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ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានស
 ហរដ្ឋអាមេរិក

WRI

World Resources Institute

វិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោក

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

សេចក្តីសង្ខេប
ការផ្ដច
ួ ផម
ើ្ដ គំនត
ិ រម
ួ គ្នរវាង
ា កម
្រុ បក
ឹ្រ សា
្ ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

បញ្ហប
ា ឈ
្រ មចម្បងមួយក្នង
ុ ការគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់រង
ឹ សរា
ំ មកង
ុ្ន 

(ក.ជ.អ.ច.) និងអង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី (The Asia Foundation)

ក្រុងកែប

រឹង សំរាមទីក្រុងនៅខេតកែ
្ត ប បានផ្ដល់រូបភាពទូលំទូលាយស្តីពី

ប៉ុណ្ណោះដែលត
 ្រូវបានប្រមូល និងយកទៅបោះចោលនៅទីលាន

ដែលផ្ដត
ោ ការយកចិត្តទុកដាក់លកា
ើ រកែលអ
ំ ការគ្របគ
់ ង
្រ សណ
ំ ល់
ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់កង
ុ្ន ក
 ង
្រុ គោលដៅ(Secondary City)

នៅកម្ពុជា។ ដើម្បអ
ី ភិវឌ្ឍការយល់ដឹងឱ្យបានសុក្រឹតពីស្ថានភាព

បច្ចុប្បន្ន

និងទទួលព័ត៌មានបឋមជាម
 ូលដន
្ឋា គ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់

សកម្មភាពនាពេលអនាគត

សំដៅឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ

ឬ

ដំណោះសយ
្រា បញ្ហានានាក្នង
ុ បត
្រ ប
ិ តកា
ិ្ត រគប
្រ គ
់ ង
្រ សណ
ំ ល់ទក
ី ង
្រុ 
នៅខេត្តកែប ក.ជ.អ.ច. និងអង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី បានសហការ

គឺពាក់ព
 ័ន្ធជាមួយអត្រាទាបនៃការប្រមូលសំណល់។

បរិមាណសំណល់រឹងដែលត
 ្រូវបានបង្កើតឡើងប្រមាណតែ ៥០%

ចាក់សំរាម។ ការសិក្សា បានកត់សម្គាល់ឃើញពីតួនាទីដ៏សំខាន់
របស់ស្រ្តី

និងអ
 ្នកធ
 ្វើការក្នុងវ ិស័យក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ

បច្ចុប្បន្នផងដែរ ដែលតួនាទីទាំងអស់នេះ មានសារៈសំខាន់ ជា

ពិសស
េ នៅពេលពិចារណាពីការចូលរួមចំណក
ែ រ បស់ព
ក
ួ គេចំពោះ
ការប្រមូល និងការកែច្នៃសំរាមយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។

រៀបចំការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយ ដោយក្នុងនោះរួមមា
 នការរៀបចំ

បញ្ហាប្រឈមក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

ការចុះសិក្សានៅមូលដ្ឋានខេត្តកែបផ្ទាល់ ដើម្បីប្រមូល និងវ ិភាគ

កែប ត្រូវបានបង្ហាញ ព្រមជាមួយការវិភាគដែលរំលេចឱ
 ្យឃើញពី

របាយការណ៍សក
ិ សា
្ វិសាលភាព និងឯកសារសង្ខប
េ គោលនយោបាយ

ក្រោមជាតិ និងថ្នាក់ជាតិ។ បញ្ហាប្រឈមនៅថ្នាកក
់ ្រោមជាតិទាំង

របាយការណ៍សក
ិ សា
្ លឯ
ើ កសារពាក់ពន
័ ដ
្ធ ល
ែ មានសប
្រា ់ រួមជាមយ
ួ 
ព័ត៌មានដែលមាន។ សមិទិ្ធផលនៃការសិក្សានេះ ដូចជា រួមមាន

បញ្ហាប្រឈមផ្នែកវិមជ្ឈការដែលផ្ដោតជាក់លាក់សម្រាប់ក្រុង

មូលហេតុដែលធ្វើឱ្យមានបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះ ទាំងនៅថ្នាក់

ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរៀបចំសកម្មភាពអនុវត្ត

អស់នេះ

នៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន

បញ្ហាទាំងនោះ

សាកល្បង ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់ដ
 ែលជួបប្រទះ
ជាច្រើន

និងផ្តល់ជាអ
 នុសាសន៍គោ
 លនយោបាយ

ដើម្បីជំរុញឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រង

សំណល់រឹង សំរាមនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង។

ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុងខេត្តកែប
ការបង្កើតសំរាមនៅក្នុងក្រុងកែប

រងឥទ្ធិពលពីវិស័យទ
 េស

ចរណ៍តាមរដូវកាល។ គម្លាតគ្នាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការបង្កើតសំរាម គឺ

ខុសគ្នាប្រមាណ ១០ តោន រវាងរដូវមា
 នទេសចរច្រើន និងរដូវមាន

ទេសចរតិច ដោយក្នុងនោះ រដូវមានទេសចរតិច ត្រូវបានប៉ាន់

ប្រមាណថា មានការបង្កើតស
 ំរាមចន្លោះពី ៤៥ ដល់ ៥១ តោន
ក្នុងម
 ួយថ្ងៃ

និងនៅរដូវកាលដែលមានទេសចរច្រើន

សំរាមមានប្រមាណ ៥៥តោន។

បរិមាណ

ទីក្រុងក្នុងក្រុងក
 ែប

ចំនួនប្រជាជនក្នុងខេត្ត

៤០.៤៧០

ចំនួនប្រជាជនក្នុងក
 ្រុង

៥.៦៧១
១.៦៧៦.៥០៩

បរិមាណសំណល់/ថ្ងៃ

៤៥ ដល់ ៥១ តោន

បរិមាណសំណល់/ថ្ងៃ

៥៥ តោន

សំណល់ដែលត្រូវបាន

២៥ តោន

(រដូវទេសចរឡើងខ
 ្ពស់)
ចោលនៅទីលាន/ថ្ងៃ

ការគ្របដណ្ដប់សេវា

អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រុង

ជាជាង

ដែលចុះក
 ិច្ចសន្យាជាមួយក
 ្រុមហ៊ុនឯកជន។ 

រួមមានភាពមិនអ
 នុលោមតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិ

យុត្តិដោយអាជ្ញាធរស្រុក/ក្រុងក្នុងការរៀបចំកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុម

ហ៊ុនប្រមូលសំរាម និងការប្រើប្រាស់មូលនិធិសេវាអនាម័យរបស់
អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិ រួមទាំងការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ និងការ

ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ នៅមានកម្រិតកំណត់ពីសំណាក់
អាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្ត

និង/ឬថ្នាក់ស្រុក/ក្រុងទៅលើការអនុវត្តកិច្ច

សន្យា។ អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់
រឹងទីប្រជុំជន បញ្ជាក់ជាផ្លូវការថា ការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹង
ត្រូវទុកឱ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុក និងក្រុងជាអ្នកគ្រប់គ្រង។

ចំណែកនៅថ្នាក់ជាតិ បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ភាគច្រើនគឺកង្វះ

ទិន្នន័យជឿជាក់ស្ដីពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការរៀបចំកិច្ចសន្យាក្នុង

ការគ្រប់គ្រងសំណល់ទាំងនៅថ្នាក់ខេត្ត និងស្រុក/ក្រុង ភាពមាន

ទិន្នន័យសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

ចំនួនអ
 ្នកទេសចរប្រចាំឆ្នាំ

មានប្រភពចម្បងចេញពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្ត

៥០%

កម្រិតនៃការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ នៅថ្នាក់ជាតិ លើការ
គប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់របស់អាជ្ញធ
ា រថ្នក
ា ក
់
ម
្រោ ជាតិ និងភាពមានកមត
ិ្រ

នៃការគ្របដណ្ដប់របស់អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ និងប្រកាសលេខ

០៧៣ សព
ី្ត កា
ី របប
ើ្រ ស
្រា ក
់ ញ្ចបថ
់ វិកាសវា
េ អនាម័យបរិសន
ា្ថ សមប
្រា ់

អនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង រាវ តាមទីប្រជុំជនក្រុងរបស់
រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ លើការគ្រប់គ្រងសំណល់ទីផ្សារ។

ការពិចារណាលើគោលវិធីដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់
បន្ថម
ែ លកា
ើ រយល់ដង
ឹ ដ៏រង
ឹ មាំពប
ី ព
្រ ន
័ គ
្ធ ប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់របស់

ខេត្តកែប

ការធ្វើផែនការដោយប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់កំណែទម្រង់

ទាមទារឱ្យមានការពិចារណាលើទិដ្ឋភាពជាច្រើន ក្នុងនោះរួមមា
 ន
ទាំងទិដ្ឋភាពផ្នែកអភិបាលកិច្ច បច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធ ការចូលរួម
ពីដៃគូ និងធនធាន។

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

1

ទស្សនទានសាកល្បងចំនួន ០៥ ដែលបានរៀបរាប់លម្អិត

គោលនយោបាយមួយចំនួន ដែលមានលក្ខណៈប្រទាក់ក្រឡាគ្នា

ជ្រុងជ្រោយ ត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសមាសធាតុ

បំណងជាច្រើនក្នុងពេលជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែផ្តោតជុំវិញទស្សនទានជា

ក្នុងរបាយការណ៍នេះ ជាអនុសាសន៍ត
 ំណាងឱ្យគោ
 លវិធីបែបគ
 ្រប់
សារវន្តដែលចាំបាច់

សំដៅជំរុញឱ្យខេត្តកែបឈានឆ្ពោះទៅរក

ដំណោះស្រាយក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង។
០៥ ដែលត្រូវបានស្នើឡើងរួមមាន៖

ទស្សនទានទាំង

១. អភិបាលកិច្ច - ការស្នើឡើងនូវទស្សនទាននេះ គឺដើម្បីឆ្លើយ

តបចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើងដោយសារដំណើរការ

ធ្វវើ ម
ិ ជ្ឈការមិនពេញលេញ ក្នង
ុ នោះគឺភាពត្រត
ួ គ្នន
ា ស
ៃ មត្ថកច
ិ ្ច

មូលដ្ឋានមួយចំនួន ដូចជា ការអភិវឌ្ឍបៃតង និរន្តរភាពបរិស្ថាន

សេដ្ឋកិច្ចចក្រា (Circular Economy) ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់
នៅ និងប្រសិទ្ធភាពចំណាយ។ សកម្មភាពសាកល្បងសំខាន់ៗ
ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទស្សនទាននីមួយៗរួមមាន៖

១. ពង្រឹង ការិយាល័យសាធារណៈការ ដឹកជញ្ជូន អនាម័យ

បរិស្ថាន និងស
 ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ក្នុងរដ្ឋបាលក្រុងកែប៖

គប
្រ គ
់ ង
្រ និងតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ របស់អាជ្ញធ
ា រ ដល
ែ អាចនាំឱយ្ ប
 ស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព

សកម្មភាពនេះ

សាកល្បងនេះ នឹងបញ្ចូលការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ

មួយគ្នន
ា ង
ឹ ការផល
្ត ល
់ ទ្ធភាពបង្កន
ើ ការយល់ដង
ឹ របស់មនីក
្ត្រ ង
្រុ

នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅមានកម្រិត។

ទស្សនទាន

ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ ដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រង និង
ប្រតិបត្តិការកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន។
២. បច្ចេកវិទ្យា

និងប្រព័ន្ធបែបវិមជ្ឈការ

-

ការលើកឡើងនូវ

ទស្សនទាននេះ គឺផ្អែកតាមទ្រឹស្តីស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់

ដល
ែ ជំរញ
ុ ឱ្យមានការធ្វប
ើ ព
្រ ត
ឹ្រ ក
ិ្ត ម្មសណ
ំ ល់កង
ុ្ន ទ្រងទ
់ យ
្រា តូច

ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតទាប និងចំណាយតិច នៅកៀក
នឹងប
 ្រភពដែលបង្កើតសំណល់

ដែលអាចឱ្យគេយកទៅប្រើ

ប្រាស់បែបវិមជ្ឈការនៅកម្រិតសហគមន៍ ឬនៅថ្នាក់ស្រុក។

៣. សេវាប្រមូលសំរាមគ្របដណ្តប់ទាំងស្រុង និងកែលំអទ
 ីលាន
ចាក់សំរាម - ទស្សនទាននេះ ផ្តោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប
 ្រែង

ដើមប្ ព
ី ង្រក
ី សវា
េ បម
្រ ល
ូ សំរាមតាមរយៈការកំណត់រកតំបន់ដល
ែ 

មិនទាន់ទទួលបានសេវាប្រមូលសំរាម ឬតំបន់ដែលមិនទា
 ន់
ទទួលបានសវា
េ ពេញលេញ និងដើមប្ ក
ី ល
ែ អ
ំ ទីលានចាក់សរា
ំ ម
របស់ខេត្តកែបតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការការពារបរិស្ថាន។

៤. តួនាទីនៃវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ - ទស្សនទាននេះ សំដៅលើការ
ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ ឱ្យមានការសន្ទនារវាងអាជ្ញធ
ា រកង
្រុ និងកម្មករបម
្រ ល
ូ

សំរាមក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ។ តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សា និងក
 ិច្ច

ព្រមព្រៀង អាជ្ញាធរក្រុង អាចគាំទ្រដល់កម្មករប្រមូលសំរាម
ក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងការធ្វើការងារឆ្ពោះទៅរកដំណោះ
ស្រាយ ដែលនឹងផ្តលផ
់ លប្រយោជន៍ដ
 ល់សហគមន៍ទាំងមូល
ក្នុងនោះរួមទាំងភាពល្អប្រសើរជាងមុននៃការញែក
ទាញយកធនធានដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបាន។

និងការ

៥.	ការអប់រំ និងការយល់ដឹង - ទស្សនទាននេះ គឺជាការរៀបចំ
យទ
ុ នាកា
្ធ
របង្កន
ើ ការយល់ដង
ឹ ជាសាធារណៈឱ្យស្របតាមបរិបទ

របស់កម្ពុជា

ដោយមានការចូលរួមពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធនៅគ្រប់

កម្រត
ិ និងគ្របផ
់ ក
ែ្ន នៃសង្គមក
 ម្ពជា
ុ ។ យុទនាកា
្ធ
រនេះ នឹងផត
្តោ 
លើសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីប្រធានបទដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណ

តម្លៃ ប្រវត្តសា
ិ ស្រ្ត និងវប្បធម៌កង
ុ្ន មូលដ្ឋន
ា និងផ្សារភ្ជប
ា ជា
់ មួយ

នឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងផងដែរ។

ការផ្តោតទៅលើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយ
ស្របតាមគោលបំណងនៃទស្សនទានសាកល្បង អនសា
ុ សន៍

2

ត្រូវបានលើកឡើង។ អនុសាសន៍ទាំងនេះ ឆ្លើយតបចំពោះគោល

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

មានគោលបំណងពង្រឹងគណនេយ្យភាព

របស់អាជ្ញាធរក្រុងលើការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅមូលដ្ឋាន ជា

ពីប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង។ សកម្មភាពនេះ ជាការ

ផ្តោតផងដែរលើការធានានូវភាពជោគជ័យនៃការផ្ទេរតួនាទី

ត្រួ តពិ និ ត្ យសេ វាគ្រ ប់ គ្រ ងសំ ណ ល់ ទៅ ឱ្ យអាជ្ញា ធរក្រុ ងកែប

ជាពិសេសការិយាល័យដែលទើបបង្កើតថ្មី ឱ្យមានចំនួនម
 ន្ត្រី
និងថ
 វិកាគ្រប់គ្រាន់។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ អភិបាលកិច្ច

២. រៀបចំប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ ដើម្បីគាំទ្រការធ្វើ
វិមជ្ឈការ

និងការកែលំអប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងស
 ំណល់រឹង

តាមរយៈការផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ៖
ប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ

ដើម្បីធានា

និងដំណើរការប្រព័ន្ធឱ្យបានរឹងមាំ

ចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាន

និងវា
 យតម្លៃ។ គួរមានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះ
លើប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រង

ដូចជា

ការបំពេញការងារផ្នែក

ហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាលរបស់អង្គភាពគ្រប់គ្រងសំណល់ ដោយ

ធ្វកា
ើ រសមប
្រ សមល
ួ្រ ជាមួយនឹងស្ថប
ា ន
័ ដល
ែ ធ្វកា
ើ រតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្

នៅថ្នក
ា ជា
់ តិ និងថ្នក
ា ក
់
ម
្រោ ជាតិ ក៏ដច
ូ ជា ផ្សារភ្ជប
ា ទ
់ នា
ំ ក់ទន
ំ ង
ជាមួយការពិនិត្យតាមដានប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

នៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។

ការស្វែងយល់ឱ្យបានគ្រប់ជ្រុង

ជ្រោយពីប្រភេទសំណល់ និងបរិមាណសំណល់ មានសារៈ

សំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិការ និង
ការវិនិយោគ ព្រមទាំងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការគ្រប់
គ្រងសំណល់

ជាពិសេស

ប្រភេទសំណល់ផ្សេងៗគ្នា។

ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបគ្រប់គ្រង

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ អភិបាលកិច្ច

៣. កំណត់ពីធនធានដែលចាំបាច់ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការ
គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីក្រុង

និងរៀបចំយ
 ុទ្ធសាស្រ្តបង្កើន

ចំណូល ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការចាំបាច់៖ ស្របគ្នានឹង
ការពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់លើការពិនិត្យតាមដាន

និង

វាយតម្លៃ អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្ត និងក្រុងកែប ត្រូវ
ធានាឱ្យមានការផ្តល់ធនធានឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់

ដើម្បីគាំទ្រ

ដល់ការសម្រេចគោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់តាម

រយៈភាពដៃគូនៅមូលដ្ឋាន។ នេះ តម្រូវឱ្យមានការវិភាគលើ

ជម្រើ ស យន្តការផ្ត ល់ ថ វិ កា គាំ ទ្រ ដ ល់ ប្រ តិ ប ត្តិ កា រគ្រ ប់ គ្រ ង

សំណល់រឹង។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តកែប

សំណល់រឹងក្នុងក្រុងកែប។ សំណល់សរីរាង្គ ក៏ជាឱកាសមួយ

វិសយ
័ ឯកជនដែលនាំឱយ្ សេវាប្រមល
ូ សរា
ំ មនេះ ផត
្តោ ការយក

ក្រុងកែប គួរតែធ្វើការវាយតម្លៃសមិទ្ធិលទ្ធភាពសម្រាប់ការធ្វើ

ពឹងអាស្រយ
័ លើការបម
្រ ល
ូ ថ្លស
ៃ វា
េ គប
្រ គ
់ ង
្រ ដោយបត
្រ ប
ិ តក
ិ្ត រ
ចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើនលើតម្រូវការនៃសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម
ដែលជាអ្នកបង្កើតសំរាមក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ។

ដើម្បីយកចិត្ត

ទុកដាក់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅថ្នាក់
សហគមន៍

ថវិកាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសំណល់ចាំបាច់ត្រូវ

មានការពង្រីក និងស្វែងរកបន្ថែមពីប្រភពផ្សេងៗ។

៤. សាកល្បងគំរូភាពជាដៃគូវាងរដ្ឋ និងវិស័យឯកជន ដែលរួម
ដើម្បីគាំទ្រការញែក

សំរាមនៅបភ
្រ ពដើមផ្ទល
ា ដ
់ ល
ែ ជាផ្នក
ែ មួយនៃសេដក
្ឋ ច
ិ ច
្ច ក្រា៖

គម្រោងល
 ើកទ
 ឹកចិត្តផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច ត្រូវបានរកឃើញថា មាន

ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនការចូលរួមក្នុងការញែកសំណល់។

រដ្ឋបាលក្រុងកែប អាចទទួលបានលទ្ធផលនេះ តាមរយៈការ
អនុវត្តគំរូសាកល្បងដែលមានឈ្មោះថា ធនាគារសំណល់។

ប្រជាពលរដ្ឋ អាចទទួលបានការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ពីសំរាម

ស្ងួត (ប្លាស្ទិក លោហៈ និងអា
 លុយមីញ៉ូមជាដើម) ដែលបាន

យកទៅដាក់នៅធនាគារ។ គំរូមួយទៀត គឺជាការដាក់បញ្ចូល

កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់ដែលមាន

ស្រាប់។

ការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលសំរាមរបស់កម្មករក្នុង

វិស័យក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធ អាចកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមនៅ
ទីលានចាក់សំរាមក្នុងខេត្តកែប

ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់ការ

លើកកម្ពសជ
់ វី ភាពរស់នៅរបស់បជា
្រ ពលរដ្ឋងាយរងគះ្រោ ផង

ដែរ។ រដ្ឋបាលក្រុងកែប គួរតែបង្កើតកន្លែងប្រមូលសំរាមស្ងួត

ដែលអាចកែចបា
ៃ្ន ន និងធ្វកា
ើ រងារជាមួយនឹងវិសយ
័ កប
្រៅ ព
្រ ន
័ ្ធ
ដើម្បីបង្កើតគំរូសហការគ្នាសម្រាប់ការប្រមូល

និងលក់

សំណល់ ដែលអាចកែច្នៃបានទៅជាផលិតផលថ្មី និងប្រភព
នៃថាមពល។

ភាពជាដៃគូជាមួយដេប៉ូទិញ-លក់អេតចាយ

និង/ឬវិស័យឯកជន

គួរតែជាផ្នែកមួយនៃគំរសា
ូ កល្បងទាំង

ពីរផ
 ងដែរ ដើមប្ ប
ី ញ្ជន
ូ សំណល់ទៅកាន់កន្លង
ែ កែចស
ៃ្ន ណ
ំ ល់។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ ការអប់រំ និងការយល់ដឹង

និងតួនាទីរបស់វិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

៥. បង្កើតភាពជាដៃគូ

ដើម្បីសាកល្បងការផលិតជីវឧស្ម័នពី

សំណល់សរីរាង្គពផ
ី សា
្ រនៅខេតក
្ត ប
ែ តាមរយៈការបំបក
ែ ដោយ
គ្មន
ា អុកស៊ស
ី ន
ែ (Anaerobic Digestion) ដែលអាចបញ្ចៀស

សំណល់សរីរាង្គចេញពីទីលានចាក់សំរាមចុងក្រោយ និងធ្វើ

ការសិ ក្ សា សមិ ទ្ធិ ល ទ្ធ ភា ពនៃការធ្វើ ជី កំ ប៉ុ ស្តនៅនឹ ង ប្រ ភ ព
សំណល់ផ្ទាល់៖ ទីផ្សារ និងកន្លែងផ្តល់សេវាអាហារ រួមទាំង
កន្លែងកែច្នៃអាហារផ្សេងទៀត

បង្កើតបានសំណល់សរីរាង្គ

ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន។ សំណល់សរីរាង្គ អាចប្រើប្រាស់ជាវត្ថុ
ធាតុដើមសម្រាប់ដំណើរការឡជីវឧស្ម័ន ដែលជាដំណើរការ

មួយជួយកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមក្នុងពេលជាមួយគ្នាអាច
ជួយផលិតជីវឧស្ម័នបានផងដែរ។ ទីផ្សារក្នុងក្រុងកែប ផ្តល់

ឱកាសសាកល្បងគំនិតផ្តួចផ្ដើមនេះជាមួយនឹង កម្មវិធីឡជីវ
ឧស្ម័នជាតិ

ជីកំប៉ុស្តនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់ដែលមិនទទួលបាន

ការផ្តល់សេវាប្រមូលសំរាម។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ បច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធបែប

វិមជ្ឈការ

៦. បង្កត
ើ ផែនទីបង្ហញ
ា ផ្លវូ ដើមប្ ស
ី មច
្រេ ឱ្យបាននូវការប្រមល
ូ សំរាម

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ អភិបាលកិច្ច
បញ្ចូលការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ទៀតសមប
្រា ធ
់ ជ
ើ្វ ក
ី ប
ំ ស
ុ៉ ្តសមប
្រា ប
់ ប
ើ្រ ស
្រា ក
់ ង
ុ្ន វស
ិ យ
័ កសិកម្ម។

ដើម្បីគាំទ្រដល់និរន្តរភាពក្នុងការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម

ទូទាំងខេត្តកែប៖

ការពង្រីកការគ្របដណ្តប់នៃការប្រមូល

សំរាមឱ្យបានទាំងស្រុង

មានសារៈសំខាន់

ដើម្បីឆ្លើយតប

ចំពោះបញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់ដែលខេត្តកែប

កំពង
ុ ជួបប្រទះ។ ការជំរញ
ុ ឱ្យមានការប្រមល
ូ សំរាមទូទាង
ំ ខត
េ ្ត

បែបនេះ នឹងជ
 ួយឱ្យរដ្ឋបាលខេត្តកែប អាចឆ្លើយតបចំពោះ
បញ្ហានៃការដុតសំរាមពាសវាលពាសកាល

និងបញ្ហាកើន

ឡើង ប្លស
ា ក
ិ្ទ ក្នង
ុ សមទ
ុ ផ
្រ ងដរែ ។ ការកំណត់គោលដៅចបា
្ ស់
លាស់ និងជំហានដល
ែ ចាំបាច់ ជាមាគ៌ប
ា ង្ហញ
ា ផ្លវូ យង
ា៉ ចបា
្ ស់
ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅ។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖

សេវាប្រមូលសំរាមគ្រប

ដណ្តប់ទាំងស្រុង និងកែលំអទីលានចាក់សំរាម

៧. រៀបចំផន
ែ ការសកម្មភាព ដើមប្ ធា
ី នាឱ្យមានទីលានចាក់សរា
ំ ម
ត្រម
ឹ ត្រវូ និងកែលអ
ំ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រដោយវធ
ិ សា
ី ស្រ្តដែលចណា
ំ
យ
ទាប ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន៖ ខេត្តកែប គួរតែ

ផត
្តោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លកា
ើ រកែលអ
ំ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រនៅទីលាន

ចាក់សំរាម។ ផ្លូវចូលទៅកាន់ទីលាននេះគួរតែជួសជុល និង
ការប្រតិបត្តិការ គួរតែផ្លាស់ប្តូរតា
 មរយៈការកាត់ប
 ន្ថយការដុត
សំរាម ការទុកដាក់ស
 ំរាមឱ្យបានសមស្រប និងការប្រើប្រាស់

សម្ភារសម្រាប់គ្របសំរាមជាប្រចាំ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផ
 ល

ប៉ះពាល់បរិស្ថាន។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖

សេវាប្រមូលសំរាមគ្រប

ដណ្តប់ទាំងស្រុង និងកែលំអទីលានចាក់សំរាម

៨. គាំទ្រដល់ការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមបង្កើនការយល់ដឹង

ដើម្បី

អប់រប
ំ ជា
្រ ពលរដ្ឋពសា
ី រៈសំខាន់នៃការចោលសំរាមឱ្យបានតម
ឹ្រ

ត្រូវ ផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាព និងបរិស្ថានដែលបង្កឡើង
ដោយសារការដុតសំរាម និងការផាកពិនយ
័ ចំពោះករណីចោល
សំរាមពបា
ំុ នតម
ឹ្រ តវូ្រ ៖ មានតតា
ែ មរយៈការគាំទ្រ និងការជំរញ
ុ

ឱ្យមានការចូលរួមពីបជា
្រ ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋន
ា តែបុណ
៉
ះោ្ណ ដល
ែ
អាចធ្វើឱ្យមានភាពជឿនលឿនពិតប្រាកដឆ្ពោះទៅរកការកែ
លំអការគ្រប់គ្រងសំណល់។
របស់អ្នកដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាន

ការបង្ហាញពីសញ្ញាយ៉ាងរឹងមាំ

គឺជាការបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្ត

អនុវត្តសកម្មភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារនេះ។ សកម្មភាពទាំង
នេះ អាចរួមមានការរៀបចំយុទ្ធនាការសម្អាតឆ្នេរ ដោយមាន

ការដឹកនាំពីមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋាន ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សារភ្ជាប់
ជាមួយនឹងការញែកសំរាម ការកាត់បន្ថយការប្រប
ើ ស
្រា ប
់ ស
ា្ល ក
ិ្ទ

ឬការប្តេជ្ញាមិនដុតសំរាមតាមទីវាល និងមិនចោលសំរាមខុស
ច្បាប់ជាដើម។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ ការអប់រំ និងការយល់ដឹង

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

3

សរុបសេចក្ដីមក របាយការណ៍នេះ ព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មាន

នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីកែប្រែវិស័យដែលបច្ចុប្បន្នក
 ំពុង

មួយដែលចាំបាច់ផត
ោ្ដ លស
ើ កម្មភាពអនុវត្តសមប
្រា ជ
់ ហា
ំ នបន្ទប
ា ។
់

ផ្ដល់ឧបករណ៍ថ្មីៗ ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន

ចាំបាច់ពីបទពិសោធន៍របស់ខេត្តកែប
ការអនុវត្តសកម្មភាពសាកល្បង
ទម្រង់ដែលចាំបាច់

ដើម្បរៀបចំ
ី
កំណទម្រ
ែ ង់

បូករ ួមជាមួយការវិភាគពីកំណែ

នឹងជួយជំរុញកិច្ចពិភាក្សាឱ្យឈានចូលកាន់

តែជិតទៅរកការរៀបចំគោលនយោបាយ។

4

កិច្ចខំប្រឹងប្រែងទា
 ំង

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

មានភាពទន់ខ្សោយ និងមានធនធានមិនគ្រប់គ្រាន់នេះ និងដើម្បី
ភាព ការតម្រង់ទិសការគ្រប់គ្រង និងបង្កើនការយកចិតទុ
្ត កដាក់
លើការចូលរួមរ បស់សាធារណជន
នេះ។

ដែលគាំទ្រដល់កំណែទម្រង់

1>

សេចក្ដីផ្ដើម

"របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាព" នេះ ព្យាយាមប្រមូល និង

កំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់លវើ ិស័យគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង (Deny,

បញ្ហាប្រឈ មដែលជួបប្រទះនៅក្នុងខេត្តកែបនាពេលបច្ចុ ប្ បន្ន ។

ទទួ ល បានការយកចិ ត្ត ទុ ក ដាក់ តិ ច តួ ច ប៉ុណ្ណោះ ចំ ពោះប ញ្ហាកា រ

ចងក្រងចំណេះដឹង
ព័ត៌មាននេះ

ពីការអនុវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់

និង

អមមកជាមួយនូវការពិពណ៌នាសង្ខេបពីបរិបទការ

គ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីតម្រង់ទិសអ្នកអា
 ននៅ
ក្នុងទស្សនវិស័យស្ដីពស
ី ំណល់នៅថ្នាក់ជាតិ។ បន្ទាបម
់ ក មានការ

វិភាគលប
ើ ញ្ហប
ា ឈ
្រ មជាក់លាក់ចពោ
ំ ះខេតក
្ត ប
ែ និងការពព
ិ ណ៌នា

ពីដំណោះស្រាយ ក្នុងនោះរួមមានទាំងធាតុចូល និងធនធានដែល

ត្រូវការ និងជាចុងក្រោយ គឺការពិពណ៌នាពីសកម្មភាពអនុវត្តសាក
ល្បងជាច្រន
ើ ដើមប្ ដោ
ី ះសយ
្រា បញ្ហប
ា ឈ
្រ មដែលបានរកឃញ
ើ ។
ផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌនៃការវិភាគ

និងអ
 នុសាសន៍ទាំងអស់ន
 េះ

អនសា
ុ សន៍គោលនយោបាយសមប
្រា កា
់ រពិចារណារបស់អក
្ន ធ្វកា
ើ រ

សម្រេចចិត្តផ្នែកការគ្រប់គ្រងសំណល់ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់
ក្រោមជាតិត្រូវបា
 នលើកឡើង និងដាក់បញ្ចូលនៅផ្នែកចុងក្រោយ
នៃរបាយការណ៍។
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2016)។ ម៉្យាងវិញទៀតជាយក្រុងនិងខេត្តកពី
្រៅ រាជធានីភ
 ្នំពេញ
គប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់នះេ ហើយការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ទាង
ំ នោះ មាន

នៅតក
ែ ន្លង
ែ ដល
ែ មានសារៈសំខាន់ពស
ិ ស
េ ចំពោះជាតិ និងអន្តរជាតិ

ប៉ុណ្ណោះ (Gordon, 2015) ។

បន្ថែមលើសំណល់ពីការវេចខ្ចប់កាន់តែច្រើនឡើងដែលពាក់

ព័ន្ធជាមួយកំណើនប្រជាជន និងជីវភាពរស់នៅកាន់តែចម្រើនរ ុង
រឿង វិស័យទេសចរណ៍ដែលកំពុងរ ីកលូតលាស់ ក៏ជាកត្តាជំរុញ
ដ៏សំខាន់មួយទៀត បណ្ដាលឱ្យមានការបង្កើតសំរាមផងដែរ ជា
ពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមា
 នអ្នកទ
 េសចរណ៍ច្រើន
នៅតាមតំបន់ឆ្នេរ
ភ្នំពេញ។

ទេសចរណ៍ដែលមកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជា

ការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់។ ផ្អែក
តាមការប៉ាន់ប្រមាណក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ប្រទេសកម្ពុជា បង្កើតស
 ំរាម
តែប្រមាណជាង ១ លានតោនបន្តិចប៉ុណ្ណោះ ហើយតួលេខនេះ
ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា បានកើនដល់ ៣,៦៥ លានតោនក្នុងឆ
 ្នាំ

២០១៧ (Modak et al., 2017; Pech, 2018)។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

បង្កើតឱ្យមាន

ទន្លេនាំយកទៅកាន់សមុទ្រ (Refill Asia, 2019) ។

និងនិន្នាការឈានឡើងនៃការប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុង

ចំណច
ុ សំខាន់ៗដល
ែ តវូ្រ យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ នៅពល
េ ពចា
ិ រណា

លើការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន៖
yy

ការប្រមូលសំណល់ក្នុងក្រុងគោលដៅធំៗ ភាគច្រើន គឺត
 ្រូវ

yy

អត្រាការប្រមូលសំរាម មិនទាន់បានពេញលេញ ដោយការ

បង្កើតសំរាម។ ក្រសួងបរិស្ថាន បានប៉ាន់ប្រមាណថា កំណើនន
 េះ

មានអត្រា ១០% ក្នុងមួយឆ្នាំ (Bual, 2018) ។

yy

ថាជា

អាទិភាពផ្នែកបរិស្ថាន ដោយមានការយកចិតទុ
្ត កដាក់ច្រើនបំផុត

yy

ទៅលើការគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់កង
ុ្ន កង
្រុ ភព
ំ្ន ញ
េ និងទីកង
្រុ សក្តានព
ុ ល
ុ 

ដែលមានគោលបំណងកែ

yy

កិច្ចខិតខំផ
 ្នែកការស្រាវជ្រាវធ្វឡ
ើ ើងក្នុងបរិបទកម្មវិធី

នេះ ត្រវូ បានតាក់តង
ែ ឡង
ើ ដើមប្ ក
ី ណ
ំ ត់រប
ូ រាងការប្រមល
ូ ស
 ណ
ំ ល់

និងការមើលខុសត្រូវល
 ើការបោះចោលសំរាមនៅ

កន្លែងចាក់សំរាម

ជាកន្លែងចម្បងសម្រាប់ការបោះចោល

សំរាម បូករ ួមជាមួយការដុតសំណល់តាម

ទីវាលដែលរ ួម

ប្រពត
ឹ្រ ក
ិ្ត ម្មផវូ្ល ការលើសណ
ំ ល់ ភាគច្រន
ើ គឺពមា
ំុ ននោះទេ ហើយ
ភាគច្រើនត្រូវបានធឡ
្វើ ើងដោយ

វិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

រកចំណូលបានពីការលក់សម្ភារៈអេតចាយ

ចិត្តទុកដាក់លើការកំណត់ពី
 បញ្ហាលំបាក ការជួយសម្របសម្រួល

ដំ ណោះស្រា យ ចំ ពោះបញ្ហា ប្រ ឈ មជាក់ ស្ដែ ង ក្នុ ង ការគ្រ ប់ គ្រ ង

បរិស្ថាន

និងលិខិតបទដ្ឋានគ
 តិយុត្តិផ្នែក

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្នែកសុខភាព(MoE & UNEP, 2009)។

លំអការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ដោយផ្ដោតការយក
លទ្ធភាពទទួលបា
 នព័ត៌មាន និងធនធាន រួមទាំងការកំណត់រ ក

ការជំរុញការអនុវត្តនិយាម

ចំណែកបង្កឱ្យមានការបំពុលខ្យល់ ដីរេចរឹល និងទាក់ទងនឹង

ជាច្រើនទៀត (Min, 2016)។ ឧទាហរណ៍ម
 ួយពីទិដ្ឋភាពនេះ គឺ

កម្មវិធីលើកកម្ពស់សេវាទីក្រុង ដែលអង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី បាន

ប្រមូលនោះមានអត្រាចាប់ពី ៣០% ដល់ ៨០% ក្នុងត
 ំបន់ទ
 ី

មានកម្រិត(Min, 2016)។

ទើបតែបានទទួលការចាប់

អារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នច
ាំ ុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះ

បានជួលទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន (Kaza et al., 2018)។

ប្រជុំជនភាគច្រើន (Sour, 2017)។

ប្រទេសកំពុងជំរុញឱ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ សនូ វការ

សំណល់។

អ្នក

ឬចោលនៅតាមទីកន្លែងនានា ហើយពេលខ្លះត្រូវបានទឹកអូរ ឬ

ពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ បាននាំឱ្យមានសេចក្ដីត្រូវការជាបន្ទាន់ក្នុង

បញ្ចប់ការអនុវត្តសាកល្បងកន្លងមក

យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយបានឱ្យដឹងថា

នៅទីបំផុតត្រូវបានប្រមូល និងយ
 កទៅចាក់នៅទីលានចាក់សំរាម

កំណន
ើ សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ យ
្ច ង
ា៉ ឆាប់រហ័សរបស់បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ ក្នង
ុ រយៈ

បញ្ហាការគ្រប់គ្រងសំណល់នេះ

និងរាជធានី

ដបប្លាស្ទិកចំនួន ១០ លានដប ជារៀងរាល់ខែដោយដបទាំងនោះ

សាវតារ

ដ៏ឆាប់រហ័ស

ក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

ជាពិសេស

និងប្លាស្ទិកជាដើម (Min, 2016)។
yy

ដែល

ដូចជាលោហៈ

សមាសធាតុសរីរាង្គនៅក្នុងសំណល់រឹងទីក្រុងនៅកម្ពុជា ត្រូវ
បានប៉ាន់ប្រមាណថា មានចាប់ពី ៥០% ដល់ ៧០% (SangArun et al., 2011)។

នៅក្នុងរាជធានីឡ
 ើងវិញ និងដ
 ើម្បីផ្ដល់ធាតុចូលចំពោះដំណើរការ

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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មើ ល តម្រូ វ ការការកែ លំ អ ការគ្រ ប់ គ្រ ង សំ ណ ល់ នៅ ក្នុ ង ប្រ ទេ ស

ភាពជាដៃគូរវាងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍

ដោយយក ក្រុងកែប ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការវិភាគ និងការវាយ

ដោយចីរភាពនិងអង្គការមូលនិធិអាស៊ី

តម្លៃ។ ការសិក្សានេះ ដើរស្របជាមួយកិច្ចខិតខំជាច្រើនដទៃទៀត

ចូលរួមក
 ្នុងក
 ិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីឆ្លើយតប

ដែលគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាល និងម្ចាស់ជំនួយ ដែលផ្ដោតការយកចិត្ត

ព្យាយាមបង្កើតនវានុវត្តនតា
៍ មរយៈការវាយតម្លៃលើឱកាស ដើម្បី

បរិស្ថាន ក្នុងនោះរួមមាន ការរៀបចំផ
 ែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍

ក៏ដូចជាតាមរយៈការទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងពីសេចក្ដីត្រូវ

សកល និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចចក្រា

Hierarchy Principles) ទៅក្នុងដំណោះស្រាយគោ
 លនយោបាយ

ការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែត (Sen, 2019)។ ការសិក្សារ បស់

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលវិធីបរិស្ថានថ្មីៗ

គ្រប់គ្រងសំណល់ ជាមួយការផ្ដោតការយកចិតទុ
្ត កដាក់ជាច្រើនឆ្នាំ

ក.ជ.អ.ច.

