឆ្លើយតបចំពោះផ្នក្ដ្លមានតមូ្វរ
ករចាំបាច់ក្នុងករធ្វើរកំណ្រទម្ង់រក្នុងរ
វិស័យរករគ្ប់គ្ងសំណល់ទីប្ជំ៊ជនរ។រ

រូបភាពទី ១៖ ទីតាំងរបស់កែុងកែប និងខែត្តកែប

ដំណក់ចង្អើរ
ក្ប

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 7



ត្រលូនបន្ថ្មរទៀតរ តាមរយៈកំណ្ទម្ង់រ ដ្លរនឹងរត្ូវបានរ
ពិនិត្យជាម៊នរដោយកររអន៊វត្គោលដៅសកម្មភពរសាកល្បងតាក់រ
ត្ងរឡើងរ ដើម្បីរឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមរផ្ន្ករករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់ជាក់រលាក់រដ្លរបានរកឃើញរនក្នុងរខ្ត្រក្ប។រ

សិក្ខ្សាលាពិគ្្ះយោបល់៖រសិក្ខ្សាលារពិគ្្ះយោបល់រ
មួយរ ត្ូវបានរៀបចំឡើងនច៊ងខ្ឧសភររ ឆ្ន្ំ២០១៩រ នរខ្ត្រ
ក្បរ ក្នុងគោលបំណងច្ករំល្ករ និងផ្ទៀងផ្ទ្ត់លទ្ឋផលបឋមរ
ច្ញពីករសិក្សាន្ះរដោយមានករចូលរួមពីរ ក�ជ�អ�ច�ររក្សួងរ
បរិសា្ថ្នរ និងរ គ�ជ�អ�បរ ក្សួងមហាផ្ទ្រ អជា្ញ្ធរខ្ត្រ និងស្៊ក/
ក្៊ងរ មន្ទីរពាក់ព័ន្ធរ ប្តិបត្ិករទ្សចរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋ្នរ និងរ
សហគមន៍។ររនពាក់កណ្ត្លខ្កញ្ញ្រ កិច្ចប្ជ៊ំពិគ្្ះយោបល់រ
មួយរទៀតរ តូ្វររបានរៀបចំឡើងដោយមានករចូលរួមពីនយកដ្ឋន្រ
ពាក់ព័ន្ធន្ររក្សួងបរិសា្ថ្នរ និងរ ក�ជ�អ�ច�ររដើម្បីស៊ំមតិយោបល់រ
ច៊ងរក្្យរ និងករគាំទ្លើរបាយករណ៍រសិក្សាររវិសាលភពរ និងរ
ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខ្បរ រួមទាំងពង្្ងផ្នករសកម្ម
ភពសាកល្បងម៊ននឹងទទួលបានករឯកភពពីក្សួងបរិសា្ថ្នរ
សម្្ប់ករបោះព៊ម្ភ។

2>2 ការសមែបសមែួល លើ ការចូលរួម និង 

ធាតុចូលរបស់ សា្ថែប័ននានា

រដើម្បីធានឱ្យមានរករចូលរួមប្កបដោយសមធម៌រ និងព្ញ
ល្ញនក្នុងករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតន្ះរ ក្៊មករងារបច្ច្កទ្សមួយរ
ត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយរមានករចូលរួមពីរ ទីប្ឹក្សាយោបលរ់
របស់រអង្គករមូលនិធិរអាស៊ីរ និងតំណងរ ក�ជ�អ�ច�រ និងរក្សួងរ
បរិសា្ថ្នរនិងរតំណងមកពីល្ខាធិករដ្ឋ្នរគ�ជ�អ�ប។

ករចូលរួមររបស់រ ក�ជ�អ�ច�រ គឺមានមន្្ីរបច្ច្កទ្សរមកពីរ
នយកដ្ឋ្នរស្ដ្ឋកិច្ចប្តង។រ ករចូលរួមររបស់ក្សួងបរិសា្ថ្នរ
មានររមន្្ីរបច្ច្ករទ្សរមកពីនយកដ្ឋ្នរគ្ប់គ្ងរសំណល់រឹង។រកររ
ចូលរួមររបស់រល្ខាធិកររដ្ឋ្នរគ�ជ�អ�បររគឺឆ្លើយតបរចំពោះស្ចក្ដីរ
តូ្វកររដើម្បីពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់រន្វិមជ្ឈករមកលើរករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់នក្នុងតំបន់ទីក្៊ង។រ ករចូលរររួមររបស់រ អង្គករមូលរនិធិរ
អាស៊ីរ គឺរួមមានអ្នកតំណងជាប៊គ្គលិកបច្ច្កទ្សគ្ប់រកម្ិតរ
បន្ថ្មទៅលើរទីប្ឹក្សារយោបល់ជាតិរ និងអន្រជាតិ។រ ករចូលរួមរ
របស់រអ្នកពិគ្្ះយោបល់ពីខាងក្្ររ គឺរតំណងចម្៊ះលើរជំនញរ
ឯកទ្សរលើរផ្ន្កករគ្ប់គ្ងសំណល់ជាសាកលររនិរន្រភពរនិងរ
អភិបាលកិច្ច។រ

រក្៊មករងារដ្លរួមមានអ្នកតំណងមកពីសា្ថ្ប័នននរ និងរ
អ្នកឯកទ្សលើវិស័យរន្ះរ បានជួបប្ជ៊ំគា្ន្នក្នុងរដំណក់រកលរ
សំខាន់ៗក្នុងព្លប្មូលរព័ត៌មានដ្លមានស្្ប់រ ករប្មូលរ
ទិន្នន័យរបឋមនខ្ត្ក្បររនិងករវិភគទិន្នន័យ។រចាប់រពីរព្លរចាប់ររ
ផ្ដើមរកិច្ចពិភក្សាដំបូងរ អន្រទំនក់ទំនងរ និងករសម្្ចចិត្ររបស់រ
ក្៊មករងារដ្លរមានរករសម្បសម្ួលរបានរល្អរ ដ្លនំឱ្យរក្៊មរ
ករងារធ្វើរផ្នកររនិងរអន៊វត្សកម្មភពប្កបដោយប្សិទ្ធរផល។

2>3 ការបែមូល និងការរៀបចំទិន្នន័យ ស្ដីពី 

សំណល់ រឹង

ចាប់រពីព្លចាប់រផ្ដើមករផ្ដួចផ្ដើមរគំនិតន្ះរ កិច្ចខិតខំមួយរត្ូវរ
បានធ្វើរឡើងរដើម្បីស្វ្ងរកប្ភពទិន្នន័យគួរជាទីជឿទ៊កចិត្រដើម្បីរ

ធានឱ្យមានរករវិភគឱ្យបានរត្ឹមត្ូវរ និងករបង្កើតរធាត៊ច្ញរជារ
អន៊សាសន៍។រ ដូចបានរកត់សមា្គ្ល់រនក្នុងផ្ន្កដ្លពិភក្សាស្ដីពី
ករសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធខាងលើហើយថរ បញ្ហ្ស្ដីពីទិន្នន័យរ
សំណល់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ ជាបញ្ហ្ប្ឈមគួរជាទីកត់សមា្គ្ល់រ
ជាពិស្សព័ត៌មានស្ដីពីប្តិបតិ្កររបស់ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់
របស់ក្៊ងណមួយរប្បន្ះ។រ ផ្ន្កន្ះររ ពិពណ៌នរពីកិច្ចខិតខំក្នុង
ករប្មូលទិន្នន័យពីរប្ភពឯកសារបន្ទ្ប់បន្សំរ និងប្ភពព័ត៌មានរ
ចម្បង។រព្ំដ្នរដ្ឋបាលសម្្ប់ករសិក្សាន្ះរគឺខ្ត្ក្បរដោយរ
ក្នុងនោះររួមមានទាំងរកោះពោធិ៍រនិងរកោះទន្សាយរដោយរផ្ដ្តកររ
យកចិត្រទ៊កដក់ជាចម្បងលើក្៊ងក្ប។រ

ករប្មូលទិន្នន័យរបន្ទ្ប់របន្សំ៖រ ជំហានដំបូងមួយរក្នុងដំណើររ
ករប្មូលទិន្នន័យរ រួមរមានករពិរនិត្យរ ឯកសារពាក់ព័ន្ធធ្វើរឡើងរ

អង្គកររ
មូលនិធិអាស៊ី

រូបភាពទី ២៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនែការបែមូលព័ត៌មាន វិភាគព័ត៌មាន និងសកម្មភាព ក្នុងខែត្តកែប

កិច្ចប្ជ៊ំរ
ពិគ្្ះយោបល់

ធាត៊ចូលររបស់រ
ក្៊មរករងារ

ធាត៊ចូលររបស់រ
ក្៊មករងារ

ធាត៊ចូលររបស់រ
ក្៊មករងារ

ធាត៊ចូលររបស់រ
ក្៊មករងារ

ធាត៊ចូលររបស់រ
ក្៊មករងារអ្នកជំនញ

កិច្ចប្ជ៊ំរ
ពិគ្្ះយោបល់

របាយករណ៍ច៊ងក្្យររ
និងឯកសារគោលនយោបាយរ
សង្ខ្បរ(សីហារ២០២០)

ករសំយោគរ
ឯកសារដ្លរ
មានស្្ប់រ

(មីនរ២០១៩

អន៊ស្សរណៈ

យោគយល់រ

(ត៊លារ២០១៨)

ទស្សនកិច្ចររ
ទៅរកន់រខ្ត្រ
ក្បរ(ម្សារ
២០១៩)

ពង្្ងរ
របាយករណ៍រ
(ឧសភរ
២០១៩

របាយករណ៍រ
ដ្លត្ូវបានរក្រ
សម្ួលរ(មិថ៊នរ

២០១៩)

ឯកសាររគោលរ
នយោរបាយរ

សង្ខប្រ(កក្កដរ
២០១៩)

ក�ជ�អ�ច�

8 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ជាបឋមរដើម្បីចងក្ងរនូវរាល់ឯកសាររបោះព៊ម្ពផ្សាយពាក់រព័ន្ធរជាមួយរ
ករគ្ប់គ្ងសំណល់រក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារនិងជាពិស្សររគឺរនក្នុងរ
ខ្ត្ក្ប។រយើងបានប្មូលទិន្នន័យបន្ទប់្បន្សំមានសារៈប្យោជន៍រ
ជាច្ើនរ ដ្លទិន្នន័យរទាំងនោះទទួលរបានរពីរឯកសារបោះរព៊ម្ពរ
ផ្សាយដ្លរបានររកឃើញក្នងុដំណក់ររកលពិនិត្យរឯកសារពាក់ព័ន្ធ។រ
ព័ត៌មានរពាក់ព័ន្ធបំផ៊តដ្លប្មូលបានរក្នុងរអំឡុងព្លដំណើរកររ
ន្ះររួមមានព័ត៌មានស្ដពីីលក្ខណៈន្សំណល់រលខិិតបទដ្ឋន្គតិយ៊ត្រិ
និងប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងរបស់ក៊្ងរ ដូចជារប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងរទៅរ
លើរករចោលសំណល់ជាដើម។រកិច្ចកររន្ះរក៏រមានសារៈប្យោជន៍រ
ផងដ្ររ ក្នុងករជួយកំណត់រកទិន្នន័យរតំណងររ ដោយភគច្ើនរ
រួមមានសមាសធាត៊ន្សំណល់ក្នងុរក៊្ងសក្្លន៊ពលរបស់ររកម្ពជុារ
ដើម្បីបំព្ញបន្ថ្មលើករវិភគរពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ត្ក្បរដ្លរនរ
មានរកង្វះខាតទិន្នន័យរហើយរព៊ំរអាចររករបាននកន្ល្ងរផ្ស្ងទៀត។រ

ករប្មូលទិន្នន័យរបឋម៖រក្នុងរអំឡុងរព្លរច៊ះសិក្សាផ្ទ្ល់រទៅរ
កន់ខ្ត្ក្បរកិច្ចប្ជំ៊រនិងសមា្ភស្ន៍តូ្វបានរធ្វើរឡើងររដើម្បីប្មូល
ទិន្នន័យគោលពាក់ព័ន្ធជាមួយររករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្បរ
បំព្ញបន្ថ្មលើទិន្នន័យបន្ទ្ប់របន្សំដ្លប្មូលរបានររួចហើយ។រ
ករប្មូលទិន្នន័យរសំខាន់ៗទាំងន្ះរ រួមមាន៖រ ទិន្នន័យស្ដីពីកររ
ប្មូលរនិងករបោះចោលសំណល់រព័ត៌មានរប្ជាសាស្្ពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយប្ជាជនរនិងទ្សចរណ៍របន្ថ្មលើរព័ត៌មានស្ដីពីរកររៀបចំរ

1រ ឧបករណ៍រវាយតម្ល្ទីក្៊ងររបង្កើតឡើងរដោយករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរផ្ន្កសំណល់របស់សម្ព័ន្ធភពរអាកសធាត៊រនិងខ្យល់សា្អ្ត។រឧបករណ៍រន្ះរ
អាចរកបានតាមរយៈរhttps://www.waste.ccacoalition.org/document/city-msw-rapid-assessment-data-collection-tool-english

ផ្ន្កកិច្ចសន្យារ និងផ្ន្កករគ្ប់គ្ងពាក់ព័ន្ធនឹងរសំណល់។រ កិច្ចរ
ប្ជ៊ំរ និងសមា្ភ្សន៍រ គឺជាវិធីដ៏រមានប្សិទ្ធភពមួយក្នុងករកំណត់រ
រករបញ្ហ្ប្ឈមជាក់រលាក់រ ដ្លប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងរសំណល់រ
ក្នុងខ្ត្ក្បជួបប្ទះ។រ កិច្ចពិភក្សារទាំងអស់ន្ះរ ត្ូវបានរធ្វើរ
ឡើងរយៈព្លរ០៣រថ្ង្រនខ្ម្សាររឆ្ន្ំ២០១៩។រដើម្បីបំព្ញរ
បន្ថ្មលើរកិច្ចពិភក្សារទាំងអស់ន្ះរ កិច្ចប្ជ៊ំជាច្ើនរនម៊នព្លរ
ច៊ះសិក្សាផ្ទ្ល់រ ត្ូវបានធ្វើរឡើងរនក្៊ងភ្នំព្ញជាមួយរអ្នករមានរ
តួនទីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យរសំណល់នក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ ដូចជា៖រ
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហប្ជាជាតិរអង្គករក្ច្ន្សំរាមរនិងកររ
សិក្សានកម្ពុជារនិងវិទ្យាសា្ថ្នអភិវឌ្ឍន៍ប្តងសកល។

ដើម្បីសម្បសម្ួលដល់រករវិភគរ និងករប្មូលទិន្នន័យរ
ក្៊មករងារផ្ន្កបច្ច្កទ្សរ ក�ជ�អ�ច�រ និងអង្គករមូលនិធិរអាស៊ីរ
បានប្ើប្្ស់រឧបករណ៍ប្មូលទិន្នន័យបន្ថម្មួយទៀតដ្លរបានររ
តាក់រត្ងរឡើងជាពិស្សរ រដើម្បីជាជំនួយរដល់ររដ្ឋបាលក្៊ងរក្នុងរកររ
រៀបចំរចនសម្ព័ន្ធរ កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងក្នុងរករគ្ប់គ្ងទិន្នន័យររ
ដ្លរមានរភពច្បាស់រលាស់រនិងមិនស្មគុសា្មញ្រផ្អក្លើបទពិសធន៍
របស់ទីក៊្ងជាច្ើនដ្លចូលររួមរនក្នងុសកម្មភពកសាងរសមត្ថភពរ
ផ្ន្កករគ្ប់គ្ងសំណល់នទូទាំងសាកលលោក។រ ឧបករណ៍រ
ន្ះរ គឺជាឧបករណ៍ររវាយតម្ល្ទីក្៊ងរបស់រសម្ព័ន្ធភពរអាកសធាត៊រ
និងខ្យល់សា្អ្តរ(CCAC MSW Initiative, 2013)។1

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 9



ករគ្ប់គ្ងរសំណល់ក្នុងក្៊ងក្បរគឺស្ដៀងគា្ន្នឹងប្តិបត្ិ
ករគ្ប់គ្ងរសំណល់រ ដ្លយើងរឃើញរមានរនក្នុងរក្៊ងដ្លរ
មានរទំហំប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្ដទ្ទៀតរក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដ្រ។រថ្វីរ
បើររខ្ត្ក្បរមានប្ជាជនក្នុងតំបន់រទីក្៊ងរតិចរ បើរប្ៀបធៀបរ
ជាមួយរខ្ត្ដទ្ទៀតររបស់កម្ពុជារ ពោលគឺមានចំនួនរប្មាណរ
៤០�០០០រនក់រ(UNDP, 2019)រប៉៊ន្្របរិបទរករគ្ប់គ្ងរសំណល់រ
ក្នុងខ្ត្រក្បរនរត្មានរលក្ខណៈដូចបានឃើញរមាននរក្នុងរតំបន់រ
ដទ្ទៀតរដោយមន្្ីរទទួលបន្ទុកករគ្ប់គ្ងរសំណល់រជួបប្ទះរ
បញ្ហ្ប្ឈមរស្ដៀងគា្នទាក់រទងជាមួយសមត្ថភពរធនធានរនិង
ករជំរ៊ញករអន៊វត្លិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិរ(Min, 2016)។

ដូចបានរគូសបញ្ជ្ក់រក្នុងករសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធបឋមរ
ហើយរថរ កររទទួលរបានរទិន្នន័យដ្លអាចជឿជាក់បានស្ដីពីរ
ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់រ គឺនរត្ជាបញ្ហ្ប្ឈមរដ៏គួរកត់រ
សមា្គល់្រក្នងុករឆ្លើយតបរកំណ្ទម្ង់គ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុប្ទ្ស
កម្ពជុា។រក៊្ងក្បរក៏ដូចជាក៊្ងដទ្ទៀតដ្ររគឺជួបប្ទះនឹងចនោ្លះ្រ
ខ្វះរខាតគួររ កត់សមា្គ្ល់ផ្ន្កទិន្នន័យរ ហើយរទិន្នន័យរដ្លមានរ
បច្ចុប្បន្នរជាទិន្នន័យបា៉្ន់ប្មាណអាស្័យដោយកង្វះរករវាស់វ្ងរ
ដោយប្ើប្្ស់រឧបករណ៍ជាក់ស្ដ្ង។រផ្អ្កលើរករពិចារណរទាំងរ
អស់រន្ះរទិន្នន័យមូលដ្ឋន្រមួយចំនួនតូ្វបានចងរក្ងរដ្លនំរឱ្យមាន
ករវិភគមួយគួរជឿជាក់បានស្ដីពីប្តិបត្ិករដ្លមានរបច្ចុប្បន្ន។

2រ កិច្ចប្ជ៊ំពិគ្្ះយោបល់នខ្ត្ក្បរក្នុងខ្ឧសភរឆ្ន្ំរ២០១៩
3រ កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអាជា្ញ្ធរខ្ត្រខ្ម្សារឆ្ន្ំ២០១៩
4រ កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយក្៊មហ៊៊នប្មូលសំរាមរខ្រម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩
5រ កិច្ចប្ជ៊ំពិគ្្ះយោបល់នខ្ត្ក្បរខ្រឧសភរឆ្ន្ំរ២០១៩

ទិន្នន័យសំខាន់ៗដ្លអាចរកបានរមានដូចជា៖រ

ករបង្កើតសំណល់៖រ ករបង្កើតសំណល់របានរកើនឡើងក្នុងរ
អំឡុងរព្លប៉៊ន្ម្នឆ្ន្ំកន្លងមកន្ះរ ដ្លមានបរិមាណរក្នុងរចនោ្ល្ះរ
ចាប់ពីរ៤៥រដល់រ៥១ររតោនក្នុងមួយថ្ង្រក្នុងឆ្ន្ំរ២០១៨។2

សមាសធាត៊ររបស់រសំណល់៖រទិន្នន័យស្ដពីីសមាសធាត៊រសំណល់រ
គួរជាទីជឿជាក់រគឺនរពំ៊រទាន់រមានរនរឡើយសម្្ប់ក៊្ងរក្បរដោយរ
ហ្ត៊ថរ ពំ៊រមានករវិភគរលម្អតិតូ្វបានរធ្វើរឡើងនរព្លថ្មីៗ ន្ះរទ្។ររ
រាជធានីរភ្នព្ំញររមានទិន្នន័យព្ញល្ញបំផ៊តដ្លអាចយោងបានរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាសធាត៊សំណល់រឹងទីរក៊្ងរក្នងុរប្ទ្សកម្ពជុារដោយរ
ក្នុងរនោះរសំណល់សរីរាង្គមានរប្ហ្លរ៧០%រន្សំណល់សរ៊បរ
ដ្លរត្ូវបានបង្កើតឡើងរបន្ទ្ប់មកគឺរសំណល់ជាក្ដសរ(៥%)រ
បា្ល្ស្ទិករ(៦%)រនិងលោហៈរ(២%)។រយោងតាមករបា៉្ន់ប្មាណរ
បានរមកពីក្៊ងដទ្ទៀតររបស់កម្ពុជារអត្្សំណល់សរីរាង្គរគឺទាបររ
ជាងន្ះបន្ិចរ ក្នុងនោះរ ៥៤%រ ក្នុងក្៊ងសៀមរាបរ និងរឡើងរខ្ពស់រ
រហូតដល់រ៦០%រក្នុងរក្៊ងកំពង់ចាមរ(Sang-Arun et al., 2011)។រ
ដើម្បីធ្វើរផ្នកររហ្ដ្ឋ្រចនសម្ព័ន្ធរ និងស្វាដ្លចាំបាច់របន្ថ្មររ
លើរករយល់ដឹងរពីសក្ដ្ន៊ពលសម្្ប់រករក្ច្ន្រ និងករប្ើប្្ស់ររ
ឡើងវិញរយើងខ្ញុរំសូមផ្ដល់រជាអន៊សាសន៍ស្នើធ្វើររបច្ចប្ុបន្នភពទិន្នន័យរ
ស្ដីពីសមាសធាត៊ររបស់រសំណល់។345

3> ការសង្ក្តនិងការវិភាគ

តារាងទី ១៖ ទិន្នន័យ ពីបែជាសាសែ្ត ទែសចរណ៍ និង សំណល់រឹងរបស់ខែត្តកែប
ទិន្នន័យពីបែជាសាសែ្ត និងទែសចរណ៍របស់ខែត្តកែប

ចំនួនឃ៊ំ/សងា្ក្ត់ ០៥
ចំនួនប្ជាជន ៤០�៤៧០រ(៥�៦៧១រនក់ក្នុងទីប្ជ៊ំជន)រ(UNDP, 2019)
ចំនួនគ្ួសារក្នុងខ្ត្ ៨�៩១៧
ភោជនីយដ្ឋ្នរសណ្ឋ្គាររនិងកន្ល្ងរកម្សាន្ដទ្ទៀត សណ្ឋ្គាររ១២រកន្ល្ងរផ្ទះសំណក់រ៥៧រកន្ល្ងរបឹងហា្គ្ឡូរ២២រកន្ល្ងរកន្ល្ងរ

កម្សាន្ផ្ស្ងទៀតរ៥៩រកន្ល្ងរនិងភោជនីយដ្ឋ្នរ៣០រកន្ល្ងរ(PDoT, 2019)រ
ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរណ៍ ១�៦៧៦�៥០៩3

ព័ត៌មានសំខាន់ៗពីការគែប់គែងសំណល់រឹងក្នុងកែុងកែប
បរិមាណសំរាមក្នុងមួយថ្ង្រ(ជាមធ្យម) ៤៥រទៅរ៥១រតោនត្ូវបានបង្កើតរ(PDoE, 2018)រក្នុងនោះរ២៥រតោនរត្ូវរ

បានចោលនទីលានចាក់សំរាម4

បរិមាណសំរាមក្នងុមួយថ្ងរ្(ក្នងុរររដូវដ្លមានភ្ញៀវទ្សចរណ៍ច្ើន) ៥៥រតោន5

អ្នកផ្ល់ស្វាប្មូលសំរាម ប៉ូងរស៊ឃីមរ(ចាប់ផ្ើមប្តិបត្ិកររឆ្ន្ំរ២០១៥)រ
ករិយល័យសាធារណៈករររដឹកជញ្ជូនរអនម័យរបរិសា្ថ្នរនិងរ
សណ្ត្ប់ធា្ន្ប់សាធារណៈ

មាន

ខ្ស្បណោ្ត្យគណន្យ្យភពរបស់អ្នកផ្ល់ស្វា ច៊ះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអាជា្ញ្ធរក្៊ងរ
ច៊ះកិច្ចសន្យាជាមួយអាជា្ញ្ធរខ្ត្រនិងមន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ចរនិងហិរញ្ញវត្ថុខ្ត្រ

ប៊គ្គលិករបស់អ្នកផ្ល់ស្វា កម្មកររ២៩រនក់រអ្នកប្មូលសំរាមចំនួនរ២រនក់រអ្នកចាត់ករទូទៅចំនួនរ១រនក់
អត្្គ្បដណ្ដប់ន្ស្វា ៥០%
ករប្មូលថ្ល្ស្វាប្ចាំខ្ ២,៤៥$រ(ផ្ទះតូច)រ-រ៣០$រ(សណ្ឋ្គារធំៗ)
ទីលានចាក់សំរាម ភូមិដំណក់ចង្អើររសងា្ក្ត់ព្្ធំរក្៊ងក្បរខ្ត្ក្ប
ចមា្ង្យទៅទីលានចាក់សំរាម ១១,៥រគីឡូម៉្ត្ពីទីរួមក្៊ង

10 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



3>1 បែព័ន្ធ និងហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធគែប់ គែង 

សំណល់រឹងដែលមាន បច្ចុបែបន្ន 

ករពិពណ៌នលម្អិតរស្ដីពីកររកឃើញរពាក់ព័ន្ធជាមួយប្ព័ន្ធ
គ្ប់គ្ងសំណល់បច្ចុប្បន្នរ និងហ្ដ្ឋ្រចនសម្ព័ន្ធដ្លរបានដក់រ
ឱ្យប្ើប្្ស់នក្នុងខ្ត្ក្បរ រគឺមានដូចរខាងក្្ម។រ ផ្ន្កន្ះរ
លើកឡើងរពីដំណក់រកលទាំងរ ០៤រ របស់រករគ្ប់គ្ងសំណល់រ
ពោលគឺរករប្មូលរប្ព្ឹត្ិកម្មរករដឹកជញ្ជូនរនិងករបោះចោល។ររ

ករប្មូលរសំណល់៖រ ករប្មូលរសំណល់នខ្ត្ក្បរ គឺរ
ប្មូលរផ្ដុំជ៊ំវិញកន្ល្ងបង្កើតសំណល់ធំៗដូចជារ ទីផ្សាររ និងកន្ល្ង
ទាក់ទាញភ្ញៀវទ្សចរសំខាន់ៗ។រ រប្តិបត្ិករភគច្ើនរ គឺជារ
សកម្មភពរផ្នក្ពាណិជ្ជកម្មររមានធនធានរនិងផ្្តលើរផលរប្យោជន៍រ
អាជីវកម្មរជាមូលដ្ឋ្នរ ដ្លទាមទារឱ្យមានករទទួលបាននូវស្វា
ប្មូលសំរាមប្កបដោយប្សិទ្ធរផលរ និងរគួរជាទីជឿជាក់រ។ររ ដូចរ
គា្ន្នឹងរក្៊ងរនិងរាជធានីដទ្ទៀតរក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដ្រររក្៊ងក្បរ
តូ្វពឹងរផ្អក្យ្៉ងខា្ល្ងំលើប្តិបតិ្ករប្មូលរសំណល់ឯកជនរ ដ្លរ
ផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់ជាចម្បងលើរករឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដី
ត្ូវកររបស់រអ្នកបង្កើតសំណល់ធំៗរ ហើយរផ្ដ្តករយកចិត្រទ៊ករ
ដក់ជាបន្ទប់្រលើករធានឱ្យមានរករយកសំណល់រច្ញពីទីកន្លង្
សាធារណៈមានមន៊ស្សច្ញចូលច្ើនរ ដូចជាសួនច្បារររ និងទីវត្រ
អារាមជាដើមរ (Min, 2016)។រ ករពិនិត្យរលើអ្នកបង្កើតសំណល់
ដ្លជាពាណិជ្ជករខា្ន្តតូចរ និរងលក្ខណៈគ្ួសាររ បានបងា្ហ្ញពីរ
និន្ន្ករន្រករផ្ដល់ស្វារ មានលក្ខណៈមិនផ្លូវកររ និងករមិនរ
ទទួលរបានស្វារ។រ ចំណុចន្ះរ រត្ូវបានរកត់សមា្គ្ល់នក្នុងរកិច្ចរ
ពិភក្សារជាមួយរអាជា្ញ្ធររស្៊ករក្នុងស្៊កដំណក់ចង្អើររ ក៏ដូចជារក្នុងរ
កិច្ចពិភក្សាជាមួយរអ្នកតំណងររបស់សហគមន៍មូលដ្ឋន្រសណ្ឋគ្ាររ
តូចៗរនិងភោជនីយដ្ឋ្នរប្តិបត្ិករប្បពាណិជ្ជកម្មនលើកោះ
ទន្សាយ។6រ ក្នុងរអំឡុងព្លកិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអ្នកផ្ដល់ស្វាប្មូលរ
សំណល់ក្នុងខ្ត្ក្បរ មានត្គ្ួសាររក្នុងចំនួនតិចតួចរស់នរតាមរ
បណោ្ត្យរផ្លូវរដ្លទទួលបានស្វាប្មូលរសំណល់រជាហ្ត៊ធ្វើរឱ្យ
គួ្សារភគច្ើនគ្ប់គ្ងសំណល់ដោយប្ើប្្ស់វិធីសាស្្តាម
ប្បប្ព្ណីរដូចជាករដ៊តសំណល់រចោលជាដើម។7រ

ប្ព្ឹត្ិកម្មរសំណល់៖រ ករទាញយកធនធានរដ្លអាចរក្ច្ន្រ
ជារថី្មរបានរ ឬដំណើរករដទ្ទៀតរ ដ្លរផ្ដ្តករយកចិត្រទ៊កដក់រ
លើរករកត់បន្ថយបរិមាណសំណល់រម៊នរព្លរយកទៅបោះចោលររ
គឺពំ៊រម្នជាផ្នក្ផ្លវូករន្ប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុខ្ត្ក្បរ
ទ្រហើយផ្អ្កលើកិច្ចពិភក្សាជាមួយអាជា្ញ្ធរក្៊ងបានរឱ្យដឹងរថរព៊ំរ
មានរផ្នករនព្លឆប់ៗន្ះរ ដើម្បីដក់បញ្ចូលផ្ន្កន្ះទៅក្នុង
ប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់រផ្លវូករនឡើយ។8រទោះយ្៉ងណក្ដរីរ
អវត្មានរន្ប្ព័ន្ធប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់ផ្លូវករររត្ូវបានដោះរស្្យរ
មួយរផ្ន្កដោយវិស័យរក្្ប្ព័ន្ធរ ដ្លបានចូលរួមរយ៉្ងសកម្មរ

6រ កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអាជា្ញ្ធរស្៊កដំណក់ចង្អើររក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩
7រ កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអ្នកតំណងអាជីវកម្មនកោះទន្សាយរក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩
8រ កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអាជា្ញ្ធរក្៊ងក្បរក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩
9រ ទស្សនកិច្ចបច្ច្កទ្សរទៅកន់ទីលានចាក់សំរាមរក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩

ក្នុងរករប្មូលលោហៈរ និងបា្ល្ស្ទិករ ហើយធនធានទាំងអស់ន្ះរ
ត្ូវបានរយកទៅលក់បន្ឱ្យឈ្មួញកណ្ត្ល។រ ខណៈព្លដ្លរ
សំណល់រសរីរាង្គរ (សំណល់អាហាររ និងស្លឹកឈើ)រ មានចំនួនរ
លើសរពីរ ៥០%រ ន្សំណល់រសរ៊បររបស់រក្៊ងដ្លរត្ូវបានរបង្កើតរ
ឡើងរមានរករកំណត់សមា្គ្ល់ថររករផ្ដ្តករយកចិត្រទ៊កដក់រលើរ
ប្ព្ឹត្ិកម្មរលើសំណល់ន្ះរ ក៏នឹងរផ្ដល់លទ្ធផលល្អដ្ររ ដ្លជារ
ជម្ើសរជំនួសឱ្យរករយកទៅចោលនទីលានចាក់សំរាមរ(Sang-

Arun et al., 2011)។រទោះយ៉្ងណក្ដីរនក្នុងកិច្ចពិភក្សាជាមួយ
មន្្ីអាជា្ញ្ធរក្៊ងរចំណប់អារម្មណ៍ចំពោះជម្ើសន្ះរគឺមានស្ដួចរ
ស្ដើងប៉៊ណោ្ណ្ះ។

ករចោលសំណល់រឹង៖រ សំណល់ដ្លរត្ូវបានប្មូលដោយរ
ប្តិបតិ្ករឯកជនប្មូលសំណល់នក្នងុក៊្ងក្បរ តូ្វបានរបញ្ជនូរ
ទៅទីលានចាក់សំរាមដ្លសិ្ថតនភូមិដំណក់ចង្អើររសងា្ក្ត់ព្្ធំរ
ក្៊ងក្ប។រ អត្្ករបោះចោលសំណល់ប្ចាំថ្ង្នរទីលានរចាក់រ
សំរាមរន្ះរ ត្ូវបានបា៉្ន់ប្មាណថរ មានបរិមាណររ ២៥រ តោនរ
ក្នុងមួយថ្ង្។រទិដ្ឋភពរទូទៅររបស់រទីលានចាក់សំរាមន្ះរភគច្ើនរ
ជាករយកសំណរល់រទៅទ៊កចោលដោយរគា្មន្ករគ្ប់គ្ងរតឹ្មរតូ្វ។រ
ករដ៊តសំណល់ចោលរនទីន្ះរ ជាកររអន៊វត្ជាប្ក្តី។រ ទីតាំងរ
ន្ះរខ្វះប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងររទឹកភ្លៀងរ(Stormwater)រឬប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងរ
ទឹករល្ចច្ញពីសំរាមរ(Leachate)។រសំណល់ររត្ូវបានរគ្ប់គ្ងរ
នក្នុងរលក្ខណៈរគា្ម្នរបៀបរៀបរយររក្នុងនោះរមានរឧបករណ៍រឈូសរ
ឆយដីរតូ្វបានប្ើប្្ស់រដើម្បីជីករណៅ្តរ្ដើម្បីដក់សំណល់រដ្លរ
នឹងរយកមកចាក់។របន្ថម្រលើន្ះរវត្មានន្អ្នករីសអ្តចាយរដ្លរ
រីសសំណល់នជ៊ំវិញរថយន្ដ្លទើបមកដល់រ និងរឧបករណ៍រ
ឈូសឆយដីររបង្ករហានិភ័យផ្ន្កស៊ខភពរនិងស៊វត្ថិភពរយ៉្ងរជាក់រ
ច្បាស់។រសា្ថ្នភពរផ្លូវដីរយៈចមា្ង្យរ០៣រគីឡូម៉្ត្រសម្្ប់រច្ញរ
ចូលទីនោះរបានធ្វើឱ្យលទ្ធភពច្ញចូលទៅកន់ទីតំាងមានរកមិ្តរ
កំណត់ររ ហើយកត់បន្ថយរប្សិទ្ធផលរតាមរយៈករចំណយព្ល
វ្លាច្ើនក្នុងករដឹកជញ្ជូនសំណល់រទៅចាក់ចោលនទីលាន។រ
បញ្ហ្រន្ះរ មិនរត្ឹមត្បង្កើនព្លវ្លាក្នុងករដឹកជញ្ជូនសំណល់
ត្ប៉៊ណោ្ណ្ះទ្រ ក៏ប៉៊ន្្ក៏បង្កើនករចំណយលើប្្ងឥន្ធនៈរ ព្លរ
វ្លារបស់រប៊គ្គលិកជាអ្នកបើកបររ និងករសឹករ្ចរឹលកន់រត្ច្ើនរ
ចំពោះររថយន្រនិងឧបករណ៍ផងដ្រ។ 9

វិធីសាស្្របោះចោលរសំណល់ស្វយ័ជម្ើស៖រដូចបានរពិពណ៌នរ
ខាងលើហើយថរ កង្វះរករប្មូលរសំណល់ផ្លូវករគួរជាទីជឿជាក់ររ
បានរនំឱ្យអ្នកបង្កើតសំណល់ស្វ្ងរកជម្ើសផ្ស្ងទៀតសម្្ប់រ
ករបោះចោលរសំណល់ដ្លខ្លួនរបានបង្កើតឡើង។រ រករបា៉្ន់រ
ប្មាណរពាក់ព័ន្ធជាមួយវិធីសាស្្ផ្ស្ងទៀតន្ករបោះចោលរ
សំណល់ក្នុងតំបន់ទីប្ជ៊ំជនរនកម្ពុជារ បានបងា្ហ្ញរថរ ករដ៊តរ ឬរ
ករបោះចោលរសំណល់រដោយខ៊សច្បាប់រមានរចំនួនរចាប់ពីរ២,៥%រ
ដល់រ ៥០%រ ន្សំណល់ទាំងអស់ដ្លររបានបង្កើតឡើងរ (Sour, 

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 11



2017)។រករដ៊តសំរាមពាសវាលពាសកលរគឺនរត្ជាកររអន៊វត្រ
សាមញ្ញនទីជនបទរ និងទីប្ជ៊ំជនដ្លគ្ជួបញឹកញាប់របំផ៊តរ
ក្នងុតំបន់ដ្លមិនមានស្វាប្មូលរសំណល់ល្អ។រ ករដ៊តរសំណល់រ
តាមទីវាលរ ចូលរួមចំណ្កគួរកត់សមា្គ្ល់ចំពោះរករបំព៊លខ្យល់រ
និងបរិយកស។រសារធាត៊របំព៊លគឺរខ៊សៗគា្ន្រជាខា្ល្ំងអាស្័យទៅរ
តាមសមាសធាត៊ន្សំណល់ដ្លរតូ្វបានរដ៊ត។រ ព្លរមានរវត្មានរ
បា្ល្ស្ទិករករដ៊តន្ះរបណ្ត្លឱ្យកើតមានរករបំភយជាតិព៊លរខ្ពស់រ
ជាហ្ត៊ធ្វើរឱ្យមានរផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររជាពិស្សររមានរករប៉ះរពាល់រ
ខា្ល្ងំរចំពោះស៊ខភពក៊មាររនិងមន៊ស្សចាស់រ(US EPA, 2003)។រជាមួយរ
គា្ន្ដ្ររ ករបោះចោលសំរាមខ៊សច្បាប់រ ជាទូទៅធ្វើរឱ្យមានរករររ
ថមរថយបរិសា្ថ្នររូបវន្រនិងសភណ្ឌភពរ(Mazza et al., 2015)។

ករវិភគរលំហូរសំណល់៖រករបងា្ហ្ញពីលំហូររសំណល់ដោយរ
រូបភពរមានសារប្យោជន៍រដើម្បីបងា្ហ្ញឱ្យកន់ត្ច្បាស់រទៀតរពី
រចនសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់រ(MoE, 2008 as 

cited in Sour, 2017)។ររូបភពខាងក្្មរបងា្ហញ្ពីលំហូរសំណល់រ
ដ្លគ្ឃើញញឹកញាប់របំផ៊តរក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ ចាប់រពីចំណុចន្
ករបង្កើតសំណល់ទៅដល់ចំណុចច៊ងក្្យន្ករបោះចោល។រ

10រ កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអាជា្ញ្ធរស្៊កដំណក់ចង្អើររក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩
11រ កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយប្តិបត្ិកររផ្ដល់រស្វាប្មូលសំណល់ររក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩

លក្ខណៈពិស្សន្លំហូរសំណល់រឹងក្នុងក្៊ងក្បរ និងក្៊ងរដទ្រ
ទៀតរមានរលក្ខណៈប្្បួ្លរទៅតាមមូលដ្ឋន្រជាក់ស្ដង្រឧទាហរណ៍រ
លំហូរចាប់រពីអ្នកក្ច្ន្សំណល់ទៅដល់ទីលានចាក់សំរាមរ គឺព៊ំរតូ្វរ
បានសង្កត្ឃើញមានរនក្នងុខ្ត្ក្បទ្។រ អ្នកក្ច្នរ្សំណល់ររឹងរ
ក្្ប្ព័ន្ធរ (អ្នកទិញអ្តរចាយ)រ ក្នុងស្៊កដំណក់ចង្អើររ បញ្ជ្ក់ររ
អះអាងថរ ភគច្ើនន្សំណល់ដ្លនស្សសល់រ ជាទូទៅរ
គឺជាថង់បា្ល្ស្ទិករនិងរត្ូវបានរដ៊តចោល។10

3>2 និរន្តរភាព ហិរញ្ញវត្ថុ របស់បែតិបត្តិការ 

គែប់គែងសំណល់រឹង

ផ្អ្ករលើកិច្ចពិភក្សាជាមួយមន្្ីរថ្ន្ក់ខ្ត្រ និងមន្្ីរក្៊ងក្បរ
ក៏ដូចជាប្តិបត្ិករឯកជនដ្លគ្ប់គ្ងរលើរករប្មូលរ និងកររ
ចោលរសំរាមនទីលានចាក់សំរាមរ យើងរយល់ឃើញរថរ ប្ព័ន្ធរ
ផ្ដល់រស្វាបច្ចុប្បន្នដ្លផ្អ្កលើរករបង់ថ្ល្ស្វារ ពឹងរផ្អ្កលើរ
សមត្ថភពរបស់ប្តិបត្ិកររក្នុងករប្មូលរថ្ល្ឈ្នួលស្វាពីរអ្នករ
បង្កើតសំណល់។រ ផលវិបាកសម្្ប់រករមិនរបង់ថ្ល្ស្វាររ គឺមានរ
ត្ឹមរត្ករមិនរបន្ស្វារប្មូលសំណល់រត្ប៉៊ណោ្ណ្ះ។11

ករបោះចោលខ៊សច្បាប់

អ្នកបង្កើតសំណល់ អ្នកទិញអ្តចាយ

អ្នកក្ច្ន្សំណល់រឹង

អ្នករីសសំរាម

ករស្ដុកទ៊កដក់សំណល់

កន្ល្ងចាក់សំរាម

រូបភាពទី ៣៖ លំហូរសំណល់រឹងទីកែុងក្នុងបែទែសកម្ពុជា 

12 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ដោយហ្ត៊ថរព័ត៌មានរស្ដីពីចំណូលរបស់ប្តិបត្ិកររគឺព៊ំអាចរ
បងា្ហ្ញឱ្យដឹងជាសាធារណៈរ យើងមិនរដឹងរច្បាស់រថតើកម្ិតរផលរ
ចំណ្ញរន្ប្ព័ន្ធប្តិបតិ្ករបច្ចប្ុបន្នមានរកមិ្តណនោះរឡើយ។រ
តាមរករយល់ឃើញរបស់ក៊្មករងាររក�ជ�អ�ច�រនិងអង្គករមូលរនិធិររ
អាស៊ីរ អ្នករផ្ដល់ស្វាបច្ចុប្បន្នរ ផ្ដល់ស្វាប្មូលរសំណល់រក្នុងរ
រក្៊ងរក្បតាមរយៈរកិច្ចសន្យាចំនួនរពីររ។រ កិច្ចសន្យាប្ចាំឆ្ន្ំជាមួយ
សាលាក្៊ងរក្បររគឺមានរទឹកប្្ក់រ៥២�០០០រដ៊លា្ល្ររដ្លរត្ូវរបង់រ
ទៅឱ្យរអ្នករផ្ដល់ស្វារឯកជនររ តាមររយៈករកញ្ចប់ថវិកបានមកពីរ
ក្សួងបរិសា្ថ្នរ។រ ប្ភពថវិកទាំងអស់ន្ះរ គឺបានរមកពីកញ្ចប់រ
ថវិកស្វាអនម័យបរិសា្ថ្នរ សម្្ប់អន៊វត្ម៊ខងារគ្ប់គ្ងរ
សំណល់រឹងររាវរតាមទីប្ជំ៊ជនក៊្ងរបស់រដ្ឋបាលថ្នក់្ក្្មជាតិ។12រ
កិច្ចសន្យាមួយរទៀតរសម្្ប់ស្វាគ្ប់គ្ងសំណល់រជាកិច្ចសន្យា
រវាងប្តិបត្ិករឯកជនជាមួយរអាជា្ញ្ធរខ្ត្។រ កិច្ចព្មព្ៀងរក្្រ
ផ្លូវកររដ្លព៊ំរមានរកិច្ចសន្យារ ផ្ដល់ស្វារប្មូលរសំណល់សម្្ប់
ប្តិបតិ្ករតូបលក់នក្នងុរផ្សាររហើយឈរលើរករទូទាត់រប្្ក់ដោយ
ផ្ទ្ល់ទៅឱ្យប្តិបត្ិករឯកជន។

កិច្ចសន្យានព្លបច្ចុប្បន្នរក៏ដូចជាកិច្ចព្មព្ៀងក្្ផ្លូវកររ
ដើម្បីប្មូលរសំណល់ពីទីផ្សាររត្ូវបានសង្ខ្បដូចខាងរក្្ម៖រ

រy កិច្ចសន្យាទីរ១៖រទីភ្នក់្ងាររទទួលខ៊សរតូ្វ៖រអាជា្ញធ្រខ្ត្រ-រកិច្ចរ
សន្យាស្វាផ្អ្កលើករបង់ថ្ល្ស្វារ រយៈព្លរ ១៦រឆ្ន្ំ13រ -រ

12រ ផ្អ្កលើរបាយករណ៍ស្ដីពីករអន៊វត្ស្វាអនម័យរបរិសា្ថ្នផ្ដល់មូលនិធិដោយសាលាក្៊ងក្បរ(ជាភសាខ្ម្រ)។ររក្នុងឆ្ន្ំរ២០១៨រសាលាក្៊ងរក្បររ
បានទទួលទឹកប្្ក់រ២១០រលានរៀលរ(៥២�៥០០រដ៊លា្ល្រ)។រ

13រ ផ្អ្កលើអន៊ក្ឹត្យល្ខរ១១៣រករផ្ល់សិទ្ធិធ្វើស្វាសមា្អ្តរស្វាប្មូលរនិង/ឬស្វាដឹកជញ្ជូនសំណល់រឹងរបស់ទីប្ជ៊ំរត្ូវមានររយៈព្លមិនរលើសពីរ១០រ
ឆ្ន្ំនោះទ្រសម្្ប់រកិច្ចសន្យានីមួយៗ។រកិច្ចសន្យាន្ះរគឺមិនរមានភពរអន៊លោមរតាមអន៊ក្ឹត្យន្ះទ្រន្ះរបើតាមករយល់របស់រTAFរទៅលើលិខិតបទដ្ឋ្ន
គតិយ៊ត្ិនព្លបច្ចុប្បន្ន។