ចំពោះបញ្ហប
ា ឈ
្រ មក្នង
ុ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់នៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ

ទក
ុ ដាក់ល
 កា
ើ រធ្វឱ
ើ យ្ បស
្រ រើ ឡើងនូវសវា
េ ទីបជ
្រ ជ
ំុ ន និងកិចកា
្ច រពារ

អនុវត្តគោលវិធស
ី ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ច
្ច ក្រា (Circular Economy Approaches)

បៃតងសម្រាប់ទីក្រុងគោលដៅ

ការកង
ុ្ន ការដាក់បញ្ចល
ូ គោ
 លការណ៍ឋានានុកម
្រ សំណល់ (Waste

ដឹកនាំដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ

ដោយមាន

(Sok, 2019)។ ចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងនេះ គឺដើម្បី

ក.ជ.អ.ច. និងអង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ីនេះ ផ្សារភ្ជាបប
់ ញ្ហាស្ដីពីការ

បញ្ចូលទស្សនទានស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងនិរន្តរភាព ជា

របស់រ ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លើវិមជ្ឈការដំណើរការសម្រេចចិត្ត ពោល

ដែលដាក់

មួយនឹងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង ដែលហាក់មានប្រភព

ចេញមកពីការទទួលស្គាល់ពីសម្ពាធផ្នែកបរិស្ថាន ពាក់ព័ន្ធជាមួយ

គឺជាកិច្ចខិតខំមួយ

ដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយក្រសួង

មហាផ្ទៃ តាមរយៈលេខាធិការរដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័ស ក៏ដូចជាគោលបំណង ដើម្បី

ការអភិវឌ្ឍតា
 មបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ធម្មជាតិរ បស់ប្រទេសសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ
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អភិរក្សធនធាន ស្របពេលជាមួយការជួយការពារតំបន់ទេសភាព
UNEP, 2009) ។

(MoE

&

ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលគំនិតនេះ ក.ជ.អ.ច. និងអង្គការ

មូលនិធអា
ិ ស៊ី បានបង្កើតឱ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការមួយនៅខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីគាំទដល់
្រ គោលនយោបាយសំដៅឆ្លើយ

តបចំពោះនិរន្តរភាពបរិស្ថាន

នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសមាន

សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍដ៏ឆាប់រហ័ស។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ធ្វើឡើងក្នុង

ទម្រង់ជាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់

និងផ
 ្ដល់យន្តការឱ្យ

ក.ជ.អ.ច. មានលទ្ធភាពអាចទទួលបានចំណេះដឹង និងចំណេះ

ធ្វើកម្រិតសាកល

ចូលរួមឆ
 ្លើយតបសំណួរស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រកប

ដោយនិរន្តរភាព និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបៃតង។

នៅដើមឆ្នាំ២០១៩ ក.ជ.អ.ច. និងអង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី បាន

ចាប់ផម
ើ្ដ ព
 ភា
ិ ក្សាឡ
 ង
ើ វិញថាតើធយ
ើ្វ ង
ា៉ ណា ដើមប្ ប
ី ន្តការងារដោយ
ឈរលើកិច្ចសហការនាពេលកន្លងមក

ដែលបង្កើតឡើងដោយ

អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់នេះ។ ការពិភាក្សា បាននាំឱ្យមាន
ការយកចិត្តទុកដាក់លើគោលវិធីស្ដីពីទីក្រុងគំរូតាមរយៈការពិនិត្យ

6

ដោយវិទ្យាស្ថានអ
 ភិវឌ្ឍន៍ប
 ៃតង

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

2011) ។

(Niaza,

គោលបំណងនៃការសិក្សា

គោលបំណងនៃការសិក្សានេះគឺ៖

1>

ធ្វើការស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

2>

ធ្វើការស្វែងយល់ពីនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រតិបត្តិករ

3>
4>
5>

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័នដែលមានស្រាប់

និង

ប្រមូលសំរាម

យល់ដឹងពីតួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់
កំ ណ ត់ រ កបញ្ហា ប្រ ឈ មសំ ខា ន់ ៗ នៅក្នុ ង ការអនុ វ ត្តនៅ
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងថ្នាក់ជាតិពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

វិភាគពីឱកាសក្នុងការដាក់បញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យ

និង

ធនធាន ដែលត្រូវការដើម្បីគាំទ្រដល់ ដំណើរការប្រព័ន្ធ

ប្រតិបត្តិការតាមរយៈសំណើអនុសាសន៍ និងសកម្មភាព
សាកល្បង។

2>

គោលវិធី និងវិធីសាស្រ្ត

ដើ ម្ បី អ នុ វ ត្ត គំ និ ត ផ្ដួ ច ផ្ដើ ម ដែ ល

ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើខេត្តកែប

ការអភិវឌ្ឍការយល់ដង
ឹ ពស
ី ន
ា្ថ ភាពបច្ចប
ុ ប្ ន្ន
នៃការគប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់នៅក្នង
ុ ខត
េ ន
្ត ះេ

ជាការសំខាន់ណាស់។

កែប

ដើម្បីបង្ហាញ

រូបភាពឱ្យបានសុក្រឹត

ដំណាក់ចង្អើរ

និងបង្កើតការ

យល់ ដឹ ង ជាមូ ល ដ្ឋា ន ឱ្ យ បានរឹ ង មាំ ពី
ស្ថានភាពនេះ ក.ជ.អ.ច. និងអង្គការ
មូលនិធអា
ិ ស៊ី បានរៀបចំការស្រាវជ្រាវ

និងគោ
 លវិធីនៃការវិភាគ ដើម្បីកំណត់

រកអនុ សា សន៍ ផ្នែ ក គោលនយោបាយ
ដល
ែ ឆយ
ើ្ល តបចំពោះផ្នក
ែ ដែលមានតម្រវូ 

ការចាំបាច់ក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុង
វិសយ
័ ការគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់ទប
ី ជ
្រ ជ
ំុ ន។

រូបភាពទី ១៖ ទីតាំងរបស់ក្រុងកែប និងខេត្តកែប

2>1

ការចុះប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់នៅទីវាល៖

លទ្ធផលការងារ និងសកម្មភាព

ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្នែកគោ
 លវិធី

និងវ ិធីសាស្រ្តខាងលើ

កម្រងការងារមានអន្តរទំនាក់ទំនងគ្នទៅវិ
ា ញទៅមក ត្រូវបានផ្ដួច
ផ្ដើមឡើង ដើម្បីផ្ដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត

នាពេលអនាគត

ពាក់ព័ន្ធជាមួយការគ្រប់គ្រងសំណល់ទីក្រុង។

ការរៀបរាប់ដោយសង្ខប
េ ពធា
ី តុចល
ូ នីមយ
ួ ៗទៅក្នង
ុ ដណ
ំ
រើ ការនះេ

មានដូចខាងក្រោម៖

ទៅកាន់ខេត្តកែប

ការចុះសិក្សាផ្ទាល់

ត្រូវបានធឡ
្វើ ើងស្របពេលជាមួយការរៀបចំ

របាយការណ៍សិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធ។ គោលបំណងនៃការចុះ

សិក្សាផ្ទាល់នេះ គឺដើម្បីធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់លើការអនុវត្ត
ការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងខេត្តកែប

និងដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហា

ប្រ ឈ មនានាក្នុ ង ការគ្រ ប់ គ្រ ង សំ ណ ល់ រឹ ង ជា មួ យ អាជ្ញា ធ រថ្នា ក់
ស្រុក/ក្រុង។

ការចុះសិក្សាផ្ទាល់នេះ

រួមមានកិច្ចប្រជុំជាមួយ

រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្រុមហ៊ុនដ
 ែលបានចុះក
 ិច្ចសន្យាប្រមូល

ការសិកសា
្ ឯកសារពាក់ពន
័ ៖
្ធ របាយការណ៍បឋមស្ដព
ី កា
ី រសិកសា
្ 

ដឹកជញ្ជូន និងបោះចោលសំណល់ ទស្សនកិចផ
្ច ្នែកបច្ចេកទេសទៅ

ទិ ន្ន ន័ យ ដែ ល មានស្រា ប់ ទាំ ង អស់ ពា ក់ ព័ ន្ធ ជា មួ យ ការគ្រ ប់ គ្រ ង

ទិញលក់អេតចាយ ក៏ដូចជាទស្សនកិចទៅ
្ច កាន់ទីផ្សារ សណ្ឋាគារ

យោបល់អន្តរជាតិម្នាក់

គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរបស់ក
 ្រុងកែប និងទីតាំងធ្វើជីកំប៉ុស្តនៅខេត្ត

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើ
 ម្បីចងក្រង និងរៀបចំ

កាន់ទីលានចាក់សំរាម កន្លែងកែច្នៃសំណល់រឹងឡើងវិញ និងដ
 េប៉ូ

សំណល់ក្នុងខេត្តកែប។
 ការសិក្សានេះ ដឹកនាំដោយអ្នកពិគ្រោះ

ភោជនីយដ្ឋាន ឆ្នេរសមុទ្រ និងកោះទាំងពីរដែលជា
 ផ្នែកនៃប្រព័ន្ធ

ការគ្រប់គ្រងសំណល់កម្រិតសាកល

កំពតផងដែរ។

ដែលមានចំណេះដឹងព
 ីការអនុវត្តល្អផ្នែក

និងការយល់ដឹងព
 ីបញ្ហា

ប្រឈមដែលបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ព្យាយាមកែលំអ

ជួបប្រទះ

និងកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់។

ហើយ

ការ

សិក្សានេះ ពិនិត្យលើសមាសភាគផ្សេងៗជាច្រើនន
 ៃការគ្រប់គ្រង
សំណល់ក្នុងខេត្តកែប៖ ការប្រមូល ការដឹកជញ្ជូន ប្រព្រឹត្តិកម្ម
និងការបោះចោលតាមទីសាធារណៈ។

ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗដ
 ទៃ

ទៀតដែលត្រូវបានយកមកពិចារណា រួមមាន៖ ការបង្កើតសំរាម

សមុទ្រ

និងប្លាស្ទិក

ការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅលើកោះចំនួនពីរ

(កោះទន្សាយ និងកោះពោធិ៍) ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធគ្រប់
គ្រងសំណល់របស់ក្រុងកែប

ព្រមទាំងឱកាសសម្រាប់ការកែច្នៃ

អេតចាយស្ងួត និងសំណល់សរីរាង្គ (របាយការណ៍នេះ មានភ្ជាប់

ជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១)។

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាព៖ របាយការណ៍នេះ បានដាក់

បញ្ចូល និងវិភាគលទ្ធផលដែលបានរកឃើញតាមរយៈវិធីសាស្ត្រ
ខាងលើ និងជាឯកសារមួយដល
ែ បានរៀបចំពត
័ មា
៌ នស្ដព
ី កា
ី រគប
្រ គ
់ ង
្រ
សំណល់នៅខេត្តកែបទាំងអស់ដែលប្រមូលបាន។ របាយការណ៍

នេះ ផ្តលន
់ វូ ការវិភាគសព
ី្ដ ច
ី ណ
ំ ច
ុ អាទិភាពដែលទាមទារការយកចិត្ត
ទុកដាក់ពអ
ី ក
្ន ធ្វគោ
ើ លនយោបាយ ក៏ដច
ូ ជាគោលគន
ំ ត
ិ បឋមសមប
្រា ់
ធ្វើកណ
ំ
ទ
ែ មង
្រ ់គោលនយោបាយដល
ែ តវូ្រ បានផ្ដលជា
់ អនសា
ុ សន៍។
សេចក្ដីសន្និដ្ឋានរ បស់ឯកសារនេះ

រំលេចឱ្យឃ
 ើញនូវជំហាន

កំណែទម្រង់គោលនយោបាយដែលចាំបាច់ ដើម្បឆ
ី ្លើយតបចំពោះ
បញ្ហាប្រឈមដែលមាននៅក្នុងប
 ្រព័ន្ធនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ក៏ដូចជា

ឱកាសដើ ម្ បី កែ ស ម្រួ ល កំ ណែ ទ ម្រ ង់ លើ វិ ស័ យ នេះ ឱ្ យ បានកាន់
របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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តែរលូនបន្ថែមទៀត

តាមរយៈកំណែទម្រង់

ដែលនឹងត
 ្រូវបាន

ពិនិត្យជាមុន ដោយការអនុវត្តគោលដៅសកម្មភាពសាកល្បងតាក់
តែងឡើង

2>2

ដើម្បឆ
ី ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកការគ្រប់គ្រង

សំណល់ជាក់លាក់ ដែលបា
 នរកឃើញនៅក្នុងខ
 េត្តកែប។

ការសម្របសម្រួលលើការចូលរួម និង
ធាតុចូលរបស់ស្ថាប័ននានា

ដើម្បីធានាឱ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយសមធម៌ និងពេញ

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់៖ សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់

លេញនៅក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះ

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសមួយ

មួយ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅចុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្ត

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការចូលរួមពី

ចេញពីការសិក្សានេះ ដោយមានការចូលរួមពី ក.ជ.អ.ច. ក្រសួង

បរិស្ថាន និងត
 ំណាងមកពីលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប។

កែប ក្នុងគោលបំណងចែករំលែក និងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ឋផលបឋម

របស់អង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី និងតំណាង ក.ជ.អ.ច. និងក
 ្រសួង

បរិស្ថាន និង គ.ជ.អ.ប ក្រសួងមហាផ្ទៃ អជ្ញាធរខេត្ត និងស្រុក/
ក្រុង

មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ

ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋាន

និង

សហគមន៍។ នៅពាក់កណ្តាលខែកញ្ញា កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់

មួយទៀត ត្រវូ បានរៀបចំ

ឡង
ើ ដោយមានការចូលរួមពីនាយកដ្ឋន
ា 

ពាក់ព័ន្ធនៃ ក្រសួងបរិស្ថាន និង ក.ជ.អ.ច. ដើម្បីសុំមតិយោបល់

ចុងក
 ្រោយ និងការគាំទ្រលើរបាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាព និង
ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេប

រួមទាំងពង្រាងផែនការសកម្ម

ភាពសាកល្ ប ងមុ ន នឹ ង ទទួ ល បានការឯកភាពពី ក្រ សួ ង បរិ ស្ថា ន
សម្រាប់ការបោះពុម្ភ។

ទីប្រឹក្សាយោបល់

ការចូលរួមរ បស់

ក.ជ.អ.ច.

នាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចបៃតង។

គឺមានមន្ត្រប
ី ច្ចេកទេសមកពី

ការចូលរួមរ បស់ក្រសួងបរិស្ថាន

មានមន្ត្រីបច្ចេកទេសមកពីនាយកដ្ឋានគ
 ្រប់គ្រងស
 ំណល់រឹង។ ការ

ចូលរួមរ បស់ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.បគឺឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដី

ត្រវូ ការ ដើមប្ ព
ី ន
ិ ត
ិ យ្ លើផលប៉ះពាល់ន
 វៃ ម
ិ ជ្ឈការមកលើការគប
្រ គ
់ ង
្រ

សំណល់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង។ ការចូលរួ មរ បស់ អង្គការមូលន
 ិធិ

អាស៊ី

គឺរួមមានអ្នកតំណាងជាបុគ្គលិកបច្ចេកទេសគ្រប់ក
 ម្រិត

បន្ថែមទៅលើទីប្រឹក្សាយោ
 បល់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ការចូលរួម

របស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ពីខាងក្រៅ គឺត
 ំណាងចម្រុះលើជ
 ំនាញ

ឯកទេសលើផ្នែកការគ្រប់គ្រងសំណល់ជាសាកល និរន្តរភាព និង
អភិបាលកិច្ច។

កិច្ចប្រជុំ
ពិគ្រោះយោបល់
ក.ជ.អ.ច.

អនុស្សរណៈ
យោគយល់

អង្គការ

(តុលា ២០១៨)

មូលនិធិអាស៊ី

ការសំយោគ
ឯកសារដែល
មានស្រាប់
(មីនា ២០១៩

អ្នកជំនាញ

ទស្សនកិច្ច
ទៅកាន់ខ
 េត្ត
កែប (មេសា
២០១៩)

ធាតុចូលរបស់
ក្រុមការងារ

ពង្រាង
របាយការណ៍
(ឧសភា
២០១៩

ធាតុចូលរបស់
ក្រុមការងារ

កិច្ចប្រជុំ
ពិគ្រោះយោបល់

របាយការណ៍
ឯកសារគោល
ដែលត្រូវបានកែ
នយោបាយ
សម្រួល (មិថុនា សង្ខប
េ (កក្កដា
២០១៩)
២០១៩)

ធាតុចូលរបស់
ក្រុមការងារ

របាយការណ៍ចុងក្រោយ
និងឯកសារគោលនយោបាយ
សង្ខេប (សីហា ២០២០)

ធាតុចូលរបស់ ធាតុចូលរបស់
ក្រុមការងារ
ក្រុមការងារ

រូបភាពទី ២៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការប្រមូលព័ត៌មាន វិភាគព័ត៌មាន និងសកម្មភាព ក្នុងខេត្តកែប
ក្រុមការងារដែលរួមមានអ្នកតំណាងមកពីស្ថាប័ននានា

អ្នកឯកទេសលើវិស័យនេះ

និង

បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងដ
 ំណាក់កាល

សំខាន់ៗក្នុងពេលប្រមូលព័ត៌មានដែលមានស្រាប់

ការប្រមូល

ទិនន
្ន យ
័ ប
 ឋមនៅខេតក
្ត ប
ែ និងការវិភាគទិនន
្ន យ
័ ។ ចាប់ព
 ព
ី ល
េ ចាប់

ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាដំបូង អន្តរទំនាក់ទំនង និងការសម្រេចចិតរបស់
្ត

ក្រុមការងារដែលមានការសម្របសម្រួលបានល្អ ដែលនាំឱ្យក្រុម

ការងារធ្វផ
ើ ន
ែ ការ និងអនុវត្តសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសទ
ិ ផ
្ធ ល។

2>3

ការប្រមូល និងការរៀបចំទិន្នន័យស
 ្ដីពី
សំណល់រឹង

ចាប់ពីពេលចាប់ផ្ដើមការផ្ដួចផ្ដើមគ
 ំនិតនេះ កិច្ចខិតខំមួយត
 ្រូវ

បានធ្វើឡើង ដើម្បីស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យគួរជាទីជឿទុកចិត្ត ដើម្បី
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របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

ធានាឱ្យមានការវិភាគឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងការបង្កើតធា
 តុចេញជា
អនុសាសន៍។ ដូចបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងផ្នែកដែលពិភាក្សាស្ដីពី

ការសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធខាងលើហើយថា
សំណល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បញ្ហាស្ដីពីទិន្នន័យ

ជាបញ្ហាប្រឈមគួរជាទីកត់សម្គាល់

ជាពិសេសព័ត៌មានស្ដីពីប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់

របស់ក្រុងណាមួយប
 ែបនេះ។ ផ្នែកនេះ ពិពណ៌នាពីកិច្ចខិតខំក្នុង

ការប្រមូលទិន្នន័យពីប
 ្រភពឯកសារបន្ទាប់បន្សំ និងប្រភពព័ត៌មាន
ចម្បង។ ព្រំដែនរដ្ឋបាលសម្រាប់ការសិក្សានេះ គឺខេត្តកែប ដោយ

ក្នុងនោះ រួមមានទាំងកោ
 ះពោធិ៍ និងកោ
 ះទន្សាយ ដោយផ្ដោតការ

យកចិតទុ
្ត កដាក់ជាចម្បងលើក្រុងកែប។

ការប្រមូលទិន្នន័យប
 ន្ទាប់បន្សំ៖ ជំហានដំបូងមួយក
 ្នុងដំណើរ

ការប្រមូលទិន្នន័យ រួមមា
 នការពិនិត្យ ឯកសារពាក់ព័ន្ធធឡ
្វើ ង
ើ 

ជាបឋម ដើមប្ ច
ី ងក្រងន
 វូ រាល់ឯកសារបោះពុមផ
្ព សា
្ យពាក់ព
ន
័ ជា
្ធ មួយ

ផ្នែកកិច្ចសន្យា និងផ្នែកការគ្រប់គ្រងពាក់ព័ន្ធនឹងស
 ំណល់។ កិច្ច

ខេតក
្ត ប
ែ ។ យើងបានបម
្រ ល
ូ ទិនន
្ន យ
័ បន្ទប
ា ប
់ ន្សមា
ំ នសារៈប្រយោជន៍

រកបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់

ការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជាពិសេស គឺនៅក្នុង
ជាច្រើន

ដែលទិន្នន័យទា
 ំងនោះទទួលបានពីឯកសារបោះពុម្ព

ផ្សាយដល
ែ បានរកឃើញក្នង
ុ ដំណាក់កាលពិនត
ិ យ្ ឯកសារពាក់ពន
័ ។
្ធ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបំផុតដែលប្រមូលបានក្នុងអឡ
ំ ង
ុ ពល
េ ដំណរើ ការ
នះេ រួមមានព័តមា
៌ នស្ដព
ី ល
ី ក្ខណៈនស
ៃ ណ
ំ ល់ លិខត
ិ បទដ្ឋន
ា គតិយត
ុ ្តិ

និងប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រគ្របគ
់ ង
្រ របស់កង
្រុ ដូចជាបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រគប
្រ គ
់ ង
្រ ទៅ
 

លើការចោលសំណល់ជាដើម។ កិចកា
្ច រនះេ ក៏មានសារៈបយោ
្រ
ជន៍
ផងដែរ ក្នុងការជួយកំណត់រកទិន្នន័យត
 ំណាង ដោយភាគច្រើន

រួមមានសមាសធាតន
ុ ស
ៃ ណ
ំ ល់កង
ុ្ន កង
្រុ សកល
្តា នព
ុ លរបស់កម្ពជា
ុ

ដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើការវិភាគពាក់ព័ន្ធជាមួយខេត្តកែបដែលនៅ
មានកង្វះខាតទិន្នន័យ ហើយព
 ុំអាចរកបាននៅកន្លែងផ្សេងទៀត។

ប្រជុំ និងសម្ភាសន៍ គឺជាវិធីដមា
៏ នប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការកំណត់
ក្នុងខេត្តកែបជួបប្រទះ។

ដែលប្រតិបត្តិករគ្រប់គ្រងស
 ំណល់

កិច្ចពិភាក្សាទា
 ំងអស់នេះ

ត្រូវបានធ្វើ

ឡើងរយៈពេល ០៣ ថ្ងៃ នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។ ដើម្បីបំពេញ
បន្ថែមលើកិច្ចពិភាក្សាទា
 ំងអស់នេះ កិច្ចប្រជុំជាច្រើននៅមុនពេល
ចុះសិក្សាផ្ទាល់

ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រុងភ្នំពេញជាមួយអ្នកមា
 ន

តួនាទីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យស
 ំណល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូចជា៖

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ អង្គការកែច្នៃសំរាម និងការ
សិក្សានៅកម្ពុជា និងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍បៃតងសកល។
ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការវិភាគ

និងការប្រមូលទិន្នន័យ

ក្រុមការងារផ្នែកបច្ចេកទេស ក.ជ.អ.ច. និងអង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី

បានបប
ើ្រ ស
្រា ់ឧបករណ៍បម
្រ ល
ូ ទិនន
្ន យ
័ បន្ថម
ែ មួយទៀតដល
ែ បាន

ការប្រមូលទិន្នន័យបឋម៖ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលចុះសិក្សាផ្ទាល់ទៅ

តាក់តែងឡើងជាពិសេស ដើម្បីជាជំនួយដ
 ល់រដ្ឋបាលក្រុងក្នុងការ

ទិន្នន័យគោលពាក់ព័ន្ធជាមួយការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងខេត្តកែប

ដល
ែ មានភាពច្បាស់លាស់ និងមិនស្មគ
ុ ស្មញ
ា ផ្អក
ែ លើបទពិសោធន៍

កាន់ខត
េ ក
្ត ប
ែ កិចប
្ច ជ
្រ ំុ និងសម្ភស
ា ន៍តវូ្រ បានធឡ
ើ្វ ង
ើ  ដើមប្ ប
ី ម
្រ ល
ូ

បំពេញបន្ថែមលើទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំដែលប្រមូលបានរួចហើយ។

រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

របស់ទក
ី ង
្រុ ជាចន
ើ្រ ដល
ែ ចូលរម
ួ នៅក្នង
ុ សកម្មភាពកសាងសមត្ថភាព

ការប្រមូលទិន្នន័យសំខាន់ៗទាំងនេះ រួមមាន៖ ទិន្នន័យស្ដីពីការ

ផ្នែកការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅទូទាំងសាកលលោក។

ជាមួយប្រជាជន និងទេសចរណ៍ បន្ថែមលើព
 ័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំ

និងខ្យល់ស្អាត (CCAC MSW Initiative, 2013)។

ប្រមូល និងការបោះចោលសំណល់ ព័ត៌មានប្រជាសាស្រ្តពាក់ព័ន្ធ

1

នេះ

ឧបករណ៍

គឺជាឧបករណ៍វាយតម្ល

ៃទីក្រុងរបស់ស
 ម្ព័ន្ធភាពអាកាសធាតុ

1

ឧបករណ៍វាយតម្លៃទីក្រុង ប
 ង្កើតឡើងដោ
 យការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតផ
 ្នែកសំណល់របស់សម្ព័ន្ធភាពអាកាសធាតុ និងខ្យល់ស្អាត។ ឧបករណ៍ន
 េះ

អាចរកបានតាមរយៈ https://www.waste.ccacoalition.org/document/city-msw-rapid-assessment-data-collection-tool-english

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

9

3>

ការសង្កេត និងការវិភាគ

ការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងក្រុងកែប គឺស្រដៀងគ្នានឹងប្រតិបត្តិ

ការគ្រប់គ្រងសំណល់

ដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងក
 ្រុងដែល

មានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ ថ្វី
បើខេត្តកែបមានប្រជាជនក្នុងតំបន់ទ
 ីក្រុងតិច
ជាមួយខេត្តដទៃទៀតរបស់កម្ពុជា

បើប្រៀបធៀប

ពោលគឺមានចំនួនប
 ្រមាណ

៤០.០០០ នាក់ (UNDP, 2019) ប៉ុន្តែ បរិបទការគ្រប់គ្រងសំណល់

ទិន្នន័យសំខាន់ៗដែលអាចរកបាន មានដូចជា៖
ការបង្កើតសំណល់៖

ការបង្កើតសំណល់បានកើនឡើងក្នុង

អំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដែលមានបរិមាណក្នុងច
 ន្លោះ

2

ចាប់ពី ៤៥ ដល់ ៥១ តោ
 នក្នុងមួយថ្ងក្ន
ៃ ុងឆ្នាំ ២០១៨។

សមាសធាតុរបស់សណ
ំ ល់៖ ទិនន
្ន យ
័ ស្ដព
ី ស
ី មាសធាតុសំណល់

ក្នុងខេត្តកែបនៅតែមានលក្ខណៈដូចបានឃើញមាននៅក្នុងតំបន់

គួរជាទីជឿជាក់ គឺនៅពទា
ំុ ន់មាននៅឡើយសមប
្រា ក
់ ង
្រុ កប
ែ ដោយ

បញ្ហាប្រឈម ស្រដៀងគា្នទាក់ទ
 ងជាមួយសមត្ថភាព ធនធាន និង

រាជធានីភ
ព
ំ្ន ញ
េ  មានទិនន
្ន យ
័ ពេញលេញបំផត
ុ ដែលអាចយោងបាន

ដទៃទៀត ដោយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការគ្រប់គ្រងសំណល់ ជួបប្រទះ
ការជំរុញការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ (Min, 2016)។

ដូ ច បានគូ ស បញ្ជា ក់ ក្នុ ង ការសិ ក្ សា ឯកសារពាក់ ព័ ន្ធ ប ឋម

ហើយថា

ការទទួលបានទិន្នន័យដែលអាចជឿជាក់បានស្ដីពី

ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសំណល់

គឺនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏គួរកត់

សម្គល
ា ក
់ ង
ុ្ន ការឆ្លយ
ើ តបកណ
ំ
ទ
ែ ម្រងគ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់កង
ុ្ន បទ
្រ ស
េ

កម្ពជា
ុ ។ កង
្រុ កែប ក៏ដច
ូ ជាកង
្រុ ដទៃទៀតដែរ គឺជប
ួ ប្រទះនឹងចន្លះោ 
ខ្វះខា
 តគួរកត់សម្គាល់ផ្នែកទិន្នន័យ

ហើយទិន្នន័យដ
 ែលមាន

បច្ចុប្បន្ន ជាទិន្នន័យប៉ាន់ប្រមាណអាស្រ័យដោយកង្វះការវាស់វែង
ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជាក់ស្ដែង។ ផ្អែកលើការពិចារណាទាំង
អស់នះេ ទិនន
្ន យ
័ មូលដ្ឋន
ា ម
យ
ួ ចំនន
ួ ត្រវូ បានចងកង
្រ ដែលនាំឱយ្ មាន
ការវិភាគមួយគួរជឿជាក់បានស្ដីពីប្រតិបត្តិការដែលមានបច្ចុប្បន្ន។

ហេតុថា ពុមា
ំ នការវិភាគលម្អត
ិ ត្រវូ បានធឡ
ើ្វ ង
ើ នាពេលថ្មៗ
ី នះេ ទ។
េ 

ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ សមាសធាតុសណ
ំ ល់រង
ឹ ទីក
 ង
្រុ កង
ុ្ន ប
 ទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ ដោយ

ក្នុងនោ
 ះ សំណល់សរីរាង្គមានប្រហែល ៧០% នៃសំណល់សរុប
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង បន្ទាប់មកគឺស
 ំណល់ជាក្រដាស (៥%)

ប្លាស្ទិក (៦%) និងលោហៈ (២%)។ យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណ

បានមកពីក្រុងដទៃទៀតរបស់កម្ពុជា អត្រាសំណល់សរីរាង្គ គឺទាប
ជាងនេះបន្តិច ក្នុងនោះ ៥៤% ក្នុងក្រុងសៀមរាប និងឡ
 ើងខ
 ្ពស់

រហូតដល់ ៦០% ក្នុងក
 ្រុងកំពង់ចាម (Sang-Arun et al., 2011)។
ដើម្បីធផ
្វើ ែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

និងសេវាដែលចាំបាច់បន្ថែម

លើការយល់ដឹងព
 ីសក្ដានុពលសម្រាប់ការកែច្នៃ និងការប្រើប្រាស់
ឡើងវិញ យើងខ្ញំុ សូមផ្ដលជា
់ អនុសាសន៍សធ
ើ្ន បច្ច
ើ្វ ប
ុ ប្ ន្នភាពទិនន
្ន យ
័ 

ស្ដីពីសមាសធាតុរបស់សំណល់។345

តារាងទី ១៖ ទិន្នន័យព
 ីប្រជាសាស្រ្ត ទេសចរណ៍ និងសំណល់រឹងរបស់ខេត្តកែប
ចំនួនឃុំ/សង្កាត់

ទិន្នន័យពីប្រជាសាស្រ្ត និងទេសចរណ៍របស់ខេត្តកែប
០៥

ចំនួនប្រជាជន

៤០.៤៧០ (៥.៦៧១ នាក់ក្នុងទីប្រជុំជន) (UNDP, 2019)

ចំនួនគ្រួសារក្នុងខេត្ត

ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងកន្លែងក
 ម្សាន្តដទៃទៀត
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍
បរិមាណសំរាមក្នុងមួយថ្ងៃ (ជាមធ្យម)

៨.៩១៧

សណ្ឋាគារ ១២ កន្លែង ផ្ទះសំណាក់ ៥៧ កន្លែង បឹងហ្គាឡូ ២២ កន្លែង កន្លែង
កម្សាន្តផ្សេងទៀត ៥៩ កន្លែង និងភោជនីយដ្ឋាន ៣០ កន្លែង (PDoT, 2019)
3
១.៦៧៦.៥០៩

ព័ត៌មានសំខាន់ៗពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុងក្រុងកែប

៤៥ ទៅ ៥១ តោនត្រូវបានបង្កើត (PDoE, 2018) ក្នុងនោះ ២៥ តោន ត្រូវ
4
បានចោលនៅទីលានចាក់សំរាម
បរិមាណសំរាមក្នង
ុ មួយថ្ងៃ (ក្នង
ុ រដូ
 វដែលមានភ្ញៀវទេសចរណ៍ចន
ើ្រ ) ៥៥ តោន5
អ្នកផ្តល់សេវាប្រមូលសំរាម

ប៉ូង សុឃីម (ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ ឆ្នាំ ២០១៥)

ខ្សែបណ្តោយគណនេយ្យភាពរបស់អ្នកផ្តល់សេវា

ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្រុង
ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរខេត្ត និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត

ការិយាល័យសាធារណៈការដឹកជញ្ជូន អនាម័យ បរិស្ថាន និង
សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

បុគ្គលិករបស់អ្នកផ្តល់សេវា
អត្រាគ្របដណ្តប់នៃសេវា

ការប្រមូលថ្លៃសេវាប្រចាំខែ
ទីលានចាក់សំរាម

ចម្ងាយទៅទីលានចាក់សំរាម

10

2
3
4
5

មាន

កម្មករ ២៩ នាក់ អ្នកប្រមូលសំរាមចំនួន ២ នាក់ អ្នកចាត់ការទូទៅចំនួន ១ នាក់
៥០%

២,៤៥$ (ផ្ទះតូច) - ៣០$ (សណ្ឋាគារធំៗ)

ភូមិដំណាក់ចង្អើរ សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
១១,៥ គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមក្រុង

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅខេត្តកែបក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

កិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរខេត្ត ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

កិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅខេត្តកែប ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

3>1

ប្រព័ន្ធ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្របគ
់ ្រង

ក្នុងការប្រមូលលោហៈ និងប្លាស្ទិក ហើយធនធានទាំងអស់នេះ
ត្រូវបានយកទៅលក់បន្តឱ្យឈ្មួញកណ្ដាល។

សំណល់រឹងដែលមានបច្ចុប្បន្ន

សំណល់សរីរាង្គ (សំណល់អាហារ និងស្លឹកឈើ) មានចំនួន

ការពិពណ៌នាលម្អិតស្ដីពីការរកឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រព័ន្ធ

គ្រប់គ្រងសំណល់បច្ចុប្បន្ន

ខណៈពេលដែល

និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានដាក់

លើសពី ៥០% នៃសំណល់សរុបរបស់ក
 ្រុងដែលត្រូវបានបង្កើត
ឡើង មានការកំណត់សម្គាល់ថា ការផ្ដោតការយកចិតទុ
្ត កដាក់ល
 ើ

ផ្នែកនេះ

ប្រព្រឹត្តិកម្មលើសំណល់នេះ ក៏នឹងផ
 ្ដល់លទ្ធផលល្អដែរ ដែលជា

ពោលគឺ ការប្រមូល ប្រព្រឹត្តិកម្ម ការដឹកជញ្ជូន និងការបោះចោល។

Arun et al., 2011)។ ទោះយ៉ាងណាក្ដី នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយ

ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងខេត្តកែប

គឺមានដូចខា
 ងក្រោម។

លើកឡើងព
 ីដំណាក់កាលទាំង ០៤ របស់ការគ្រប់គ្រងសំណល់

ការប្រមូលសំណល់៖ ការប្រមូលសំណល់នៅខេត្តកែប គឺ

ប្រមូលផ្ដុំជុំវិញកន្លែងបង្កើតសំណល់ធំៗដូចជា ទីផ្សារ និងកន្លែង
ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរសំខាន់ៗ។

ប្រតិបត្តិការភាគច្រើន

គឺជា

ជម្រើសជំនួសឱ្យការយកទៅចោលនៅទីលានចាក់សំរាម (Sang-

មន្ត្រីអាជ្ញាធរក្រុង ចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះជម្រើសនេះ គឺមានស្ដួច
ស្ដើងប៉ុណ្ណោះ។

ការចោលសំណល់រឹង៖ សំណល់ដែលត្រូវបានប្រមូលដោយ

សកម្មភាពផក
ែ្ន ពាណិជក
្ជ ម្មមានធនធាន

និងផត
្តោ លើផ
 លបយោ
្រ
ជន៍

បត
្រ ប
ិ តក
ិ្ត រឯកជនបម
្រ ល
ូ សំណល់នៅក្នង
ុ កង
្រុ កប
ែ តវូ្រ បានបញ្ជន
ូ 

ប្រមូលសំរាមប្រកបដោយប្រសិទផ
្ធ ល និងគ
 ួរជាទីជឿជាក់។ ដូច

ក្រុងកែប។ អត្រាការបោះចោលសំណល់ប្រចាំថ្ងៃនៅទីលានចាក់

អាជីវកម្មជា
 មូលដ្ឋាន ដែលទាមទារឱ្យមានការទទួលបាននូវសេវា

ទៅទីលានចាក់សំរាមដែលសិ្ថតនៅភូមិដំណាក់ចង្អើរ សង្កាត់ព្រៃធំ

គ្នានឹងក្រុង និងរាជធានីដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ ក្រុងកែប

សំរាមនេះ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា មានបរិមាណ ២៥ តោន

ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងលើការឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដី

ជាការយកសំណល់ទៅទុកចោលដោយគ្មន
ា ការគ្របគ
់ ង
្រ តម
ឹ្រ តវូ្រ ។

ដាក់ជាបន្ទប
ា ល
់ កា
ើ រធានាឱ្យមានការយកសំណល់ ចេញពីទក
ី ន្លង
ែ

នេះ ខ្វះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹ
 កភ្លៀង (Stormwater) ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

អារាមជាដើម (Min, 2016)។ ការពិនិត្យល
 ើអ្នកបង្កើតសំណល់

នៅក្នុងល
 ក្ខណៈគ្មានរបៀបរៀបរយ ក្នុងនោះមានឧបករណ៍ឈ
 ូស

និន្នាការនៃការផ្ដល់សេវា

និងការមិន

នឹងយ
 កមកចាក់។ បន្ថម
ែ លន
ើ ះេ វត្តមាននៃអក
្ន រើសអេតចាយដល
ែ 

ពិភាក្សាជា
 មួយអា
 ជ្ញាធរស្រុកក្នុងស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ក៏ដូចជាក្នុង

ឈូសឆាយដី បង្កហា
 និភ័យផ្នែកសុខភាព និងសុវត្ថិភាពយ៉ាងជា
 ក់

ត្រវូ ពឹងផ
 ក
ែ្អ យ៉ង
ា ខ្លង
ំា លើបត
្រ ប
ិ ត្តក
ិ រប្រមល
ូ ស
 ណ
ំ ល់ឯកជន ដល
ែ 

ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ទីលានចាក់សំរាមនេះ ភាគច្រើន

ត្រូវការរបស់អ្នកបង្កើតសំណល់ធំៗ

ហើយផ្ដោតការយកចិតទុ
្ត ក

ការដុតសំណល់ចោលនៅទីនេះ ជាការអនុវត្តជាប្រក្រតី។ ទីតាំង

សាធារណៈមានមនុស្សចេញចូលច្រើន ដូចជាសួនច្បារ និងទីវត្ត

ទឹកល
 េចចេញពីសំរាម (Leachate)។ សំណល់ ត្រូវបានគ្រប់គ្រង

ដែលជាពាណិជ្ជករខ្នាតតូច និងលក្ខណៈគ្រួសារ បានបង្ហាញពី

ឆាយដីត
 វូ្រ បានប្រប
ើ ស
្រា ់ ដើមប្ ជ
ី ក
ី រណ្ដៅ ដើមប្ ដា
ី ក់សណ
ំ ល់ដល
ែ 

ទទួលបានសេវា។

រើសសំណល់នៅជុំវិញរថយន្តដែលទើបមកដល់

មានលក្ខណៈមិនផ្លូវការ

ចំណុចនេះ

ត្រូវបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងកិច្ច

និងឧ
 បករណ៍

កិចព
្ច ភា
ិ ក្សាជាមួយអ
ក
្ន តំណាងរបស់សហគមន៍មល
ូ ដ្ឋន
ា សណ្ឋគា
ា រ

ច្បាស់។ ស្ថានភាពផ្លូវដីរយៈចម្ងាយ ០៣ គីឡូម៉ែត្រ សម្រាប់ចេញ

6
ទន្សាយ។

កំណត់ ហើយកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធផលតាមរយៈការចំណាយពេល

តូចៗ និងភោជនីយដ្ឋាន ប្រតិបត្តិការបែបពាណិជ្ជកម្មនៅលើកោះ

ចូលទីនោះ បានធ្វឱ
ើ យ្ លទ្ធភាពចញ
េ ចូលទៅកាន់ទតា
ី ង
ំ មានកមត
ិ្រ 

សំណល់ក្នុងខេត្តកែប មានតែគ្រួសារក្នុងចំនួនតិចតួចរស់នៅតាម

វេលាច្រើនក្នុងការដឹកជញ្ជូនសំណល់ទៅចាក់ចោលនៅទីលាន។

គ្រួសារភាគច្រើនគ្រប់គ្រងសំណល់ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តតាម

តែប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែក៏បង្កើនការចំណាយលើប្រេងឥន្ធនៈ ពេល

ក្នុងអ
 ំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាប្រមូល

បណ្ដោយផ្លូវ ដែលទទួលបានសេវាប្រមូលសំណល់ ជាហេតុធ្វើឱ្យ

បញ្ហានេះ មិនត
 ្រឹមតែបង្កើនពេលវេលាក្នុងការដឹកជញ្ជូនសំណល់

7
បែបប្រពៃណី ដូចជាការដុតសំណល់ចោលជាដើម។ 

វេលារបស់បុគ្គលិកជាអ្នកបើកបរ និងការសឹករេចរឹលកាន់ត
 ែច្រើន

ប្រព្រឹត្តិកម្មស
 ំណល់៖ ការទាញយកធនធានដែលអាចកែច្នៃ

ជាថបា
ី្ម ន ឬដំណើរការដទៃទៀត ដែលផ្ដោតការយកចិតទុ
្ត កដាក់
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ចំពោះរថយន្ត និងឧបករណ៍ផងដែរ។

វិធសា
ី ស្រ្តបោះចោលសណ
ំ ល់សយ
័្វ ជម្រស
ើ ៖ ដូចបានពព
ិ ណ៌នា

លើការកាត់បន្ថយបរិមាណសំណល់មុនពេលយកទៅបោះចោល

ខាងលើហើយថា កង្វះការប្រមូលសំណល់ផ្លូវការគួរជាទីជឿជាក់

ទេ ហើយផ្អែកលើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរក្រុងបានឱ្យដឹងថា ពុំ

ការបោះចោលសំណល់ដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើង។

គឺពម
ំុ ន
ែ ជាផ្នក
ែ ផ្លវូ ការនៃបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់កង
ុ្ន ខត
េ ក
្ត ប
ែ 

បាននាំឱ្យអ្នកបង្កើតសំណល់សែ្វងរកជម្រើសផ្សេងទៀតសម្រាប់

មានផែនការនាពេលឆាប់ៗនេះ ដើម្បីដាក់បញ្ចូលផ្នែកនេះទៅក្នុង

ប្រ មា ណពា ក់ ព័ ន្ធ ជា មួ យ វិ ធី សា ស្រ្ត ផ្ សេ ង ទៀតនៃការបោះចោល

អវត្តមាននៃប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់ផ្លូវការ ត្រូវបានដោះស្រាយ

ការបោះចោលសំណល់ដោយខុសច្បាប់ មានចំនួនចា
 ប់ពី ២,៥%

ការប៉ាន់

ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់ផវូ្ល ការនៅឡើយ។ ទោះយ៉ង
ា ណាក្ដី

សំណល់ក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននៅកម្ពុជា បានបង្ហាញថា ការដុត ឬ

មួយផ្នែកដោយវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

ដល់ ៥០% នៃសំណល់ទាំងអស់ដែលបានបង្កើតឡើង (Sour,

8

6
7
8
9

ដែលបានចូលរួមយ
 ៉ាងសកម្ម

កិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩

កិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងអាជីវកម្មនៅកោះទន្សាយ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩

កិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងអាជីវកម្មនៅកោះទន្សាយ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩

ទស្សនកិច្ចបច្ចេកទេស ទៅកាន់ទីលានចាក់សំរាម ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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2017)។ ការដុតសំរាមពាសវាលពាសកាល គឺនៅតែជាការអនុវត្ត

លក្ខណៈពិសេសនៃលំហូរសំណល់រឹងក្នុងក្រុងកែប និងក្រុងដ
 ទៃ

ក្នង
ុ តំបន់ដល
ែ មិនមានសេវាប្រមល
ូ ស
 ណ
ំ ល់ល។
្អ ការដុតសណ
ំ ល់

លំហូរចាប់ពីអ្នកកែច្នៃសំណល់ទៅដល់ទីលានចាក់សំរាម គឺពត
ុំ វូ្រ 

និងបរិយាកាស។ សារធាតុបំពុលគឺ ខុសៗគ្នជាខ្ល
ា
ាំងអាស្រ័យទៅ

ក្រៅប្រព័ន្ធ (អ្នកទិញអេតចា
 យ) ក្នុងស្រុកដំណាក់ចង្អើរ បញ្ជាក់

ប្លាស្ទិក ការដុតនេះ បណ្តាលឱ្យកើតមានការបំភាយជាតិពុលខ
 ្ពស់

គឺជាថង់ប្លាស្ទិក និងត
 ្រូវបានដុតចោល។

សាមញ្ញនៅទីជនបទ
តាមទីវាល

និងទីប្រជុំជនដែលគេជួបញឹកញាប់ប
 ំផុត

ចូលរួមចំណែកគួរកត់សម្គាល់ចំពោះការបំពុលខ្យល់

តាមសមាសធាតុនស
ៃ ណ
ំ ល់ដល
ែ តវូ្រ បានដត
ុ ។ ពេលមា
 នវតមា
្ត ន

ជាហេតធ
ុ ឱ
ើ្វ យ្ មានផលប៉ះពាល់ធន
្ង ធ
់ រ្ង ជាពិសស
េ  មានការប៉ះពាល់
ខ្លង
ំា ចពោ
ំ ះសុខភាពកុមារ និងមនស
ុ ស្ ចាស់ (US EPA, 2003)។ ជាមួយ
គ្នាដែរ

ការបោះចោលសំរាមខុសច្បាប់

ទៀត មានលក្ខណៈបប
្រែ ល
ួ្រ ទៅតាមមូលដ្ឋន
ា ជាក់សង
ែ្ដ ឧទាហរណ៍

បានសង្កត
េ ឃើញមាននៅក្នង
ុ ខត
េ ក
្ត ប
ែ ទ។
េ
អ្នកកច
ែ សំ
ៃ្ន ណល់រឹង

អះអាងថា ភាគច្រើននៃសំណល់ដែលនៅសេសសល់ ជាទូទៅ

3>2

ជាទូទៅធ្វើឱ្យមានការ

ថមថយបរិស្ថាន រូបវន្ត និងសោភណ្ឌភាព (Mazza et al., 2015)។

ការវិភាគលំហូរសំណល់៖ ការបង្ហាញពីលំហូរសំណល់ដោយ

រូបភាព មានសារប្រយោជន៍ ដើម្បីបង្ហាញឱ្យកាន់តែច្បាស់ទៀត ពី

រចនាសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់ (MoE, 2008 as

cited in Sour, 2017)។ រូបភាពខាងកម
្រោ បង្ហញ
ា ពីលហ
ំ រូ សំណល់
ដែលគេឃើញញឹកញាប់បំផុតក
 ្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ព
 ីចំណុចនៃ

ការបង្កើតសំណល់ទៅដល់ចំណុចចុងក្រោយនៃការបោះចោល។

និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថរុ បស់ប្រតិបត្តិការ
គ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