14រ កិច្ចប្ជ៊ំពិគ្្ះយោបល់នខ្ត្ក្បរក្នុងខ្ឧសភរឆ្ន្ំរ២០១៩
15រ កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយប្តិបត្ិករផ្ដល់ស្វាគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩

ករប្មូលរ និងករដឹកជញ្ជូនសំណល់ទៅចោលនទីលាន
ចាក់សំរាមរ និងករថ្ទាំទីលានចាក់សំរាមរ ក៏ដូចជាផ្លូវរច្ញរ
ចូលទៅកន់ទីលានចាក់សំរាម

រy កិច្ចសន្យាទីរ២៖រទីភ្ន្ក់ងាររទទួលខ៊សរត្ូវ៖រសាលាក្៊ងរក្បរ
-រកិច្ចរសន្យាប្ចាំឆ្ន្ំរ-រករប្មូលរសំណល់ពីតាមផ្លូវរសួនច្បាររ
សាលារៀនរ(គ្បដណ្ដប់លើស្វាចតយនយន្ផងដ្រ)

រy រកររៀបចំករប្មូលរសំណល់រក្្ផ្លវូករ៖រសមភគី៖រអាជា្ញធ្ររ
ផ្សារ។រស្វារផ្អ្កលើរករបង់ថ្ល្ស្វារត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈរ
កររៀបចំជាលក្ខណៈក្្ផ្លូវកររ គា្ម្នកិច្ចសន្យាសម្្ប់រកររ
ប្មូលរសំណល់ច្ញពីទីផ្សារធំៗរ(រួមទាំងផ្សារក្ដ្ម)។14

រថ្ល្ស្វាយកពីអ្នកប្ើប្្ស់ស្វាប្មូលសំណល់រ គឺខ៊សៗរ
គា្ន្រទៅតាមប្ភ្ទរ ដោយក្នុងនោះភោជនីយដ្ឋ្នរ រត្ូវបង់រ ១៥រ
ដ៊លា្ល្ររហើយសណ្ឋ្គាររត្ូវបង់រ១៧រដ៊លា្ល្ររក្នុងមួយខ្រ(UNDP, 

2019)។រហាងលក់នំរ តូចៗរត្ូវបង់រ ១០រ ដ៊លា្ល្ររក្នុងមួយខ្រ ផ្សាររ
ក្ដ្មរត្ូវបង់ប្មាណរ៥០០រដ៊លា្ល្រក្នុងមួយខ្រចំណ្កររប្ជាជនរ
ត្ូវបង់រ២,៥រដ៊លា្ល្រក្នុងមួយខ្។15

ទិដ្ឋភពទូទៅពីកម្មកររ និងប៊គ្គលិករបស់ប្តិបត្ិករឯកជនរ
ប្មូលសំណល់ររមានដូចខាងក្្មរ៖រ

តារាងទី ២៖ កម្មករ និង បុគ្គលិកបច្ចុបែបន្នដែល អ្នកផ្ដល់សែវាឯកជនជួលឱែយធ្វើ ការក្នុងខែត្តកែប

កម្មករ និង បុគ្គលិក ចំនួន ការសង្កែត 

ករសមា្អ្តឆ្ន្រ ៩ កម្មករស្្ី

ករបោសថ្នល់ ៩ កម្មករស្្ី

អ្នកបើកឡានប្មូលសំណល់ ២ កម្មករប៊រសរ-ររថយន្ទំហំរ៨រតោន

កម្មករប្មូលសំណល់ ៣ កម្មករប៊រសរ-ររថយន្ទំហំរ៨រតោន

អ្នកបើកឡានប្មូលសំណល់ ២ កម្មករប៊រសរ-ររថយន្ទំហំរ១៣រតោន

កម្មករប្មូលសំណល់ ៤ កម្មករប៊រសរ-ររថយន្ទំហំរ១៣រតោន

អ្នកប្មូលរថ្ល្ស្វា ២

អ្នកគ្ប់គ្ងរទូទៅ ១

កម្មករ/និយោជិតសរ៊ប ៣២

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 13



ទាក់រទងជាមួយរករចំណយប្តិបត្ិករវិញរ ក្នុងនោះរ ធាត៊រ
ចូលរ ររួមរមានដូចជាកមា្ល្ំងរពលរកម្មរ ឧបករណ៍រ ករថ្ទាំរ សមា្ភ្រៈរ
ប្ើប្្ស់រឥន្ធនៈរនិងករវិនិយោគដទ្ទៀតរដូចជាករងាររផ្លូវថ្នល់រ
និងករក្លំអរទីលានចាក់សំរាមជាដើម។រ ថ្វីបើរក្៊មករងារររ ព៊ំរ
បានមានរលទ្ធភពទទួលរបានរព័ត៌មានស្ដីពីករចំណយសព្វជ្៊ង
ជ្្យពាក់ព័ន្ធជាមួយប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប
ក្ដីរប៉៊ន្្គំរូរត្ូវបានបង្កើតឡើងរដោយរកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហ
ប្ជាជាតិរដើម្បីជួយសមួ្លដល់រក៊្ងននររបស់រកម្ពជុារក្នងុករប្៉ាន់រ
ប្មាណថ្លចំ្ណយប្តិបតិ្កររនិងថ្លចំ្ណយរលើរឧបករណ៍ផ្អក្រ
លើកម្ិតស្វាសម្មតិកម្មចំនួនរ ០៣រ គឺរ អាចទទួលយករបានររ
ប្សើររនិងល្អឥតខ្ច្ះ។ររដោយប្ើប្្ស់រទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយ
សំណល់សម្្ប់រក្៊ងមួយរ ករបា៉្ន់ប្មាណថ្ល្ចំណយរ អាចរ
ត្ូវបានគណនដោយប្ើប្្ស់រគំរូន្ះរ ហើយផ្អ្កលើតម្ល្ស្វ័យរ
ជ្ើសរីសដ្លកំណត់រឡើងរដោយថ្លចំ្ណយរបស់ធាត៊ចូលរបាន
មកពីប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់វិស័យរឯកជន។រ តម្ល្ទាំងរអស់រ
ន្ះរជួយកំណត់ពីតម្ូវករផ្ន្កប៊គ្គលិករនិងករចំណយរពាក់រព័ន្ធរ

តម្ូវករផ្ន្កឧបករណ៍រ ក៏ដូចជាករដឹកជញ្ជូនរ និងករចំណយរ
លើប្្ងឥន្ធនៈ។រ ថ្ល្ដើមទ៊នសម្្ប់រថយន្ដឹកសំរាមរ រផ្អ្កលើ
ករសន្មតស្ដពីីយនយន្ប្ើប្្ស់រមួយទឹកមានគ៊ណភពល្អ។រ ធាត៊រ
ចូលផ្ស្ងទៀតរ រួមមានរ ចំនួនប្ជាជនរ ចំនួនគ្ួសាររ ចំនួនរគ្ឹះរ
សា្ថ្នរពាណិជ្ជកម្មរ ជាអ្នកបង្កើតសំណល់រ តម្ូវករក្នុងរកររបោសរ
សមា្អត្ថ្នល់រទីធា្លប្្តងរនិងរយៈចមា្ងយ្ទៅកន់ទីលានចាក់សំរាម។រ

ផ្អ្កលើធាត៊ចូលរស្វ័យជ្ើសរីសទាំងអស់ន្ះរព្មទាំងធាត៊
ចូលជាទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងករគ្ប់គ្ងសំណល់នក៊្ងក្បរ និង
ករជ្ើសរីសកម្ិតស្វាមូលដ្ឋ្នរ(កម្ិរតរអាចរទទួលរយករបាន)រ
ករបា៉្ន់ប្មាណមួយលើរថ្ល្ចំណយរ និងតម្ូវករផ្ន្កប៊គ្គលិករ
ត្ូវបានបង្កើតឡើងដូចឃើញក្នុងប្អប់ទី១។រ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍រ
អង្គករសហប្ជាជាតិរ បានកត់សមា្គ្ល់ដោយរយកចិត្រទ៊កដក់ថរ
ធាត៊រច្ញររបស់រគម្្ងន្ះរ គឺជាថ្លចំ្ណយរប្៉ាន់ប្មាណផ្អក្រលើរ
ធាត៊ចូលរហើយរព៊ំមានរករធានថរព័ត៌មានរន្ះមានរភពស៊ក្ឹតទ្រ
(UNDP, 2018)។

3>3 តួនាទី របស់សែ្តីក្នុងការគែប់គែងសំណល់រឹង

ដូចបានរកត់សមា្គ្ល់រក្នុងរករពិពណ៌នលម្អិតខាងលើរ ស្ដីពីរ
តមូ្វរកររផ្ន្កប៊គ្គលិករសម្្ប់ស្វាគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងក៊្ងក្ប
ហើយថរ ស្្ីរមានរចំនួនជាងរពាក់រកណ្ត្លរន្ប៊គ្គលិកសរ៊បរ ដ្លរ
តូ្វបានរជួលឱ្យធ្វើរករក្នងុករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុក៊្ងក្ប។រខណៈរ
ដ្លប៊រសរ មានចំនួនច្ើនរក្នុងប្តិបត្ិករឧបករណ៍ធ៊នធ្ងន់រ ក៏រ
ដូចជាក្នុងករប្មូលរ និងបោះចោលរសំណល់នទីលានរចាក់រ
សំរាមរ ស្្ីរមានវត្មានទាំងស្៊ងនក្នុងប្តិបត្ិករសមា្អ្តរ និងរ
បោសថ្នល់រ ដោយរក្នុងនោះរ កម្មករជាស្្ីចំនួនរ ១៨នក់រ ដ្លរ
ត្ូវបានរជួលឱ្យធ្វើរករក្នុងវិស័យរប្តិបត្ិករន្ះ។រ តាមរយៈរកិច្ចរ

16រ ករសង្ក្តរនិងសកម្មភពអន្រទំនក់ទំនងរបស់ក្៊មសិក្សាស្្វជ្្វនតាមឆ្ន្រក្បរក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩

ពិភក្សាក្្ផ្លូវកររ និងករសង្ក្តរក្នុងរព្លច៊ះរទៅមូលដ្ឋ្នរផ្ទ្ល់រ
យើងររ បានរឃើញរយ៉្ងច្បាស់ថរ រស្្ីក៏រដើរតួនទីយ៉្ងសំខាន់រនរ
ក្នុងករប្មូលររ និងរក្ច្ន្សំណល់ផងដ្រ។រ ករជជ្កជាមួយស្្ីរ
ដ្លពិពណ៌នរខ្លួនរឯងថរ ជាច៊ងភៅព្ញម៉្ងរ បានឱ្យដឹងថរ
គាត់ររកចំណូលបន្ថ្មតាមរយៈករប្មូលដបបា្ល្ស្ទិកនរតាមរមាត់រ
សម៊ទ្រដ្លផ្ដល់ជាប្ភពចំណូលបន្ថ្មរដើម្បីជួយបង្កើនចំណូលរ
សរ៊បប្ចំាខ្រររបស់រគួ្សារគាត់។16រ ករស្វង្យល់របន្ថម្រទៀតរលើរ
ករចូលរួមន្ទីផ្សារប្មូលរអ្តចាយក្្ផ្លូវកររ អាចជាឱកសរ
សន្សំថ្ល្ចំណយរចំពោះស្វារដ្ឋ្ភិបាលនក្នុងរយៈព្លវ្ងរនិងរ
សម្្ប់កររកចំណូលសម្្ប់អ្នកររីសរនិងរអ្នកប្មូលសំរាម។រ

បែអប់ទី ១៖ ការចំណាយដែលតែូវបានបា៉ែន់បែមាណសមែែប់សែវាក្នុង កមែិត "អាចទទួលយកបាន" ផ្អែកលើ កម្មវិធីគណនាថ្លែ 
ចំណាយ សមែែប់ ការគែប់គែងសំណល់ទីកែុង របស់កម្មវិធីអភិវឌែឍន៍អង្គការសហបែជាជាតិ

កម្មករ/បុគ្គលិក

កម្មករប្មូលសំណល់/ដឹកជញ្ជូន/សមា្អ្ត៖

ប៊គ្គលិករដ្ឋបាល៖

ការគណនាថ្លែចំណាយ 

ថ្ល្ចំណយប្តិបត្ិករស៊រប៖

ថ្ល្ចំណយប្តិបត្ិកររនិងករថ្ទាំ៖

ថ្ល្ចំណយលើរប៊គ្គលិក៖

ថ្ល្ចំណយផ្ន្ករដ្ឋបាល៖

រររររររររររ៧៣រនក់រ

រររររររររររររររ៦រនក់

ររ១៦�០៣៧រដ៊លា្ល្ររក្នុងមួយខ្រដោយរក្នុងនោះ

រររររ១�៩៨៧រដ៊លា្ល្រ

ររ១៣�២០០រដ៊លា្ល្រ

រររររររររ៨៥០រដ៊លា្ល្រ

ថ្ល្ចំណយរដើមទ៊នសម្្ប់យនយន្៖ ២៤៥�០០០រដ៊លា្ល្ររ(ករវិនិយោគរត្មួយដង)

14 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ទិដ្ឋភពរបន្ថ្មទៀតន្ករចូលរួមររបស់ស្្ីក្នុងករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់រក្នុងរខ្ត្ក្បរ គឺយើងរបានជួបក្នុងព្លទស្សនកិច្ចផ្ទ្ល់
ទៅកន់សមាគមស្្ីអន្រជាតិក្បរដ្លជាក្៊មផ្ដ្តរករយករចិត្រ
ទ៊កដក់រលើករប្មូលរនិងក្ច្ន្ថង់បា្ល្ស្ទិករនិងសំបកវ្ចខ្ចប់ដទ្រ
ទៀតរ។រ វត្ថុធាត៊ដើមទាំងអស់ន្ះរ ត្ូវបានរយកទៅសមា្អ្តរ ក្ច្ន្រ
និងក្្យមករប្្ក្ល្យទៅជាទំនិញផលិតផលសម្្ចរ ដូចជារ
កបូបរយួរដ្រកូនកបូបដក់ល៊យរសម្ពៀតរនិងស្បាងដក់អីវា៉្ន់។ររ
ថ្វីបើប្តិបត្ិករមានរទំហំតូចក៏ពិតម្នរ ប៉៊ន្្ស្្ីរចំនួនរ ០៤រ នក់រ

17រ កិច្ចប្ជ៊ំរបស់ក្៊មសិក្សាស្្វជ្្វជាមួយសមាគមស្្ីអន្រជាតិរក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩

ដ្លចូលរួមរធ្វើរករងារន្ះរ បានរទទួលរករបណ្ដុះបណ្ត្លរ ដើម្បីរ
ប្្ក្ល្យវត្ថុធាត៊ដើមរ ឱ្យទៅជាផលិតផលសម្្ប់រអ្នកប្ើប្្ស់រ
មានរតម្ល្បន្ថ្មរដ្លរត្ូវបានយកទៅលក់នក្នុងខ្ត្ក្បរកំពតរ
និងរាជធានីភ្នព្ំញរ និងនំច្ញមួយចំនួនទៅលក់នប្ទ្សស្វសីរ
ផងដ្រ។រប្តិបត្ិករន្ះររមានរទំហំតូចក្ដីរប៉៊ន្្ករផ្ដ្តចម្បងលើរ
ករបណ្ដុះបណ្ត្លប៊គ្គលិករដើម្បីក្ច្ន្សំរាមឱ្យទៅជាផលិតផលរ
មានតម្ល្បន្ថ្មរគឺជាគោលករណ៍រដ៏រមានរឥទ្ធិពល។17

3>4 វិមជែឈការការគែប់គែងសំណល់រឹង 

ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងរដ្ឋបាលនកម្ពុជារ រួរមមានសមាសភពររដ្ឋរ
បាលរនរថ្ន្ក់ជាតិរ និងថ្ន្ក់រក្្មជាតិ។រ រដ្ឋបាលរទាំងរ ០៣រថ្ន្ក់រ
នថ្ន្ក់រក្្មជាតិរររួមមាន៖រ(i)រថ្ន្ក់រាជធានីរនិងខ្ត្រ(ii)រថ្ន្ក់រ
ស៊្ក/ក៊្ងរពាក្យរខណ្ឌរតូ្វបានប្ើប្្ស់រត្សម្្ប់រាជធានីរភ្នព្ំញរ
ប៉៊ណោ្ណ្ះរ និងរ (iii)រ ថ្ន្ក់ឃ៊ំរ និងសងា្ក្ត់។រ រដ្ឋ្ភិបាលចាប់រផ្ដើមររ
ដំណើរករកំណ្ទម្ង់វិមជ្ឈករជាផ្លូវកររក្នុងឆ្ន្ំ២០០២រ ដោយរ
បានចាប់រផ្ដើមព្មជាមួយករបោះរឆ្ន្តរថ្ន្ក់ឃ៊ំ/សងា្ក្ត់។រ ក្នុងរ
ឆ្ន្ំ២០០៨រ រដ្ឋ្ភិបាលរ បានចាប់រផ្ដើមរករយកចិត្ទ៊កដក់លើរ
វិមជ្ឈកររនរថ្ន្ក់ស្៊ករនិងក្៊ងរដោយមានកររំពឹងរថររដ្ឋ្ភិបាលរ
នរថ្ន្ក់ស្៊ករ និងរក្៊ងន្ះរ នឹងរទទួលខ៊សរត្ូវលើរករផ្ដល់ស្វារ
សាធារណៈរនិងស្វាបន្ថ្មរដទ្ទៀត។ររ

រូបភពទីរ ៥រ បងា្ហ្ញរឱ្យរឃើញរពីទំនក់រទំនងករមើលខ៊សរត្ូវរ
ដ្លរត្ូវបានររំពឹងរទ៊ករវាងអង្គភពរដ្ឋ្ភិបាលរ(NCDD, 2017)។

រូបភាពទី ៤៖ ការកែច្នែសំណល់ឱែយកា្លែយទៅជាផលិតផលផែសែង ៗ  
នៅក្នុងសមាគមសែ្តីអន្តរជាតិកែប

រូបភាពទី ៥៖ បែព័ន្ធគែប់គែងរដ្ឋបាលនៅកម្ពុជា និងតួនាទី

ថ្ន្ក់ជាតិ

(គោលនយោបាយ)

ខណ្ឌ

(១២)

ស្៊ក

(១៥៩)

ក្៊ង

(២៦

សងា្ក្ត់

(១៣២)

ខ្ត្

(២៤)

ឃ៊ំ

(១�៤០៩)

សងា្ក្ត់

(១០៥)

រាជធានី

ថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន

(អន៊វត្) ថ្ន្ក់តំបន់

(សម្បសម្ួល)

ផ្ដល់ររ
ស្វាសំខាន់ៗ

តំណងផ្ន្កនយោរ
បាយ/ផ្ដល់ស្វា

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 15



រករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងទីក្៊ងរគឺជាម៊ខងារចម្បងមួយរដ្លរ
ត្ូវបានរំពឹងថនឹងរត្ូវបានផ្ទ្ររ ដ្លជាផ្ន្កមួយរន្ដំណើរកររ
វិមជ្ឍករន្ះ។រផ្ន្កខាងរក្្មរពិភក្សារពីបរិបទរកំណ្ទម្ង់រផ្ន្ករ
ច្បាប់សំខាន់ៗរ ដ្លនពីក្្យវិមជ្ឈករករគ្ប់គ្ងសំណល់
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ រួមជាមួយករពិភក្សាររលើដំណើរកររករងាររ
ន្ះក្នុងខ្ត្រក្ប។រ

3>4>1 សាវតារផ្នែកលិខិតបទដ្ឋែន គតិយុត្តិ

អនុកែឹតែយលែខ ១១៣ ស្តីពីការគែប់គែងសំរាម សំណល់រឹង 
ទីបែជុំជន និងលិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្តិដែលចែញជាបន្តបនា្ទែប់

មូលដ្ឋ្នរគ្ឹះផ្ន្កច្បាប់ចម្បងនព្លបច្ចុប្បន្នរ សម្្ប់រករររ
គ្ប់គ្ងសំណល់ប្បវិមជ្ឈករក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ គឺរអន៊ក្ឹត្យរ
ល្ខរ១១៣រស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំរាមរសំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជនរ(ខ្រ
សីហារ ឆ្ន្ំរ ២០១៥)រ (RGC, 2015)។រ ម៊នរព្លប្កសរឱ្យរប្ើរ
ប្្ស់ររអន៊ក្ឹត្យល្ខរ ១១៣រ ករទទួលរខ៊សរត្ូវរក្នុងករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់រគឺរត្ូវបានរផ្ទ្ររទៅឱ្យរដ្ឋបាលរថ្ន្ក់រាជធានី/ខ្ត្រតាមរយៈរ
អន៊ក្ឹត្យល្ខរ ៣៦រ ស្ីពីករគ្ប់គ្ងរសំណល់ររឹង។រ នរព្លរ
អន៊ក្ឹត្យរល្ខរ ១១៣រ ស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំរាមរ សំណល់រឹងទីរ
ប្ជ៊ំជនរ ចូលជាធរមានរ សមត្ថកិច្ចទាំងអស់រក្នុងករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់ររ ត្ូវធា្ល្ក់ទៅថ្ន្ក់រដ្ឋបាលក្៊ង/ស្៊ក។រ លិខិតបទដ្ឋ្នរ
គតិយ៊ត្ិគាំរទ្រជាច្ើនរ បានច្ញជាបន្បន្ទ្ប់ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០១៥រ
មករដើម្បីគាំរទ្រដល់រករជំរ៊ញរកររអន៊វត្អន៊ក្ឹត្យរល្ខរ ១១៣រ ឱ្យរ
បានរឹងរមាំរដូចមានរពិពណ៌នក្នុងរប្អប់ទីរ២រ។

អន៊លោមតាមរអន៊ក្ឹត្យខាងលើរ ព្មទាំងរលិខិតបទដ្ឋ្នគតិ
យ៊ត្ិដ្លពាក់ព័ន្ធរ តួនទីរ និងករទទួលខ៊សរត្ូវខាងក្្មត្ូវរ
បានរច្ងសម្្ប់ររដ្ឋ្ភិបាលកម្ិតនីមួយៗ៖រ

រy ថ្ន្ក់ជាតិររួមមានរក្សួងមហាផ្ទ្រក្សួងបរិសា្ថ្នរនិងរក្សួងរ
ស្ដ្ឋកិច្ចរ និងហិរញ្ញវត្ថុរ ដ្លរទទួលខ៊សរត្ូវររួមរគា្ន្ក្នុងកររ
បង្កើតរគោលនយោបាយរ ផ្ដល់ករគាំរទ្ដល់ររដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់រ
ក្៊ងររ និងស្៊កបន្ថ្មលើរ ករពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ
លើករអន៊វត្រគោលនយោបាយទាំងន្ះ។

រy ថ្ន្ក់ខ្ត្រ ត្ូវបានររំពឹងថរ ដើរតួនទីច្ើនរក្នុងករគាំទ្រដល់រ
ថ្ន្ក់រក្៊ងរនិងរស្៊កក្នុងកររអន៊វត្ម៊ខងារដ្លបានរផ្ទ្រឱ្យ។

រy ថ្ន្ក់រ ក្៊ង/ស្៊ករ គឺជាអ្នករទទួលខ៊សរត្ូវចម្បងរលើរករគ្ប់រ
គ្ងរ និងកររអន៊វត្ករគ្ប់គ្ងសំណល់នក្នុងទីតាំងរបស់
ខ្លួនររៀងៗខ្លួន។

តួនទីរបស់រដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់ក្៊ង/ស្៊ករក្នុងករគ្ប់គ្ងសំរាមរ
សំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជនរគ្បរដណ្ដប់រលើសកម្មភពជាច្ើនរ រួមរមានរ
ដូចជា៖

រy រធ្វើរផ្នករគ្ប់គ្ងរផ្នករសកម្មភពរផ្នកររថវិករនិងច៊ះរ
កិច្ចសន្យាជាមួយក៊្មហ៊៊នប្មូលរសំរាមរសម្្ប់កររគ្ប់គ្ងរ
សំរាមរ សំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជនរ និងអាចធ្វើប្តិភូកម្មម៊ខងាររ
គ្ប់គ្ងសំណល់រមួយផ្នក្ទៅឱ្យរថ្នក់្ឃំ៊រសងា្កត់្រឬសហគមន៍។

រy អន៊ម័តឱ្យមានលិខិតបទដ្ឋ្នរនិងវិធានករដើម្បីធានប្សិទ្ធ
ភពន្រករប្មូលរសំណល់។

រy កំណត់រករ និងបង្កើតទីតាំងរក្សារទ៊កសំរាមរ សំណល់រឹងរ
បណោ្ត្ះរអាសន្នរនិងទីលានចាក់សំរាម។

រy កំណត់រថ្ល្ស្វាប្មូលរសំណល់រ (ផ្អ្កលើប្កសររបស់រអន្ររ
ក្សួងរនិងដោយមានរករអន៊ម័តពីរក្៊មប្ឹក្សារពាក់រព័ន្ធ)។

រy ប្មូលរ និងរគ្ប់គ្ងថ្ល្ស្វាដ្លរប្មូលរបានរ (ជាប្ភពរ
ចំណូលចម្បង)។

រy លើកកម្ពស់រករយល់ដឹងពីសំណល់រនិងករគ្ប់គ្ងរសំណល់។
រy ដក់ឱ្យមានវិធានករផកវិន័យរ និងដក់ទណ្ឌកម្មរបណោ្ត្ះរ

អាសន្ន។

បន្ទប់្ពីកររអន៊ម័តលើអន៊កឹ្ត្យល្ខរ១១៣រស្ដពីីកររគ្ប់រគ្ងរ
សំរាមរ សំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជនរ ក្៊មករងាររអន្រក្សួងមួយរ រត្ូវរ
បានបង្កើតរឡើងដោយមានរអ្នកតំណងមកពីរ ក្សួងមហាផ្ទ្រ
ក្សួងរបរិសា្ថ្នរ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចរ និងហិរញ្ញវត្ថុរ និងរ គ�ជ�អ�ប។រ
គោលបំណងររបស់រក្៊មករងារន្ះរ គឺដើម្បីគាំរទ្ដល់កររអន៊វត្រ
អន៊ក្ឹត្យន្ះ។រ ជាលទ្ធផលរន្កិច្ចខិតខំរបស់រក្៊មករងារអន្ររ
ក្សួងរ លិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិសំខាន់ៗជាច្ើនរ ត្ូវបានច្ញរ
ឱ្យប្ើប្្ស់រររួមរមានដូចជា៖
រy សារាចរល្ខរ ១០៧០រ (ខ្វិច្ឆិករ ឆ្ន្ំ២០១៥)រ របស់ក្សួងរ
បរិសា្ថ្នរ និងក្សួងមហាផ្ទ្គ្បដណ្ដប់រលើករអន៊វត្រអន៊ក្ឹត្យរ
ល្ខរ១១៣រស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំរាមរសំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជន
រy គោលករណ៍ណ្នំបច្ច្កទ្សស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំរាមរ
សំណល់ររឹងទីប្ជ៊ំជន
រy ប្កសរអន្រក្សួងល្ខរ១៤១១រ(ខ្ធ្នូរឆ្ន្ំ២០១៦)រទាក់រទងរ
ជាមួយរកររអន៊វត្សកម្មភពទាក់ទងជាមួយសំណល់រឹង
រy សិក្ខ្សាលាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្ិសំខាន់ៗរបស់រ
អន៊ក្ឹត្យរល្ខរ ១១៣រ និងរលិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិដ្លបានរ
ច្ញជាបន្បន្ទ្ប់
រy ប្កសអន្រក្សួងល្ខរ ១៩៥រ (ខ្មិថ៊នរ ឆ្ន្ំ២០១៨)រ
គូសបញ្ជ្ក់រពីករកំណត់កម្្អតិបរមាន្ស្វាគ្ប់គ្ងរសំរាមរ
សំណល់រឹងររទីប្ជ៊ំជនរ(MoI, 2019)។
រy អន៊ក្ឹត្យល្ខរ១៨២រ(ខ្ធ្នូរឆ្ន្ំ២០១៩)រស្ីពីម៊ខងាររនិងររចនរ
សម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្៊ង
រy អន៊ក្ឹត្យល្ខរ ១៨៣រ (ខ្ធ្នូរ ឆ្ន្ំ២០១៩)រ ស្ីពីម៊ខងាររ និងរ
ររចនសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខណ្ឌន្រាជធានីភ្នំព្ញ
រy អន៊ក្ឹត្យល្ខរ ១៨៤រ (ខ្ធ្នូរ ឆ្ន្ំ២០១៩)រ ស្ីពីម៊ខងាររ និងរ
រចនសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលស្៊ក

ឯកសារលិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិដ្លពិពណ៌នរពីនីតិវិធីរ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយរករគ្ប់គ្ងរ និងករប្ើប្្ស់រចំណូលបានរមកពីរ
ករផកពិន័យរ ដូចមានរច្ងរក្នុងរអន៊ក្ឹត្យល្ខរ ១១៣រ កំព៊ងត្ូវរ
បានរសរស្រព្្ងរ និងបង្ហើយឱ្យចប់ជាសា្ថ្ពរដោយក្៊មករងាររ
អន្រក្សួង។រគិតត្ឹមខ្ឧសភរឆ្ន្ំ២០១៩រក្សួងមហាផ្ទ្កំព៊ងររ
បន្រករងាររ ប្មូលព័ត៌មានបន្ថ្មស្ដីពីកិច្ចសន្យាដ្លរមានជារររ
ធររមានរទំាងអស់រ ពាក់ព័ន្ធជាមួយករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងថ្នក់្ខ្ត្ររ
និងរថ្នក់្ក៊្ង/ស៊្កនទូទំាងប្ទ្សរ ដើម្បីផ្ដល់ជាមូលដ្ឋន្ព័ត៌មាន
សម្្ប់ភរកិច្ចរបស់ក្៊មករងាររ និងករសម្បសម្ួលជារបនរ្
បន្ទប់្របស់រក៊្មករងារដ្លគំាទ្រដល់រករក្សមួ្លរចំារបាច់ននររ

16 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



នក្នុងកររៀបចំកិច្ចសន្យាក្នុងលក្ខណៈស៊ីសងា្វ្ក់ជាមួយរ
រអន៊ក្ឹត្យល្ខរ១១៣។រ

កិច្ចខិតខំជាបន្បន្ទ្ប់រទាំងអស់ន្ះរ មានសក្ដ្ន៊ពលរ ដើម្បីរ
បកស្្យបញ្ជ្ក់លើបញ្ហ្អភិបាលកិច្ចនព្លបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយរករគ្ប់គ្ងសំណល់រ កត់បន្ថយករបកស្្យបញ្្ចាស
គា្ន្ពីបទប្បញ្ញតិ្ទាំងអស់នោះរ និងសំខាន់ជាងន្ះទៀតរ គឺដក់រ
សមា្ពធ្លើអ្នកដើរតួនទីសំខាន់ៗឱ្យរអន៊វត្តាមសា្មរ្តីរបស់អន៊កឹ្ត្យររ
ល្ខរ១១៣។

បែអប់ទី  ២៖ លិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្តិសំខាន់ៗ និងវឌែឍនភាពនា  
ពែលថ្មីៗនែះពាក់ព័ន្ធជាមួយការគែប់គែងសំណល់រឹងបែប 
វិមជែឈការក្នុងបែទែសកម្ពុជា

បែ កាសអន្តរកែសួងលែខ ០៧៣ ស្តីពីការបែើបែែស់កញ្ចប់  
ថវិកាសែវាអនាម័យបរិសា្ថែនសមែែប់អនុវត្តមុខងារគែប់គែងសំណល់ 
រឹង រាវ តាមទីបែជុំជនកែុងរបស់រដ្ឋបាលថ្នែក់កែែមជាតិ 

ថ្វីបើរប្កសន្ះររត្ូវបានរអន៊ម័តរម៊នករប្កសរឱ្យប្ើប្្ស់រ
អន៊ក្ឹត្យល្ខរ ១១៣រ ស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំរាមរ សំណល់រឹងរទីរ
ប្ជ៊ំជនរ ក្ដីរ ប្កសរអន្រក្សួងល្ខរ ០៧៣រ ស្ីពីករប្ើប្្ស់រ
កញ្ចប់ថវិកស្វាអនម័យបរិសា្ថ្នសម្្ប់អន៊វត្ម៊ខងារគ្ប់គ្ង
សំណល់រឹងរ រាវរ តាមទីប្ជ៊ំជនក្៊ងរបស់រដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិរ
ក៏រផ្ដ្តរករយកចិត្រទ៊កដក់លើករគ្ប់គ្ងសំណល់រ ជាពិស្សរ
នរថ្ន្ក់ក្៊ង/រស្៊ករ (ខ្ក៊ម្ភៈរឆ្ន្ំ២០១៥)។រប្កសន្ះរ គឺរដច់រ
ដោយឡ្កពីអន៊ក្ឹត្យរ ១១៣រ និងរព្យាយមរផ្ទ្រផ្ន្កខ្លះន្ថវិករ
ជាតិទៅឱ្យររដ្ឋបាលរក្៊ងរ ពោលគឺរ ក្៊ងចំនួនរ ២៦រ ក្នុងខ្ត្ចំនួនរ
២៤រដោយរក្នុងនោះរ រួមមានរករតម្ូវឱ្យមានរ ករពិនិត្យតាមដនរ
និងរវាយតម្ល្រ អមជាមួយករប្ងច្កកញ្ចប់ថវិកន្ះផងដ្រ។រ
មូលរនិធិន្ះរររតូ្វបានប្ងច្កដោយប្ើប្្ស់ររូបមន្រដ្លរអន៊ញ្ញត្រ
ឱ្យរផ្ដ្តគោលដៅលើរដ្ឋបាលរក្៊ងនក្នុងឆ្ន្ំរថវិកនីមួយៗ។រ

យោងតាមមាត្្រ ៩រ របស់ប្កសន្ះរ រដ្ឋបាលរក្៊ង/ស្៊ករ
នីមួយៗរចាំបាច់រត្ូវ៖

រy រៀបចំផ្នករគ្ប់គ្ងរ និងសកម្មភពរ ប្ចាំឆ្ន្ំសម្្ប់ករ
គ្ប់គ្ងសំរាមរសំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជន។

រy ស្នើផ្នករចំណូលរ និងចំណយផ្អ្កលើកញ្ចប់ថវិកពីថ្ន្ក់
ជាតិរដើម្បីអន៊វត្ករគ្ប់គ្ងរសំណល់។

រy គ្ប់គ្ងលើរករផ្ដល់ស្វាសំណល់។
រy ជ្ើសរីសរដ្គូសម្្ប់រករផ្ដល់ស្វាសំណល់អន៊លោមរតាមរ

ស្៊ក/ក្៊ងដ្លរពាក់ព័ន្ធរ និងនីតិវិធីគ្ប់គ្ងរ និងរលទ្ធកម្មរ
ហិរញ្ញវត្ថុរស្៊ក/ក្៊ង។

រy រៀបចំរបាយករណ៍រប្ចាំត្ីមាសរ និងប្ចាំឆ្ន្ំស្ដីពីកររ
ចំណយររ និងលទ្ធផលសម្្ចរបានពាក់ព័ន្ធជាមួយរស្វារ
សំណល់។

ក្សួងបរិសា្ថ្នរ ត្ូវបានរំពឹងរថរ នឹងរដើរតួនទីក្នុងរករពិនិត្យរ
តាមដនលើរកររអន៊វត្ររ និងករចំណយថវិកដ្លរបានរផ្ទ្រឱ្យរ ក៏ររ

ដូចជាផ្ដល់ដំបូន្មន្ផ្នក្បច្ចក្ទ្សជូនដល់ររដ្ឋបាលក៊្ងដ្លរកំព៊ងរ
ទទួលមូលនិធិ។រ ក្សួងបរិសា្ថ្នរ ក៏របានរទទួលសមត្ថកិច្ចក្នុងករ
ស្នើឱ្យក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចរ និងរហិរញ្ញវត្ថុរ បង្កកកញ្ចប់ថវិកសម្្ប់រ
រដ្ឋបាលក្៊ងទាំងឡាយណរ ដ្លករអន៊វត្ជាក់ស្ដ្ងហាក់មិនរ
មានរភពអន៊លោមរតាមប្កសន្ះ។

អនុកែឹតែយលែខ ១៦៨ ស្ដីពីការគែប់គែង ថង់បា្លែស្ទិក និងកែុម
ការងារទទួលបន្ទុកការគែប់គែងសំណល់ បា្លែស្ទិក

អន៊ក្ឹត្យដ៏សំខាន់មួយទៀតរគឺអន៊កឹ្ត្យល្ខរ១៦៨រស្ដីពីរកររ
គ្ប់គ្ងរថង់បា្ល្ស្ទិករ(ខ្ត៊លារឆ្ន្ំរ២០១៧)រដ្លរលើរករនំច្ញរ
ករផលិតរ ករច្កចាយរ និងករប្ើប្្ស់ថង់បា្ល្ស្ទិក។រ ក្សួងរ
និងរទីភ្ន្ក់ងារដូចខាងក្្មត្ូវបានបញ្ជ្ក់ថរ ជាអ្នកដើរតួនទី
សំខាន់ទាក់ទងជាមួយករគ្ប់គ្ងរថង់បា្ល្ស្ទិករ ក្នុងនោះរួមរមានរ
ក្សួងបរិសា្ថ្នរ ក្សួងមហាផ្ទ្រ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចរ និងរហិរញ្ញវត្ថុរ
ក្សួងទ្សចរណ៍រ និងរដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិរ។រ ដើម្បីធានឱ្យរ
មានរករសម្បសម្ួលរ និងកររអន៊វត្សកម្មភពដូចមានច្ងក្នុងរ
អន៊ក្ឹត្យន្ះរ ឱ្យបានរប្កបដោយប្សិទ្ធភពរ ក្៊មករងារទទួល
បន្ទុកករគ្ប់គ្ងសំណល់បា្ល្ស្ទិករ ត្ូវបានបង្កើតឡើងរក្នុងខ្រ
ម្សារឆ្ន្២ំ០១៩រនក្្មរក�ជ�អ�ច�។រក៊្មករងារដ្លរួមរមានរ
សមាសភពសមាជិកមកពីនយកដ្ឋ្នរពាក់ព័ន្ធន្ក្សួងរបរិសា្ថ្នរ
ត្ូវបានររំពឹងថនឹងរាយករណ៍ជូនដល់ប្ធានរ ក�ជ�អ�ច�រ ពោល
គឺឯកឧត្មរដ្ឋមន្្ីក្សួងបរិសា្ថ្ន។រ ក្៊មករងារន្ះរ រៀបចំកិច្ចរ
ប្ជ៊ំរលើកទីមួយរបស់រខ្លួននថ្ង្ទី១ររខ្ឧសភរឆ្ន្ំ២០១៩រហើយរ
មានរកររចូលរួមរពីអ្នកតំណងរបស់ររ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហ
ប្ជាជាតិរ វិទ្យាសា្ថន្អភិវឌ្ឍន៍ប្តងសកលនិងសម្ពន័្ធភពប្្បួ្ល
អាកសធាត៊កម្ពុជាររ ដើម្បីពិភក្សាលើរផ្នករករងារអន៊វត្រ
សាកល្បងររបស់រខ្លួនរ(ដ្លគ្បដណ្ដប់ររយៈព្លរ០៦រខ្)។រកិច្ចរ
ពិភក្សារ ររួមរមានផ្នករសម្្ប់រករកៀរគរធនធានរ និងករបករ
ស្្យបញ្ជ្ក់ពីតួនទីរ និងករទទួលខ៊សរត្ូវរបស់រអ្នកដើរតួនទីរ
សំខាន់ៗ។រ លទ្ធផលកិច្ចប្ជ៊ំររ រួរមមានស្ចក្ដីរសម្្ចក្នុងកររ
ពិចារណរក្សម្ួលឡើងវិញលើអន៊ក្ឹត្យល្ខរ ១១៣រ ពាក់ព័ន្ធរ
ជាមួយរករពិនិត្យតាមដនរ និងករវាយតម្ល្លើតួនទីររបស់រ
រដ្ឋបាលរថ្ន្ក់ក្្មជាតិនក្នុងករគ្ប់គ្ងរសំណល់រឹងរ និងកិច្ចរ
ហករឱ្យបានរកន់ត្ប្សើរជាមួយរដ្ឋបាលរថ្ន្ក់ក្្មជាតិរលើរ
កររគ្ប់គ្ងរសំណល់បា្ល្ស្ទិករ(NCSD, 2019)។រ

3>4>2 ការ អនុវត្ត  និងបញ្ហែបែឈម 

ករច៊ះសិក្សារផ្ទ្ល់ទៅកន់ខ្ត្ក្បរ បានរផ្ដ្តករយកចិត្រ
ទ៊កដក់ទាំងទៅលើរករអន៊វត្អន៊ក្ឹត្យល្ខរ ១១៣រ និងរប្កសរ
អន្រក្សួងល្ខរ ០៧៣។រ ផ្អ្កលើរករសិក្សាដ្លរមានរ (Min, 

2016)រ និងចំណ្ះដឹងរកន្លងមករបស់រក្៊មករងារផ្ន្កបច្ច្កទ្សរ
សម្្ប់រអន៊កឹ្ត្យរ និងប្កសខាងលើរន្ះរបញ្ហប្្ឈមដ្លរបានរ
ជួបប្ទះក្នុងខ្ត្ក្បរ ត្ូវបានររកឃើញស្ដៀងគា្ន្នឹងរបញ្ហ្រ
ប្ឈមដ្លរបានរជួបនក្នុងកន្ល្ងដទ្ទៀតទ្។រកររសង្ក្តរន្ះរ
បានរស្នើឱ្យររឃើញថរ បញ្ហ្ប្ឈមចំពោះរករគ្ប់គ្ងសំណល់រ
ប្បវិមជ្ឈករក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ គឺផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយរករអន៊វត្ករ

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 17



ងាររបស់រដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិរ ក៏ដូចជារបៀបដ្លថ្ន្ក់ជាតិរ
បានរ គាំរទ្រលើរករមើលខ៊សត្ូវចំពោះរកររអន៊វត្ម៊ខងារនថ្ន្ក់រ
ក្្មរជាតិ។

ផ្ន្កខាងក្្មន្ះរ គឺករបងា្ហ្ញពីបញ្ហ្ប្ឈមជាក់លាក់រ
និងកិច្ចពិភក្សាថតើគួរធ្វើរយ៉្ងណដើម្បីឆ្លើយតបលើបញ្ហ្ទាំង
អស់ន្ះរមានក្នុងផ្ន្កបន្បន្ទ្ប់។

ថ្នែក់កែែមជាតិ 

បញ្ហែបែឈមទី ១៖ ទាំងអាជា្ញែធរខែត្ត និងអាជា្ញែធរ កែុង/សែុក  
ចុះកិច្ចសនែយាជាមួយកែុមហ៊ុនឯកជន

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមានរបញ្ហ្ប្ឈមន្ះរររួមរមានរ៖រ

រy ទំនក់ទំនងជាលក្ខណៈឋានន៊ក្មដ៏យូរលង់មកហើយរវាង
អាជា្ញ្ធរខ្ត្រនិងអាជា្ញ្ធរក្៊ង/ស្៊ករទាក់ទងនឹងរកររទទួលរ
ខ៊សរត្ូវរចម្បងលើរករងាររគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង។រ ថ្វីបើរ
អន៊ក្ឹត្យរច្ងថរអាជា្ញ្ធររក្៊ង/ស្៊ករជាអ្នកមានរករទទួលរ
ខ៊សរត្ូវលើផ្ន្កន្ះក្ដីរ ប៉៊ន្្រ ក្នុងកររអន៊វត្ជាក់ស្ដ្ងក្នុងរ
ករណីមួយចំនួនរ រអាជា្ញ្ធរខ្ត្នត្មើលឃើញតួនទីរ
របស់ខ្លួនថរខ្ពស់ជាងតួនទីរបស់អាជា្ញ្ធរក្៊ង/ស្៊ក។

រy ថ្វីបើរអាជា្ញ្ធរក្៊ង/ស្៊ករ មានរតួនទីជាន់គា្ន្មួយចំនួនរជារ
មួយរអាជា្ញ្ធរខ្ត្ក្ដីរប៉៊ន្្រពួកគ្រមិនរបានលើករឡើងរចំណុចរ
ន្ះរថជាបញ្ហ្នឡើយ។

រy ករលើកឡើងរ (មួយចំនួនមានរមូលដ្ឋ្នរគាំទ្ត្ឹមត្ូវររ
មួយរចំនួនទៀតមិនសូវមានរមូលដ្ឋ្នគាំទ្)រ ពីសមត្ថភពរ
ទាបនកម្ិតស្៊ក/ក្៊ងរ ត្ូវបានប្ើប្្ស់ជាហ្ត៊ផលរ
ដើម្បីគាំទ្ឱ្យរអាជា្ញ្ធរខ្ត្រ នត្តោងយកសមត្ថកិច្ចន្ះរ
ហើយររអាជា្ញ្ធររនរកម្ិតរស្៊ក/ក្៊ងរ ត្ូវរលះបង់សមត្ថកិច្ចរ
របស់ខ្លួន។រ រអំណះអំណងរស្ដីពីសមត្ថភពទាបន្ះរ ច្ើន
ត្តូ្វបានយកមកប្ើប្្ស់ដោយមិនរបញ្ជក់្ថតើគ្រកំព៊ងរ
សំដៅលើសមត្ថភពរអ្វីរនោះឡើយ។

រy កង្វះរករយល់ដឹងរ និងករយល់រមិនរស្បរគា្ន្ររ រវាងមន្្ីរ
សំខាន់ៗរ (និងរអ្នកឯកទ្សមួយចំនួន)រ ស្ដីពីរកររអន៊វត្រ
អន៊កឹ្ត្យល្ខរ១១៣ររក្នងុចំណោមអាជា្ញធ្រខ្ត្រស៊្ក/ក៊្ងរ
មន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ចរនិងហិរញ្ញវត្ថុខ្ត្រនិងររមន្ទីរបរិសា្ថ្នខ្ត្រ។

រy មានករយល់ឃើញរថរ មិនមានក្បខ័ណ្ឌច្បាប់រ ឬគោលររ
ករណ៍ណ្នំច្បាស់លាស់ក្នងុករអន៊វត្កររគ្ប់គ្ងរសំណល់រ
រឹងទីក្៊ង។

បញ្ហែបែឈមទី ២៖  ការបែើបែែស់ថវិការបស់អាជា្ញែធរខែត្ត 
និងសែុក/កែុង មិនអនុលោម តាមបែកាសលែខ ០៧៣  
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែើបែែស់កញ្ចប់ថវិកាសែវាអនាម័យបរិសា្ថែន 
សមែែប់ការអនុវត្តមុខងារគែប់គែងសំរាម សំណល់រឹងទីបែជុំ
ជននៅថ្នែក់កែែមជាតិ