ផ្អែកលើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រថ
ី ្នាក់ខេត្ត

និងការ

ចោលសំរាមនៅទីលានចាក់សំរាម យើងយ
 ល់ឃើញថា ប្រព័ន្ធ
ផ្ដល់សេវាបច្ចុប្បន្នដែលផ្អែកលើការបង់ថ្លៃសេវា

ពឹងផ្អែកលើ

សមត្ថ ភា ពរបស់ ប្រ តិ ប ត្តិ ក រក្នុ ង ការប្រ មូ ល ថ្លៃ ឈ្នួ ល សេ វា ពី អ្ន ក

បង្កើតសំណល់។ ផលវិបាកសម្រាប់ការមិនប
 ង់ថ្លៃសេវា គឺមាន
ត្រឹមតែការមិនប
 ន្តសេវាប
 ្រមូលសំណល់តែប៉ុណ្ណោះ។
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អ្នកទិញអេតចាយ

ការបោះចោលខុសច្បាប់

អ្នកកែច្នៃសំណល់រឹង
ការស្ដុកទុកដាក់សំណល់
អ្នករើសសំរាម
កន្លែងចាក់សំរាម

រូបភាពទី ៣៖ លំហូរសំណល់រឹងទីក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

12

និងមន្ត្រក
ី ្រុងកែប

ក៏ដូចជាប្រតិបត្តិករឯកជនដែលគ្រប់គ្រងល
 ើការប្រមូល

អ្នកបង្កើតសំណល់

10
11

10

កិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩

កិច្ចប្រជុំជាមួយប្រតិបត្តិករផ្ដល់សេវាប្រមូលសំណល់ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

ដោយហេតុថា ព័ត៌មានស្ដីពីចំណូលរបស់ប្រតិបត្តិករ គឺពុំអាច

ការប្រមូល

បង្ហាញឱ្យដឹងជាសាធារណៈ យើងមិនដ
 ឹងច
 ្បាស់ថាតើកម្រិតផល

ចាក់សំរាម និងការថែទាំទីលានចាក់សំរាម ក៏ដូចជាផ្លូវច
 េញ

ចំណញ
េ នប
ៃ ព
្រ ន
័ ប
្ធ ត
្រ ប
ិ តកា
ិ្ត របច្ចប
ុ ប្ ន្នមានកមត
ិ្រ ណានោះឡយ
ើ ។

ចូលទៅកាន់ទីលានចាក់សំរាម

តាមការយល់ឃញ
ើ របស់កម
្រុ ការងារ ក.ជ.អ.ច. និងអង្គការមូលន
ធ
ិ ិ
អាស៊ី

អ្នកផ
 ្ដល់សេវាបច្ចុប្បន្ន

yy

ផ្ដល់សេវាប្រមូលសំណល់ក្នុង

ក្រុងកែបតាមរយៈកិច្ចសន្យាចំនួនព
 ីរ។
 កិច្ចសន្យាប្រចាំឆ្នាំជាមួយ

yy

តាមរយៈការកញ្ចប់ថវិកាបានមកពី

ក្រសួងបរិស្ថាន។ ប្រភពថវិកាទាំងអស់នេះ គឺបានមកពីកញ្ចប់
ថវិកាសេវាអនាម័យបរិស្ថាន

ការរៀបចំការប្រមល
ូ ស
 ណ
ំ ល់កផ
្រៅ វូ្ល ការ៖ សមភាគី៖ អាជ្ញធ
ា រ
ផ្សារ។ សេវាផ
 ្អែកលើការបង់ថ្លៃសេវា ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈ

14

ប្រមូលសំណល់ចេញពីទីផ្សារធំៗ (រួមទាំងផ្សារក្ដាម)។

12

កិច្ចសន្យាមួយទ
 ៀតសម្រាប់សេវាគ្រប់គ្រងសំណល់ ជាកិច្ចសន្យា

ថ្លៃសេវាយកពីអ្នកប្រើប្រាស់សេវាប្រមូលសំណល់

រវាងប្រតិបត្តិករឯកជនជាមួយអា
 ជ្ញាធរខេត្ត។ កិច្ចព្រមព្រៀងក្រៅ
ផ្ដល់សេវាប្រមូលស
 ំណល់សម្រាប់

ដុល្លារ ហើយសណ្ឋាគារត្រូវបង់ ១៧ ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ (UNDP,

2019)។ ហាងលក់នំ តូចៗត្រូវបង់ ១០ ដុល្លារក
 ្នុងមួយខែ ផ្សារ

ផ្ទាល់ទៅឱ្យប្រតិបត្តិករឯកជន។

ក្ដាមត្រូវបង់ប្រមាណ ៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ ចំណែក ប្រជាជន

15

កិច្ចសន្យានាពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រៅផ្លូវការ

ត្រូវបង់ ២,៥ ដុល្លារក្នុងមួយខែ។

កិចស
្ច ន្យាទី ១៖ ទីភក
ា្ន ងា
់ រទទួលខុសតវូ្រ ៖ អាជ្ញធ
ា រខត
េ ្ត - កិច្ច

ប្រមូលសំណល់ មានដូចខាងក្រោម៖


ដើម្បីប្រមូលសំណល់ពីទីផ្សារ ត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖
សន្យាសេវាផ្អែកលើការបង់ថ្លៃសេវា រយៈពេល ១៦ ឆ្នាំ

13

គឺខុសៗ

គ្នាទៅតាមប្រភេទ ដោយក្នុងនោះភោជនីយដ្ឋាន ត្រូវបង់ ១៥

ប្រតប
ិ ត្តក
ិ រតូបលក់នៅក្នង
ុ ផ
 សា
្ រ ហើយឈរលើការទូទាត់ប
 ក
្រា ដោ
់ យ

yy

- កិចស
្ច ន្យាប្រចាំឆ្នាំ - ការប្រមូលសំណល់ពីតាមផ្លូវ សួនច្បារ

ការរៀបចំជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការ គ្មានកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការ

សម្រាប់អនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រង

សំណល់រង
ឹ រាវ តាមទីបជ
្រ ជ
ំុ នកង
្រុ របស់រដ្ឋបាលថ្នក
ា ក
់
ម
្រោ ជាតិ។

ផ្លូវការដែលពុមា
ំ នកិច្ចសន្យា

កិច្ចសន្យាទី ២៖ ទីភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវ៖ សាលាក្រុងកែប
សាលារៀន (គ្របដណ្ដប់លើសេវាចតយានយន្តផងដែរ)

សាលាក្រុងកែប គឺមានទឹកប្រាក់ ៥២.០០០ ដុល្លារ ដែលត្រូវបង់

ទៅឱ្យអ
 ្នកផ
 ្ដល់សេវាឯកជន

និងការដឹកជញ្ជូនសំណល់ទៅចោលនៅទីលាន

ទិដ្ឋភាពទូទៅពីកម្មករ

និងបុគ្គលិករបស់ប្រតិបត្តិករឯកជន

-

តារាងទី ២៖ កម្មករ និងប
 ុគ្គលិកបច្ចុប្បន្នដែលអ
 ្នកផ្ដល់សេវាឯកជនជួលឱ្យធ្វកា
ើ រក្នុងខេត្តកែប
កម្មករ និងប
 ុគ្គលិក

ចំនួន

ការសង្កេត

ការសម្អាតឆ្នេរ

៩

កម្មករស្រ្តី

ការបោសថ្នល់

៩

កម្មករស្រ្តី

អ្នកបើកឡានប្រមូលសំណល់

២

កម្មករបុរស - រថយន្តទំហំ ៨ តោន

កម្មករប្រមូលសំណល់

៣

កម្មករបុរស - រថយន្តទំហំ ៨ តោន

អ្នកបើកឡានប្រមូលសំណល់

២

កម្មករបុរស - រថយន្តទំហំ ១៣ តោន

កម្មករប្រមូលសំណល់

៤

កម្មករបុរស - រថយន្តទំហំ ១៣ តោន

អ្នកប្រមូលថ
 ្លៃសេវា

២

អ្នកគ្រប់គ្រងទ
 ូទៅ

១

កម្មករ/និយោជិតសរុប

12
13

៣២

ផ្អែកលើរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តសេវាអនាម័យបរិស្ថានផ្ដល់មូលនិធិដោយសាលាក្រុងកែប (ជាភាសាខ្មែរ)។ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ សាលាក្រុងក
 ែប
បានទទួលទឹកប្រាក់ ២១០ លានរៀល (៥២.៥០០ ដុល្លារ)។

ផ្អែកលើអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ការផ្តល់សិទ្ធិធ្វើសេវាសម្អាត សេវាប្រមូល និង/ឬសេវាដឹកជញ្ជូនសំណល់រឹងរបស់ទីប្រជុំ ត្រូវមាន រយៈពេលមិនល
 ើសពី ១០
ឆ្នាំនោះទេ សម្រាប់កិច្ចសន្យានីមួយៗ។ កិច្ចសន្យានេះ គឺមិនមា
 នភាពអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យនេះទេ នេះបើតាមការយល់របស់ TAF ទៅលើលិខិតបទដ្ឋាន

14
15

គតិយុត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅខេត្តកែប ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

កិច្ចប្រជុំជាមួយប្រតិបត្តិករផ្ដល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក
 ្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩
របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

13

ទាក់ទងជាមួយការចំណាយប្រតិបត្តិការវិញ ក្នុងនោះ ធាតុ

តម្រូវការផ្នែកឧបករណ៍ ក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូន និងការចំណាយ

ប្រើប្រាស់ ឥន្ធនៈ និងការវិនិយោគដទៃទៀត ដូចជាការងារផ្លូវថ្នល់

ការសន្មតស្ដព
ី យា
ី នយន្តបប
ើ្រ ស
្រា ម
់ យ
ួ ទឹកមានគុណភាពល្អ។ ធាតុ

ចូល រួមមា
 នដូចជាកម្លាំងព
 លកម្ម ឧបករណ៍ ការថែទាំ សម្ភារៈ
និងការកែលំអទីលានចាក់សំរាមជាដើម។

ថ្វីបក
ើ ្រុមការងារ ពុំ

បានមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីការចំណាយសព្វជ្រុង

ជ្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងខេត្តកែប

ក្ដី ប៉ុន្តែគំរូ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហ

ប្រជាជាតិ ដើមប្ ជ
ី យ
ួ សម្រល
ួ ដល់កង
្រុ នានារបស់កម្ពជា
ុ ក្នង
ុ ការប៉ន
ា ់

ប្រមាណថ្លច
ៃ ណា
ំ
យប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ និងថ្លច
ៃ ណា
ំ
យលឧ
ើ បករណ៍ផក
ែ្អ 
លើកម្រិតសេវាសម្មតិកម្មចំនួន

០៣

គឺ

អាចទទួលយកបាន

ប្រសើរ និងល្អឥតខ្ចោះ។ ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយ

សំណល់សម្រាប់ក្រុងមួយ

ការប៉ាន់ប្រមាណថ្លៃចំណាយ

អាច

ត្រូវបានគណនាដោយប្រើប្រាស់គំរូនេះ ហើយផ្អែកលើតម្លៃស្វ័យ
ជស
ើ្រ រើសដែលកំណត់ឡង
ើ ដោយថ្លច
ៃ ណា
ំ
យរបស់ធាតច
ុ ល
ូ បាន

មកពីប្រតិបត្តិករគ្រប់គ្រងសំណល់វិស័យឯ
 កជន។ តម្លៃទាំងអស់

នេះ ជួយកំណត់ពីតម្រូវការផ្នែកបុគ្គលិក និងការចំណាយពាក់ព័ន្ធ

លើប្រេងឥន្ធនៈ។ ថ្លៃដើមទុនសម្រាប់រថយន្តដឹកសំរាម ផ្អែកលើ

ចូលផ្សេងទៀត រួមមាន ចំនួនប្រជាជន ចំនួនគ្រួសារ ចំនួនគ
 ្រឹះ
ស្ថានពាណិជ្ជកម្ម ជាអ្នកបង្កើតសំណល់ តម្រូវការក្នុងការបោស
សម្អត
ា ថ្នល់ ទីធប
ា្ល ត
ៃ ង និងរយៈចម្ងយ
ា ទៅកាន់ទលា
ី នចាក់សរា
ំ ម។
ផ្អែកលើធាតុចូលស្វ័យជ្រើសរើសទាំងអស់នេះ ព្រមទាំងធាតុ

ចូលជាទិនន
្ន យ
័ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់នៅកង
្រុ កប
ែ និង

ការជ្រើសរើសកម្រិតសេវាមូលដ្ឋាន (កម្រត
ិ អាចទទួលយកបាន)
ការប៉ាន់ប្រមាណមួយលើថ្លៃចំណាយ

និងតម្រូវការផ្នែកបុគ្គលិក

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដូចឃើញក្នុងប្រអប់ទី១។

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍

អង្គការសហប្រជាជាតិ បានកត់សម្គាល់ដោយយកចិតទុ
្ត កដាក់ថា

ធាតុចញ
េ របស់គមង
្រោ នះេ គឺជាថ្លច
ៃ ណា
ំ
យប៉ន
ា ប
់ មា
្រ ណផ្អក
ែ លើ
ធាតុចូល ហើយពុំមានការធានាថា ព័ត៌មាននេះមានភាពសុក្រឹតទេ
(UNDP, 2018)។

កម្មករ/បុគ្គលិក
កម្មករប្រមូលសំណល់/ដឹកជញ្ជូន/សម្អាត៖

៧៣ នាក់

បុគ្គលិករដ្ឋបាល៖

៦ នាក់

ការគណនាថ្លៃចំណាយ
ថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការសុរប៖

១៦.០៣៧ ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ ដោយក្នុងនោះ

ថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំ៖

១.៩៨៧ ដុល្លារ

ថ្លៃចំណាយលើបុគ្គលិក៖

១៣.២០០ ដុល្លារ

ថ្លៃចំណាយផ្នែករដ្ឋបាល៖

៨៥០ ដុល្លារ

ថ្លៃចំណាយដើមទុនសម្រាប់យានយន្ត៖

២៤៥.០០០ ដុល្លារ (ការវិនិយោគតែមួយដង)

ប្រអប់ទី ១៖ ការចំណាយដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់សេវាក្នុងកម្រិត "អាចទទួលយកបាន" ផ្អែកលើ កម្មវិធីគណនាថ្លៃ
ចំណាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់ទីក្រុង របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
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តួនាទីរបស់ស្រ្តីក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

ដូចបានកត់សម្គាលក
់ ្នុងការពិពណ៌នាលម្អិតខាងលើ

ស្ដីពី

តម្រូវការផែក
្ន បុគ្គលិកសម្រាប់សេវាគ្រប់គ្រងសំណល់កុង
្ន ក្រុងកែប

ហើយថា ស្រ្តីមានចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃបុគ្គលិកសរុប ដែល

ត្រវូ បានជល
ួ ឱ្យធ្វកា
ើ រក្នង
ុ ការគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់កង
ុ្ន កង
្រុ កែប។ ខណៈ

ដែលបុរស មានចំនួនច្រើនក
 ្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ធុនធ្ងន់ ក៏
ដូចជាក្នុងការប្រមូល

និងបោះចោលសំណល់នៅទីលានចាក់

សំរាម ស្រ្តីមានវត្តមានទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសម្អាត និង

បោសថ្នល់ ដោយក្នុងនោះ កម្មករជាស្រ្តីចំនួន ១៨នាក់ ដែល
ត្រូវបានជួលឱ្យធ្វើការក្នុងវិស័យប្រតិបត្តិការនេះ។

តាមរយៈកិច្ច

ពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការ និងការសង្កេតក
 ្នុងព
 េលចុះទៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់

យើង បានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា ស្រ្តីក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅ
ក្នុងការប្រមូល និងក
 ែច្នៃសំណល់ផងដែរ។ ការជជែកជាមួយស្រ្តី

ដែលពិពណ៌នាខ្លួនឯ
 ងថា

ជាចុងភៅពេញម៉ោង

គាត់រកចំណូលបន្ថែមតាមរយៈការប្រមូលដបប្លាស្ទិកនៅតាមមាត់
សមុទ្រ ដែលផ្ដល់ជាប្រភពចំណូលបន្ថែម ដើម្បីជួយបង្កើនចំណូល
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សរប
ុ បចា
្រ ខ
ំ របស់
ែ
គសា
ួ្រ រគាត់។

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

ការស្វង
ែ យល់បន្ថម
ែ ទៀតលើ

ការចូលរួមនៃទីផ្សារប្រមូលអ
 េតចាយក្រៅផ្លូវការ

អាចជាឱកាស

សន្សំថ្លៃចំណាយចំពោះសេវារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេលវែង និង
សម្រាប់ការរកចំណូលសម្រាប់អ្នករ
 ើស និងអ
 ្នកប្រមូលសំរាម។

16	ការសង្កេត និងសកម្មភាពអន្តរទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមឆ្នេរកែប ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩

14

បានឱ្យដឹងថា

ដែលចូលរួមធ
 ្វើការងារនេះ បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល ដើម្បី
ប្រែក្លាយវត្ថុធាតុដើម

ឱ្យទៅជាផលិតផលសម្រាបអ
់ ្នកប្រើប្រាស់

មានតម្លៃបន្ថែម ដែលត្រូវបានយកទៅលក់នៅក្នុងខេត្តកែប កំពត

និងរាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ
និងនាំចញ
េ មួយចំនន
ួ ទៅលក់នៅប្រទស
េ ស្វស
ី 

ផងដែរ។ ប្រតិបត្តិការនេះ មានទំហំតូចក្ដី ប៉ុន្តែការផ្ដោតចម្បងលើ
ការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិក ដើម្បីកែច្នៃសំរាមឱ្យទៅជាផលិតផល
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មានតម្លៃបន្ថែម គឺជាគោលការណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពល។
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វិមជ្ឈការការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅកម្ពុជា

រួមមានសមាសភាពរដ្ឋ

បាលនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាកក
់ ្រោមជាតិ។ រដ្ឋបាលទាំង ០៣ ថ្នាក់

រូបភាពទី ៤៖ ការកែច្នៃសំណល់ឱ្យក្លាយទៅជាផលិតផលផ្សេងៗ
នៅក្នុងសមាគមស្រ្តីអន្តរជាតិកែប
ទិដ្ឋភាពបន្ថែមទៀតនៃការចូលរួមរបស់ស្រ្តីក្នុងការគ្រប់គ្រង

សំណល់ក្នុងខ
 េត្តកែប

គឺយើងបា
 នជួបក្នុងពេលទស្សនកិច្ចផ្ទាល់

ទៅកាន់សមាគមស្រ្តីអន្តរជាតិកែប ដែលជាក្រុមផ្ដោតការយកចិត្ត

ទុកដាក់ល
 ើការប្រមូល និងកែច្នៃថង់ប្លាស្ទិក និងសំបកវេចខ្ចប់ដទៃ
ទៀត។ វត្ថុធាតុដើមទាំងអស់នេះ ត្រូវបានយកទៅសម្អាត កែច្នៃ

និងក្រោយមកប្រែក្លាយទៅជាទំនិញផលិតផលសម្រេច

ដូចជា

កាបូបយ
 ួរដៃ កូនកាបូបដាក់លុយ សម្ពៀត និងស្បោងដាក់អីវ៉ាន់។
ថ្វីបើប្រតិបត្តិការមានទំហំតូចក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែស្រ្តីចំនួន ០៤ នាក់

ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
(អនុវត្ត)

នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមមាន៖ (i) ថ្នាក់រាជធានី និងខេត្ត (ii) ថ្នាក់
សក
្រុ /កង
្រុ ពាក្យ ខណ្ឌត
 វូ្រ បានប្រប
ើ ស
្រា ត
់ ស
ែ មប
្រា រា
់ ជធានីភព
ំ្ន ញ
េ 
ប៉ុណ្ណោះ និង (iii) ថ្នាក់ឃុំ និងសង្កាត់។ រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើម
ដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ២០០២

បានចាប់ផ្ដើមព្រមជាមួយការបោះឆ្នោតថ
 ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់។
ឆ្នាំ២០០៨

រដ្ឋាភិបាល

ដោយ

ក្នុង

បានចាប់ផ្ដើមការយកចិត្តទុកដាក់លើ

វិមជ្ឈការនៅថ្នាក់ស្រុក និងក្រុង ដោយមានការរំពឹងថា រដ្ឋាភិបាល

នៅថ្នាក់ស្រុក និងក្រុងនេះ នឹងទ
 ទួលខុសត្រូវលើការផ្ដល់សេវា
សាធារណៈ និងសេវាបន្ថែមដ
 ទៃទៀត។ 

រូបភាពទី ៥ បង្ហាញឱ្យឃ
 ើញពីទំនាក់ទ
 ំនងការមើលខុសត្រូវ

ដែលត្រូវបានរំពឹងទ
 ុករវាងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល (NCDD, 2017)។

ថ្នាក់ជាតិ
(គោលនយោបាយ)

ថ្នាក់តំបន់
(សម្របសម្រួល)
ខេត្ត

រាជធានី

(២៤)

ខណ្ឌ

ស្រុក

ក្រុង

(១២)

(១៥៩)

(២៦

សង្កាត់

ឃុំ

សង្កាត់

(១០៥)

(១.៤០៩)

(១៣២)

ផ្ដល់

សេវាសំខាន់ៗ

តំណាងផ្នែកនយោ
បាយ/ផ្ដល់សេវា

រូបភាពទី ៥៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅកម្ពុជា និងតួនាទី

17

កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយសមាគមស្ត្រីអន្តរជាតិ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩
របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

15

ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីក្រុង គឺជាមុខងារចម្បងមួយដ
 ែល

yy

កំណត់រក

វិមជ្ឍការនេះ។ ផ្នែកខាងក្រោម ពិភាក្សាព
 ីបរិបទកំណែទម្រងផ
់ ្នែក

yy

កំណត់ថ
 ្លៃសេវាប្រមូលសំណល់ (ផ្អែកលើប្រកាសរបស់អន្តរ

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

yy

ប្រមូល និងគ
 ្រប់គ្រងថ្លៃសេវាដែលប្រមូលបាន (ជាប្រភព

ត្រូវបានរំពឹងថានឹងត
 ្រូវបានផ្ទេរ

ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការ

ច្បាប់សំខាន់ៗ ដែលនៅពីក្រោយវិមជ្ឈការការគ្រប់គ្រងសំណល់
នេះក្នុងខេតកែ
្ត ប។

3>4>1

រួមជាមួយការពិភាក្សាលើ
 ដំណើរការការងារ

yy

សាវតារផ្នែកលិខិតបទដ្ឋានគ
 តិយុត្តិ

អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹង

ទីប្រជុំជន និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិដែលចេញជាបន្តបន្ទាប់

សំណល់រឹង

បណ្តោះអា
 សន្ន និងទីលានចាក់សំរាម។

ក្រសួង និងដោយមានការអនុម័តពី ក្រុមប្រឹក្សាពា
 ក់ព័ន្ធ)។
ចំណូលចម្បង)។

លើកកម្ពសកា
់ រយល់ដង
ឹ ពីសណ
ំ ល់ និងការគប
្រ គ
់ ង
្រ ស
 ណ
ំ ល់។
ដាក់ឱ្យមានវិធានការផាកវិន័យ

និងដាក់ទណ្ឌកម្មប
 ណ្ដោះ

អាសន្ន។

បន្ទប
ា ព
់ កា
ី រអនម
ុ ត
័ លើអនក
ុ ត
ឹ្រ យ្ លខ
េ ១១៣ ស្ដព
ី កា
ី រគប
្រ គ
់ ង
្រ 

សម្រាប់ការ

សំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងមួយ ត្រូវ

លេខ ១១៣ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន (ខែ

ក្រសួងប
 រិស្ថាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង គ.ជ.អ.ប។

មូលដ្ឋានគ
 ្រឹះផ្នែកច្បាប់ចម្បងនាពេលបច្ចុប្បន្ន

គ្រប់គ្រងសំណល់បែបវិមជ្ឈការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គឺអ
 នុក្រឹត្យ

សីហា ឆ្នាំ ២០១៥) (RGC, 2015)។ មុនព
 េលប្រកាសឱ្យប
 ្រើ

បានបង្កើតឡើងដោយមានអ្នកតំណាងមកពី
គោលបំណងរបស់ក្រុមការងារនេះ

ប្រាស់អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ការទទួលខុសត្រូវក
 ្នុងការគ្រប់គ្រង

អនុក្រឹត្យនេះ។

អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងស
 ំណល់រឹង។ នៅពេល

ឱ្យប្រើប្រាស់រួមមា
 នដូចជា៖

សំណល់ គឺត
 ្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់រាជធានី/ខេត្ត តាមរយៈ

អនុក្រឹត្យល
 េខ ១១៣ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទី
ប្រជុំជន

ចូលជាធរមាន

សមត្ថកិច្ចទាំងអស់ក
 ្នុងការគ្រប់គ្រង

សំណល់ ត្រូវធ្លាក់ទៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក។ លិខិតបទដ្ឋាន
គតិយុត្តិគាំទ្រជាច្រើន

បានចេញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥

មក ដើម្បីគាទ
ំ ្រដល់ការជំរុញការអនុវត្តអនុក្រឹត្យល
 េខ ១១៣ ឱ្យ

បានរឹងមា
 ំ ដូចមានពិពណ៌នាក្នុងប
 ្រអប់ទី ២។

អនុលោមតាមអនុក្រឹត្យខាងលើ ព្រមទាំងល
 ិខិតបទដ្ឋានគតិ

យុត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ តួនាទី និងការទទួលខុសត
 ្រូវខាងក្រោមត្រូវ
បានចែងសម្រាបរ់ ដ្ឋាភិបាលកម្រិតនីមួយៗ៖
yy

ថ្នាក់ជាតិ រួមមាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ

បង្កើតគោ
 លនយោបាយ

ដែលទទួលខុសត្រូវរ ួមគ្នាក្នុងការ

ផ្ដល់ការគាំទ
 ្រដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់

ក្រុង និងស្រុកបន្ថែមលើ ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
yy
yy

លើការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះ។

ថ្នាក់ខេត្ត ត្រូវបានរំពឹងថា ដើរតួនាទីច្រើនក
 ្នុងការគាំទ្រដល់

ថ្នាក់ ក្រុង និងស
 ្រុកក្នុងការអនុវត្តមុខងារដែលបានផ្ទេរឱ្យ។

ថ្នាក់ ក្រុង/ស្រុក គឺជាអ្នកទ
 ទួលខុសត្រូវចម្បងលើការគ្រប់

គ្រង និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅក្នុងទីតាំងរបស់
ខ្លួនរ
 ៀងៗខ្លួន។

តួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រុង/ស្រុក ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម

សំណល់រឹងទីប្រជុំជន គ្របដ
 ណ្ដបល
់ ើសកម្មភាពជាច្រើន រួមមា
 ន

ដូចជា៖
yy

yy

16

yy

និងបង្កើតទីតាំងរក្សាទ
 ុកសំរាម

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

គឺដើម្បីគាទ
ំ ្រដល់ការអនុវត្ត

ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំរបស់ក
 ្រុមការងារអន្តរ

ក្រសួង លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិសំខាន់ៗជាច្រើន ត្រូវបានចេញ
yy សារាចរលេខ ១០៧០ (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥) របស់ក្រសួង

បរិស្ថាន និងក្រសួងមហាផ្ទៃគ្របដណ្ដបល
់ ើការអនុវត្តអនុក្រឹត្យ
លេខ ១១៣ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន

yy គោលការណ៍ ណែនាំ បច្ចេ កទេ ស ស្ដី ពី កា រគ្រ ប់ គ្រ ងសំ រាម
សំណល់រឹងទីប្រជុំជន

yy ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤១១ (ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦) ទាក់ទង
ជាមួយការអនុវត្តសកម្មភាពទាក់ទងជាមួយសំណល់រឹង

yy សិ ក្ខា សា លាដើ ម្ បី ផ្ ស ព្វ ផ្ សា យបទប្ ប ញ្ញ ត្តិ សំ ខា ន់ ៗ របស់
អនុក្រឹត្យល
 េខ

១១៣

ចេញជាបន្តបន្ទាប់

yy ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ

និងល
 ិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិដែលបាន
១៩៥

(ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៨)

គូសបញ្ជាក់ពីការកំណត់កម្រៃអតិបរមានៃសេវាគ្រប់គ្រងសំរាម
សំណល់រឹងទី
 ប្រជុំជន (MoI, 2019)។

yy អនុក្រឹត្យលេខ ១៨២ (ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩) ស្តីពីមុខងារ និងរ ចនា
សម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុង

yy អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៣ (ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩) ស្តីពីមុខងារ និង
រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញ

yy អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៤ (ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩) ស្តីពីមុខងារ និង
រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុក

ឯកសារលិ ខិ ត បទដ្ឋា ន គតិ យុ ត្តិ ដែ ល ពិ ព ណ៌ នាពី នី តិ វិ ធី

ពាក់ព័ន្ធជាមួយការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាសច
់ ំណូលបានមកពី

ការផាកពិន័យ ដូចមានចែងក្នុងអ
 នុក្រឹត្យលេខ ១១៣ កំពុងត្រូវ
បានសរសេរព្រាង

និងបង្ហើយឱ្យចប់ជាស្ថាពរដោយក្រុមការងារ

ធផ
ើ្វ ន
ែ ការគ្របគ
់ ង
្រ ផែនការសកម្មភាព ផែនការថវិកា និងចះុ 

អន្តរក្រសួង។ គិតត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុង

សំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន និងអាចធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារ

ធរមានទាង
ំ អស់ ពាក់ពន
័ ជា
្ធ មួយការគប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់រង
ឹ ថ្នក
ា ខ
់ ត
េ ្ត

អនុម័តឱ្យមានលិខិតបទដ្ឋាន និងវិធានការដើម្បីធានាប្រសិទ្ធ

សម្រាប់ភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារ

កិចស
្ច ន្យាជាមួយកម
្រុ ហ៊ន
ុ ប្រមល
ូ សរា
ំ ម សមប
្រា កា
់ រគប
្រ គ
់ ង
្រ 

បន្តការងារ

ប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីកិច្ចសន្យាដែលមា
 នជា

គប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់មយ
ួ ផ្នក
ែ ទៅឱ្យថ
 ក
ា្ន ឃ
់ ំុ សង្កត
ា ់ ឬសហគមន៍។

និងថ
 ក
ា្ន ក
់ ង
្រុ /សក
្រុ នៅទូទាង
ំ ប្រទស
េ ដើមប្ ផ
ី ល
្ដ ជា
់ មូលដ្ឋន
ា ព័តមា
៌ ន

ភាពនៃការប្រមូលសំណល់។

បន្ទប
ា រ់ បស់កម
្រុ ការងារដល
ែ គាំទ្រដល់ការកស
ែ មល
ួ្រ ចាំបាច់នានា

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

និងការសម្របសម្រួលជាបន្ត

នៅក្នុ ង ការរៀបចំ កិ ច្ច ស ន្ យា ក្នុ ង លក្ខ ណៈស៊ី ស ង្វា ក់ ជា មួ យ
អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣។

កិច្ចខិតខំជាបន្តបន្ទាបទា
់ ំងអស់នេះ មានសក្ដានុពល ដើម្បី

បកស្រាយបញ្ជាក់លើបញ្ហាអភិបាលកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធ

ជាមួយការគ្រប់គ្រងសំណល់ កាត់បន្ថយការបកស្រាយបញ្រ្ចាស

គ្នាពីបទប្បញ្ញតិ្តទាំងអស់នោះ និងសំខាន់ជាងនេះទៀត គឺដាក់
សម្ពធ
ា លើអក
្ន ដើរតួនាទីសខា
ំ ន់ៗឱ្យអនុវត្តតាមស្មរា តីរបស់អនុកត
ឹ្រ យ្ 
លេខ ១១៣។

ដូចជាផ្ដលដ
់ ប
ំ ន
ូ ន
ា្ម ផ្នក
ែ បច្ចក
េ ទស
េ ជូនដល់រដ្ឋបាលកង
្រុ ដល
ែ កព
ំ ង
ុ 
ទទួលមូលនិធិ។ ក្រសួងបរិស្ថាន ក៏បា
 នទទួលសមត្ថកិច្ចក្នុងការ

ស្នើឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ បង្កកកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់
រដ្ឋបាលក្រុងទាំងឡាយណា

ដែលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហាក់មិន

មានភាពអនុលោមតាមប្រកាសនេះ។

អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៨ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថ
 ង់ប្លាស្ទិក និងក្រុម

ការងារទទួលបន្ទុកការគ្រប់គ្រងសំណល់ប្លាស្ទិក

អនុក្រឹត្យដ៏សំខាន់មួយទៀត គឺអនុក្រឹត្យលេខ ១៦៨ ស្ដីពីការ

ប្រអប់ទី២៖ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិសំខាន់ៗ និងវឌ្ឍនភាពនា

គ្រប់គ្រងថង់ប្លាស្ទិក (ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧) ដែលលើការនាំចេញ

វិមជ្ឈការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

និងទ
 ីភ្នាក់ងារដូចខាងក្រោមត្រូវបានបញ្ជាក់ថា

ពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងបែប

ការផលិត ការចែកចាយ និងការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិក។ ក្រសួង
សំខាន់ទាក់ទងជាមួយការគ្រប់គ្រងថង់ប្លាស្ទិក

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០៧៣ ស្តីពីការប្រើប្រាស់កញ្ចប់

ថវិកាសវា
េ អនាម័យបរិសន
ា្ថ សមប
្រា អ
់ នុវត្តមខ
ុ ងារគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់
រឹង រាវ តាមទីប្រជុំជនក្រុងរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ថ្វីបើប្រកាសនេះត្រូវបានអនុម័តម
 ុនការប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់

ជាអ្នកដើរតួនាទី
ក្នុងនោះរួមមា
 ន

ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។
 ដើម្បីធានាឱ្យ

មានការសម្របសម្រួល និងការអនុវត្តសកម្មភាពដូចមានចែងក្នុង
អនុក្រឹត្យនេះ ឱ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្រុមការងារទទួល
បន្ទុកការគ្រប់គ្រងសំណល់ប្លាស្ទិក

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក
 ្នុងខែ

អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទី

មសា
េ
ឆ្ន២
ំា ០១៩ នៅកម
្រោ ក.ជ.អ.ច.។ កម
្រុ ការងារដល
ែ រួមមា
 ន

កញ្ចប់ថវិកាសេវាអនាម័យបរិស្ថានសម្រាប់អនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រង

ត្រូវបានរំពឹងថានឹងរាយការណ៍ជូនដល់ប្រធាន ក.ជ.អ.ច. ពោល

ប្រជុំជន ក្ដី ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០៧៣ ស្តីពីការប្រើប្រាស់
សំណល់រឹង រាវ តាមទីប្រជុំជនក្រុងរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ក៏ផ្ដោតការយកចិតទុ
្ត កដាក់លើការគ្រប់គ្រងសំណល់ ជាពិសេស

នៅថ្នាក់ក្រុង/ស្រុក (ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥)។ ប្រកាសនេះ គឺដាច់

ដោយឡែកពីអនុក្រឹត្យ ១១៣ និងព
 ្យាយាមផ្ទេរផ្នែកខ្លះនៃថវិកា
ជាតិទៅឱ្យរ ដ្ឋបាលក្រុង ពោលគឺ ក្រុងចំនួន ២៦ ក្នុងខេត្តចំនួន

២៤ ដោយក្នុងនោះ រួមមានការតម្រូវឱ្យមាន ការពិនិត្យតាមដាន
និងវា
 យតម្លៃ

អមជាមួយការបែងចែកកញ្ចប់ថវិកានេះផងដែរ។

មូលនធ
ិ ន
ិ ះេ  ត្រវូ បានបែងចែកដោយប្រប
ើ ស
្រា រ់ ប
ូ មន្ត ដែលអ
 នុញត
ា្ញ 
ឱ្យផ
 ្ដោតគោលដៅលើរដ្ឋបាលក្រុងនៅក្នុងឆ្នថ
ាំ វិកានីមួយៗ។

យោងតាមមាត្រា ៩ របស់ប្រកាសនេះ រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក

នីមួយៗ ចាំបាច់ត
 ្រូវ៖
yy

រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង និងសកម្មភាព ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការ

yy

ស្នើផែនការចំណូល និងចំណាយផ្អែកលើកញ្ចប់ថវិកាពីថ្នាក់

yy

គ្រប់គ្រងលើការផ្ដល់សេវាសំណល់។

yy

yy

គ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន។

ជាតិ ដើម្បីអនុវត្តការគ្រប់គ្រងស
 ំណល់។

ជ្រើសរើសដៃគូសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាសំណល់អនុលោមតាម

ស្រុក/ក្រុងដែលពាក់ព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុស្រុក/ក្រុង។

និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រង

រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស
ចំណាយ

សំណល់។

និងល
 ទ្ធកម្ម

និងប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការ

និងលទ្ធផលសម្រេចបា
 នពាក់ព័ន្ធជាមួយសេវា

ក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងដ
 ើរតួនាទីក្នុងការពិនិត្យ

តាមដានលើការអនុវត្ត និងការចំណាយថវិកាដែលបានផ្ទេរឱ្យ ក៏

សមាសភាពសមាជិកមកពីនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួងបរិស្ថាន

គឺឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន។ ក្រុមការងារនេះ រៀបចំកិច្ច
ប្រជុំលើកទីមួយរបស់ខ
 ្លួននៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ហើយ
មានការចូលរួមព
 ីអ្នកតំណាងរបស់ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហ
ប្រជាជាតិ វិទយា
្ ស្ថន
ា អភិវឌ្ឍន៍បត
ៃ ងសកលនិងសម្ពន
័ ភា
្ធ ពបប
្រែ ល
ួ្រ
អាកាសធាតុកម្ពុជា

ដើម្បីពិភាក្សាលើផ
 ែនការការងារអនុវត្ត

សាកល្បងរបស់ខ
 ្លួន (ដែលគ្របដណ្ដបរ់ យៈពេល ០៦ ខែ)។ កិច្ច

ពិភាក្សា រួមមា
 នផែនការសម្រាប់ការកៀរគរធនធាន និងការបក

ស្រាយបញ្ជាក់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសត
 ្រូវរបស់អ
 ្នកដើរតួនាទី
សំខាន់ៗ។

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ

រួម
 មានសេចក្ដស
ី ម្រេចក្នុងការ

ពិចារណាកែសម្រួលឡើងវិញលើអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយការពិនិត្យតាមដាន

និងការវាយតម្លៃលើតួនាទីរ បស់

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស
 ំណល់រឹង

និងកិច្ច

ហការឱ្ យ បានកាន់ តែ ប្រ សើ រ ជាមួ យ រដ្ឋ បា លថ្នា ក់ ក្រោ ម ជាតិ លើ
ការគ្រប់គ្រងសំណល់ប្លាស្ទិក (NCSD, 2019)។

3>4>2

ការអនុវត្តនិងបញ្ហាប្រឈម

ការចុះសិក្សាផ
 ្ទាល់ទៅកាន់ខេត្តកែប

បានផ្ដោតការយកចិត្ត

ទុកដាក់ទាំងទៅលើការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ និងប
 ្រកាស
អន្តរក្រសួងលេខ ០៧៣។ ផ្អែកលើការសិក្សាដែលមាន (Min,

2016) និងចំណេះដឹងក
 ន្លងមករបស់ក
 ្រុមការងារផ្នែកបច្ចេកទេស

សមប
្រា អ
់ នក
ុ ត
ឹ្រ យ្ និងប្រកាសខាងលើន
 ះេ បញ្ហប
ា ឈ
្រ មដល
ែ បាន
ជួបប្រទះក្នុងខេត្តកែប

ត្រូវបានរកឃើញស្រដៀងគ្នានឹងបញ្ហា

ប្រឈមដែលបានជួបនៅក្នុងកន្លែងដទៃទៀតទេ។ ការសង្កេតនេះ

បានស្នើឱ្យឃើញថា

បញ្ហាប្រឈមចំពោះការគ្រប់គ្រងសំណល់

បែបវិមជ្ឈការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការអនុវត្ត

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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ការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក៏ដូចជារបៀបដែលថ្នាក់ជាតិ
បាន

គាំទ្រលើការមើលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តមុខងារនៅថ្នាក់

ក្រោមជាតិ។

ផ្នែកខាងក្រោមនេះ

គឺការបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់

និងកិច្ចពិភាក្សាថាតើគួរធ្វើយា៉ងណាដើម្បីឆ្លើយតបលើបញ្ហាទាំង

អស់នេះ មានក្នុងផ្នែកបន្តបន្ទាប់។

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

និងស្រុក/ក្រុង មិនអនុលោម តាមប្រកាសលេខ ០៧៣

ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាសេវាអនាម័យបរិស្ថាន

សម្រាប់ការអនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំ

ជននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ឫសគល់ចម្បងដែលនាំឱ្យមានបញ្ហាប្រឈមនេះរួមមា
 ន៖
yy ការយល់ឃញ
ើ ពី

បញ្ហាប្រឈមទី ១៖ ទាំងអាជ្ញាធរខេត្ត និងអាជ្ញាធរក្រុង/ស្រុក 

ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន

ឫសគល់ចម្បងដែលនាំឱ្យមានបញ្ហាប្រឈមនេះរួមមា
 ន៖
yy ទំនាក់ទន
ំ ងជាលក្ខណៈឋានានក
ុ ម
្រ ដ៏យរូ លង់មកហើយរវាង

អាជ្ញាធរខេត្ត និងអាជ្ញាធរក្រុង/ស្រុក ទាក់ទងនឹងការទទួល

និងទិដភា
្ឋ ពជាក់ស
 ង
ែ្ដ នៃភាពពិបាកបត់

បែនក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាសេវាអនាម័យ

បរិស្ថានរបស់

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលជំរុញឱ្យស្រុក/ក្រុងខ្លះ ត្រូវ

ចំ ណា យក្នុ ង ល ក្ខ ណៈរ ហ័ ស ដែ ល មិ ន សូ វ មានល ក្ខ ណៈ
ស្មុគស្មាញ ហើយឆ្លើយតបបានប្រសើរជាមួយសេចក្ដត
ី ្រូវ

ការមូលដ្ឋាន។ ឧទាហរណ៍ មានការយល់ឃើញថា ដើម្បី
ចំណាយធនធានថវិកា

ចាំបាច់ត
 ្រូវមានដំណើរការ

និង

ថ្វីបើ

នីតិវីធីវែងអន្លាយ ចំណែកដំណើរការក្នុងការចុះក
 ិចស
្ច ន្យា

ខុសត្រូវលើផ្នែកនេះក្ដី ប៉ុន្តែ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុង

មើលឃញ
ើ ថា មិនស
 វូ មានភាពសគ
ុ្ម ស្មញ
ា និងងា
 យសល
ួ្រ ។

ខុសត្រូវចម្បងលើការងារគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង។

អនុក្រឹត្យច
 ែងថា អាជ្ញាធរក្រុង/ស្រុក ជាអ្នកមានការទទួល
ករណីមួយចំនួន

អាជ្ញាធរខេត្តនៅតែមើលឃើញតួនាទី

របស់ខ្លួនថា ខ្ពស់ជាងតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរក្រុង/ស្រុក។
yy ថ្វីបើអាជ្ញាធរក្រុង/ស្រុក

មានតួនាទីជាន់គ្នាមួយចំនួនជា
 

មួយអា
 ជ្ញាធរខេត្តក្ដី ប៉ុន្តែ ពួកគេ មិនបា
 នលើកឡើងច
 ំណុច
នេះ ថាជាបញ្ហានៅឡើយ។

yy ការលើកឡើង

(មួយចំនួនមានមូលដ្ឋានគាំទ្រត្រឹមត្រូវ

មួយចំនួនទៀតមិនសូវមានមូលដ្ឋានគាំទ្រ)

ពីសមត្ថភាព

ទាបនៅកម្រិតស្រុក/ក្រុង ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាហេតុផល