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមានរបញ្ហ្ប្ឈមន្ះរររួមរមានរ៖រ

រy ករយល់ឃើញពីរ និងទិដ្ឋភពជាក់រស្ដង្រន្ភពពិបាកបត់ររ
ប្នក្នុងករប្ើប្្ស់ថវិកស្វាអនម័យរ បរិសា្ថ្នរបស់រ
រដ្ឋបាលរថ្ន្ក់រក្្មជាតិរ ដ្លជំរ៊ញរឱ្យស្៊ករ/ក្៊ងរខ្លះរ ត្ូវរ
ចំណយរក្នុងរលក្ខណៈររហ័សរដ្លមិនរសូវមានរលក្ខណៈរ
ស្មុគរសា្ម្ញរ ហើយរឆ្លើយតបរបានរប្សើរជាមួយស្ចក្ដីរត្ូវរ
ករមូលដ្ឋ្ន។រ ឧទាហរណ៍រ មានរកររយល់ឃើញថរដើម្បីរ
ចំណយធនធានថវិករ ចាំបាច់រត្ូវមានរដំណើរកររ និងរ
នីតិវីធីវ្ងអន្ល្យរ ចំណ្កដំណើរករក្នុងករច៊ះរកិច្ចរសន្យា
លើស្វាប្មូលសំរាមជាមួយក្៊មហ៊៊នរឯកជនរ ត្ូវបានរ
មើលរឃើញថរមិនរសូវមានរភពរស្មគុសា្មញ្រនិងរងាយរសួ្ល។

រy កង្វះករយល់ដឹងរ ឬមានទស្សនៈផ្ទុយគា្ន្រក្នុងរចំណោមរ
អាជា្ញ្ធររខ្ត្រ និងរស្៊ក/ក្៊ងស្ីពីរបៀបយកថវិកអនម័យរ
របស់ររដ្ឋបាលរថ្ន្ក់ក្្មជាតិមកអន៊វត្។រ ឧទាហរណ៍រ
មន៊ស្សរមួយចំនួនបដិស្ធរថរ ថវិកន្ះរ មិនរអាចឱ្យស្៊ក/
ក្៊ងយកទៅប្ើប្្ស់ររ ដើម្បីច៊ះរកិច្ចសន្យាស្វារជួលរ
ក្៊មហ៊៊នឯកជនឱ្យរផ្ដល់ស្វារន្ះទ្រថ្វីរបើរប្កសបានច្ងរ
យ៉្ងរច្បាស់ថរករលើកឡើងន្ះព៊ំរម្នជារកររពិតក្ដី។រ

បញ្ហែបែឈមទី ៣៖ ការជំរុញ ការ អនុវត្តចែបាប់ និងការពិនិតែយ 
តាមដន និងវាយតម្លែ នៅមាន កមែិតនៅឡើយពីសំណាក់
អាជា្ញែធរខែត្ត និង/ឬសែុក/កែុងលើ ការ អនុវត្តកិច្ចសនែយា

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមានរបញ្ហ្ប្ឈមន្ះរររួមរមានរ៖រ

រy ករផ្ដត្ករយកចិត្រទ៊កដក់នមានរកមិ្តរនឡើយរហើយ
ក្នុងករណីមួយចំនួនគឺកង្វះសមត្ថភពលើរករងាររ កររ
ពិនិត្យរតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ នក្នុងកម្ិតរអាជា្ញ្ធរខ្ត្រ
និងស្៊ក/ក្៊ងក្នុងករជំរ៊ញកររអន៊វត្រ និងពិនិត្យរតាមដនរ
លើករអន៊វត្រកិច្ចសន្យារបស់រប្តិបត្ិករប្មូលសំណល់។

រy ភពមិនរមានតមា្ល្ភពន្កិច្ចព្មព្ៀងរវាងរអាជា្ញ្ធរខ្ត្/
ស្៊ក/ក្៊ងរនិងរប្តិបត្ិករប្មូលសំណល់។

18 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ការកំណត់ និយមន័យ ការពិនិតែយតាមដន និងវាយតម្លែ 

ករផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើរ ករពិនិត្យតាមដនរ និងរ
វាយតម្ល្រ និងប្ព័ន្ធគាំទ្របស់រ ករពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ
ពិនិត្យលើទិដ្ឋភពផ្ស្ងៗន្ករគ្ប់គ្ងរសំណល់រឹងនថ្នក់្រក្្មរ
ជាតិរ រួមរមានរកររៀបចំករច៊ះកិច្ចសន្យារករគ្ប់គ្ងថវិកពាក់រព័ន្ធរ
សកម្មភពសំរខាន់ៗរ និងបញ្ហ្ប្ឈមសំខាន់ៗរក្នុងកររអន៊វត្រ។រ
ករពិនិត្យតាមដនរនិងវាយតម្ល្រលើករអន៊វត្ករងារបច្ច្កទ្សររ
អាចរត្ូវបានរចាត់ទ៊កថរ ជាជំហានបន្ទ្ប់រ បើយោងទៅលើភពរ
ស្មុគសា្ម្ញន្បញ្ហ្រ និងតម្ូវករជាបន្ទ្ន់រ ដើម្បីរដក់បញ្ហ្ន្ះឱ្យ
មានប្តិបត្ិករបានរល្អ។រ អាចពិចារណឱ្យមានករក្សម្ួលរ
បន្ថម្រទៀតក្នងុរព្លអនគតតាមរយៈរករប្ើរប្្ស់គោលវិធីរ "រៀនរ
សូត្របណ្ដើររធ្វើបណ្ដើរ"។រកររអភិវឌ្ឍកម្ងរទិន្នន័យជាបន្បន្ទ្ប់រ
នឹងជួយផ្ដល់មូលដ្ឋន្រព័ត៌មានសម្្ប់ដំណើរករន្ះរនិងជាជម្ើស
មួយសម្្ប់ក្៊មករងារបច្ច្កទ្សរ (Technical Working 

Group)រដើម្បីរពិចារណ។

បែអប់ទី  ៣៖ និយមន័យរបស់ការពិនិតែយតាមដន និង វាយតម្លែ

ថ្នែក់ជាតិ

បញ្ហែបែឈមទី ១៖ មិន មានទិន្នន័យ ដែលជឿជាក់ស្ដីពីសា្ថែន
ភាពបច្ចុបែបន្ននែការរៀបចំផ្នែកកិច្ចសនែយាក្នុងការគែប់គែង 
សំណល់នៅ ថ្នែក់អាជា្ញែធរខែត្ត និងសែុក/កែុង

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមានរបញ្ហ្ប្ឈមន្ះរររួមរមានរ៖រ

រy កង្វះរករប្មូលព័ត៌មានពីកិច្ចសន្យាននរដ្លរត្ូវបានរច៊ះរ
និងអន៊វត្នថ្ន្ក់ខ្ត្រ និងស្៊ក/ក៊្ងរ ជាពិស្សរបន្ទ្ប់រ
ពីកររច្ញរអន៊ក្ឹត្យល្ខរ១១៣។

បញ្ហែបែឈមទី ២៖ ការពិនិតែយតាមដន និងវាយតម្លែ នៅ 
មាន កមែិត និងមិនមាន ការសមែបសមែួលគា្នែបាន ល្អ ពី 
ថ្នែក់ជាតិ លើការគែប់គែងសំណល់របស់ 
រដ្ឋបាលថ្នែក់កែែមជាតិ

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមានរបញ្ហ្ប្ឈមន្ះរររួមរមានរ៖រររររ

រy កង្វះប្ព័ន្ធរនិងផ្នករករងារច្បាស់លាស់ស្ដីពីរករពិនិត្យរ
តាមដនរនិងវាយតម្ល្រជាពិស្សរប្ព័ន្ធរនិងរផ្នករររួមរ
គា្ន្រ រក្្មរ ក្៊មករងារបច្ច្កទ្សរ រទទួលបន្ទុកករគ្ប់រ
គ្ងសំណល់នក្នុងររដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិ។

រy ករពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ ដ្លធា្ល្ប់របានរធ្វើកន្លងរ
មករ មានរភពមិនទៀងទាត់រ ហើយមិនរមានរករសម្បរ
សម្ួលរគា្ន្រវាងរ ក្សួងមហាផ្ទ្រ ជាមួយរ រក្សួងបរិសា្ថ្នរ
និងក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចរនិងរហិរញ្ញវត្ថុ។

រy ករចូលររួមររបស់រ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចរ និងរហិរញ្ញវត្ថុរ មិនសូវរ
ច្បាស់រលាស់/សកម្ម។

បញ្ហែបែឈមទី ៣៖ ការគែបដណ្ដប់ មាន កមែិតកំណត់របស់ 
អនុកែឹតែយលែខ ១១៣ និងបែកាសលែខ ០៧៣ ទៅលើ ការ 
គែប់គែង សំណល់នៅ តាម ទីផែសារ 

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមានរបញ្ហ្ប្ឈមន្ះរររួមរមានរ៖រររររ

រy បច្ចុប្បន្នរ សំណល់រតាមរទីផ្សាររ នត្ស្ថិតក្្មរករគ្ប់រ
គ្ងររបស់រក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចរនិងរហិរញ្ញវត្ថុរទោះយ៉្ងណក្ដីរ
នរព្លរមានរបញ្ហ្កើតឡើងរ មន្ទីរបរិសា្ថ្នខ្ត្រ និងស្៊ក/
ក្៊ងត្ងត្ជាអ្នករងករស្ដីបនោ្ទ្ស។

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 19



របន្ថ្មលើករយល់ដឹងរដ៏រឹងមាំពីប្ព័ន្ធករគ្ប់គ្ងសំណល់រ
ក្នុងខ្ត្រក្បនព្លបច្ចុប្បន្នរ យើងរអាចររៀបចំផ្នកររ ដើម្បីរ
ផ្ដ្តគោលដៅរចំពោះវិស័យដ្លរត្ូវករកំណ្ទម្ង់រ និងរកររ
វិនិយោគ។រផ្នករឆ្លើយតបចំពោះវិស័យរជាស្ចក្ដីរត្ូវកររក្នុងរ
លក្ខណៈទូលំទូលាយររ រួមរមានផ្ន្កជាច្ើនរ ដ្លផ្ដ្តកររយករ
ចិត្ទ៊កដក់រលើអភិបាលកិច្ចរ បច្ច្ករវិទ្យារ និងប្ព័ន្ធរ ករចូលរួមរ
របស់រដ្គូរនិងធនធាន។រ

4>1 អភិបាលកិច្ចលើ បែព័ន្ធគែប់គែងសំណល់រឹង

យើងរអាចចាត់រទ៊កថរ អភិបាលកិច្ចររ ជារបញ្ហ្ប្ឈមធំជាងរ
គ្ចំពោះខ្ត្ក្បររ នរព្លដ្លខ្ត្ន្ះព្យាយមបង្កើតឱ្យមាន
ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រមានរលក្ខណៈកន់ត្ឆ្លើយតបរ និងមានរ
ប្សិទ្ធផលរថ្មទៀត។រជារឿយៗរគ្ត្ងយល់ឃើញថរអភិបាលរ
កិច្ចរ គឺជាករពិពណ៌នរពីក្បខ័ណ្ឌករងាររអន្រទំនក់ទំនងរ និងរ
ទំនក់ទំនងដ្លរមានរវាងរអាជា្ញ្ធររដ្ឋ្ភិបាលរ ជាអ្នកចូលរួមរក្នុង
ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់រ ប៉៊ន្្ក្នុងករណីន្ះរ អភិបាលកិច្ចរ
ក៏សំដៅរទៅលើទំនក់ទំនងរវាងរដ្ឋ្ភិបាលជាមួយប្តិបត្ិករក្នុងរ
វិស័យរឯកជនផងដ្រររបើយោងទៅលើតួនទីដ្លត្ូវបានដក់ឱ្យ
ភគីខាងក្្ជាវិស័យរឯកជនរ ត្ូវរបំព្ញក្នុងប្ព័ន្ធន្ះ។រ ផ្ន្ករ
ខាងក្្មរ បងា្ហ្ញពីករពិចារណលើទិដ្ឋភពរផ្ស្ងៗន្ទំនក់រ
ទំនងដ្លមានរភពរផ្សារភ្ជ្ប់គា្ន្ដ៏ចាំបាច់រទាំងអស់រ ព្មទាំងរ
ត៊ល្យភពរដ៏មានសារៈសំខាន់ដ្លត្ូវមានរ ដើម្បីសម្្ចបានរ
លទ្ធផលរប្កបដោយរជោគជ័យ។រ

ចំណុចសំខាន់ៗដ្លគួរពិចារណដើម្បីទទួលបានអភិបាល
កិច្ចល្អរក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ររួមមាន៖

ករធ្វើផ្នករគ្ប់គ្ងរសំណល់៖រ ករសម្្ចចិត្រទាក់ទងរ
នឹងរករគ្ប់គ្ងសំណល់រ អាចមានរភពស្មុគសា្ម្ញ។រ ករធ្វើផ្ន
ករផ្អ្កលើករគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្នរ និងវិធីប្តិបត្ិករដ៏ត្ឹមត្ូវររ
រួមជាមួយរធាត៊ចូលទិន្នន័យដ៏ល្អរ និងប្ើប្្ស់រឧបករណ៍ដ៏សមរ
ស្បរ ដ្លជាទស្សនទានស្ដីពីឋានន៊ក្មករគ្ប់គ្ងសំណល់រ
ជាទូទៅត្ងនំឆ្ព្ះទៅរកលទ្ធផលល្អ។រ ទស្សនទានដ្លរបានរ
ទទួលសា្គ្ល់ជាសាកលន្ះរ គឺលើកទឹកចិត្ឱ្យមានរករប្ើប្្ស់រ
ឡើងវិញរករក្ច្ន្ឡើងវិញរ និងរកររកត់របន្ថយករប្ើប្្ស់រ ជារ
ជម្ើសដ្លត្ូវបានជ្ើសរីសរ (សូមមើលររូបភពទីរ ៦)រ
(Hansen, Christopher, & Verbuecheln, 2002)។រជម្ើសទាំ្ងរ
0៣រ ន្ះរ ត្ូវបានរសា្គ្ល់ថរជារគោលករណ៍ន្រស្ដ្ឋកិច្ចរចក្្រររ
(Kyriakopoulos, et. al, 2019)រ ដ្លរប្ទ្សរកម្ពុជាកំព៊ងរធ្វើរ
ដំណើររឆ្ព្ះរទៅររក។រ

រូបភាពទី ៦៖ កែបខ័ណ្ឌក្នងុការសមែែចចិត្តពីឋានានុកែមសំណល់

ជាមួយនឹងករពិចារណយ៉្ងហ្មត់ចត់រពីរ ទស្សនទានស្ដីពីរ
ឋានន៊ក្មករគ្ប់គ្ងសំណល់រ វាជារករសំខាន់ណស់រ ដ្លរ
ត្ូវវាយតម្ល្លើតមូ្វកររករក្លំអដ្លរចាំបាច់រនក្នុងប្តិបតិ្
ករប្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នរ ហើយររត្ូវរពិចារណពីផលប៉ះពាល់ន្ទិន្ន្ករ
ប្ជាសាស្្ផងដ្ររដើម្បីព្យាករស្ចក្ដីរត្ូវករនព្លរអនគត។រ
តាមរយៈរូបភពរច្បាស់លាស់ពីចនោ្ល្ះរខ្វះខាតនព្លបច្ចុប្បន្នរ ក៏រ
ដូចជាស្ចក្ដីរត្ូវករនព្លរអនគតរ (ដូចជាររព្យាករណ៍រពីរ
បរិមាណរសំណល់រ និងសមាសធាត៊របស់សំណល់ផ្អ្កលើចំនួនរ
ប្ជាជនរនិងរចំនួនរភ្ញៀវទ្សចរ)រដំណើរករធ្វើរផ្នកររអាចចាប់រ
ផ្ដើមឆ្លើយតបរយ្៉ងណររដើម្បីបំព្ញចនោ្លះ្ខ្វះខាតនព្លបច្ចប្ុបន្នរ
ក៏ដូចជាត្ៀមខ្លួនរសម្្ប់រតម្ូវករនព្លអនគត។រ

និន្នក្រប្ជាសាស្្ដ្លប៉ះពាល់ដល់ករគ្ប់គ្ងសំណល់៖
រy កំណើនប្ជាជន
រy កំណើនប្្ក់ចំណូល
រy ទិន្ន្ករពង្ីកទីក្៊ង
រy ប្វត្ិន្ករចោលកកសំណល់កន្លងមក

បែអប់ទី ៤៖ និនា្នែការផ្នែកបែជាសាស្តែដែលប៉ះពាល់ដល់ការគែប់
គែងសំណល់

តាមរយៈព្យាករណ៍ស្ដីពីករបង្កើតសំណល់ដ្លដក់បញ្ចូល
ទាំងប្តិបត្ិករនព្លបច្ចុប្បន្នរ និងស្ណរីយ៉ូសម្្ប់រព្លរ
អនគតរអ្នកធ្វើករសម្្ចចិត្ររអាចវិភគថតើធ្វើរយ៉្ងណរដើម្បីរ
បំព្ញភពរខ្វះខាតនព្លបច្ចុប្បន្នរ ព្មទាំងវិភគរលើកររ
ចំណយរ និងធាត៊ចូលដ្លចាំបាច់។រ ភពរខ្វះខាតរ អាចមានរ
ទម្ង់ជាឧបករណ៍រ (រថយន្រ ធ៊ងសំរាមរករក្លំអផ្លូវរ ករក្ច្ន្រ
និងឧបករណ៍សម្្ប់ករបោះចោលសំណល់)រ ប្ព័ន្ធរ (ក្លំអ
ប្សិទ្ធផលន្ផ្លូវសម្្ប់ករប្មូលសំណល់រក្លំអរប្តិបត្ិកររ
ទីលានរចាក់សំរាមរ តមូ្វករឱ្យមានទីតំាងសម្្ប់រករផ្ទរ្រសំណល់)រ

4> កំណ្ទម្ង់សាកល្បង-សកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បងនិង

អនុសាសន៍ដ្លស្នើឡើង

ជម្ើសដ្លរ
គ្ព្ញចិត្រ
ខា្ល្ំងបំផ៊ត

ករករពារ

ករកត់បន្ថយ

ករប្ើប្្ស់ឡើងវិញ

ករក្ច្ន្ប្ើប្្ស់ឡើងវិញ

ករទាញយកថមពល

ករបោះចោល

ជម្ើសរ
ដ្លគ្រព្ញរ
ចិត្តិចបំផ៊ត

20 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ឬធាត៊ចូលជាធនធានមន៊ស្សររ (ប្តិបត្ិករទីតាំងរចោលសំណល់រ
ដ្លមានរជំនញរ ប៊គ្គលិកថ្ទាំឧបករណ៍រ អ្នកគ្ប់គ្ងទីតាំងរ
ប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់រ ប៊គ្គលិកគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ។ល។)។រ នរ
ព្លររូបភពព្ញល្ញរបស់ធាត៊ចូលដ្លចាំបាច់រ ដើម្បីបំព្ញរ
ភពរខ្វះខាតនព្លបច្ចុប្បន្នរន្ះរ ត្ូវបានរកំណត់រួចហើយរ កររ
ចំណយពាក់ព័ន្ធជាមួយរធាត៊ចូលនីមួយៗរ អាចរត្ូវបានរបា៉្ន់រ
ប្មាណរ និងដក់ឱ្យរអន៊វត្នក្នងុផ្នករវិនិយោគរយៈព្លច្ើន
ឆ្ន្ំរ ដ្លរត្ូវបានតាក់ត្ងឡើងររ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដីត្ូវរ
ករផ្ន្ករវិនិយោគសម្្ប់រយៈព្លរ ០៥រ ទៅរ ១០រ ឆ្ន្ំខាងម៊ខរ
(ETAGIW Consortium, 2012)។

ករដក់ដ្ញថ្ល្រ ករគ្ប់គ្ងកិច្ចសន្យារ និងររករពិនិត្យតាមរ
ដនរ និងវាយតម្ល្៖រ នរព្លធ្វើរលទ្ធកម្មរស្វារ ដើម្បីគាំរទ្រដល់រ
សកម្មភពរគ្ប់គ្ងរសំណល់រ គឺជាករងារសំខាន់ណស់រដ្លរ
ក្៊ងរត្ូវមានករយល់ដឹងរច្បាស់រពីស្ចក្ដីត្ូវកររបស់រខ្លួនជាម៊នរ
សិន។រ តាមរយៈករប្ើប្្ស់ធាត៊ចូលដ្លរបានរកំណត់ក្នុងរ
ដំណើរករធ្វើផ្នករដូចបានរពិពណ៌នខាងដើមរ ករវិនិយោគរ
ដ្លរចាំបាច់រនក្នុងករប្មូលរសំណល់ររ ករបោះចោលរ ករដឹករ
ជញ្ជូនរនិងរាល់រករវិនិយោគបន្ថ្មដទ្ទៀតរនិងករក្លំអរអាចរ
ត្ូវបានរដក់បញ្ចូលរទៅក្នុងយ៊ទ្ធសាស្្លទ្ធកម្មររយៈព្លមធ្យមរ
និងរយៈព្លវ្ងរ ដ្លផ្អ្កតាមស្ចក្ដីត្ូវករដ្លរបានរកំណត់រ
ឃើញរ។

នរព្លច៊ះរកិច្ចសន្យាជួលឱ្យរអ្នកខាងក្្ក្នុងករផ្ដល់ស្វា
ផ្ន្កសំណល់រ ករទទួលខ៊សរត្ូវរចម្បងររបស់រដ្ឋ្ភិបាលរ គឺរកររ
មើលខ៊សរតូ្វរលើករងារររបស់រអ្នកផ្ដល់ស្វាររដោយធានថរករងាររ
ត្ូវបានរអន៊វត្រតាមកិច្ចព្មព្ៀងរ ហើយគ៊ណភពរ និងកម្ិតរន្រ
ស្វារ ត្ូវឆ្លើយតបរតាមលក្ខខណ្ឌករងារដូចបានរកំណត់រក្នុងរកិច្ចរ
សន្យារ។រករជ្ើសរីសរអ្នកផ្ដល់ស្វារ គួររផ្អក្លើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆយ័
បច្ច្កទ្សប្កបដោយតមា្ល្ភពរនិងរបានរកំណត់ទ៊កជាម៊នរព្មរ
ទាំងសមត្ថភពជាក់ស្ដ្ងររបស់អ្នកផ្ដល់ស្វាក្នុងករឆ្លើយតបរតាមរ
លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យន្ះ។រ បន្ទ្ប់រពីករជ្ើសរីសរអ្នករផ្ដល់ស្វារកររ
អន៊វត្ករងារររបស់រអ្នករផ្ដល់ស្វាទាំងនោះរ នឹងរត្ូវបានរវាយតម្ល្
ផ្អ្កលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដូចបានកំណត់រួចហើយ។រ នរព្លរ
ស្វារមិនរឆ្លើយតបលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដ្លបានកំណត់រ កររដក់រ
ទណ្ឌកម្មរក្នុងរទម្ង់រមួយចំនួនរ រអាចនឹងត្ូវបានរយកមកអន៊វត្ររ
(Olukanni et al., 2019)។

ករដក់ទណ្ឌកម្មន្ះរ អាចជាករផកពិន័យរ ឬករមិនរទូទាត់រ
ប្្ក់ឱ្យ។រ យន្ករដើម្បីលើកទឹកចិត្រឱ្យមានរកររអន៊វត្ករងាររ
ប្សើររបំផ៊តរ ក៏រអាចរត្ូវបានដក់បញ្ចូលររ ហើយរអាចមានរទម្ង់រ
ជាករបន្រកិច្ចសន្យារ ឬកររទូទាត់ប្្ក់រងា្វ្ន់រ ដ្លរបានរកំណត់រ
ជាម៊ន។រឱកសសម្្ប់ប្សិទ្ធផលនក្នុងរលទ្ធកម្មរក៏គួរត្ូវបានរ
ពិនិត្យរស្វ្ងយល់ផងដ្រ។រក្នុងស្ណរីយ៉ូប្សើរបំផ៊តរទីភ្ន្ក់ងាររ
ឬរអង្គភពររដ្ឋភិ្បាលណមួយររគួរមើលខ៊សរតូ្វលើគ្ប់ស្វារប្មូលរ
សំណល់ទំាងអស់នក្នងុពំ្ដ្នភូមិសាស្្រជាក់លាក់។រ ទីភ្នក់្រងាររ
មានរសមត្ថកិច្ចជាន់គា្នដ្្លគ្ប់គ្ងរលើរកិច្ចរសន្យាផ្ដល់រស្វារសម្្ប់ររ

18រ រកិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអាជា្ញ្ធរខ្ត្ក្បរនិងក្៊ងក្បរក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩

អ្នកបង្កើតសំណល់នរក្នុងរដ្នយ៊តា្្ធិករត្មួយរ អាចរបង្កករររ
លំបាកក្នងុករពិនិត្យតាមដនលើប្សិទ្ធភពន្ស្វារបស់រអ្នករផ្ដល់រ
ស្វា។រករមានរអង្គភពរត្មួយរររដើម្បីគ្ប់គ្ងរលើស្វារទាំងអស់រ
សម្្ប់រតំបន់ជាក់លាក់រ អាចជួយសម្ួលរដល់រកិច្ចសម្បសម្ួលរ
និងករវិភគរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរជាមួយរលទ្ធផលរកររអន៊វត្ករងាររនិងរ
ស្វារ(NZ MfE, 2007)រ។

ជាច៊ងក្្យរករបង្កើតឱ្យមានរព័ត៌មានមូលដ្ឋន្ច្បាស់លាស់
ស្ដីពីប្តិបត្ិកររ និងហ្ដ្ឋ្រចនសម្ព័ន្ធរ ដើរតួនទីយ៉្ងសំខាន់រ
សម្្ប់ករវាស់វ្ងនូវសកម្មភពនព្លអនគតទាំងអស់។រនរ
ព្លរមានរករយល់ដឹងរទាំងអស់ន្ះររួមជាមួយរកររំពឹងរទ៊កថរនឹងរ
មានករប្មូលទិន្នន័យរ និងកររាយករណ៍រដ៏រឹងមាំរ ត្ូវបានដក់រ
បញ្ចូលជាធាត៊ផ្សំន្កតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យានោះរអាជា្ញ្ធរនឹងស្ថិត
ក្នុងគោលជំហរដ៏ប្សើររ ដើម្បីផ្ដ្តករយកចិត្រទ៊កដក់លើរកររ
ងាររទទួលខ៊សរត្ូវរបស់ខ្លួនរក្នុងករពិនិត្យតាមដនរនិងមើលខ៊សរ
ត្ូវរលើលទ្ធផលរករអន៊វត្ករងាររបស់រអ្នកផ្ដល់ស្វាររដូចមានច្ងរ
ក្នុងកិច្ចសន្យាដ្លបានរព្មព្ៀងគា្ន្។រ

ករមើលខ៊សត្ូវរផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុរ និងករគ្ប់គ្ងធនធាន៖រ
កររធានឱ្យមានរករគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុល្អនក្នុងប្តិបតិ្ករគ្ប់
គ្ងសំណល់រជួយគាំទ្ដល់ប្តិបត្ិករប្កបដោយស្ថិរភពរនិង
មានភពស៊ីសងា្វ្ក់សម្្ប់ប្ជាជន។រប្ភពចំណូលរនឹងរខ៊សគា្ន្រ
ពីក្៊ងមួយទៅក្៊ងមួយរ និងពីប្ព័ន្ធមួយរទៅប្ព័ន្ធមួយ។រ ក្នុងរ
ករណីររបស់ខ្ត្ក្បរ ចំណូលមកពីប្ភពចម្បងពីររ គឺថ្ល្ស្វារ
ប្មូលរពីរអ្នកបង្កើតសំណល់រ ក្នុងនោះរួមមានរ អាជីវកម្មរ និងរ
ប្ជាជនររ និងចំណូលរបានមកពីករទូទាត់រដោយរផ្ទល់្ពីរដ្ឋភិ្បាលរ
ដ្លផ្សារភ្ជប់្ជាមួយកតព្វរកិច្ចរផ្នក្កិច្ចសន្យា។18រនរព្លគោលរ
បំណងផ្ន្កប្តិបត្ិកររ មានករលូតលាស់រ និងផ្ល្ស់ប្ដូររជាកិច្ចររ
ឆ្លើយតបចំពោះតម្ូវករក្នុងមូលដ្ឋ្នរ តម្ូវករឱ្យមានរធនធានរ
ហិរញ្ញវត្ថុបន្ថ្មរក៏នឹងត្ូវមានផងដ្រ។

ធនធានបន្ថ្មទាំងអស់រន្ះរ អាចរបានរមកពីប្ភពផ្ស្ងៗរជារ
ច្ើន៖

រy ពន្ធដ្លក្៊ងកៀរគរបានមកដោយផ្ទ្ល់
រy ករផកពិន័យចំពោះភពមិនរអន៊លោមរតាមច្បាប់ស្ដពីីរសំណល់
រy ករផកពិន័យសម្្ប់ករចោលសំរាមពាសវាលពាសកល

ក្្មករជំរ៊ញករអន៊វត្ច្បាប់ពីរអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន
រy កម្្ស្វាទីលានចាក់សំរាម
រy ករលក់សមា្ភ្រអ្តចាយដ្លអាចក្ច្ន្ជាថ្មី/ជីកំប៉៊ស្
រy ពន្ធអ្កូទ្សចរណ៍/ពន្ធសម្្ប់ករអភិវឌ្ឍរប្តង/ពន្ធកររសា្នក់្រ

នពីអ្នកទ្សចរ
រy កម្ចីរ ឬហិរញ្ញប្បទានរ ពីសា្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុជាតិរ ឬអន្រជាតិរ

(Lohri et al., 2014)។រ

ម្យា៉្ងរទៀតរ ករកំណត់ឱ្យមានរយន្ករគ្ប់គ្ងរ ដើម្បីគាំរទ្រ
ដល់រស្ថរិភពផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថរុនិងនិរន្រភពររបស់ប្តិបតិ្កររគ្ប់គ្ងរ
សំណល់រ ក៏ជាករសំខាន់ផងដ្រ។រយន្ករទាំងនោះរគួរសម្ួលរ

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 21



លទ្ធភពរទទួលរបានរដើមទ៊នរ តាមរយៈរចនសម្ព័ន្ធផ្ស្ងៗរ ដូចជារ
មូលនិធិវិនិយោគភូមិកំណើតរ (Hometown Investment Trust)រ
ដ្លរអន៊ញ្ញ្តរឱ្យមានរ រករវិនិយោគចាំបាច់រនននក្នុងផ្ន្ករ
ហ្ដ្ឋរ្ចនសម្ពន័្ធ។រយន្ករទំាងនោះរគួរត្ជាវិធានករទំាងឡាយរ
ណដ្លជួយធានឱ្យបានថរ ករសម្្ចចិត្ត្ូវបានរធ្វើរឡើងររ
ក្នងុរបំណងដើម្បីបង្កើនប្សិទ្ធភពស្វាឱ្យបានប្សើរបំផ៊តរហើយរ
ស្បព្លជាមួយរគា្ន្នោះរក៏ជួយកត់បន្ថយករចំណយរ(Yoshi-

no et al., 2018)។

ករគ្ប់គ្ងផ្ន្កបរិសា្ថ្នរនិងភពរអន៊លោមរតាមច្បាប់៖រថ្វីបើរ
ករគ្ប់គ្ងសំណល់រជាទិដ្ឋភពដ៏មានសារៈសំខាន់រសម្្ប់រករ
គ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្នតំបន់ទីប្ជ៊ំជនក្ដីររ ប្តិបត្ិករប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងរ
សំណល់រ ព្លខ្លះក៏រមានររផលវិបាកអវិជ្ជមានររផ្ន្កបរិសា្ថ្នររផងដ្រររ
ដ្លអាចប៉ះពាល់ដល់ធនធានបរិសា្ថ្នដទ្ទៀតរ ដូចជាខ្យល់ររ ដីរ
ឬទឹកជាដើម។រ ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងតំបន់ទីប្ជ៊ំជនរ
ឬរាជធានីរអាចមានរទម្ង់រផ្ស្ងៗជាច្ើនរដូចជាប្តិបត្ិករស្ថិត
ក្្មរដ្ឋបាលក្៊ងរករជួលប្តិបតិ្ករឯកជនឱ្យធ្វើរកររឬជាបន្សំរ
រវាងប្តិបត្ិករឯកជនរ និងរដ្ឋរ។ររ មិនរថរក្នុងរករណីណមួរយររ ជារ
ករសំខាន់ណស់ដ្លរត្ូវធានឱ្យមានរភពរអន៊លោររមរតាមកិច្ចរ
កររពាររបរិសា្ថ្នជាធរមានរ និងត្ូវធានថប្តិបត្ិករអន៊លោម
តាមនិយមបរិសា្ថ្នរ និងលិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិផ្ន្កបរិសា្ថ្នជារ
ធរមាន។រនរព្លស្វារប្មូលសំរាមរសំណល់រឹងរ រត្ូវបានរជួលររ
ទៅរឱ្យរអង្គភពឯកជនទាំងស្៊ងររ វត្មានន្យន្ករដ៏រឹងមាំររបស់រ
រដ្ឋ្ភិបាលរ ដើម្បីធានឱ្យមានរភពរអន៊លោមតាមផ្ន្កបរិសា្ថ្នរ
មានរសារៈសំខាន់ជាពិស្ស។រករមើលខ៊សរត្ូវន្ះរនឹងផ្្តលើរ
ដំណក់រកលនីមួយៗន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់រ ហើយរនឹងរផ្ដ្តរ
ករយកចិត្រទ៊កដក់លើទិដ្ឋភពទំាងឡាយរបស់ប្តិបតិ្កររ ដ្លរ
បង្កហានិភ័យធំជាងគ្បំផ៊តរ រ(SALGA, & Department of Envi-

ronmental Affairs of Republic of South Africa, 2015)រ។

ហានិភ័យទាំងអស់ន្ះរ អាចជួបប្ទះនក្នុងដំណក់កលរ
ដូចជារ៖

រy ដំណក់រកលប្មូល៖រ ផ្ដ្តករយកចិត្រទ៊កដក់មើលកររ
ខ៊សរត្ូវរលើករគ្ប់គ្ងឱ្យបានត្ឹមត្ូវរ និងភពសា្អ្តនរ្
ទីតាំងដ្លសំណល់ត្ូវបានប្មូលរ និងធ៊ងសំរាមរ ធានឱ្យរ
មានករទ៊កដក់រ និងករប្មូលរសំណល់ឱ្យបានត្ឹមត្ូវរទៅរ
តាមរព្លវ្លាដូចបានរកំណត់រទ៊កជាម៊ន។

រy ដំណក់រកលដឹកជញ្ជូន៖រផ្ដ្តករយកចិត្រទ៊កដក់មើលកររ
ខ៊សត្ូវលើរ ករលើកសំរាមដក់ចូលរក្នុងរថយន្ដឹកជញ្ជូនរ
ឱ្យបានត្ឹមត្ូវរ ធានថសំរាមមិនរសាត់ពាសវាលរពាសរ
កលរឬរមានក្លិនរករលើកសំរាមដក់ចូលក្នុងឡានតាមរកលរ
វិភគបានកំណត់ទ៊កជាម៊នរ រនិងរករចាក់រសំរាមចោលឱ្យបាន
ត្ឹមត្ូវនទីលានចាក់រសំរាម។

រy ដំណក់កលធ្វើប្ព្ឹត្ិរកម្ម៖រ ផ្ដ្តករយកចិត្រទ៊កដក់មើលរ
ករខ៊សត្ូវលើរ ករកត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្ប្តិបត្ិករ
ញ្កសំណល់ទៅលើអ្នកជិតខាងរ ក៏ដូចជាកំណត់ចរាចរណ៍រ
របស់រថយន្រ និងយនជំនិះរ ដើម្បីប្មូលរ និងដឹកជញ្ជូនររ
សំណល់ដទ្ទៀតឱ្យទៅតាមកលវិភគព្លវ្លាជាក់រលាក់រ
ដ្លរបានកំណត់ទ៊កជាម៊នរ។

រy ដំណក់រកលចោលសំណល់៖រ ផ្ដ្តករយកចិត្រទ៊កដករ់
មើលរករខ៊សត្ូវរលើករកត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានររួមរ
មានរករបំព៊លទឹករនិងបំព៊លដីដ្លបង្កឡើងដោយទឹកហៀររ
ច្ញពីសំណល់រនិងទឹកភ្លៀងរភ្លើងឆ្ះគំនរសំរាមដ្លធ្វើឱ្យ
មានករបំព៊លខ្យល់រ និងមានក្លិនរ និងករសាយភយឧស្ម័ន
ច្ញពីទីលានចាក់សំរាមដ្លបង្កឱ្យមានគ្្ះថ្ន្ក់រ ផ្ន្កររ
ស៊វត្ថភិពចំពោះកម្មករសំណល់ក្នងុទម្ង់ជាសា្ថន្ភពរមិនរមានរ
ខ្យល់រគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់ដករដង្ហើមរ អគ្គីភ័យរ និងរករផ្ទុះដ្ល
អាចកើតឡើងក្នុងករណីកម្ណមួយររ(Dri et al., 2018)។

ទិន្នន័រយមានស្្ប់រករប្មូលទិន្នន័យរនិងកររាយករណ៍៖រ
ទិន្នន័យដ្លមានរ និងកររាយករណ៍រ ជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទ្ល់រ
លើសមត្ថភពក្នុងករវាស់វ្ងលទ្ធផលរករងាររ ពាក់ព័ន្ធជាមួយរ
ប្ធានបទស្ដីពីករគ្ប់គ្ងរ និងរអភិបាលកិច្ចនីមួយៗរ ដូចបានរ
បញ្ជ្ក់ខាងរដើម។រ ដូចបានរលើកឡើងរក្នុងរផ្ន្កស្ដីពីរគោលវិធីរ និងរ
វិធីសាស្្ហើយថរ ទិន្នន័យដ្លរមាននក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយរករគ្ប់គ្ងសំណល់រ គឺនរត្ជាបញ្ហប្្ឈមរនររ
ឡើយ។រថ្វីបើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហប្ជាជាតិររបានរសហកររ
ជាដ្គូជាមួយរ ក្សួងបរិសា្ថ្នរ និងករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដទ្ទៀតរ
បានអន៊វត្រកិច្ចខិតខំរឆ្លើយតបចំពោះភពខ្វះខាតទាំងអស់ន្ះក្ដីរ
(UNDP, 2019)រកររអន៊វត្ន្រករពិចារណលើករដក់បញ្ចូលររករ
ប្មូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំរាមរ សំណល់រឹងរ
ប្ចំាថ្ងរ្នរពំ៊រទាន់កើតមានរនឡើយ។របញ្ហន្្ះរគឺរអាស័្យរដោយរ
កតា្្ជាច្ើនរ ររួមរទាំងកង្វះធនធានរ និងបរិធានគោលរនយោបាយរ
កង្វះរករយល់ដឹងពីវិធីសាស្្សមស្បរ ដើម្បីគណនបរិមាណរ
សំណល់រ និងកង្វះយន្កររលើកទឹកចិត្ឱ្យមានករទទួលយករកររ

រូបភាពទី ៧៖ បែតិបត្តិការទីលានចាក់សំរាមខាងកែែកែុងកែប

22 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



អន៊វត្រ ដ្លដក់បញ្ចូលរគោលវិធីប្បវិធីសាស្្ក្នុងករប្មូលរ
ទិន្នន័យរនិងកររគ្ប់គ្ងទិន្នន័យរ(Singh et al., 2018)។

អាស្័យរដោយភពរមានកម្ិតកំណត់ន្ធនធានរ ដ្លរ
បច្ចុប្បន្នររ មានរករប៉ះពាល់គ្ប់ទិដ្ឋភពទាំងអស់ន្ករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់រក្នុងខ្ត្ក្បរររ យើងមើលឃើញថរ ករប្មូលទិន្នន័យរ
និងកររាយករណ៍រនព៊ំទាន់ត្ូវបានដក់បញ្ចូលជាប្ព័ន្ធរន្កិច្ច
ខិតខំរបស់អ្នកផ្ដល់ស្វាប្មូលសំណល់នោះទ្។រ ទោះយ៉្ងរ
ណរក្ដីរ ប្សិនបើមិនរមានរករដក់បញ្ចូលករប្មូលទិន្នន័យរ និងរ
កររាយករណ៍រ ជាកតព្វកិច្ចនក្នុងករងារររបស់រអ្នកផ្ដល់ស្វារ
ទន្ោះរករវាសវ់ង្រលើរលទ្ធផលរកររអនវ៊តក្រងារនពល្អនគតរ
និងករតាមដនលើករក្លំអស្វាពិតជាជួបករលំបាក។ររ គួររ
មានរករគិតគូររក្នងុករកំណត់រកសូចនករកររអន៊វត្ករងារសំខាន់ៗរ
ដ្លមានរួចហើយរ ដូចជាចំនួនរដងន្ករប្មូលរសំណល់ដ្លរ
បានរបញ្ចប់រួចរាល់រ កម្មករបំព្ញភរកិច្ចសកម្មរ ឧបករណ៍ដ្លរ
មានរ ករប្ើប្្ស់ឥន្ធនៈរ និងបរិមាណសំណល់ដ្លត្ូវបានរ
បោះចោលជាដើមរ ដើម្បីចាប់រផ្ដើមចងក្ងព័ត៌មានរមូលដ្ឋ្នរ
សម្្ប់រកររអន៊វត្ករងាររ (Boldt et al., 2018)។រ នរព្លរ
មានកររវិនិយោគត្ូវបានរធ្វើឡើងរ ករក្លំអដោយមានករដក់
បញ្ចូលនូវឱកសក្នុងករបង្កើតប្ព័ន្ធដ្លមានររ លទ្ធភពរប្មូលរ
យកព័ត៌មានបន្ថ្មរ ដ្លអាចរកឃើញនិងពិធីសារជាកិច្ចឆ្លើយ
តបរដើម្បីរាយករណព័៍ត៌មានរទាងំអសន់្ះទៅដលម់ន្្ទីទួលខ៊សរ
ត្ូវរនឹងរអាចបង្កើតឱ្យច្ញពីជារូបរាងរបានរ។រ

4>2 គោលវិធីបច្ចែកទែស និងលក្ខណៈបែព័ន្ធ  

ដើមែបីឆ្លើយតបចំពោះអាទិភាពស្ដីពីសំណល់

ករប្ឹងប្្ងបន្ថ្មពីលើមូលដ្ឋ្នគ្ឹះន្អភិបាលកិច្ចប្ព័ន្ធ
សំណល់រ និងទស្សនទានស្ដ្ឋកិច្ចចក្្អាចនំឆ្ព្ះទៅរកកិច្ចររ
ពិភក្សាដោយផ្ទល់្ពីវិស័យជាអាទិភពរដើម្បីក្លំអស្វាសំណល់រ
ក្នុងខ្ត្ក្បរ និងផ្ដល់ឱកសដើម្បីពិចារណរកចំណងទាក់ទងជា
មួយប្ធានបទផ្ស្ងៗពាក់ព័ន្ធនឹងករគ្ប់គ្ងសំណល់រ ដ្លររ
តូ្វបានពិភក្សាជាញឹកញាប់នក្នងុរយៈព្លប៊៉ន្មន្ឆ្ន្មំកន្ះនរ
លើពិភពលោក។រ ប្ធានបទអាទិភពដ្លមានភពពាក់ព័ន្ធរ
បំផ៊តរជាមួយសា្ថ្នភពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ត្ក្បរ គឺមានពិពណ៌នរ
នរផ្ន្កខាងក្្មរ និងអមជាមួយរនឹងគោលវិធីដ្លត្ូវរបានស្នើរ
ឡើងរដើម្បីដោះស្្យលើចំណុចនីមួយៗ៖

វិស័យអាទិភាព៖ ជំរុញអតែែការបែមូលសំណល់

យើងខ្ញុមំើលឃើញថរកិច្ចខិតខំក្នងុករប្មូលសំរាមរសំណល់រ
រឹងក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ គឺអាចឆ្លើយតបត្លើបរិមាណមានកម្ិតររ
កំណត់ប៉៊ណោ្ណ្ះន្សំណល់ទាំងអស់ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងរ
(Sour, 2017)។រ ចំណុចន្ះរ អាចបណ្ត្លមកពីកតា្្ជាច្ើនរ
រួមមានដូចជា៖រ លទ្ធភពនមានកម្ិតរ ដើម្បីទទួលបានស្វារ
ប្មូលរសំណល់រ ករអន៊វត្តាមវិធីសាស្្បោះចោលសំណល់
តាមរប្បប្ព្ណីរ ដូចជាករដ៊តពាសវាលពាសកលរ ឬកង្វះកររ
យល់ដឹងរ ឬករយកចិត្ទ៊កដក់ចំពោះផលប៉ះពាល់ផ្ន្កបរិសា្ថ្នរ

បណ្តល្មកពីករចោលសំណល់ខ៊សច្បាប់។រធនគារពិភពរលោករ
បានបា៉្ន់ប្មាណថរ នក្នុងបណ្ត្ប្ទ្សមានប្្ក់ចំណូលរ
ទាបរ ដូចជាប្ទ្សកម្ពុជាជាដើមរ មានត្សំណល់រ ៤៨%រ
ប៉៊ណោ្ណ្ះរ ន្បរិមាណសំណល់ទាំងអស់រ ដ្លបានបង្កើតឡើងររ
ត្ូវបានប្មូលនតាមទីក្៊ងរហើយតួល្ខន្ះធា្ល្ក់ដល់រ ២៦%ររ
ក្នុងតំបន់ជនបទរ(Hoorweg et al., 2012)។រករចំណយដ្លព៊ំរ
តូ្វបានគ្រាប់បញ្ចលូរប៊៉ន្្រគឺជាករចំណយដ៏ពិតប្្កដរបណ្តល្រ
មកពីសំណល់មិនតូ្វបានប្មូលតឹ្មតូ្វរពោលគឺថ្លចំ្ណយរផ្នក្រ
ស៊ខភពដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកផឹកមិនសា្អ្តរ ករបំព៊លខ្យល់រ
បណ្ត្លមកពីករដ៊តសំណល់តាមទីវាលរ ឬគ៊ណភពដីធា្ល្ក់ច៊ះរ
ដ្លរងផលប៉ះពាល់ពីទីតាំងនក្ប្រកន្ល្ងចោលសំរាម។រ កររ
ចំណយលើបញ្ហ្ទាំងន្ះរ គឺមានតម្ល្ខ្ពស់ជាងថ្ល្ចំណយជាក់
ស្ដ្ងក្នុងករប្មូលរ និងបោះចោលសំណល់រ (Engel et al., 

2016)។រ ដើម្បីបង្កើនអត្្ន្ករប្មូលសំរាមរ សំណល់រឹងរ គឺរ
ត្ូវមានរ និងររក្សានិរន្រភពន្កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរួមគា្ន្មួយដ្លររ
រួមបញ្ចូលនូវករលើកទឹកចិត្ចំពោះករផ្ល្ស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយរកររ
លើកកម្ពស់ករយល់ដឹងរនិងករជំរ៊ញករអន៊វត្ច្បាប់។រ

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖រ ពង្ីកករយកចិត្ទ៊កដក់លើរ
ករប្មូលសំរាមរ សំណល់រឹងឱ្យបានទូលំទូលាយរ បន្ថ្មលើករ
ផ្ដ្តត្ទៅលើទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរ និងអាជីវកម្មរ និងត្ូវកំណត់ររ
គោលដៅឱ្យមានករពងី្កករគ្បដណ្ដប់ក្នងុករប្មូលសំណល់រ
បន្ិចម្ងៗរ រហូតឈានដល់ករប្មូលសំណល់ររដ្លគ្បដណ្ដប់រ
ទាំងស្៊ង។

វិស័យអាទិភាព៖ សំណល់សមុទែ

ជាទូទៅសំណល់សម៊ទ្រ គឺជាលទ្ធផលកើតច្ញពីសំណល់
ដ្លព៊ំបានប្មូលរ និងព៊ំបានធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្មរ បណ្ត្លមកពីអត្្
ករប្មូលសំណល់កម្ិតទាបរ ឬវិធីសាស្្ចោលសំណល់រមិនរ
ល្អ។រសំណល់សម៊ទ្រជាទូទៅរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណល់ស្្លៗរ
ដូចជាបា្ល្ស្ទិករ ដ្លហូរមកតាមស្ទឹងរ និងទន្ល្រ ហើយទីបំផ៊តរក៏រ
ចូលទៅក្នុងមហាសម៊ទ្រ និងបណ្ត្លឱ្យកើតមានសំរាមសម៊ទ្រ
កកក៊ញឡើងនតាមតំបន់ឆ្ន្ររនិងក្នុងតំបន់ដ្នសម៊ទ្រ(Marine 

Litter Solutions, 2019)រ ។រ ករពិនិត្យលើឆ្ន្រក្បបងា្ហ្ញឱ្យឃើ
ញថរ ផលប៉ះពាល់ស្ដ្ងច្ញយ៉្ងច្បាស់បំផ៊តន្សំណល់រ
សម៊ទ្រ តម្ូវឱ្យមានកិច្ចខិតខំមួយក្នុងករប្មូលសំរាមជាប្ចាំ
ដ្លទាមទារឱ្យមានថ្ល្ចំណយរនិងកមា្ល្ំងពលកម្មបន្ថ្ម។រផល
ប៉ះពាល់ដ្លគ្ព៊ំសូវបានយល់ច្បាស់ដទ្ទៀតរ ពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ផលប៉ះពាល់ន្បា្ល្ស្ទិកក្នុងមហាសម៊ទ្មកលើត្ីរ និងជីវចម្៊ះរ
ដទ្រទៀតរ និងករគំរាមកំហ្ងដល់កររស់នរបស់ជីវចម្៊ះទាំង
នោះរ និងឧស្សាហកម្មន្សាទរ (Barboza et al., 2018)។រ ថ្វីបើរ
សំណល់បា្ល្ស្ទិកនតាមតំបន់សម៊ទ្រ គឺជាបញ្ហ្ស្មុគសា្ម្ញកម្ិត
សាកលក្ដីរ ករពិនិត្យត្ួសៗក្នុងអំឡុងព្លទស្សនកិច្ចទៅកន់
កោះទាំងពីររបស់ខ្ត្ក្បរ ដ្លមានមន៊ស្សរស់នរ បងា្ហ្ញឱ្យរ
ឃើញថរ យ៉្ងហោចណស់រ ក៏មានសមាសធាត៊ណមួយន្រ
សំណល់រន្ះរមានប្ភពមកពីប្ទ្សកម្ពជុារហើយក៏មានសំណល់ររ
បា្ល្ស្ទិកមានដក់សា្ល្កជាអក្សរថ្រ និងអក្សរវៀតណមមានវត្មាន

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 23



នទីនោះផងដ្រ។រ ដើម្បីកំណត់ប្ភពបា្ល្ស្ទិកទាំងអស់ន្ះរ ឱ្យរ
បានប្្កដនោះរ ចាំបាច់ត្ូវមានករសិក្សាផ្លូវករជាងន្ះបន្ថ្មរ
ទៀត។19

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖រពង្ីកអត្្ប្មូលសំណល់ររនិងរ
ក្លំអរប្តិបត្ិករបស់ទីតាំងចោលសំណល់រ ដ្លធ្វើឱ្យករគ្ប់រ
គ្ងរសំណល់បានកន់ត្ប្សើររ បងា្ក្ររក៊ំឱ្យសំណល់ត្ូវទៅកក
នក្នុងសម៊ទ្រ និងតាមតំបន់ឆ្ន្រនព្លក្្យ។រ បំរាមលើដបរ
បា្ល្ស្ទិករ ឬយ៊ទ្ធនកររជំរ៊ញរករប្ើប្្ស់ដក់ធ៊ងរ និងដបទឹកប្ើរ
ប្្ស់ឡើងវិញបានរ គឺជាយ៊ទ្ធសាស្្មួយចំនួនទៀតដ្លគួរយក
មកពិចារណ។

វិស័យអាទិភាព៖ បែពែឹត្តិកម្មសំណល់សរីរាង្គ

សំណល់សរីរាង្គរ គឺជាប្ភ្ទសំណល់ដ្លមានបរិមាណច្ើនរ
គួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ន្បរិមាណសំណល់រឹងដ្លបានបង្កើតឡើង
នរខ្ត្រក្បរ ហើយក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនព្លរពិចារណរ
រកឱកសសម្្ប់គ្ប់គ្ងសំណល់រ (Sang-Arun et al.,  

2011)។រ សំណល់សរីរាង្គរ រួមចំណ្កដល់បម្្បម្ួលអាកសររ
ធាត៊តាមរយៈករបំភយនូវឧស្ម័នម្តានរ(US EPA, 2019; Zhang 

et al., 2019)។រយ៊ទ្ធសាស្្មួយក្នុងចំណោមយ៊ទ្ធសាស្្សំខាន់ៗរ
គឺករកត់បន្ថយឧស្ម័នម្តានពីទីលានចាក់សំរាមរដោយករកត់
បន្ថយបរិមាណសំណល់សរីរាង្គទៅកន់ទីលានចាក់សំរាម។រ កររ
កត់បន្ថយបរិមាណសំណល់សរីរាង្គរអាចធ្វើបានតាមរយៈជម្ើស
ផ្ស្ងៗគា្ន្រក្នុងនោះមានប្ព្ឹត្ិកម្មតាមប្បជីវសាស្្។រ

ករក្ច្ន្សំណល់សរីរាង្គរ អាចត្ូវបានធ្វើឡើងតាមច្ើនរ
ប្បច្ើនយ៉្ងរ(Bogner et al., 2007)។រករប្ើប្្ស់សំណល់
ប្បន្ះធ្វើជាជីកំប៉៊ស្រ គឺជាបច្ច្កទ្សងាយស្ួលរ និងចំណយរ
តិចរ ដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់ភគច្ើនក្នុងបរិបទន្ស្ដ្ឋកិច្ចកំព៊ង
អភិវឌ្ឍន៍រ (Ferronato et al., 2019)។រ ករធ្វើជីកំប៉៊ស្រ គឺជាររ
ករររួមផ្សំនូរវសំណល់សរីរាង្គរ ដ្លជាទូទៅរួមមានកករសំណល់រ
បន្ល្រ និងសំណល់អាហារររ ដ្លត្ូវបានដក់លាយបញ្ចូលគា្ន្។រ
សីត៊ណ្ហភពរ និងសំណើមរត្ូវបានពិនិត្យរ និងគ្ប់គ្ងរ ហើយរ
សំណល់នោះត្ូវបានរកូរយូរៗម្ដង។រ បន្ទ្ប់រពីររយៈរព្លប្មាណរ
១២រ សបា្ដ្ហ៍មកររ សំណល់នោះរ ចាប់ផ្ដើមងំរ ហើយអាចយកទៅរ
ពិនិត្យរនិងរៀបចំររដើម្បីច្កចាយលក់រឱ្យយកទៅប្ើប្្សរ់នក្នុងរ
សកម្មភពរកសិកម្មរ ឬព្្ឈើបានរ។រ ករវិនិយោគក្នុងគោលរវិធីរ
ន្ះររ ផ្ដល់ភគលាភរតាមរយៈករកត់បន្ថយរបរិមាណសរ៊បន្រ
សំណល់ដ្លត្ូវបានបោះចោលររ សំណល់រដ្លធ្ងន់រ និងអស់ថ្ល្រ
ច្ើនដើម្បីរដឹកជញ្ជូន។របន្ថ្មលើន្ះរសំណល់សរីរាង្គរជារឿយៗរ
បង្កឱ្យមានក្លិនររនិងរបង្កើតររឧស្ម័នម្តានរហើយបង្កឱ្យមានហានិភ័យរ
ដល់បរិសា្ថ្នរ ដូចជាករបំព៊លទឹករ និងរករបំព៊លរដីររ និងរប៉ះពាល់រ
ដល់ស៊ខភពមន៊ស្សរ (Ferronato et al., 2019)។ររ ដើម្បីរអាចរ
អន៊វត្របានប្កបដោយប្សិទ្ធភពរ ប្ព្ឹត្ិកម្មរសំណល់សរីរាង្គររ
ចាំបាច់ត្ូវអន៊វត្ររក្នុងព្លរដំណលរជាមួយររករផ្ដួចផ្ដើមរករញ្ករ
សំណល់រននឹងប្ភពរដោយក្នុងនោះររួមមានរកររបណ្ដុះរបណ្ត្លរ

19រ ករសង្ក្តក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅមូលដ្ឋ្នផ្ទ្ល់រក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩

ដល់ប៊គ្គលិកជាអ្នករៀបចំអាហារររ ស្ដីពីរបច្ច្កទ្សក្នុងករញ្ករ
សំណល់សរីរាង្គរនិងរសំណល់រមិនម្នសរីរាង្គរឱ្យបានត្ឹមត្ូវនរ
ប្ភពសំណល់។

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖រ មិនខ៊សពីតំបន់ត្ូពិករដទ្ទៀតរ
ឡើយរ សំណល់បន្ល្ររ និងរអាហាររក្នុងរខ្ត្ក្បត្ងរមានរជាប្ចាំរ
ដ្លផ្ដល់ជាឱកសដ៏ល្អរ ដើម្បីប្្ក្ល្យសំណល់រដ្លនឹងត្ូវរ
យករទៅររដ៊តចោលរឬបោះចោលនោះរឱ្យក្ល្យជាប្យោជន៍វិញ។រ
សារៈសំខាន់ន្ផលិតផលកសិកម្មនំច្ញមានតម្ល្ខ្ពស់រ ដូចជារ
ម្្ចរ និងសា្វ្យជាដើមរ គឺជាឱកសដ៏ល្អសម្្ប់ជីកំប៉៊ស្រ ដើម្បីរ
យកទៅប្ើជំនួសឱ្យជីគីមី។រ ប្តិបត្ិករធ្វើរជីកំប៉៊ស្រ ជាឱកសរ
ដ៏ល្អមួយទៀតរសម្្ប់ដក់បញ្ចូលឱ្យកម្មកររីសសំរាមក្នុងវិស័យ
ក្្ប្ព័ន្ធ។

វិស័យអាទិភាព៖ ការទាញយកអែតចាយស្ងួតដែលអាច 
កែច្នែជាថ្មី

អ្តចាយស្ងួតរ ដូចជារ ដបបា្ល្ស្ទិករ លោរហៈរ ក្សក្ដសររ
និងក្ដសធម្មតាជាដើមរគឺជារប្ភ្ទរសំណល់រឹងរដ្លកំព៊ងមាន
ករកើនឡើងនក្នុងខ្ត្ក្បរ ហើយក៏ជាសមាសធាត៊ដ្លគួររ
ទទួលករយកចិត្ទ៊កដក់រ នព្លធ្វើករពិចារណរកឱកសរ
សម្្ប់ករវិនិយោគនព្លអនគត។រ ករទាញយកសំរាមស្ងួត
ដ្លអាចក្ច្ន្ឡើងវិញរបានរ ដ្លរជារទម្ង់រមួយរន្រប្ព្ឹត្ិកម្មរ
សំណល់រ បម្ើឱ្យរគោលបំណងជាច្ើនររួមរមានរ ករទាញរយករ
ធនធានរដ្លមានតម្ល្រ ដើម្បីយកមកប្ើប្្ស់រឡើងរវិញរក្នុងខ្ស្
សងា្វ្ក់តម្ល្ន្ផលិតកម្មផ្ស្ងទៀតរ កត់បន្ថយបរិមាណសំរាមរ
ដ្លមានតម្ូវកររទីលានរសម្្ប់ចាក់រ និងបង្វ្រសំរាមច្ញពីររ
ទីលានចាក់សំរាមជំនួសឱ្យករដ៊តសំរាមរ និងករបោះរចោលរសំរាមរ
ពាសវាលពាសកល។រ

រូបភាពទី   ៨៖ ដែប៉ូអែតចាយក្នុងខែត្តកែប

24 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ផ្លូវកររបស់ខ្ត្ក្បរបច្ចុប្បន្នន្ះរព៊ំ
រួមមានករទាញយកវត្ថធុាត៊ដើមជាអ្តចាយស្ងតួនោះឡើយរ ដ្លរ
ជាករបាត់បង់ប្ភពចំណូលបន្ថម្មួយរតាមរយៈករយកធនធានរ
ទំាងអស់នោះទៅលក់យកប្្ក់មកវិញ។20រ បច្ចប្ុបន្នមានត្វិស័យររ
ក្្ប្ព័ន្ធប៉៊ណោ្ណ្ះរ រដ្លរផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់រលើរកររទាញររ
យកអ្តចាយស្ងួតមកវិញរ និងដើរតួនទីរជាករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរត្រ
មួយគត់រនក្នុងករញ្កសំណល់រនប្ភពររដើមរ (សូមមើលរ
មាតិកដ្លមានចំណងជើងថរ "ករចូលរួមក្នុងភពជាដ្គូ"រ ។រ
ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ព្ញល្ញពីករទាញយកអ្តចាយរ
ស្ងួតររ កម្មវិធីពង្ឹងរ និងជំរ៊ញរកររញ្កររសំណល់រនរប្ភពរ ចាំបាច់រ
ត្ូវធ្វើឡើងរនិងរប្កន់ខា្ជ្ប់ដោយប្ជាជនរក្នុងរមូលដ្ឋ្នរ។

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖រ ករបា៉្ន់ប្មាណលើឱកសរ
ដើម្បីដក់បញ្ចូលរករទាញយកអ្តចាយក្នុងខ្ត្ក្បរ គួរត្ូវរបានរ
ធ្វើឡើងររបើទោះបីជានក្នុងទម្ង់ប្បវិមជ្ឈករខា្ន្តតូចក្ដីរដោយរ
ហ្ត៊ថររប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់រក្នុងទម្ង់ប្បន្ះររផ្ដល់ឱកសរដើម្បីរ
បង្វ្ររសំណល់ច្ញពីទីលានចាក់សំរាមផងរ ហើយស្បរជាមួយរ
គា្ន្នោះរ ក៏ផ្ដល់លទ្ធភពរកបានចំណូលរមួយចំនួនររ តាមររយៈកររ
លក់សមា្ភ្រៈដ្លបានទាញយករមករវិញនោះផងដ្រ។រ ឱកសរក្នុង
ករសា្ថ្បនទីតាំងក្ច្ន្ថ្ន្ក់តំបន់រជាមួយខ្ត្កំពតរ គួរត្ូវរបានរ
ពិចារណរដំណលគា្ន្ជាមួយជម្ើសដទ្ទៀតរ។រ

វិសធនកម្មអន៊សញ្ញ្រBaselររដ្លបានរអន៊ម័តក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩រ
តម្ូវឱ្យមានករតាមដនលើករដឹកជញ្ជូនរសំណល់រ បា្ល្ស្ទិករវាងរ
ប្ទ្សរដ្លមានន័យថររប្ទ្សនំច្ញចាំបាច់ត្ូវបានទទួលរ
ករយល់ព្មពីប្ទ្សទទួលរក្នុងកររដឹកជញ្ជូនររសំណល់បា្ល្ស្ទិករ
ដ្លរមានរជាប់ម្រោគរ សំណល់ចម្៊ះរ ឬមិនអាចក្ច្ន្ប្ើប្្ស់រ
វិញបានរ (Holden, 2019)។រ ទោះយ៉្ងណក្ដីរ ករអន៊វត្ន្ះររ
ព៊ំបានជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទ្ល់ដល់កររបង្កើតសំណល់បា្ល្ស្ទិកក្នុង
ស្៊កក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាឡើយរ ដោយរក្នុងរនោះរររ មានករបា៉្ន់រ
ប្មាណថររ លំនដ្ឋ្នក្នុងទីប្ជ៊ំជននីមួយៗរបោះថង់បា្ល្ស្ទិករ
ចំនួនរ ២រ�០០០រ ថង់ចោលក្នុងមួយរឆ្ន្ំរ (Ellis-Petersen, 2018)។រ
ជាងរ ៨០%រ ន្បា្ល្ស្ទិកក្នុងតំបន់សម៊ទ្ត្ូវបានបង្កើតឡើងរ ពីរ
ប្ភពក្នុងបណ្ត្ប្ទ្សអាសា៊្នរដ្លចូលទៅក្នុងរសម៊ទ្តាមបឹងរ
ស្ទឹងរ ទន្ល្ររ (Faulder, 2018)។រ ប្ជាជនក្ីក្តាមតំបន់ឆ្ន្ររ
រងផលប៉ះពាល់យ៉្ងធំធ្ងរ បើគិតទៅលើទិដ្ឋភពដ្លពួកគ្រ
ត្ូវពឹងរផ្ន្កលើទឹកដបរព្មទាំងកង្វះលទ្ធរភពរទទួលបានជម្ើសរ
ក្នុងរករប្មូលររ និងបោះចោលសំណល់រ ជាហ្ត៊ធ្វើឱ្យរសហគមន៍
ទាំងនោះពោរព្ញទៅដោយបា្ល្ស្ទិកររ(Ellis-Petersen, 2018)។

បែអប់ទី ៥៖ ផលប៉ះពាល់នែបា្លែស្ទិកមកលើតំបន់ឆ្នែរកម្ពុជា

វិស័យអាទិភាព៖ ការគែប់គែងសំណល់ដែលមានលក្ខណៈ 
វិមជែឈការ

ករដក់ច្ញនូវដំណោះស្្យជាក់ស្្ងរ ដើម្បីដោះស្្យ
បញ្ហ្ប្ឈមន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់នក្នុងខ្ត្ក្បរទាមទារឱ្យរ
មានករប្ើប្្ស់វិធីសាស្្មួយរ ដ្លធ្វើករពិចារណពីបញ្ហ្រ

20រ រកិច្ចប្ជ៊ំជាមួយរអាជា្ញ្ធររក្៊ងរក្បររក្នុងខ្ម្សារឆ្ន្ំរ២០១៩

ពិបាកដ្លប្ព័រន្ធបច្ចុប្បន្នកំព៊ងជួបប្ទះរដូចជារធនធានហិរញ្ញវត្ថុរ
និងកម្មករជំនញនមានចំនួនកំណត់ជាដើម។រ ថ្វីបើទីក្៊ងធំៗរ
កំព៊ងឈានទៅរកករវិនិយោគលើរហ្ដ្ឋរ្ចនរសម្ពន័្ធរួមមួយរ ដ្លរ
មានថ្ល្ចំណយខ្ពស់រ ដូចជាររ រោងចក្បំល្ងសំណល់ទៅជារ
ថមពលរនិងរកន្លង្ទាញយកធនធានប្ើប្្ស់ឡើងវិញរក៊្ងតូចៗរ
នព៊ំទាន់ស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អរ ដើម្បីអាចទទួលបានអត្ថប្យោជន៍រ
ពីរគោលរវិធីរទំាងអស់ន្ះទ្របើគិតទៅលើបរិមាណសំណល់តិចតួចរ
របស់ខ្លួនររ ថ្ល្ចំណយររ និងបញ្ហ្ប្ឈមរផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យារពាក់ព័ន្ធរ
នឹងរប្តិបត្ិកររបស់ប្ព័ន្ធទាំងន្ះរ។រ ប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់ររឹងរទីរ
ប្ជ៊ំជននកម្ិតសហគមន៍រ អាចសម្្ចលទ្ធផលបានរប្ហាក់
ប្ហ្លគា្ន្ជាមួយប្ព័ន្ធដ្លមានរតម្ល្រខ្ពស់ៗររ (ដូចជាករបង្វ្ររ
សំណល់ររ និងករកត់របន្ថយសំណល់រជាដើម)រ និងផ្ដល់ឱ្យរ
សហគមន៍តូចៗរ ដ្លមានធនធានមានកម្ិតរកំណត់រនូវគំរូរកររ
វិនិយោគរដ្លអស់ថ្ល្តិចរ។រស្បរព្លរជាមួយគា្ន្ន្ះរគំរូទាំងអស់រ
ន្ះរ ផ្ដល់ឱកសអាចដក់បញ្ចូលរកម្មកររក្នុងវិស័យសំណល់ក្នុងររ
មូលដ្ឋ្នទាំងកម្មករក្នុងប្ព័ន្ធនិងក្្ប្ព័ន្ធរបញ្ចូលទៅក្នុងប្ព័ន្ធ
ទាំងអស់ន្ះ។

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖រ ប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់រដ្លមានរ
លក្ខណៈរ វិមជ្ឈកររ មានរប្តិបត្ិករលើគោលករណ៍ដ្លចាត់រ
ទ៊កថករធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្មរសំណល់បានរប្សើរបំផ៊តព្លនរកៀករ
ជាមួយចំណុចបង្កើតសំណល់។រ ជម្ើសក្នុងករធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្មរ
រួមមាន៖រករធ្វើជីកំប៉៊ស្ខា្ន្តតូចរដ្លជាករព៊កផ៊យន្រសំណល់រ
អាហាររ និងសំណល់សរីរាង្គដទ្ទៀតររ ដោយរសាររចរន្រខ្យល់រ
និងករញ្ករ និងប្មូលររអ្តចាយស្ងួតរ ដើម្បីរយករទៅលក់វិញ។រ
បើរមានរករប្ដ្ជា្ញ្ចិត្ដ៏រឹងមាំរ ខ្ត្ក្បរ រអាចរទទួលអត្ថប្យោជន៍រ
តាមររយៈករបង្កឱ្យមានកររចូលររួមរក្នុងរករញ្កវត្ថុធាត៊រដើមរឱ្យរ
កន់រត្បានប្សើរថ្មរទៀតរ កររកត់បន្ថយបរិមាណសំណល់រ
សរ៊បរដ្លរត្ូវយករទៅរបោះរចោលរ និងថ្ល្រចំណយរដ្លរពាក់រព័ន្ធរ
ជាមួយរថ្លដឹ្កជញ្ជនូរកករសំណល់រទំាងនោះទៅរបោះររចោល។រករណីរ
លើករល្ងរដ៏រសំខាន់រមួយចំពោះរគោលរវិធីរន្ះរគឺជាករអន៊វត្រឡដ៊តរ
កករសំណល់ររខា្ន្តតូច។រ កិច្ចពិភក្សាររមួយពីធាត៊គ្្ះរថ្ន្ក់ររបង្ករ
ឡើងរដោយកររអន៊វត្ន្ះក្នុងប្ទ្សចិនរ រត្ូវរបានរពិពណ៌នរក្នុងរ
ប្អប់ទី៦។

សាធារណជនមានក្ដីរកង្វល់ជាយូរមកហើយពីរករកកើតររ និងរ
ករបំភយរដោយអច្តននូវសារធាត៊ឌីអ៊កស៊ីនដ្លរជាសារធារត៊រ
ព៊លរ ស្ថិតនក្នុងបរិយកសរយៈព្លយូររ និងរមិនងាយរបំប្ករ
ធាត៊រ និងរសារធាត៊ព៊លផ្ស្ងទៀតដ្លដូចនឹងសារធាត៊ឌីអ៊កស៊ីនរ
បង្កឡើងពីរឡដ៊តកកសំណល់ទ្ង់ទ្្យធំ។រកង្វល់ជារច្ើនទាំងរ
ន្ះរត្ូវបានដោះស្្យតាមរយៈបច្ច្កវិទ្យាជឿនលឿនររ រួមមានររ
បច្ច្កវិទ្យាគ្ប់គ្ងចំហ្ះររនិងករបំព៊លខ្យល់។រទោះយ៉្ងណរក្ដីររ
ជាររឿយៗឡដ៊តដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់ក្នុងរតំបន់រជនបទប្ទ្សរ
ចិនរច្ើនរត្រមានរទំហំតូចរ ហើយមានករគ្ប់គ្ងករបំភយរ
ទៅក្នុងខ្យល់រយ៉្ងសាមញ្ញរបំផ៊តរឬគា្ម្នទាល់ត្សះ។ររ

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 25



ករពិនិត្យតាមដនរនិងនិយ័តកម្មលើរឡដ៊តរខា្ន្តតូចទាំងអស់រ
ន្ះរ ព៊ំត្ូវបានធ្វើឡើងជាប្ចាំររ ដូចមានទូទៅក្នុងរប្តិបត្ិកររ
ឡដ៊តខា្ន្តធំរឡើយរ។រ ចំណុចន្ះមានន័យថរ ករកើតមានរសាររ
ធាត៊ឌីអ៊កស៊ីនរបង្កឡើងរដោយឡដ៊តខា្ន្តតូចររ មានរកម្ិតខ្ពស់ជាងរ
អត្្រកើតឡើងរក្នុងរឡដ៊តរខា្ន្តរធំរជាខា្ល្ំង។រករសិក្សាមួយរបស់ររUS 

EPAរ បានកំណត់ឃើញថរ ករបំភយរសារធាត៊ឌីអ៊កស៊ីនរ ដ្លរ
បង្កឱ្យមានជំងឺមហារីករចេញពីការដ៊តរគំនរកាកសំណល់រចេញរ
ពីលំនដ្ឋ្នររ អាចរមានអត្្រខ្ពស់ជាងរករបំភយរ ដ្លរកើតរមានរ
នក្នុងរឡដ៊តកកសំណល់ទំនើបៗចំនួនរ២�០០០រដងរ។

ប្ភព៖រ(Yang et al., 2019)

បែអប់ទី  ៦៖ គែែះថ្នែក់បង្កឡើងដោយឡដុតសំរាមខា្នែតតូចក្នុង
បែទែសចិន

វិស័យអាទិភាព៖ ការកែលំអទីលានចោលសំរាមឱែយកាន់តែ
បែសើរឡើង

ករអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធដ្លមានភពអន៊លោមតាមផ្ន្កបរិសា្ថ្នរ
និងរមាននិរន្រភពសម្្ប់ករចោលសំរាមរ គឺជាធាត៊ដ៏ចាំបាច់រ
សម្្ប់ករបំព្ញម៊ខងាររបស់ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ក៊្ងឱ្យបាន
ត្ឹមត្ូវ។រ ទីលានចាក់សំរាមបច្ចុប្បន្នក្នុងខ្ត្ក្បរ ទាមទារឱ្យរ
មានករក្លំអឱ្យប្សើរឡើងរ ដើម្បីដក់បញ្ចូលកិច្ចករពារផ្ន្ក
បរិសា្ថ្នរ ដើម្បីករពារធនធានដីរ និងធនធានទឹក។រ ករទ៊កដក់រ
សំណល់មានភពរាយបា៉្យរ មិនមានករគ្បត្ឹមត្ូវរ ជាហ្ត៊ររ
ធ្វើឱ្យសំណល់ត្ូវបើកចំហរ ដ្លឱ្យទឹកភ្លៀងហូរចូលទៅក្នុងរ
គំនររសំរាមរ និងនំឱ្យកើតមានទឹកហៀរច្ញពីសំរាមបន្ថម្ទៀត។ររ
ខណៈព្លដ្លគួរត្មានករបង្កើតឡើងនូវយន្កររ ដើម្បីរទប់រ
សា្ក្ត់ដល់ករយកសំណល់ទៅបោះចោលពាលវាលពាសកលរ
ទីលានរចោលសំរាមរ សំណល់រឹងរ ចាំបាច់ត្ូវដំណើរករបានល្អរ
ដើម្បីទទួលសំណល់ដ្លព៊ំអាចយកទៅធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្មរ ឬបង្វ្ររ
តាមរវិធីរផ្ស្ងទៀតបាន។

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖រ វិធានករដោះស្្យបញ្ហ្ន្ះរ
គួរត្ូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានឱ្យមានករទ៊កដក់សំណល់ឱ្យបាន
សមស្បរនិងករយកសមា្ភ្រៈមកគ្បជាប្ចាំរពោលគឺជាជំហាន
ដ្លនឹងជួយកត់បន្ថយករបង្កើតឱ្យមានទឹកហៀរច្ញពីសំណល់រ
និងករណីភ្លើងឆ្ះរ ក្នុងព្លជាមួយគា្ន្នោះរ ក៏ជួយរារាំងក៊ំឱ្យមាន
សត្វចង្្ផងដ្រ។រ វិធានករគ្ប់គ្ងទឹកភ្លៀងរ គួរត្ូវបានយករ
មករពិចារណផងដ្រ។រ ដោយហ្ត៊ថប្តិបត្ិករទីតាំងចោលររ
សំណល់ដ្លមានលក្ខណៈប្សើរផ្ន្កបរិសា្ថ្នរត្ូវចំណយរធនរ
ធានច្ើនរ ករររៀបរចំឱ្យមានទីតាំងចោលសំណល់នថ្ន្ក់តំបន់រ
នទីកន្ល្ងដ្លមានទីតាំងល្អរ នចនោ្ល្ះពាក់រកណ្ត្លរផ្លូវររវាងរ
ខ្ត្ក្បរនិងខ្ត្កំពតរអាចដើរតួនទីជាយ៊ទ្ធសាស្្មួយក្នុងករ
ច្ករំល្កករវិនិយោគរ និងករចំណយផ្ន្កប្តិបត្ិករជាមួយ
ប្ជាជនកន់ត្ច្ើនឡើងរ និងផ្អ្កលើករបង់ពន្ធ។រ ន្ះរ គឺជាររ
យ៊ទ្ធសាស្្ប្ហាក់ប្ហ្លជាមួយយ៊ទ្ធសាស្្រ ដ្លបានររ
ពិពណ៌នខាងលើសម្្ប់ករទាញយកវត្ថុធាត៊ដើមអ្តចាយមករ
ប្ើប្្ស់ឡើងវិញផងដ្រ។

4>3 វិមជែឈការ

ដំណើរករវិមជ្ឈករក្នុងករផ្ដល់ស្វារបស់ក្៊ងរ កំព៊ងត្ូវរ
បានរអន៊វត្រ ដោយក្នុងនោះរ បញ្ហ្សំណល់រ គឺជាចំណុចផ្ដ្តកររ
យកចិត្ទ៊កដក់ដ៏សំខាន់របស់មនី្្នគ្ប់កមិ្តទំាងអស់។រ ផ្នក្រ
ន្ះរ លើកឡើងនូវដំណោះស្្យរ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញរ្ហរ្
ប្ឈមពាក់ព័ន្ធជាមួយវិមជ្ឈករដ្លកំព៊ងជួបប្ទះនខ្ត្ក្ប។

បញ្ហែបែឈមនៅថ្នែក់កែែមជាតិ

បញ្ហែបែឈមទី១ ៖ ទាំងអាជា្ញែធរខែត្ត និងអាជា្ញែធរ កែុង/សែុក  
ចុះកិច្ចសនែយាជាមួយកែុមហ៊ុនឯកជន 

ដំណោះស្្យរនិងអន្រាគមន៍ដ្លតូ្វបានស្នើឡើងសម្្ប់
បញ្ហ្ប្ឈមន្ះរមានដូចខាងរក្្ម៖

រy ក្សួងសំខាន់ៗទាំងរ០៣រ(ក្សួងបរិសា្ថ្នរក្សួងមហាផ្ទ្រ
ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចរ និងរហិរញ្ញវត្ថុរ)រ គួរបញ្ជូនរសារររឱ្យបានរររច្បាស់រ
លាស់រ រទៅកន់អាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ខ្ត្រ ឱ្យដឹងថរ រពួកគាត់ចាំបាច់រ
ត្ូវអន៊វត្តាមអន៊ក្ឹត្យរល្ខររ ១១៣រ (សូមមើលបន្ថ្មនរ
ផ្ន្កខាងក្្ម)។រករងារន្ះរ គួរត្ូវបានធ្វើឡើងតាមររយៈរ
កិច្ចប្ជ៊ំររួមរគា្ន្ររររបាយរករណ៍រករពិនិត្យតាមដនរនិងវាយតម្ល្រ
ដើម្បីរបញ្ជ្ក់អះអាងរពីករណីមិនរអន៊លោមតាមរឬមធ្យាបាយរ
ដទ្រទៀតក្នុងរកររផ្សព្វរផ្សាយច្បាប់ដូចជារខ្ស្វីដ្អូខ្លីរនតាមរ
អនឡាញរដោយពិពណ៌នរពីរបៀបរដ្លកររគ្ប់គ្ងរសំណល់រ
ប្បរវិមជ្ឈករររគួររត្ូវបានរអន៊វត្រ។

រy អន៊សាសន៍ច្បាស់លាស់ររទាក់ទងជាមួយរនឹងតម្ូវករកសាងរ
សមត្ថភពនថ្ន្ក់រស្៊ករ/ក្៊ងររដើម្បីអាចអន៊វត្អន៊ក្ឹត្យល្ខរ
១១៣។រករងារន្ះររអាចរសម្្ចបានររតាមររយៈររកររៀបចំរឱ្យរ
មានរករវាយតម្លត្មូ្វករកសាងសមត្ថភពរដ្លរមានរលក្ខណៈរ
សាមញ្ញរប៊៉ន្្រផ្ដត្រទិសដៅលើករអន៊វត្រជាក់ស្ដង្រហើយរភ្ជប់្រ
ជាមួយដោយផ្នករលម្អិតររ ដើម្បីរឆ្លើយតបចំពោះរស្ចក្ដីរ
តូ្វកររទំាងនោះ។រតមូ្វករដ្លចំាបាច់ររួមមានរកររគ្ប់គ្ងរ
ទូទៅររករច៊ះរកិច្ចរសន្យារតួនទីររបស់ស្៊ក/ក្៊ងដ្លរបានច្ងរ
ក្នុងរអន៊ក្ឹត្យររល្ខរ ១១៣រ ករលើកកម្ពស់ករយល់រដឹងរ និងរ
ប្ធានបទរបច្ច្កទ្សដទ្ទៀតរពាក់ព័ន្ធនឹងរសំណល់។

រy បង្កើតរឱ្យមានគោលករណ៍ណ្នំច្បាស់លាស់រ អំពីរបៀបរ
អន៊វត្រអន៊ក្ឹត្យរល្ខរ ១១៣រ និងរលិខិតរបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្រិរ
ពាក់រព័ន្ធរ។រ គោលករណ៍ណ្នំន្ះរ នឹងជួយកត់បន្ថយររ
កររបករស្្យខ៊សឆ្គងជារច្តនរក្ដរី និងអច្តនក្ដរីលើលិខិតរ
បទដ្ឋ្នរគតិយ៊ត្ិរ។រ អាស្័យដោយមានករប្ើប្្ស់រប្ព័ន្ធរ
ផ្សព្វផ្សាយរសង្គមញឹកញាប់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ គោលករណ៍រ
ណ្នំន្ះរគួរដក់ឱ្យមានវីដ្អូខ្លីនតាមអនឡាញរពោលគឺរ
ជារវីដ្អូរដ្លសាមញ្ញរប៉៊ន្្ពន្យល់យ៉្ងច្បាស់លាស់ពីររបៀបរ
ដ្លរគួរអន៊វត្រករគ្ប់គ្ងសំណល់ប្បរវិមជ្ឈករ។

រy ចូលរួមដោយផ្ទ្ល់ថ្មទៀតររ ជាមួយរ មន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ចរ និងរ
ហរិញ្ញវត្ថរុដើម្បីអាចនពួំកគចូ្លរមកក្នងុកិច្ចពិភក្សាផងដរ្។រ
យើងយល់ច្បាស់ថរ មន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ចរ និងហិរញ្ញវត្ថុរ គឺជារ

26 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



អាជា្ញ្ធរមើលរករខ៊សត្ូវលើបញ្ហ្រពាក់ព័ន្ធជាមួយររ ១)រររ កររ
រៀបចំច៊ះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នករផ្ដល់ស្វាវិស័យរឯកជនរ ២)រ
ករប្ើប្្ស់កញ្ចប់ថវិករបស់ក្៊ងរ និងរ ៣)រ ប្តិបត្ិកររ
ទីផ្សាររ និងករទ៊កដក់។រ ទោះរយ៉្ងរន្ះក្ដីរ ក្នុងខ្ត្ក្បរ
តួនទីររបស់រ មន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ចរ និងហិរញ្ញវត្ថុរ រត្ូវបានលើកឡើងរ
តិចតួចរហើយរព៊ំមានកិច្ចពិភក្សាដោយផ្ទ្ល់រត្ូវបានធ្វើឡើងរ
ជាមួយរមន្ទីរន្ះនឡើយទ្។

បញ្ហែបែឈមទី ២ ៖ ការបែើបែែស់ថវិការបស់អាជា្ញែធរខែត្ត 
និងសែុក/កែុង មិនអនុលោម បែកាសលែខ ០៧៣ ពាក់ព័ន្ធ
នឹងការបែើបែែស់កញ្ចប់ថវិកាសែវាអនាម័យបរិសា្ថែនសមែែប់
ការអនុវត្តមុខងារគែប់គែង សំរាម សំណល់រឹងទីបែជុំជននៅ
ថ្នែក់កែែមជាតិ

ដំណោះស្្យរ និងអន្រាគមន៍ដ្លត្ូវបានស្នើឡើងរទាក់រ
ទងរជាមួយបញ្ហ្ប្ឈមន្ះររមានដូចរជា៖

រy ស្វ្ងយល់រនិងចងក្ងជាឯកសាររពីរបញ្ហ្ប្ឈមក្នុងករក្នុង
ករប្ើប្្ស់រកញ្ចប់ថវិករ ដូចរមានច្ងក្នុងរប្កសល្ខរ
០៧៣។រ

រy ស្នើឱ្យមានដំណោះស្្យររ រួមទាំងវិសធនកម្មរដ្លអាចរ
ធ្វើឡើងបានរដើម្បីកត់បន្ថយរភពរឹងត្អឹងរដ្លមិនចាំបាច់ន
ក្នុងដំណើរកររៀបចំផ្នករថវិក។

រy បង្កើតរករណ្នំបងា្ហ្ញរឬគោលករណ៍ណ្នំច្បាស់លាស់រ
ស្ដីពីរបៀបប្ើប្្ស់រថវិករអនម័យររបស់រដ្ឋបាលរថ្ន្ក់រក្្មរ
ជាតិរដោយគោរពតាមសា្ម្រតីរបស់ប្កសល្ខរ០៧៣។

បញ្ហែបែឈមទី ៣៖ មានការជំរុញការអនុវត្ត និងការមើល 
ខុសតែូវ (ការពិនិតែយតាមដន និងវាយតម្លែ) មានកមែិត 
កំណត់ពីសំណាក់អាជា្ញែធរខែត្ត និង/ឬសែុក/កែុងលើការ 
អនុវត្តកិច្ចសនែយា

ដំណោះស្្យរ និងអន្រាគមន៍រ សម្្ប់របញ្ហ្ប្ឈមន្ះររ
ត្ូវបានស្នើឡើងរដូចរខាងររក្្ម៖

រy គាំទ្ករបង្កើតឱ្យមានប្ព័ន្ធរ ករពិនិត្យតាមដនរ និងរវាយរ
តម្ល្រ សម្្ប់ស្៊ក/ក្៊ងដ្លមានកិច្ចរសន្យាជាមួយរក្៊មហ៊៊នរ
ឯកជន។

រy ផ្ដល់ករគំាទ្បច្ចក្ទ្សរ(យ្៉ងហោចណស់នក្នងុដំណក់
កលដំបូងរៗ )រ ដ្លផ្ដល់មគ្គុទ្្ទសក៍រស្ដីពីរបៀបរអន៊វត្ប្ព័ន្ធររ
ករពិនិត្យតាមដនរនិងវាយតម្ល្។

រy រប្ើប្្ស់លទ្ធផលបានមកពីដំណើរកររជំនួយបច្ចក្ទ្សរស្ដពីីរ
ករពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្ន្ះរ ដើម្បីជារមូលដ្ឋ្នរ
ព័ត៌មានររសម្្ប់ថ្ន្ក់ជាតិរស្ដីពីរបៀបក្សម្ួលរប្កសរនិងរ
លិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិរដ្លរពាក់ព័ន្ធ។

បញ្ហែបែឈមនៅថ្នែក់ជាតិ

បញ្ហែបែឈមទី ១៖ មិនមានទិន្នន័យគួរជាទីជឿជាក់ដែល  
ពិពណ៌នាពីការរៀបចំកិច្ចសនែយាគែប់គែងសំណល់នៅថ្នែក ់
ខែត្ត និងថ្នែក់សែុក/កែុង

ដំណោះស្្យរ និងអន្រាគមន៍រសម្្ប់បញ្ហ្ប្ឈមន្ះរ
រួមមាន៖

រy ក្សួងមហាផ្ទ្រ (រួមជាមួយររ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចរ និងរហិរញ្ញវត្ថុររ
និងរក្សួងបរិសា្ថ្ន)រ គួរធ្វើផ្នករដើម្បីរៀបចំរឱ្យមានករធ្វើ
ផ្នទីកិច្ចសន្យាជាមួយអាជា្ញធ្រខ្ត្រនិងស៊្ក/ក៊្ងទំាងអស់រ។

រy ករធ្វើផ្នទីន្ះរក៏គួរផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើរកររៀបចំរ
ផ្ន្ករកិច្ចសន្យារ សម្្ប់រករគ្ប់គ្ងសំណល់រតាមទីផ្សាររ
ផងដ្រ។

បញ្ហែបែឈមទី ២៖ ការពិនិតែយតាមដន និងវាយតម្លែ នៅ 
មានកមែិត និងមិនមានការសមែបសមែួលគា្នែបានល្អពីថ្នែក់
ជាតិមកលើការគែប់គែងការសំណល់របស់រដ្ឋបាលថ្នែក់ 
កែែមជាតិ

ដំណោះស្្យរ និងអន្រាគមន៍សម្្ប់បញ្ហ្ប្ឈមន្ះរ
រួមមាន៖

រy រៀបចំឱ្យមានប្ព័ន្ធររ ករពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ រួមគា្ន្រ
ដ្លមានរដក់នក្្មក្៊មករងារបច្ច្កទ្សរទទួលបន្ទុក
ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នងុរដ្ឋបាលថ្នក់្ក្្មជាតិរដោយរ
មានកររចូលរួមពីរគ�ជ�អ�បរ(ឧ�រអង្គភពត្ួតពិនិត្យរវាយតម្ល្រ
និងព័ត៌មានរនិងរអង្គភពវិភគរនិងអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយរ)។

រy ស្វ្ងរកវិធីដើម្បីរបង្កឱ្យមានករចូលរួមរពីរ រក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចរ
និងរហិរញ្ញវត្ថុរឱ្យបានកន់ត្ជិតស្និទ្ធថ្មរទៀត។

បញ្ហែបែឈមទី ៣៖ ការគែបដណ្ដប់របស់អនុកែឹតែយលែខ 
១១៣ និងបែកាសលែខ ០៧៣ នៅមានកមែិតនៅឡើយ ជា
មួយនឹងការគែប់គែងសំណល់នៅតាមទីផែសារ

ដំណោះស្្យរ និងអន្រាគមន៍សម្្ប់បញ្ហ្ប្ឈមន្ះរ
រួមមាន៖

រy នក្នុងព្លវ្លាសមស្បរ គួរមានកិច្ចពិភក្សាររ តាមរយៈរ
ក្៊មករងារបច្ច្កទ្សស្ដីពីរ ករគ្ប់គ្ងសំណល់ររបស់រ
រដ្ឋបាលរថ្ន្ក់ក្្មជាតិទាក់ទងជាមួយតួនទីរ និងករទទួលរ
ខ៊សត្ូវរលើករគ្ប់គ្ងសំណល់រក្នុងរទីផ្សារ។

4>4 ការចូលរួមក្នុងភាពជាដែគូ

ទំនក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងរអ្នករពាក់ព័ន្ធននដ្លទទួលបន្ទុករ
ប្តិបត្ិកររក៏ដូចជារអ្នកពាក់ព័ន្ធដ្លរទទួលររស្វាប្មូលសំណល់រ
គឺមានភពចាំបាច់ណស់ររ ដើម្បីជួយដោះស្្យបញ្ហ្រផ្ន្ករ

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 27



អភិបាលរកិច្ចររ និងរអាទិភពក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ប្កបដោយ
ភពជោគជ័យ។រ ភពជាដ្គូន្ះរ ចាំបាច់ត្ូវមានករប្្ស្័យរ
ទាក់រទងររទៅវិញទៅមកប្កបដោយរប្សិទ្ធភពររ ក៏ដូចជាត្ូវរធ្វើរ
ករងារប្កបដោយករសហករគា្ន្រឈានរទៅសម្្ចរបានគោលរ
បំណងរួមររដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលររគួររជាទីចង់បាន។រអ្នកពាក់ព័ន្ធរ
សំខាន់ៗក្នុងរខ្ត្ក្បដ្លត្ូវបង្កឱ្យមានរករចូលរួមរ មានរដូចរ
ខាងក្្មរ៖