ដើម្បីគាំទ្រឱ្យអាជ្ញាធរខេត្ត នៅតែតោងយកសមត្ថកិច្ចនេះ

ហើយអាជ្ញាធរនៅកម្រិតស្រុក/ក្រុង ត្រូវលះបង់សមត្ថកិច្ច
របស់ខ្លួន។ អំណះអំណាងស្ដីពីសមត្ថភាពទាបនេះ ច្រើន

តែតវូ្រ បានយកមកប្រប
ើ ស
្រា ដោ
់ យមិនបញ្ជក
ា ថា
់ តើគេកំពង
ុ 
សំដៅលើសមត្ថភាពអ្វីនោះឡើយ។

yy កង្វះការយល់ដឹង
សំខាន់ៗ

និងការយល់ម
 ិនស
 ្របគ្នា

(និងអ
 ្នកឯកទេសមួយចំនួន)

រវាងមន្ត្រី

ស្ដីពីការអនុវត្ត

អនុកត
ឹ្រ យ្ លេខ ១១៣ កង
ុ្ន ចំណោមអាជ្ញធ
ា រខេត្ត សក
្រុ /កង
្រុ
មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត និងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត ។

yy មានការយល់ឃើញថា មិនមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ ឬគោល

ការណ៍ណែនាំចបា
្ ស់លាស់កង
ុ្ន ការអនវុ ត្តការគប
្រ គ
់ ង
្រ សណ
ំ ល់
រឹងទីក្រុង។
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បញ្ហាប្រឈមទី ២៖ កា
 រប្រើប្រាស់ថវិការបស់អាជ្ញាធរខេត្ត

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

លើសេវាប្រមូលសំរាមជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន
yy កង្វះការយល់ដឹង

ត្រូវបាន

ឬមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នក្ន
ា ុងច
 ំណោម

អាជ្ញាធរខេត្ត និងស
 ្រុក/ក្រុងស្តីពីរបៀបយកថវិកាអនាម័យ
របស់រ ដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមកអនុវត្ត។

ឧទាហរណ៍

មនស
ុ ស្ មយ
ួ ចំនន
ួ បដិសធ
េ ថា ថវិកានេះ មិនអាចឱ្យស្រុក/

ក្រុងយកទៅប្រើប្រាស់

ដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាសេវាជ
 ួល

ក្រុមហ៊ុនឯកជនឱ្យផ
 ្ដល់សេវានេះទេ ថ្វប
ី ប
ើ ្រកាសបានចែង
យ៉ាងច្បាស់ថា ការលើកឡើងនេះពុម
ំ ែនជាការពិតក្ដី។

បញ្ហាប្រឈមទី ៣៖ ការជំរុញកា
 រអនុវត្តច្បាប់ និងការពិនិត្យ

តាមដាន និងវាយតម្លៃ នៅមានកម្រិតនៅឡើយពីសំណាក់

អាជ្ញាធរខេត្ត និង/ឬស្រុក/ក្រុងលើកា
 រអនុវត្តកិច្ចសន្យា

ឫសគល់ចម្បងដែលនាំឱ្យមានបញ្ហាប្រឈមនេះរួមមា
 ន៖
yy ការផ្ដត
ោ ការយកចិតទុ
្ត កដាក់នៅមានកម្រត
ិ នៅឡើយ ហើយ
ក្នុងករណីមួយចំនួនគឺកង្វះសមត្ថភាពលើការងារ

ការ

ពិនិត្យតា
 មដាន និងវាយតម្លៃ នៅក្នុងកម្រិតអា
 ជ្ញាធរខេត្ត

និងស្រុក/ក្រុងក្នុងការជំរុញការអនុវត្ត និងពិនិត្យតា
 មដាន
លើការអនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់ប
 ្រតិបត្តិករប្រមូលសំណល់។

yy ភាពមិនមានតម្លាភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាជ្ញាធរខេត្ត/
ស្រុក/ក្រុង និងប
 ្រតិបត្តិករប្រមូលសំណល់។

បញ្ហាប្រឈមទី ២៖ ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ នៅ

ការកំណត់និយមន័យ ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ

ការពិនិត្យតាមដាន

និង

វាយតម្លៃ និងប្រព័ន្ធគាំទ្ររបស់ ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ

ពិនត
ិ យ្ លើទដ
ិ ភា
្ឋ ពផ្សង
េ ៗនៃការគ្របគ
់ ង
្រ សណ
ំ ល់រង
ឹ នៅថ្នក
ា ់កម
្រោ 
ជាតិ រួមមា
 នការរៀបចំការចុះកិចស
្ច ន្យា ការគ្របគ
់ ង
្រ ថវិកាពាក់ពន
័ ្ធ

សកម្មភាពសំខាន់ៗ

និងបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗក
 ្នុងការអនុវត្ត។

ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ លើការអនុវត្តការងារបច្ចេកទេស
អាចត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាជំហានបន្ទាប់ បើយោងទៅលើភាព
ស្មុគស្មាញនៃបញ្ហា និងតម្រូវការជាបន្ទាន់ ដើម្បីដាក់បញ្ហានេះឱ្យ
មានប្រតិបត្តិការបានល្អ។

អាចពិចារណាឱ្យមានការកែសម្រួល

មានកម្រិត និងមិនមានការសម្របសម្រួលគ្នាបានល្អ ពី

ថ្នាក់ជាតិលើការគ្រប់គ្រងសំណល់របស់

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ឫសគល់ចម្បងដែលនាំឱ្យមានបញ្ហាប្រឈមនេះរួមមា
 ន៖
yy កង្វះប្រព័ន្ធ និងផែនការការងារច្បាស់លាស់ស្ដីពី ការពិនិត្យ
តាមដាន និងវាយតម្លៃ ជាពិសេស ប្រព័ន្ធ និងផ
 ែនការ រួម
គ្នា ក្រោម ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ទទួលបន្ទុកការគ្រប់

គ្រងសំណល់នៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

បន្ថម
ែ ទ
 ៀតក្នង
ុ ព
 ល
េ អនាគតតាមរយៈការប្រប
ើ ស
្រា គោ
់ លវិធី "រៀន

yy ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ ដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លង

នឹងជួយផ្ដលម
់ ល
ូ ដ្ឋន
ា ព
ត
័ មា
៌ នសមប
្រា ដ
់ ណ
ំ
រើ ការនេះ និងជាជម្រស
ើ

សម្រួលគ្នារវាង ក្រសួងមហាផ្ទៃ ជាមួយ ក្រសួងបរិស្ថាន

សូត្របណ្ដើរ ធ្វើបណ្ដើរ"។ ការអភិវឌ្ឍកម្រងទ
 ិន្នន័យជាបន្តបន្ទាប់

មក

មួយសម្រាប់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស

និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ។

Group) ដើម្បព
ី ិចារណា។

(Technical

Working

ប្រអប់ទី៣៖ និយមន័យរបស់ការពិនិត្យតាមដាន និងវា
 យតម្លៃ

ថ្នាក់ជាតិ
បញ្ហាប្រឈមទី ១៖ មិនមា
 នទិន្នន័យដ
 ែលជឿជាក់ស្ដីពីស្ថាន

ភាពបច្ចុប្បន្ននៃការរៀបចំផ្នែកកិច្ចសន្យាក្នុងការគ្រប់គ្រង

សំណល់នៅថ្នាក់អាជ្ញាធរខេត្ត និងស្រុក/ក្រុង

ឫសគល់ចម្បងដែលនាំឱ្យមានបញ្ហាប្រឈមនេះរួមមា
 ន៖
yy កង្វះការប្រមូលព័ត៌មានពីកិច្ចសន្យានានា ដែលត្រូវបានចុះ

និងអនុវត្តនៅថ្នាក់ខេត្ត និងស្រុក/ក្រុង ជាពិសេសបន្ទាប់

មានភាពមិនទៀងទាត់

ហើយមិនមា
 នការសម្រប

yy ការចូលរ ួមរ បស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ មិនសូវ
ច្បាស់លាស់/សកម្ម។

បញ្ហាប្រឈមទី ៣៖ ការគ្របដណ្ដបមា
់ នកម្រិតកំណត់របស់

អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ និងប្រកាសលេខ ០៧៣ ទៅលើកា
 រ

គ្រប់គ្រងសំណល់នៅតាមទីផ្សារ

ឫសគល់ចម្បងដែលនាំឱ្យមានបញ្ហាប្រឈមនេះរួមមា
 ន៖
yy បច្ចុប្បន្ន សំណល់តាមទីផ្សារ នៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់
គ្រងរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ទោះយ៉ាងណាក្ដី

នៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើង មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត និងស្រុក/
ក្រុងតែងតែជាអ្នករងការស្ដីបន្ទោស។

ពីការចេញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣។

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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កំណែទម្រង់សាកល្បង - សកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បង និង
អនុសាសន៍ដែលស្នើឡើង

បន្ថែមលើការយល់ដឹងដ៏រឹងមាំពីប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងសំណល់

ក្នុងខេតកែ
្ត បនាពេលបច្ចុប្បន្ន

យើងអាចរៀបចំផែនការ

ដើម្បី

ផ្ដោតគោលដៅចំពោះវិស័យដែលត្រូវការកំណែទម្រង់

និងការ

ជម្រើសដែល
គេពេញចិត្ត
ខ្លាំងបំផុត

ការការពារ
ការកាត់បន្ថយ

វិនិយោគ។ ផែនការឆ្លើយតបចំពោះវិស័យ ជាសេចក្ដត
ី ្រូវការ ក្នុង

ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

លក្ខណៈទូលំទូលាយ រួមមា
 នផ្នែកជាច្រើន ដែលផ្ដោតការយក

ការកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

ចិត្តទុកដាក់ល
 ើអភិបាលកិច្ច បច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធ ការចូលរួម

របស់ដ
 ៃគូ និងធនធាន។

4>1

អភិបាលកិច្ចលប
ើ ្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

យើងអាចចាត់ទ
 ុកថា អភិបាលកិច្ច ជាបញ្ហាប្រឈមធំជាង

គេចំពោះខេត្តកែប នៅពេលដែលខេត្តនេះព្យាយាមបង្កើតឱ្យមាន

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់មានលក្ខណៈកាន់តែឆ្លើយតប

និងមាន

ប្រសទ
ិ ផ
្ធ លថម
ែ ទៀត។ ជារឿយៗ គេតង
ែ យល់ឃញ
ើ ថា អភិបាល

ការទាញយកថាមពល

ជម្រើស
ដែលគេពេញ
ចិត្តតិចបំផុត

ការបោះចោល

រូបភាពទី ៦៖ ក្របខ័ណក
្ឌ ង
ុ្ន ការសមច
្រេ ចិតព
្ត ឋា
ី នានុកម
្រ សំណល់

ជាមួយនឹងការពិចារណាយ៉ាងហ្មត់ចត់ព
 ី

ទស្សនទានស្ដីពី

កិច្ច គឺជាការពិពណ៌នាពីក្របខ័ណ្ឌការងារអន្តរទំនាក់ទំនង និង

ឋានានុក្រមការគ្រប់គ្រងសំណល់ វាជាការសំខាន់ណាស់ ដែល

ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសំណល់ ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះ អភិបាលកិច្ច

ការប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ហើយត្រូវពិចារណាពីផលប៉ះពាល់នៃទិន្នាការ

វិស័យឯកជនផងដែរ បើយោងទៅលើតួនាទីដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យ

តាមរយៈរូបភាពច្បាស់លាស់ពីចន្លោះខ
 ្វះខាតនាពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏

ខាងក្រោម

បរិមាណសំណល់

ទំនាក់ទំនងដែលមា
 នរវាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល

ជាអ្នកចូលរួមក
 ្នុង

ក៏សំដៅទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយប្រតិបត្តិករក្នុង

ត្រូវវាយតម្លៃលើតម្រូវការការកែលំអដែលចាំបាច់នៅក្នុងប្រតិបត្តិ

ប្រជាសាស្រ្តផងដែរ ដើម្បីព្យាករសេចក្ដត
ី ្រូវការនាពេលអនាគត។

ភាគីខាងក្រៅជាវិស័យឯកជន ត្រូវបំពេញក្នុងប្រព័ន្ធនេះ។ ផ្នែក

ដូចជាសេចក្ដីត
 ្រូវការនាពេលអនាគត

ទំនងដែលមានភាពផ្សារភ្ជាប់គ្នាដ៏ចាំបាច់ទា
 ំងអស់

ប្រជាជន និងច
 ំនួនភ្ញៀវទេសចរ) ដំណើរការធ្វើផែនការ អាចចាប់

បង្ហាញពីការពិចារណាលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃទំនាក់
ព្រមទាំង

និងសមាសធាតុរបស់សំណល់ផ្អែកលើចំនួន

ដើម្បីសម្រេចបាន

ផ្ដម
ើ ឆ្លយ
ើ តបយង
ា៉ ណា ដើមប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ ចន្លះោ ខ្វះខាតនាពេលបច្ចប
ុ ប្ ន្ន

ចំណុចសំខាន់ៗដែលគួរពិចារណាដើម្បីទទួលបានអភិបាល

និនាកា
្ន រប្រជាសាសដ
្រ្ត ល
ែ ប៉ះពាល់ដល់ការគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់៖

តុល្យភាពដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវមាន
លទ្ធផលប្រកបដោយជោគជ័យ។

កិច្ចល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់ រួមមាន៖
ការធ្វើផែនការគ្រប់គ្រងសំណល់៖

ការសម្រេចចិត្តទាក់ទង

នឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់ អាចមានភាពស្មុគស្មាញ។ ការធ្វើផែន
ការផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន
រួមជាមួយធា
 តុចូលទិន្នន័យដ៏ល្អ

និងវិធីប្រតិបត្តិការដ៏ត្រឹមត្រូវ

និងប្រើប្រាសឧ
់ បករណ៍ដ៏សម

ស្រប ដែលជាទស្សនទានស្ដីពីឋានានុក្រមការគ្រប់គ្រងសំណល់
ជាទូទៅតែងនាំឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលល្អ។
ទទួលស្គាល់ជាសាកលនេះ

ទស្សនទានដែលបាន

គឺលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការប្រើប្រាស់

ឡើងវិញ ការកែច្នៃឡើងវិញ និងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ ជា
ជម្រើសដែលត្រូវបានជ្រើសរើស

(សូមមើលរូបភាពទី

៦)

(Hansen, Christopher, & Verbuecheln, 2002)។ ជម្រើសទំាង
0៣

(ដូចជាព្យាករណ៍ព
 ី

នេះ

ត្រូវបានស្គាល់ថាជាគោលការណ៍នៃសេដ្ឋកិចច
្ច ក្រា

(Kyriakopoulos, et. al, 2019) ដែលប
 ្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ
 ្វើ

ដំណើរឆ
 ្ពោះទៅរក។

ក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួនស
 ម្រាប់តម្រូវការនាពេលអនាគត។
yy កំណើនប្រជាជន

yy កំណើនប្រាក់ចំណូល

yy ទិន្នាការពង្រីកទីក្រុង

yy ប្រវត្តិនៃការចោលកាកសំណល់កន្លងមក

ប្រអប់ទី ៤៖ និន្នាការផ្នែកប្រជាសាស្ត្រដែលប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់

គ្រងសំណល់

តាមរយៈព្យាករណ៍ស្ដីពីការបង្កើតសំណល់ដែលដាក់បញ្ចូល

ទាំងប្រតិបត្តិការនាពេលបច្ចុប្បន្ន

និងសេណារីយ៉ូសម្រាបព
់ េល

អនាគត អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត អាចវិភាគថាតើធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បី
បំពេញភាពខ្វះខាតនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ព្រមទាំងវិភាគលើការ

ចំណាយ និងធាតុចូលដែលចាំបាច់។ ភាពខ្វះខាត អាចមាន
ទម្រង់ជាឧបករណ៍ (រថយន្ត ធុងសំរាម ការកែលំអផ្លូវ ការកែច្នៃ

និងឧបករណ៍សម្រាប់ការបោះចោលសំណល់) ប្រព័ន្ធ (កែលំអ

ប្រសិទ្ធផលនៃផ្លូវសម្រាប់ការប្រមូលសំណល់ កែលំអប្រតិបត្តិការ
ទីលានចាក់សរា
ំ ម តម្រវូ ការឱ្យមានទីតាង
ំ សមប
្រា កា
់ រផ្ទរេ ស
 ណ
ំ ល់)
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របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

ឬធាតុចូលជាធនធានមនុស្ស (ប្រតិបត្តិករទីតាំងចោ
 លសំណល់
ដែលមានជំនាញ

អាចបង្កការ

អ្នកគ្រប់គ្រងទីតាំង

លំបាកក្នង
ុ ការពិនត
ិ យ្ តាមដានលើបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពនស
ៃ វា
េ របស់អក
្ន ផល
្ដ ់

ពេលរូបភាពពេញលេញរបស់ធាតុចូលដែលចាំបាច់ ដើម្បីបំពេញ

សម្រាប់តំបន់ជាក់លាក់ អាចជួយសម្រួលដល់ក
 ិច្ចសម្របសម្រួល

ចំណាយពាក់ព័ន្ធជាមួយធាតុចូលនីមួយៗ

សេវា (NZ MfE, 2007) ។

ប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់

បុគ្គលិកថែទាំឧបករណ៍

អ្នកបង្កើតសំណល់នៅក្នុងដ
 ែនយុត្តាធិការតែមួយ

បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ល។)។

នៅ

ភាពខ្វះខាតនាពេលបច្ចុប្បន្នន
 េះ ត្រូវបានកំណត់រួចហើយ ការ
អាចត្រូវបានប៉ាន់

ប្រមាណ និងដាក់ឱយ្ អ
 នុវត្តនៅក្នង
ុ ផែនការវិនយោ
ិ
គរយៈពេលច្រន
ើ

ឆ្នាំ ដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដីត្រូវ
ការផ្នែកវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេល ០៥ ទៅ ១០ ឆ្នាំខាងមុខ
(ETAGIW Consortium, 2012)។

ការដាក់ដេញថ្លៃ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា និង ការពិនិត្យតាម

សេវា។ ការមានអង្គភាពតែមួយ ដើម្បីគ្រប់គ្រងល
 ើសេវាទាំងអស់

និងការវិភាគពត
័ មា
៌ នពាក់ពន
័ ជា
្ធ មួយលទ្ធផលការអនវុ ត្តការងារ និង
ជាចង
ុ កយ
្រោ ការបង្កត
ើ ឱ្យមានពត
័ មា
៌ នមូលដ្ឋន
ា ច្បាស់លាស់

ស្ដីពីប្រតិបត្តិការ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់
សម្រាប់ការវាស់វែងនូវសកម្មភាពនាពេលអនាគតទាំងអស់។ នៅ

ពេលមានការយល់ដឹងទាំងអស់នេះ រួមជាមួយការរំពឹងទ
 ុកថា នឹង

មានការប្រមូលទិន្នន័យ និងការរាយការណ៍ដ៏រឹងមាំ ត្រូវបានដាក់

ដាន និងវាយតម្លៃ៖ នៅពេលធ្វើលទ្ធកម្មស
 េវា ដើម្បីគាទ
ំ ដល់
្រ 

បញ្ចូលជាធាតុផ្សំនៃកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យានោះ អាជ្ញាធរនឹងស្ថិត

ក្រុងត្រូវមានការយល់ដឹងច្បាស់ពីសេចក្ដីត្រូវការរបស់ខ្លួនជាមុន

ងារទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ក្នុងការពិនិត្យតាមដាន និងមើលខុស

សកម្មភាពគ្រប់គ្រងសំណល់
សិន។

គឺជាការងារសំខាន់ណាស់ដែល

តាមរយៈការប្រើប្រាស់ធាតុចូលដែលបានកំណត់ក្នុង

ដំណើរការធ្វើផែនការដូចបានពិពណ៌នាខាងដើម

ការវិនិយោគ

ដែលចាំបាច់នៅក្នុងការប្រមូលស
 ំណល់ ការបោះចោល ការដឹក
ជញ្ជូន និងរាល់ការវិនិយោគបន្ថែមដទៃទៀត និងការកែលំអ អាច
ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តលទ្ធកម្មរយៈពេលមធ្យម

និងរយៈពេលវែង ដែលផ្អែកតាមសេចក្ដីត្រូវការដែលបានកំណត់

ឃើញ។

នៅពេលចុះកិច្ចសន្យាជួលឱ្យអ្នកខាងក្រៅក្នុងការផ្ដល់សេវា

ផ្នែកសំណល់

ការទទួលខុសត្រូវច
 ម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាល

គឺការ

មើលខុសតវូ្រ លកា
ើ រងាររបស់អក
្ន ផ្ដលស
់ វា
េ ដោយធានាថា ការងារ
ត្រូវបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយគុណភាព និងកម្រិតន
 ៃ
សេវា

ត្រូវឆ្លើយតបតាមលក្ខខណ្ឌការងារដូចបានកំណត់ក
 ្នុងក
 ិច្ច

សន្យា។
 ការជ្រស
ើ រើសអក
្ន ផ្ដលស
់ វា
េ គួរផ
 ក
ែ្អ លើលក្ខខណ្ឌវន
ិ ច
ិ យ
័្ឆ

បច្ចេកទេសប្រកបដោយតម្លាភាព និងបា
 នកំណត់ទុកជាមុន ព្រម

ទាំងសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងការឆ្លើយតបតាម

លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនេះ។ បន្ទាបព
់ ីការជ្រើសរើសអ
 ្នកផ
 ្ដល់សេវា ការ

អនុវត្តការងាររបស់អ្នកផ
 ្ដល់សេវាទាំងនោះ

នឹងត
 ្រូវបានវាយតម្លៃ

ផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដូចបានកំណត់រួចហើយ។

សេវាមិនឆ
 ្លើយតបលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់

ទណ្ឌកម្មក
 ្នុងទ
 ម្រងម
់ ួយចំនួន
(Olukanni et al., 2019)។

នៅពេល

ការដាក់

អាចនឹងត្រូវបានយកមកអនុវត្ត

ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ អាចជាការផាកពិន័យ ឬការមិនទ
 ូទាត់

ប្រាក់ឱ្យ។

យន្តការដើម្បីលើកទឹកចិតឱ្
្ត យមានការអនុវត្តការងារ

ប្រសើរបំផុត ក៏អា
 ចត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ហើយអាចមានទម្រង់

ជាការបន្តកិច្ចសន្យា

ឬការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់

ដែលបានកំណត់

ជាមុន។ ឱកាសសម្រាប់ប្រសិទ្ធផលនៅក្នុងល
 ទ្ធកម្ម ក៏គួរត្រូវបាន

ពិនិត្យស
 ្វែងយល់ផងដែរ។ ក្នុងសេណារីយ៉ូប្រសើរបំផុត ទីភ្នាក់ងារ

ឬអង្គភាពរដ្ឋភ
ា បា
ិ លណាមួយ គួរមើលខុសតវូ្រ លើគប
្រ ស
់ វា
េ បម
្រ ល
ូ 
សំណល់ទាង
ំ អស់នៅក្នង
ុ ព្រដ
ំ ន
ែ ភូមសា
ិ ស្រ្តជាក់លាក់។ ទីភក
ា្ន ងា
់ រ

មានសមត្ថកច
ិ ជា
្ច ន់គដ
ា្ន ល
ែ គប
្រ គ
់ ង
្រ លក
ើ ច
ិ ស
្ច ន្យាផ្ដលស
់ វា
េ សមប
្រា ់
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ក្នុងគោលជំហរដ៏ប្រសើរ

ដើម្បីផ្ដោតការយកចិតទុ
្ត កដាក់លើការ

ត្រូវលើលទ្ធផលការអនុវត្តការងាររបស់អ
 ្នកផ្ដល់សេវាដូចមានចែង
ក្នុងកិច្ចសន្យាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា។
ការមើលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

និងការគ្រប់គ្រងធនធាន៖

ការធានាឱ្យមានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុល្អនៅក្នុងប្រតិបត្តិការគ្រប់
គ្រងសំណល់ ជួយគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយស្ថិរភាព និង

មានភាពស៊ីសង្វាក់សម្រាប់ប្រជាជន។ ប្រភពចំណូល នឹងខ
 ុសគ្នា
ពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយ
ករណីរបស់ខេត្តកែប

និងពីប្រព័ន្ធមួយទៅ
 ប្រព័ន្ធមួយ។

ចំណូលមកពីប្រភពចម្បងពីរ

ប្រមូលពីអ្នកបង្កើតសំណល់

ក្នុងនោះរួមមាន

ក្នុង

គឺថ្លៃសេវា

អាជីវកម្ម

និង

បជា
្រ ជន និងចំណល
ូ បានមកពីការទូទាត់ដោ
 យផល
ា្ទ ព
់ រី ដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

18 នៅពល
េ គោល

ដល
ែ ផ្សារភ្ជប
ា ជា
់ មួយកាតព្វកច
ិ ផ
្ច ក
ែ្ន កិចស
្ច ន្យា។

បំណងផ្នែកប្រតិបត្តិការ មានការលូតលាស់ និងផ្លាស់ប្ដូរជា
 កិច្ច
ឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការក្នុងមូលដ្ឋាន

ហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម ក៏នឹងត្រូវមានផងដែរ។

តម្រូវការឱ្យមានធនធាន

ធនធានបន្ថែមទាំងអស់ន
 េះ អាចបានមកពីប្រភពផ្សេងៗជា

ច្រើន៖
yy

yy

yy
yy

yy

ពន្ធដែលក្រុងកៀរគរបានមកដោយផ្ទាល់

ការផាកពិនយ
័ ចំពោះភាពមិនអ
 នុលោមតាមច្បាប់សព
ី្ដ ស
ី ណ
ំ ល់

ការផាកពិន័យសម្រាប់ការចោលសំរាមពាសវាលពាសកាល
ក្រោមការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ពី អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

កម្រៃសេវាទីលានចាក់សំរាម

ការលក់សម្ភារអេតចាយដែលអាចកែច្នៃជាថ្មី/ជីកំប៉ុស្ត

yy

ពន្ធអក
េ ទ
ូ ស
េ ចរណ៍/ពន្ធសមប
្រា កា
់ រអភិវឌ្ឍបត
ៃ ង/ពន្ធការស្នក
ា ់

yy

កម្ចី

នៅពីអ្នកទេសចរ

ឬហិរញ្ញប្បទាន

(Lohri et al., 2014)។

ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាតិ

ឬអន្តរជាតិ

ម្យ៉ាងទ
 ៀត ការកំណត់ឱ្យមានយន្តការគ្រប់គ្រង ដើម្បីគាំទ្រ

ដល់សរិ្ថ ភាពផ្នក
ែ ហិរញ្ញវត្ថុ និងនិរនរ្ត ភាពរបស់បត
្រ ប
ិ តកា
ិ្ត រគប
្រ គ
់ ង
្រ 
សំណល់ ក៏ជាការសំខាន់ផងដែរ។ យន្តការទាំងនោះ គួរសម្រួល

កិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តកែប និងក្រុងកែប ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩
របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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លទ្ធភាពទទួលបានដើមទុន តាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ ដូចជា
មូលនិធិវិនិយោគភូមិកំណើត (Hometown Investment Trust)
ដែលអនុញ្ញាតឱ
 ្យមាន

ការវិនិយោគចាំបាច់នានានៅក្នុងផ្នែក

ហេដរា្ឋ ចនាសម្ពន
័ ។
្ធ យន្តការទាំងនោះ គួរតែជាវិធានការទាំងឡាយ
ណាដែលជួយធានាឱ្យបានថា

yy

yy

ខុសត្រូវលើ

ការលើកសំរាមដាក់ចូលក្នុងរថយន្តដឹកជញ្ជូន
ធានាថាសំរាមមិនរសាត់ពាសវាលពាស

កាល ឬមានក្លិន ការលើកសំរាមដាក់ចូលក្នុងឡានតាមកាល

ពេលខ្លះក៏មានផលវិបាកអវិជ្ជមានផ្នែកបរិស្ថានផងដែ

រ

វិភាគបានកំណត់ទុកជាមុន និងការចាក់ស
 ំរាមចោលឱ្យបាន

ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ធនធានបរិស្ថានដទៃទៀត ដូចជាខ្យល់ ដី

ឬរាជធានី អាចមានទម្រង់ផ្សេងៗជាច្រើន ដូចជាប្រតិបត្តិការស្ថិត

និងភាពស្អាតនៃ

ដំណាក់កាលដឹកជញ្ជូន៖ ផ្ដោតការយកចិតទុ
្ត កដាក់មើលការ
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ឬទឹកជាដើម។ ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន

ខុសត
 ្រូវលើការគ្រប់គ្រងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

តាមពេលវេលាដូចបានកំណត់ទ
 ុកជាមុន។

ការគ្រប់គ្រងសំណល់ ជាទិដ្ឋភាពដ៏មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ការ
សំណល់

ផ្ដោតការយកចិតទុ
្ត កដាក់មើលការ

មានការទុកដាក់ និងការប្រមូលស
 ំណល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅ

ស្របពេលជាមួយគ្នានោះ ក៏ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយ (Yoshi-

គ្រប់គ្រងបរិស្ថានតំបន់ទីប្រជុំជនក្ដី

ដំណាក់កាលប្រមូល៖

ទីតាំងដែលសំណល់ត្រូវបានប្រមូល និងធុងសំរាម ធានាឱ្យ

ក្នង
ុ ប
ណ
ំ ងដើមប្ ប
ី ង្កន
ើ ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពសេវាឱ្យបានប្រសរើ បំផត
ុ ហើយ

ការគ្រប់គ្រងផ្នែកបរិស្ថាន និងភាពអនុលោមតាមច្បាប់៖ ថ្វីបើ

អាចជួបប្រទះនៅក្នុងដំណាក់កាល

ដូចជា ៖

ការសម្រេចចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើង

no et al., 2018)។

ហានិភ័យទាំងអស់នេះ

ត្រឹមត្រូវនៅទីលានចាក់សំរាម។
yy

ក្រោមរដ្ឋបាលក្រុង ការជួលប្រតិបត្តិករឯកជនឱ្យធ្វើការ ឬជាបន្សំ

ដំណាក់កាលធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម៖ ផ្ដោតការយកចិតទុ
្ត កដាក់មើល
ការខុសត្រូវលើ

ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃប្រតិបត្តិការ

រវាងប្រតិបត្តិការឯកជន និងរដ្ឋ។
  មិនថាក្នុងក
 រណីណាមួយ
  ជា

ញែកសំណល់ទៅលើអ្នកជិតខាង ក៏ដូចជាកំណត់ចរាចរណ៍

ការពារបរិស្ថានជាធរមាន

សំណល់ដទទ
ៃ ៀតឱ្យទៅតាមកាលវិភាគពល
េ វលា
េ ជាក់លាក់

របស់រថយន្ត

ការសំ ខា ន់ ណា ស់ ដែ ល ត្រូ វ ធានាឱ្ យ មានភាពអ នុ លោ មតា មកិ ច្ច

តាមនិយាមបរិស្ថាន

និងត្រូវធានាថាប្រតិបត្តិការអនុលោម

និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិផ្នែកបរិស្ថានជា

ធរមាន។ នៅពេលសេវាប្រមូលសំរាម សំណល់រឹង ត្រូវបានជួល

ទៅឱ្យអ
 ង្គភាពឯកជនទាំងស្រុង វត្តមាននៃយន្តការដ៏រឹងមាំរ បស់

រដ្ឋាភិបាល

ដើម្បីធានាឱ្យមានភាពអនុលោមតាមផ្នែកបរិស្ថាន

មានសារៈសំខាន់ជាពិសេស។ ការមើលខុសត្រូវនេះ នឹងផ្តោតលើ
ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់

ហើយនឹងផ
 ្ដោត

ការយកចិតទុ
្ត កដាក់លទ
ើ ដ
ិ ភា
្ឋ ពទាំងឡាយរបស់បត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រ ដល
ែ 

បង្កហានិភ័យធំជាងគេបំផុត (SALGA, & Department of Environmental Affairs of Republic of South Africa, 2015) ។

និងយានជំនិះ

ដើម្បីប្រមូល

និងដឹកជញ្ជូន

ដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។


yy

ដំណាក់កាលចោលសំណល់៖

ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់

មើលការខុសត្រូវលើការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន រួម

មាន ការបំពុលទឹក និងបំពុលដីដែលបង្កឡើងដោយទឹកហៀរ
ចេញពីសំណល់ និងទឹកភ្លៀង ភ្លើងឆេះគំនរសំរាមដែលធ្វើឱ្យ
មានការបំពុលខ្យល់ និងមានក្លិន និងការសាយភាយឧស្ម័ន
ចេញពីទីលានចាក់សំរាមដែលបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់

ផ្នែក

សុវត្ថភា
ិ ពចំពោះកម្មករសំណល់កង
ុ្ន ទម្រងជា
់ ស្ថន
ា ភាពមន
ិ មាន

ខ្យល់គ
 ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដកដង្ហើម អគ្គីភ័យ និងការផ្ទុះដែល
អាចកើតឡើងក្នុងករណីកម្រណាមួយ (
 Dri et al., 2018)។

ទិន្ននយ
័ មានស្រាប់ ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការរាយការណ៍៖

ទិន្នន័យដែលមាន

និងការរាយការណ៍

ជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់

លើសមត្ថភាពក្នុងការវាស់វែងលទ្ធផលការងារ

ពាក់ព័ន្ធជាមួយ

ប្រធានបទស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងអ
 ភិបាលកិច្ចនីមួយៗ ដូចបាន
បញ្ជាក់ខាងដើម។ ដូចបានលើកឡើងក្នុងផ
 ្នែកស្ដីពីគោលវិធី និង
វិធីសាស្រ្តហើយថា

ទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ពាក់ពន
័ ជា
្ធ មួយការគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់ គឺនៅតែជាបញ្ហប
ា ឈ
្រ មនៅ
ឡើយ។ ថ្វីបើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានសហការ

ជាដៃគូជាមួយ ក្រសួងបរិស្ថាន និងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដទៃទៀត
បានអនុវត្តកិច្ចខិតខំឆ្លើយតបចំពោះភាពខ្វះខាតទាំងអស់នេះក្ដី
(UNDP, 2019) ការអនុវត្តនៃការពិចារណាលើការដាក់បញ្ចូលការ
ប្រមូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសំរាម

សំណល់រឹង

ប្រចាថ
ំ ៃ្ង នៅពុទា
ំ ន់កត
ើ មាននៅឡើយ។ បញ្ហន
ា ះេ គឺអា
 ស្រយ
័ ដោយ
កត្តាជាច្រើន រួមទា
 ំងកង្វះធនធាន និងបរិធានគោលនយោបាយ

រូបភាពទី ៧៖ ប្រតិបត្តិការទីលានចាក់សំរាមខាងក្រៅក្រុងកែប

22

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

កង្វះការយល់ដឹងពីវិធីសាស្រ្តសមស្រប

ដើម្បីគណនាបរិមាណ

សំណល់ និងកង្វះយន្តការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការទទួលយកការ

អនុវត្ត

ដែលដាក់បញ្ចូលគោលវិធីបែបវិធីសាស្រ្តក្នុងការប្រមូល

ទិន្នន័យ និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (Singh et al., 2018)។
អាស្រ័យដោយភាពមានកម្រិតកំណត់នៃធនធាន

បច្ចុប្បន្ន

ដែល

មានការប៉ះពាល់គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការគ្រប់គ្រង

សំណល់ក្នុងខេត្តកែប យើងមើលឃើញថា ការប្រមូលទិន្នន័យ

និងការរាយការណ៍ នៅពុំទាន់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាប្រព័ន្ធនៃកិច្ច
ខិតខំរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាប្រមូលសំណល់នោះទេ។

ទោះយ៉ាង

ណាក្ដី ប្រសិនបើមិនមា
 នការដាក់បញ្ចូលការប្រមូលទិន្នន័យ និង
ការរាយការណ៍

ជាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការងាររបស់អ
 ្នកផ្ដល់សេវា

ទនោ
េ ះ ការវាស់វង
ែ លល
ើ ទ្ធផលការអនវុ ត្តការងារនាពល
េ អនាគត
និងការតាមដានលើការកែលំអសេវាពិតជាជួបការលំបាក។

គួរ

មានការគិតគូរ ក្នង
ុ ការកំណត់រកសូចនាករការអនុវត្តការងារសំខាន់ៗ
ដែលមានរួចហើយ

ដូចជាចំនួនដ
 ងនៃការប្រមូលសំណល់ដែល

បានបញ្ចប់រួចរាល់ កម្មករបំពេញភារកិច្ចសកម្ម ឧបករណ៍ដែល
មាន

ការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈ

បោះចោលជាដើម

និងបរិមាណសំណល់ដែលត្រូវបាន

ដើម្បីចាប់ផ្ដើមចងក្រងព័ត៌មានមូលដ្ឋាន

សម្រាប់ការអនុវត្តការងារ (Boldt et al., 2018)។ នៅពេល

មានការវិនិយោគត្រូវបានធ្វើឡើង ការកែលំអដោយមានការដាក់

បណល
្ដា មកពីការចោលសំណល់ខស
ុ ច្បាប់។ ធនាគារពិភពលោក
បានប៉ាន់ប្រមាណថា
ទាប

នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូល

ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើម

ប៉ុណ្ណោះ

មានតែសំណល់

នៃបរិមាណសំណល់ទាំងអស់

៤៨%

ដែលបានបង្កើតឡើង

ត្រូវបានប្រមូលនៅតាមទីក្រុង ហើយតួលេខនេះធ្លាក់ដល់ ២៦%
ក្នុងតំបន់ជនបទ (Hoorweg et al., 2012)។ ការចំណាយដែលពុំ

ត្រវូ បានគេរាប់បញ្ចល
ូ ប៉ន
ុ ្តែ គឺជាការចំណាយដ៏ពត
ិ បក
្រា ដ បណល
្ដា 
មកពីសណ
ំ ល់មន
ិ តវូ្រ បានបម
្រ ល
ូ តម
ឹ្រ តវូ្រ ពោលគឺថច
ៃ្ល ណា
ំ
យផក
ែ្ន 
សុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកផឹកមិនស្អាត
បណ្ដាលមកពីការដុតសំណល់តាមទីវាល

ការបំពុលខ្យល់

ឬគុណភាពដីធ្លាក់ចុះ

ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទីតាំងនៅក្បែរកន្លែងចោលសំរាម។
ចំណាយលើបញ្ហាទាំងនេះ

ការ

គឺមានតម្លៃខ្ពស់ជាងថ្លៃចំណាយជាក់

ស្ដែងក្នុងការប្រមូល និងបោះចោលសំណល់ (Engel et al.,

2016)។ ដើម្បីបង្កើនអត្រានៃការប្រមូលសំរាម សំណល់រឹង គឺ

ត្រូវមាន និងរ ក្សានិរន្តរភាពនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយដែល

រួមបញ្ចូលនូវការលើកទឹកចិត្តចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយា ការ
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់។
គោលវិធីសម្រាប់ខេត្តកែប៖

ពង្រីកការយកចិត្តទុកដាក់លើ

បញ្ចូលនូវឱកាសក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធដែលមាន លទ្ធភាពប្រមូល

ការប្រមូលសំរាម សំណល់រឹងឱ្យបានទូលំទូលាយ បន្ថែមលើការ

តប ដើមប្ រា
ី យការណ៍ពត
័ មា
៌ នទាង
ំ អស់នេះទៅដល់មនទ
្ត្រី ទួលខស
ុ 

គោលដៅឱ្យមានការពងក
ី្រ ការគប
្រ ដណ្ដបក
់ ង
ុ្ន ការបម
្រ ល
ូ សំណល់

យកព័ត៌មានបន្ថែម

ដែលអាចរកឃើញនិងពិធីសារជាកិច្ចឆ្លើយ

ត្រូវ នឹងអា
 ចបង្កើតឱ្យចេញពីជារូបរាងបាន។

4>2

គោលវិធីបច្ចេកទេស និងលក្ខណៈប្រព័ន្ធ
ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះអាទិភាពស្ដីពីសំណល់

ផ្ដោតតែទៅលើទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម និងអាជីវកម្ម និងត្រូវកំណត់
បន្តិចម្តងៗ រហូតឈានដល់ការប្រមូលសំណល់ដែលគ្របដណ្តប់
ទាំងស្រុង។

វិស័យអាទិភាព៖ សំណល់សមុទ្រ
ជាទូទៅសំណល់សមុទ្រ គឺជាលទ្ធផលកើតចេញពីសំណល់

ការប្រឹងប្រែងបន្ថែមពីលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធ

ដែលពុំបានប្រមូល និងពុំបានធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម បណ្ដាលមកពីអត្រា

ពិភាក្សាដោយផ្ទល
ា ព
់ វី ស
ិ យ
័ ជាអាទិភាព ដើមប្ ក
ី ល
ែ អ
ំ សេវាសំណល់

ល្អ។ សំណល់សមុទ្រ ជាទូទៅ គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណល់ស្រាលៗ

មួយប្រធានបទផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់

ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ

សំណល់

និងទស្សនទានសេដ្ឋកិច្ចចក្រាអាចនាំឆ្ពោះទៅរកកិច្ច

ការប្រមូលសំណល់កម្រិតទាប

ឬវិធីសាស្ត្រចោលសំណល់មិន

ក្នុងខេត្តកែប និងផ្ដល់ឱកាសដើម្បីពិចារណារកចំណងទាក់ទងជា

ដូចជាប្លាស្ទិក ដែលហូរមកតាមស្ទឹង និងទន្លេ ហើយទីបំផុតក
 ៏

តវូ្រ បានពិភាក្សាជាញឹកញាប់នៅក្នង
ុ រយៈពេលប៉ន
ុ ន
ា្ម ឆ្នម
ំា កនះេ នៅ

កកកុញឡើងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរ និងក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រ (Marine

បំផុតជា
 មួយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខេត្តកែប

ឃើញថា

លើពិភពលោក។

ដែល

ប្រធានបទអាទិភាពដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធ

គឺមានពិពណ៌នា

នៅផ្នែកខាងក្រោម និងអមជាមួយន
 ឹងគោលវិធីដែលត្រូវបានស្នើ

ឡើង ដើម្បីដោះស្រាយលើចំណុចនីមួយៗ៖

វិស័យអាទិភាព៖ ជំរុញអត្រាការប្រមូលសំណល់
យើងខ្ញម
ំុ ល
ើ ឃើញថា កិចខ
្ច ត
ិ ខំកង
ុ្ន ការប្រមល
ូ សំរាម សំណល់

រឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គឺអាចឆ្លើយតបតែលើបរិមាណមានកម្រិត

កំ ណ ត់ ប៉ុណ្ណោះ នៃ សំ ណ ល់ ទាំ ង អស់ ដែ ល ត្រូ វ បានបង្កើ ត ឡើ ង
(Sour, 2017)។ ចំណុចនេះ អាចបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើន

រួមមានដូចជា៖ លទ្ធភាពនៅមានកម្រិត ដើម្បីទទួលបានសេវា
ប្រមូលសំណល់

ការអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្របោះចោលសំណល់

តាមបែបប្រពៃណី ដូចជាការដុតពាសវាលពាសកាល ឬកង្វះការ
យល់ដឹង ឬការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាន

និងបណ្ដាលឱ្យកើតមានសំរាមសមុទ្រ

Litter Solutions, 2019) ។ ការពិនិត្យលើឆ្នេរកែបបង្ហាញឱ្យ
សមុទ្រ

ផលប៉ះពាល់ស្ដែងចេញយ៉ាងច្បាស់បំផុតនៃសំណល់

តម្រូវឱ្យមានកិច្ចខិតខំមួយក្នុងការប្រមូលសំរាមជាប្រចាំ

ដែលទាមទារឱ្យមានថ្លៃចំណាយ និងកម្លាំងពលកម្មបន្ថែម។ ផល

ប៉ះពាល់ដែលគេពុំសូវបានយល់ច្បាស់ដទៃទៀត ពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ផលប៉ះពាល់នៃប្លាស្ទិកក្នុងមហាសមុទ្រមកលើត្រី