4>4>1 វិស័យកែែបែព័ន្ធ

ដូចបានកត់សមា្គ្ល់រួចហើយថរ វិស័យក្្ប្ព័ន្ធដើរតួនទីរ
សំខាន់រ ក្នុងកររក្ច្ន្រវត្ថុរធាត៊រដើមអ្តចាយមានតម្ល្រ ដូចជា៖រ
លោហៈរបា្ល្ស្ទិករនិងក្ដសរឹងជាដើម។រប្ព័ន្ធក្្ផ្លូវករក្នុងករ
ក្ច្នវ្ត្ថធុាត៊ដើមរមកប្ើប្្ស់ឡើងវិញរ តូ្វបានអភិវឌ្ឍឡើងផ្អក្
លើតម្ូវកររ ទីផ្សារសម្្ប់វត្ថុធាត៊ដើមទាំងន្ះ។រ ចំណុចរន្ះររ
ត្ូវបានបញ្ជ្ក់រររររររររក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្៊មករងាររ
ជាមួយរឈ្មួញកណ្ត្លទិញ-លក់អ្តចាយនរខ្ត្ក្ប។រ អ្នកធ្វើ
ករក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធរ រមានរចំណ្ះដឹងច្ើនពីតម្ល្រវត្ថុធាត៊ដើមរ
ហើយបានរអភិវឌ្ឍន៍យ៊ទ្ធសាស្្រ ដើម្បីបង្កើតរកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរ
ក្នុងករប្មូលរឱ្យបានជាអតិបរមារ ដើម្បីគាំទ្ដល់រសងា្វ្ក់តម្ល្ន្រ
ករក្ច្ន្ររបស់ររបររសម្្រប់រករប្ើប្្ស់ឡើងវិញរ(GIZ, 2018)។រ
តំបន់អាម្រិកឡាទីនរ រនរជួរម៊ខគ្ក្នុងអភិវឌ្ឍភពជាដ្គូររវាងអ្នក
ធ្វើករក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធរជាមួយប្ព័ន្ធផ្លូវកររ ហើយបានរ
អភិវឌ្ឍរវិធីសាស្្ដ៏ល្អរដើម្បីបង្កើតភពជាដ្គូរទាំងអស់ន្ះ។រករ
គាំទ្របស់រដ្ឋ្ភិបាលចំពោះសងា្វ្ក់តម្ល្រ ដ្លមានបច្ចុប្បន្នន្ះររ
ជួយពង្ឹងរសហគមន៍ងាយរងគ្្ះររ និងជំរ៊ញឱ្យពួកគ្គាំទ្ដល់រ
ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងរសំណល់ដ្លមានបច្ចុប្បន្នររ(WRI, 2018)។

បទពិសោធន៍ពីបែទែសផែសែងៗលើការដក់បញ្ចូលវិស័យកែែ
បែព័ន្ធទៅក្នុងបែព័ន្ធផ្លូវការ

សា្ថ្បនបន្ថ្មលើទស្សនទានររ ដ្លដក់បញ្ចូលអ្នករីសរ
អ្តចាយរក្នុងវិស័យរក្្ប្ព័ន្ធទៅក្នុងប្ព័ន្ធប្មូលសំណល់ផ្លូវ
ករររ មានគំរូផ្ស្ងៗជារច្ើនរួចជាស្្ចមកហើយ។រ ឧទាហរណ៍រ
មួយចំនួនដ្លបានមកពីរជ៊ំវិញពិភពលោកមានដូចខាងក្្ម៖
រy ធនគារសំណល់រ (ឥណ្ឌូណ្ស៊ី)៖រ អង្គភពទាំងអស់រន្ះរ
ប្តិបតិ្ករផ្អ្កលើរទស្សនទានរបស់ធនគាររពាណិជ្ជកម្មដោយរ
អតិថិជនយកសំណល់មកដក់ផ្ញើររ ហើយត្ូវបានកត់ត្្ក្នុង
សៀវភៅបញ្ជីធនគាររ ហើយនរច៊ងររឆ្ន្ំរ ករទូទាត់ជាសាច់រ
ប្្ក់ត្ូវបានធ្វើឡើងរ ផ្អ្ករលើរបរិមាណសំណល់ដ្លបានរ
យកមកផ្ញើររ(Salim, 2013)។
រy ករវិភគលើកិច្ចខិតខំរ ដើម្បីដក់បញ្ចូលអ្នកធ្វើករក្នុងរវិស័យររ
ក្្ប្ព័ន្ធទៅក្នុងប្ព័ន្ធរផ្លូវកររ (អាម្រិចឡាទីន)៖រ របាយរ
ករណ៍ររបស់រ EIUរ ន្ះរ ពិនិត្យរលើររកិច្ចខិតខំក្នុងរក្៊ងរទាំងរ ១២រ
នតំបន់អាម្រិចឡាទីនរដោយផ្ដ្តរករយកចិត្ទ៊កដក់លើកររ
ដក់បញ្ចូលរកម្មករធ្វើករក្នុងវិស័យរស្ដ្ឋកិច្ចក្្ប្ព័ន្ធរ (Econ-

omist Intelligence Unit, 2017)។

រy ផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវសម្្ប់ករដក់បញ្ចូលកម្មករក្្ប្ព័ន្ធទៅររ
ក្នុងកិច្ចខិតខំគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរបស់រក្៊ងរ (ប្ទ្សស៊្ប៊ី)៖រ
ឯកសាររៀបចំឡើងដោយរ GIZរ ន្ះរ រគូសបញ្ជ្ក់ពីដំណើរកររ
និងវិធីសាស្្រ ដើម្បីរឆ្លើយរតបជាមួយករដក់បញ្ចូលរអ្នករីសរ
អ្តចាយក្នុងរវិស័យររក្្រប្ព័ន្ធរ(GIZ, 2018)។
រy សហករណ៍សំណល់តំបន់អាងទន្ល្រ Naivashaរ (ប្ទ្សរ
ក្នយ៉្)៖រ ដោយរមានដ្គូរររអន្រជាតិរគាំទ្ររដល់រសហករណ៍រ
ដ្លរផ្ដ្តរកររយករចិត្រទ៊ករដក់រលើរករប្មូលបា្ល្ស្ទិករ និងរ
ក្ដសរឹងនក្នុងតំបន់បឹងរន្ះ។រ ករលក់វត្ថុធាត៊ដើមដ្លរ
ប្មូលបានទៅឱ្យរអ្នកប្មូលរទិញរ ចំណ្កប្្ក់ដ្លបានមករ
ត្ូវបានយកទៅប្ើប្្ស់ដើម្បីរគាំទ្ដល់សកម្មភពររបស់រ
សមាជិករ(GIZ, 2018)។

បែអប់ទី  ៧៖ សហករណ៍សំណល់ និង ធនាគារសំណល់ 

ករផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយខ្ត្ក្ប៖រ កម្មករក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធរ
ក្នុងខ្ត្ក្បរ បានទ្ទង់ជីវភពរស់នតាមរយៈករប្មូលរ និងរ
កររលក់សមា្ភ្រៈអ្តចាយ។រ តាមរយៈករគាំទ្លើកិច្ចខិតខំរបស់
ពួកគាត់រនិងជួយជ្្មជ្្ងរក្នុងករពង្ីកករញ្កសំណល់រនិងរ
កររីសយកវត្ថុធាត៊ដើមមកវិញរ រដ្ឋ្ភិបាលរ អាចជួយសម្បររ
សម្ួលករតភ្ជ្ប់កិច្ចខិតខំទាំងអស់ន្ះរ ជាមួយប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងរ
សំណល់ផ្លូវករដ្លមានបច្ចុប្បន្នរ ដោយផ្ដល់ជាច្កផ្លូវរ ដើម្បីរ
ជំរ៊ញរប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់រ និងគាំទ្ដល់ប្ជាជនងាយរងគ្្ះរ
ផងដ្រ។រ ករងារន្ះរ អាចសម្្ចបានតាមរយៈគំរូដ្លមានរ
បច្ចុប្បន្នរដូចជាធនគារសំណល់ប្ទ្សឥណ្ឌូណ្ស៊ីរឬតាមរយៈរ
ក្៊មរអ្នករីសសំណល់រ (សូមមើលរ ប្អប់ទី៧រ ស្ីពីរ សហករណ៍រ
សំណល់រនិងរធនគារសំណល់)។

4>4>2 វិស័យឯកជន

តួនទីវិស័យឯកជនក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់កម្ពុជារជារទូទៅរ
មានភពល្ចធ្ល្រ ជាពិស្សរ ក្នុងតំបន់ទីប្ជ៊ំជនដ្លក្នុងនោះរ
តមូ្វឱ្យមានស្វាសំណល់ដ្លមានភពជឿជាក់កមិ្តខ្ពស់។រភពរ
ញឹកញាប់ន្ដំណើរកររ និងភពពឹងផ្អ្កលើប្តិបត្ិករឯកជនរ
ក្នុងររទីក្៊ងរនកម្ពុជារ គឺខ៊សប្ល្កពីបទពិសធន៍របស់ទីក្៊ងនន
ក្នុងបណ្ត្ប្ទ្សកំព៊ងអភិវឌ្ឍជាច្ើនទៀតរ ដោយក្នុងនោះរកររ
ប្មូលសំណល់ជារឿយៗរ ជាវិស័យរបស់អង្គភពប្តិបត្ិកររ
សាធារណៈរដោយមានទិដ្ឋភពន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់រត្ូវបានរ
ជួលទៅឱ្យស្វាខាងក្្រ(Cointreau-Levine, 1994)។រភពពឹង
ផ្អ្ករបស់កម្ពុជាលើប្តិបតិ្ករវិស័យឯកជនភ្ជ្ប់ជាមួយលទ្ធភព
កម្ិតរទាបរបស់ពលរដ្ឋក្នុងករទទួលបានស្វាសំណល់រ បងា្ហ្ញ
ពីភពចំាបាច់ន្ករគិតឡើងវិញពីទំនក់ទំនងរវាងប្តិបតិ្ករវិស័យរ
ឯកជនរនិងអាជា្ញធ្រគ្ប់គ្ងសំណល់។រយើងឃើញយ្៉ងច្បាស់ថរ
បច្ចុប្បន្នន្ះរ ប្តិបត្ិករឯកជនបានឆ្លើយតបចំពោះតម្ូវករកន់
ត្ច្ើនឡើងរបស់សាធារណជនរ តាមរយៈករផ្ដល់ជំនញរ ភពរ
អាចបត់ប្នបានរនិងធនធានរជាកិច្ចឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមរ
ដ៏ធំធ្ងក្នុងវិស័យសំណល់រដ្លកន្លងមករគឺជាករចំណយផ្ទ្ល់
ដ៏តិចតួចចំពោះរដ្ឋ្ភិបាលរ(Kaza et al., 2018)។រ

28 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ស្បព្លជាមួយគា្ន្ន្ះដ្ររគំរូន្ះរក៏មានភពចនោ្ល្ះខ្វះខាតរ
មួយចំនួនដូចជា៖

រy ភពមានកម្ិតន្ចំណ្ះដឹងផ្ន្កករគ្ប់គ្ងសំណល់រ និងរ
សមត្ថភពទទួលខ៊សត្ូវពីររដ្ឋ្ភិបាល។

រy ករពឹងផ្អ្កហួសប្មាណលើរដំណោះស្្យរពីវិស័យរឯកជនរ
ចំពោះរបញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កបរិសា្ថ្នររនិងរកររគ្ប់គ្ងសំណល់រ

រy ករសម្បសមួ្លមានកម្ិតកំណត់រវាងរអាជា្ញ្ធររដ្ឋ្ភិបាល
ដ្លជាអ្នកទទួលខ៊សត្ូវរ ប្តិបតិ្ករឯកជនរ និងអ្នកបង្កើតរ
សំណល់ជាសាធារណជនដ្លទទួលស្វាររ និងរបញ្ហរ្ប្ឈមរ
ក្នុងរករប្ងច្កករទទួលខ៊សត្ូវរចំពោះភពមិនរអន៊លោមរ
តាមច្បាប់។

រy កិច្ចសន្យាជាច្ើនធ្វើឡើងដោយរដ្ឋ្ភិបាលក្នុងកម្ិតផ្ស្ងៗររ
ជាមួយប្តិបត្ិករត្មួយររដ្លទាមរទារឱ្យមានករប្្ស្័យ
ទាក់ទងផ្ទក្្នងុរដ្ឋភិ្បាលរក្នងុកមិ្តខ្ពស់រដើម្បីធានរប្សិទ្ធរផលរ
ន្រប្តិបត្ិករ។

រy ករជួលស្វារខាងក្្ទាំងស្៊ងសម្្ប់រវិស័យសំណល់រ ធ្វើរ
ឱ្យករជំរ៊ញករអន៊វត្រនិយ័តកម្មផ្ន្ករសំណល់ជួបករលំបាករ
ដោយហ្ត៊ថរ ដ្នសមត្ថកិច្ចរកន់ត្មិនច្បាស់លាស់ររ ធ្វើឱ្យរ
កររវិនិច្ឆ័យពីភពមិនអន៊លោមតាមររ ឬករបំពានរមានភពរ
ស្ព្ចស្ពិលររ(Spoann et al., 2019)។

ករផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយខ្ត្ក្ប៖រ បន្ទ្ប់ពីមានករធ្វើផ្នទរីរ
ស្វាប្មូលសំណល់ដ្លផ្ដល់ដោយប្តិបត្ិករឯកជនរ ត្ូវរ
កំណត់ររករចនោ្ល្ះខ្វះខាតស្វារ និងកំណត់យ៊ទ្ធសាស្្រដើម្បីឆ្លើយ
តបចំពោះភពខ្វះខាតទាំងនោះរតាមរយៈករដក់បញ្ចូលរនិងរកររ
ពងី្កករច៊ះកិច្ចសន្យារ និងបង្កើនករមើលខ៊សតូ្វលើប្តិរបតិ្ករ
ទាំងអស់នោះពីសំណក់រដ្ឋ្ភិបាល។

4>4>3 ការចូលរួមរបស់សហគមន៍

ករផ្សារភ្ជ្ប់រសហគមន៍មូលដ្ឋ្នរ និងអង្គករននជាមួយរ
សកម្មភពកត់បន្ថយសំណល់រ និងរករក្ច្ន្សំណល់ឡើងវិញររ រ
តាមរយៈករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងករអប់រំរ និងករលើកកម្ពស់កររ
យល់ដឹងរ គឺជារយ៊ទ្ធសាស្្ដ៏រឹងមាំរ ដើម្បីលើករទឹកចិត្ឱ្យមានកររ
យល់ដឹងទូលំទូលាយថ្មទៀតរ ពីរសារៈសំខាន់រន្កររគ្ប់គ្ងរ
សំណល់បានតឹ្មតូ្វរ។រភពជាដ្គូដ៏រឹងមំាជាមួយសហគមន៍រអាចរ
ត្ូវបានយកមកប្ើប្្ស់រ ដើម្បីរជ្ើសរីសប៊គ្គលរ និងអង្គភពរ
"គំរូ"រ ដ្លគាំទ្ដល់កំណ្ទម្ង់គ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធសំណល់។រ កររ
គាំទ្ន្ះរ គឺចាំបាច់ណស់រដើម្បីបង្កើតឱ្យមានវប្បធម៌រ រដ្លដក់រ
បញ្ចូលករគ្ប់គ្ងសំណល់រ ដោយរយករចិត្ររទ៊កដក់ដោយរមានរ
ករគិតគូរពីបរិសា្ថ្នរ។រ ករចូលរួមពីសហគមន៍រ អាចមានទម្ង់រ
ផ្ស្ងៗជាច្ើនររដូចជារទម្ង់សាមញ្ញមួយចំនួនដោយគ្្ន់ត្បង្ករ
ករចូលរួមពីអង្គករសហគមន៍ដ្លមានបច្ចុប្បន្នរ ដូចជារ ក្៊មរ
ដ្លផ្ដ្តរករយកចិត្ទ៊កដក់លើករអប់រំរ ឬរសកម្មភពផ្ន្ករ
វប្បធម៌រ ហើយអាចរពង្ីកដល់អង្គករដ្លរផ្្តករយកចិត្រទ៊ករ

ដក់ខាងផ្ន្ករសង្គមរ ក្៊មសាសនររ អង្គករផ្ន្កបរិសា្ថ្នររ ឬរ
សា្ថ្នប័នរដទ្ទៀត។រ សមាសភពរបស់ក្៊មទាំងរអស់ន្ះររ ពឹងរ
ផ្អ្កភគច្ើនលើចំនួនរ និងចំណប់អារម្មណ៍របស់ក្៊មរដ្លរ
ចូលរួមយ៉្ងសកម្មនក្នុងសហគមន៍រជាក់លាក់។

ករផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយខ្ត្ក្ប៖រ តាមរយៈករកំណត់រករ
អង្គកររក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋ្នររ ដ្លមានរចំណប់ររអារម្មណ៍ទៅ
លើផ្ន្កណមួយន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់រ និងរកិច្ចករពារបរិសា្ថ្នរ
កិច្ចរសន្ទនរ អាចរត្ូវបានរបង្កើតឡើងរ ដើម្បីរកំណត់រកវិស័យរជារ
ចំណុចផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់រួមរ ក៏ដូចជាឱកសរសម្្ប់រកររ
អភិវឌ្ឍភពជាដ្គូជាក់លាក់រ។រ សកម្មភពរទាំងអស់ន្ះរ អាចរួមរ
មានររ ករសមា្អ្តឆ្ន្ររ ឬរសកម្មភពរលើកកម្ពស់ករយល់ដឹងប្បរ
អប់រំជាដើម។

4>4>4 ទែសចរណ៍បែកបដោយនិរន្តរភាព

ខ្ត្ក្បរគឺជារតំបន់គោលដៅទ្សចរណ៍ឆ្ន្រសម៊ទ្សម្្ប់រ
អ្នកធ្វើដំណើរកម្សាន្ដ្លផ្សារភ្ជ្ប់រ សកម្មភពររជាមួយធម្មជាតិ។រ
ខ្ត្ក្បរក៏ជាតំបន់គោលដៅរទ្សចរណ៍ម្ហូបអាហារររដ្លគ្ត្ងរ
ចង់ទៅរទទួលទានក្ដ្មរក្នុងមូលដ្ឋ្នផ្ទ្ល់រដោយបន្ថ្មរសជាតិជា
មួយម្្ចដំក្នុងតំបន់ន្ះ។រធនធានទាំងអស់រន្ះរពឹងផ្អ្ករជាខា្ល្ំងរ
លើទឹកសា្អ្តររនិងសម៊ទ្ដ្លគា្ម្នសំរាមររឆ្ន្រមានសណ្ត្ប់ធា្ន្ប់ល្អរ
និងបរិសា្ថ្នធម្មជាតិរដ្លលូតលាស់រល្អរ និងមានលក្ខណៈគាំទ្រ
ជាទូទៅរ។រ ប្ព័ន្ធអ្កូឡូស៊ីដ្លគាំទ្ដល់ជីវិតក្នុងសម៊ទ្រ និងរ
ជីវៈរចម្៊ះរសម៊ទ្មានភពរផ៊យស្ួយរខា្ល្ំងណស់រ បើរព៊ំមានកិច្ចរ
ករពាររគ្ប់គ្្ន់ទ្នោះររ ប្ព័ន្ធន្ះនឹងរត្ូវរដួលរលំ។រ ករប្កួត
ប្ជ្ងគា្ន្នកម្ិតអន្រជាតិរ ដើម្បីទទួលបានចំណូលពីវិស័យរ
ទ្សចរណ៍អន្រជាតិរនិងជាពិស្សរនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្ន្យ៍រគឺរ
មានសភពខា្ល្ំងក្ល្ររ (OBG, 2017)។រ ម្យា៉្ងទៀតរ យើងរ ក៏បានរ
យល់យ្៉ងច្បាស់ដ្រថរ ទ្សចរណ៍បង្កផលរប៉ះពាល់រដល់ករបង្កើតរ
ឱ្យមានសំរាមក្នុងមូលដ្ឋ្នរ និងកររប្ើប្្ស់ធនធានច្ើន។រ
ដើម្បីដោះស្្យរផលប៉ះពាល់រទំាងរអស់រន្ះររប្តិបតិ្ករទ្សរចរណ៍រ
មា្ច្ស់សណ្ឋ្គារររ និងភោជនីយដ្ឋ្នរ ព្មទាំងអ្នករផ្ដល់ស្វារ
ដទ្ទៀតរចាំបាច់រត្ូវរប្ដ្ជា្ញ្ចិត្រចំពោះកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរួមរដ្លរ
មានករសម្បសម្ួលរគា្ន្រ ដើម្បីបង្កឱ្យមានរករចូលរួមពីរភ្ញៀវរ
ទ្សចររតាមរយៈករលើករទឹកចិត្រឱ្យមានករទទួលរយកប្តិបតិ្រកររ
បដិសណ្ឋ្រកិច្ចរ ដ្លមានលក្ខណៈររប្កបដោយនិរន្រភពរ ដើម្បីរ
កត់បន្ថយរកររប្ើប្្ស់ធនធានជាទូទៅរនិងរករបង្កើតសំណល់។រ
ឧទាហរណ៍មួយន្គំរូករអន៊វត្ន្ះរ ត្ូវបានផ្ដល់ដោយរខ្ត្រ
សៀមរាបរ ដោយក្នុងនោះរ ក្នុងរយៈព្លរ ០៤ឆ្ន្ំរ កន្លងទៅន្ះរ
យ៊ទ្ធនករប្ើប្្ស់ដបទឹកសម្្ប់រប្ើប្្ស់ឡើងរវិញបានរច្ើនរ
ដងរ ត្ូវបារនរផ្ដួចផ្ដើមឡើងរ ដើម្បីកត់បន្ថយរចំនួនដបទឹករបា្ល្ស្ទិករ
ដ្លតូ្វបានរបរិភោគដោយអ្នកទ្សចរ។រ ចំនួនររករបង្កើតរសំណល់រ
ជាដបបា្ល្ស្ទិករបស់កម្ពុជារ បង្កើតឡើងដោយរភ្ញៀវរអន្រជាតិរ ត្ូវរ
បានបា៉្ន់ប្មាណថរ មានចំនួនរជាងររ ១0រ លានដបក្នុងមួយខ្រ
(Refill Asia, 2019)។

ករផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយខ្ត្ក្ប៖រ មិនខ៊សរពីស្ដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អ្ករ

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 29



លើរទស្ចរណដ៍ទទ្ៀតនោះឡើយររខត្រ្កប្មានឱកសជាច្ើនរ
ដ្លមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានលើបរិសា្ថ្នរ និងលើករកម្ពស់កររយល់រ
ដឹងរ តាមរយៈរករលើកទឹកចិត្រដល់ករខិតខំននររ ដូចជាកររផ្ដួច
ផ្ដើមគំនិតដបទឹកសម្្ប់ប្ើប្្ស់ឡើងវិញបានច្ើនដងរ ឬររ
សកម្មភពសហគមន៍ដើម្បីសមា្អ្តឆ្ន្រជារប្ចាំរនិងករដក់បញ្ចូលរ
សារពីរនិរន្រភពរ និងកិច្ចករពារបរិសា្ថ្នទៅរក្នុងអត្សញ្ញ្ណរ
របស់សហគមន៍ជាទូទៅ។

4>5 សំណើសកម្មភាពអនុវត្តសាកលែបង

កិច្ចខិតខំរបស់ក្៊មករងាររ ក�ជ�អ�ច�រ និងអង្គករមូលនិធិរ
អាស៊ីរ រផ្្តរករយកចិត្ទ៊កលើករស្វ្ងយល់ពីបញ្ហ្ប្ឈមក្នុង
ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្បរ និងស្វ្ងរកដំណោះស្្យរ
ចំពោះបញ្ហប្្ឈមទំាងអស់ន្ះផងដ្រ។រ អន៊សាសន៍ផ្នក្រគោលរ
នយោបាយដ៏រឹងមាំរ ផ្អ្កលើកិច្ចសន្ទនជាបន្បន្ទ្ប់រ និងផ្អ្កលើរ
ព័ត៌មានរបានមកពីកិច្ចពិភក្សាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋ្នក្នុង
ខ្ត្ក្ប។រ ដោយមានកររំពឹងទ៊កនូវធាត៊ច្ញទាំងអស់ន្ះរ
ជំហានកម្ិតមធ្យមមួយដ្លត្ូវរៀបចំរ រួមមានរ ករស្នើឱ្យមានរ
សកម្មភពអន៊វត្សាកល្បងមួយចំនួនផ្ដ្តលើខ្ត្ក្បរ ដោយ

ឈរលើមូលដ្ឋន្ន្ករយល់ដឹងបង្កើតឡើងដោយក៊្មករងារក្នងុ
កិច្ចពិភក្សារ និងកិច្ចប្ជ៊ំរយៈរព្លរ ០៣ថ្ង្រ ក៏ដូចជាដំណើរកររ
គាំទ្ដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់រ ដើម្បីប្មូលរ និងសំយោគព័ត៌មាន
នដំណក់កលផ្ស្ងៗន្ករស្្វជ្្វ។

ដើម្បីយល់ពីជំហានដ្លចាំបាច់រ ក្នុងករក្លំអករបំព្ញររ
ម៊ខងាររបស់ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់នព្លបច្ចុប្បន្នក្នុងខ្ត្ក្បរ
ជាដំបូងគឺជាករសំខាន់ណស់រ ដ្លត្ូវកំណត់ពីគោលបំណង
ន្ករក្លំអ។រដំណើរករន្ះរនឹងជួយជ្្មជ្្ងដល់អ្នកធ្វើករ
សម្្ចចិត្ឱ្យអាចកំណត់បានរ មិនត្ឹមត្ពីជំហានដ្លពាក់ព័ន្ធ
ដើម្បីធ្វើករក្លំអត្ប៉៊ណោ្ណ្ះទ្រក៏ប៉៊ន្ដ្ថ្មទាំងអាចយល់ច្បាស់
ពីធនធានដ្លត្ូវករដើម្បីធ្វើកររ ផ្ល្ស់ប្ូរផងដ្រ។រ បន្ថ្មលើ
ករផ្ដល់ផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវរ ដំណើរករន្ះនឹងស្ដ្ងឱ្យឃើញពីករ
ប្្ជា្ញចិ្ត្ចំពោះសកម្មភពរ និងដើរតួនទីជាកតាលីករសម្្ប់ករ
ចូលរួមរបស់ដ្គូរជាតិរនិងអន្រជាតិ។

តារាងខាងក្្មគូសបញ្ជ្ក់ពីជំហានរយៈព្លមធ្យមរ និងរ
រយៈព្លវ្ងមួយចំនួនដ្លត្ូវកររ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្រ
ប្ឈមជាក់លាក់ដ្លបានរកឃើញនក្នុងខ្ត្ក្ប។រ
តារាងទី ៣៖ ជំហានរយៈពែលមធែយម 

និងរយៈពែលវែងដែលចំាបាច់តែវូមាន ដើមែបីដោះសែែយបញ្ហែបែឈមស្ដពីីសំណល់ក្នងុខែត្តកែប

បញ្ហែបែឈមពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយសំណល់

គោលដៅ ជំហានរយៈពែលមធែយម ជំហានរយៈពែលវែង

ករគ្បដណ្ដប់មិនបានរ
ព្ញល្ញន្រស្វារ
ប្មូលសំណល់

ករគ្បដណ្ដប់រទាំងរ
ស្៊ងន្ស្វារប្មូលរ
សំណល់

រy ធ្វើផ្នទីតំបន់ដ្លមានលទ្ធភពតិច
តួចក្នុងករទទួលបានស្វាប្មូលរ
សំណល់

រy កំណត់រកសមាសធាត៊របស់សំណល់

រy កំណត់ពីធនធានមន៊ស្សរនិងធនធាន
ឧបករណ៍ដ្លចាំបាច់ដើម្បីពង្ីករ
ស្វា

រy បង្កើតផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវសម្្ប់កររ
ពង្ីករស្វាកម្មប្មូលសំណល់រ

រy អភិវឌ្ឍយ៊ទ្ធសាស្្ដើម្បីធានឱ្យមាន
ធនធានសម្្ប់ដំណើរឆ្ព្ះទៅម៊ខ

រy កៀរគរធនធានដើម្បីផ្ដ្តគោលដៅ
លើចនោ្ល្ះខ្វះខាតផ្ន្កស្វា

រy ដក់បញ្ចូលធនធានមន៊ស្សរនិងរ
ឧបករណ៍រររតាមករចាំបាច់

រy អន៊វត្ផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវ

រy បង្កើតប្ព័ន្ធរករពិនិត្យតាមដនរ
និងវាយតម្ល្រដើម្បីធានករតាមដនរ
វឌ្ឍនភពរនិងករក្លំអ

ករបោះចោលរសំរាមរ
ខ៊សច្បាប់/ករដ៊តរ
សំណល់ពាសរវាលរ
ពាសកល

ល៊បបំបាត់ករណីរ
ករចោលខ៊សច្បាប់/
ករដ៊ត

រy ផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចខិតខំដើម្បីសម្្ចបានរ
ករប្មូលសំណល់ដ្លមានករគ្បរ
ដណ្ដប់រព្ញល្ញ

រy រៀបចំរនិងអន៊វត្យ៊ទ្ធនករលើករ
កម្ពស់ករយល់ដឹង

រy វិភគលើជម្ើសហាមឃាត់/ជំរ៊ញកររ
អន៊វត្ច្បាប់

រy កិច្ចខិតខំជាបន្ដបន្ទ្ប់ក្នុងករលើកររ
កម្ពស់ករយល់ដឹងដ្លគាំទ្ដល់រ
ស្វាប្មូលសំណល់ដ្លមានរកររ
គ្បរដណ្ដប់រព្ញល្ញ

រy ដក់ឱ្យប្តិបត្ិករបំរាម/កិច្ចខិតខំក្នុង
ករជំរ៊ញករអន៊វត្ច្បាប់

រy អន៊វត្គោលករណ៍គា្ម្នករអត់ឱនរ
(Zero tolerance)រនតំបន់ប្ជ៊ំជន

30 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



បញ្ហែបែឈមពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយសំណល់

គោលដៅ ជំហានរយៈពែលមធែយម ជំហានរយៈពែលវែង

ទីលានចាក់សំរាមមិនរ
មានប្តិបត្ិកររនិងរ
ករគ្ប់គ្ងរត្ឹមត្ូវ

ទីលានចាក់សំរាមរ
ដ្លមានរករគ្ប់រ
គ្ង/ប្តិបត្ិកររ
ត្ឹមត្ូវ

រy វាយតម្លល្ើករអន៊វត្នព្លរបច្ចប្ុបន្នរ
/អភិវឌ្ឍផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវដើម្បីរក្តម្ូវ

រy អន៊វត្ករផ្ល្ស់ប្ូរប្តិបត្ិករដ្លរ
អស់តម្ល្ថោករនិងងាយស្ួលអន៊វត្

រy កំណត់រកឱកសដើម្បីដក់បញ្ចូលរ
វិស័យក្្ប្ព័ន្ធ

រy ពិនិត្យរកឱកសសម្្ប់ទីលានចាក់រ
សំរាមរថ្ន្ក់តំបន់ជាមួយខ្ត្កំពត

រy ករអន៊វត្ជំហានផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវរ
ដើម្បីក្ទម្ង់/ដោះស្្យផលរ
ប៉ះពាល់

រy បង្កើតករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីបណ្ដុះរ
បណ្ត្លរនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភពកម្មករ

រy ធានឱ្យមានប្្ក់ចំណូលមានរស្ថរិភព
ដើម្បីគាំទ្ដល់ប្តិបត្ិករទីលានរ
ចាក់សំរាម

ប្ព្ឹត្ិកម្មកកសំណស់រ
តិចតួចនរម៊នករចោលរ
សំណល់

ករញ្កសំណល់រ
ដ្លអាចយកទៅរ
ក្ច្ន្ឡើងវិញរនិងរ
សំណល់សរីរាង្គរ
នប្ភពរម៊នព្លរ
យកទៅបោះចោល

រy បង្កើតកិច្ចសន្ធនរវាងប្ជាពលរដ្ឋរ
និងពាណិជ្ជកររដើម្បីរៀបចំគម្្ងរ
លើករទឹកចិត្ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរ៊ញ
ករញ្ករសំណល់នប្ភពផ្ទ្ល់រ
សម្្ប់គោលបំណងរក្ច្ន្ឡើងវិញ

រy បង្កើតកិច្ចសន្ទនជាមួយអ្នកបង្កើតរ
សំណល់ធំៗរ(ទីផ្សារ)រស្ដីពីកររ
គ្ប់គ្ងរសំណល់សរីរាង្គ

រy ផ្ដចួផ្ដើមភពជាដ្គូដើម្បីអភិវឌ្ឍរប្ពឹ្តិ្
កម្មខា្ន្តតូចលើសំណល់សរីរាង្គ

រy កំណត់រកឱកសដើម្បីធ្វើជាដ្គូរជាមួយរ
វិស័យក្្ប្ព័ន្ធលើករទាញយករ
សំណល់ស្ងួតដ្លអាចក្ច្ន្រយករមករ
ប្ើប្្ស់ឡើងវិញ

រy កំណត់រកធនធានរនិងជំនួយបច្ច្ករ
ររទ្សដើម្បីអន៊វត្គម្្ងលើកទឹកចិត្រ
ដើម្បីលើរកកម្ពស់កររញ្កសំណល់រ
នរប្ភពផ្ទ្ល់រនិងប្ព្ឹត្ិកម្មរ
សំណល់រសរីរាង្គរនិងសំណល់ស្ងួតរ
ដ្លអាចក្ច្ន្ប្ើប្្ក់ឡើងវិញ

រy អន៊វត្យន្ដករភពជាដ្គូជាមួយវិស័យ
ក្្ប្ព័ន្ធរដើម្បីជំរ៊ញដំណើរករ

បា្ល្ស្ទិកក្នុងដ្នសម៊ទ្រ
និងនតាមឆ្ន្រសម៊ទ្

កត់បន្ថយបា្ល្សិ្ទកន
ក្នុងដ្នសម៊ទ្រ
និងតាមឆ្ន្រសម៊ទ្

រy ជំរ៊ញកិច្ចខិតខំក្នុងករប្មូលសំណល់
ក្នុងសណ្ឋ្គារ/ភោជនីយដ្ឋ្ន

រy ផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានផ្នករដើម្បីកត់រ
បន្ថយបា្ល្ស្ទិកប្ើប្្ស់ត្មួយដងរ
(ដបចាក់ទឹកប្ើប្្ស់ឡើងវិញបាន)

រy ដក់សម្ព្ធសកម្មភពរសមា្អ្តរ
សហគមន៍/លើកកម្ពស់ករយល់ដឹងរ

រy ពិភក្សារកជម្ើសក្នុងករដក់បំរាមរ
ថង់បា្ល្ស្ទិករនិងផ្ដល់ករលើកទឹកចិត្រ
ចំពោះដបប្ើប្្ស់ឡើងវិញបាន

រy ជំរ៊ញកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងប្មូលរ
សំណល់រដើម្បីបង្កើនករគ្បដណ្ដប់រ

រy បង្កើតមា៉្កសំគាល់រ(Brand-identify)រ
ដោយដក់បញ្ចលូវប្បធម៌រន្កររកររពាររ
របរិសា្ថន្រនិងករកត់បន្ថយរសំណល់

ករយល់ដឹងរបសរ់
សាធាររណជនមានកមិ្តរ
ទាបរពីបញ្ហ្សំណល់រ
និងរតួនទីរបស់រ
សាធារណរជនរក្នុងរ
ករគ្ប់គ្ងរសំណល់

ករទទួលរសា្គ្ល់រតួនទីរ
របស់សាធារណជនរ
នក្នុងករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់ប្កបរ
ដោយប្សិទ្ធភព

រy រៀបចំកិច្ចពិគ្្ះយោបល់ជាមួយក្៊ម
សហគមន៍មូលដ្ឋន្ដោយផ្ដត្កររយករ
ចិត្ទក៊រដក់លើករយលដឹ់ងពីសណំល់

រy អភិវឌ្ឍសកម្មភពជាគោលដៅដ្ល
ផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើសំណល់

រy អន៊ម័តរនិងជំរ៊ញករអន៊វត្លិខិតបទ
ដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិស្ដីពីករផកពិន័យ

រy ប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្បប្ព្
ណីរនិងប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បី
លើកកម្ពស់ករយល់ដឹងពីករគ្ប់រ
គ្ងសំណល់រឹងរនិងទ្សចរណ៍

រy បង្កើតយន្ដករដ្លដក់បញ្ចូលសកម្ម
ភពលើកកម្ពស់ករយល់ដឹងទៅក្នុង
ព្ឹត្ិករណ៍ក្នុងមូលដ្ឋ្ន/សកម្មភពរ
ផ្ន្កសា្ថ្ប័ន

រy បង្កើតយ៊ទ្ធនករដ្លផ្សារភ្ជប់្វប្បធម៌
ជាមួយកិច្ចករពារបរិសា្ថ្នរនិងរ
សំណល់

រy ករប្ើប្្ស់ករអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាម
អ៊ីនធឺណិតជាលក្ខណៈប្ព័ន្ធររដើម្បីរ
លើកកម្ពស់ករយល់ដឹងរនិងរ
ផ្សព្វផ្សាយរពីខ្ត្ក្ប

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 31



បញ្ហែបែឈមពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយសំណល់

គោលដៅ ជំហានរយៈពែលមធែយម ជំហានរយៈពែលវែង

ដ្នសមត្ថកិច្ចមិនច្បាស់
លាស់សម្្ប់ករគ្ប់រ
គ្ងសំណល់រ
ក្នុងខ្ត្ក្ប

ករមើលខ៊សត្ូវរ
ច្បាស់លាស់លើរ
សំណល់អន៊លោមរ
តាមរលិខិតបទដ្ឋ្នរ
គតិយ៊ត្ិ

រy បកស្្យបញ្ជ្ក់រនិងជំរ៊ញករយល់
ដឹងពីតួនទីរបស់អ្នកដើរតួនទីនន
នក្នុងរដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិ

រy បង្កើតកិច្ចសន្ទនរវាងដ្គូរដ្ឋ្ភិបាល
ដ្លពាក់ព័ន្ធនក្នុងករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់នព្លបច្ចុប្បន្នរ

រy ធ្វើផ្នទីឱកសដើម្បីបង្កើតប្សិទ្ធរផលរ
ក្នុងប្តិបត្ិករនព្លបច្ចុប្បន្ន

រy ឈានទៅសម្្ចបានគោលបំណង
ដ្លអាជា្ញ្ធរក្៊ងជាអ្នកផ្ដល់ស្វាររ
ចម្បងសម្្ប់ករងារគ្ប់គ្ងរ
សំណល់ររឹង

ករគាំទ្រនិងរករពិនិត្យរ
តាមដនរនិងវាយតម្ល្ររ
មានកម្ិតរកំណត់ពីរ
ថ្ន្ក់ជាតិ

ករសម្បសម្ួលជារ
លក្ខណៈប្ព័ន្ធថ្មរ
ទៀតពីថ្ន្ក់ជាតិមករ
លើគោលរនយោបាយរ
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹង

រy បង្កើតប្ព័ន្ធរករពិនិត្យតាមដនរនិងរ
វាយតម្ល្រនថ្ន្ក់ជាតិរនិងរថ្ន្ក់រ
ក្្មជាតិ

រy ពង្ឹងរក្៊មករងារបច្ច្កទ្សរ
អន្រក្សួង

រy ធ្វើករក្សម្ួលគោលនយោបាយរ
ដ្លចាំបាច់រចាត់ច្ងធនធានរ
ករពិនិត្យតាមដនរនិងវាយតម្ល្រនិងរ
យន្ករគាំទ្ដទ្ទៀតនថ្ន្ក់ជាតិ
ដើម្បីគាំទ្ដល់រដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មរ
ជាតិ។

គោលដៅដ្លបានស្នើរខាងលើរ រួមទាំងជំហានរយៈព្លរ
មធ្យមរ និងរយៈព្លវ្ងរ មានភពស្បគា្ន្ជាមួយនឹងគម្្ងររ
អាទិភពដ្លបានស្នើរឡើងនក្នុងពង្្ងរ ផ្នករយ៊ទ្ធសាស្្
អភិវឌ្ឍទីក្៊ងនិរន្រភពរ ២០១៩-២០៣០រ ដើម្បីដោះស្្យរ
បញ្ហ្គ្ប់គ្ងសំណល់នទីក្៊ងក្បរ (NCSD, MoI, & GGGI, 

2019)រ និងរស្បតាមផ្នករវិនិយោគសាធារណៈបីឆ្ន្ំរំកិលរ
២០១៩-២០២១រ របស់ខ្ត្ក្បផងដ្ររ (Kep Provincial  

Administration, 2019)។

ដោយព្លន្ះយើងរ បានអភិវឌ្ឍករយល់ដឹងទូទៅពីបញ្ហ្
ប្ឈមដ្លទាមទារសកម្មភពរក៏ដូចជាបានកំណត់ឃើញជំហាន
រយៈព្លមធ្យមមួយចំនួនរ ដ្លចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះរ
បញ្ហ្ប្ឈមនីមួយៗច្បាស់ហើយរ ឥឡូវន្ះយើងរ អាចចាប់ផ្ដើម
ពិភក្សារកជម្ើសដើម្បីអន៊វត្សកម្មភពអន៊វត្សាកល្បងរ និងរ
ធនធានដ្លចាំបាច់ដើម្បីធ្វើជំហានបន្ទ្ប់ដ៏សំខាន់ន្ះ។

ផ្អ្កលើបញ្ហ្ប្ឈមក្នុងវិស័យសំណល់ដូចបានគូសបញ្ជ្ក់
ក្នងុតារាងទី៣រខាងលើរយើងអាចកំណត់ឃើញនូវកម្ងសកម្មភព
អន៊វត្សាកល្បងមួយចំនួនរ ជាកិច្ចឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមរ
នីមួយៗ។រ ទស្សនទានរទាំងអស់ន្ះរ ជាមូលដ្ឋ្នន្សកម្មភពរ
អន៊វត្សាកល្បងដ៏រឹងមាំដោយខ្លួនឯងបានរ ករយកចិត្ទ៊កដក់
ដ្លត្ូវបានរួមផ្សំគា្ន្នលើផ្ន្កផ្ស្ងៗជាច្ើនរ និងគាំទ្រឱ្យរ
មានរសកម្មភពដ៏រឹងមាំរ ហើយសកម្មភពដ្លត្ូវបានធ្វើឡើង
នក្នុងផ្ន្កទាំងរ ០៥រ អាចដើរតួនទីជាគោលវិធីប្បសព្វជ្៊ង
ជ្្យពិតប្្កដដ្លត្ូវបានតាក់ត្ងឡើងរ ដើម្បីឆ្លើយតបរ
ចំពោះសមាសធាត៊សារវន្ដដ្លចាំបាច់រ ដើម្បីបន្ដជំរ៊ញដំណោះរ
ស្្យករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរបស់ក៊្ងក្បឱ្យបន្ដឆ្ពះ្ទៅម៊ខ។

ទិដ្ឋភពទូទៅន្ទស្សនទានសាកល្បងទាំងរ ០៥រ ដ្លត្ូវរ
បានរបង្កើតឡើងរ ជាកិច្ចឆ្លើយតបបញ្ហ្ប្ឈមជាក់លាក់ក្នុងករ
គ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លបានរកឃើញរ ក្នុងអំឡុងព្លដំណើររ
ទស្សនកិច្ចផ្ទ្ល់ទៅខ្ត្ក្ប៖

១�រ អភិបាលកិច្ចរ -រ ករស្នើឡើងនូវទស្សនទានរ គឺដើម្បីឆ្លើយតបររ
ចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមដ្លកើតឡើងដោយសារដំណើរករធ្វើរ
វិមជ្ឈករមិនព្ញល្ញរ ដ្លនំឱ្យមានភពត្ួតគា្ន្ន្រ
សមត្ថកិច្ចគ្ប់គ្ងរនិងករត្ួតពិនិត្យរបស់អាជា្ញ្ធររដ្លនំរ
ឱ្យប្សិទ្ធភពន្ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនមានកម្ិត។រ
ទស្សនទានសាកល្បងន្ះរ នឹងបញ្ចូលករផ្្តករយកចិត្រ
ទ៊កដក់លើរ ករពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ ដើម្បីឱ្យរកររ
គ្ប់គ្ងរនិងប្តិបតិ្ករកន់ត្មានភពល្អប្សើរជាងម៊ន។

២�រ បច្ច្កវិទ្យារ និងប្ព័ន្ធប្បវិមជ្ឈកររ -រ ករលើកឡើងនូវរ
ទស្សនទានរន្ះរ គឺផ្អ្កតាមទ្ឹស្ីស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រ
ដ្លជំរ៊ញឱ្យមានករធ្វើប្ពឹ្តិ្កម្មសំណល់រដោយប្ើប្្ស់រ
វិធីសាស្្ប្ព្ឹត្ិកម្មក្នុងទ្ង់ទ្្យតូចរប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យារ
កម្ិតទាបរ និងចំណយតិចរ នកៀកនឹងប្ភពដ្លបង្កើតរ
សំណល់រដ្លអាចឱ្យគ្យកទៅប្ើប្្ស់ប្បវិមជ្ឈករន
កម្ិតសហគមន៍រឬនថ្ន្ក់ស្៊ក។រ

៣�រ ស្វាប្មូលសំរាមគ្បដណ្ដប់ទាំងស្៊ងរ និងក្លំអទីលានរ
ចាក់សំរាមរ -រ ទស្សនទានន្ះរ ផ្្តលើកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរ
ដើម្បីរពង្ីករស្វាប្មូលសំរាមរ តាមរយៈករកំណត់រកតំបន់
ដ្លមិនទាន់ទទួលបានស្វាប្មូលសំរាមរឬតំបន់ដ្លមិនរ
ទាន់ទទួលបានរស្វាព្ញល្ញរនិងដើម្បីក្លំអទីលានចាក់រ
សំរាមរបស់រខ្ត្ក្បររ តាមរយៈរករអន៊វត្វិធានករករពាររ
បរិសា្ថ្ន។រ

32 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



៤�រ តួនទីន្វិស័យក្្ប្ព័ន្ធរ -រ ទស្សនទានន្ះរ សំដៅលើកររ
ផួ្ចផ្ើមឱ្យមានករសន្ទនររវាងរអាជា្ញធ្ររក៊្ងរ និងកម្មករប្មូលរ
សំរាមក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ។រ តាមរយៈកិច្ចពិភក្សារ និងរកិច្ចរ
ព្មព្ៀងរ អាជា្ញ្ធរក្៊ងរ អាចគាំទ្ដល់រកម្មករប្មូលសំរាម
ក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធររ ក្នុងករធ្វើករងារឆ្ព្ះទៅរកដំណោះ
ស្្យរដ្លនឹងរផ្ល់រផលប្យោជន៍រដល់សហគមន៍ទាំងមូលរ
ក្នុងនោះរួមទាំងភពល្អប្សើរជាងម៊នន្ករញ្ករ និងកររ
ទាញរយកធនធានរដ្លអាចក្ច្ន្ឡើងវិញបាន។