និងជីវចម្រុះ

ដទៃទៀត និងការគំរាមកំហែងដល់ការរស់នៅរបស់ជីវចម្រុះទាំង

នោះ និងឧស្សាហកម្មនេសាទ (Barboza et al., 2018)។ ថ្វីបើ
សំណល់ប្លាស្ទិកនៅតាមតំបន់សមុទ្រ គឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញកម្រិត
សាកលក្ដី

ការពិនិត្យត្រួសៗក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់

កោះទាំងពីររបស់ខេត្តកែប ដែលមានមនុស្សរស់នៅ បង្ហាញឱ្យ
ឃើញថា

យ៉ាងហោចណាស់

ក៏មានសមាសធាតុណាមួយនៃ

សំណល់នះេ មានបភ
្រ ពមកពីបទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ ហើយក៏មានសំណល់
ប្លាស្ទិកមានដាក់ស្លាកជាអក្សរថៃ និងអក្សរវៀតណាមមានវត្តមាន
របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

23

នៅទីនោះផងដែរ។ ដើម្បីកំណត់ប្រភពប្លាស្ទិកទាំងអស់នេះ ឱ្យ

ដល់បុគ្គលិកជាអ្នករៀបចំអាហារ

19
ទៀត។

ប្រភពសំណល់។

បានប្រាកដនោះ ចាំបាច់ត្រូវមានការសិក្សាផ្លូវការជាងនេះបន្ថែម

គោលវិធីសម្រាប់ខេត្តកែប៖ ពង្រីកអត្រាប្រមូលសំណល់និង

កែលំអប្រតិបត្តិការបស់ទីតាំងចោលសំណល់ ដែលធ្វើឱ្យការគ្រប់
គ្រងសំណល់បានកាន់តែប្រសើរ

បង្ការក
 ុំឱ្យសំណល់ត្រូវទៅកក

នៅក្នុងសមុទ្រ និងតាមតំបន់ឆ្នេរនៅពេលក្រោយ។ បំរាមលើដប

ប្លាស្ទិក ឬយុទ្ធនាការជំរុញការប្រើប្រាស់ដាក់ធុង និងដបទឹកប្រើ

ប្រាស់ឡើងវិញបាន គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតដែលគួរយក
មកពិចារណា។

សំណល់សរីរាង្គ គឺជាប្រភទ
េ សំណល់ដល
ែ មានបរិមាណច្រន
ើ 

គួ រ ឱ្ យ កត់ ស ម្គា ល់ នៃ ប រិ មា ណសំ ណ ល់ រឹ ង ដែ ល បានបង្កើ ត ឡើ ង

នៅខេត្តកែប ហើយក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនៅពេលពិចារណា
(Sang-Arun

សំណល់សរីរាង្គ និងស
 ំណល់មិនមែនសរីរាង្គ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅ
គោលវិធីសម្រាប់ខេត្តកែប៖ មិនខុសពីតំបន់ត្រូពិកដ
 ទៃទៀត

ឡើយ សំណល់បន្លែ និងអា
 ហារក្នុងខ
 េត្តកែបតែងមានជាប្រចាំ

ដែលផ្ដល់ជាឱកាសដ៏ល្អ

ដើម្បីប្រែក្លាយសំណល់ដែលនឹងត្រូវ

យកទៅដុតចោល ឬបោះចោលនោះ ឱ្យក្លាយជាប្រយោជន៍វិញ។
សារៈសំខាន់នៃផលិតផលកសិកម្មនាំចេញមានតម្លៃខ្ពស់

et

al.,

ម្រេច និងស្វាយជាដើម គឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ជីកំប៉ុស្ត ដើម្បី
យកទៅប្រើជំនួសឱ្យជីគីមី។ ប្រតិបត្តិការធ្វើជីកំប៉ុស្ត ជាឱកាស
ក្រៅប្រព័ន្ធ។

វិស័យអាទិភាព៖ ការទាញយកអេតចាយស្ងួតដែលអាច
កែច្នៃជាថ្មី

អេតចាយស្ងួត ដូចជា ដបប្លាស្ទិក លោហៈ កេសក្រដាស

2011)។ សំណល់សរីរាង្គ រួមចំណែកដល់បម្រែបម្រួលអាកាស

និងក្រដាសធម្មតាជាដើម គឺជាប
 ្រភេទសំណល់រឹង ដែលកំពុងមាន

et al., 2019)។ យុទ្ធសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗ

ទទួលការយកចិត្តទុកដាក់

ធាតុតាមរយៈការបំភាយនូវឧស្ម័នមេតាន (US EPA, 2019; Zhang
គឺការកាត់បន្ថយឧស្ម័នមេតានពីទីលានចាក់សំរាម ដោយការកាត់

បន្ថយបរិមាណសំណល់សរីរាង្គទៅកាន់ទីលានចាក់សំរាម។ ការ
កាត់បន្ថយបរិមាណសំណល់សរីរាង្គ អាចធ្វបា
ើ នតាមរយៈជមស
ើ្រ
ផ្សេងៗគ្នា ក្នុងនោះមានប្រព្រឹត្តិកម្មតាមបែបជីវសាស្រ្ត។
ការកែច្នៃសំណល់សរីរាង្គ

អាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមច្រើន

បែបច្រើនយ៉ាង (Bogner et al., 2007)។ ការប្រើប្រាស់សំណល់

បែបនេះធ្វើជាជីកំប៉ុស្ត គឺជាបច្ចេកទេសងាយស្រួល និងចំណាយ
តិច ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ភាគច្រើនក្នុងបរិបទនៃសេដ្ឋកិច្ចកំពុង

ការកើនឡើងនៅក្នុងខេត្តកែប

ហើយក៏ជាសមាសធាតុដែលគួរ

នៅពេលធ្វើការពិចារណារកឱកាស

សម្រាប់ការវិនិយោគនាពេលអនាគត។ ការទាញយកសំរាមស្ងួត

ដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបាន ដែលជាទម្រង់មួយនៃប្រព្រឹត្តិកម្ម

សំណល់

បម្រើឱ្យគោ
 លបំណងជាច្រើនរួមមា
 ន

ធនធានដែលមានតម្លៃ

ការទាញយក

ដើម្បីយកមកប្រើប្រាសឡ
់ ើងវ ិញក្នុងខ្សែ

សង្វាក់តម្លៃនៃផលិតកម្មផ្សេងទៀត

ដែលមានតម្រូវការទីលានសម្រាប់ចាក់

កាត់បន្ថយបរិមាណសំរាម
និងបង្វែរសំរាមចេញពី

ទីលានចាក់សរា
ំ មជំនស
ួ ឱ្យការដត
ុ សំរាម និងការបោះចោលសរា
ំ ម
ពាសវាលពាសកាល។

អភិវឌ្ឍន៍ (Ferronato et al., 2019)។ ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត គឺជា
ការរួមផ្សំនវូ សំណល់សរីរាង្គ

ដែលជាទូទៅរួមមានកាកសំណល់

បន្លែ និងសំណល់អាហារ ដែលត្រូវបានដាក់លាយបញ្ចូលគ្នា។

សីតុណ្ហភាព និងសំណើមត
 ្រូវបានពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង ហើយ
សំណល់នោះត្រូវបានកូរយូរៗម្ដង។ បន្ទាបព
់ ីរយៈពេលប្រមាណ

១២ សប្ដាហ៍មក សំណល់នោះ ចាប់ផ្ដើមងំ ហើយអាចយកទៅ

ពិនិត្យ និងរៀបចំដើម្បីចែកចាយលក់ឱ្យយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង

សកម្មភាពកសិកម្ម ឬព្រៃឈើបាន។ ការវិនិយោគក្នុងគោលវិធី
នេះ

ផ្ដល់ភាគលាភតាមរយៈការកាត់បន្ថយបរិមាណសរុបនៃ

សំណល់ដែលត្រូវបានបោះចោល សំណល់ដែលធ្ងន់ និងអស់ថ្លៃ
ច្រើនដើម្បដ
ី ឹកជញ្ជូន។ បន្ថែមលើនេះ សំណល់សរីរាង្គ ជារឿយៗ

បង្កឱ្យមានក្លិននិងប
 ង្កើតឧស្ម័នមេតាន ហើយបង្កឱ្យមានហានិភ័យ

ដល់បរិស្ថាន ដូចជាការបំពុលទឹក និងការបំពុលដី និងប
 ៉ះពាល់
ដល់សុខភាពមនុស្ស (Ferronato et al., 2019)។ ដើម្បអា
ី ច

អនុវត្តបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ប្រព្រឹត្តិកម្មស
 ំណល់សរីរាង្គ

ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តក្នុងពេលដំណាលជាមួយការផ្ដួចផ្ដើមការញែក

សំណល់នៅនឹងប្រភព ដោយក្នុងនោះ រួមមានការបណ្ដុះបណ្ដាល
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24

ដូចជា

ដ៏ល្អមួយទៀត សម្រាប់ដាក់បញ្ចូលឱ្យកម្មកររើសសំរាមក្នុងវិស័យ

វិស័យអាទិភាព៖ ប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់សរីរាង្គ

រកឱកាសសម្រាប់គ្រប់គ្រងសំណល់

ស្ដីពីបច្ចេកទេសក្នុងការញែក

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

រូបភាពទី៨៖ ដេប៉ូអេតចាយក្នុងខេត្តកែប

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់ផ្លូវការរបស់ខេត្តកែប បច្ចុប្បន្ននេះ ពុំ

ពិបាកដែលប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នកំពុងជួបប្រទះ ដូចជា ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

ជាការបាត់បង់បភ
្រ ពចំណល
ូ បន្ថម
ែ មួយ តាមរយៈការយកធនធាន

កំពង
ុ ឈានទៅរកការវិនយោ
ិ
គលើហ
 ដ
េ រា្ឋ ចនាសម្ពន
័ រ្ធ ម
ួ មួយ ដល
ែ 

រួមមានការទាញយកវត្ថធា
ុ តុដម
ើ ជាអេតចាយស្ងត
ួ នោះឡើយ ដែល

20
ទាំងអស់នោះទៅលក់យកបក
្រា ម
់ កវិញ។

ក្រៅប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ

បច្ចប
ុ ប្ ន្នមានតវែ ស
ិ យ
័ 

ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ល
 ើការទាញ

យកអេតចាយស្ងួតមកវិញ

និងដើរតួនាទីជា
 ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតត
 ែ

មួយគត់នៅក្នុងការញែកសំណល់នៅប្រភពដើម

(សូមមើល

មាតិកាដែលមានចំណងជើងថា "ការចូលរួមក្នុងភាពជាដៃគូ" ។

ដើមប្ ទ
ី ទួលបានអត្ថបយោ
្រ
ជន៍ពញ
េ លញ
េ ពីការទាញយកអេតចាយ
ស្ងួត កម្មវិធីពង្រឹង និងជំរុញការញែកសំណល់នៅប្រភព ចាំបាច់

ត្រូវធ្វើឡើង និងប
 ្រកាន់ខ្ជាប់ដោយប្រជាជនក្នុងម
 ូលដ្ឋាន។

គោលវិធីសម្រាប់ខេត្តកែប៖

ការប៉ាន់ប្រមាណលើឱកាស

ដើម្បីដាក់បញ្ចូលការទាញយកអេតចាយក្នុងខេត្តកែប គួរត្រូវបា
 ន
ធ្វើឡើង បើទោះបីជានៅក្នុងទម្រង់បែបវិមជ្ឈការខ្នាតតូចក្ដី ដោយ

ហេតុថា ប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះ ផ្ដល់ឱកាសដើម្បី

បង្វែរសំណល់ចេញពីទីលានចាក់សំរាមផង

ហើយស្របជាមួយ

គ្នានោះ ក៏ផ្ដល់លទ្ធភាពរកបានចំណូលមួយចំនួន តាមរយៈការ
លក់សម្ភារៈដែលបានទាញយកមកវិញនោះផងដែរ។ ឱកាសក្នុង

ការស្ថាបនាទីតាំងកែច្នៃថ្នាក់តំបន់ជា
 មួយខេត្តកំពត

ពិចារណាដំណាលគ្នាជាមួយជម្រើសដទៃទៀត។

គួរត្រូវបា
 ន

វិសោធនកម្មអនុសញ្ញា Basel ដែលបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ២០១៩

តម្រូវឱ្យមានការតាមដានលើការដឹកជញ្ជូនស
 ំណល់ ប្លាស្ទិករវាង
ប្រទេស ដែលមានន័យថា ប្រទេសនាំចេញចាំបាច់ត្រូវបានទទួល

ការយល់ព្រមពីប្រទេសទទួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនសំណល់ប្លាស្ទិក

ដែលមានជាប់មេរោគ សំណល់ចម្រុះ ឬមិនអាចកែច្នៃប្រើប្រាស់

វិញបាន (Holden, 2019)។ ទោះយ៉ាងណាក្ដី ការអនុវត្តនេះ
ពុំបានជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ដល់ការបង្កើតសំណល់ប្លាស្ទិកក្នុង
ស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
ប្រមាណថា

ដោយក្នុងនោ
 ះ

មានការប៉ាន់

លំនៅដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជននីមួយៗបោះថង់ប្លាស្ទិក

ចំនួន ២.០០០ ថង់ចោលក្នុងមួយឆ
 ្នាំ (Ellis-Petersen, 2018)។

ជាង ៨០% នៃប្លាស្ទិកក្នុងតំបន់សមុទ្រត្រូវបានបង្កើតឡើង ពី
ប្រភពក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន ដែលចូលទៅក្នុងស
 មុទ្រតាមបឹង

ស្ទឹង ទន្លេ (Faulder, 2018)។ ប្រជាជនក្រីក្រតាមតំបន់ឆ្នេរ
រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេង

មានថ្លៃចំណាយខ្ពស់

ថ្វីបើទីក្រុងធំៗ

ដូចជា រោងចក្របំលែងសំណល់ទៅជា

ថាមពល និងក
 ន្លង
ែ ទាញយកធនធានប្រប
ើ ស
្រា ឡ
់ ង
ើ វិញ កង
្រុ តូចៗ

នៅពុំទាន់ស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អ ដើម្បីអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍
ពីគោលវធ
ិ ទា
ី ង
ំ អស់នះេ ទេ បើគត
ិ ទៅលើបរិមាណសំណល់តច
ិ តួច

របស់ខ្លួន ថ្លៃចំណាយ និងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពា
 ក់ព័ន្ធ
នឹងប
 ្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធទាំងនេះ។


ប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់រឹងទ
 ី

ប្រជុំជននៅកម្រិតសហគមន៍ អាចសម្រេចលទ្ធផលបានប្រហាក់

ប្រហែលគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធដែលមានតម្លៃខ្ពស់ៗ (ដូចជាការបង្វែរ
សំណល់

និងការកាត់ប
 ន្ថយសំណល់ជាដើម)

សហគមន៍តូចៗ

និងផ្ដល់ឱ្យ

ដែលមានធនធានមានកម្រិតកំណត់ន
 ូវគំរូការ

វិនិយោគដែលអស់ថ្លៃតិច។
 ស្របព
 េលជាមួយគ្នានេះ គំរូទាំងអស់
នេះ

ផ្ដល់ឱកាសអាចដាក់បញ្ចូលកម្មករក្នុងវិស័យសំណល់ក្នុង

មូលដ្ឋានទាំងកម្មករក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
ទាំងអស់នេះ។

គោលវិធីសម្រាប់ខេត្តកែប៖

ប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់ដែលមាន

លក្ខណៈ វិមជ្ឈការ មានប្រតិបត្តិការលើគោលការណ៍ដែលចាត់

ទុកថាការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់បានប្រសើរបំផុតពេលនៅកៀក
ជាមួយចំណុចបង្កើតសំណល់។

ជម្រើសក្នុងការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម

រួមមាន៖ ការធ្វើជីកំប៉ុស្តខ្នាតតូច ដែលជាការពុកផុយនៃសំណល់
អាហារ

និងសំណល់សរីរាង្គដទៃទៀត

ដោយសារចរន្តខ្យល់

និងការញែក និងប្រមូលអេ
 តចាយស្ងួត ដើម្បយ
ី កទៅលក់វិញ។

បើមា
 នការប្ដេជ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំ ខេត្តកែប អាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍

តាមរ យៈការបង្ក ឱ្ យ មានការចូ ល រួ ម ក្នុ ង ការញែ ក វត្ថុ ធា តុដើ ម ឱ្ យ

កាន់តែបានប្រសើរថែមទៀត

ការកាត់បន្ថយបរិមាណសំណល់

សរុបដ
 ែលត្រូវយកទៅបោះចោល

និងថ្លចំ
ៃ ណាយដែលពាក់ព័ន្ធ

ជាមួយថដ
ៃ្ល ក
ឹ ជញ្ជន
ូ កាកសណ
ំ ល់ទាង
ំ នោះទៅបោះចោល។ ករណី

លើកលែងដ៏សំខាន់មួយចំពោះគោលវិធន
ី េះ គឺជាការអនុវត្តឡដុត
កាកសំណល់ខ្នាតតូច។

កិច្ចពិភាក្សាមួ
 យពីធាតុគ្រោះថ
 ្នាក់បង្ក
 

ឡើងដោយការអនុវត្តនេះក្នុងប្រទេសចិន
ប្រអប់ទី៦។

ត្រូវបា
 នពិពណ៌នាក្នុង

បើគិតទៅលើទិដ្ឋភាពដែលពួកគេ

ត្រូវពឹងផ
 ្នែកលើទឹកដប ព្រមទាំងកង្វះលទ្ធភាពទទួលបានជម្រើស
ក្នុងការប្រមូល និងបោះចោលសំណល់ ជាហេតុធ្វើឱ្យសហគមន៍
ទាំងនោះពោរពេញទៅដោយប្លាស្ទិក(Ellis-Petersen, 2018)។

ប្រអប់ទី ៥៖ ផលប៉ះពាល់នៃប្លាស្ទិកមកលើតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជា
វិស័យអាទិភាព៖ ការគ្រប់គ្រងសំណល់ដែលមានលក្ខណៈ

វិមជ្ឈការ

ការដាក់ចេញនូវដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង ដើម្បីដោះស្រាយ

បញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅក្នុងខេត្តកែប ទាមទារឱ្យ
មានការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តមួយ
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និងកម្មករជំនាញនៅមានចំនួនកំណត់ជាដើម។

ដែលធ្វើការពិចារណាពីបញ្ហា

សាធារណជនមានក្ដក
ី ង្វល់ជាយូរមកហើយពីការកកើត និង

ការបំភាយដោយអចេតនានូវសារធាតុឌីអុកស៊ីនដែលជាសារធាតុ
ពុល ស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសរយៈពេលយូរ និងម
 ិនងាយបំបែក
ធាតុ និងសារធាតុពុលផ្សេងទៀតដែលដូចនឹងសារធាតុឌីអុកស៊ីន

បង្កឡើងពីឡ
 ដុតកាកសំណល់ទ្រង់ទ្រាយធំ។ កង្វល់ជាច្រើនទាំង
នេះ ត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន រួមមាន

បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងចំហេះនិងការបំពុលខ្យល់។ ទោះយ៉ាងណាក្ដី
ជារឿយៗឡដុតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ជនបទប្រទេស

ចិនច
 ្រើនតែមានទំហំតូច

ហើយមានការគ្រប់គ្រងការបំភាយ

ទៅក្នុងខ្យល់យ
 ៉ាងសាមញ្ញបំផុត ឬគ្មានទាល់តែសោះ។

កិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរក្រុងក
 ែប ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩
របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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នេះ

ការពិនិត្យតាមដាន និងនិយ័តកម្មលឡ
ើ ដុតខ្នាតតូចទាំងអស់

ពុំត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំ ដូចមានទូទៅក្នុងប
 ្រតិបត្តិការ

ឡដុតខ្នាតធំឡ
 ើយ។ ចំណុចនេះមានន័យថា ការកើតមានសារ

4>3

ដំណើរការវិមជ្ឈការក្នុងការផ្ដល់សេវារបស់ក្រុង

កំពុងត្រូវ

ធាតុឌីអុកស៊ីនប
 ង្កឡើងដោ
 យឡដុតខ្នាតតូច មានកម្រិតខ្ពស់ជាង

បានអនុវត្ត ដោយក្នុងនោះ បញ្ហាសំណល់ គឺជាចំណុចផ្ដោតការ

EPA បានកំណត់ឃើញថា ការបំភាយសារធាតុឌីអុកស៊ីន ដែល

នេះ

អត្រាកើតឡើងក
 ្នុងឡ
 ដុតខ្នាតធំជាខ្លាំង។ ការសិក្សាមួយរបស់ US

យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ដស
៏ ខា
ំ ន់របស់មននៅ
ី្ត្រ គប
្រ ក
់ មត
ិ្រ ទាំងអស់។ ផ្នក
ែ 

បង្កឱ្យមានជំងឺមហារីកចេញពីការដុតគំនរកាកសំណល់ចេញ

ប្រឈមពាក់ពន
័ ជា
្ធ មួយវិមជ្ឈការដែលកំពង
ុ ជួបប្រទះនៅខេតក
្ត ប
ែ ។

ពីលំនៅដ្ឋាន អាចមានអត្រាខ្ពស់ជាងការបំភាយ ដែលកើតមាន

ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហា

បញ្ហាប្រឈមទី១ ៖ ទាំងអាជ្ញាធរខេត្ត និងអាជ្ញាធរក្រុង/ស្រុក 

ប្រភព៖ (Yang et al., 2019)

ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន

ប្រអប់ទី៦៖ គ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយឡដុតសំរាមខ្នាតតូចក្នុង

ប្រទេសចិន

ដំណោះសយ
្រា និងអនរា
្ត គមន៍ដល
ែ តវូ្រ បានស្នឡ
ើ ង
ើ សមប
្រា ់

បញ្ហាប្រឈមនេះ មានដូចខាង ក្រោម៖
yy

វិស័យអាទិភាព៖ ការកែលំអទីលានចោលសំរាមឱ្យកាន់តែ

ផ្នែកខាងក្រោម)។ ការងារនេះ គួរត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈ

គឺជាធាតុដ៏ចាំបាច់

កិច្ចប្រជរុំ ួមគ្នារបាយការណ៍ ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ

សមប
្រា កា
់ របំពញ
េ មខ
ុ ងាររបស់បព
្រ ន
័ គ
្ធ ប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់កង
្រុ ឱ្យបាន
ទីលានចាក់សំរាមបច្ចុប្បន្នក្នុងខេត្តកែប

ដើម្បប
ី ញ្ជាក់អះអាងពីករណីមិនអ
 នុលោមតាម ឬមធ្យោបាយ

ទាមទារឱ្យ

ដទៃទៀតក្នុងការផ្សព្វផ
 ្សាយច្បាប់ដូចជា ខ្សែវីដេអូខ្លី នៅតាម

មានការកែលំអឱ្យប្រសើរឡើង ដើម្បីដាក់បញ្ចូលកិច្ចការពារផ្នែក

អនឡាញដោយពិពណ៌នាពីរបៀបដល
ែ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ សណ
ំ ល់

បរិស្ថាន ដើម្បីការពារធនធានដី និងធនធានទឹក។ ការទុកដាក់

សំណល់មានភាពរាយប៉ាយ មិនមានការគ្របត្រឹមត្រូវ ជាហេតុ
ធ្វើឱ្យសំណល់ត្រូវបើកចំហ

ដែលឱ្យទឹកភ្លៀងហូរចូលទៅក្នុង

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហ
 ិរញ្ញវត្ថ)
ុ គួរបញ្ជូនសា
 រឱ្យបានច្បាស់
ត្រូវអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យល
 េខ ១១៣ (សូមមើលបន្ថែមនៅ

ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដែលមានភាពអនុលោមតាមផ្នែកបរិស្ថាន

និងមា
 ននិរន្តរភាពសម្រាប់ការចោលសំរាម

ក្រសួងសំខាន់ៗទាំង ០៣ (ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ

លាស់ ទៅកាន់អាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្ត ឱ្យដឹងថា ពួកគាត់ចាំបាច់

ប្រសើរឡើង

ត្រឹមត្រូវ។

លើកឡើងនូវដំណោះស្រាយ

បញ្ហាប្រឈមនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

នៅក្នុងឡ
 ដុតកាកសំណល់ទំនើបៗចំនួន ២.០០០ ដង។

បែបវិមជ្ឈការគួរត
 ្រូវបានអនុវត្ត។

yy

អនុសាសន៍ច្បាស់លាស់ ទាក់ទងជាមួយន
 ឹងតម្រូវការកសាង

គំនរសរា
ំ ម និងនាំឱយ្ កើតមានទឹកហៀរចេញពីសរា
ំ មបន្ថម
ែ ទៀត។

សមត្ថភាពនៅថ្នាក់ស្រុក/ក្រុងដើម្បីអាចអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ

ស្កា ត់ ដ ល់ កា រយកសំ ណ ល់ ទៅ បោះចោលពាលវាលពាសកាល

មានការវាយតម្លត
ៃ មវូ្រ ការកសាងសមត្ថភាពដល
ែ មានលក្ខណៈ

ដើម្បីទទួលសំណល់ដែលពុំអាចយកទៅធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម

ជាមួយដោយផែនការលម្អិត

ខណៈពេលដែលគួរតែមានការបង្កើតឡើងនូវយន្តការ

១១៣។ ការងារនេះ អាចសម្រេចបានតាមរយៈការរៀបចំឱ
 ្យ

ដើម្បីទប់

ទីលានចោលសំរាម សំណល់រឹង ចាំបាច់ត្រូវដំណើរការបានល្អ

សាមញ្ញ ប៉ន
ុ ផ្ដ
្តែ ត
ោ ទស
ិ ដៅលើការអនវុ ត្តជាក់សង
ែ្ដ ហើយភប
ា្ជ ់

តាមវិធផ
ី ្សេងទៀតបាន។

តវូ្រ ការទាង
ំ នោះ។ តមវូ្រ ការដល
ែ ចាំបាច់ រួមមាន ការគប
្រ គ
់ ង
្រ 

ឬបង្វែរ

ក្នុងអ
 នុក្រឹត្យលេ
 ខ ១១៣ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និង

គួរត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាឱ្យមានការទុកដាក់សំណល់ឱ្យបាន

សមស្រប និងការយកសម្ភារៈមកគ្របជាប្រចាំ ពោលគឺជាជំហាន
ដល
ែ នឹងជួយកាត់បន្ថយការបង្កត
ើ ឱ្យមានទឹកហៀរចេញពីសណ
ំ ល់

ដើម្បឆ
ី ្លើយតបចំពោះសេចក្ដី

ទូទៅ ការចុះកិចស
្ច ន្យា តួនាទីរ បស់ស្រុក/ក្រុងដែលបា
 នចែង

គោលវិធីសម្រាប់ខេត្តកែប៖ វិធានការដោះស្រាយបញ្ហានេះ

ប្រធានបទបច្ចេកទេសដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងស
 ំណល់។
yy

បង្កើតឱ្យមានគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់

និងករណីភ្លើងឆេះ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ក៏ជួយរារាំងកុំឱ្យមាន

អនុវត្តអនុក្រឹត្យល
 េខ

១១៣

មកពិចារណាផងដែរ។

ការបកសយ
្រា ខុសឆ្គងជាចត
េ នាក្ដី

អំពីរបៀប

និងល
 ិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

សត្វចង្រៃផងដែរ។ វិធានការគ្រប់គ្រងទឹកភ្លៀង គួរត្រូវបានយក

ពាក់ព័ន។
្ធ

សំណល់ដែលមានលក្ខណៈប្រសើរផ្នែកបរិស្ថាន ត្រូវចំណាយធន

បទដ្ឋានគ
 តិយុត្តិ។
 អាស្រ័យដោយមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

នៅទីកន្លែងដែលមានទីតាំងល្អ

ណែនាំនេះ គួរដាក់ឱ្យមានវីដេអូខ្លីនៅតាមអនឡាញ ពោលគឺ

ដោយហេតុថាប្រតិបត្តិការទីតាំងចោល

គោលការណ៍ណែនាំនេះ

នឹងជួយកាត់បន្ថយ

និងអចេតនាក្ដល
ី ល
ើ ខ
ិ ត
ិ 

ការរៀបចំឱ្យមានទីតាំងចោលសំណល់នៅថ្នាក់តំបន់

ផ្សព្វផសា
្ យសង្គមញឹកញាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គោលការណ៍

ខេត្តកែប និងខេត្តកំពត អាចដើរតួនាទីជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការ

ជាវីដេអូដែលសាមញ្ញ ប៉ុន្តែពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពរី បៀប

ធានច្រើន

នៅចន្លោះពាក់កណ្ដាលផ
 ្លូវរ វាង

ដែលគួរអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសំណល់បែបវិមជ្ឈការ។

ចែករំលែកការវិនិយោគ និងការចំណាយផ្នែកប្រតិបត្តិការជាមួយ

ប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើង និងផ្អែកលើការបង់ពន្ធ។ នេះ គឺជា
យុទ្ធសាស្ត្រប្រហាក់ប្រហែលជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រ

ដែលបាន

ពិពណ៌នាខាងលើសម្រាប់ការទាញយកវត្ថុធាតុដើមអេតចាយមក

26

វិមជ្ឈការ

ប្រើប្រាស់ឡើងវិញផងដែរ។

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

yy

ចូលរួមដោយផ្ទាល់ថែមទៀត ជាមួយ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ ដើមប្ អា
ី ចនាំពក
ួ គច
េ ល
ូ ម
 កក្នង
ុ កិចព
្ច ភា
ិ ក្សាផងដរែ ។
យើងយល់ច្បាស់ថា

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ

គឺជា

បញ្ហាប្រឈមនៅថ្នាក់ជាតិ

អាជ្ញាធរមើលការខុសត្រូវលើបញ្ហពាក់
ា ព័ន្ធជាមួយ ១) ការ
រៀបចំចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ
 ្ដល់សេវាវិស័យឯ
 កជន

២)

បញ្ហាប្រឈមទី ១៖ មិនមានទិន្នន័យគួរជាទីជឿជាក់ដែល

ការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិការបស់ក្រុង និង ៣) ប្រតិបត្តិការ
ទីផ្សារ

និងការទុកដាក់។

ទោះយ៉ាងនេះក្ដី

ពិពណ៌នាពីការរៀបចំកិច្ចសន្យាគ្រប់គ្រងសំណល់នៅថ្នាក់

ក្នុងខេត្តកែប

ខេត្ត និងថ្នាក់ស្រុក/ក្រុង

តួនាទីរបស់ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានលើកឡើង
តិចតួច ហើយពុំមានកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ ត្រូវបានធ្វើឡើង

ដំណោះស្រាយ

ជាមួយមន្ទីរនេះនៅឡើយទេ។

រួមមាន៖

បញ្ហាប្រឈមទី ២ ៖ ការប្រើប្រាស់ថវិការបស់អាជ្ញាធរខេត្ត

yy

និងស្រុក/ក្រុង មិនអនុលោម ប្រកាសលេខ ០៧៣ ពាក់ព័ន្ធ

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ដំណោះស្រាយ

yy

០៧៣។
yy

ផ្នែកកិច្ចសន្យា

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់តាមទីផ្សារ

មានកម្រិត និងមិនមានការសម្របសម្រួលគ្នាបានល្អពីថ្នាក់

ជាតិមកលើការគ្រប់គ្រងការសំណល់របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់

ដូចមា
 នចែងក្នុងប
 ្រកាសលេខ

ស្នើឱ្យមានដំណោះស្រាយ រួមទាំងវិសោធនកម្មដ
 ែលអាច
ធ្វើឡើងបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពរឹងត្អឹងដ
 ែលមិនចាំបាច់នៅ
ក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការថវិកា។

yy

ការធ្វើផែនទីនេះ ក៏គួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំ

បញ្ហាប្រឈមទី ២៖ ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ នៅ

ស្វែងយល់ និងចងក្រងជាឯកសារពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការក្នុង
ការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកា

និងក
 ្រសួងបរិស្ថាន) គួរធ្វើផែនការដើម្បីរៀបចំឱ
 ្យមានការធ្វើ

ផងដែរ។

និងអន្តរាគមន៍ដែលត្រូវបានស្នើឡើងទា
 ក់

ទងជាមួយបញ្ហាប្រឈមនេះមានដូចជា
 ៖
yy

ក្រសួងមហាផ្ទៃ (រួមជាមួយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ
ផែនទីកច
ិ ស
្ច ន្យាជាមួយអាជ្ញធ
ា រខេត្ត និងសក
្រុ /កង
្រុ ទាំងអស់។


នឹងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាសេវាអនាម័យបរិស្ថានសម្រាប់

ការអនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រង សំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជននៅ

និងអន្តរាគមន៍ស
 ម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនេះ

ក្រោមជាតិ

ដំណោះស្រាយ

រួមមាន៖
yy

និងអន្តរាគមន៍សម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនេះ

រៀបចំឱ្យមានប្រព័ន្ធ ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ រួមគ្នា

បង្កើតការណែនាំបង្ហាញ ឬគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់

ដែលមានដាក់នៅក្រោមក្រុមការងារបច្ចេកទេស ទទួលបន្ទុក

ជាតិ ដោយគោរពតាមស្មារតីរបស់ប្រកាសលេខ ០៧៣។

មានការចូលរួមពី គ.ជ.អ.ប (ឧ. អង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ

ការគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់រង
ឹ នៅក្នង
ុ រដ្ឋបាលថ្នក
ា ក
់
ម
្រោ ជាតិ ដោយ

ស្ដីពីរបៀបប្រើប្រាស់ថវិកាអនាម័យរបស់រដ្ឋបាលថា្នក់ក្រោម

បញ្ហាប្រឈមទី ៣៖ មានការជំរុញការអនុវត្ត និងការមើល

ខុសត្រូវ (ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ) មានកម្រិត

និងព័តមា
៌ ន និងអ
 ង្គភាពវិភាគ និងអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយ)។
yy

កំណត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្ត និង/ឬស្រុក/ក្រុងលើការ

អនុវត្តកិច្ចសន្យា

ស្វែងរកវិធីដើម្បប
ី ង្កឱ្យមានការចូលរួមព
 ី

និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យបានកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទ
 ៀត។

បញ្ហាប្រឈមទី ៣៖ ការគ្របដណ្ដប់របស់អនុក្រឹត្យលេខ

១១៣ និងប្រកាសលេខ ០៧៣ នៅមានកម្រិតនៅឡើយ ជា

ដំណោះស្រាយ និងអន្តរាគមន៍ សម្រាបប
់ ញ្ហាប្រឈមនេះ

ត្រូវបានស្នើឡើងដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖

មួយនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅតាមទីផ្សារ

yy

ដំណោះស្រាយ

គាំទ្រការបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធ ការពិនិត្យតាមដាន និងវា
 យ
តម្លៃ សម្រាប់ស្រុក/ក្រុងដែលមានកិចស
្ច ន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន

ឯកជន។
yy

yy

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

រួមមាន៖
yy

និងអន្តរាគមន៍សម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនេះ

នៅក្នុងពេលវេលាសមស្រប គួរមានកិច្ចពិភាក្សា តាមរយៈ

ផ្ដលកា
់ រគាំទប
្រ ច្ចក
េ ទេស (យ៉ង
ា ហោចណាស់នៅក្នង
ុ ដំណាក់

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្ដីពី

ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ។

ខុសត្រូវល
 ើការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងទ
 ីផ្សារ។

កាលដំបូងៗ
 ) ដែលផ្ដល់មគ្គុទេ្ទសក៍ស្ដីពីរបៀបអនុវត្តប្រព័ន្ធ
បប
ើ្រ ស
្រា ល
់ ទ្ធផលបានមកពីដណ
ំ
រើ ការជន
ំ យ
ួ បច្ចក
េ ទេសសព
ី្ដ ី
ការពិនិត្យតាមដាន

និងវាយតម្លៃនេះ

ដើម្បីជាមូលដ្ឋាន

ព័ត៌មានសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ ស្ដីពីរបៀបកែសម្រួលប្រកាស និង

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតដ
្តិ ែលពាក់ព័ន្ធ។

ការគ្រប់គ្រងសំណល់របស់

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាក់ទងជាមួយតួនាទី និងការទទួល

4>4

ការចូលរួមក្នុងភាពជាដៃគូ

ទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដែលទទួលបន្ទុក

ប្រតិបត្តិការ ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលទ
 ទួលសេវាប្រមូលសំណល់
គឺមានភាពចាំបាច់ណាស់

ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែក

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

27

អភិបាលកិច្ច និងអា
 ទិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់ប្រកបដោយ

ភាពជោគជ័យ។ ភាពជាដៃគូនេះ ចាំបាច់ត្រូវមានការប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងទៅវិញទៅមកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ក៏ដូចជាត្រូវធ
 ្វើ

ការងារប្រកបដោយការសហការគ្នា ឈានទៅសម្រេចបានគោល

បំណងរួមដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលគួរជា
 ទីចង់បាន។ អ្នកពាក់ព័ន្ធ
សំខាន់ៗក្នុងខ
 េត្តកែបដែលត្រូវបង្កឱ្យមានការចូលរួម

មានដូច

ខាងក្រោម៖


4>4>1

ក្នុងការកែច្នៃវត្ថធា
ុ តុដើមអេតចាយមានតម្លៃ

ដូចជា៖

លោហៈ ប្លាស្ទិក និងក្រដាសរឹងជាដើម។ ប្រព័ន្ធក្រៅផ្លូវការក្នុងការ
កែចវៃ្ន ត្ថធា
ុ តុដម
ើ ម
 កប្រប
ើ ស
្រា ឡ
់ ង
ើ វិញ ត្រវូ បានអភិវឌ្ឍឡើងផ្អក
ែ

លើតម្រូវការ ទីផ្សារសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមទាំងនេះ។ ចំណុចន
 េះ

ត្រូ វ បានបញ្ជា ក់ ក្នុ ង អំ ឡុ ង ដំ ណើ រ ទស្ ស នកិ ច្ច រ បស់ ក្រុ ម ការងារ

ជាមួយឈ្មួញកណ្ដាលទិញ-លក់អេតចាយនៅខេត្តកែប។ អ្នកធ្វើ

ការក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ មានចំណេះដឹងច្រើនពីតម្លវត្ថ
ៃ ុធាតុដើម
ហើយបានអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រ

ដើម្បីបង្កើតក
 ិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

ក្នុងការប្រមូលឱ្យបានជាអតិបរមា ដើម្បីគាំទ្រដល់សង្វាក់តម្លៃនៃ
ការកែច្នៃរបស់រ បរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ (GIZ, 2018)។

តំបន់អាមេរិកឡាទីន នៅជួរមុខគេក្នុងអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគរូ វាងអ្នក
ធ្វើការក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធជាមួយប្រព័ន្ធផ្លូវការ

ហើយបាន

អភិវឌ្ឍវ ិធីសាស្ត្រដ៏ល្អ ដើម្បីបង្កើតភាពជាដៃគទា
ូ ំងអស់នេះ។ ការ

គាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសង្វាក់តម្លៃ

ដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះ

ជួយពង្រឹងស
 ហគមន៍ងាយរងគ្រោះ និងជំរុញឱ្យពួកគេគាំទ្រដល់
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស
 ំណល់ដែលមានបច្ចុប្បន្ន(WRI, 2018)។

បទពិសោធន៍ពីប្រទេសផ្សេងៗលើការដាក់បញ្ចូលវិស័យក្រៅ

ប្រព័ន្ធទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវការ

ស្ថាបនាបន្ថែមលើទស្សនទាន

ដែលដាក់បញ្ចូលអ្នករើស

អេតចាយក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រមូលសំណល់ផ្លូវ

ការ មានគំរូផ្សេងៗជាច្រើនរួចជាស្រេចមកហើយ។ ឧទាហរណ៍
មួយចំនួនដែលបានមកពីជ
 ុំវិញពិភពលោកមានដូចខាងក្រោម៖

yy ធនាគារសំណល់

(ឥណ្ឌូណេស៊ី)៖

អង្គភាពទាំងអស់ន
 េះ

ប្រតិបត្តិការផ្អែកលើទស្សនទានរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មដោយ

អតិថិជនយកសំណល់មកដាក់ផ្ញើរ
សៀវភៅបញ្ជីធនាគារ
ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើង

ហើយត្រូវបានកត់ត្រាក្នុង

ហើយនៅចុងឆ្ន
 ាំ

ការទូទាត់ជាសាច់

ផ្អែកលើបរិមាណសំណល់ដែលបាន

យកមកផ្ញើរ (Salim, 2013)។

yy ការវិភាគលើកិច្ចខិតខំ

ដើម្បីដាក់បញ្ចូលអ្នកធ្វើការក្នុងវ ិស័យ

ក្រៅប្រព័ន្ធទៅក្នុងប្រព័នផ
្ធ ្លូវការ

ក្នុងកិច្ចខិតខំគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរបស់ក
 ្រុង (ប្រទេសស៊ែប៊ី)៖

ឯកសាររៀបចំឡើងដោយ GIZ នេះ គូសបញ្ជាក់ពីដំណើរការ
និងវិធីសាស្ត្រ

ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយការដាក់បញ្ចូលអ
 ្នករើស

អេតចាយក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ (GIZ, 2018)។

yy សហករណ៍សំណល់តំបន់អាងទន្លេ
កេនយ៉ា)៖

Naivasha

(អាមេរិចឡាទីន)៖

របាយ

ការណ៍របស់ EIU នេះ ពិនិត្យល
 ើកិច្ចខិតខំក្នុងក
 ្រុងទាំង ១២

នៅតំបន់អាមេរិចឡាទីនដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការ
ដាក់បញ្ចូលកម្មករធ្វើការក្នុងវិស័យស
 េដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ (Econ-

omist Intelligence Unit, 2017)។

ដោយមានដៃគូរអន្តរជាតិគា
 ំទ្រដល់សហករណ៍

ក្រដាសរឹងនៅក្នុងតំបន់បឹងន
 េះ។

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

និង

ការលក់វត្ថុធាតុដើមដែល

ប្រមូលបានទៅឱ្យអ្នកប្រមូលទិញ ចំណែកប្រាក់ដែលបានមក

ត្រូ វ បានយកទៅប្រើ ប្រា ស់ ដើ ម្ បី គាំ ទ្រ ដ ល់ ស កម្ម ភា ពរ បស់
សមាជិក (GIZ, 2018)។

ប្រអប់ទី៧៖ សហករណ៍សំណល់ និងធ
 នាគារសំណល់
ការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយខេត្តកែប៖

កម្មករក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

ក្នុងខេត្តកែប បានទ្រទង់ជីវភាពរស់នៅតាមរយៈការប្រមូល និង
ការលក់សម្ភារៈអេតចាយ។ តាមរយៈការគាំទ្រលើកិច្ចខិតខំរបស់

ពួកគាត់ និងជួយជ្រោមជ្រែងក
 ្នុងការពង្រីកការញែកសំណល់ និង
ការរើសយកវត្ថុធាតុដើមមកវិញ

រដ្ឋាភិបាល

សម្រួលការតភ្ជាប់កិច្ចខិតខំទាំងអស់នេះ
សំណល់ផ្លូវការដែលមានបច្ចុប្បន្ន
ជំរុញប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់
ផងដែរ។

ការងារនេះ

អាចជួយសម្រប

ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ដោយផ្ដល់ជាច្រកផ្លូវ

ដើម្បី

និងគាំទ្រដល់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះ

អាចសម្រេចបានតាមរយៈគំរូដែលមាន

បច្ចុប្បន្ន ដូចជាធនាគារសំណល់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ឬតាមរយៈ
ក្រុមអ្នករើសសំណល់ (សូមមើល ប្រអប់ទី៧ ស្តីពី សហករណ៍
សំណល់ និងធនាគារសំណល់)។

4>4>2

វិស័យឯកជន

តួនាទីវិស័យឯកជនក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់កម្ពុជា ជាទូទៅ

មានភាពលេចធ្លោ ជាពិសេស ក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនដែលក្នុងនោះ
តម្រវូ ឱ្យមានសេវាសំណល់ដល
ែ មានភាពជឿជាក់កម្រត
ិ ខ្ពស។
់ ភាព
ញឹកញាប់នៃដំណើរការ

និងភាពពឹងផ្អែកលើប្រតិបត្តិករឯកជន

ក្នុងទី
 ក្រុងនៅកម្ពុជា គឺខុសប្លែកពីបទពិសោធន៍របស់ទីក្រុងនានា
ក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនទៀត
ប្រមូលសំណល់ជារឿយៗ

ដោយក្នុងនោះការ

ជាវិស័យរបស់អង្គភាពប្រតិបត្តិការ

សាធារណៈ ដោយមានទិដ្ឋភាពនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់ ត្រូវបាន
ជួលទៅឱ្យសេវាខាងក្រៅ (Cointreau-Levine, 1994)។ ភាពពឹង
ផ្អែករបស់កម្ពុជាលើប្រតិបត្តិករវិស័យឯកជនភ្ជាប់ជាមួយលទ្ធភាព

កម្រិតទាបរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានសេវាសំណល់ បង្ហាញ

ពីភាពចាំបាច់នៃការគិតឡើងវិញពីទនា
ំ ក់ទន
ំ ងរវាងប្រតប
ិ ត្តក
ិ រវិសយ
័ 
ឯកជន និងអាជ្ញធ
ា រគប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់។ យើងឃើញយ៉ង
ា ច្បាស់ថា

បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រតិបត្តិករឯកជនបានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការកាន់

តែច្រើនឡើងរបស់សាធារណជន តាមរយៈការផ្ដល់ជំនាញ ភាព

អាចបត់បែនបាន និងធនធាន ជាកិច្ចឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈម
ដ៏ធំធេងក្នុងវិស័យសំណល់ ដែលកន្លងមក គឺជាការចំណាយផ្ទាល់
ដ៏តិចតួចចំពោះរដ្ឋាភិបាល (Kaza et al., 2018)។

28

(ប្រទេស

ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ល
 ើការប្រមូលប្លាស្ទិក

វិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

ដូចបានកត់សម្គាល់រួចហើយថា វិស័យក្រៅប្រព័ន្ធដើរតួនាទី

សំខាន់

yy ផែ ន ទី ប ង្ហា ញ ផ្លូ វសម្រាប់ កា រដាក់ ប ញ្ចូ ល កម្ម ក រក្រៅប្រ ព័ន្ធទៅ

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ គំរូនេះ ក៏មានភាពចន្លោះខ្វះខាត

មួយចំនួនដូចជា៖
yy

ភាពមានកម្រិតនៃចំណេះដឹងផ្នែកការគ្រប់គ្រងសំណល់ និង

yy

ការពឹងផ្អែកហួសប្រមាណលើដំណោះស្រាយពីវិស័យឯកជន

yy

ការសម្របសម្រួលមានកម្រិតកំណត់រវាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល

សមត្ថភាពទទួលខុសត្រូវពីរ ដ្ឋាភិបាល។

ចំពោះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងសំណល់

ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ប្រតិបត្តិករឯកជន និងអ្នកបង្កើត
សំណល់ជាសាធារណជនដែលទទួលសេវា និងប
 ញ្ហប
ា ឈ
្រ ម

ក្នុងការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពមិនអនុលោម

តាមច្បាប់។
yy

កិច្ចសន្យាជាច្រើនធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងកម្រិតផ្សេងៗ

ជាមួយប្រតិបត្តិករតែមួយ ដែលទាមទារឱ្យមានការប្រាស្រ័យ

ទាក់ទងផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន រដ្ឋភ
ា បា
ិ លកង
ុ្ន កម្រត
ិ ខ្ពស់ ដើមប្ ធា
ី នាប្រសទ
ិ ផ
្ធ ល

នៃប្រតិបត្តិការ។
yy

ការជួលសេវាខា
 ងក្រៅទាំងស្រុងសម្រាប់វិស័យសំណល់ ធ្វើ

ឱ្យការជំរុញការអនុវត្តនិយ័តកម្មផែ្នកសំណល់ជួបការលំបាក

ដោយហេតុថា ដែនសមត្ថកិច្ចកាន់តែមិនច្បាស់លាស់ ធ្វើឱ្យ
ការវិនិច្ឆ័យពីភាពមិនអនុលោមតាម

ឬការបំពានមានភាព

ស្រពេចស្រពិល(Spoann et al., 2019)។
ការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយខេត្តកែប៖

បន្ទាប់ពីមានការធ្វើផែនទី

សេវាប្រមូលសំណល់ដែលផ្ដល់ដោយប្រតិបត្តិករឯកជន

ត្រូវ

កំណត់រ កចន្លោះខ្វះខាតសេវា និងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីឆ្លើយ

តបចំពោះភាពខ្វះខាតទាំងនោះ តាមរយៈការដាក់បញ្ចូល និងការ
ពង្រក
ី ការចុះកិចស
្ច ន្យា និងបង្កន
ើ ការមើលខុសត្រវូ លើបត
្រ ប
ិ តកា
ិ្ត រ
ទាំងអស់នោះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល។

4>4>3

សកម្មភាពកាត់បន្ថយសំណល់

និងអង្គការនានាជាមួយ
និងការលើកកម្ពស់ការ

យល់ដឹង គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏រឹងមាំ ដើម្បីលើកទ
 ឹកចិត្តឱ្យមានការ
យល់ដឹងទូលំទូលាយថែមទៀត

ពីសា
 រៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រង

សំណល់បានត្រម
ឹ ត្រវូ ។ ភាពជាដៃគដ
ូ រ៏ ង
ឹ មាំជាមួយសហគមន៍ អាច

ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គល និងអង្គភាព

"គំរូ" ដែលគាំទ្រដល់កំណែទម្រង់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសំណល់។ ការ
គាំទ្រនេះ គឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានវប្បធម៌ ដែលដាក់
បញ្ចូលការគ្រប់គ្រងសំណល់

ដោយយកចិតទុ
្ត កដាក់ដោយមាន

ការគិតគូរពីបរិស្ថាន។
 ការចូលរួមពីសហគមន៍ អាចមានទម្រង់

ផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា ទម្រង់សាមញ្ញមួយចំនួនដោយគ្រាន់តែបង្ក
ការចូលរួមពីអង្គការសហគមន៍ដែលមានបច្ចុប្បន្ន
ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអប់រំ
វប្បធម៌

អង្គការផ្នែកបរិស្ថាន

ឬ

សមាសភាពរបស់ក្រុមទាំងអ
 ស់នេះ ពឹង

ផ្អែកភាគច្រើនលើចំនួន

និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមដ
 ែ ល

ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ជា
 ក់លាក់។
ការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយខេត្តកែប៖

អង្គការក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន

តាមរយៈការកំណត់រក

ដែលមានចំណាប់អារម្ម

ណ៍ទៅ

លើផ្នែកណាមួយនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់ និងក
 ិច្ចការពារបរិស្ថាន
កិចស
្ច ន្ទនា

អាចត្រូវបានបង្កើតឡើង

ចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់រួម

ដើម្បក
ី ំណត់រកវិស័យជា
 

ក៏ដូចជាឱកាសសម្រាប់ការ

អភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូជាក់លាក់។
 សកម្មភាពទាំងអស់នេះ អាចរួម

មាន ការសម្អាតឆ្នេរ ឬសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបែប
អប់រំជាដើម។

4>4>4

ទេសចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ខេត្តកែប គឺជាតំបន់គោលដៅទេសចរណ៍ឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់

អ្នកធ្វើដំណើរកម្សាន្តដែលផ្សារភ្ជាប់ សកម្មភាពជាមួយធម្មជាតិ។

ខេត្តកែប ក៏ជាតំបន់គោលដៅទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារ ដែលគេតែង
ចង់ទៅទ
 ទួលទានក្ដាមក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ ដោយបន្ថែមរសជាតិជា

មួយម្រេចដាំក្នុងតំបន់នេះ។ ធនធានទាំងអស់នេះ ពឹងផ្អែកជា
 ខ្លាំង
លើទឹកស្អាតនិងសមុទ្រដែលគ្មានសំរាមឆ្នេរមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អ
និងបរិស្ថានធម្មជាតិដ
 ែលលូតលាស់ល្អ

និងមានលក្ខណៈគាំទ្រ

ជាទូទៅ។ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលគាំទ្រដល់ជីវិតក្នុងសមុទ្រ និង
ជីវៈចម្រុះស
 មុទ្រមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងណាស់

បើពុំមានកិច្ច

ការពារគ្រប់គ្រាន់ទេនោះ ប្រព័ន្ធនេះនឹងត
 ្រូវដួលរលំ។ ការប្រកួត

ប្រជែងគ្នានៅកម្រិតអន្តរជាតិ

ដើម្បីទទួលបានចំណូលពីវិស័យ

ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ និងជាពិសេស នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ គឺ

មានសភាពខ្លាំងក្លា (OBG, 2017)។ ម្យ៉ាងទៀត យើង ក៏បាន
ឱ្យមានសំរាមក្នុងមូលដ្ឋាន

និងការកែច្នៃសំណល់ឡើងវិញ

តាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការអប់រំ

ស្ថានប័នដ
 ទៃទៀត។

ក្រុមសាសនា

យល់យង
ា៉ ច្បាស់ដរែ ថា ទេសចរណ៍បង្កផលបះ៉ ពាល់ដ
 ល់ការបង្កត
ើ 

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍

ការផ្សារភ្ជាបស
់ ហគមន៍មូលដ្ឋាន

ដាក់ខាងផ្នែកសង្គម

ដូចជា

ក្រុម

ឬសកម្មភាពផ្នែក

ហើយអាចពង្រីកដល់អង្គការដែលផ
 ្តោតការយកចិតទុ
្ត ក

និងការប្រើប្រាស់ធនធានច្រើន។

ដើមប្ ដោ
ី ះសយ
្រា ផលប៉ះពាល់ទាង
ំ អស់នះេ បត
្រ ប
ិ តក
ិ្ត រទស
េ ច
 រណ៍
ម្ចាស់សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន

ព្រមទាំងអ្នកផ្ដល់សេវា

ដទៃទៀត ចាំបាច់ត្រូវប្ដេជ្ញាចិត្តចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួម ដែល
មានការសម្របសម្រួលគ្នា

ដើម្បីបង្កឱ្យមានការចូលរួមពីភ
 ្ញៀវ

ទេសចរតាមរយៈការលើកទក
ឹ ចិតឱ្
្ត យមានការទទួលយកបត
្រ ប
ិ តកា
ិ្ត រ

បដិសណ្ឋារកិច្ច ដែលមានលក្ខណៈប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បី
កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានជាទូទៅ និងការបង្កើតសំណល់។
ឧទាហរណ៍មួយនៃគំរូការអនុវត្តនេះ

ត្រូវបានផ្ដល់ដោយខេត្ត

សៀមរាប ដោយក្នុងនោះ ក្នុងរយៈពេល ០៤ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ

យុទ្ធនាការប្រើប្រាស់ដបទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានច្រើន

ដង ត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើង ដើម្បីកាត់បន្ថយច
 ំនួនដបទឹកប្លាស្ទិក

ដែលត្រវូ បានបរិភោគដោយអ្នកទេសចរ។ ចំនន
ួ ការបង្កត
ើ ស
 ណ
ំ ល់
ជាដបប្លាស្ទិករបស់កម្ពុជា បង្កើតឡើងដោយភ្ញៀវអន្តរជាតិ ត្រូវ
បានប៉ាន់ប្រមាណថា មានចំនួនជា
 ង ១0 លានដបក្នុងមួយខែ
(Refill Asia, 2019)។

ការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយខេត្តកែប៖

មិនខុសព
 ីសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែក

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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លើទ
 ស
េ ចរណ៍ដទទ
ៃ ៀតនោះឡើយខត
េ ក
្ត ប
ែ មានឱកាសជាចន
្រើ

ឈរលើមល
ូ ដ្ឋន
ា នៃការយល់ដង
ឹ បង្កត
ើ ឡើងដោយកម
្រុ ការងារក្នង
ុ

ដឹង តាមរយៈការលើកទឹកចិតដល់
្ត ការខិតខំនានា ដូចជាការផ្ដួច

គាំទ្រដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីប្រមូល និងសំយោគព័ត៌មាន

ដែលមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានលើបរិស្ថាន និងលើកក
 ម្ពស់ការយល់
ផ្ដើមគំនិតដបទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានច្រើនដង

ឬ

សកម្មភាពសហគមន៍ដើម្បីសម្អាតឆ្នេរជាប្រចាំ និងការដាក់បញ្ចូល
សារពីន
 ិរន្តរភាព

និងកិច្ចការពារបរិស្ថានទៅក្នុងអត្តសញ្ញាណ

របស់សហគមន៍ជាទូទៅ។

4>5

កិច្ចពិភាក្សា និងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល ០៣ថ្ងៃ ក៏ដូចជាដំណើរការ
នៅដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃការស្រាវជ្រាវ។
ដើម្បីយល់ពីជំហានដែលចាំបាច់

មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់នាពេលបច្ចុប្បន្នកុង
្ន ខេត្តកែប

ជាដំបូងគឺជាការសំខាន់ណាស់

ក.ជ.អ.ច.

ដែលត្រូវកំណត់ពីគោលបំណង

នៃការកល
ែ អ
ំ ។ ដំណរើ ការនះេ នឹងជួយជម
្រោ ជង
្រែ ដល់អក
្ន ធ្វកា
ើ រ

សំណើសកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បង

កិច្ចខិតខំរបស់ក្រុមការងារ

ក្នុងការកែលំអការបំពេញ

សម្រេចចិត្តឱ្យអាចកំណត់បាន មិនត្រឹមតែពីជំហានដែលពាក់ព័ន្ធ

និងអង្គការមូលនិធិ

ដើម្បីធ្វើការកែលំអតែប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្ដែថែមទាំងអាចយល់ច្បាស់

អាស៊ី ផ្តោតការយកចិត្តទុកលើការស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមក្នុង

ពីធនធានដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ បន្ថែមលើ

ចំពោះបញ្ហប
ា ឈ
្រ មទាំងអស់នះេ ផងដែរ។ អនុសាសន៍ផក
ែ្ន គោ
 ល

ប្តេជ្ញច
ា ត
ិ ច
្ត ពោ
ំ ះសកម្មភាព និងដើរតួនាទីជាកាតាលីករសមប
្រា កា
់ រ

ការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងខេត្តកែប

និងស្វែងរកដំណោះស្រាយ

នយោបាយដ៏រឹងមាំ ផ្អែកលើកិច្ចសន្ទនាជាបន្តបន្ទាប់ និងផ្អែកលើ

ការផ្ដល់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ

ចូលរួមរបស់ដៃគូរជាតិ និងអន្តរជាតិ។

ព័ត៌មានបានមកពីកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានក្នុង
ខេត្តកែប។

ដោយមានការរំពឹងទុកនូវធាតុចេញទាំងអស់នេះ

ជំហានកម្រិតមធ្យមមួយដែលត្រូវរៀបចំ រួមមាន ការស្នើឱ្យមាន
សកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បងមួយចំនួនផ្ដោតលើខេត្តកែប

ដោយ

ដំណើរការនេះនឹងស្ដែងឱ្យឃើញពីការ

តារាងខាងក្រោមគូសបញ្ជាក់ពីជំហានរយៈពេលមធ្យម

និង

រយៈពេលវែងមួយចំនួនដែលត្រូវការ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហា
ប្រឈមជាក់លាក់ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តកែប។

តារាងទី ៣៖ ជំហានរយៈពល
េ មធយ្ ម និងរយៈពល
េ វែងដែលចាំបាច់តវូ្រ មាន ដើមប្ ដោ
ី ះសយ
្រា បញ្ហប
ា ឈ
្រ មស្ដព
ី ស
ី ណ
ំ ល់កង
ុ្ន ខេតក
្ត ប
ែ
បញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយសំណល់

គោលដៅ

ការគ្របដណ្ដប់មិនបាន

ការគ្របដណ្ដប់ទាំង

ប្រមូលសំណល់

សំណល់

ពេញលេញនៃសេវា

ស្រុងនៃសេវាប្រមូល

ជំហានរយៈពេលមធ្យម
yy ធ្វើផែនទីតំបន់ដែលមានលទ្ធភាពតិច
តួចក្នុងការទទួលបានសេវាប្រមូល
សំណល់

yy កំណត់រកសមាសធាតុរបស់សំណល់
yy កំណត់ពីធនធានមនុស្ស និងធនធាន
ឧបករណ៍ដែលចាំបាច់ដើម្បីពង្រីក
សេវា

yy បង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការ
ពង្រីក សេវាកម្មប្រមូលសំណល់

ជំហានរយៈពេលវែង
yy កៀរគរធនធានដើម្បីផ្ដោតគោលដៅ
លើចន្លោះខ្វះខាតផ្នែកសេវា

yy ដាក់បញ្ចូលធនធានមនុស្ស និង
ឧបករណ៍តាមការចាំ

បាច់

yy អនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវ
yy បង្កើតប្រព័ន្ធ ការពិនិត្យតាមដាន

និងវាយតម្លៃ ដើម្បីធានាការតាមដាន
វឌ្ឍនភាព និងការកែលំអ

yy អភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធានាឱ្យមាន
ធនធានសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ

ការបោះចោលសំរាម

លុបបំបាត់ករណី

សំណល់ពាសវាល

ការដុត

ខុសច្បាប់/ការដុត
ពាសកាល

ការចោលខុសច្បាប់/

yy ផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចខិតខំដើម្បីសម្រេចបាន

ការប្រមូលសំណល់ដែលមានការគ្រប
ដណ្តបព
់ េញលេញ

yy រៀបចំ និងអនុវត្តយុទ្ធនាការលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹង

yy វិភាគលើជម្រើសហាមឃាត់/ជំរុញការ
អនុវត្តច្បាប់
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របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

yy កិច្ចខិតខំជាបន្ដបន្ទាប់ក្នុងការលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹងដែលគាំទ្រដល់

សេវាប្រមូលសំណល់ដែលមានការ
គ្របដណ្តបព
់ េញលេញ

yy ដាក់ឱ្យប្រតិបត្តិការបំរាម/កិច្ចខិតខំក្នុង
ការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់

yy អនុវត្តគោលការណ៍គ្មានការអត់ឱន

(Zero tolerance) នៅតំបន់ប្រជុំជន

បញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយសំណល់

គោលដៅ

ជំហានរយៈពេលមធ្យម

ជំហានរយៈពេលវែង

ទីលានចាក់សំរាមមិន

ទីលានចាក់សំរាម

yy វាយតម្លល
ៃ កា
ើ រអនវុ ត្តនាពល
េ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន yy ការអនុវត្តជំហានផែនទីបង្ហាញផ្លូវ

ការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវ

គ្រង/ប្រតិបត្តិការ

yy អនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការដែល

មានប្រតិបត្តិការ និង

ដែលមានការគ្រប់
ត្រឹមត្រូវ

/អភិវឌ្ឍផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បក
ី ែតម្រូវ

អស់តម្លៃថោក និងងាយស្រួលអនុវត្ត

yy កំណត់រកឱកាសដើម្បីដាក់បញ្ចូល
វិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

yy ពិនិត្យរកឱកាសសម្រាប់ទីលានចាក់
សំរាមថ្នាក់តំបន់ជាមួយខេត្តកំពត

ប្រព្រឹត្តិកម្មកាកសំណស់ ការញែកសំណល់
តិចតួចនៅមុនការចោល ដែលអាចយកទៅ
សំណល់

កែច្នៃឡើងវិញ និង
សំណល់សរីរាង្គ

នៅប្រភព មុនពេល
យកទៅបោះចោល

yy បង្កើតកិច្ចសន្ធនារវាងប្រជាពលរដ្ឋ

និងពាណិជ្ជករ ដើម្បីរៀបចំគម្រោង

លើក ទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញ
ការញែក សំណល់នៅប្រភពផ្ទាល់

សម្រាប់គោលបំណង កែច្នៃឡើងវិញ
yy បង្កើតកិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នកបង្កើត
សំណល់ធំៗ (ទីផ្សារ) ស្ដីពីការ
គ្រប់គ្រងសំណល់សរីរាង្គ

yy ផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ ភាពជាដៃគដ
ូ ម
ើ ប្ អ
ី ភិវឌ្ឍប
 ព
្រ ត
ឹ្រ ិ្ត

ដើម្បីកែទម្រង់/ដោះស្រាយផល
ប៉ះពាល់

yy បង្កើតការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីបណ្ដុះ

បណ្ដាល និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្មករ

yy ធានាឱ្យមានបក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ មានសរិ្ថ ភាព
ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការទីលាន
ចាក់សំរាម

yy កំណត់រកធនធាន និងជំនួយបច្ចេក

ទេសដើម្បីអនុវត្តគម្រោងលើកទឹកចិត្ត
ដើម្បីលើកកម្ពស់ការញែកសំណល់
នៅប្រភពផ្ទាល់ និងប្រព្រឹត្តិកម្ម

សំណល់សរីរាង្គ និងសំណល់ស្ងួត
ដែលអាចកែច្នៃប្រើប្រាក់ឡើងវិញ

yy អនុវត្តយន្ដការភាពជាដៃគជា
ូ មួយវិសយ
័
ក្រៅប្រព័ន្ធ ដើម្បីជំរុញដំណើរការ

កម្មខ្នាតតូចលើសំណល់សរីរាង្គ

yy កំណត់រកឱកាសដើមប្ ធ
ី ជា
ើ្វ ដៃគជា
ូ មួយ
វិស័យក្រៅប្រព័ន្ធលើការទាញយក

សំណល់ស្ងួតដែលអាចកែច្នៃយកមក
ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

ប្លាស្ទិកក្នុងដែនសមុទ្រ
និងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ

កាត់បន្ថយប្លាសិ្ទកនៅ yy ជំរុញកិច្ចខិតខំក្នុងការប្រមូលសំណល់ yy ពិភាក្សារកជម្រើសក្នុងការដាក់បំរាម
ក្នុងដែនសមុទ្រ

និងតាមឆ្នេរសមុទ្រ

ក្នុងសណ្ឋាគារ/ភោជនីយដ្ឋាន

yy ផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានផែនការដើម្បីកាត់

បន្ថយប្លាស្ទិកប្រើប្រាស់តែមួយដង

(ដបចាក់ទឹកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន)
yy ដាក់សម្ពោធសកម្មភាពសម្អាត

សហគមន៍/លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

ថង់ប្លាស្ទិក និងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ត
ចំពោះដបប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន

yy ជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូល

សំណល់ ដើម្បីបង្កើនការគ្របដណ្ដប់

yy បង្កើតម៉ាកសំគាល់ (Brand-identify)
ដោយដាក់បញ្ចល
ូ វប្បធម៌ន
 ៃការការពារ

បរិសន
ា្ថ និងការកាត់បន្ថយស
 ណ
ំ ល់
ការយល់ដឹងរបស់

ការទទួលស្គាល់តួនាទី yy រៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុម yy បង្កើតយន្ដការដែលដាក់បញ្ចូលសកម្ម

ទាបពីបញ្ហាសំណល់

នៅក្នុងការគ្រប់គ្រង

សាធារណជនមានកមត
ិ្រ របស់សាធារណជន

និងត
 ួនាទីរបស់

សាធារណជនក្នុង

ការគ្រប់គ្រងសំណល់

សំណល់ប្រកប

ដោយប្រសិទ្ធភាព

សហគមន៍មល
ូ ដ្ឋន
ា ដោយផ្ដត
ោ ការយក
ចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លកា
ើ រយល់ដង
ឹ ពីសណ
ំ ល់

ភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទៅក្នុង

ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋាន/សកម្មភាព

yy អភិវឌ្ឍសកម្មភាពជាគោលដៅដែល

ផ្នែកស្ថាប័ន

yy អនុម័ត និងជំរុញការអនុវត្តលិខិតបទ

ជាមួយកិច្ចការពារបរិស្ថាន និង

ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសំណល់ yy បង្កត
ើ យទ
ុ នាកា
្ធ
រដល
ែ ផ្សារភ្ជប
ា វ់ ប្បធម៌

ដ្ឋានគតិយុត្តិស្ដីពីការផាកពិន័យ

yy ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃ
ណី និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បី
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការគ្រប់
គ្រងសំណល់រឹង និងទេសចរណ៍

សំណល់

yy ការប្រើប្រាស់ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាម
អ៊ីនធឺណិតជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដើម្បី
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និង
ផ្សព្វផ្សាយពីខេត្តកែប

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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បញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធ

គោលដៅ

ជាមួយសំណល់

ជំហានរយៈពេលមធ្យម
yy បកស្រាយបញ្ជាក់ និងជំរុញការយល់

ដែនសមត្ថកិច្ចមិនច្បាស់ ការមើលខុសត្រូវ
លាស់សម្រាប់ការគ្រប់

ច្បាស់លាស់លើ

ក្នុងខេត្តកែប

តាមលិខិតបទដ្ឋាន

ដឹងពីតួនាទីរបស់អ្នកដើរតួនាទីនានា
នៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សំណល់អនុលោម

គ្រងសំណល់

ជំហានរយៈពេលវែង

yy បង្កើតកិច្ចសន្ទនារវាងដៃគូរដ្ឋាភិបាល

គតិយុត្តិ

yy ឈានទៅសម្រេចបានគោលបំណង
ដែលអាជ្ញាធរក្រុងជាអ្នកផ្ដល់សេវា
ចម្បងសម្រាប់ការងារគ្រប់គ្រង
សំណល់រឹង

ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង
សំណល់នាពេលបច្ចុប្បន្ន

yy ធ្វផ
ើ ន
ែ ទីឱកាសដើមប្ ប
ី ង្កត
ើ ប្រសទ
ិ ផ
្ធ ល
ក្នុងប្រតិបត្តិការនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ការគាំទ្រ និង ការពិនិត្យ ការសម្របសម្រួលជា yy បង្កើតប្រព័ន្ធ ការពិនិត្យតាមដាន និង
វាយតម្លៃ នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ
 ្នាក់

តាមដាន និងវាយតម្លៃ  លក្ខណៈប្រព័ន្ធថែម
ទៀតពីថ្នាក់ជាតិមក

មានកម្រិតក
 ំណត់ពី

លើគោលនយោបាយ

ថ្នាក់ជាតិ

គ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

គោលដៅដែលបានស្នើរខាងលើ

មធ្យម

និងរយៈពេលវែង

ក្រោមជាតិ

yy ពង្រឹង ក្រុមការងារបច្ចេកទេស
អន្តរក្រសួង

រួមទាំងជំហានរយៈពេល

មានភាពស្របគ្នាជាមួយនឹងគម្រោង

អាទិភាពដែលបានស្នើរឡើងនៅក្នុងពង្រាង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
អភិវឌ្ឍទីក្រុងនិរន្តរភាព

២០១៩-២០៣០

ដើម្បីដោះស្រាយ

បញ្ហាគ្រប់គ្រងសំណល់នៅទីក្រុងកែប (NCSD, MoI, & GGGI,
2019)

និងស
 ្របតាមផែនការវិនិយោគសាធារណៈបីឆ្នាំរំកិល

២០១៩-២០២១

របស់ខេត្តកែបផងដែរ

(Kep Provincial

Administration, 2019)។
ដោយពេលនេះយើង បានអភិវឌ្ឍការយល់ដឹងទូទៅពីបញ្ហា

ប្រឈមដែលទាមទារសកម្មភាព ក៏ដច
ូ ជាបានកំណត់ឃញ
ើ ជំហាន
រយៈពេលមធ្យមមួយចំនួន

ដែលចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះ

បញ្ហាប្រឈមនីមួយៗច្បាស់ហើយ ឥឡូវនេះយើង អាចចាប់ផ្ដើម
ពិភាក្សារកជម្រើសដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បង
ធនធានដែលចាំបាច់ដើម្បីធ្វើជំហានបន្ទាប់ដ៏សំខាន់នេះ។

និង

ផ្អែកលើបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យសំណល់ដូចបានគូសបញ្ជាក់

ក្នង
ុ តារាងទី៣ ខាងលើ យើងអាចកំណត់ឃញ
ើ នូវកមង
្រ សកម្មភាព
អនុវត្តសាកល្បងមួយចំនួន

ជាកិច្ចឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈម

នីមួយៗ។ ទស្សនទានទាំងអស់នេះ ជាមូលដ្ឋាននៃសកម្មភាព
អនុវត្តសាកល្បងដ៏រឹងមាំដោយខ្លួនឯងបាន

ការយកចិត្តទុកដាក់

ដែលត្រូវបានរួមផ្សំគ្នានៅលើផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើន
មានសកម្មភាពដ៏រឹងមាំ
នៅក្នុងផ្នែកទាំង

០៥

និងគាំទឱ្
្រ យ

ហើយសកម្មភាពដែលត្រូវបានធ្វើឡើង

អាចដើរតួនាទីជាគោលវិធីបែបសព្វជ្រុង

ជ្រោយពិតប្រាកដដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើង
ចំពោះសមាសធាតុសារវន្ដដែលចាំបាច់

ដើម្បីឆ្លើយតប

ដើម្បីបន្ដជំរុញដំណោះ

សយ
្រា ការគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់រង
ឹ របស់កង
្រុ កែបឱ្យបន្ដឆះោ្ព ទៅមខ
ុ ។

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

ដែលចាំបាច់ ចាត់ចែងធនធាន

ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ និង
យន្តការគាំទ្រដទៃទៀតនៅថ្នាក់ជាតិ
ដើម្បីគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម
ជាតិ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទស្សនទានសាកល្បងទាំង ០៥ ដែលត្រូវ

បានបង្កើតឡើង

ជាកិច្ចឆ្លើយតបបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់ក្នុងការ

គ្រប់គ្រងសំណល់ដែលបានរកឃើញ
ទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ទៅខេត្តកែប៖

ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរ

១. អភិបាលកិច្ច - ការស្នើឡើងនូវទស្សនទាន គឺដើម្បីឆ្លើយតប

ចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើងដោយសារដំណើរការធ្វើ
វិមជ្ឈការមិនពេញលេញ

ដែលនាំឱ្យមានភាពត្រួតគ្នានៃ

សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរ ដែលនាំ
ឱ្យប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅមានកម្រិត។

ទស្សនទានសាកល្បងនេះ នឹងបញ្ចូលការផ្តោតការយកចិត្ត
ទុកដាក់លើ ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ ដើម្បីឱ្យការ
គប
្រ គ
់ ង
្រ និងបត
្រ ប
ិ តកា
ិ្ត រកាន់តមា
ែ នភាពល្អបស
្រ រើ ជាងមន
ុ ។

២. បច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធបែបវិមជ្ឈការ - ការលើកឡើងនូវ
ទស្សនទាននេះ គឺផ្អែកតាមទ្រឹស្តីស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់

ដល
ែ ជំរញ
ុ ឱ្យមានការធ្វប
ើ ព
្រ ត
ឹ្រ ក
ិ្ត ម្មសណ
ំ ល់ ដោយបប
ើ្រ ស
្រា ់

វិធីសាស្រ្តប្រព្រឹត្តិកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូច ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា
កម្រិតទាប និងចំណាយតិច នៅកៀកនឹងប្រភពដែលបង្កើត
សំណល់ ដែលអាចឱ្យគេយកទៅប្រើប្រាស់បែបវិមជ្ឈការនៅ
កម្រិតសហគមន៍ ឬនៅថ្នាក់ស្រុក។

៣. សេវាប្រមូលសំរាមគ្របដណ្តប់ទាំងស្រុង និងកែលំអទីលាន
ចាក់សំរាម - ទស្សនទាននេះ ផ្តោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

ដើម្បព
ី ង្រីកសេវាប្រមូលសំរាម តាមរយៈការកំណត់រកតំបន់

ដែលមិនទាន់ទទួលបានសេវាប្រមូលសំរាម ឬតំបន់ដែលមិន

ទាន់ទទួលបានសេវាពេញលេញ និងដើម្បីកែលំអទីលានចាក់
សំរាមរបស់ខ
 េត្តកែប
បរិស្ថាន។
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yy ធ្វើការកែសម្រួលគោលនយោបាយ

តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការការពារ

៤. តួនាទីនៃវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ - ទស្សនទាននេះ សំដៅលើការ

ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ ឱ្យមានការសន្ទនារវាងអាជ្ញធ
ា រកង
្រុ និងកម្មករបម
្រ ល
ូ 

yy

ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ និងធ្វើផែនការ

ព្រមព្រៀង អាជ្ញាធរក្រុង អាចគាំទ្រដល់កម្មករប្រមូលសំរាម

yy

ផ្សព្វផសា
្ យ "គមង
្រោ សាកល្បងភាពជាដគ
ៃ ស
ូ មប
្រា ន
់ វានវុ តន
្ត ៍

ស្រាយ ដែលនឹងផ
 ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ទាំងមូល

yy

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

ទាញយកធនធានដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបាន។

yy

បង្កើតចរន្ដការងារអនុលោមតាមគម្រោងសាកល្បង

yy

អនុវត្តគមង
្រោ សាកល្បងរួមជាមួយការរាយការណ៍ពវី ឌ្ឍនភាព

yy

ការវាយតម្លៃពាក់កណ្ដាលគម្រោង

សំរាមក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ។ តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សា និងក
 ិច្ច
ក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងការធ្វើការងារឆ្ពោះទៅរកដំណោះ
ក្នុងនោះរួមទាំងភាពល្អប្រសើរជាងមុននៃការញែក

និងការ

៥.	ការអប់រំ និងការយល់ដឹង - ទស្សនទាននេះ គឺជាការរៀបចំ
យទ
ុ នាកា
្ធ
របង្កន
ើ ការយល់ដង
ឹ ជាសាធារណៈឱ្យស្របតាមបរិបទ
របស់កម្ពុជា

ដោយមានការចូលរួមពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធនៅគ្រប់

កម្រិត និងគ្រប់ផ្នែកនៃសង្គម កម្ពុជា។ ទស្សនទាននេះ នឹង
ផ្តោតលើសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីប្រធានបទដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពី

គុណតម្លៃ វប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្រ្តក្នុងមូលដ្ឋាន និងផ្សារភ្ជាប់
ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងផងដែរ។

ផន
ែ ការដើមប្ ធ
ី ដ
ើ្វ ណ
ំ
រើ ឈានទៅមុខជាមួយកិចខ
្ច ត
ិ ខំនះេ តមវូ្រ 

ឱ្យមា
 នធាតុចល
ូ ពីអក
្ន ពាក់ពន
័ ជា
្ធ ច្រន
ើ ព្រមទាំងកិចស
្ច មប
្រ សមល
ួ្រ

គាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំរបស់ ក.ជ.អ.ច. និង អង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី។

គោលវិធព
ី ហជ
ុ ហា
ំ នដល
ែ តវូ្រ បានស្នឡ
ើ ង
ើ ដើមប្ ជ
ី រំ ញ
ុ ទស្សនទាន
ទាំងអស់នេះ

ទៅជាសកម្មភាពមានដូចខាងក្រោម។

ការកែ

សម្រួលលើសកម្មភាព និងកាលវិភាគពេលវេលាលម្អិត ដើម្បីអម

មកជាមួយគោលវិធីនេះ នឹងត្រូវពិនិត្យលម្អិតបន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះ
យោបល់ជាមួយសមាជិកក្រុមការងាររួចហើយ។

ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តសាកល្បងដែលត្រូវបានស្នើឡើង
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រួមមាន
yy

ក.ជ.អ.ច. និងអង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី

yy

អនុវត្តសាកល្បង

ការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងខេត្តកែប"

ការងារ

និងរៀបចំផែនការ

បានព្រមព្រៀងគ្នា

ដែល

ឆ្ពោះទៅសម្រេចបានដំណាក់កាលសំខាន់ៗ

ការប្រមូលព័ត៌មាន៖

ខ្លឹមសារសង្ខេបស្ដីពីវឌ្ឍនភាព

និង

មេរៀនជាបទពិសោធន៍ បញ្ចប់សកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បង។
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ធាតុចូល ធនធាន និងកិច្ចសហការសម្រាប់
សកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បង

ដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមដំណើរការនៃការរៀបចំសកម្មភាពសាកល្បង

តារាងមួយ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយគូសបញ្ជាក់ពី ការចូលរួម
របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលចាំបា
 ច
 ់ យន្ដការក្នុងការអនុវត្ត ធាតុចេញ

ដែលត្រូវបានរំពឹងទុក ធនធាន និងទិន្នន័យដែលត្រូវការ។
ព័ត៌មានមូលដ្ឋានខាងលើ

ត្រូវបានផ្ដល់ជូនក្នុងតារាងខាង

កម
្រោ ដល
ែ ផ្ដលព
់ ត
័ មា
៌ នលម្អត
ិ បន្ថម
ែ ទៀតសមប
្រា គោ
់ លវិធី ដល
ែ

ត្រវូ បានស្នឡ
ើ ង
ើ ចំពោះសកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បងទាំង ០៥ ដល
ែ 
បានរៀបរាប់ខាងលើ ក្នុងផ្នែក "ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទស្សនទានសាក

ការចេញផ្សាយរបាយការណ៍លម្អិត

និងស
 ង្ខេប

របស់

ល្បងទាំង ០៥"។

តារាងទី ៤៖ ធាតុផ្សេងៗទាំង ០៥ នៅ
 ក្នុងទស្សនទានសកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បងដែលត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់ខេត្តកែប
ចំណច
ុ ដែលតវូ្រ ផ្តត
ោ ក្នង
ុ
ការសាកលប្ ង

១. អភិបាលកិច្ច

ទិដ្ឋភាព

ំ ល់ yy អាជ្ញាធរស្រុក/ក្រុង
yy ការគ្រប់គ្រងសណ
រឹងនាពល
េ បច្ចប
ុ ប្ ន្ននះេ

ខេត្ត (រាប់បញ្ចូល

ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ ដល
ែ តវូ្រ 

និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត និង

ពុបា
ំ នឆ្លើយតបចំពោះ
បានដាក់ចេញក្នុង

អនុក្រឹត្យល
 េខ ១១៣
ប្រកាសលេខ ០៧៣
និងល
 ិខិតបទដ្ឋាន

គតិយុតដែ
្តិ លពាក់ព័ន្ធ
ទៀតឡើយ។

yy ការគាំទ្រ និងការ

ទាំងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច
មន្ទីរបរិស្ថាន

ខេត្តផងដែរ)
yy រដ្ឋាភិបាលនៅ

ថ្នាក់ជាតិ (តាមរយៈ
ក្រុមការងារបច្ចេក
ទេស)

គោលបំណង
yy ការត្រួតពិនិត្យ

ច្បាស់លាស់លើ

ការអនុវត្តការគ្រប់

គ្រងសំណល់ដោយ

អនុលោមតាមលិខិត

បទដ្ឋានគតិយុត្តិនានា
yy ការសម្របសម្រួល

កត្តាហិរញ្ញវត្ថុ/
សេដ្ឋកិច្ច

ការចំណាយ៖ ចំណាយ yy អ្នកចូលរួមដែលត្រូវ
រយៈពេលខ្លី

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធ

មានភាពអនុលោម
អត្ថប្រយោជន៍៖ទទួល
បានប្រសិទ្ធភាព
រយៈពេលមធ្យម

និងការត្រួតពិនិត្យក្នុង និងរយៈពេលវែង
លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ
ជាងមុនព
 ីថ្នាក់ជាតិ

ធនធានដែលចាំបាច់

បានចាត់តាំងពី

អាជ្ញាធរនីមួយៗ

yy ជំនួយបច្ចេកទេស
ដើម្បីគាំទ្រដល់
អន្តរកាល

yy យន្តការ/ទំនាក់ទំនង
ផ្លូវការរវាងដៃគូ

អភិវឌ្ឍន៍ និងយន្ត
ការផ្លូវការរបស់រដ្ឋ

ពិនត
ិ យ្ តាមដាន និង

(ឧទហរណ៍ក្រុមការ

នៅមានកមត
ិ្រ

ជាដើម)

វាយតម្លៃ ពីថ
 ្នាក់ជាតិ
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អ្នកចូលរួម

ងារបច្ចេកទេស

ដំណាក់កាលដែលត្រូវបានស្នើឡើងន
 េះ ធ្វើការសន្មតពីការដាក់បញ្ចូលការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុង និងការសម្រេចចិតទាក់
្ត ទងជាមួយការរៀបចំរបាយការណ៍

សិក្សា
វិសាលភាពនិងស
 កម្មភាពអនុវត្តសាកល្បង។

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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ចំណច
ុ ដែលតវូ្រ ផ្តត
ោ ក្នង
ុ
ការសាកលប្ ង

២. បច្ចេកវិទ្យា និង
ប្រព័ន្ធបែបវិមជ្ឍការ

ទិដ្ឋភាព

អ្នកចូលរួម

គោលបំណង

កត្តាហិរញ្ញវត្ថុ/
សេដ្ឋកិច្ច

ការផ្ទេរធនធានដោយ

អាជ្ញាធរស្រុក/ក្រុង ខេត្ត

អនុវត្តសកម្មភាពគ្រប់

ការចំណាយ៖ ការ

ចំណេះដឹងដល់តំបន់

វិស័យឯកជន

សហគមន៍

ចំណាយលើការបណ្ដុះ

ផ្ទាល់ និងការផ្តល់

លំនៅដ្ឋានដែលពុំទាន់

និងប្រតិបត្តិករ

ទទួលសេវាគ្រប់គ្រាន់

គ្រងសំណល់តាម

ក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូច

និងដែលមានអត្រា

ចំណាយមូលធន និង

បណ្ដាល ដើម្បីអនុវត្ត
ប្រព័ន្ធ

អត្ថប្រយោជន៍៖ជម្រើស

ប្រមូលសំរាមទាប

ដែលអស់ចំណាយទាប
ជំនួសឱ្យប
 ្រព័ន្ធបែប
មជ្ឈការ

៣. សេវាប្រមូល
សំរាមគ្របដណ្តបទា
់ ំង
ស្រុង និងកែលំអ
ទីលានចាក់សំរាម

ធ្វើការកែសម្រួលកិច្ច

អាជ្ញាធរស្រុក/ក្រុង ខេត្ត

រៀបចំវិធីសាស្រ្តសាក

សំរាមនាពេលបច្ចុប្បន្ន

វិស័យឯកជន

បញ្ហាសេវាប្រមូលសំរាម សេវា និងការកែលំអ

សន្យាផ្តល់សេវាប្រមូល
ដោយធ្វើការពិចារណា

និងប្រតិបត្តិករ

ពីមរ
េ ៀនដែលទទួលបាន

ល្បងដើម្បីដោះស្រាយ
ដែលមិនមានការគ្រប

ដណ្តប់ ពេញលេញ និង
បញ្ហាទីលាន ចាក់សំរាម
និងផ
 ្តោតលើឱកាសកែ
លំអដែលងាយស្រួល
ក្នុងការអនុវត្ត