៥�រ ករអប់រំរ និងករយល់ដឹងរ -រ ទស្សនទានន្ះរ គឺជាកររៀបចំររ
យ៊ទ្ធនករបង្កើនករយល់ដឹងជាសាធារណៈឱ្យស្បតាមបរិបទរ
របស់កម្ពុជារ ដោយមានករចូលរួមពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធនគ្ប់រ
កម្ិតរ និងគ្ប់ផ្ន្កន្សង្គមររ កម្ពុជា។រ ទស្សនទានន្ះរ នឹង
ផ្្តលើសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីប្ធានបទដ្លឆ្លុះបញ្ច្ំងពី
គ៊ណតម្ល្រវប្បធម៌រនិងប្វត្ិសាស្្ក្នុងមូលដ្ឋ្នរនិងផ្សារភ្ជ្ប់
ជាមួយនឹងករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងផងដ្រ។រ

ផ្នករដើម្បីធ្វើដំណើរឈានទៅម៊ខជាមួយកិច្ចខិតខំន្ះរតមូ្វរ
ឱ្យរមានធាត៊ចូលពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្ើនរព្មទំាងកិច្ចសម្បសមួ្ល
គាំទ្យ៉្ងរឹងមាំរបស់រ ក�ជ�អ�ច�រ និរងរ អង្គករមូលនិធិរអាស៊ី។ររ
គោលវិធីពហ៊ជំហានដ្លតូ្វបានស្នើឡើងដើម្បីជំរ៊ញទស្សនទាន
ទាំងអស់ន្ះរ ទៅជាសកម្មភពមានដូចខាងក្្ម។រ ករក្រ
សម្ួលរលើរសកម្មភពរនិងកលវិភគព្លវ្លាលម្អិតរដើម្បីអមរ
មករជាមួយគោលវិធីន្ះរ នឹងត្ូវពិនិត្យលម្អិតបន្ទ្ប់ពីបានពិគ្្ះ
យោបល់ជាមួយសមាជិកក្៊មករងាររួចហើយ។រ

ដំណក់កលន្ករអន៊វត្សាកល្បងដ្លត្ូវបានស្នើឡើងរ
រួមមាន21៖

រy ករច្ញផ្សាយរបាយករណ៍លម្អិតរ និងរសង្ខ្បរ របស់រ

21រ ដំណក់កលរដ្លរត្ូវរបានរស្នើរឡើងរន្ះរធ្វើរកររសន្មតរពីរកររដក់របញ្ចូលរកររពិភក្សារផ្ទ្ក្នុងរនិងរកររសម្្ចចិត្រទាក់ទងរជាមួយរករររៀបចំរររបាយករណ៍រសិក្សារ
វិសាលភពររនិងរសកម្មភពរអន៊វត្រសាកល្បង។រ

ក�ជ�អ�ច�រនិងអង្គករមូលនិធិរអាស៊ីរ
រy ភគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមកិច្ចប្ជ៊ំពិគ្្ះយោបល់រ និងធ្វើផ្នកររ

អន៊វត្សាកល្បង
រy ផ្សព្វផ្សាយរ "គម្្ងសាកល្បងភពជាដ្គូសម្្ប់នវាន៊វត្ន៍រ

ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប"
រy ក្៊មករងារបច្ច្កទ្សចូលរួមកិច្ចប្ជ៊ំរ និងរៀបចំផ្នកររ

ករងារ
រy បង្កើតចរន្ដករងារអន៊លោមតាមគម្្ងសាកល្បងរ ដ្លរ

បានរព្មរព្ៀងគា្ន្
រy អន៊វត្គម្្ងសាកល្បងរួមជាមួយកររាយករណ៍ពីវឌ្ឍនភព

ឆ្ព្ះទៅសម្្ចបានដំណក់កលសំខាន់ៗ
រy ករវាយតម្ល្ពាក់កណ្ត្លគម្្ង
រy ករប្មូលព័ត៌មាន៖រ ខ្លឹមសារសង្ខ្បស្ដីពីវឌ្ឍនភពរ និងរ

ម្រៀនរជារបទពិសធន៍របញ្ចប់សកម្មភពអន៊វត្សាកល្បង។រ

4>6 ធាតុចូល ធនធាន និងកិច្ចសហការសមែែប់

សកម្មភាពអនុវត្តសាកលែបង

ដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមដំណើរករន្កររៀបចំសកម្មភពសាកល្បងរ
តារាងរមួយរ ត្ូវបានបង្កើតឡើងរដោយគូសបញ្ជ្ក់ពីរ ករចូលរួមរ
របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធដ្លចាំរបារច់រ យន្ដករក្នុងករអន៊វត្រ ធាត៊ច្ញរ
ដ្លត្ូវបានរំពឹងទ៊ករធនធានរនិងទិន្នន័យដ្លត្ូវករ។

ព័ត៌មានមូលដ្ឋ្នខាងលើរ ត្ូវបានផ្ដល់ជូនក្នុងតារាងខាង
ក្្មរដ្លផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អតិបន្ថម្ទៀតសម្្ប់គោលវិធីរដ្ល
តូ្វបានស្នើឡើងចំពោះសកម្មភពអន៊វត្សាកល្បងទំាងរ០៥រដ្លររ
បានរៀបរាប់ខាងលើរក្នុងផ្ន្ករ "ទិដ្ឋភពទូទៅន្ទស្សនទានសាក
ល្បងទាំងរ០៥"។

តារាងទី ៤៖ ធាតុផែសែងៗទាំង ០៥  នៅក្នុងទសែសនទានសកម្មភាពអនុវត្តសាកលែបងដែលតែូវបានស្នើឡើងសមែែប់ខែត្តកែប

ចំណុចដែលតែវូផ្តែតក្នងុ
ការសាកលែបង

ទិដ្ឋភាព អ្នកចូលរួម គោលបំណង កតា្តែហិរញ្ញវត្ថុ/ 
សែដ្ឋកិច្ច

ធនធានដែលចាំបាច់

១�រអភិបាលកិច្ច រy ករគ្ប់គ្ងរសំណល់រ
រឹងនរព្លរបច្ចប្ុបន្នន្ះរ
ពំ៊បានរឆ្លើយតបរចំពោះរ
ចក្ខវិុស័យរដ្លរតូ្វរ
បានដក់រច្ញក្នុងរ
អន៊ក្ឹត្យរល្ខរ១១៣រ
ប្កសរល្ខរ០៧៣រ
និងរលិខិតរបទដ្ឋ្នរ
គតិយ៊ត្ិររដ្លរពាក់រព័ន្ធរ
ទៀតរឡើយ។

រy ករគាំទ្រនិងរកររ
ពិនិត្យតាមដនរនិងរ
វាយតម្ល្រពីរថ្ន្ក់រជាតិរ
នមានរកមិ្ត

រy អាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ងរ
ខ្ត្រ(រាប់បញ្ចូលរ
ទាំងមន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ចរ
និងហិរញ្ញវត្ថុខ្ត្រនិងរ
មន្ទីរបរិសា្ថ្នរ
ខ្ត្ផងដ្រ)

រy រដ្ឋ្ភិបាលរនរ
ថ្ន្ក់ជាតិរ(តាមររយៈរ
ក្៊មរករងាររបច្ច្ករ
ទ្ស)

រy ករត្ួតពិនិត្យរ
ច្បាស់លាស់លើរ
ករអន៊វត្កររររគ្ប់រ
គ្ងសំណល់រដោយរ
អន៊លោមរតាមលិខិតរ
បទរដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិនន

រy កររសម្បរសម្ួលរ
និងកររត្ួតពិនិត្យក្នុងរ
លក្ខណៈជាប្ព័ន្ធរ
ជាងម៊នរពីថ្ន្ក់រជាតិ

ករចំណយ៖រចំណយរ
រយៈព្លខ្លីរ
ដើម្បីធ្វើឱ្យប្ព័ន្ធរ
មានភពអន៊លោម

អត្ថប្យោជន៍៖ររទទួលរ
បានរប្សិទ្ធរភពរ
រយៈព្លមធ្យមរ
និងរយៈព្លវ្ងរ

រy អ្នកចូលរួមដ្លត្ូវរ
បានរចាត់រតាំងរពីរ
អាជា្ញ្ធររនីមួយៗរ

រy ជំនួយបច្ច្កទ្សរ
ដើម្បីរគាំទ្ដល់រ
អន្រកល

រy យន្ករ/ទំនក់ទំនងរ
ផ្លូវករររវាងដ្គូរ
អភិវឌ្ឍន៍រនិងយន្រ
ករផ្លូវកររបស់រដ្ឋរ
(ឧទហរណ៍ក្៊មកររ
ងារបច្ច្កទ្សរ
ជាដើម)

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 33



ចំណុចដែលតែវូផ្តែតក្នងុ
ការសាកលែបង

ទិដ្ឋភាព អ្នកចូលរួម គោលបំណង កតា្តែហិរញ្ញវត្ថុ/ 
សែដ្ឋកិច្ច

ធនធានដែលចាំបាច់

២�របច្ច្កវិទ្យារនិងរ

ប្ព័ន្ធរប្បរវិមជ្ឍកររ

ករផ្ទ្រធនធានរដោយរ
ផ្ទ្ល់រនិងករផ្ល់ររ
ចំណ្ះដឹងដល់តំបន់ររ
លំនដ្ឋ្នដ្លព៊ំទាន់រ
ទទួលស្វាគ្ប់គ្្ន់រ
និងដ្លរមានអត្្រ
ប្មូលសំរាមទាប

អាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ងរខ្ត្រ
និងប្តិបត្ិកររ
វិស័យឯកជន

អន៊វត្សកម្មភពរគ្ប់រររ
គ្ងសំណល់តាមរ
សហគមនរ៍
ក្នុងទ្ង់ទ្្យតូច

ករចំណយ៖រកររ
ចំណយរមូលធនរនិងរ
ចំណយលើកររបណ្ដុះរ
បណ្ត្លរដើម្បីអន៊វត្រ
ប្ព័ន្ធ

អត្ថប្យោជន៍៖ររជម្ើសរ
ដ្លអស់ចំណយទាបរ
ជំនួសឱ្យរប្ព័ន្ធប្បរ
មជ្ឈករ

រy តំបន់សម្្ប់រអន៊វត្រ
សាកល្បង

រy ករផ្ល់ជំនួយបច្ច្ករ
ទ្សសម្្ប់រធ្វើកររ
វិភគ/សិក្សាពីរសមិទ្ធិរ
លទ្ធភព

រy ធនធានរសម្្ប់រ
អន៊វត្សាកល្បង

៣�រស្វាប្មូលរ

សំរាមគ្បដណ្ដប់រទាំងរ

ស្៊ងរនិងក្លំអរ

ទីលានចាក់សំរាម

ធ្វើករក្សម្ួលកិច្ចរ
សន្យាផ្ល់ស្វាប្មូលរ
សំរាមនព្លបច្ចុប្បន្នរ
ដោយធ្វើករពិចារណរ
ពីម្រៀនដ្លទទួលបាន

អាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ងរខ្ត្រ
និងប្តិបត្ិកររ
វិស័យឯកជន

រៀបចំវិធីសាស្្សាករ
ល្បងដើម្បីរដោះស្្យរ
បញ្ហ្ស្វាប្មូលសំរាមរ
ដ្លមិនមានរករគ្បរ
ដណ្ដប់រព្ញល្ញរនិងរ
បញ្ហ្ទីលានរចាក់សំរាមរ
និងរផ្្តរលើឱកសក្រ
លំអដ្លរងាយរស្ួលរ
ក្នុងករអន៊វត្

ករចំណយ៖រចំណយរ
លើករអន៊វត្រករពង្ីករ
ស្វារនិងករក្លំអរ
ទីតាំង

អត្ថប្យោជន៍៖ររកររ
បន្ថយរករចំណយរលើរ
បរិសា្ថ្នរនិងស៊ខភពរ
សម្្ប់អាជា្ញ្ធររនិងរ
ប្ជាពលរដ្ឋ

រy តំបន់សម្្ប់រអន៊វត្រ
សាកល្បង

រy ករផ្ល់ជំនួយបច្ច្ករ
ទ្សសម្្ប់រធ្វើកររ
វិភគ/សិក្សាពីរសមិទ្ធិរ
លទ្ធភព

រy ធនធានរសម្្ប់រ

អន៊វត្សាកល្បង

៤�រតួនទីរន្វិស័យរ

ក្្ប្ព័ន្ធ

គិតរហូតមករដល់ព្លរ
បច្ចុប្បន្នន្ះរអភិបាលរ
កិច្ចរក្នុងវិស័យន្ះរធ្វើកររ
ពិចារណតិចតួចរ
ប៉៊ណោ្ណ្ះលើរផលប៉ះពាល់រ
សង្គមរដ្លបង្កឡើងរ
ដោយសារករគ្ប់រ
គ្ងសំណល់

អាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ងរខ្ត្រ
និងថ្ន្ក់ជាតិ

អង្គករ/សា្ថ្ប័នដ្លជួយរ
សម្បរសម្ួលវិស័យរ
ក្្ប្ព័ន្ធ

រៀបចំវ្ទិកដើម្បីឱ្យរ
មានករពិគ្្ះយោបល់រ
ស្ីពីគំរូសហកររវាងរ
វិស័យផ្លូវកររ
និងក្្ប្ព័ន្ធ

ករចំណយ៖រចំណយ
លើករចាប់ផ្ើមអន៊វត្ន៍
វិធីសាស្្ប្បកម្មវិធីរ
ដើម្បីរជំរ៊ញឱ្យមានរកររ
ចូលរួមពីរវិស័យរក្្រ
ប្ព័ន្ធ

អត្ថប្យោជន៍៖ររឱកសរ
មួយចំនួនរសម្្ប់ធ្វើករ
ច្ករំល្កប្្ក់ចំណូល

ដ្លបានពីករទាញរ
សមា្ភ្រៈមកប្ើរប្្ស់រ
ឡើងរវិញរនិងកររក្លំអរ
ជីវភរ ពរស់នរបស់រ
ប្ជាពលរដ្ឋរដ្លមានរ
ឱកសរតិចតួច

រy ករគាំទ្ពីររដ្ឋ្ភិបាលរ
ដើម្បីឱ្យមានកររៀប
ចំកិច្ចពិគ្្ះយោបល់រ
និងករធ្វើរសកម្មភពរ
នន

រy ធនធានសម្្ប់រ
សម្បសម្ួលរកិច្ចរ
ពិគ្្ះយោបល់

រy ករគាំទ្ពីរអ្នកជំនញរ
អន្រជាតិរដ្លមានរ
បទពិសធន៍ធ្វើកររ
ងារជាមួយរនឹងវិស័យរ
ក្្ប្ព័ន្ធ

៥�រករអប់រំរនិងរ

យល់ដឹង

លទ្ធភពរផ្ន្កថវិកររបស់រ
រដ្ឋ្ភិបាលរនមានរ
កម្ិតរសម្្ប់ករអប់រំរ
និងករបង្កើនករយល់រ
ដឹងរបស់ប្ជាពលរដ្ឋ

អាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ងរខ្ត្រ
ប្តិបត្ិកររវិស័យឯកជនរ

អង្គករពាក់ព័ន្ធដ្លធ្វើ
ករងារតាមសហគមន៍រ
អង្គករ/សា្ថ្ប័នរដ្លជួយរ
សម្បសម្ួល

រៀបចំគំរូសម្្ប់បង្កើនរ
ករយល់ដឹងរពីសំណល់រ
ដល់ប្ជាពលរដ្ឋរ
គោលដៅ

ករចំណយ៖រចំណយរ
លើករចាប់ផ្ដើមអន៊វត្រ
វិធីសាស្្ប្បកម្មវិធីរ
ដើម្បីរអប់រំរនិងជំរ៊ញឱ្យរ
មានករចូលរួមពីរ
ប្ជាពលរដ្ឋរ

អត្ថប្យោជន៍៖ររផលរ
ដ្លរបានពីករវិនិយោគរ
ក្នុងរយៈព្លវ្ងរនិងរ
រយៈព្លខ្លីរលើករក្រ
លំអឥរិយបថររបស់រ
ប្ជាពលរដ្ឋ

រy ករគាំទ្ពីរដ្ឋ្ភិបាល
ដល់កិច្ចពិគ្្ះរ
យោបល់នរតាមរ
សហគមន៍រ

រy ធនធានរសម្្ប់រ
រៀបចំសកម្មភពរ
និងសមា្ភ្រៈននរ

34 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ក្នុងអំឡុងព្លអន៊វត្រ គម្្ងសាកល្បងន្ះរ កិច្ចសម្បរ
សម្ួលរួមគា្ន្របស់ដ្គូអន៊វត្រគឺមានភពចាំបាច់ជាពិស្ស។រករររ
ជួយសម្បសម្ួលន្ះរ នឹងជួយពង្ឹងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រ
នព្លបច្ចុប្បន្នឡើងវិញជាមួយគោលបំណងច៊ងក្្យក្នុងករ
បង្កើតឱ្យមានប្តិបតិ្ករប្កបដោយនិរន្ដភពរ និងមានប្សិទ្ធរផរលរ
ដ្លនឹងនំឱ្យសម្្ចបានលទ្ធផលន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់កន់
ត្ល្អប្សើរនក្នុងរយៈព្លមធ្យមរនិងរយៈព្លវ្ង។

ករពិពណ៌នពីអ្នកចូលរួមនីមួយៗរនិងតួនទីរបស់ពួកគ្ន
ក្នុងសកម្មភពអន៊វត្សាកល្បងរមានដូចខាងក្្ម។

រy ក�ជ�អ�ច�៖រ ដ្គូក្នងុករអន៊វត្អន៊ស្សរណៈន្ករយោគយល់រ
ជាមួយរអង្គករមូលនិធិរអាស៊ី។រន្ះជាសា្ថ្ប័នរជាតិទទួលខ៊ស
ត្ូវក្នុងករបញ្ជ្្បនិរន្ដរភពទៅក្នុងគ្ប់ទិដ្ឋភពទាំងអស់ន្
សកម្មភពស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ។

រy តួនទីក្នុងករអន៊វត្សាកល្បង៖រ សម្បសម្ួលរសកម្មភពរ
ជាមួយអង្គករមូលនិធិរអាស៊ីរ និងផ្ដល់ធាត៊ចូលផ្ន្កធនធានរ
មន៊ស្សរនិងធនធានហិរញ្ញវត្ថុរដ្លចាំបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្
សាកល្បង។

រy នយកដ្ឋន្គ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរបស់ក្សួង/ក្សួងរបរិសា្ថន្៖រ
ទទួលខ៊សត្ូវក្នុងករមើលខ៊សត្ូវផ្ន្កររនិយ័តកម្មលើសកម្ម
ភពគ្ប់គ្ងសំណល់ថ្ន្ក់ជាតិ។

រy តួនទីក្នងុករអន៊វត្សាកល្បង៖រ ផ្ដល់ករគំាទ្ក្នងុកិច្ចឆ្លើយតបរ
ចំពោះសំណួរននពាក់ព័ន្ធជាមួយកំណ្ទម្ង់ទាក់ទងជារមួយរ
បច្ច្កវិទ្យារ និងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រ ក៏ដូចជារអភិបាលររ
កិច្ចជាទូទៅលើប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់។រផ្ដល់ធាត៊ចូលផ្ន្ករ
ធនធានមន៊ស្សដ្លចាំបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្សាកល្បង។

រy ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចរនិងរហិរញ្ញវត្ថ៖ុរសា្ថប័្ននំម៊ខរបស់រដ្ឋភិ្បាល
ដ្លឆ្លើយតបចំពោះសំណួរស្ដីពីករមើលខ៊សត្ូវផ្ន្កសារ
ពើរពន្ធរនិងថវិក។

រy តួនទីក្នុងករអន៊វត្សាកល្បង៖រ ដឹកនំលើសំណួរពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយករមើលខ៊សត្ូវផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុរ ករយកថ្ល្ស្វារ និង
ករធ្វើកញ្ចប់ថវិកសម្្ប់ករគ្ប់គ្ងសំណល់។រ ផ្ដល់ធាត៊
ចូលធនធានមន៊ស្សដ្លចាំបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្គម្្ង
សាកល្បង។

រy ក្សួងមហាផ្ទ្/គ�ជ�អ�ប៖រ សា្ថ្ប័ននំម៊ខរបស់រដ្ឋ្ភិបាលរ
ទាក់ទងជាមួយសំណួរស្ដីពីវិមជ្ឈកររករមើលខ៊សត្ូវករងាររ
ផ្ទ្ក្នុងររនិងករសម្បសម្ួលរវាងអង្គភពរដ្ឋ្ភិបាល។

រy តួនទីក្នុងករអន៊វត្សាកល្បង៖រ នំម៊ខលើសំណួរទាក់ទង
ជាមួយអភិបាលកិច្ចរ ជាពិស្សលើសំណួរដ្លទាមទារឱ្យ
មានករបកស្្យបញ្ជក់្ឱ្យច្បាស់សម្្ប់កំណ្ទម្ង់បន្ថម្
ទៀតរ និងករមើលខ៊សត្ូវកន់ត្ប្សើរឡើងលើករគ្ប់
គ្ងសំណល់។រ ផ្ដល់ធាត៊ចូលផ្ន្កធនធានមន៊ស្សដ្លចាំររ
បាច់សម្្ប់ករអន៊វត្គម្្ងសាកល្បង។

រy ខ្ត្ក្ប៖រអាជា្ញ្ធរមើលខ៊សត្ូវកិច្ចកររបស់ខ្ត្ក្បរដ្ល
មានតួនទីជាច្ើនក្នងុព្លបច្ចប្ុបន្នក្នងុករគ្ប់គ្ងសំណល់
ក្នុងក្៊ងក្ប។

រy តួនទីក្នងុករអន៊វត្សាកល្បង៖រចូលរួមរនិងចូលរួមចំណ្កក្នងុរ
កិច្ចពិភក្សារ ដើរតួនទីប្កបដោយករសា្ថ្បនក្នុងករដោះ
ស្្យសំណួរស្ដពីីករទទួលខ៊សតូ្វមើលខ៊សតូ្វលើសំណល់រ
ដ្លបច្ចប្ុបន្នមានភពមិនច្បាស់លាស់។រផ្ដល់ធាត៊ចូលធនធានរ
មន៊ស្សដ្លចាំបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្គម្្ងសាកល្បង។រ

រy ក្៊ងក្ប៖រអាជា្ញ្ធរមើលខ៊សត្ូវលើកិច្ចកររបស់ក្៊ងក្ប។
រy តួនទីក្នងុករអន៊វត្សាកល្បង៖រចូលរួមរនិងចូលរួមចំណ្កក្នងុរ

កិច្ចពិភក្សារ ដើរតួនទីប្កបដោយករសា្ថ្បនក្នុងករដោះ
ស្្យសំណួរស្ដពីីករទទួលខ៊សតូ្វមើលខ៊សតូ្វលើសំណល់រ
ដ្លបច្ចុប្បន្នមានភពមិនច្បាស់លាស់។រ ផ្ដល់ធាត៊ចូលធន
ធានមន៊ស្សដ្លចំាបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្គម្្ងសាកល្បង។

រy អង្គករមូលនិធិរអាស៊ី៖រដ្គូក្នុងករអន៊វត្រអន៊ស្សរណៈន្កររ
យោគយល់ជាមួយរ ក�ជ�អ�ច�រ និងដឹកនំករសម្បសម្ួល
សកម្មភពក្៊មករងារ។រ

តួនទីក្នុងករអន៊វត្សាកល្បង៖រ សម្បសម្ួលកិច្ចសន្ទនរ
និងករសម្្ចចិត្ក្នុងករគាំទ្ដល់ករអន៊វត្សកម្មភពអន៊វត្
សាកល្បងឱ្យមានប្សិទ្ធភព។រផ្ដល់ធាត៊ចូលផ្ន្កធនធនមន៊ស្សរ
និងករគាំទ្ជំនួយបច្ច្កទ្សរ ដ្លចាំបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្រ
គម្្ងរសាកល្បង។

តារាងទីរ៥របងា្ហញ្ពីតមូ្វកររធាត៊ចូលពីសា្ថប័្នដ្គូទំាងរ០៦រ
ដើម្បីអន៊វត្សកម្មភពសាកល្បងណដ្លបានព្មព្ៀងគា្នរួ្មគា្ន។្

តារាងទី ៥៖ ធាតុចូលសំខាន់ៗដែលតែូវការពីដែគូនៅក្នុងសកម្មភាពអនុវត្តសាកលែបងដែលតែូវបានស្នើឡើងទាំង ០៥

សា្ថែប័នដែគូ អភិបាលកិច្ច បច្ចែកវិទែយា/
បែព័ន្ធ 

សែវាបែមូលសំណល់ គែបដណ្ដប់ 
ទាំងសែុង /កន្លែងចាក់ សំរាម

វិស័យ កែែ 
បែព័ន្ធ

ការអ ប់រំ/ការលើក 
កម្ពស់ការយល់ដឹង

ក�ជ�អ�ច� ü ü

ក្សួងបរិសា្ថ្ន/នយកដ្ឋ្នរ
គ្ប់គ្ងរសំណល់រឹងរ

ü ü ü

ក្សួងមហាផ្ទ្/គ�ជ�អ�ប ü ü ü

ខ្ត្ក្ប ü ü ü

ក្៊ងក្ប ü ü ü ü

អង្គករមូលនិធិរអាស៊ី ü ü ü ü ü

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 35



ស្បតាមគោលបំណងន្សកម្មភពសាកល្បងដ្លលើកឡើងរ
ខាងក្្មន្ះរ ជាអន៊សាសន៍គោលនយោបាយមួយចំនួនរ ដ្លរ
មានលក្ខណៈប្ទាក់ក្ឡាគា្ន្។រ អន៊សាសន៍ទាំងន្ះរ ត្ូវបានរ
រៀបចំរឡើងរ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមសំខាន់ៗក្នុងករ
គ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លត្ូវបានកំណត់រកឃើញក្នុងខ្ត្ក្បរ និងរ
ត្ូវក្សម្ួលបន្ថ្មទៀតរ ផ្អ្កតាមលទ្ធផលន្សកម្មភពសាក
ល្បងនីមួយៗ។រអន៊សាសន៍ទំាងន្ះរឆ្លើយតបចំពោះគោលបំណង
ជាច្ើនក្នងុព្លជាមួយគា្នរ្ ប៊៉ន្្រ ផ្្តជំ៊វិញទស្សនទានជាមូលរដ្ឋន្រ
មួយចំនួនរ ដូចជារករអភិវឌ្ឍប្តងរ និរន្រភពបរិសា្ថ្នរស្ដ្ឋកិច្ចរ
ចក្្រករលើកកម្ពស់ជីវភពរស់នរនិងប្សិទ្ធភពចំណយ។

សកម្មភពសាកល្បងសំខាន់ៗរ ដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរ
ទស្សនទាននីមួយៗរួមមាន៖

១�រ ពង្ឹងរ ករិយល័យសាធារណៈករររ ដឹកជញ្ជូនរ អនម័យរ
បរិសា្ថ្នរនិងរសណ្ត្ប់ធា្ន្ប់សាធារណៈរក្នុងរដ្ឋបាលក្៊ងក្ប៖រ
សកម្មភពរន្ះរមានគោលបំណងពងឹ្ងគណន្យ្យភពរបស់
អាជា្ញ្ធរក្៊ងលើករគ្ប់គ្ងសំណល់រនមូលដ្ឋ្នរ ជាមួយ
គា្ន្នឹងករផ្ល់លទ្ធភពបង្កើនករយល់ដឹងរបស់មន្្ីរក្៊ងពី
ប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង។រសកម្មភពន្ះរជាករផ្្ត
ផងដ្រលើករធាននូវភពជោគជ័យន្ករផ្ទរ្តួនទីតួ្តពិនិត្យ
ស្វាគ្ប់គ្ងសំណល់រទៅឱ្យអាជា្ញ្ធរក្៊ងក្បរ ជាពិស្ស
ករិយល័យដ្លទើបបង្កើតថ្មីរ ឱ្យមានរចំនួនរមន្្ីរ និងរថវិករ
គ្ប់គ្្ន់។
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រអភិបាលកិច្ចរ

២�រររៀបចំប្ព័ន្ធពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ ដើម្បីគាំទ្កររធ្វើរ
វិមជ្ឈកររ និងករក្លំអប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងរសំណល់ររឹងរតាមរ
រយៈរករផ្្តលើករគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ៖ររ ដើម្បីធានរប្សិទ្ធរ
ភពរប្តិបត្ិកររ និងដំណើរករប្ព័ន្ធឱ្យបានរឹងមាំរ ចាំបាច់
ត្ូវយកចិត្ទ៊កដក់បន្ថ្មលើប្ព័ន្ធពិនិត្យតាមដនរនិងរវាយរ
តម្ល្។រ គួរមានករផ្្តករយកចិត្ទ៊កដក់ប្បន្ះលើរ
ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងរដូចជារករបំព្ញករងារផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុរ
និងរដ្ឋបាលរបស់អង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់រ ដោយធ្វើកររ
សម្បសមួ្លជាមួយនឹងសា្ថ្ប័នដ្លធ្វើករត្ួតពិនិត្យនរ
ថ្ន្ក់ជាតិរ និងថ្ន្ក់ក្្មជាតិរ ក៏ដូចជាផ្សារភ្ជ្ប់ទំនក់ទំនងរ
ជាមួយករពិនិត្យតាមដនប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង
នរក្នុងមូលដ្ឋ្នផងដ្រ។រ ករស្វ្ងយល់ឱ្យបានគ្ប់ជ្៊ង
ជ្្យពីប្ភ្ទសំណល់រ និងបរិមាណសំណល់រ មានសារៈ
សំខាន់យ៉្ងខា្ល្ំងសម្្ប់កររៀបចំផ្នករប្តិបត្ិកររ និងរ
ករវិនិយោគរ ព្មទាំងករធ្វើស្ចក្ីសម្្ចចិត្ក្នុងករគ្ប់
គ្ងសំណល់រ ជាពិស្សរ ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបគ្ប់គ្ងរ
ប្ភ្ទសំណល់ផ្ស្ងៗគា្ន្។
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រអភិបាលកិច្ច

៣�រ កំណត់ពីធនធានដ្លចាំបាច់រដើម្បីសម្្ចគោលដៅន្ករ
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹងទីក្៊ងរ និងរៀបចំយ៊ទ្ធសាស្្បង្កើនរ
ចំណូលរដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្ូវករចាំបាច់៖រស្បគា្ន្នឹង
ករពង្ឹងករយកចិត្ទ៊កដក់លើករពិនិត្យតាមដនរ និងរ
វាយតម្ល្រ អាជា្ញ្ធរដ្លពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្ត្រ និងក្៊ងក្បរ ត្ូវររ
ធានឱ្យមានករផ្ល់ធនធានឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់រ ដើម្បីគាំទ្រ
ដល់ករសម្្ចគោលបំណងន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់តាមរ
រយៈភពរដ្គូរនមូលដ្ឋ្ន។រ ន្ះតម្ូវឱ្យមានករវិភគលើរ
ជម្ើសយន្ករផ្ល់ថវិករ គាំទ្ដល់ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់រឹង។រ នព្លបច្ចុប្បន្នរ ប្តិបត្ិករនក្នុងខ្ត្ក្បរ
ពឹងអាស័្យលើករប្មូលថ្លស្្វាគ្ប់គ្ងដោយប្តិបតិ្កររ
វិស័យឯកជនដ្លនំឱ្យស្វាប្មូលរសំរាមន្ះរ ផ្្តកររ
យកចិត្ទ៊កដក់ភគច្ើនលើតម្ូវកររបស់រ សហគ្្សរ
រពាណិជ្ជកម្មដ្លជាអ្នកបង្កើតសំរាមក្នុងទ្ង់ទ្្យធំ។រដើម្បី
យកចិត្ទ៊កដក់ឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់លើករគ្ប់គ្ងសំណល់
នរថ្នក់្សហគមន៍រ ថវិកសម្្ប់ប្តិបតិ្ករសំណល់ចំាបាច់
ត្ូវមានករពង្ីករនិងស្វ្ងរកបន្ថ្មពីប្ភពផ្ស្ងៗ។
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រអភិបាលកិច្ចរ

៤�រ សាកល្បងរគំរូភពជាដ្គូវាងរដ្ឋររ និងវិស័យឯកជនរ ដ្លរួមរ
បញ្ចូលករលើកទឹកចិត្ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរ ដើម្បីគាំទ្ករញ្កររ
សំរាមនប្ភពដើមផ្ទល់្ដ្លជាផ្នក្មួយន្រស្ដ្ឋកិច្ចចក្្រ៖ររ
គម្្ងរលើករទឹកចិត្ផ្ន្កស្រដ្ឋកិច្ចរត្ូវបានរកឃើញថរមានរ
ប្សិទ្ធភពក្នុងករបង្កើនរករចូលររួមរក្នុងរកររញ្ករសំណល់។រ
រដ្ឋបាលរក្៊ងក្បរអាចទទួលបានលទ្ធផលន្ះរតាមរយៈករ
អន៊វត្គំរូសាកល្បងដ្លមានឈ្ម្ះថរ ធនគាររសំណល់។រ
ប្ជាពលរដ្ឋរអាចទទួលបានករទូទាត់ជាសាច់ប្្ក់ពីសំរាម
ស្ងួតរ(បា្ល្ស្ទិករលោហៈរនិងរអាល៊យមីញ៉ូមរជាដើម)រដ្លបានរ
យកទៅដក់នធនគារ។រគំរូមួយទៀតររគឺជាករដក់របញ្ចូលរ
កម្មកររក្្រប្ព័ន្ធរទៅរក្នុងរប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លមាន
ស្្ប់។រករខិតខំបឹ្ងប្្ងប្មូលសំរាមរបស់កម្មករក្នងុវិស័យរ
ក្នងុរ និងក្្ប្ព័ន្ធរអាចកត់បន្ថយបរិមាណសំរាមនទីលានរ
ចាក់សំរាមក្នុងខ្ត្ក្បរ ព្មទាំងជួយគាំទ្ដល់ករលើកររ
កម្ពស់ជីវភពរស់នរបស់ប្ជាពលរដ្ឋងាយរងគ្្ះផងដ្រ។រ
រដ្ឋបាលក្៊ងក្បរ គួរត្របង្កើតរកន្ល្ងប្មូលសំរាមស្ងួតដ្ល
អាចក្ច្ន្បានរ និងធ្វើករងារជាមួយនឹងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធរ
ដើម្បីបង្កើតគំរូសហករគា្ន្សម្្ប់ករប្មូលរ និងលករ់
សំណល់រ ដ្លអាចក្ច្ន្របានទៅជាផលិតផលថ្មីរ និងប្ភពរ
ន្រថមពល។រ ភពជារដ្រគូរជាមួយដ្ប៉ូទិញ-លក់អ្តចាយរ
និង/ឬវិស័យឯកជនរ គួរត្ជាផ្នក្មួយន្គំរូរសាកល្បងរទំាងរពីររ
ផងដ្ររដើម្បីបញ្ជូនសំណល់ទៅកន់កន្ល្ងក្ច្ន្សំណល់។
រសកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រ ករអប់រំរ និងករយល់ដឹងរ
និងតួនទីរបស់វិស័យក្្ប្ព័ន្ធ

5> ការផ្ដត្ការយកចិត្តទុកដាក់លើកំណ្ទម្ង់គោលនយោបាយ
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៥�រ បង្កើតភពជាដ្គូរ ដើម្បីសាកល្បងករផលិតជីវឧស្ម័នពរី
សណំលស់រីរាង្គពីផ្សារនខត្ក្ប្រតាមរយៈករបំបក្ដោយរ
គា្មន្អ៊កសី៊ស្នរ(Anaerobic Digestion)រដ្លអាចបញ្ចៀស
សំណល់សរីរាង្គច្ញពីទីលានចាក់សំរាមច៊ងក្្យរ និងរ
ធ្វើកររសិក្សារសមិទ្ធិលទ្ធភពររន្ករធ្វើជីកំប៉៊ស្ននឹងប្ភព
សំណល់ផ្ទ្ល់រ៖រ ទីផ្សាររ និងកន្ល្ងផ្ល់ស្វាអាហាររ រួមទាំងរ
កន្ល្ងក្ច្ន្អាហារផ្ស្ងទៀតរ បង្កើតបានសំណល់សរីរាង្គរ
ក្នុងបរិមាណដ៏ច្ើន។រ សំណល់សរីរាង្គរ អាចប្ើប្្ស់ជាវត្ថុ
ធាត៊ដើមសម្្ប់ដំណើរករឡជីវឧស្ម័នរ ដ្លជាដំណើរករ
មួយជួយកត់បន្ថយបរិមាណសំរាមក្នងុព្លជាមួយគា្នអ្ាចជួយ
ផលិតជីវឧស្មន័បានផងដ្រ។រទីផ្សាររក្នងុក៊្ងក្បរផ្ល់ឱកស
សាកល្បងគំនិតផ្ួចផ្ដើមន្ះជាមួយនឹងរ កម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នរ
ជាតិរដើម្បីគាំទ្ដល់និរន្រភពក្នុងករធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់
រឹងក្នុងក្៊ងក្ប។រ សំណល់សរីរាង្គរ ក៏ជាឱកសរមួយរទៀតរ
សម្្ប់រធ្វើជីកំប៊៉ស្រសម្្ប់ប្ើប្្ស់ក្នងុរវិស័យរកសិកម្ម។រ ក៊្ងរ
ក្បរ គួរត្ធ្វើកររវាយរតម្ល្រសមិទ្ធិលទ្ធភពរសម្្ប់ករធ្វើជីររ
កំប៉៊ស្ននឹងកន្ល្ងផ្ទ្ល់នក្នុងតំបន់ដ្លរមិនទទួលបានរ
ករផ្ល់រស្វាប្មូលសំរាម។
  សកម្មភពសាកល្បងរនរក្្ម៖របច្ច្កវិទ្យារ និងប្ព័ន្ធប្បរ
វិមជ្ឈករ

៦�រ បង្កើតផ្នទីបងា្ហញ្ផ្លវូដើម្បីសម្្ចឱ្យបាននូវករប្មូលសំរាម
ទូទាំងខ្ត្ក្ប៖រ ករពង្ីកករគ្បដណ្ដប់ន្ករប្មូលរ
សំរាមឱ្យបានទាំងស្៊ងរ មានសារៈសំខាន់រ ដើម្បីឆ្លើយតបររ
ចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លខ្ត្ក្ប
កំព៊ងរជួបប្ទះ។រ ករជំរ៊ញឱ្យមានករប្មូលសំរាមទូទាំងរ
ខ្ត្ប្បន្ះរ នឹងរជួយឱ្យរដ្ឋបាលខ្ត្ក្បរ អាចឆ្លើយតបររ
ចំពោះបញ្ហ្ន្ករដ៊តសំរាមពាសវាលពាសកលរ និងបញ្ហ្រ
កើនរឡើងរ បា្ល្ស្ទិកក្នុងសម៊ទ្ផងដ្រ។រ ករកំណត់គោលដៅរ
ច្បាស់លាស់រ និងជំហានដ្លចាំបាច់រ ជាមាគា៌្បងា្ហ្ញផ្លូវរ
យ៉្ងរច្បាស់រដើម្បីឈានទៅសម្្ចគោលដៅ។
រសកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រ ស្វាប្មូលសំរាមគ្បរ
ដណ្ដប់ទាំងស្៊ងរនិងក្លំអទីលានចាក់សំរាម

៧�រ រៀបចំផ្នករសកម្មភពរ ដើម្បីធានឱ្យមានទីលានចាក់សំរាម
ត្ឹមត្ូវរ និងក្លំអប្តិបត្ិករដោយរវិធីសាស្្ររ ដ្លរ
ចំណយរទាបរ ដើម្បីកត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្ន៖រ ខ្ត្រ
ក្បរ គួរត្ផ្្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើករក្លំអប្តិបត្ិ
ករនទីលានចាក់សំរាម។រ ផ្លូវចូលទៅកន់ទីលានន្ះគួរត្
ជួសជ៊លរនិងករប្តិបត្ិកររគួរត្ផ្ល្ស់ប្ូររតាមរយៈករកត់រ
បន្ថយករដ៊តសំរាមរករទ៊ករដក់រសំរាមឱ្យបានសមស្បរនិង
ករប្ើប្្ស់សមា្ភ្រសម្្ប់គ្បសំរាមជាប្ចាំររ ដើម្បីជួយរ
កត់របន្ថយរផលប៉ះពារល់បរិសា្ថ្ន។ររ
រសកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រ ស្វាប្មូលសំរាមគ្បរ
ដណ្ដប់ទាំងស្៊ងរនិងក្លំអទីលានចាក់សំរាម

៨�រ គាំទ្ដល់ករអន៊វត្គំនិតផ្ួចផ្ើមបង្កើនករយល់ដឹងរ ដើម្បីរ
អប់រំប្ជាពលរដ្ឋពីសារៈសំខាន់ន្ករចោលសំរាមឱ្យបានតឹ្មរ
ត្ូវរផលប៉ះពាល់ទៅលើស៊ខភពរនិងបរិសា្ថ្នដ្លបង្កឡើងរ
ដោយសារករដ៊តសំរាមរ និងករផកពិន័យចំពោះករណីរ
ចោលសំរាមព៊ំបានត្ឹមត្ូវ៖រ មានត្តាមរយៈករគាំទ្រ និង
ករជំរ៊ញឱ្យមានករចូលរួមពីប្ជាពលរដ្ឋនមូលដ្ឋ្នត្រ
ប៉៊ណោ្ណ្ះរ ដ្លអាចធ្វើឱ្យមានភពជឿនលឿនពិតប្្កដររ
ឆ្ព្ះទៅរកករក្លំអករគ្ប់គ្ងសំណល់។រ ករបងា្ហ្ញពី
សញ្ញយ្៉្ងរឹងមំារបស់អ្នកដឹកនំនមូលដ្ឋន្រ គឺជាករបងា្ហញ្រ
ពីករប្្ជា្ញ្ចិត្អន៊វត្សកម្មភពររដើម្បីផ្សព្វរផ្សាយសារន្ះរ ។រ
សកម្មភពទាំងន្ះរ អាចរួមមានកររៀបចំយ៊ទ្ធនករសមា្អ្ត
ឆ្ន្ររ ដោយមានករដឹកនំពីមន្្ីនមូលដ្ឋ្នរ កររៀបចររំ
ពឹ្តិ្ករណ៍ផ្សារភ្ជប់្ជាមួយនឹងករញ្កសំរាមរ ករកត់បន្ថយ
ករប្ើប្្ស់បា្ល្ស្ទិករ ឬករប្្ជា្ញ្មិនដ៊តសំរាមតាមទីវាលរ
និងរមិនចោលសំរាមខ៊សច្បាប់ជាដើម។រ
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖រករអប់រំរនិងករយល់ដឹង
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6> សន្និដា្ឋ្ន

លក្ខណៈប្ជាសាស្្រ និន្នក្រឈានឡើងន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរ
និងកំណើនវិស័យទ្សចរណ៍រដើរតួនទីសំខាន់រក្នុងករព្យាករណ៍
ទ៊កពីស្ចក្ដីត្ូវករក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់នព្លអនគតក្នុង
ខ្ត្ក្ប។រ ចនោ្ល្ះខ្វះខាតក្នុងករឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដីត្ូវកររ
របស់វិស័យសំណល់នព្លបច្ចុប្បន្នរ បង្កឱ្យមានបញ្ហ្ប្ឈមគួរ
ឱ្យកត់សមា្គ្ល់រួចទៅហើយ។

ថ្វីបើនមានសំណួរជាច្ើនក្ដីរ យើងសង្ក្តឃើញរយ៉្ងរ
ច្បាស់រថរ បញ្ហ្ប្ឈមដ៏ធំបំផ៊តមួយក្នុងករក្លំអករគ្ប់គ្ង
សំណល់ក្នុងខ្ត្ក្បរព៊ំម្នជាបញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យានោះ
ទ្រ ផ្ទុយទៅវិញរ គឺជាបញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កអភិបាលកិច្ចន្វិស័យ
ន្ះ។របញ្ហប្្ឈមផ្នក្អភិបាលកិច្ចដ៏លើសលប់ទំាងអស់រន្ះរជារ
លទ្ធផលធ្វើឱ្យភពមិនច្បាស់លាស់ផ្ន្កថវិករ និងដ្នរសមត្ថកិច្ចរ
គ្ប់គ្ងរ ក៏ដូចជាសញ្ញ្ន្ករភន់ច្លំរ ថតើរ សមត្ថកិច្ចកម្ិតរ
ណខ្លះរថ្ន្ក់ជាតិរថ្ន្ក់ខ្ត្រ ឬថ្ន្ក់ក្៊ងរដ្លគោរពតាមបទដ្ឋ្នរ
គតិយ៊ត្ិនព្លបច្ចុប្បន្នរឬថតើរជាក់ស្ដ្ងសមត្ថកិច្ចរផ្អ្កទៅលើ
ករអន៊វត្នព្លកន្លងមកត្ប៉៊ណោ្ណ្ះរឬយ៉្ងណ។

ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដ្លត្ូវផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់រ
ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្អភិបាលកិច្ចទាំងអស់ន្ះររួមមាន៖

រy ករអន៊វត្វិមជ្ឈករឱ្យបានព្ញល្ញរនិងអន៊លោមតាមទាំងរ
ស្៊រងជាមួយអន៊ក្ឹត្យល្ខរ ១១៣រ ស្ីពីកររគ្ប់គ្ងរសំរាមររ
សំណល់រឹងទីរប្ជ៊ំជន។

រy ករកសាងសមត្ថភពរបស់មន្្ីមូលដ្ឋ្នរ ដើម្បីឱ្យគាត់អាច
ប្កន់ខា្ជ្ប់នូវករទទួលខ៊សត្ូវរបស់ខ្លួនក្នុងករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់ប្កបដោយប្សិទ្ធភព។

រy ករអភិវឌ្ឍយន្ដករដ្លជួយធានលំហូរធនធានសម្្ប់ករ
វិនិយោគចាំបាច់ក្នុងវិស័យន្ះ។

រy ករបង្កើតក្បខ័ណ្ឌដ៏រឹងមាំរ ក្នុងនោះរួមមានទាំងវិធានកររ
សម្្ប់រ ករពិនិត្យតាមដនរ និងវាយតម្ល្រ និងករប្មូលរ
ទិន្នន័យរ ដ្លអន៊ញ្ញត្ឱ្យអាចតាមដនលទ្ធផលន្ករអន៊វត្
ករងារ។

ចំណុចខា្ល្ំងរបស់ករសិក្សាន្ះរ គឺជាករនំយកទស្សនទានរ
ចម្៊ះជាច្ើនពីសា្ថ្ប័នរដ្ឋ្ភិបាលជាច្ើនរ ដ្លសា្ថ្ប័ននីមួយៗរ
ចូលរួមចំណ្កតាមវិធីផ្ស្ងៗគា្ន្ចំពោះករបំព្ញម៊ខងាររបស់
ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនទូទាំងប្ទ្សកម្ពុជា។រ ករផ្ដួចរ
ផ្ដើមរគំនិតន្ះរផ្អ្កលើករចូលរួមរបស់រដ្ឋ្ភិបាលទាំងរ០៣រថ្ន្ក់រ
ពោលគឺថ្ន្ក់ក្៊ងរថ្ន្ក់ខ្ត្រនិងថ្ន្ក់ជាតិររួមជាមួយករគាំទ្របស់
អង្គករអន្រជាតិរពោលគឺរអង្គករមូលនិធិរអាស៊ី។