៤. តួនាទីន
 ៃវិស័យ
ក្រៅប្រព័ន្ធ

គិតរហូតមកដល់ពេល
បច្ចុប្បន្ននេះ អភិបាល

កិចក
្ច ្នុងវិស័យនេះ ធ្វើការ
ពិចារណាតិចតួច

ប៉ុណ្ណោះលើផ
 លប៉ះពាល់
សង្គម ដែលបង្កឡើង

អាជ្ញាធរស្រុក/ក្រុង ខេត្ត
និងថ្នាក់ជាតិ

អង្គការ/ស្ថាប័នដែលជួយ
សម្របសម្រួលវិស័យ
ក្រៅប្រព័ន្ធ

លើការអនុវត្តការពង្រីក
ទីតាំង

អត្ថប្រយោជន៍៖ការ

បន្ថយការចំណាយលើ

បរិស្ថាន និងសុខភាព
សម្រាប់អាជ្ញាធរ និង
ប្រជាពលរដ្ឋ

ការចំណាយ៖ ចំណាយ

ស្តីពីគំរូសហការរវាង

វិធីសាស្រ្តបែបកម្មវិធី

និងក្រៅប្រព័ន្ធ

ចូលរួមពី វិស័យក
 ្រៅ

មានការពិគ្រោះយោបល់ លើការចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍

ដោយសារការគ្រប់

ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការ
ប្រព័ន្ធ

អត្ថប្រយោជន៍៖ឱកាស

គ្រងសំណល់

yy តំបន់សម្រាបអ
់ នុវត្ត
សាកល្បង

yy ការផ្តល់ជំនួយបច្ចេក
ទេសសម្រាប់ធ្វើការ

វិភាគ/សិក្សាពីស
 មិទ្ធិ
លទ្ធភាព

yy ធនធានសម្រាប់

អនុវត្តសាកល្បង

ការចំណាយ៖ ចំណាយ yy តំបន់សម្រាបអ
់ នុវត្ត

រៀបចំវេទិកាដើម្បីឱ្យ

វិស័យផ្លូវការ

ធនធានដែលចាំបាច់

មួយចំនួន សម្រាប់ធ្វើការ
ចែករំលែកប្រាក់ចំណូល
ដែលបានពីការទាញ

សម្ភារៈមកប្រើប្រាស់

ឡើងវិញ និងការកែលំអ
ជីវភ
ា ពរស់នៅរបស់

ប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន

សាកល្បង

yy ការផ្តល់ជំនួយបច្ចេក
ទេសសម្រាប់ធ្វើការ

វិភាគ/សិក្សាពីស
 មិទ្ធិ
លទ្ធភាព

yy ធនធានសម្រាប់

អនុវត្តសាកល្បង

yy ការគាំទ្រពី រដ្ឋាភិបាល
ដើម្បីឱ្យមានការរៀប

ចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់
និងការធ្វើសកម្មភាព
នានា

yy ធនធានសម្រាប់

សម្របសម្រួលកិច្ច
ពិគ្រោះយោបល់

yy ការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញ
អន្តរជាតិ ដែលមាន

បទពិសោធន៍ធ្វើការ

ងារជាមួយនឹងវិស័យ
ក្រៅប្រព័ន្ធ

ឱកាសតិចតួច
៥. ការអប់រំ និង
យល់ដឹង

លទ្ធភាពផ្នែកថវិការបស់ អាជ្ញាធរស្រុក/ក្រុង ខេត្ត

រៀបចំគំរូសម្រាប់បង្កើន

ការចំណាយ៖ ចំណាយ yy ការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាល

កម្រិត សម្រាប់ការអប់រំ

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

វិធីសាស្រ្តបែបកម្មវិធី

រដ្ឋាភិបាល នៅមាន

និងការបង្កើនការយល់
ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

ប្រតិបត្តិករ វិស័យឯកជន ការយល់ដឹងពីសំណល់
អង្គការពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើ
ការងារតាមសហគមន៍

អង្គការ/ស្ថាប័នដ
 ែលជួយ
សម្របសម្រួល

គោលដៅ

លើការចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត

ដល់កិច្ចពិគ្រោះ

ដើម្បីអប់រំ និងជំរុញឱ្យ

សហគមន៍

មានការចូលរួមពី
ប្រជាពលរដ្ឋ

អត្ថប្រយោជន៍៖ផល

ដែលបានពីការវិនិយោគ
ក្នុងរយៈពេលវែង និង

រយៈពេលខ្លី លើការកែ
លំអឥរិយាបថរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ
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របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

យោបល់នៅតាម
yy ធនធានសម្រាប់

រៀបចំសកម្មភាព
និងសម្ភារៈនានា

ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្ត

គម្រោងសាកល្បងនេះ

កិច្ចសម្រប

សម្រួលរួមគ្នារបស់ដៃគូអនុវត្ត គឺមានភាពចាំបាច់ជាពិសេស។ ការ
ជួយសម្របសម្រួលនេះ

នឹងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់

នាពេលបច្ចុប្បន្នឡើងវិញជាមួយគោលបំណងចុងក្រោយក្នុងការ

បង្កត
ើ ឱ្យមានបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រប្រកបដោយនិរន្ដភាព និងមានបស
្រ ទ
ិ ផ
្ធ ល

yy

yy

yy

yy

ជាមួយ អង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី។ នេះជាស្ថាប័នជា
 តិទទួលខុស

ត្រូវក្នុងការបញ្ជ្រាបនិរន្ដរភាពទៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃ

សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

yy

តួនាទីក្នុងការអនុវត្តសាកល្បង៖ សម្របសម្រួលសកម្មភាព

ជាមួយអង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី

yy

នាយកដ្ឋន
ា គប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់រង
ឹ របស់កស
្រ ង
ួ /ក្រសង
ួ បរិសន
ា្ថ ៖
ទទួលខុសត្រូវក្នុងការមើលខុសត្រូវផ្នែក និយ័តកម្មលើសកម្ម

yy

yy

ក្រសង
ួ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច និងហ
 រិ ញ្ញវត្ថ៖
ុ ស្ថប
ា ន
័ នាំមខ
ុ របស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

ដែលឆ្លើយតបចំពោះសំណួរស្ដីពីការមើលខុសត្រូវផ្នែកសារ
ពើពន្ធ និងថវិកា។

តួនាទីក្នុងការអនុវត្តសាកល្បង៖

ដឹកនាំលើសំណួរពាក់ព័ន្ធ

ជាមួយការមើលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការយកថ្លៃសេវា និង
ការធ្វើកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់។ ផ្ដល់ធាតុ

ចូលធនធានមនុស្សដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង

សាកល្បង។

និងការមើលខុសត្រូវកាន់តែប្រសើរឡើងលើការគ្រប់

ផ្ដល់ធាតុចូលផ្នែកធនធានមនុស្សដែលចាំ

បាច់សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង។

ខេត្តកែប៖ អាជ្ញាធរមើលខុសត្រូវកិច្ចការរបស់ខេត្តកែប ដែល

មានតួនាទីជាចន
ើ្រ ក្នង
ុ ពល
េ បច្ចប
ុ ប្ ន្នកង
ុ្ន ការគប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់
ក្នុងក្រុងកែប។

តួនាទីកង
ុ្ន ការអនុវត្តសាកល្បង៖ ចូលរួម និងចូលរួមចំណក
ែ ក្នង
ុ 

កិច្ចពិភាក្សា ដើរតួនាទីប្រកបដោយការស្ថាបនាក្នុងការដោះ

មនុស្សដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង។

ក្រុងកែប៖ អាជ្ញាធរមើលខុសត្រូវលើកិច្ចការរបស់ក្រុងកែប។

តួនាទីកង
ុ្ន ការអនុវត្តសាកល្បង៖ ចូលរួម និងចូលរួមចំណក
ែ ក្នង
ុ 
កិច្ចពិភាក្សា ដើរតួនាទីប្រកបដោយការស្ថាបនាក្នុងការដោះ

ដែលបច្ចុប្បន្នមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ ផ្ដល់ធាតុចូលធន

ចំពោះសំណរួ នានាពាក់ពន
័ ជា
្ធ មួយកំណទ
ែ ម្រងទា
់ ក់ទងជាមយ
ួ 

ធនធានមនុស្សដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តសាកល្បង។

ជាពិសេសលើសំណួរដែលទាមទារឱ្យ

សយ
្រា សំណរួ ស្ដព
ី កា
ី រទទួលខុសត្រវូ មើលខុសត្រវូ លើសណ
ំ ល់

តួនាទីកង
ុ្ន ការអនុវត្តសាកល្បង៖ ផ្ដលកា
់ រគាំទក
្រ ង
ុ្ន កិចឆ
្ច យ
ើ្ល តប

កិច្ចជាទូទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់។ ផ្ដល់ធាតុចូលផ្នែក
yy

yy

ភាពគ្រប់គ្រងសំណល់ថ្នាក់ជាតិ។

បច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់ ក៏ដូចជាអភិបាល

ជាមួយអភិបាលកិច្ច

នាំមុខលើសំណួរទាក់ទង

ដល
ែ បច្ចប
ុ ប្ ន្នមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ ផ្ដលធា
់ តច
ុ ល
ូ ធនធាន

មនុស្ស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្ត
yy

តួនាទីក្នុងការអនុវត្តសាកល្បង៖

សយ
្រា សំណរួ ស្ដព
ី កា
ី រទទួលខុសត្រវូ មើលខុសត្រវូ លើសណ
ំ ល់

និងផ្ដល់ធាតុចូលផ្នែកធនធាន

សាកល្បង។

ផ្ទៃក្នុងនិងការសម្របសម្រួលរវាងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល។

គ្រងសំណល់។

ការពិពណ៌នាពីអ្នកចូលរួមនីមួយៗ និងតួនាទីរបស់ពួកគេនៅ
ក.ជ.អ.ច.៖ ដៃគក
ូ ង
ុ្ន ការអនុវត្តអនុសស្ រណៈនៃការយោគយល់

ទាក់ទងជាមួយសំណួរស្ដីពីវិមជ្ឈការ ការមើលខុសត្រូវការងារ

ទៀត

តែល្អប្រសើរនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង។

yy

ស្ថាប័ននាំមុខរបស់រដ្ឋាភិបាល

មានការបកសយ
្រា បញ្ជក
ា ឱ
់ យ្ ច្បាស់សមប
្រា ក
់ ណ
ំ
ទ
ែ មង
្រ ប
់ ន្ថម
ែ

ដែលនឹងនាំឱ្យសម្រេចបានលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់កាន់

ក្នុងសកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បង មានដូចខាងក្រោម។

ក្រសួងមហាផ្ទៃ/គ.ជ.អ.ប៖

yy

ធានមនស
ុ ស្ ដល
ែ ចាំបាច់សមប
្រា កា
់ រអនវុ តគ
្ត មង
្រោ សាកល្បង។

អង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី៖ ដៃគូក្នុងការអនុវត្ត អនុស្សរណៈនៃការ
យោគយល់ជាមួយ ក.ជ.អ.ច. និងដឹកនាំការសម្របសម្រួល
សកម្មភាពក្រុមការងារ។

តួនាទីក្នុងការអនុវត្តសាកល្បង៖ សម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនា

និងការសម្រេចចិត្តក្នុងការគាំទ្រដល់ការអនុវត្តសកម្មភាពអនុវត្ត

សាកល្បងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ ផ្ដល់ធាតុចូលផ្នែកធនធនមនុស្ស
និងការគាំទ្រជំនួយបច្ចេកទេស
គម្រោងសា
 កល្បង។

ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្ត

តារាងទី ៥ បង្ហញ
ា ពីតមវូ្រ ការ ធាតច
ុ ល
ូ ពីសប
ា្ថ ន
័ ដគ
ៃ ទា
ូ ង
ំ ០៦

ដើមប្ អ
ី នុវត្តសកម្មភាពសាកល្បងណាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នរា ម
ួ គ្ន។
ា

តារាងទី ៥៖ ធាតុចូលសំខាន់ៗដែលត្រូវការពីដៃគូនៅក្នុងសកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បងដែលត្រូវបានស្នើឡើងទាំង ០៥
ស្ថាប័នដៃគូ

អភិបាលកិច្ច

បច្ចេកវិទ្យា/
ប្រព័ន្ធ

សេវាប្រមូលសំណល់គ្របដណ្តប់
ទាំងស្រុង/កន្លែងចាក់ស
 ំរាម

គ្រប់គ្រងស
 ំណល់រឹង

ក្រសួងមហាផ្ទៃ/គ.ជ.អ.ប

ü

កម្ពស់ការយល់ដឹង

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ខេត្តកែប
អង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី

ü

ü

ក្រុងកែប
ü

ការអប់រំ/ការលើក

ប្រព័ន្ធ

ក.ជ.អ.ច.
ក្រសួងបរិស្ថាន/នាយកដ្ឋាន

វិស័យក្រៅ

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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ការផ្ដត
ោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លក
ើ ណ
ំ
ទ
ែ ម្រងគោ
់
លនយោបាយ

សប
្រ តាមគោលបំណងនស
ៃ កម្មភាពសាកល្បងដល
ែ លើកឡើង

៣. កំណត់ពីធនធានដែលចាំបាច់ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការ

មានលក្ខណៈប្រទាក់ក្រឡាគ្នា។ អនុសាសន៍ទាំងនេះ ត្រូវបាន

ចំណូល ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការចាំបាច់៖ ស្របគ្នានឹង

ខាងក្រោមនេះ ជាអនុសាសន៍គោលនយោបាយមួយចំនួន ដែល
រៀបចំឡ
 ើង

ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗក្នុងការ

គ្រប់គ្រងសំណល់ដែលត្រូវបានកំណត់រកឃើញក្នុងខេត្តកែប និង
ត្រូវកែសម្រួលបន្ថែមទៀត ផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃសកម្មភាពសាក

ល្បងនីមយ
ួ ៗ។ អនុសាសន៍ទាង
ំ នេះ ឆ្លយ
ើ តបចំពោះគោលបំណង

និងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តបង្កើន

ការពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់លើការពិនិត្យតាមដាន

និង

វាយតម្លៃ អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្ត និងក្រុងកែប ត្រូវ
ធានាឱ្យមានការផ្តល់ធនធានឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់

ដើម្បីគាំទ្រ

ដល់ការសម្រេចគោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់តាម

ជាច្រន
ើ ក្នង
ុ ពេលជាមួយគ្នា ប៉ន
ុ ្តែ ផត
្តោ ជុវំ ញ
ិ ទស្សនទានជាមូលដន
ា្ឋ 

រយៈភាពដៃគូនៅមូលដ្ឋាន។

ចក្រា ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ និងប្រសិទ្ធភាពចំណាយ។

សំណល់រឹង។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តកែប

មួយចំនួន ដូចជា ការអភិវឌ្ឍបៃតង និរន្តរភាពបរិស្ថាន សេដ្ឋកិច្ច
សកម្មភាពសាកល្បងសំខាន់ៗ

ទស្សនទាននីមួយៗរួមមាន៖

ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង

១. ពង្រឹង ការិយាល័យសាធារណៈការ ដឹកជញ្ជូន អនាម័យ
បរិស្ថាន និងស
 ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ក្នុងរដ្ឋបាលក្រុងកែប៖

សកម្មភាពនះេ មានគោលបំណងពង្រង
ឹ គណនេយយ្ ភាពរបស់
អាជ្ញាធរក្រុងលើការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅមូលដ្ឋាន

ជាមួយ

គ្នានឹងការផ្តល់លទ្ធភាពបង្កើនការយល់ដឹងរបស់មន្ត្រីក្រុងពី

ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់រង
ឹ ។ សកម្មភាពនេះ ជាការផត
្តោ

ផងដរែ លើការធានានូវភាពជោគជ័យនៃការផ្ទរេ តួនាទីតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្
សេវាគ្រប់គ្រងសំណល់ទៅឱ្យអាជ្ញាធរក្រុងកែប

ជាពិសេស

ការិយាល័យដែលទើបបង្កើតថ្មី ឱ្យមានចំនួនម
 ន្ត្រី និងថ
 វិកា
គ្រប់គ្រាន់។

២. រៀបចំប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ ដើម្បីគាំទ្រការធ្វើ
វិមជ្ឈការ និងការកែលអ
ំ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រគ្របគ
់ ង
្រ ស
 ណ
ំ ល់រង
ឹ តា
 ម

រយៈការផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ៖ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធ
ភាពប្រតិបត្តិការ និងដំណើរការប្រព័ន្ធឱ្យបានរឹងមាំ ចាំបាច់

ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាន និងវា
 យ
តម្លៃ។

គួរមានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះលើ

ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រង ដូចជា ការបំពេញការងារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
និងរដ្ឋបាលរបស់អង្គភាពគ្រប់គ្រងសំណល់

ដោយធ្វើការ

សម្របសម្រួលជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅ

ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក៏ដូចជាផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង
ជាមួយការពិនិត្យតាមដានប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

នៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។

ការស្វែងយល់ឱ្យបានគ្រប់ជ្រុង

ជ្រោយពីប្រភេទសំណល់ និងបរិមាណសំណល់ មានសារៈ

សំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិការ និង
ការវិនិយោគ ព្រមទាំងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការគ្រប់
គ្រងសំណល់

ជាពិសេស

ប្រភេទសំណល់ផ្សេងៗគ្នា។

ជម្រើសយន្តការផ្តល់ថវិកា

នេះតម្រូវឱ្យមានការវិភាគលើ

គាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រង

ពឹងអាសយ
័្រ លើការបម
្រ ល
ូ ថ្លស
ៃ វា
េ គប
្រ គ
់ ង
្រ ដោយបត
្រ ប
ិ តក
ិ្ត រ

វិស័យឯកជនដែលនាំឱ្យសេវាប្រមូលសំរាមនេះ ផ្តោតការ
យកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើនលើតម្រូវការរបស់

សហគ្រាស

ពាណិជ្ជកម្មដែលជាអ្នកបង្កើតសំរាមក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ។ ដើម្បី

យកចិត្តទុកដាក់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើការគ្រប់គ្រងសំណល់
នៅថ្នក
ា ស
់ ហគមន៍ ថវិកាសមប
្រា ប
់ ត
្រ ប
ិ តកា
ិ្ត រសំណល់ចាបា
ំ ច់
ត្រូវមានការពង្រីក និងស្វែងរកបន្ថែមពីប្រភពផ្សេងៗ។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ អភិបាលកិច្ច

៤. សាកល្បងគំរូភាពជាដៃគូវាងរដ្ឋ និងវិស័យឯកជន ដែលរួម
បញ្ចូលការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ដើម្បីគាំទ្រការញែក

សំរាមនៅបភ
្រ ពដើមផ្ទល
ា ដ
់ ល
ែ ជាផ្នក
ែ មួយនៃសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ច
្ច ក្រា៖

គម្រោងល
 ើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវបានរកឃើញថា មាន
ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនការចូលរួមក្នុងការញែកសំណល់។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ អភិបាលកិច្ច

ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបគ្រប់គ្រង

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ អភិបាលកិច្ច
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គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីក្រុង

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

រដ្ឋបាលក្រុងកែប អាចទទួលបានលទ្ធផលនេះ តាមរយៈការ
អនុវត្តគំរូសាកល្បងដែលមានឈ្មោះថា ធនាគារសំណល់។

ប្រជាពលរដ្ឋ អាចទទួលបានការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ពីសំរាម

ស្ងួត (ប្លាស្ទិក លោហៈ និងអា
 លុយមីញ៉ូមជាដើម) ដែលបាន

យកទៅដាក់នៅធនាគារ។ គំរូមួយទៀត គឺជាការដាក់ប
 ញ្ចូល
កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់ដែលមាន

សប
្រា ។
់ ការខិតខំបង
ឹ្រ បង
្រែ ប្រមល
ូ សំរាមរបស់កម្មករក្នង
ុ វិសយ
័ 
ក្នង
ុ និងកប
្រៅ ព
្រ ន
័ ្ធ អាចកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមនៅទីលាន
ចាក់សំរាមក្នុងខេត្តកែប

ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់ការលើក

កម្ពសជ
់ វី ភាពរស់នៅរបស់បជា
្រ ពលរដ្ឋងាយរងគះ្រោ ផងដរែ ។

រដ្ឋបាលក្រុងកែប គួរតែបង្កើតកន្លែងប្រមូលសំរាមស្ងួតដែល
អាចកែច្នៃបាន

និងធ្វើការងារជាមួយនឹងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

ដើម្បីបង្កើតគំរូសហការគ្នាសម្រាប់ការប្រមូល

និងលក់

សំណល់ ដែលអាចកែច្នៃបានទៅជាផលិតផលថ្មី និងប្រភព
នៃថាមពល។

ភាពជាដៃគូជាមួយដេប៉ូទិញ-លក់អេតចាយ

និង/ឬវិសយ
័ ឯកជន គួរតែជាផ្នក
ែ មួយនៃគរំ សា
ូ កល្បងទាង
ំ ពរី 

ផងដែរ ដើម្បីបញ្ជូនសំណល់ទៅកាន់កន្លែងកែច្នៃសំណល់។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ ការអប់រំ និងការយល់ដឹង
និងតួនាទីរបស់វិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

៥. បង្កើតភាពជាដៃគូ

ដើម្បីសាកល្បងការផលិតជីវឧស្ម័នពី

៧. រៀបចំផន
ែ ការសកម្មភាព ដើមប្ ធា
ី នាឱ្យមានទីលានចាក់សរា
ំ ម

គ្មន
ា អុកស៊ស
ី ន
ែ (Anaerobic Digestion) ដែលអាចបញ្ចៀស

ចំណាយទាប ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន៖ ខេត្ត

ធ្វើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពនៃការធ្វើជីកំប៉ុស្តនៅនឹងប្រភព

ការនៅទីលានចាក់សំរាម។ ផ្លូវចូលទៅកាន់ទីលាននេះគួរតែ

សំណល់សរីរាង្គពផ
ី សា
្ រនៅខត
េ ក
្ត ប
ែ តាមរយៈការបំបក
ែ ដោយ
សំណល់សរីរាង្គចេញពីទីលានចាក់សំរាមចុងក្រោយ

និង

សំណល់ផ្ទាល់៖ ទីផ្សារ និងកន្លែងផ្តល់សេវាអាហារ រួមទាំង
កន្លែងកែច្នៃអាហារផ្សេងទៀត

បង្កើតបានសំណល់សរីរាង្គ

ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន។ សំណល់សរីរាង្គ អាចប្រើប្រាស់ជាវត្ថុ
ធាតុដើមសម្រាប់ដំណើរការឡជីវឧស្ម័ន ដែលជាដំណើរការ

មួយជួយកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមក្នង
ុ ពល
េ ជាមួយគ្នអា
ា ចជួយ

ផលិតជីវឧស្មន
័ បានផងដែរ។ ទីផសា
្ រក្នង
ុ កង
្រុ កែប ផល
្ត ឱ
់ កាស
សាកល្បងគំនិតផ្តួចផ្ដើមនេះជាមួយនឹង

កម្មវិធីឡជីវឧស្ម័ន

ជាតិ ដើម្បីគាំទ្រដល់និរន្តរភាពក្នុងការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់
រឹងក្នុងក្រុងកែប។

សំណល់សរីរាង្គ

ក៏ជាឱកាសមួយទ
 ៀត

សមប
្រា ធ
់ ជ
ើ្វ ក
ី ប
ំ ស
ុ៉ សម
្ត
ប
្រា ប
់ ប
ើ្រ ស
្រា ក
់ ង
ុ្ន វស
ិ យ
័ កសិកម្ម។ កង
្រុ 
កែប

គួរតែធ្វើការវាយតម្លៃសមិទ្ធិលទ្ធភាពសម្រាប់ការធ្វើជី

កំប៉ុស្តនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់នៅ ក្នុងតំបន់ដែលមិនទទួ លបាន

ការផ្តល់សេវាប្រមូលសំរាម។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ បច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធបែប

វិមជ្ឈការ

៦. បង្កត
ើ ផែនទីបង្ហញ
ា ផ្លវូ ដើមប្ ស
ី មច
្រេ ឱ្យបាននូវការប្រមល
ូ សំរាម
ទូទាំងខេត្តកែប៖

ការពង្រីកការគ្របដណ្តប់នៃការប្រមូល

សំរាមឱ្យបានទាំងស្រុង

មានសារៈសំខាន់

ដើម្បីឆ្លើយតប

ចំពោះបញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់ដែលខេត្តកែប
កំពុងជ
 ួបប្រទះ។
ខេត្តបែបនេះ

ការជំរុញឱ្យមានការប្រមូលសំរាមទូទាំង

នឹងជ
 ួយឱ្យរដ្ឋបាលខេត្តកែប

អាចឆ្លើយតប

ចំពោះបញ្ហានៃការដុតសំរាមពាសវាលពាសកាល និងបញ្ហា
កើនឡើង ប្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រផងដែរ។ ការកំណត់គោលដៅ

ច្បាស់លាស់

និងជំហានដែលចាំបាច់

ត្រឹមត្រូវ

កែប

និងកែលំអប្រតិបត្តិការដោយវិធីសាស្រ្ត

ដែល

គួរតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការកែលំអប្រតិបត្តិ

ជួសជុល និងការប្រតិបត្តិការ គួរតែផ្លាស់ប្តូរតា
 មរយៈការកាត់
បន្ថយការដុតសំរាម ការទុកដាក់ស
 ំរាមឱ្យបានសមស្រប និង
ការប្រើប្រាស់សម្ភារសម្រាប់គ្របសំរាមជាប្រចាំ
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖

ដើម្បីជួយ

សេវាប្រមូលសំរាមគ្រប

ដណ្តប់ទាំងស្រុង និងកែលំអទីលានចាក់សំរាម

៨. គាំទ្រដល់ការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមបង្កើនការយល់ដឹង

ដើម្បី

អប់រប
ំ ជា
្រ ពលរដ្ឋពសា
ី រៈសំខាន់នៃការចោលសំរាមឱ្យបានតម
ឹ្រ 

ត្រូវ ផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាព និងបរិស្ថានដែលបង្កឡើង
ដោយសារការដុតសំរាម

និងការផាកពិន័យចំពោះករណី

ចោលសំរាមពុំបានត្រឹមត្រូវ៖ មានតែតាមរយៈការគាំទ្រ និង

ការជំ រុ ញ ឱ្ យ មានការចូ ល រួ ម ពី ប្រ ជា ពលរដ្ឋ នៅ មូ ល ដ្ឋា ន តែ
ប៉ុណ្ណោះ

ដែលអាចធ្វើឱ្យមានភាពជឿនលឿនពិតប្រាកដ

ឆ្ពោះទៅរកការកែលំអការគ្រប់គ្រងសំណល់។ ការបង្ហាញពី

សញ្ញយ
ា ង
ា៉ រឹងមាំរបស់អក
្ន ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋន
ា គឺជាការបង្ហញ
ា 
ពីការប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តសកម្មភាព ដើម្បីផ្សព្វផ
 ្សាយសារនេះ ។

សកម្មភាពទាំងនេះ អាចរួមមានការរៀបចំយុទ្ធនាការសម្អាត
ឆ្នេរ

ដោយមានការដឹកនាំពីមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋាន

ការរៀបចំ

ព្រត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍ផសា
្ រភ្ជប
ា ជា
់ មួយនឹងការញែកសំរាម ការកាត់បន្ថយ
ការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិក

ឬការប្តេជ្ញាមិនដុតសំរាមតាមទីវាល

និងម
 ិនចោលសំរាមខុសច្បាប់ជាដើម។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖ ការអប់រំ និងការយល់ដឹង

ជាមាគ៌ាបង្ហាញផ្លូវ

យ៉ាងច
 ្បាស់ ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅ។

សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រោម៖

សេវាប្រមូលសំរាមគ្រប

ដណ្តប់ទាំងស្រុង និងកែលំអទីលានចាក់សំរាម

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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សន្និដ្ឋាន

លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ និនាកា
្ន រឈានឡើងនៃកណ
ំ
ន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច

និងកំណើនវិស័យទេសចរណ៍ ដើរតួនាទីសំខាន់ ក្នុងការព្យាករណ៍

yy

ចន្លោះខ្វះខាតក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដីត្រូវការ

របស់វិស័យសំណល់នាពេលបច្ចុប្បន្ន បង្កឱ្យមានបញ្ហាប្រឈមគួរ
ឱ្យកត់សម្គាល់រួចទៅហើយ។

ថ្វីបើនៅមានសំណួរជាច្រើនក្ដី

យើងសង្កេតឃើញយ៉ាង

ច្បាស់ថា បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងការកែលំអការគ្រប់គ្រង
សំណល់ក្នុងខេត្តកែប ពុំមែនជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានោះ
ទេ

ផ្ទុយទៅវិញ

គឺជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកអភិបាលកិច្ចនៃវិស័យ

នេះ។ បញ្ហប
ា ឈ
្រ មផ្នក
ែ អភិបាលកិចដ
្ច ល
៏ ស
ើ លប់ទាង
ំ អស់ន
 ះេ ជា

ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រង

yy
yy

ការអភិវឌ្ឍយន្ដការដែលជួយធានាលំហូរធនធានសម្រាប់ការ

វិនិយោគចាំបាច់ក្នុងវិស័យនេះ។
ការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌដ៏រឹងមាំ

ក្នុងនោះរួមមានទាំងវិធានការ

សម្រាប់ ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ និងការប្រមូល
ទិនន
្ន យ
័ ដល
ែ អនញ
ុ ត
ា្ញ ឱ្យអាចតាមដានលទ្ធផលនៃការអនវុ ត្ត
ការងារ។

ចំណុចខ្លាំងរបស់ការសិក្សានេះ គឺជាការនាំយកទស្សនទាន

លទ្ធផលធ្វើឱ្យភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកថវិកា និងដែនស
 មត្ថកិច្ច

ចម្រុះជាច្រើនពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន

ដែលស្ថាប័ននីមួយៗ

ណាខ្លះ ថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ខេត្ត ឬថ្នាក់ក្រុង ដែលគោរពតាមបទដ្ឋាន

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ការអនុវត្តនាពេលកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះ ឬយ៉ាងណា។

ពោលគឺថ្នាក់ក្រុង ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ រួមជាមួយការគាំទ្ររបស់

គ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាសញ្ញានៃការភាន់ច្រលំ ថាតើ សមត្ថកិច្ចកម្រិត

ចូលរួមចំណែកតាមវិធីផ្សេងៗគ្នាចំពោះការបំពេញមុខងាររបស់

គតិយុត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ឬថាតើ ជាក់ស្ដែងសមត្ថកិច្ច ផ្អែកទៅលើ

ផ្ដើមគំនិតនេះ ផ្អែកលើការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំង ០៣ ថ្នាក់

ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចទាំងអស់នេះ រួមមាន៖
yy

ការអនុវត្តវិមជ្ឈការឱ្យបានពេញលេញ និងអនុលោមតាមទាំង
ស្រុងជាមួយអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងស
 ំរាម
សំណល់រឹងទីប
 ្រជុំជន។
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ដើម្បីឱ្យគាត់អាច

សំណល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ទុកពីសេចក្ដីត្រូវការក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់នាពេលអនាគតក្នុង
ខេត្តកែប។

ការកសាងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋាន

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

ការផ្ដួច

អង្គការអន្តរជាតិ ពោលគឺ អង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី។

ការវិភាគក្នុងរបាយការណ៍នេះ បានផ្តល់នូវចំណុចចាប់ផ្ដើម

សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុង
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
ដែលក្រុងកែបជួបប្រទះ

រួមទាំងបញ្ហាប្រឈមផែ្នកអភិបាលកិច្ច

និងបានបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅ
 មុខជាច្រើន

ដល
ែ អាចយកទៅអនវុ តបា
្ត ននៅទីកង
្រុ ផ្សង
េ ទៀតក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ ។

ឧបសម្ពន
័ ្ធ ១៖ ការសិកសា
្ ឯកសារពាក់ពន
័ ម
្ធ ន
ុ ការចុះបម
្រ ល
ូ ទិនន
្ន យ
័

គម្រោង៖ គោលនយោបាយ និងការធ្វើផែនការស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីប្រជុំជនសម្រាប់ខេត្តកែប
ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩

ដៃគូ៖

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ក្រសួងបរិស្ថាន លេខាធិការរដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់

គាំទ្រាំដោយ៖

អង្គការមូលនិធិអាស៊ី

រៀបចំដោយ៖

Christopher Godlove, THINKCities

	ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ការសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធមុនការចុះប្រមូលទិន្នន័យ
១.១. សាវតារ

១. សេចក្ដីផ្ដើម
អង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊ី កំពង
ុ ធ្វកា
ើ រងារជាដៃគជា
ូ មួយ កម
្រុ ប្រក
ឹ សា
្

ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព លើការសិកសា
្ មួយ ដោយផ្ដត
ោ ការយក
ចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លកា
ើ រគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់រង
ឹ ក្នង
ុ កង
្រុ កែប។

ការសិកសា
្ 

នេះ ត្រវូ បានរៀបចំឡង
ើ ដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល តបបញ្ហប
ា ឈ
្រ មក្នង
ុ ការកែលអ
ំ

ការអនុវត្ត និងប្រពន
័ គ
្ធ ប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់រង
ឹ ទីបជ
្រ ជ
ំុ ន នៅក្នង
ុ កង
្រុ មាន
ទំហត
ំ ច
ូ និងមធ្យម ដូចជាកង
្រុ កែបជាដើម។ ទីបក
ឹ្រ សា
្ ជាតិពរី រូប និង
ទីបក
ឹ្រ សា
្ អន្តរជាតិមយ
ួ រូប

នឹងធ្វកា
ើ រសិកសា
្ រួមគ្នជា
ា មួយអ្នកតំណាង

របស់រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពជា
ុ និងបុគល
្គ ក
ិ របស់អង្គការមូលនិធអា
ិ ស៊។
ី

ឯកសារ "ការសិកសា
្ ឯកសារពាក់ពន
័ ម
្ធ ន
ុ ការចុះប្រមល
ូ ទិនន
្ន យ
័ "

នាពេលនេះ ត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ដើមប្ ជ
ី យ
ួ សម្រល
ួ ដល់ការយល់ដង
ឹ ពី

គោលនយោបាយ អភិបាលកិច្ច ហេដរា្ឋ ចនាសម្ពន
័ ្ធ ធនធាន ការធើ្វ

កិច្ចពិភាក្សាជាមួយ

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

និងក្រសួងបរិស្ថាន បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការស្ថាបនា
បន្ថែមលើបទពិសោធន៍របស់ខេត្តកែបក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់

ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានគំរូ ទីក្រុងបៃតង និងដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំ
ក្នុងការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ទីក្រុងគោលដៅ ដែលត្រូវ

បានធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍បៃតងសាកល។ បន្ថែមលើ
ការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់សហគមន៍អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ថា

ក្រុងកែប ជាទីក្រុងមាននិរន្តរភាពផ្នែកបរិស្ថាន បទពិសោធន៍របស់
ក្រុងកែប ត្រូវបានយកគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង សម្រាប់យកទៅ
ប្រើប្រាស់ជាគំរូដល់ក្រុងគោលដៅដទៃទៀត

ក្នុងការធ្វើការវាយ

តម្លៃលើយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងសំណល់នាពេលអនាគត។

ផែនការ សមត្ថភាព និងលិខត
ិ បទដ្ឋន
ា គតិយត
ុ ដ
ិ្ត ល
ែ នឹងជះឥទ្ធព
ិ ល

ដល់ការគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់រង
ឹ ក្នង
ុ ខេតក
្ត ប
ែ នាពេលបច្ចប
ុ ប្ ន្ននះេ និង
នៅពេលអនាគត។ ក្នង
ុ អំឡង
ុ ដំណាក់កាលទីពរី នៃគមង
្រោ នេះ កម
្រុ 
ការងារ នឹងធ្វទ
ើ ស្សនកិចផ
្ច ល
ា្ទ ទៅ
់ ខេតក
្ត ប
ែ ដែលជាឱកាសសមប
្រា ់
ការសិកសា
្ ពីការអនុវត្ត
ដោយផ្ទល
ា ់

និងស្ថន
ា ភាពក្នង
ុ ការគ្របគ
់ ង
្រ កាកសំណល់

និងដើមប្ ប
ី ម
្រ ល
ូ ព័តមា
៌ នបន្ថម
ែ ទៀតស្ដព
ី កា
ី រគ្របគ
់ ង
្រ

សំណល់រង
ឹ ក្នង
ុ មូលដ្ឋន
ា ។

រូបភាពទី ១៖ យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីការញែក
សំរាមនៅទីប្រភព (Heng, 2017)

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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ទិ ដ្ឋ ភា ពសំ ខា ន់ ៗ ជាច្រើ ន ដែ ល ទាមទារឱ្ យ មានការយកចិ ត្ត

ទុកដាក់ និងដែលត្រូវបានលើកឡើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរ រួមមាន៖
yy

ការកែច្នៃសំណល់/ការទាញយកធនធានមកប្រើប្រាស់វិញ

yy

ការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយា

yy

ការចូលរួមពីអាជីវកម្ម និងវិស័យទេសចរណ៍

yy

ទីភ្នាក់ងារប្រមូលសំណល់

yy

ការផលិតជីកំប៉ុស្ត

yy

សមាហរណកម្មទីលានចាក់សំរាម

yy

ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសចំពោះការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុង

ធាតុចូលដើម្បីរៀបចំឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយ ដែលអាច
ត្រូវបានពិចារណានៅថ្នាក់ជាតិ

និងសហគមន៍នានា

ដែលមានលក្ខណៈដូចខេត្តកែប និងការបង្កើតគំរូការគ្រប់គ្រង
សំណល់ដែលមានលក្ខណៈសព្វជ្រុងជ្រោយ និងឆ្លើយតបចំពោះ
ចំណុចខ្សោយរបស់ប្រព័ន្ធនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ។

គោលបំណងរបស់ការសិក្សានេះ គឺដើម្បីអភិវឌ្ឍការយល់ដឹង

ពីការអនុវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់ និងសេចក្ដីត្រូវការនាពេល

អនាគតក្នុងក្រុងកែប។ គោលបំណងទាំងអស់នេះ ត្រូវបានតាក់

តែងឡើង ដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់ដៃគូគម្រោង ក៏ដូចជា

របស់មន្ត្រីក្រុងកែប និងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសហគមន៍ផងដែរ។ កិច្ច
ពិភាក្សា នឹងមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើន រាប់ចាប់
តាំងពីមន្ត្រីគ្រប់កម្រិត វិស័យឯកជន និងអាជីវកម្ម ព្រមទាំងអ្នកធ្វើ
ការងារផ្នែកសំណល់ក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ។

ក្នុងខេត្តកែប រួមទាំងការបោះចោលសំណល់នៅទីលានចាក់

សំរាម ការបោះចោលសំណល់ដោយខុសច្បាប់ និងការដុត
សំណល់
yy

បង្កន
ើ ការយល់ដង
ឹ ពីលនា
ំ ំ និងប្រសទ
ិ ផ
្ធ លនៃការបម
្រ ល
ូ ស
 រា
ំ ម

yy

ស្វង
ែ យល់ពក
ី ត្តានានាដែលជះឥទ្ធព
ិ លលើអាកប្បកិរយា
ិ របស់

និងអាជីវកម្មក្នុងមូលដ្ឋានទាក់ទងជាមួយការចោល

ស្វង
ែ យល់ពសា
ី រៈសំខាន់នត
ៃ នា
ួ ទីយន
េ ឌ័រនៅក្នង
ុ ការគ្របគ
់ ង
្រ

សំណល់

(គោលនយោបាយ

និង/ឬលិខិត

បទដ្ឋានគ
 តិយុត្តិ និង/ឬការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត និងវិធានការនៅ

កម្ពុជានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ២០០០

បានចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេស

ដើម្បីពិនិត្យកែសម្រួលឡើង

វិញលើទំនាក់ទំនងរវាងអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់

មូលដ្ឋន
ា និងបានជះឥទ្ធព
ិ លលើការផ្ដលស
់ វា
េ នានាក្នង
ុ ទីបជ
្រ ជ
ំុ ន។
នៅក្នុងវិស័យសំណល់ វិមជ្ឈការ បានធ្វើឱ្យការងារប្រមូល និង
ចោលសំណល់ភាគច្រើន

ត្រូវបានជួលទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន

ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

គឺជាក្រុមហ៊ុនលេចធ្លោជាងគេបំផុត។

ថ្វីបើ

យុទសា
្ធ សគ
្រ្ត ប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់នះេ ពឹងផ្អក
ែ យ៉ង
ា ខ្លង
ំា លើជនា
ំ ញ និង
ភាពដែលអាចបត់បែនបានរបស់វិស័យឯកជនក្ដី ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្រ្ត

នេះ ក៏បន្សល់ទុកឱ្យមានចន្លោះខ្វះខាតគួរជាទីកត់សម្គាល់លើការ
គប
្រ ដណ្ដបរ់ បស់សវា
េ និងលើលទ្ធផលអនវុ ត្តការងារផ្នក
ែ បរិសន
ា្ថ

ដល
ែ និយត
័ កររដ្ឋភ
ា បា
ិ ល មានភាពស្ទក
ា ស
់ រើ្ទ ឬមិនមានសមត្ថភាព
អាចដោះស្រាយបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។
ច្រើន

ចន្លោះខ្វះខាតជា

គឺជាលទ្ធផលកើតចេញពីប្រព័ន្ធដែលកង្វះធនធាន

សមត្ថភាព។

ចំណុចខ្សោយទាំងអស់នេះ

និង

ក៏បណ្ដាលមកពីការ

និងការមើលខុសត្រូវមិនបានច្បាស់លាស់ផងដែរ

ដែលមានស្រាប់។

១.៤. វិធីសាស្រ្តនៃការសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធ
ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងខាងលើ បារ៉ាម៉ែត្រ និងវិធីសាស្រ្ត

នៃការសិក្សា ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
ក) តំបន់សិក្សា៖

ព្រំដែនរដ្ឋបាលសម្រាប់ការសិក្សានេះ

ត្រូវ

បានកំណត់ថា គឺជាខេត្តកែប ដោយក្នុងនោះរួមទាំងក្រុងកែប
ផងដែរ។

ទីតាំងបោះចោលសំណល់

(ទីលានចាក់សំរាម

និង/ឬកន្លែងចាក់សំរាម) ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
សំណល់រឹងរបស់ក្រុងកែប

ក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកដ៏

សំខាន់នៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់ការសិក្សានេះ។

ពោធិ៍ កោះទន្សាយ ក៏ជាផ្នែកនៃតំបន់សិក្សាផងដែរ។

កោះ

ខ) គោលវិធីបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង៖

ថ្នាក់ខេត្ត) ដែលដំណើរការបានល្អ/មិនបានល្អ ព្រមទាំងកិច្ច

អាស្រយ
័ ដោយការចាប់អារម្មណរ៍ បស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ លក្នង
ុ ការបង្កត
ើ

ស្ថានភាពឱ្យប្រសើរឡើង។

ពិចារណាលើគោលវិធីបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការគ្រប់គ្រង

ខិតខំនាពេលកន្លងមកដែលត្រូវបានធ្វើឡើង

40

ដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ

ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យមានភាពអសកម្ម និងការពឹងផ្អែកលើតែប្រព័ន្ធ

ស្វង
ែ យល់ពល
ី នា
ំ ន
ំ ៃការបង្កត
ើ សំណល់រង
ឹ ក្នង
ុ តំបន់គោលដៅ

ស្វែងយល់ពីវិធានការ

១.៣. វិមជ្ឈការ និងការគ្រប់គ្រងសំណល់

កំណត់តួនាទី

គោលបំណងជាក់លាក់ រួមមាន៖

yy

ជាកិច្ចគាំទ្រដល់ការកែលំអ

ដោយក្នង
ុ នោះ កម
្រុ ហ៊ន
ុ ស៊ន
ី ទ្រី ដែលជាប្រតប
ិ ត្តក
ិ រប្រមល
ូ សំណល់

១.២. គោលបំណងនៃការកំណត់ក្របខ័ណ្ឌការងារ

yy

បន្ថែមទៀតដោយរបៀបណា ដើម្បីធានាឱ្យប្រព័ន្ធមានការអភិវឌ្ឍ

ការគ្រប់គ្រងសំណល់ទាំងមូលឱ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង។

មកលើការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅខេត្តកែប

សំណល់

ម្តេច និងកំណត់រកថាតើតួនាទី និងទំនាក់ទំនង គួរត្រូវបានពង្រឹង

ទៅទីតាំងផ្ទាល់ ព័ត៌មាន និងការវិភាគ នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជា

ទីផ្សារ និងក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្ម។

គ្រួសារ

អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់ធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងដូច

ប្រសើរឡើង។ បន្ទាប់ពីការសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងទស្សនកិច្ច