ករវិភគក្នុងរបាយករណ៍ន្ះរ បានផ្ល់នូវចំណុចចាប់ផ្ដើម
សម្្ប់កិច្ចពិភក្សាក្នុងករឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្រប្ឈមននក្នុង
ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរ រួមទាំងបញ្ហ្ប្ឈមផ្្នកអភិបាលកិច្ចរ
ដ្លក្៊ងក្បជួបប្ទះរ និងបានបងា្ហ្ញផ្លូវឆ្ព្ះរទៅម៊ខជាច្ើនរ
ដ្លរអាចយកទៅអន៊វត្បាននទីក៊្ងផ្ស្ងទៀតក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា។

38 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ឧបសម្ពន័្ធ១៖ការសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធមុនការចុះប្មូលទិន្នន័យ

ការសិកែសាឯកសារពាក់ព័ន្ធមុនការចុះបែមូលទិន្នន័យ

គមែែង៖ គោលនយោបាយ និងការធ្វើផែនការស្តីពីការគែប់គែងសំណល់រឹងទីបែជុំជនសមែែប់ខែត្តកែប

ខ្មីនរឆ្ន្ំរ២០១៩

ដែគូ៖ រ ក្៊មប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភពរក្សួងបរិសា្ថ្នរល្ខាធិកររដ្ឋ្នគណៈកមា្ម្ធិករជាតិសម្្ប់រ
រ ករអភិវឌ្ឍតាមប្បប្ជាធិបត្យ្យនថ្ន្ក់ក្្មជាតិរ

គាំទែែំដោយ៖ រ អង្គករមូលនិធិអាស៊ីរ

រៀបចំដោយ៖ រ Christopher Godlove, THINKCities

១�១� សាវតារ

កិច្ចពិភក្សាជាមួយរ ក្៊មប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភពរ
និងក្សួងបរិសា្ថ្នរ បានផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើករសា្ថ្បន
បន្ថ្មលើបទពិសធន៍របស់ខ្ត្ក្បក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់រ
ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានគំរូរ ទីក្៊ងប្តងរ និងដើម្បីគាំទ្ដល់កិច្ចខិតខំររ
ក្នុងករធ្វើផ្នករយ៊ទ្ធសាស្្សម្្ប់ទីក្៊ងគោលដៅរ ដ្លត្ូវ
បានធ្វើឡើងដោយវិទ្យាសា្ថ្នអភិវឌ្ឍន៍ប្តងសាកល។របន្ថ្មលើ
ករទទួលសា្គ្ល់ពីសំណក់សហគមន៍អាសា៊្នក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧រ ថរ
ក្៊ងក្បរជាទីក្៊ងមាននិរន្រភពផ្ន្កបរិសា្ថ្នរបទពិសធន៍របស់រ
ក្៊ងក្បរត្ូវបានយកគ្ចាប់អារម្មណ៍យ៉្ងខា្ល្ំងរសម្្ប់យកទៅ
ប្ើប្្ស់ជាគំរូដល់ក្៊ងគោលដៅដទ្ទៀតរ ក្នុងករធ្វើករវាយរ
តម្ល្លើយ៊ទ្ធសាស្្គ្ប់គ្ងសំណល់នព្លអនគត។

១� សែចក្ដីផ្ដើម

អង្គករមូលនិធិអាសី៊រកំព៊ងធ្វើករងារជាដ្គូជាមួយរក៊្មបឹ្ក្សា
ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភពរលើករសិក្សាមួយរដោយផ្ដត្ករយក
ចិត្ទ៊កដក់លើករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងក្នងុក៊្ងក្ប។រ ករសិក្សារ
ន្ះរ តូ្វបានរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហប្្ឈមក្នងុករក្លំអ
ករអន៊វត្រនិងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងទីប្ជំ៊ជនរនក្នងុក៊្ងមានរ
ទំហំតូចរនិងមធ្យមរដូចជាក៊្ងក្បជាដើម។រទីបឹ្ក្សាជាតិពីររូបរនិងរ
ទីបឹ្ក្សាអន្រជាតិមួយរូបរ នឹងធ្វើករសិក្សារួមគា្នជ្ាមួយអ្នកតំណងរ
របស់រាជរដ្ឋភិ្បាលកម្ពជុារនិងប៊គ្គលិករបស់អង្គករមូលនិធិអាសី៊។

ឯកសាររ "ករសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធម៊នករច៊ះប្មូលទិន្នន័យ"រ
នព្លន្ះរ តូ្វបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយសមួ្លដល់ករយល់ដឹងពី
គោលនយោបាយរអភិបាលកិច្ចរហ្ដ្ឋរ្ចនសម្ពន័្ធរធនធានរកររធ្វើរ
ផ្នកររសមត្ថភពរ និងលិខិតបទដ្ឋន្គតិយ៊តិ្ដ្លនឹងជះឥទ្ធពិល
ដល់ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងក្នងុខ្ត្ក្បនព្លបច្ចប្ុបន្នន្ះរ និងរ
នព្លអនគត។រក្នងុអំឡុងដំណក់កលទីពីរន្គម្្ងន្ះរក៊្មរ
ករងាររនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្ទល់្ទៅខ្ត្ក្បរដ្លជាឱកសសម្្ប់
ករសិក្សាពីករអន៊វត្រ និងសា្ថន្ភពក្នងុករគ្ប់គ្ងកកសំណល់
ដោយផ្ទល់្រ និងដើម្បីប្មូលព័ត៌មានបន្ថម្ទៀតស្ដពីីករគ្ប់គ្ង
សំណល់រឹងក្នងុមូលដ្ឋន្។

រូបភាពទី ១៖ យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីការញែក 
សំរាមនៅទីបែភព (Heng, 2017)

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 39



ទិដ្ឋភពសំខាន់ៗជាច្ើនដ្លទាមទារឱ្យមានករយកចិត្រ
ទ៊កដក់រនិងដ្លត្ូវបានលើកឡើងពីសំណក់អាជា្ញ្ធរររួមមាន៖

រy ករក្ច្ន្សំណល់/ករទាញយកធនធានមកប្ើប្្ស់វិញ

រy ករផ្ល្ស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយ

រy ករចូលរួមពីអាជីវកម្មរនិងវិស័យទ្សចរណ៍

រy ទីភ្ន្ក់ងារប្មូលសំណល់

រy ករផលិតជីកំប៉៊ស្

រy សមាហរណកម្មទីលានចាក់សំរាម

រy ករយកចិត្ទ៊កដក់ពិស្សចំពោះករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុង
ទីផ្សាររនិងក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្ម។

ទិដ្ឋភពចំាបាច់មួយទៀតរគឺករវាយតម្លល្ើឥទ្ធពិលន្វិមជ្ឈករ
មកលើករគ្ប់គ្ងសំណល់នខ្ត្ក្បរ និងសហគមន៍ននរ
ដ្លមានលក្ខណៈដូចខ្ត្ក្បរ និងករបង្កើតគំរូករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់ដ្លមានលក្ខណៈសព្វជ្៊ងជ្្យរ និងឆ្លើយតបចំពោះ
ចំណុចខ្សាយរបស់ប្ព័ន្ធនព្លបច្ចុប្បន្នផងដ្រ។

១�២� គោលបំណងនែការកំណត់កែបខ័ណ្ឌការងារ

គោលបំណងរបស់ករសិក្សាន្ះរគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍករយល់ដឹង
ពីករអន៊វត្ក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់រ និងស្ចក្ដីត្ូវករនព្ល
អនគតក្នុងក្៊ងក្ប។រ គោលបំណងទាំងអស់ន្ះរ ត្ូវបានតាក់រ
ត្ងរឡើងរ ដើម្បីពង្ឹងករយល់ដឹងរបស់ដ្គូគម្្ងរ ក៏ដូចជារ
របស់រមន្្ីក្៊ងក្បរ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសហគមន៍ផងដ្រ។រ កិច្ចរ
ពិភក្សារនឹងមានករចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗជាច្ើនររាប់ចាប់
តាំងពីមន្្ីគ្ប់កម្ិតរវិស័យឯកជនរនិងអាជីវកម្មរព្មទាំងអ្នកធ្វើ
ករងារផ្ន្កសំណល់ក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ។

គោលបំណងជាក់លាក់ររួមមាន៖

រy ស្វង្យល់ពីលំនំន្ករបង្កើតសំណល់រឹងក្នងុតំបន់គោលដៅ
ក្នុងខ្ត្ក្បរ រួមទាំងករបោះចោលសំណល់នទីលានចាក់
សំរាមរ ករបោះចោលសំណល់ដោយខ៊សច្បាប់រ និងករដ៊តរ
សំណល់

រy បង្កើនករយល់ដឹងពីលំនំរនិងប្សិទ្ធផលន្កររប្មូលរសំរាម

រy ស្វង្យល់ពីកត្្ាននដ្លជះឥទ្ធពិលលើអាកប្បកិរិយរបស់
គ្ួសាររ និងអាជីវកម្មក្នុងមូលដ្ឋ្នទាក់ទងជាមួយករចោល
សំណល់

រy ស្វង្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្តួនទីយ្នឌ័រនក្នងុករគ្ប់គ្ង
សំណល់

រy ស្វ្ងយល់ពីវិធានកររ (គោលនយោបាយរ និង/ឬលិខិតរ
បទដ្ឋ្នរគតិយ៊ត្ិរ និង/ឬករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរ និងវិធានកររនរ
ថ្ន្ក់ខ្ត្)រដ្លដំណើរករបានល្អ/មិនបានល្អរព្មទាំងកិច្ច
ខិតខំនព្លកន្លងមកដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងរ ដើម្បីក្លំអ
សា្ថ្នភពឱ្យប្សើរឡើង។

ករសិក្សារ ក៏មានគោលបំណងស្វ្ងយល់ថតើអាជា្ញ្ធររ និង
អ្នកពាក់ព័ន្ធននក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ធ្វើកររួមគា្ន្យ៉្ងដូច
ម្្ចរនិងកំណត់រកថតើតួនទីរនិងទំនក់ទំនងរគួរត្ូវបានពង្ឹង
បន្ថ្មទៀតដោយរបៀបណរដើម្បីធានឱ្យប្ព័ន្ធមានករអភិវឌ្ឍ
ប្សើរឡើង។របន្ទ្ប់ពីករសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធរនិងទស្សនកិច្ចរ
ទៅទីតាំងផ្ទ្ល់រ ព័ត៌មានរ និងករវិភគរ នឹងត្ូវបានប្ើប្្ស់ជាររ
ធាត៊ចូលដើម្បីរៀបចំឯកសារសង្ខ្បគោលនយោបាយរដ្លអាចរ
ត្ូវបានពិចារណនថ្ន្ក់ជាតិរ ជាកិច្ចគាំទ្ដល់ករក្លំអរ
កររគ្ប់គ្ងសំណល់ទាំងមូលឱ្យបានកន់ត្ប្សើរឡើង។

១�៣� វិមជែឈការ និងការគែប់គែងសំណល់

ដំណើរករកំណ្ទម្ង់វិមជ្ឈកររ បានចាប់ផ្ដើមក្នុងប្ទ្សរ
កម្ពុជានដើមទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ២០០០រ ដើម្បីពិនិត្យក្សម្ួលឡើងរ
វិញលើទំនក់ទំនងរវាងអាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ជាតិរ ថ្ន្ក់ខ្ត្រ និងថ្ន្ករ់
មូលដ្ឋន្រ និងបានជះឥទ្ធពិលលើករផ្ដល់ស្វាននក្នងុទីប្ជំ៊ជន។ររ
នក្នុងវិស័យសំណល់រ វិមជ្ឈកររ បានធ្វើឱ្យករងារប្មូលរ និងរ
ចោលសំណល់ភគច្ើនរ ត្ូវបានជួលទៅឱ្យក្៊មហ៊៊នឯកជនរ
ដោយក្នងុនោះរក៊្មហ៊៊នសី៊នទី្រដ្លជាប្តិបតិ្ករប្មូលសំណល់
ក្នុងក្៊ងភ្នំព្ញរ គឺជាក្៊មហ៊៊នល្ចធ្ល្ជាងគ្បំផ៊ត។រ ថ្វីបើរ
យ៊ទ្ធសាស្្គ្ប់គ្ងសំណល់ន្ះរពឹងផ្អក្យ្៉ងខា្ល្ងំលើជំនញរនិង
ភពដ្លអាចបត់ប្នបានរបស់វិស័យឯកជនក្ដីរ ប៉៊ន្្យ៊ទ្ធសាស្រ្
ន្ះរ ក៏បន្សល់ទ៊កឱ្យមានចនោ្ល្ះខ្វះខាតគួរជាទីកត់សមា្គ្ល់លើករ
គ្បដណ្ដប់របស់ស្វារ និងលើលទ្ធផលអន៊វត្ករងារផ្នក្បរិសា្ថន្រ
ដ្លនិយ័តកររដ្ឋភិ្បាលរមានភពសា្ទក់្ស្ទើររឬមិនមានសមត្ថភព
អាចដោះស្្យបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។រ ចនោ្ល្ះខ្វះខាតជារ
ច្ើនរ គឺជាលទ្ធផលកើតច្ញពីប្ព័ន្ធដ្លកង្វះធនធានរ និងរ
សមត្ថភព។រ ចំណុចខ្សាយទាំងអស់ន្ះរ ក៏បណ្ត្លមកពីកររ
កំណត់តួនទីរ និងករមើលខ៊សត្ូវមិនបានច្បាស់លាស់ផងដ្ររ
ដ្លជាហ្ត៊ធ្វើឱ្យមានភពអសកម្មរ និងករពឹងផ្អ្កលើត្ប្ព័ន្ធ
ដ្លមានស្្ប់។រ

១�៤� វិធីសាសែ្តនែការសិកែសាឯកសារពាក់ព័ន្ធ

ដើម្បីសម្្ចគោលបំណងខាងលើរបារា៉្ម៉្ត្រនិងវិធីសាស្រ្
ន្ករសិក្សារត្ូវបានកំណត់ដូចខាងក្្ម៖

ក)រ តំបន់សិក្សា៖រ ព្ំដ្នរដ្ឋបាលសម្្ប់ករសិក្សាន្ះរ ត្ូវរ
បានកំណត់ថរគឺជាខ្ត្ក្បរដោយក្នុងនោះរួមទាំងក្៊ងក្ប
ផងដ្រ។រ ទីតាំងបោះចោលសំណល់រ (ទីលានចាក់សំរាមរ
និង/ឬកន្ល្ងចាក់សំរាម)រដ្លជាផ្ន្កមួយន្ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង
សំណល់រឹងរបស់ក្៊ងក្បរ ក៏ត្ូវបានដក់បញ្ចូលជាផ្ន្កដ៏រ
សំខាន់ន្ករយកចិត្ទ៊កដក់របស់ករសិក្សាន្ះ។រ កោះរ
ពោធិ៍រកោះទន្សាយរក៏ជាផ្ន្កន្តំបន់សិក្សាផងដ្រ។រ

ខ)រ គោលវិធីប្បគ្ប់ជ៊្ងជ្្យក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង៖រ
អាស័្យដោយករចាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋភិ្បាលក្នងុករបង្កើត
ឱ្យមានគំរូដ្លអាចយកទៅអន៊វត្បន្បានរករសិក្សាន្ះរនឹងររ
ពិចារណលើគោលវិធីប្បគ្ប់ជ្៊ងជ្្យក្នុងករគ្ប់គ្ងរ

40 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



សំណល់រឹងរពោលរជាវិធីសាស្្ដ្លដក់បញ្ចលូទស្សនទានរ
រស្ដីពីសមាហរណកម្មករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរ (កររប្មូលរ
ករដឹកជញ្ជូនរករក្ច្ន្រប្ព្ឹត្ិកម្មរនិងករបោះរចោល)របន្ថ្
មលើករផ្ដត្ករយកចិត្ទ៊កដក់លើនិរន្រភពផ្ន្កបរិសា្ថ្នរ
បស់ប្ព័ន្ធន្ះ។រ ករពិចារណដទ្ទៀតដ្លនឹងត្ូវដក់ប
ញ្ចូលរ មានដូចជារ ទិដ្ឋភពផ្ន្កសង្គមដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយ
យ្នឌ័ររ និងអ្នកប្មូលសំណល់ក្នុងវិស័យក្្រប្ព័ន្ធរ ព្ម
ទាំងករចូលរួមចំណ្កផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរ និងផ្ន្ករបច្ចក្ទ្សរ
របស់ក្៊មទាំងពីរន្ះរ ទៅក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ររឹងក្នុងរ
ខ្ត្ក្ប។

គ)រ ប្ភពទិន្នន័យបន្ទប់្បន្សំ៖រប្ភពទិន្នន័យបន្ទប់្បន្សំរតូ្វបាន
កំណត់ក្នងុដំណក់កលសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធរហើយនឹងតូ្វ
ពង្ីកនព្លបានរកឃើញប្ភពព័ត៌មានថ្មីៗ។រ កររស្្វរ
ជ្វ្រនិងករពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធរត្វូបានធ្វើឡើងដោយរ
អង្គករមូលនិធិអាស៊ីរចំណ្កប្ភពរឯកសារបន្ថ្មរត្ូវបានរ
ដក់បញ្ចូលរដើម្បីពង្ឹងករយល់ដឹងពីក្៊ងក្ប។រម្យា៉្ងទៀតរ
ព័ត៌មានដូចជាសា្ថន្ភពស្ដ្ឋកិច្ចរករអភិវឌ្ឍន៍រភូមិសាស្្រ-ល-រ
របស់ក៊្ងដ្លមានសា្ថន្ភពរនិងលក្ខណៈប្ជាសាស្្ស្ដៀងរ
គា្ន្ជាមួយក្៊ងក្បរ ក៏ត្ូវបានប្មូលផងដ្រ។រ ទិន្នន័យរន្ះរ
នឹងយកទៅប្ើប្្ស់រ ដើម្បីបំព្ញបន្ថ្មឱ្យទិន្នន័យខ្វះខាតរ
របស់ក្៊ងក្បរដោយដើរតួនទីជាធាត៊ចូលរតំណង។រ ម្យា៉្ងរ
ទៀតរ ករសិក្សាន្ះរ ក៏ស្វ្ងយល់ពីលិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊តរ
និងកឹ្ត្យច្បាប់ជាធរមានដ្លមានឥទ្ធពិលលើករគ្ប់គ្ងលើរ
សំណល់រក្នុងខ្ត្ក្បផងដ្រ។

ឃ)រប្ភពទិន្នន័យចម្បង៖រក្៊មករងាររនឹងច៊ះសិក្សានមូលដ្ឋ្នរ
ផ្ទល់្រដើម្បីប្មូលករយល់ឃើញរព័ត៌មានរនិងទិន្នន័យបន្ថម្
ពីប្ភពព័ត៌មានចម្បងរ តាមរយៈករសមា្ភ្សន៍អ្នកពាក់ព័ន្ធរ
សំខាន់ៗរ ដ្លរួមមានអ្នកតំណងរដ្ឋ្ភិបាលរ សង្គមស៊ីវិល/
អង្គករក្្រដ្ឋ្ភិបាលរ វិស័យឯកជនរ ទីភ្ន្ក់ងារមា្ច្ស់ជំនួយរ
អ្នកសិក្សាស្្វជ្្វរ ក៏ដូចជាអ្នកតាំងលំនក្នុងមូលដ្ឋ្នរ
(មា្ច្ស់តូបរអ្នកធ្វើអាជីវកម្មក្នុងផ្សាររអ្នករស់នតាមលំនដ្ឋ្នរ
វិស័យសណ្ឋ្គារ/ភោជនីយដ្ឋ្នរសាលារៀន។ល។)

ង)រ ធាត៊ចូលបន្ថ្ម៖រក្នុងសកម្មភពច៊ះទស្សនកិច្ចផ្ទ្ល់រនឹងមានរ
ករថតរូបរ ដើម្បីចងក្ងជាឯកសារពីករអន៊វត្ផ្ន្កករគ្ប់
គ្ងសំណល់រឹងរ ក៏ដូចជាដើម្បីផិ្តយកទិដ្ឋភពស្ដពីីសា្ថន្ភព
ផ្លូវរឆ្ន្ររសម៊ទ្រទីសាធារណៈរនិងបរិក្ខ្រដទ្ទៀតផងដ្រ។រ
បន្ថ្មលើន្ះរ ករសិក្សារ នឹងមានករកត់សមា្គ្ល់ពិស្សពីរ
តួនទីរបស់ស្្ីរ និងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធក្នុងករប្មូលសំណល់រ
ផងដ្រ។រ អង្គករមូលនិធិអាស៊ីរ បានបង្កើតឯកសារមា៉្ទ្ីសរ
ដ្លជួយតម្ង់ទិសករគិតគូរជ៊ំវិញគោលបំណងរបស់កររ
សិក្សា។រ ឯកសារន្ះរ នឹងដើរតួនទីជាមូលដ្ឋ្នគ្ឹះសម្្ប់
ករងារនព្លខាងម៊ខ។

១�៥� គំរូ “ទីកែុងបែតង”

ឯកសារយោងស្ីពីរគំរូរ"ទីក្៊ងប្តង"រត្ូវបានចងក្ងឡើងរ

ដើម្បីជួយសម្ួលដល់ករប្ៀបធៀបរ និងដំណើរករក្នុងករររ
កំណត់ថតើគួរក្សម្ួលយកគំរូពីខាងក្្យ៉្ងណឱ្យបានល្អ
បំផ៊តរ សម្្ប់បរិបទប្ទ្សកម្ពុជា។រ ក្៊ងទាំងន្ះរ បានបងា្ហ្ញរ
នូវវិធីសាស្្ថ្មីៗរ ក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ប្កបដោយភពរ
ជោគជ័យរដោយប្ើប្្ស់ធនធានរនិងសមត្ថភពបច្ចក្ទ្សដ្លររ
មានស្្ប់។រករពិពណ៌នដោយសង្ខ្បពីគំរូនីមួយៗររួមទាំងករ
ពិពណ៌នដោយសង្ខ្បពីទិដ្ឋភពននដ្លធ្វើឱ្យគំរូទាំងន្ះរ
មានរលក្ខណៈពិស្សដោយឡ្កពីគ្រនិងបានទទួលជោគជ័យ។រ
ឧទាហរណ៍គំរូមួយចំនួនពីទីក្៊ងក្នុងទ្វីបអាស៊ីដ្លបានអន៊វត្វិធី
សាស្្ថ្មីៗក្នុងករងារគ្ប់គ្ងសំណល់ររួមមាន៖

រy ក៊្ងរAlapuzzhaរ(រដ្ឋរKerala,រប្ទ្សឥណ្ឌរ្-រចំនួនរប្ជាជន៖រ
១៧៤�០០០រនក់)រ-រក្៊ងន្ះរបានបង្កើតឱ្យមានយ៊ទ្ធនកររ
"ផ្ទះសា្អ្តរ ទីក្៊ងសា្អ្ត"រ ដ្លផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើរ
ករញ្កសំណល់នប្ភព។រ ករអន៊វត្សាកល្បងតូចមួយរ
ត្ូវបានដក់ឱ្យអន៊វត្ក្នុងភូមិមួយក្នុងចំណោមភូមិទាំងរ ៥២រ
របស់ក្៊ងរ ក្នុងឆ្ន្ំរ ២០១២រ ហើយបន្ទ្ប់មកទៀតរ មានភូមិរ
ចំនួនរ ១១រ ទៀតរ បានអន៊វត្បន្ថ្ម។រ បរិក្ខ្រផលិតជីកំប៉៊ស្រ
និងជីវមា៉្សរ ត្ូវបានបង្កើតឡើងតាមគ្ួសាររ តាមរយៈមាន
ករឧបត្ថម្ភទ៊នពីរដ្ឋ្ភិបាលរ ដោយក្នុងនោះរ បរិក្ខ្រផលិតជីរ
កំប៉៊ស្មួយមានតម្ល្រ ១៥០រ រូពីរ (២រ ដ៊លា្ល្រ)រ កន្ល្ងផលិតរ
ជីវមា៉្សរមួយរ មានតម្ល្រ ៣�៣៧៥រ រូពីរ (៥០រ ដ៊លា្ល្រ)។រ
មជ្ឈមណ្ឌលរធ្វើជីកំប៉៊ស្ខា្ន្តតូចរ ត្ូវបានកសាងឡើងក្នុងរ
សហគមន៍សម្្ប់គ្ួសាររ ដ្លមិនមានបរិក្ខ្រធ្វើជីកំប៉៊ស្រ
នតាមផ្ទះរ(Venugopal, n.d.)។

រូបភាពទី ២៖ បរិកា្ខែរធ្វើជីកំប៉ុស្តនៅកែុងរAlappuzha 

រy ក្៊ងរ Panajiរ (រដ្ឋរ Goa,រ ប្ទ្សឥណ្ឌ្រ -រ ចំនួនប្ជាជន៖រ
៤០�០០០រនក់)រ-រPanajiរត្ូវបានប្ងច្កទៅជាតំបន់គ្ប់
គ្ងសំណល់ចំនួនរ ១២រ ដោយតំបន់គ្ប់គ្ងរសំណល់រ
នីមួយៗរ ស្ថិតនក្្មអ្នកមើលខ៊សត្ូវមា្ន្ក់។រ គ្ួសាររ
ចាំបាច់រត្ូវញ្កកកសំណល់ទៅជារ ៥រ ចំណ្ក៖រ សំណល់រ
សើមរបា្លស្្ទកិរក្ដសរនិងកត៊ងរលោហៈរនិងក្វរនិងសំណល់
មិនអាចក្ច្ន្ប្ើប្្ស់វិញបាន។រ សំណល់សើមរ ត្ូវបានរ
បញ្ជូនទៅកន្ល្ងធ្វើជីកំប៉៊ស្រសំណល់ស្ងួតរត្ូវបានបញ្ជូនទៅ
សា្ថ្នីយញ្កសំណល់។របញ្ហ្ប្ឈមពីររគឺករគ្ប់គ្ងក្លិន

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 41



នទីតាំងក្ច្ន្សំណល់សើមរ និងបរិមាណសំណល់ដ្លរ
មានករកើនឡើងកន់ត្ច្ើន។រ ក្៊ងរ គិតថ្ល្ស្វាប្ចាំឆ្ន្ំរ
ចំនួនរ៣៦៥រ រូពីរ (៥រដ៊លា្ល្រ)រពីគ្ួសារនីមួយៗរនិង៣០០-
១០�០០០ររូពីរ(៤រទៅរ១៤៤រដ៊លា្ល្រ)រសម្្ប់សណ្ឋ្គារ។រ
ក្៊ងលក់សំណល់ដ្លបានញ្ករួចទៅឱ្យឈ្មួញរ និងក្៊មរ
ហ៊៊នរផលិតស៊ីម៉ង់រ(Agarwal, 2017)។

រy រក្៊ងរ Mysuruរ (រដ្ឋរ Karnataka,រ ប្ទ្សឥណ្ឌ្រ -រ ចំនួនរ
ប្ជាជន៖រ៩២០�០០០រនក់)រ-រក៊្ងន្ះរតូ្វបានជ្ើសរីសរ
ដោយសារត្ដំណើរករគ្ប់គ្ងសំណល់មានច្ើនថ្នក់្របស់
ខ្លួនរក្នុងនោះរួមមានករផលិតជីកំប៉៊ស្តាមប្បវិមជ្ឈករតាម
សហគមន៍រ និងករញ្កសំណល់ជាអតិបរមានប្ភព។រ
ក្៊ងន្ះរ កំព៊ងព្យាយមឈានទៅសម្្ចគោលដៅមិនឱ្យរ
មានសំណល់រ និងដក់កញ្ចប់ថវិកចំនួនរ ៣៦�០០០រ ដ៊លា្ល្ររ
ដើម្បីបំព្ញផ្នករន្ះរ(Aravind, 2014)។

រy រក្៊ងរSurabayaរ(រដ្ឋរJavaរខាងកើតរប្ទ្សឥណ្ឌូណ្ស៊ីរ– 

ចំនួនប្ជាជន៖រ៣,៥រលាននក់)រ–រក្៊ងរSurabaya អន៊វត្
ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងតាមសហគមន៍រ ក្្យព្លមានរ
ករបិទទីលានចាក់សំរាមដ៏ធំមួយដោយមិនបានគ្្ងទ៊ករដ្លរ
ជាហ្ត៊ធ្វើឱ្យសំណល់រ ត្ូវនគរចោលពាសព្ញផ្លូវក្នុងរ
ទីក្៊ង។រ ករចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋរ និងអង្គករក្្រដ្ឋ្ភិបាលរ
ដ្លបានទទួលករគំាទ្ពីក៊្ងរKitakyushu របស់ជប៊៉នរបាន
នំឱ្យមានករពង្ីកកម្មវិធីន្ះរ និងករអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលរ
ធ្វើជីកំប៊៉ស្រសា្ថនី្យប្មូលបណោ្តះ្អាសន្នរនិងបង្កករចូលរួម
ពីអ្នកតាំងទីលំនបានកន់ត្ប្សើរ។រធនគារសំណលរ់ក៏
បានជួយសម្ួលដល់កិច្ចខិតខំក្នុងករក្ច្ន្សំណល់យ៉្ង
ច្ើនរផងដ្ររតាមរយៈករបង្កឱ្យមានករចូលរួមប្កបដោយ
ប្សិទ្ធភពពីពលរដ្ឋក្នងុករញ្កសំណល់នប្ភពរ(Global  

Covenant of Mayors for Climate & Energy, 2019)។

២�  ទិដ្ឋភាពទូទៅពីការគែប់គែងសំរាមសំណល់រឹង 

ក្នុងកែុងកែប

ក្៊ងក្បរ គឺជាសហគមន៍តំបន់ឆ្ន្រសម៊ទ្តូចមួយរ ប៉៊ន្្ក៏ររ
ជាកន្ល្ងទ្សចរណ៍ក្នុងស្៊កដ៏សំខាន់រ ដ្លត្ូវបានរំពឹងទ៊កររ
ថរ នឹងរីកលូតលាស់នព្លអនគត។រ ក្៊ងក្បរ មានប្ជាជនរ
២០�០០០រនក់រនិងជាកន្ល្ងដ្លប្មូលផ្ុំប្ជាជនច្ើនជាងគ្
បំផ៊តក្នុងខ្ត្ក្បរ ដ្លជាខ្ត្មួយមានទំហំរ ៣៣៦រ គម២រ និងរ
ប្ជាជនសរ៊បចំនួនរ ៨០�២០៨នក់។រ បើគិតពីទិដ្ឋភពផ្ន្ករ
រដ្ឋបាលរ កោះទន្សាយរ និងកោះពោធិ៍រ ក៏ជាផ្ន្ករបស់ក្៊ងក្បរ
ផងរដ្រ។

រូបភាពទី ៣៖ ផែនទីរដ្ឋបាលខែត្តកែប

ករវិភគឧទាហរណ៍របស់ក្៊ងរ Surabaya បានបងា្ហ្ញរ
ថរ កតា្្ខាងក្្មមានលក្ខណៈចាំបាច់សម្្ប់ករយក
ទៅអន៊វត្បន្៖

រy ករកសាងសមត្ថភព៖រ អ្នកពាក់ព័ន្ធទំាងអស់រ បានឆ្លងរ
កត់ករបណ្ដុះបណ្ត្លដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនញរ និងរ
បង្កើនចំណ្ះដឹង

រy ភពជាដ្គូរវាងវិស័យសាធារណៈរនិងឯកជន៖ររដ្ឋភិ្បាល
ថ្ន្ក់ក្៊ងលើកទឹកចិត្ឱ្យមានករវិនិយោគលើបរិក្ខ្ររ
គ្ប់គ្ងសំណល់

រy ករគំាទ្នថ្នក់្ជាតិ៖រគោលនយោបាយរនិងគោលករណ៍រ
ណ្នំរបស់រដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់ជាតិរ បានជួយពង្ឹងរ និងរ
ជួយជ្្មជ្្ងដល់កិច្ចខិតខំបន្ថ្មទៀតរ

 បែអប់ទី១៖ ការវិភាគលើឧទាហរណ៍របស់កែុងរSurabaya

២�១� សកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ

ក្បរគឺជាតំបន់មួយហាក់នមិនទាន់មានករអភិវឌ្ឍរនិងមានរ
សក្ដ្ន៊ពលដ៏ប្សើរសម្្ប់កំណើនទ្សចរណ៍រ អាស្័យដោយរ
ខ្ត្ន្ះនជាប់សម៊ទ្រនិងមានឧទ្យានធម្មជាតិរព្មទាំងដីព្្ដ៏
ច្ើនសន្ធឹកសន្ធ្ប់។រ វិស័យអ្កូទ្សចរណ៍រ មានភពទាក់ទាញរ
ជាពិស្សរអាស្័យដោយសម្ស់ធម្មជាតិរនិងសភពស្ងប់សា្ង្តរ់
ន្ឆ្ន្រសម៊ទ្រនិងតំបន់ទ្សភព។រសកម្មភពស្ដ្ឋកិច្ចដទ្ទៀតរ
ភគច្ើនផ្្តលើវិស័យកសិកម្មរ ដូចជាផ្ល្ឈើរ ម្្ចរ និងរ
ជលផល។

២�២�  ការអនុវត្តការគែប់គែងសំណល់រឹងក្នុង 

កែុងគោលដៅនៅកម្ពុជា

ដូចករអន៊វត្ទូទៅនកន្ល្ងដទ្ទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីដ្ររ កររ
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរ គឺជាប្ព័ន្ធដ្លមានលក្ខណៈចម្៊ះទាំងរ
ទិដ្ឋភពផ្ន្កផ្លូវករផងរនិងក្្ផ្លូវករផងរដោយភគច្ើនប្មូល
ផ្ដុំនក្នុងតំបន់ទីប្ជ៊ំជនរ ដោយក្នុងនោះរ អត្្ន្ករប្មូលរ
សំណល់ច្ើនមានកម្ិតទាប។រ នក្៊ងកំពតរ មានត្គ្ួសាររ
៣៦%រ ប៉៊ណោ្ណ្ះរ ដ្លទទួលបានស្វាប្មូលសំណល់ជាប្ចាំរ
(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

ដំណក់ចង្អើរ

ក្ប

42 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



2017)។រ កង្វះករប្មូលសំណល់ន្ះរ ធ្វើឱ្យអ្នកតាំងលំនរ
ព្យាយមស្វ្ងរកវិធីសាស្្ដទ្ទៀតរ ដើម្បីរដោះស្្យជាមួយរ
គំនររសំណល់រជាហ្ត៊ធ្វើឱ្យមានករចោលសំណល់ខ៊សច្បាប់រនិងរ
ករដ៊តសំណល់រហើយជម្ើសទំាងពីរន្ះរផ្ដល់ឱ្យមានផលប៉ះពាល់
ផ្ន្កបរិសា្ថ្នដូចជារដីរខ្យល់រនិងធនធានទឹករនិងផ្ន្កស៊ខភព។រ

កន្លង្ចាក់សំរាមរ គឺជាជម្ើសទូទៅដ្លជ្ើសរីសម្្ប់ករ
ទ៊កដក់សំណល់ដ្លប្មូលបាន។រ ប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់ភគរ
ច្ើនរគឺមានត្ឹមត្ករញ្កសំណល់លក្ខណៈគ្ួសាររដើម្បីរយករ
ទៅលក់ឱ្យឈ្មួញកណ្ត្លប៉៊ណោ្ណ្ះរ (Min, 2016)។រ វិស័យក្្រ
ប្ព័ន្ធរ ក៏ដើរតួនទីយ៉្ងសំខាន់ក្នុងករប្មូលធនធានមានតម្ល្រ
ដូចជាដបរPETរលោហៈរនិងអាល៊យមីញ៉ូមជាដើម។

សំណល់សរីរាង្គរ មានបរិមាណច្ើនគួរកត់សមា្គ្ល់រ នគ្បរ់
ក្៊ងទាំងអស់របស់កម្ពុជារ ប៉៊ន្្សំណល់ន្ះរ កម្ត្ូវបានក្ច្ន្រ
ណស់រជាហ្ត៊ធ្វើឱ្យសំណល់ទាំងន្ះរត្ូវបានគ្យកទៅចោល
នកន្ល្ងចាក់សំរាមដ្លបង្កើតឱ្យមានឧស្ម័នម្តានរ និងបង្កើតរ
ឱ្យមានទឹកហៀរច្ញពីសំរាមរជ្្បចូលទៅក្្មដីរនិងលើដី។រ

២�៣�  ទិន្នន័យស្ដីពីសំណល់រឹងនៅខែត្តកែប 

និងកែុងគោលដៅដទែទៀត

ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងទីប្ជំ៊ជនក្នុងរ
ប្ទ្សកម្ពជុារនមានករខ្វះខាតរដោយសារធនធានសម្្ប់ករ
គ្ប់គ្ងសំណល់រមានកមិ្តរព្មទំាងករខ្វះខាតឧបករណ៍ដើម្បី
វាស់វ្ងលទ្ធផលអន៊វត្ករងារប្មូលរ និងចោលសំណល់។រ ដើម្បីរ
គណនបរិមាណសំរាមចូលមកក្នងុទីលានចាក់សំរាមឱ្យបានស៊កឹ្តរ
យ៉្ងហោចណស់រត្ូវមានឧបករណ៍មួយចំនួនរដូចជាជញ្ជីងថ្លឹងរ
ហើយទំាងអស់ន្ះរ ទាមទារនូវធនធានហិរញ្ញវត្ថរុ ព្មទំាងប្តិបតិ្ករ
ដ្លបានទទួលករបណ្ដុះបណ្ត្លត្ឹមត្ូវ។

ដោយសារកង្វះខាតទិន្នន័យរ និងដើម្បីផ្ដល់ជាក្បខ័ណ្ឌករងាររ
សម្្ប់ករវិភគរ និងករសម្្ចចិត្រ ទិន្នន័យដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងរ
វិស័យសំណល់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ នឹងត្ូវបានយកមកប្ើប្្ស់រ
ដើម្បីបង្កើតជាក្បខ័ណ្ឌករងារសម្្ប់ករសិក្សានក្នងុខ្ត្ក្ប។រ

ករកំណត់សមាសធាត៊សំណល់៖រទិន្នន័យដ្លមានបច្ចុប្បន្នរ
បានមកពីក្៊ងននរ អាចត្ូវបានប្ើប្្ស់រ ដើម្បីបា៉្ន់ប្មាណ
លើសមាសធាត៊សំណល់ក្នុងខ្ត្ក្បរដោយសារអវត្មានន្ករ
វិភគសំណល់សម្្ប់ខ្ត្ន្ះ។រគោលវិធីន្ះរពំ៊ម្នជាវិធីសាស្្
គួរជាទីជឿជាក់សម្្ប់ករវិភគលទ្ធភពគម្្ងទីលានចាក់សំរាមររ
ឬករធ្វើជីកំប៉៊ស្នោះទ្រ ប៉៊ន្្ជាវិធីសាស្្ដ្លអាចទទួលយក
បានសម្្ប់ករវិភគកម្ិតមូលដ្ឋ្នរ ដូចដ្លយើងកំព៊ងរធ្វើនរ
ព្លន្ះ។រ រូបភពទីរ ៤រ រៀបរាប់លម្អិតពីសមាសធាត៊សំណលរ់
ក្នុងក្៊ងភ្នំព្ញរដ្លបងា្ហ្ញឱ្យឃើញថរមានសមាមាត្សំណល់
សរីរាង្គមានកម្ិតខ្ពស់រហើយបន្ទ្ប់មករគឺមានសំណល់ស្ងួតរអាចរ
ក្ច្នប្្ើប្្ស់វិញបានរដូចជាបា្លស្្ទកិរ(២០%)រក្ដសរ(១០%)រ
ឈើរ(២,៣%)រនិងក្វរ(១,៦%)(Hul et al., 2015)រ។

សំណល់ចំណីអាហាររ និងសំណល់សរីរាង្គដ្លតូ្វបានបង្កើត
ឡើងនក្៊ងគោលដៅដទ្ទៀតក្នុងរប្ទ្សកម្ពុជារគឺមានចាប់ពីរ
៦៣%រក្នុងខ្ត្សៀមរាបរ រហូតដល់រ៨០%រក្នុងខ្ត្កំពង់ឆ្ន្ំង។រ
សំណល់បា្ល្ស្ទិករ និងលោហៈមួយចំនួនត្ូវបានញ្កនតាមផ្ទះរ
និងតាមរយៈវិស័យក្្ប្ព័ន្ធរដោយសារសមា្ភរ្ៈទំាងអស់ន្ះរមានរ
តម្ល្ខ្ពស់រ(Sour, 2017)រ។

ករប្មូលសំណល់៖រយោងតាមករបា៉្ន់ប្មាណមួយចំនួនរ
៩៩%រន្សំណល់របស់ទីក្៊ងរត្ូវបានបោះចោលនក្នុងទីលាន
ចាក់សំរាមរ ដោយបន្សល់ទ៊កធនធានអាចក្ច្នប្្ើប្្ស់ឡើងវិញរ
ប្មាណត្រ ១%រ ប៉៊ណោ្ណ្ះរ ដ្លត្ូវបានប្មូលដោយអ្នកធ្វើកររ
ក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធរ (Heng, 2017)។រ ក្នុងក្៊ងក្បរ ករបង្កើតរ
សំណល់ត្ូវបានរាយករណ៍ថរ មានបរិមាណរ ៨,៥រ តោន/ថ្ង្រ
ដោយរក្នុងនោះមានត្រ ៥៧%រប៉៊ណោ្ណ្ះន្សំណល់ទាំងនោះរត្ូវ
បានយកទៅចាក់នកន្ល្ងចាក់សំរាមរ ដ្លជាករបងា្ហ្ញឱ្យរ
ឃើញរថរ បរិមាណរសំណល់ដ្លនស្សសល់រ គឺត្ូវបានរដ៊តរ
ចោលរឬត្ូវបានបោះចោលដោយខ៊សច្បាប់។

សំណល់សរីរាង្គ៖រដូចបានពិពណ៌នខាងលើហើយថសំណល់រ
សរីរាង្គភគច្ើនរ គឺជាសំណល់ម្ហូបអាហាររ និងបន្ល្រ និងមានរ
សមាសធាត៊ច្ើនជាងគ្បំផ៊តនក្នុងសមាមាត្ន្សំណល់ន
ក្នុងបណ្ត្ប្ទ្សននទូទាំងសាកលលោក។រ ក្នុងប្ទ្សមាន
ស្ដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍រ សំណល់សរីរាង្គរ ជាទូទៅមានបរិមាណចាប់ពីរ
៤០-៥០%រចំណ្កនក្នុងប្ទ្សរមានស្ដ្ឋកិច្ចកំព៊ងអភិវឌ្ឍនរ៍
ជាពិស្សនផ្ន្កខ្លះន្តំបន់អាស៊ីភគខាងត្បូងរ សំណល់ន្ះរ
អាចមានរហូតដល់រ ៨០%។រ ស្បព្លដ្លប្ទ្សកម្ពុជារ
កំព៊ងមានវឌ្ឍនភពស្ដ្ឋកិច្ចរ ភគរយសំណល់សរីរាង្គរ ក៏មានរ
ករកើនឡើងផងដ្រ។រក្៊ងមានទំហំមធ្យមរដូចជាក្៊ងសៀមរាបរ
និងក្៊ងបាត់ដំបងជាដើមរមានសំណល់សរីរាង្គរ៦០%រទៅរ៧០%រ
ក្នុងពាក់កណ្ត្លទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ២០០០។រក្៊ងភ្នំព្ញរក៏មានសំណល់រ
សរីរាង្គក្នុងអត្្រ ៦៣%រ ផងដ្រក្នុងឆ្ន្ំ២០០៥។រ បច្ចុប្បន្នរ

រូបភាពទី ៤៖ សមាសធាតុសំណល់ក្នុងកែុងភ្នំពែញក្នុងឆ្នែំ 
២០១៥

សំណល់អាហារ/សំណល់សរីរាង្គ

សំណល់ឈើ
សំណល់ជ័ររនិងស្ប្ក

សំណល់ផ្ស្ងៗ

សំណល់បា្ល្ស្ទិក

សំណល់ក្វ
សំណល់វាយនភ័ណ្ឌ

សំណល់ក្ដស

សំណល់លោហៈ
សំណល់ស្រា៉្មិចរនិងថ្ម

៩�៥%
០�៥%២�១%

០�២%
១�១%

១�៦%

២�៣%

៩�៩%

២០�៩%

៥១�៩%
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តារាងទី ១ ទិន្នន័យពីបែជាសាសែ្ត និងសំណល់រឹងរបស់ខែត្តកែប

សាវតារផ្នែកបែជាសាសែ្តរបស់ខែត្តកែប

ចំនួនឃ៊ំ/សងា្ក្ត់ ៥

ចំនួនប្ជាជន ៤០�៧៦៣

#រគ្ួសារ ៨�៩១៧

#រភោជនីយដ្ឋ្នរសណ្ឋ្គាររ
និងកន្ល្ងកម្សាន្រសប្បាយរ
ដទ្ទៀត

សណ្ឋ្គារចំនួនរ៧២រ+រ៦រ
នរកោះទន្សាយរ(សរ៊បចំនួនរ
៧៨)

ភោជនីយដ្ឋ្នចំនួនរ56រ
(យោងរតាមរtripadvisor)

សូមមើលបញ្ជីរាយឈ្ម្ះរ
សណ្ឋ្គារក្នុងខ្ត្ក្ប៖រ
https://www.kep-cambo-

dia.com/mainpages/

kep-hotels.html

#រអ្នកទ្សចរជាតិ នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

#រអ្នកទ្សចរអន្រជាតិ នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ទិន្នន័យសំខាន់ៗន្សំណល់រឹងក្នុងខ្ត្ក្ប

បរិមាណសំណល់ក្នុងមួយថ្ង្ នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

អ្នកផ្ដល់ស្វា នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ករចាប់ផ្ដើមប្តិបត្ិកររបសរ់
អង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់

នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ករទទួលសា្គល់្ចំពោះអង្គភពរ
គ្ប់គ្ងសំណល់ពីសំណក់រ
ក្សួងមហាផ្ទ្

នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ខ្ស្បន្ទ្ត់គណន្យ្យភពរបស់រ
អង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់

នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

#រមន្្ីរាជករស៊ីវិលរបសរ់
អង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់

នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

#រកិច្ចសន្យារបស់អង្គភពរ
គ្ប់គ្ងសំណល់ក្៊ង

នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ករគ្បដណ្ដប់ន្ករផ្ដល់ស្វា នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ករប្មូលថ្ល្ស្វាប្ចាំខ្ នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ទីលានចាក់សំរាម នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ចមា្ង្យទៅកន់ទីលានចាក់សំរាម នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ដោយផ្សារសាមគ្គីក្នុងខ្ត្កំពតរ មានរ ៨០%រ ដ្លន្ះរ ជាកររ
បងា្ហ្ញរឱ្យឃើញពីរ ឱកសទាញយកសំណល់សរីរាង្គពីប្ភពត្រ
ម្ដងរដូចជានទីផ្សាររសាលារៀនរសណ្ឋ្គាររនិងភោជនីយដ្ឋ្ន។រ
ខ្ត្ក្បរ ក៏មានឱកសជាសក្ដ្ន៊ពលជាច្ើនផងដ្រក្នុងកររ
ទាញយកសំណល់ទាំងន្ះ។

ករបោះចោល៖រយោងតាមរបាយករណ៍មួយក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧រ
បានឱ្យដឹងថរ មានទីតាំងចោលសំរាមចំនួនរ ៧២រ កន្ល្ងរ ដ្លរ
បម្ើឱ្យក្៊ងទំហំតូចរ និងមធ្យមនទូទាំងប្ទ្ស។រ ទីតាំងទាំងរ
អស់រន្ះរច្ើនត្ជារទីលានចាក់សំរាមបើកចំហមិនមានសន្ិស៊ខររ
ខ្វះប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្នរស៊ខភពរស៊វត្ថិភពរឬករច្ញចូល។រ
ចំណុចទាំងអស់ន្ះរ បង្កឱ្យមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកម្មករក្នុង
ប្ព័ន្ធរនិងក្្ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រក៏ដូចជាប្ជាជននក្ប្ររ
ខាងរ ដ្លរងផលប៉ះពាល់ពីបរិសា្ថ្នដ្លរងករខូចខាតរ និងរ
អសន្ិស៊ខ។រសំណល់ដ្លព៊ំបានទៅដល់ទីលានចាក់សំរាមទាំង
ន្ះរអាចនឹងត្ូវបានបោះចោលដោយខ៊សច្បាប់រហើយភគច្ើនរ
ត្ូវបានបោះចោលនតាមបណោ្ត្យផ្លូវរឬក្នុងផ្លូវទឹក។រករសិក្សារ
មួយក្នុងឆ្ន្ំ២០០៤រ ធ្វើឡើងដោយទីភ្ន្ក់ងារសហប្តិបត្ិកររ
អន្រជាតិជប៉៊នរ បានបា៉្ន់ប្មាណថរ ករចោលសំរាមដោយខ៊សរ
ច្បាប់ក្នុងក្៊ងភ្នំព្ញរ មានអត្្រ ២,៥%រ ន្បរិមាណរ សំណល់រ
សរ៊បរនកណ្ត្លក្៊ងរ និងមានកមិ្តខ្ពស់រហូតដល់រ ១៥%រនរ
តាមតំបន់ជាយក្៊ង។រអត្្ន្ករដ៊តសំណល់រមានកម្ិតកន់ត្រ
ខ្ពស់ថ្មទៀតរ ពោលគឺរ ១៥%រ នមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ត្លក្៊ងរ
និង៥០%រនតំបន់ជាយក្៊ងរ(Sour, 2017)។

ករបង្កើតសំណល់ក្នុងប្ជាជនមា្ន្ក់៖រ ដើម្បីបងា្ហ្ញឱ្យឃើញ
រូបភពច្បាស់លាស់ស្ដីពីស្ណរីយ៉ូករបង្កើតសំណល់នព្លរ
អនគតក្នុងខ្ត្ក្បរ ជាដំបូងជាករសំខាន់ណស់ដ្លត្ូវមាន
ករបា៉្ន់ប្មាណយ៉្ងសមហ្ត៊ផលពីករបង្កើតសំណល់ក្នុងរ
ប្ជាជនមា្ន្ក់រ សម្្ប់ក្៊ងដ្លមានចំនួនប្ជាជនប្ហាក់ររ
ប្ហ្លជាមួយប្ជាជននក្នុងខ្ត្ក្ប។រ ករបង្កើតសំណល់រ
ក្នុងប្ជាជនមា្ន្ក់រមានចាប់ពីរ ០,៧៣រគីឡូក្្មរ ក្នុងក្៊ងរភ្នំព្ញរ
ក្នុងរឆ្ន្ំរ២០១៥រ(PPCA, IGES, Nexus, UN Environment, & CCCA, 

2018)រ រហូតដល់រ ០,៥៨រ គីឡូក្្មរ ក្នុងខ្ត្បាត់ដំបងក្នុងឆ្ន្ំរ
២០១៦រ(CCAC, 2016)។រអាស្័យដោយខ្ត្បាត់ដំបងរនិងខ្ត្រ
ក្បរ ត្ូវបានចាត់ទ៊កថរ ជាទីក្៊ងគោលដៅដ្លមានសា្ថ្នភព
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរ និងប្ជាសាស្្ប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្រ យើងរ មានររ
ហ្ត៊ផលសមស្បក្នុងករប្ើប្្ស់តួល្ខក្នុងខ្ត្បាត់ដំបងក្នុងរ
បរិមាណរ០,៥៨រគីឡូក្្មរសម្្ប់ខ្ត្ក្បរ រហូតដល់មានកររ
សិក្សាបន្ថ្មលើប្ធានបទន្ះរត្ូវបានធ្វើឡើង។

២�៤� ឧបករណ៍បែមូលទិន្នន័យ

ករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាច្ើននថ្ន្ក់ជាតិរ និងអន្រជាតិរ ដ្លរ
គាំទ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ត្លស្ដីពីសំណល់ទីក្៊ងរនិងកិច្ចខិតខំក្នុងរ
ករកសាងសមត្ថភពរ បានអភិវឌ្ឍឱ្យមានឧបករណ៍រ និងធនធានរ
ននរ ដើម្បីគាំទ្ដល់ករសម្្ចចិត្ជ៊ំវិញករគ្ប់គ្ងសំណល់
ទីក្៊ង។រ ជាករសំខាន់ដ្លត្ូវមានកម្ងព័ត៌មានស្ដីពីសំណល់រ

បរិមាណរន្ះរគឺប្មាណរ៥១%។រសំណល់ម្ហូបអាហាររអាចផ្ដលរ់
ឱកសសម្្ប់ករកត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្ន្កបរិសា្ថ្នរ ដូចជារ
ករបំព៊លទឹករ និងករបំភយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាដើមរ និងអាចរ
ក្ច្ន្ជាផលិតផលមានអត្ថប្យោជន៍រ និងប្សិទ្ធភពសម្្បរ់
ករបង្កើនគ៊ណភពដីរនិងករពារករហូរច្្ះដីក្នុងវិស័យកសិកម្មរ
ករដំដ៊ះរឧទ្យានរនិងព្្ឈើ។

ទីផ្សាររ និងប្តិបត្ិករពាណិជ្ជកម្មដទ្ទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយ
អាហារ៖ររបាយករណ៍មួយរបងា្ហញ្ថរសំណល់សរីរាង្គបង្កើតឡើង

44 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ទីក្៊ងរ និងទិន្នន័យរួមសម្្ប់ក្៊ងនីមួយៗរ ដើម្បីធានឱ្យមានរ
ចំណុចរយោងរួម។រ សម្ព័ន្ធភពអាកសធាត៊រ និងខ្យល់សា្អ្តរ និងរ
ធនគាររពិភពលោករ បានបង្កើតឧបករណ៍មួយមានឈ្ម្ះថរ
ឧបករណ៍វាយតម្លរ្ហ័សសម្្ប់ទីក៊្ងរ(City Rapid Assessment  

Tool)រ ដើម្បីជួយសម្ួលដល់ករប្មូលរ និងកររផ្ទៀងផ្ទ្ត់រ
ព័ត៌មានន្ះ។

៣� បរិបទផ្នែកលិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្តិ

ដើម្បីយល់ឱ្យកន់ត្ច្បាស់ពីតួនទីរនិងករទទួលខ៊សតូ្វរបស់
ក្៊ងននក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាទាក់ទងជាមួយសំណល់រឹងរ ជាករល្អ
ក្នងុករពិនិត្យឡើងវិញលើច្បាប់រនិងលិខិតបទដ្ឋន្គតិយ៊តិ្សម្្ប់
វិស័យន្ះ។

៣�១� កែឹតែយចែបាប់/បែកាសជាធរមាន

លិខិតបទដ្ឋន្គតិយ៊តិ្សំខាន់ៗចំនួនរ ០៣រ ដ្លគ្បដណ្ដប់
លើករគ្ប់គ្ងសំណល់នកម្ពុជា៖

រy រអន៊ក្ឹត្យល្ខរ ៣៦៖រ ដ្លឆ្លើយតបចំពោះសំណួររ ស្ដីពីករ
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹងលើកដំបូងគ្បំផ៊តត្ូវបានអន៊ម័តក្នុង
ទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ១៩៩០រ។

រy រប្កសល្ខរ ៨០រ ស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងសម្្ប់រ
ខ្ត្/ក្៊ង៖រ ត្ូវបានប្កសឱ្យប្ើប្្ស់ដោយក្សួងមហា
ផ្ទរ្ និងក្សួងបរិសា្ថន្រ គ្បដណ្ដប់លើទិដ្ឋភពជាច្ើនន្ករ
គ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងមូលដ្ឋ្នរ រួមមានដូចជារ ករប្មូលរ
ករសមា្អ្តរ ករទ៊កដក់រ ករដឹកជញ្ជូនរ ករក្ច្ន្ប្ើប្្ស់រ
ឡើងរវិញរ និងករបោះចោលសំណល់។រ ខ្ត្ក្បរ ត្ូវបានរ
បញ្ជ្ក់យ៉្ងច្បាស់នក្នុងប្កសន្ះ។រ ករទទួលខ៊សត្ូវ
ដ្លតូ្វបានកំណត់រួមមាន៖រករផ្ដល់ធ៊ងរសម្្ប់ផ្ទកុរសំណល់រ
ករយល់ដឹងរបស់សាធារណជនរ បទប្បញ្ញតិ្សម្្ប់កររចោលរ
សំណល់។រលរ។

រy អន៊កឹ្ត្យល្ខរ១១៣របញ្ជក់្កន់ត្ច្បាស់ថ្មទៀតពីតួនទីរ

និងករទទួលខ៊សត្ូវរបស់រដ្ឋ្ភិបាលរ និងអង្គភពរថ្ន្ក់រមូលរ

ដ្ឋ្នរដ្លបានចូលជាធរមានក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥រ(Min, 2016)។រ

ឥទ្ធិពលដទ្ទៀតន្អន៊ក្ឹត្យល្ខរ ១១៣រ ន្ះរ រួមមាន៖ររ

កំណត់កន់ត្ច្បាស់ពីតួនទីសំខាន់ៗដ្លក្សួងរនិងរដ្ឋបាល

ថ្ន្ក់ក្្មជាតិសម្្ប់ករមើលខ៊សត្ូវរ និងករគាំទ្ដល់

ករគ្ប់គ្ងសំណល់រ ករប្ងច្កករទទួលខ៊សត្ូវច្បាស់

លាស់ក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ជូនដល់រដ្ឋបាលក្៊ងរ និងរ

ស្៊ករ ករកំណត់ករទទួលខ៊សត្ូវក្នុងករលើកកម្ពស់ក្នុងរ

ករយល់ដឹងរ និងករចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងករគ្ប់

គ្ងសំណល់រឹងក្នុងមូលដ្ឋ្ន។

ផ្អ្កលើក្បខ័ណ្ឌករងារច្ងក្នុងប្កសល្ខរ ៨០រ ក្៊ងរ

ក្បរបានអន៊ម័តឱ្យមានលិខិតូបករណ៍ផ្ន្កច្បាប់រដើម្បីបកស្្យរ

បញ្ជ្ក់បន្ថ្មទៀតរស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងមូលដ្ឋ្នរ(Min, 

2016)។រអន៊កឹ្ត្យល្ខរ១១៣រតូ្វបានអន៊វត្រប៊៉ន្្នពំ៊ទាន់របាន

ជំរ៊ញករអន៊វត្ព្ញល្ញពីសំណក់រដ្ឋភិ្បាលនឡើយរ (PPCA 

et al., 2018)។

៣�២� ការកំណត់ពីតួនាទី

មានភពមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថតើរមានករិយល័យបរិសា្ថន្

នក្នងុក៊្ងក្បឬទ្។រ មានករយល់ឃើញថរ ក្នងុព្លអវត្មាន

ករិយល័យបរិសា្ថន្រករិយល័យទទួលបន្ទកុរដ្ឋបាលរនិងហិរញ្ញវត្ថរុ

ជាអ្នកអន៊វត្ករទទួលខ៊សតូ្វក្នុងករសម្្ចចិត្ពាក់ព័ន្ធជាមួយ

ករគ្ប់គ្ងសំណល់រ និងឬករិយល័យគំាទ្រ និងធ្វើផ្នករឃំ៊។រ

តួនទីរនិងករទទួលខ៊សតូ្វដទ្ទៀតពាក់ព័ន្ធរជាមួយករសម្្ច

ចិត្លើករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរ មានពណ៌នក្នុងតារាងទីរ ២ររ

(Min, 2016)។

តារាងទី ២ តួនាទី និងការទទួលខុសតែូវរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការគែប់គែងសំណល់

តួនាទី ទីបែឹកែសា អាជា្ញែធរខែត្ត មន្ទីរ

បរិសា្ថែន

មន្ទីរសែដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ 

វិស័យ

ឯកជន

ផែសែងៗ

ករធ្វើផ្នករ 

ករកំណត់ទីតាំងទីលានចាក់សំរាម  

ករធ្វើផ្នករថវិក   

កិច្ចសន្យារ   

ករអន៊វត្    

ករកំណត់ថ្ល្ស្វាប្មូលរនិងករប្មូល   

ករគាំទ្រនិងករសម្បសម្ួល   

ករតាមដនរនិងករមើលខ៊សត្ូវ   

ករវាយតម្ល្   

ករអប់រំ  

XXX: ករចូលរួមព្ញទំហឹង , XX: ករចូលរួមកម្ិតមធ្យម , X: ករចូលរួមតិច

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 45



៤� ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការគែប់គែងសំណល់រឹង

ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ ភគច្ើនបានរ
ទទួលករគំាទ្ដោយថ្លស្្វាដ្លបង់ដោយអ្នកប្ើប្្ស់ផ្អក្លើ
ទស្សនទានករសា្ដរ្យកថ្លចំ្ណយត្ឡប់មកវិញ។រថ្លស្្វារ តូ្វ
បានប្៉ាន់ប្មាណផ្អក្លើសកម្មភពរបស់អ្នកបង្កើតសំណល់ជាក់
លាក់នោះរព្មទំាងទំហំរ និងប្តិបតិ្កររបស់អ្នកបង្កើតសំណល់។រ
ប្តិបត្ិករឯកជនដ្លគ្ប់គ្ងលើករប្មូលសំណល់រ តាមកិច្ច
សន្យាជាអ្នកទទួលខ៊សត្ូវក្នុងករប្មូលថ្ល្ស្វារ និងករផ្ដល់រ
ស្វា។រករមិនបង់ថ្ល្ស្វារត្ងកើតមានជាសាមញ្ញរហើយបង្កឱ្យ
មានបញ្ហប្្ឈមគួរជាទីកត់សមា្គល់្ដល់លទ្ធភពប្តិបតិ្ករផ្នក្
ហិរញ្ញវត្ថុរ និងផ្ន្កប្តិបត្ិកររបស់ក្៊មហ៊៊នរ ហើយជាលទ្ធផលររ
ធ្វើឱ្យប្តិបត្ិករមិនមានលក្ខណៈអាចព្យាករទ៊កជាម៊នបានរ និង
អាចផ្ល្ស់ប្ូរដោយផ្អ្កលើតថភពជាក់ស្ដ្ងផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ។រករ
គណនថ្លស្្វាប្មូលសំណល់ពីអ្នកប្ើប្្ស់រពំ៊តូ្វបានគណន
ផ្អ្កលើបរិមាណសំណល់ដ្លត្ូវបានបង្កើតនោះទ្រ ប៉៊ន្្ផ្អ្ករ
លើរប្ភ្ទរ និងទំហំប្តិបត្ិករ។រ ករសិក្សាអង្ក្តមួយនរឆ្ន្ំរ
២០១៦របានបងា្ហ្ញឱ្យឃើញថរថ្ល្ស្វាប្មូលសំណល់រគឺមានរ
ចាប់ពីរ០,៨រដ៊លា្ល្ររដល់រ៣០រដ៊លា្ល្រក្នុងមួយខ្រ(Min, 2016)។

យន្ករមួយទៀតរបស់កម្ពុជារ ក្នុងករផ្ដល់មូលនិធិសម្្ប់
ស្វាប្មូលសំណល់រគឺផ្្តលើសំណល់បង្កើតឡើងដោយទីផ្សារ
នក្នងុក៊្ង។រ គំរូផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថរុ និងករគ្ប់គ្ងន្ះរ ហាក់មានរ
ករវិវត្ដោយចាប់ផ្ដើមពីករបង្កើតឱ្យមានកិច្ចសន្យារវាងក៊្មហ៊៊នរ
ប្មូលសំណល់រជាមួយប្តិបតិ្ករផ្សាររហើយវិវត្សន្សឹមៗទៅជា
ករផ្ដល់ស្វាដល់អ្នកបង្កើតសំណល់នតាមលំនដ្ឋ្នរ និងជារ
លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មរដោយសារត្កំណើនតមូ្វករជាក់ស្ដង្។

ដោយសារលក្ខណៈពិស្សរបស់ខ្ត្ក្បរ ដ្លជាគោល
ដៅទ្សចរណ៍ដ៏មានប្ជាប្ិយភពសម្្ប់ប្ជាជនកម្ពុជាផងរ
និងភ្ញៀវអន្រជាតិផងរក៊្មករងារស្្វជ្្វរបានពិនិត្យលើលទ្ធភព
ន្ករកំណត់ថ្ល្ស្វារ ដ្លផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយទិដ្ឋភពននន្រ
ទ្សចរណ៍ក្នងុមូលដ្ឋន្ដ្លនឹងអាចបង្កើតឱ្យមានចំណូលហើយរ
ស្បព្លជាមួយគា្ន្នោះរ ក៏ព៊ំបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
លើអ្នកតាំងលំនក្នុងមូលដ្ឋ្នរ ដូចជាថ្ល្ស្វាប្មូលពីអ្នកសា្ន្ក់
នតាមសណ្ឋ្គាររ ឬជិះទូកទៅកន់កោះនក្នុងរង្វង់ខ្ត្ន្ះ។រ
ករស្្វជ្្វបឋមបានកំណត់ឃើញគំរូប្ភ្ទន្ះរ នក្នងុប្ទ្សរ
ឥណ្ឌូណ្ស៊ីរ ហើយគោលវិធីន្ះរ ត្ូវបានអន៊វត្ដោយជោគជ័យរ
មួយចំនួនរ(សូមមើលប្អប់៖ Gili Trawanga Eco Tax)។

៥�  គំរូនែការគែប់គែង និងការលើកទឹកចិត្តដើមែប ី
លើកកម្ពស់ការគែប់គែងសំណល់រឹង

គំរូន្ករគ្ប់គ្ងជាច្ើនដ្លអាចដើរតួនទីជាគំរូសម្្ប់
យកមកពិចារណនព្លធ្វើផ្នករក្នុងខ្ត្ក្ប។រ គំរូទាំងន្ះរ
រួមមានដូចជា៖

រy មជ្ឈមណ្ឌលសា្ដ្រធនធានចម្៊ះ៖រ មជ្ឈមណ្ឌលន្ះរ គឺជាគ្ឹះ
សា្ថន្សា្ដរ្សណំលខ់ា្នត្តូចរមានលក្ខណៈវិមជ្ឈករដល្កច្្នរ្
សំណល់ចនោ្ល្ះពីរ២រតោនទៅរ២០រតោនក្នុងមួយថ្ង្រទទួលរ
យកកកសំណល់រទីក្៊ងដ្លញ្ករួចហើយរឬមិនទាន់ញ្ករ
និងប្ើប្្ស់បច្ច្កទ្សអស់តម្ល្ទាបរ ដើម្បីសា្ដ្រយករធនរ
ធានរពីសំណល់មកវិញ។រមជ្ឈមណ្ឌលសា្ដ្រធនធានចម្៊ះរត្ូវ
បានបង្កើតឡើងផ្អ្កលើស្ចក្ដីត្ូវករក្នុងមូលដ្ឋ្នរ ហើយរ
មានលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះបរិមាណរ និងគ៊ណភពន្រ
សំណល់ក្នុងមូលដ្ឋ្នរ(Economic and Social Commission 

for Asia and the Pacific, 2017)។

រy កម្មវិធីទីក្៊ងសា្អ្ត៖រ ករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមួយរបស់កម្ពុជាដ្ល
ត្ូវបានធ្វើឡើងរដើម្បីទទួលសា្គ្ល់កិច្ចខិតខំក្នុងករគ្ប់គ្ង
សំណល់រឹងរបស់ក៊្ងគំរូ។រកន្លងមករក៊្ងជាច្ើនបានសម្ប
សម្ួលកិច្ចខិតខំរបស់កម្មករក្នុងករប្មូលសំណល់ច្ញពី
តាមដងផ្លូវនក្្មគម្្ងរ"ករប្កួតប្ជ្ងទីក្៊ងរសា្អ្ត"រ
ឬហៅថរ"កម្មវិធីទីក្៊ងសា្អ្ត"។រកម្មវិធីកំព៊ងនអន៊វត្បន្ដ។

រy ក្៊ងព្ះសីហន៊៖រ ក្៊ងមួយន្ះរ អន៊វត្ករងារនរៀងរាល់រ
ច៊ងសបា្ដ្ហ៍ជាមួយសងា្ក្ត់ទាំងរ0៥ររបស់ខ្លួនរដើម្បីធ្វើយ៊ទ្ធន
ករបោសសមា្អត្ក្នងុសងា្កត់្ណមួយក្នងុចំណោមសងា្កត់្ទំាងរ
0៥។រ នព្លរ ទីតាំងបោសសមា្អ្តត្ូវបានស្នើឡើងរ និងរ
សម្្ចពីសំណក់ក្៊មប្ឹក្សាសងា្ក្ត់នីមួយៗហើយររដ្ឋបាល
ក្៊ងធ្វើកររៀបចំព្ឹត្ិករណ៍សមា្អ្តជាក់ស្ដ្ងតាមរយៈកររ
អញ្ជើញមន្្ីរ យ៊វជនរ អង្គករក្្រដ្ឋ្ភិបាលរ ក៏ដូចជាអ្នកររ
តំណងសមាគមទីភ្ន្ក់ងារទ្សចរណ៍ចំនួនរ ៤០រ ទៅរ ៦០រ
នក់រឱ្យមកចូលរួម។រ

រy ក្៊ងស្ទឹងត្្ងរ គឺជាក្៊ងមួយក្នុងចំណោមក្៊ងមួយចំនួនតូច
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដ្លគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងដោយផ្ទ្ល់តាម
រយៈអង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់របស់ខ្លួនរ ពោលគឺមិនរម្នរ

ពន្ធអ្កូទ្សចរណ៍របស់កោះរGili Trawanga នប្ទសរ
ឥណ្ឌូណ្ស៊ី

ដើម្បីដោះស្្យករផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុរ ដល់ករគ្ប់គ្ង
សំណល់នក្នងុកន្លង្គោលដៅទ្សចរណ៍ដ៏មានប្ជាបិ្យ
ភពន្ះរ អង្គករក្្រដ្ឋ្ភិបាលរ ក្នុងស្៊កមួយរ និងអាជា្ញ្ធររ
គ្ប់គ្ងសំណល់រ បានរួមកមា្ល្ំងគា្ន្ដោះស្្យបញ្ហ្ន្ះ។រ
មូលនិធិអ្កូទ្សចរណ៍រ Gili Eco Trustរ ដ្លជាបណ្ដុំអ្នករ

ផ្ដល់ស្វាទ្សចរណ៍រនិងហាងកីឡាម៊ជទឹកកម្សាន្របានអន៊វត្រ
ពន្ធអ្កូឡូសី៊ដ្លបង់ដោយអ្នកទ្សចរនព្លមានករផ្ដល់
ស្វាជូន។រ មូលនិធិទាំងអស់ន្ះរ ត្ូវបានយកទៅប្ើប្្ស់រ
ដើម្បីឧបត្ថម្ភទ៊នសម្្ប់កិច្ចខិតខំគ្ប់គ្ងសំណល់នលើ
កោះ។រមូលនិធិន្ះរបានជួយដល់គាំទ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់រ
ឱ្យអាចទប់ទល់លើករចំណយរ និងចៀសវាងកររខាតដើមរ
ទ៊នរ(Willmott et al., 2012)។

បែអប់ទី ២៖ ពន្ធអែកូទែសចរណ៍របស់កោះ Gili Trawanga 
នៅបែទែសឥណ្ឌូណែសុី

46 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



តាមររយៈអ្នកផ្ដល់ស្វាឯកជនរ (ពោលគឺគំរូក្នុងករច៊ះកិច្ចរ
សន្យាជាមួយក្៊មហ៊៊នប្មូលកកសំណល់រ ឬអ្នកយករភស៊ីរ
ផ្សារ)រ នោះទ្។រ គួរកត់សមា្គ្ល់ថរ ម៊នព្លបង្កើតអង្គភពររ
គ្ប់គ្ងសំណល់ក្៊ងនដើមឆ្ន្ំ២០១១រ ហើយត្ូវបានរ
ទទួលរសា្គល់្ដោយរក្សួងមហាផ្ទរ្ក្នងុឆ្ន្២ំ០១៣រករប្មូល
សំណល់ក្នុងក្៊ងស្ទឹងត្្ងរ ត្ូវបានច៊ះកិច្ចសន្យាប្គល់ទៅ
ឱ្យក្៊មហ៊៊នឯកជនរ(Min, 2016)។

រy មជ្ឈមណ្ឌលគ្ប់គ្ងសំណល់ប្បសង្គមក្នុងខ្ត្បាត់រដំបង៖រ
មជ្ឈមណ្ឌលន្ះរគឺជាគម្្ងប្បចម្៊ះរ និងជាមជ្ឈមណ្ឌល
ក្ច្ន្សំណល់ប្បសង្គមរ និងប្បសរីរាង្គរ (កន្ល្ងផលិតជីរ
កំប៉៊ស្រនិងជីវមា៉្ស)។រគោលបំណងចម្បងរបស់រមជ្ឈមណ្ឌលរ
ន្ះរ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់គ៊ណភពជីវិតរ និងលក្ខខណ្ឌករងាររ
របស់អ្នករីសសំរាម។រ ករក្លំអឱ្យប្សើរឡើងរួមមានរ
ដូចជា៖

រy បន្ទប់សម្្ករកន្ល្ងចម្អិនអាហាររកន្ល្ងងូតទឹករបង្គន់រទឹករ
សា្អ្តរ។ល។
រy ករធ្វើបទបងា្ហ្ញជាញឹកញាប់ស្ដីពីវិធានករសន្ដិស៊ខរ និងរ
អនម័យរ ផ្ដល់ជូនដល់កម្មករនិយោជិតដោយប៊គ្គលិករ
របស់អង្គករក្ច្ន្សំរាមរនិងករសិក្សានកម្ពុជា។
រy ក៊មារជាងរ ៣០រ នក់ដ្លជាកូនៗរបស់គ្ួសារអ្នករីសរ
សំរាមរស់នជំ៊វិញទីលានចាក់សំរាមរ តូ្វបានលើកទឹករចិត្រ
ឱ្យទៅសាលារៀនរ និងបានទទួលគ៊ណប្យោជន៍ពីកររ
បង្ៀនក្្ម៉្ងបន្ថ្ម។
រy លទ្ធភពចូលទៅល្ងក្នុងទីធា្ល្រ និងបន្ទប់សម្្ប់ក៊មាររ
ល្ងកម្សាន្ដ។
រy ជីវមា៉្សរ ដ្លផលិតបានត្ូវបានប្ើប្្ស់សម្្ប់ករដំ
ស្លរ និងបំភ្លឺរ ហើយជីកំប៉៊ស្ត្ូវបានយកទៅលក់ដើម្បីបានរ
ចំណូលបន្ថ្មរ(COMPED, 2013)។

រy ធនគារសំណល់រ(ប្ទ្សឥណ្ឌូណ្ស៊ី)៖រអង្គភពឯករាជ្យរ
ទំាងរអស់ន្ះរធ្វើប្តិបតិ្ករដោយឈរលើទស្សនទានធនគាររ
ពាណិជ្ជកម្មរ ដោយក្នុងនោះសមា្ភ្រៈដ្លអាចក្ច្ន្រទៅប្ើរ
ប្្ស់វិញបានរគឺជារូបិយវត្ថុ។រអតិថិជនយកសមា្ភ្រៈទាំងនោះ
មកដក់ផ្ញើនធនគាររ ហើយបញ្ញើនោះត្ូវបានកត់ត្្ទ៊ករ
ក្នុងកូនសៀវភៅធនគារ។រ នច៊ងឆ្ន្ំក្នុងអំឡុងកម្មវិធីរប៊ណ្យរ
ជាតិរ ករទូទាត់ជាសាច់ប្្ក់តូ្វបានធ្វើឡើងផ្អក្លើបរិមាណ
ន្សមា្ភ្រដ្លត្ូវបានផ្ទ្រ។រ ជាទូទៅអង្គភពរទាំងរន្ះរ មានរ
ប្តិបត្ិកររ ដោយមានករគាំទ្ពីរោងចក្ផលិតទំនិញប្ើ
ប្្ស់រក្នុងរវិស័យឯកជនរ(Salim, 2013)។

៦�  តួនាទីវិស័យកែែបែព័ន្ធ និងយែនឌ័រនៅក្នុង 

ការគែប់គែងសំណល់

ចំណងទាក់ទងដ៏សំខាន់រវាងរ កម្មករធ្វើករក្នុងវិស័យក្្ររ
ប្ព័ន្ធដ្លមានជីវភពពឹងផ្អ្កលើកររ គ្ប់គ្ងសំណល់រ និងរ
សកម្មភពសា្ដរ្យកធនធានពីសំណល់មកវិញរតូ្វបានទទួលសា្គល់្រ

កន់ត្ច្ើនឡើងនទូទំាងសាកលលោក។រ ជំនួសឱ្យករប្ងើយរ
កន្ើយចំពោះតថភពជាក់ស្ដ្ងមួយន្ះរ គោលវិធីប្កបរដោយរ
ជោគជ័យរ បានបង្កឱ្យមានករចូលរួមដោយផ្ទ្ល់ពីសហគមន៍រ
ទាំងអស់ន្ះរដោយព្យាយមដក់បញ្ចូលពួកគ្ទៅក្នុងគំរូករគ្ប់
គ្ងសំណល់ថ្មីរ តាមវិធីយ៉្ងណធានឱ្យមានករគោរពចំពោះរ
ចំណ្ះដឹងរនិងបទពិសធន៍របស់ពួកគ្នក្នុងវិស័យន្ះរហើយរ
ស្បព្លជាមួយគា្ន្នោះរ ក៏ផ្ដល់កិច្ចករពារផ្ន្កស៊ខភពរ និងររ
ស៊វត្ថភិពកន់ត្ប្សើរឡើងបន្ថម្លើករផ្ដល់សំណងចំពោះកររ
ងាររបស់ពួកគាត់។រ

ឧទាហរណ៍ពីខ្ត្កំពតរបស់ប្ទ្សកម្ពុជារ ផ្ដល់ឱ្យយើងនូវរ
គំនិតមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយចំណូលសម្្ប់កម្មករទាំងអស់
ន្ះ។រ វិស័យក្្ប្ព័ន្ធមានភពសកម្មរ ជាពិស្សនក្នុងកររ
គ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុខ្ត្កំពតរដោយក្នងុនោះមានអ្នករីសរអ្តរចាយរ
ជាងរ ៣០រ នក់ធ្វើករក្នងុក៊្ងន្ះរ ហើយពួកគាត់ភគច្ើនរ គឺរជារ
សី្្រកកម្្បានចនោ្លះ្ពីរ២រ ដ៊លា្លរ្រទៅរ៣,៥០រ ដ៊លា្លរ្រ ក្នងុរមួយរថ្ង្រ
(Community Sanitation and Recycling Organization, n.d.)។

ករសង្ក្តមួយចំនួនទៀតរ ផ្ដល់ឱ្យយើងនូវករយល់ដឹងពរី
បរិបទកម្ពុជារក្នុងនោះរួមមានដូចជា៖

រy ៥១%រ ន្អ្នករីសសំរាមដ្លសកម្មក្នងុក៊្ងភ្នព្ំញរ គឺជាក៊មាររ
(អាយ៊តិចជាងរ១៨រឆ្ន្)ំរដោយក្នងុនោះរ៣៥%រមានអាយ៊តិចជាងរ
១៥រឆ្ន្។ំរអាយ៊របស់អ្នកដ្លតូ្វបានសាកសួររ គឺមានចាប់ពីរ៨រ
ឆ្ន្ដំល់រ៧៧រឆ្ន្។ំ

រy អ្នករីសសំរាមភគច្ើនរគឺមកពីរ"គួ្សារមានសមាជិកច្ើនជាងរ
៥រនក់រដោយជាមធ្យមគ្ួសារអ្នករីសសំរាមរមានសមាជិករ
៥,៤២រនក់"។

រy ៣៤%រ ន្គ្ួសារអ្នករីសសំរាមរ គឺមានស្្ីជាម្គ្ួសាររ
ដោយរក្នុងនោះភគច្ើនន្អ្នករីសសំរាមក្នុងក្៊ងភ្នំព្ញរ គឺរ
ជារប៊រសរ(៦២%)។

រy ភគច្ើនសន្ធឹកសន្ធ្ប់ន្អ្នករីសសំរាមដ្លសកម្មរ គឺមានរ
៦៨%រជាជនជាតិខ្ម្ររចំណ្ករ២៦%រជាជនជាតិវៀតណមរ
(Community Sanitation and Recycling Organization, n.d.)។

៧� បែធានបទនាពែលបច្ចុបែបន្នស្តីពីការគែប់គែង    

     សំណល់ និងបរិសា្ថែនសាកល

៧�១� ឋានានុកែមសំណល់

ឋានន៊ក្មសំណល់រ គឺជាវិធីសាស្្ន្ក្បខណ្ឌក្នុងកររ
សម្្ចចិត្រ ដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់រ ដើម្បីជាមគ្គុទ្ទ្សក៍លើកររ
សម្្ចចិត្ប្បគ្ប់ជ្៊ងជ្្យពាក់ព័ន្ធជាមួយករគ្ប់គ្ងរ កររ
ប្មូលរករសា្ដ្រយកនូវធនធានរ និងថមពលរ និងករបោះចោលរ
សំណល់រ(សូមមើលរូបភពទីរ៥)។រអក្សកត់រ3Rsរដ្លតំណងរ
ឱ្យករកត់បន្ថយសំណល់រ (reduce)រ ករប្ើប្្ស់ឡើងវិញរ
(reuse)រ និងករក្ច្ន្ប្ើប្្ស់ឡើងវិញរ (recycle)រ គឺជារ
សមាសធាត៊នក្នុងឋានន៊ក្មន្ះ។រ

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 47



ដៅអាហារប្ភ្ទន្ះសម្្ប់ករកត់បន្ថយករអត់ឃា្ល្នរ ចំណីរ
សត្វរនិងផលិតកម្មជីកំប៉៊ស្រព្មទាំងផលិតផលជួយបង្កើនជីវជាតិ
ដីដទ្ទៀតរដ្លអាចរយកទៅប្ើប្្ស់ជំនួសជីគីមី។រករទាញ
យកកកសំណល់ន្ះច្ញពីទីលានចាក់សំរាមរ និងកន្ល្ងចាក់រ
សំរាមរ ជួយកត់បន្ថយករបំភយឧស្ម័នម្តានដ្លជាឧស្ម័នរ
ផ្ទះកញ្ចក់រ ហើយក៏ជួយកត់បន្ថយហានិភ័យផ្នក្បរិសា្ថន្រ និងរ
ស៊ខភពរពាក់ព័ន្ធជាមួយករបំព៊លខ្យល់រនិងទឹកផងដ្រ។

៧�៦� បែពែឹត្តិកម្មសំណល់តាមបែបវិមជែឈការ

ករកត់បន្ថយបរិមាណសំណល់នម៊នព្លយកទៅបោះ
ចោលរ ជួយកត់បន្ថយតម្ូវករទីលានចាក់សំរាមរ ក៏ដូចជាផល
ប៉ះពាល់ននដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយករចាក់បំព្ញទីលានចាក់រ
សំរាម។រ ដើម្បីរកត់បន្ថយបរិមាណសំណល់រ សំណល់ដ្លមានរ
ប្យោជន៍រ ចាំបាច់ត្ូវញ្ករ និងប្មូលឱ្យបានត្ឹមត្ូវ។រ គំរូន្រ
ករញ្ករនិងប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់នក្នុងស្៊ករនិងតាមសហគមន៍រ
ជាច្ើនរត្ូវបានបង្កើតឡើងរដោយក្នុងនោះរួមមានករទាញយក
សំរាមស្ងួតដ្លអាចក្ច្ន្យកទៅប្ើប្្ស់វិញបានរ និងករធ្វើជីរ
កំប៉៊ស្រករផលិតជីវមា៉្សពីសំណល់សរីរាង្គរដូចជាសំណល់អាហាររ
ជាដើមរដើម្បីផលិតជាជីកំប៉៊ស្រផលិតផលជួយពង្ឹងគ៊ណភពដីរ
ហើយអាចបូកផ្សំជាមួយឡជីវមា៉្សរ ដើម្បីផលិតជីវមា៉្សសម្្ប់រ
ចម្អិនរនិងកម្ដ្ផងដ្រ។

៧�៧� អត្ថបែយោជន៍សមែែប់អាកាសធាតុ និង  

               គុណភាព ខែយល់

ដោយហ្ត៊ថរ ករអន៊វត្ករគ្ប់គ្ងសំណល់នព្លរ
បច្ចុប្បន្នរ រួមចំណ្កធ្វើឱ្យមានករប្្ប្ួលរ អាកសធាត៊តាមរ
រយៈករបំភយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់រដ្លភគច្ើនគឺម្តានរនិងរមានរ
ផលប៉ះពាល់ដល់ខ្យល់រ ដីរ និងធនធានទឹករ ដោយសាររសារធាត៊រ
បំព៊លផ្ស្ងៗជាច្ើនរដូចជារទឹកដ្លហៀរច្ញពីរកករសំណល់រ
ឧស្ម័ននទីលានចាក់សំរាមរ បន្សំរវាងម្តានជាមួយរឧស្ម័នរ
កបូនិចរ និងសមាសធាត៊ដទ្ទៀត។រ តាមរយៈកររបង្កើតរឱ្យរមាន
យ៊ទ្ធសាស្្គ្ប់ជ្៊ងជ្្យក្នុងករកត់បន្ថយកររចោលសំណល់ររ
ផលប៉ះពាល់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើន្ះជាច្ើនរ អាចត្ូវបានរ
កត់បន្ថយគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់។

៨�  គំនិតផ្តួចផ្តើមនានាសមែែប់ការគែប់គែង 

សំណល់រឹងទីកែុងនៅខែត្តកែប

ករសិក្សាពីឯកសារពាក់ព័ន្ធនព្លន្ះរបានបងា្ហ្ញថរមាន
ករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាច្ើនដ្លបានរគាំទ្ករលើកកម្ពស់ករគ្ប់
គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប។រ ករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដទ្ទៀតរ ក៏មានរ
នថ្ន្ក់ជាតិផងដ្រ។រ ជាសង្ខ្បរ ករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតទាំងអស់ន្ះរ
មានដូចជា៖រ

រy ក្សួងទ្សចរណ៍រនិងធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីរកំព៊ងពិភក្សា
ឈានទៅរកករព្មព្ៀងគា្ន្លើកម្ចីក្នុងទឹកប្្ក់រ៣០រលានរ
ដ៊លា្ល្រអាម្រិករ ដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិសម្្ប់ហ្ដ្ឋ្រចនសម្ព័ន្ធ

៧�២� សែដ្ឋកិច្ចចកែែ

ស្ដ្ឋកិច្ចចក្្រ មានបំណងកំណត់សារជាថ្មីឡើងវិញពីករររ
លូតលាស់ដោយផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើអត្ថប្យោជន៍ជារ
វិជ្ជមានសម្្ប់សង្គមទាំងមូល។រ ស្ដ្ឋកិច្ចចក្្រ សំដៅលើរ
កររកត់បន្ថយសកម្មភពស្ដ្ឋកិច្ចច្ញពីករប្ើប្្ស់ធនធានរ
មានដ្នកំណត់រ និងករកត់បន្ថយសំណល់។រ ដោយឈរលើររ
មូលដ្ឋ្នន្ករឈានទៅរកប្ភពថមពលកកើតឡើងវិញរ គំររូ
ស្ដ្ឋកិច្ចរចក្្រសា្ថ្បនមូលធនផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរធនធានរនិងសង្គមរ
(Ellen MacArthur Foundation, 2017)។

៧�៣� ការមិនបង្កើតសំណល់ (Zero Waste)

ករមិនបង្កើតសំណល់រ(Zero Waste)រសំដៅលើករអភិរក្ស
ធនធានទាំងអស់តាមមធ្យាបាយន្ផលិតកម្មរ ករបរិភោគរ កររ
ប្ើប្្ស់ឡើងវិញរ និងករក្ច្ន្ប្ើប្្ស់ឡើងវិញប្កបដោយ
ករទទួលខ៊សត្ូវចំពោះគ្ប់ផលិតផលរ ករវ្ចខ្ចប់រ និងវត្ថុធាត៊រ
ដើមទាំងអស់រដោយមិនដ៊តធនធានទាំងនោះរ និងមិនបោះចោលរ
ទៅរលើដីរទឹករឬអាកសដ្លគំរាមដល់បរិសា្ថ្នរឬស៊ខភពមន៊ស្សរ
ឡើយរ(Zero Waste International Alliance, 2018)។

៧�៤� ការកាត់បន្ថយការបែើបែែស់បា្លែសិ្ទក

មូលនិធិរEllen MacArthurរបា៉្ន់ប្មាណថបា្ល្ស្ទិករ៨រលានរ
តោនរចូលទៅក្នុងមហាសម៊ទ្ជារៀងរាល់ឆ្ន្ំរ(Ellen MacArthur 

Foundation, 2017)រ។វិធានករណ៍ននដើម្បីករពារមហាសម៊ទ្រ
និងសងា្វក់្ចំណីអាហាររបស់យើងឱ្យរួចផ៊តពីករបំព៊លដោយបា្លស្្ទកិរ
បន្ថ្មទៀតរ រួមមានករកត់បន្ថយបា្ល្សិ្ទកប្ើប្្ស់ត្មួយដង
ហើយចោលរ ពង្ឹងកិច្ចខិតខំក្នុងករក្ច្ន្មកប្ើប្្ស់ឡើងវិញរ
និងករលើកកម្ពស់ករគ្ប់គ្ងរនិងករចោលកកសំណល់។

៧�៥� សំណល់ចំណីអាហារ

សំណល់ទីក៊្ងនទូទំាងសាកលរមានភគរយសំណល់សរីរាង្គរ
ខ្ពស់ជាងគ្។រ សំណល់សរីរាង្គរ គឺជាសំណល់ដ្លអាចព៊កផ៊យរ
បានតាមធម្មជាតិរ ហើយភគរយដ៏ខ្ពស់ន្សំណល់ន្ះរ គឺមានររ
ទំនក់ទំនងជាមួយករចម្អិនម្ហូបអាហាររ ឬកម្ទ្ចកម្ទីម្ហូបអាហារ។រ
កិច្ចខិតខំកម្ិតអន្រជាតិរ បានផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើករររ
កត់បន្ថយករបោះចោលអាហារដ្លអាចញាុ្ំបានរនិងបង្វ្រទិស

ជម្ើសដ្លរ
គ្ព្ញចិត្រ
ខា្ល្ំងបំផ៊ត

ករករពារ

ករកត់បន្ថយ

ករប្ើប្្ស់ឡើងវិញ

ករក្ច្ន្ប្ើប្្ស់ឡើងវិញ

ករទាញយកថមពល

ករបោះចោល

ជម្ើសរ
ដ្លគ្រព្ញរ
ចិត្តិចបំផ៊ត

រូបភាពទី៥៖ កែបខណ្ឌក្នងុការសមែែចចិត្តអំពីឋានានុកែមសំណល់

48 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ក្នុងបណ្ត្ខ្ត្តាមឆ្ន្រសម៊ទ្រដ្លនឹងគាំទ្ដល់ករអភិវឌ្ឍ
វិស័យទ្សចរណ៍។រកម្ចន្ីះរក៏គំាទ្ដល់ករគ្ប់គ្ងសំណល់
ក្នុងខ្ត្ក្បផងដ្ររ(Chea, 2018)។

រy អង្គករដទ្ទៀតរ បានយកចិត្ទ៊កដក់លើករគ្ប់គ្ងរ
សំណល់ក្នងុខ្ត្ក្បរដូចជារវិទ្យាសា្ថន្អភិវឌ្ឍន៍ប្តងសកលរ
កម្មវិធីបរិសា្ថ្នសហប្ជាជាតិ/គណៈកមា្ម្ធិករអង្គករសហ
ប្ជាជាតិផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរសង្គមរប្ចាំតំបន់អាស៊ីរនិងបា៉្ស៊ីហ្វិករ
សា្ថ្នទូតស៊៊យអ្តរកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហប្ជាជាតិ។

រy ឯកសារបោះព៊ម្ពផ្សាយឆ្ន្ំ២០១៨រ មានចំណងជើងថរ រ
"យ៊ទ្ធរសាស្្រ និងផ្នករសកម្មភពគ្ប់គ្ងសំណល់សម្្ប់
រាជធានីភ្នំព្ញរ ឆ្ន្ំ២០១៨-២០៣៥"រ បានរួមបញ្ចូលនូវររ
ទិដ្ឋភពទូទៅទូលំទូលាយស្ដីពីមា្ច្ស់ជំនួយអន្រជាតិរ និងរ
មា្ចស់្ជំនួយថ្នក់្តំបន់ដ្លចូលរួមក្នងុករគំាទ្ដល់ករក្លំអ
ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជារ ដ្លមាននក្នុងរ
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អង្គការមូលនិធិអាសុី

អាសយដ្ឋែន៖ រផ្ទះល្ខរ៥៩រផ្លូវរឧកញា៉្ព្ជ្រ(ផ្លូវរ២៤២)ររ
រ រាជធានីភ្នំព្ញរព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖រ (+៨៥៥)រ២៣រ២១០រ៤៣១
គែហទំព័រ៖រ https://asiafoundation.org/
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