ទិដភា
្ឋ ពចាំបាច់មយ
ួ ទៀត គឺការវាយតម្លល
ៃ ឥ
ើ ទ្ធព
ិ លនវៃ ម
ិ ជ្ឈការ

yy

ការសិក្សា ក៏មានគោលបំណងស្វែងយល់ថាតើអាជ្ញាធរ និង

ដើម្បីកែលំអ

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

ឱ្យមានគំរដ
ូ ល
ែ អាចយកទៅអនវុ តប
្ត នបា
្ត ន ការសិកសា
្ នះេ នឹង

សំណល់រង
ឹ ពោល ជាវិធសា
ី សដ
្រ្ត ល
ែ ដាក់បញ្ចល
ូ ទស្សនទាន

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រៀបធៀប

ការដឹកជញ្ជន
ូ ការកែចៃ្ន ប្រពត
ឹ្រ ក
ិ្ត ម្ម និងការបោះចោល) បន្ថែម

បំផុត សម្រាប់បរិបទប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុងទាំងនេះ បានបង្ហាញ

ស្ដីពីសមាហរណកម្មការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង (ការប្រមូល

លើការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើនិរន្តរភាពផ្នែកបរិស្ថាន
របស់ប្រព័ន្ធនេះ។ ការពិចារណាដទៃទៀតដែលនឹងត្រូវដាក់

បញ្ចូល មានដូចជា ទិដ្ឋភាពផ្នែកសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ

និងដំណើរការក្នុងការ

កំណត់ថាតើគួរកែសម្រួលយកគំរូពីខាងក្រៅយា៉ងណាឱ្យបានល្អ
នូវវិធីសាស្រ្តថ្មីៗ

ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់ប្រកបដោយភាព

ជោគជ័យ ដោយបប
ើ្រ ស
្រា ធ
់ នធាន និងសមត្ថភាពបច្ចក
េ ទស
េ ដល
ែ 
មានស្រាប់។ ការពិពណ៌នាដោយសង្ខេបពីគំរូនីមួយៗ រួមទាំងការ

យេនឌ័រ និងអ្នកប្រមូលសំណល់ក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ ព្រម

ពិ ព ណ៌ នា ដោយសង្ខេ ប ពី ទិ ដ្ឋ ភា ពនានាដែ ល ធ្វើ ឱ្ យ គំ រូ ទាំ ង នេះ

របស់ក្រុមទាំងពីរនេះ ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុង

ឧទាហរណ៍គំរូមួយចំនួនពីទីក្រុងក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលបានអនុវត្តវិធី

ទាំងការចូលរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

និងផ្នែកប
 ច្ចក
េ ទេស

ខេត្តកែប។

គ) ប្រភពទិនន
្ន យ
័ បន្ទប
ា ប
់ ន្ស៖
ំ ប្រភពទិនន
្ន យ
័ បន្ទប
ា ប
់ ន្សំ តវូ្រ បាន

កំណត់កង
ុ្ន ដំណាក់កាលសិកសា
្ ឯកសារពាក់ពន
័ ្ធ ហើយនឹងតវូ្រ

មានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកពីគេ និងបានទទួលជោគជ័យ។
សាស្រ្តថ្មីៗក្នុងការងារគ្រប់គ្រងសំណល់ រួមមាន៖
yy

ពង្រីកនៅពេលបានរកឃើញប្រភពព័ត៌មានថ្មីៗ។ ការស្រាវ

កង
្រុ Alapuzzha (រដ្ឋ Kerala, ប្រទស
េ ឥណ្ឌា - ចំនន
ួ ប
 ជា
្រ ជន៖

១៧៤.០០០ នាក់) - ក្រុងនេះ បានបង្កើតឱ្យមានយុទ្ធនាការ

"ផ្ទះស្អាត ទីក្រុងស្អាត" ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ

ជវ្រា និងការពិនត
ិ យ្ លើឯកសារពាក់ពន
័ ្ធ តវ្រូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយ

ការញែកសំណល់នៅប្រភព។ ការអនុវត្តសាកល្បងតូចមួយ

អង្គការមូលនិធិអាស៊ី ចំណែកប្រភព ឯកសារបន្ថែម ត្រូវបាន

ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តក្នុងភូមិមួយក្នុងចំណោមភូមិទាំង ៥២

ដាក់បញ្ចូល ដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងពីក្រុងកែប។ ម្យ៉ាងទៀត

របស់ក្រុង ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ហើយបន្ទាប់មកទៀត មានភូមិ

ព័តមា
៌ នដូចជាស្ថន
ា ភាពសេដក
្ឋ ច
ិ ្ច ការអភិវឌ្ឍន៍ ភូមសា
ិ ស្រ្ត -ល-

ចំនួន ១១ ទៀត បានអនុវត្តបន្ថែម។ បរិក្ខារផលិតជីកំប៉ុស្ត
និងជីវម៉ាស ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមគ្រួសារ តាមរយៈមាន

របស់កង
្រុ ដែលមានស្ថន
ា ភាព និងលក្ខណៈបជា
្រ សាសស
្រ្ត ដ
្រ ៀង

ការឧបត្ថម្ភទុនពីរដ្ឋាភិបាល ដោយក្នុងនោះ បរិក្ខារផលិតជី

គ្នាជាមួយក្រុងកែប ក៏ត្រូវបានប្រមូលផងដែរ។ ទិន្នន័យន
 េះ

កំប៉ុស្តមួយមានតម្លៃ ១៥០ រូពី (២ ដុល្លារ) កន្លែងផលិត

នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ ដើម្បីបំពេញបន្ថែមឱ្យទិន្នន័យខ្វះខាត

ជីវម៉ាសម
 ួយ មានតម្លៃ ៣.៣៧៥ រូពី (៥០ ដុល្លារ)។

របស់ក្រុងកែប ដោយដើរតួនាទីជាធាតុចូលត
 ំណាង។ ម្យ៉ាង

មជ្ឈមណ្ឌលធ
 ្វើជីកំប៉ុស្តខ្នាតតូច

ទៀត ការសិក្សានេះ ក៏ស្វែងយល់ពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត

សហគមន៍សម្រាប់គ្រួសារ

និងកត
ឹ្រ យ្ ច្បាប់ជាធរមានដល
ែ មានឥទ្ធព
ិ លលើការគ្របគ
់ ង
្រ លើ

ត្រូវបានកសាងឡើងក្នុង

ដែលមិនមានបរិក្ខារធ្វើជីកំប៉ុស្ត

នៅតាមផ្ទះ (Venugopal, n.d.)។

សំណល់ក្នុងខេត្តកែបផងដែរ។

ឃ) ប្រភពទិន្នន័យចម្បង៖ ក្រុមការងារ នឹងចុះសិក្សានៅមូលដ្ឋាន
ផ្ទល
ា ់ ដើមប្ ប
ី ម
្រ ល
ូ ការយល់ឃញ
ើ ព័តមា
៌ ន និងទិនន
្ន យ
័ បន្ថម
ែ

ពីប្រភពព័ត៌មានចម្បង តាមរយៈការសម្ភាសន៍អ្នកពាក់ព័ន្ធ
សំខាន់ៗ ដែលរួមមានអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល/
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន ទីភ្នាក់ងារម្ចាស់ជំនួយ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ក៏ដូចជាអ្នកតាំងលំនៅក្នុងមូលដ្ឋាន

(ម្ចាស់តូប អ្នកធ្វើអាជីវកម្មក្នុងផ្សារ អ្នករស់នៅតាមលំនៅដ្ឋាន
វិស័យសណ្ឋាគារ/ភោជនីយដ្ឋាន សាលារៀន។ល។)

ង) ធាតុចូលបន្ថែម៖ ក្នុងសកម្មភាពចុះទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ នឹងមាន
ការថតរូប ដើម្បីចងក្រងជាឯកសារពីការអនុវត្តផ្នែកការគ្រប់

រូបភាពទី ២៖ បរិក្ខារធ្វើជីកំប៉ុស្តនៅក្រុង Alappuzha

គ្រងសំណល់រង
ឹ ក៏ដច
ូ ជាដើមប្ ផ
ី ត
ិ្ត យកទិដភា
្ឋ ពស្ដព
ី ស
ី ន
ា្ថ ភាព

ផ្លូវ ឆ្នេរ សមុទ្រ ទីសាធារណៈ និងបរិក្ខារដទៃទៀតផងដែរ។

បន្ថែមលើនេះ ការសិក្សា នឹងមានការកត់សម្គាល់ពិសេសពី
តួនាទីរបស់ស្រ្តី និងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងការប្រមូលសំណល់

yy

ក្រុង Panaji (រដ្ឋ Goa, ប្រទេសឥណ្ឌា - ចំនួនប្រជាជន៖
៤០.០០០ នាក់) - Panaji ត្រូវបានបែងចែកទៅជាតំបន់គ្រប់

ផងដែរ។ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី បានបង្កើតឯកសារម៉ាទ្រីស

គ្រងសំណល់ចំនួន

១២

ដោយតំបន់គ្រប់គ្រងស
 ំណល់

សិក្សា។ ឯកសារនេះ នឹងដើរតួនាទីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់

ចាំបាច់ត្រូវញែកកាកសំណល់ទៅជា ៥ ចំណែក៖ សំណល់

ដែលជួយតម្រង់ទិសការគិតគូរជុំវិញគោលបំណងរបស់ការ

នីមួយៗ

ការងារនាពេលខាងមុខ។

សើម ប្លស
ា ក
ិ្ទ ក្រដាស និងកាតុង លោហៈ និងកែវ និងសំណល់

១.៥. គំរូ “ទីក្រុងបៃតង”

បញ្ជូនទៅកន្លែងធ្វើជីកំប៉ុស្ត សំណល់ស្ងួត ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ

ឯកសារយោងស្តីពី គំរូ "ទីក្រុងបៃតង" ត្រូវបានចងក្រងឡើង

ស្ថិតនៅក្រោមអ្នកមើលខុសត្រូវម្នាក់។

គ្រួសារ

មិនអាចកែច្នៃប្រើប្រាស់វិញបាន។ សំណល់សើម ត្រូវបាន
ស្ថានីយញែកសំណល់។ បញ្ហាប្រឈមពីរ គឺការគ្រប់គ្រងក្លិន
របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

41

នៅទីតាំងកែច្នៃសំណល់សើម

និងបរិមាណសំណល់ដែល

មានការកើនឡើងកាន់តែច្រើន។ ក្រុង គិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ
ចំនួន ៣៦៥ រូពី (៥ ដុល្លារ) ពីគ្រួសារនីមួយៗ និង៣០០១០.០០០ រូពី (៤ ទៅ ១៤៤ ដុល្លារ) សម្រាប់សណ្ឋាគារ។
ក្រុងលក់សំណល់ដែលបានញែករួចទៅឱ្យឈ្មួញ
ហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ង់ (Agarwal, 2017)។

និងក្រុម

ក្រុង Mysuru (រដ្ឋ Karnataka, ប្រទេសឥណ្ឌា - ចំនួន

yy

ប្រជាជន៖ ៩២០.០០០ នាក់) - កង
្រុ នេះ ត្រវូ បានជ្រស
ើ រើស

២. ទ
 ិដ្ឋភាពទូទៅពីការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹង
ក្នុងក្រុងកែប
ក្រុងកែប

គឺជាសហគមន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតូចមួយ

ជាកន្លែងទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកដ៏សំខាន់

២០.០០០ នាក់ និងជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំប្រជាជនច្រើនជាងគេ

បំផុតក្នុងខេត្តកែប ដែលជាខេត្តមួយមានទំហំ ៣៣៦ គម២ និង

ប្រជាជនសរុបចំនួន

សហគមន៍

ផងដែរ។

ក្រុងនេះ

និងការញែកសំណល់ជាអតិបរមានៅប្រភព។

ដែលត្រូវបានរំពឹងទុក

ថា នឹងរីកលូតលាស់នាពេលអនាគត។ ក្រុងកែប មានប្រជាជន

ដោយសារតដ
ែ ណ
ំ
រើ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់មានចន
ើ្រ ថ្នក
ា រ់ បស់

ខ្លួន ក្នុងនោះរួមមានការផលិតជីកំប៉ុស្តតាមបែបវិមជ្ឈការតាម

ប៉ុន្តែក៏

៨០.២០៨នាក់។

បើគិតពីទិដ្ឋភាពផ្នែក

រដ្ឋបាល កោះទន្សាយ និងកោះពោធិ៍ ក៏ជាផ្នែករបស់ក្រុងកែប

កំពុងព្យាយាមឈានទៅសម្រេចគោលដៅមិនឱ្យ

មានសំណល់ និងដាក់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន ៣៦.០០០ ដុល្លារ
ដើម្បីបំពេញផែនការនេះ (Aravind, 2014)។

ក្រុង Surabaya (រដ្ឋ Java ខាងកើត ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី –

yy

កែប
ដំណាក់ចង្អើរ

ចំនួនប្រជាជន៖ ៣,៥ លាននាក់) – ក្រុង Surabaya អនុវត្ត
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងតាមសហគមន៍

ក្រោយពេលមាន

ការបិទទីលានចាក់សរា
ំ មដ៏ធម
ំ យ
ួ ដោយមិនបានគង
្រោ ទុក ដែល
ជាហេតុធ្វើឱ្យសំណល់

ត្រូវនៅគរចោលពាសពេញផ្លូវក្នុង

ទីក្រុង។ ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
ដែលបានទទួលការគាំទព
្រ ក
ី ង
្រុ Kitakyushu របស់ជប៉ន
ុ បាន

នាំឱ្យមានការពង្រីកកម្មវិធីនេះ និងការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌល
ធ្វជ
ើ ក
ី ប
ំ ស
ុ៉ ្ត ស្ថន
ា យ
ី ប្រមល
ូ បណ្ដោះអាសន្ន និងបង្កការចូលរួម

រូបភាពទី ៣៖ ផែនទីរដ្ឋបាលខេត្តកែប

ពីអ្នកតាំងទីលំនៅបានកាន់តែប្រសើរ។ ធនាគារសំណល់ ក៏

បានជួ យ សម្រួ ល ដល់ កិ ច្ច ខិ ត ខំ ក្នុ ងការកែ ច្នៃ សំ ណ ល់ យ៉ា ង

ច្រើនផងដែរ តាមរយៈការបង្កឱ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយ
ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពពីពលរដ្ឋកង
ុ្ន ការញែកសំណល់នៅប្រភព (Global
Covenant of Mayors for Climate & Energy, 2019)។

ថា

ការវិភាគឧទាហរណ៍របស់ក្រុង Surabaya បានបង្ហាញ
កត្តាខាងក្រោមមានលក្ខណៈចាំបាច់សម្រាប់ការយក

ទៅអនុវត្តបន្ត៖
yy

ការកសាងសមត្ថភាព៖ អ្នកពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ អស់ បានឆ្លង
កាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនាញ
បង្កើនចំណះេ ដឹង

yy

និង

ភាពជាដៃគរូ វាងវិសយ
័ សាធារណៈ និងឯកជន៖ រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល
ថ្នា ក់ ក្រុ ង លើ ក ទឹ ក ចិ ត្ត ឱ្ យ មានការវិ និ យោ គលើ ប រិ ក្ខា រ
គ្របគ
់ ្រងសំណល់

yy

ការគាំទ្រនៅថ្នក
ា ជា
់ តិ៖ គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍

ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ បានជួយពង្រឹង និង
ជួយជ្រោមជ្រែងដល់កិច្ចខិតខំបន្ថែមទៀត

ប្រអប់ទី១៖ ការវិភាគលើឧទាហរណ៍របស់ក្រុង Surabaya

42

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

២.១. សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ
កែប គឺជាតំបន់មួយហាក់នៅមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍ និងមាន

សក្ដានុពលដ៏ប្រសើរសម្រាប់កំណើនទេសចរណ៍ អាស្រ័យដោយ

ខេត្តនេះនៅជាប់សមុទ្រ និងមានឧទ្យានធម្មជាតិ ព្រមទាំងដីព្រៃដ៏
ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។ វិស័យអេកូទេសចរណ៍ មានភាពទាក់ទាញ

ជាពិសេស អាស្រ័យដោយសម្រស់ធម្មជាតិ និងសភាពស្ងប់ស្ងាត់

នៃឆ្នេរសមុទ្រ និងតំបន់ទេសភាព។ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀត
ភាគច្រើនផ្តោតលើវិស័យកសិកម្ម
ជលផល។

ដូចជាផ្លែឈើ

ម្រេច

និង

២.២. ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុង
ក្រុងគោលដៅនៅកម្ពុជា
ដូចការអនុវត្តទូទៅនៅកន្លែងដទៃទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែរ ការ

គ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

គឺជាប្រព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈចម្រុះទាំង

ទិដ្ឋភាពផ្នែកផ្លូវការផង និងក្រៅផ្លូវការផង ដោយភាគច្រើនប្រមូល
ផ្ដុំនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន

ដោយក្នុងនោះ

សំណល់ច្រើនមានកម្រិតទាប។

អត្រានៃការប្រមូល

នៅក្រុងកំពត

មានតែគ្រួសារ

៣៦% ប៉ុណ្ណោះ ដែលទទួលបានសេវាប្រមូលសំណល់ជាប្រចាំ

(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,

2017)។

កង្វះការប្រមូលសំណល់នេះ

ព្យាយាមស្វែងរកវិធីសាស្រ្តដទៃទៀត

ធ្វើឱ្យអ្នកតាំងលំនៅ

ដើម្បដោ
ី ះស្រាយជាមួយ

គំនរសំណល់ ជាហេតុធ្វើឱ្យមានការចោលសំណល់ខុសច្បាប់ និង
ការដុតសំណល់ ហើយជម្រស
ើ ទាំងពីរនេះ ផ្ដលឱ
់ យ្ មានផលប៉ះពាល់
ផ្នែកបរិស្ថានដូចជា ដី ខ្យល់ និងធនធានទឹក និងផ្នែកសុខភាព។

៩.៥%
០.៥%
២.១%
០.២%
១.១%

១.៦%
២.៣%

៥១.៩%

៩.៩%

កន្លង
ែ ចាក់សរា
ំ ម គឺជាជម្រស
ើ ទូទៅដែលជ្រស
ើ រើសមប
្រា កា
់ រ

ទុកដាក់សំណល់ដែលប្រមូលបាន។

ប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់ភាគ

២០.៩%

ច្រើន គឺមានត្រឹមតែការញែកសំណល់លក្ខណៈគ្រួសារ ដើម្បយ
ី ក
ទៅលក់ឱ្យឈ្មួញកណ្តាលប៉ុណ្ណោះ (Min, 2016)។ វិស័យក្រៅ
ប្រព័ន្ធ

ក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រមូលធនធានមានតម្លៃ

ដូចជាដប PET លោហៈ និងអាលុយមីញ៉ូមជាដើម។

សំណល់សរីរាង្គ មានបរិមាណច្រើនគួរកត់សម្គាល់ នៅគ្រប់

ក្រុងទាំងអស់របស់កម្ពុជា ប៉ុន្តែសំណល់នេះ កម្រត្រូវបានកែច្នៃ
ណាស់ ជាហេតុធ្វើឱ្យសំណល់ទាំងនេះ ត្រូវបានគេយកទៅចោល

នៅកន្លែងចាក់សំរាមដែលបង្កើតឱ្យមានឧស្ម័នមេតាន និងបង្កើត
ឱ្យមានទឹកហៀរចេញពីសំរាម ជ្រាបចូលទៅក្រោមដី និងលើដី។

២.៣. ទ
 ិន្នន័យស្ដីពីសំណល់រឹងនៅខេត្តកែប
និងក្រុងគោលដៅដទៃទៀត
ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីប្រជំុជនក្នុង

ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ នៅមានការខ្វះខាត ដោយសារធនធានសមប
្រា កា
់ រ

គ្របគ
់ ង
្រ សំណល់ មានកម្រត
ិ ព្រមទាំងការខ្វះខាតឧបករណ៍ដម
ើ ប្ ី

វាស់វង
ែ លទ្ធផលអនុវត្តការងារប្រមល
ូ
និងចោលសំណល់។ ដើមប្ ី
គណនាបរិមាណសំរាមចូលមកក្នង
ុ ទីលានចាក់សរា
ំ មឱ្យបានសក
ុ ត
ឹ្រ

យ៉ាងហោចណាស់ ត្រូវមានឧបករណ៍មួយចំនួន ដូចជាជញ្ជីងថ្លឹង

ហើយទាំងអស់នះេ ទាមទារនូវធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ពម
្រ ទាំងប្រតប
ិ ត្តក
ិ រ
ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវ។

ដោយសារកង្វះខាតទិនន
្ន យ
័ និងដើមប្ ផ
ី ល
្ដ ជា
់ ក្របខ័ណកា
្ឌ រងារ

សំណល់អាហារ/សំណល់សរីរាង្គ

សំណល់ប្លាស្ទិក

សំណល់ក្រដាស

សំណល់ជ័រ និងស្បែក

សំណល់វាយនភ័ណ្ឌ

សំណល់សេរ៉ាមិច និងថ្ម

សំណល់ឈើ

សំណល់ផ្សេងៗ

សំណល់កែវ

សំណល់លោហៈ

រូបភាពទី ៤៖ សមាសធាតុសំណល់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ
២០១៥

សំណល់ចណ
ំ អា
ី ហារ និងសំណល់សរីរាង្គដល
ែ ត្រវូ បានបង្កត
ើ

ឡើងនៅក្រុងគោលដៅដទៃទៀតក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា គឺមានចាប់ពី

៦៣% ក្នុងខេត្តសៀមរាប រហូតដល់ ៨០% ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
សំណល់ប្លាស្ទិក និងលោហៈមួយចំនួនត្រូវបានញែកនៅតាមផ្ទះ

និងតាមរយៈវិសយ
័ កប
្រៅ ព
្រ ន
័ ្ធ ដោយសារសម្ភរា ៈទាំងអស់នះេ មាន
តម្លៃខ្ពស់ (Sour, 2017) ។

ការប្រមូលសំណល់៖ យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយចំនួន

៩៩% នៃសំណល់របស់ទីក្រុង ត្រូវបានបោះចោលនៅក្នុងទីលាន
ចាក់សរា
ំ ម ដោយបន្សល់ទក
ុ ធនធានអាចកច
ែ ប
ៃ្ន ប
ើ្រ ស
្រា ឡ
់ ង
ើ វិញ

ប្រមាណតែ ១% ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានប្រមូលដោយអ្នកធ្វើការ

ក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ (Heng, 2017)។ ក្នុងក្រុងកែប ការបង្កើត
សំណល់ត្រូវបានរាយការណ៍ថា មានបរិមាណ ៨,៥ តោន/ថ្ងៃ

ដោយក្នុងនោះមានតែ ៥៧% ប៉ុណ្ណោះនៃសំណល់ទាំងនោះ ត្រូវ

បានយកទៅចាក់នៅកន្លែងចាក់សំរាម

ដែលជាការបង្ហាញឱ្យ

សម្រាប់ការវិភាគ និងការសម្រេចចិត្ត ទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹង

ឃើញថា បរិមាណ សំណល់ដែលនៅសេសសល់ គឺត្រូវបានដុត

ដើមប្ ប
ី ង្កត
ើ ជាក្របខ័ណកា
្ឌ រងារសមប
្រា កា
់ រសិកសា
្ នៅក្នង
ុ ខេតក
្ត ប
ែ ។

សំណល់សរីរាង្គ៖ ដូចបានពិពណ៌នាខាងលើហយ
ើ ថាសំណល់

វិស័យសំណល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់

ការកំណត់សមាសធាតុសំណល់៖ ទិន្នន័យដែលមានបច្ចុប្បន្ន

ចោល ឬត្រូវបានបោះចោលដោយខុសច្បាប់។

សរីរាង្គភាគច្រើន គឺជាសំណល់ម្ហូបអាហារ និងបន្លែ និងមាន

បានមកពីក្រុងនានា អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណ

សមាសធាតុច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសមាមាត្រនៃសំណល់នៅ

វិភាគសំណល់សមប
្រា ខ
់ ត
េ ន
្ត ះេ ។ គោលវិធន
ី ះេ ពុម
ំ ន
ែ ជាវិធសា
ី ស្រ្ត

សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ សំណល់សរីរាង្គ ជាទូទៅមានបរិមាណចាប់ពី

ឬការធ្វើជីកំប៉ុស្តនោះទេ ប៉ុន្តែជាវិធីសាស្រ្តដែលអាចទទួលយក

ជាពិសេសនៅផ្នែកខ្លះនៃតំបន់អាស៊ីភាគខាងត្បូង

ពេលនេះ។ រូបភាពទី ៤ រៀបរាប់លម្អិតពីសមាសធាតុសំណល់

កំពុងមានវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ច ភាគរយសំណល់សរីរាង្គ ក៏មាន

សរីរាង្គមានកម្រិតខ្ពស់ ហើយបន្ទាប់មក គឺមានសំណល់ស្ងួតអាច

និងក្រុងបាត់ដំបងជាដើម មានសំណល់សរីរាង្គ ៦០% ទៅ ៧០%

ឈើ (២,៣%) និងកែវ (១,៦%)(Hul et al., 2015) ។

សរីរាង្គក្នុងអត្រា

លើសមាសធាតុសំណល់ក្នុងខេត្តកែប ដោយសារអវត្តមាននៃការ

ក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងសាកលលោក។

គួរជាទីជឿជាក់សមប
្រា កា
់ រវិភាគលទ្ធភាពគមង
្រោ ទីលានចាក់សរា
ំ ម

៤០-៥០% ចំណែកនៅក្នុងប្រទេស មានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

បានសម្រាប់ការវិភាគកម្រិតមូលដ្ឋាន ដូចដែលយើងកំពុងធ
 ្វើនា

អាចមានរហូតដល់

ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញថា មានសមាមាត្រសំណល់

ការកើនឡើងផងដែរ។ ក្រុងមានទំហំមធ្យម ដូចជាក្រុងសៀមរាប

កែចប
ៃ្ន ប
ើ្រ ស
្រា វ់ ញ
ិ បាន ដូចជាប្លស
ា ក
ិ្ទ (២០%) ក្រដាស (១០%)

ក្នុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ២០០០។ ក្រុងភ្នំពេញ ក៏មានសំណល់

៨០%។

៦៣%

ក្នុងប្រទេសមាន

សំណល់នះេ

ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជា

ផងដែរក្នុងឆ្នាំ២០០៥។

បច្ចុប្បន្ន

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

43

បរិមាណនេះ គឺប្រមាណ ៥១%។ សំណល់ម្ហូបអាហារ អាចផ្ដល់

ដោយផ្សារសាមគ្គីក្នុងខេត្តកំពត មាន ៨០% ដែលនេះ ជាការ

ការបំពុលទឹក

ម្ដង ដូចជានៅទីផ្សារ សាលារៀន សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន។

ឱកាសសម្រាប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាន
និងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាដើម

កែច្នៃជាផលិតផលមានអត្ថប្រយោជន៍

ដូចជា

និងអាច

និងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់

ការបង្កន
ើ គុណភាពដី និងការពារការហូរចះ្រោ ដីក្នុងវិសយ
័ កសិកម្ម
ការដាំដុះ ឧទ្យាន និងព្រៃឈើ។

ខេត្តកែប

ឱកាសទាញយកសំណល់សរីរាង្គពីប្រភពតែ

ក៏មានឱកាសជាសក្ដានុពលជាច្រើនផងដែរក្នុងការ

ទាញយកសំណល់ទាំងនេះ។

ការបោះចោល៖ យោងតាមរបាយការណ៍មួយក្នុងឆ្នាំ២០១៧

តារាងទី ១ ទិន្នន័យពីប្រជាសាស្រ្ត និងសំណល់រឹងរបស់ខេត្តកែប

សាវតារផ្នែកប្រជាសាស្រ្តរបស់ខេត្តកែប

បានឱ្យដឹងថា មានទីតាំងចោលសំរាមចំនួន ៧២ កន្លែង ដែល

បម្រើឱ្យក្រុងទំហំតូច និងមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេស។ ទីតាំងទាំង

អស់នេះ ច្រើនតែជា ទីលានចាក់សំរាមបើកចំហមិនមានសន្តិសុខ

ចំនួនឃុំ/សង្កាត់

៥

ចំនួនប្រជាជន

៤០.៧៦៣

# គ្រួសារ

៨.៩១៧

# ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ

សណ្ឋាគារចំនួន ៧២ + ៦

ខាង

ដទៃទៀត

៧៨)

នេះ អាចនឹងត្រូវបានបោះចោលដោយខុសច្បាប់ ហើយភាគច្រើន

និងកន្លែងកម្សាន្តសប្បាយ

នៅកោះទន្សាយ (សរុបចំនួន
ភោជនីយដ្ឋានចំនួន 56

(យោងតាម tripadvisor)
សូមមើលបញ្ជីរាយឈ្មោះ
សណ្ឋាគារក្នុងខេត្តកែប៖

https://www.kep-cambodia.com/mainpages/
kep-hotels.html
# អ្នកទេសចរជាតិ

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

# អ្នកទេសចរអន្តរជាតិ

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

ទិន្នន័យសំខាន់ៗនៃសំណល់រឹងក្នុងខេត្តកែប

ខ្វះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន សុខភាព សុវត្ថិភាព ឬការចេញចូល។

ចំណុចទាំងអស់នេះ បង្កឱ្យមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកម្មករក្នុង

ប្រព័ន្ធ និងក្រៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់ ក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្បែរ
ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីបរិស្ថានដែលរងការខូចខាត

និង

អសន្តិសុខ។ សំណល់ដែលពុំបានទៅដល់ទីលានចាក់សំរាមទាំង

ត្រូវបានបោះចោលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ឬក្នុងផ្លូវទឹក។ ការសិក្សា
មួយក្នុងឆ្នាំ២០០៤

ធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការ

អន្តរជាតិជប៉ុន បានប៉ាន់ប្រមាណថា ការចោលសំរាមដោយខុស

ច្បាប់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ មានអត្រា ២,៥% នៃបរិមាណ សំណល់

សរុបនៅកណ្តាលក្រុង និងមានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ ១៥% នៅ

តាមតំបន់ជាយក្រុង។ អត្រានៃការដុតសំណល់ មានកម្រិតកាន់តែ
ខ្ពស់ថែមទៀត ពោលគឺ ១៥% នៅមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលក្រុង
និង៥០% នៅតំបន់ជាយក្រុង (Sour, 2017)។

ការបង្កើតសំណល់ក្នុងប្រជាជនម្នាក់៖ ដើម្បីបង្ហាញឱ្យឃើញ

រូបភាពច្បាស់លាស់ស្ដីពីសេណារីយ៉ូការបង្កើតសំណល់នាពេល
អនាគតក្នុងខេត្តកែប ជាដំបូងជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវមាន

បរិមាណសំណល់ក្នុងមួយថ្ងៃ

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

អ្នកផ្ដល់សេវា

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

ការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់
អង្គភាពគ្រប់គ្រងសំណល់

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

ការទទួលស្គល
ា ច
់ ពោ
ំ ះអង្គភាព
គប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់ពស
ី ណា
ំ
ក់
កស
្រ ង
ួ មហាផ្ទៃ

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

ខ្សែបន្ទាត់គណនេយ្យភាពរបស់
អង្គភាពគ្រប់គ្រងសំណល់

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

២០១៦ (CCAC, 2016)។ អាស្រ័យដោយខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្ត

# មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរបស់
អង្គភាពគ្រប់គ្រងសំណល់

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងប្រជាសាស្រ្តប្រហាក់ប្រហែលគ្នា យើង មាន

# កិច្ចសន្យារបស់អង្គភាព
គ្រប់គ្រងសំណល់ក្រុង

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

បរិមាណ ០,៥៨ គីឡូក្រាម សម្រាប់ខេត្តកែប រហូតដល់មានការ

ការគ្របដណ្ដប់នៃការផ្ដល់សេវា

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

ការប្រមូលថ្លៃសេវាប្រចាំខែ

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

ទីលានចាក់សំរាម

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

ចម្ងាយទៅកាន់ទីលានចាក់សំរាម

នឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយ

គាំទ្រដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសំណល់ទីក្រុង និងកិច្ចខិតខំក្នុង

ទីផ្សារ និងប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយ

នានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការសម្រេចចិត្តជុំវិញការគ្រប់គ្រងសំណល់

ការប៉ា ន់ ប្រ មា ណយ៉ា ង សមហេ តុ ផ លពី កា របង្កើ ត សំ ណ ល់ ក្នុ ង
ប្រជាជនម្នាក់

សម្រាប់ក្រុងដែលមានចំនួនប្រជាជនប្រហាក់

ប្រហែលជាមួយប្រជាជននៅក្នុងខេត្តកែប។

ការបង្កើតសំណល់

ក្នុងប្រជាជនម្នាក់ មានចាប់ពី ០,៧៣ គីឡូក្រាម ក្នុងក្រុងភ
 ្នំពេញ
ក្នុងឆ
 ្នាំ ២០១៥ (PPCA, IGES, Nexus, UN Environment, & CCCA,

2018) រហូតដល់ ០,៥៨ គីឡូក្រាម ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ

អាហារ៖ របាយការណ៍មយ
ួ បង្ហញ
ា ថា សំណល់សរីរាង្គបង្កត
ើ ឡើង
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បង្ហាញឱ្យឃើញពី

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

កែប ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាទីក្រុងគោលដៅដែលមានស្ថានភាព

ហេតុផលសមស្របក្នុងការប្រើប្រាស់តួលេខក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្នុង
សិក្សាបន្ថែមលើប្រធានបទនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើង។

២.៤. ឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យ
ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាច្រើននៅថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែល

ការកសាងសមត្ថភាព បានអភិវឌ្ឍឱ្យមានឧបករណ៍ និងធនធាន
ទីក្រុង។ ជាការសំខាន់ដែលត្រូវមានកម្រងព័ត៌មានស្ដីពីសំណល់

ទីក្រុង

និងទិន្នន័យរួមសម្រាប់ក្រុងនីមួយៗ

ដើម្បីធានាឱ្យមាន

ចំណុចយោ
 ងរួម។ សម្ព័ន្ធភាពអាកាសធាតុ និងខ្យល់ស្អាត និង

ធនាគារពិភពលោក

yy

បានបង្កើតឧបករណ៍មួយមានឈ្មោះថា

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រមូល

ឥទ្ធិពលដទៃទៀតនៃអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ នេះ រួមមាន៖

និងការផ្ទៀងផ្ទាត់

ព័ត៌មាននេះ។

កំណត់កាន់តច
ែ បា
្ ស់ពត
ី នា
ួ ទីសខា
ំ ន់ៗដែលក្រសង
ួ និងរដ្ឋបាល
ថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ការមើលខុសត្រូវ

លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់ជូនដល់រដ្ឋបាលក្រុង

ដើមប្ យ
ី ល់ឱយ្ កាន់តច
ែ បា
្ ស់ពត
ី នា
ួ ទី និងការទទួលខុសត្រវូ របស់

ស្រុក

ក្រុងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទងជាមួយសំណល់រឹង ជាការល្អ

ផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌការងារចែងក្នុងប្រកាសលេខ ៨០ ក្រុង

៣.១. ក្រឹត្យច្បាប់/ប្រកាសជាធរមាន

កែប បានអនុម័តឱ្យមានលិខិតូបករណ៍ផ្នែកច្បាប់ ដើម្បីបកស្រាយ

លិខត
ិ បទដ្ឋន
ា គតិយត
ុ ស
ិ្ត ខា
ំ ន់ៗចំនន
ួ ០៣ ដល
ែ គប
្រ ដណប
្ត ់

លើការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅកម្ពុជា៖

អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦៖ ដែលឆ្លើយតបចំពោះសំណួរ ស្ដីពីការ
គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងលើកដំបូងគេបំផុតត្រូវបានអនុម័តក្នុង

បញ្ជាក់បន្ថែមទៀត ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងមូលដ្ឋាន (Min,
2016)។ អនក
ុ ត
ឹ្រ យ្ លខ
េ ១១៣ តវូ្រ បានអនវុ ត្ត ប៉ន
ុ ្តែនៅពទា
ំុ ន់បា
 ន
ជំរញ
ុ ការអនុវត្តពញ
េ លេញពីសណា
ំ
ក់រដ្ឋភ
ា បា
ិ លនៅឡើយ (PPCA
et al., 2018)។

៣.២. ការកំណត់ពីតួនាទី

ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ។
៨០

ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងសម្រាប់

ខេត្ត/ក្រុង៖ ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ដោយក្រសួងមហា

ផ្ទៃ និងក្រសង
ួ បរិសន
ា្ថ គ្របដណ្ដបល
់ ទ
ើ ដ
ិ ភា
្ឋ ពជាចន
ើ្រ នៃការ
គ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងមូលដ្ឋាន

ការកំណត់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការលើកកម្ពស់ក្នុង

គ្រងសំណល់រឹងក្នុងមូលដ្ឋាន។

វិស័យនេះ។

ប្រកាសលេខ

និង

ការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការគ្រប់

ក្នង
ុ ការពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញលើចបា
្ ប់ និងលិខត
ិ បទដ្ឋន
ា គតិយត
ុ ស
ិ្ត មប
្រា ់

yy

និងការគាំទ្រដល់

ការគ្រប់គ្រងសំណល់ ការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវច្បាស់

៣. បរិបទផ្នែកលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

yy

និងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាល និងអង្គភាពថ្នាក់មូល
ដ្ឋាន ដែលបានចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ២០១៥ (Min, 2016)។

ឧបករណ៍វាយតម្លរៃ ហ័សសមប
្រា ទ
់ ក
ី ង
្រុ (City Rapid Assessment
Tool)

អនក
ុ ត
ឹ្រ យ្ លខ
េ ១១៣ បញ្ជក
ា កា
់ ន់តច
ែ បា
្ ស់ថម
ែ ទៀតពីតនា
ួ ទី

រួមមានដូចជា

ការប្រមូល

ការសម្អាត ការទុកដាក់ ការដឹកជញ្ជូន ការកែច្នៃប្រើប្រាស់

ឡើងវ ិញ និងការបោះចោលសំណល់។ ខេត្តកែប ត្រូវបាន
បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប្រកាសនេះ។ ការទទួលខុសត្រូវ
ដែលត្រវូ បានកំណត់រម
ួ មាន៖ ការផ្ដលធ
់ ង
ុ ស
 មប
្រា ផ
់ ក
ុ្ទ ស
 ណ
ំ ល់

ការយល់ដង
ឹ របស់សាធារណជន បទប្បញ្ញតស
ិ្ត មប
្រា កា
់ រចោល

មានភាពមិនទាន់ចបា
្ ស់លាស់ថាតើ មានការិយាល័យបរិសន
ា្ថ

នៅក្នង
ុ កង
្រុ កប
ែ ឬទ។
េ មានការយល់ឃញ
ើ ថា ក្នង
ុ ពល
េ អវតមា
្ត ន

ការិយាល័យបរិសន
ា្ថ ការិយាល័យទទួលបន្ទក
ុ រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ជាអ្នកអនុវត្តការទទួលខុសតូ្រវក្នុងការសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ការគប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់ និងឬការិយាល័យគាំទ្រ និងធ្វផ
ើ ន
ែ ការឃ។
ំុ

តួនាទី និងការទទួលខស
ុ តវូ្រ ដទទ
ៃ ៀតពាក់ពន
័ ្ធ ជាមួយការសមច
្រេ
ចិត្តលើការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
(Min, 2016)។

មានពណ៌នាក្នុងតារាងទី

២

សំណល់។ ល ។

តារាងទី ២ តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់
តួនាទី

ទីប្រឹក្សា

អាជ្ញាធរខេត្ត

មន្ទីរ
បរិស្ថាន

ការធ្វើផែនការ
ការកំណត់ទីតាំងទីលានចាក់សំរាម

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ

វិស័យ

ផ្សេងៗ

ឯកជន






ការធ្វើផែនការថវិកា

















កិច្ចសន្យា



ការអនុវត្ត



ការកំណត់ថ្លៃសេវាប្រមូល និងការប្រមូល



ការគាំទ្រ និងការសម្របសម្រួល







ការតាមដាន និងការមើលខុសត្រូវ







ការវាយតម្លៃ







ការអប់រំ







XXX: ការចូលរួមពេញទំហឹង , XX: ការចូលរួមកម្រិតមធ្យម , X: ការចូលរួមតិច
របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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៤. ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ផ្ដលស
់ វា
េ ទេសចរណ៍ និងហាងកីឡាមុជទឹកកម្សាន្ត បានអនវុ ត្ត

ភាគច្រើនបាន

ពន្ធអក
េ ឡ
ូ ស
ូ ដ
ី៊ ល
ែ បង់ដោយអ្នកទស
េ ចរនៅពល
េ មានការផ្ដល់

ទទួលការគាំទដោ
្រ យថ្លស
ៃ វា
េ ដែលបង់ដោយអ្នកប្រប
ើ ស
្រា ផ
់ ក
ែ្អ លើ

សេវាជូន។ មូលនិធិទាំងអស់នេះ ត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់

បានប៉ន
ា ប
់ មា
្រ ណផ្អក
ែ លើសកម្មភាពរបស់អក
្ន បង្កត
ើ សំណល់ជាក់

កោះ។ មូលនិធិនេះ បានជួយដល់គាំទ្រការគ្រប់គ្រងសំណល់

ទស្សនទានការស្ដរា យកថ្លច
ៃ ណា
ំ
យត្រឡប់មកវិញ។ ថ្លស
ៃ វា
េ តវូ្រ

ដើម្បីឧបត្ថម្ភទុនសម្រាប់កិច្ចខិតខំគ្រប់គ្រងសំណល់នៅលើ

លាក់នោះ ព្រមទាំងទំហំ និងប្រតប
ិ ត្តកា
ិ ររបស់អក
្ន បង្កត
ើ សំណល់។

ឱ្យអាចទប់ទល់លើការចំណាយ

ប្រតិបត្តិករឯកជនដែលគ្រប់គ្រងលើការប្រមូលសំណល់ តាមកិច្ច
សន្យាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលថ្លៃសេវា

ទុន (Willmott et al., 2012)។

និងការផ្ដល់

ប្រអប់ទី ២៖ ពន្ធអេកូទេសចរណ៍របស់កោះ Gili Trawanga

សេវា។ ការមិនបង់ថ្លៃសេវា តែងកើតមានជាសាមញ្ញ ហើយបង្កឱ្យ

នៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

មានបញ្ហប
ា ឈ
្រ មគួរជាទីកត់សម្គល
ា ដ
់ ល់លទ្ធភាពប្រតប
ិ តកា
ិ្ត រផ្នក
ែ

ហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយជាលទ្ធផល
ធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការមិនមានលក្ខណៈអាចព្យាករទុកជាមុនបាន និង
អាចផ្លាស់ប្តូរដោយផ្អែកលើតថភាពជាក់ស្ដែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ការ

៥. គ
 ំរូនៃការគ្រប់គ្រង និងការលើកទឹកចិត្តដើម្បី
លើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

គណនាថ្លស
ៃ វា
េ ប្រមល
ូ សំណល់ពអ
ី ក
្ន ប្រប
ើ ស
្រា ់ ពុត
ំ វូ្រ បានគណនា
ផ្អែកលើបរិមាណសំណល់ដែលត្រូវបានបង្កើតនោះទេ
លើប
 ្រភេទ

និងទំហំប្រតិបត្តិការ។

ប៉ុន្តែផ្អែក

ការសិក្សាអង្កេតមួយនៅឆ្នាំ

២០១៦ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ថ្លៃសេវាប្រមូលសំណល់ គឺមាន
ចាប់ពី ០,៨ ដុល្លារ ដល់ ៣០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ (Min, 2016)។
យន្តការមួយទៀតរបស់កម្ពុជា

គំរូនៃការគ្រប់គ្រងជាច្រើនដែលអាចដើរតួនាទីជាគំរូសម្រាប់

យកមកពិចារណានៅពេលធ្វើផែនការក្នុងខេត្តកែប។ គំរូទាំងនេះ
រួមមានដូចជា៖
yy

ក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់

និងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសអស់តម្លៃទាប

ការវិវត្តដោយចាប់ផើម
្ដ ពីការបង្កើតឱ្យមានកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុន

បានបង្កើតឡើងផ្អែកលើសេចក្ដីត្រូវការក្នុងមូលដ្ឋាន

ការផ្ដល់សេវាដល់អ្នកបង្កើតសំណល់នៅតាមលំនៅដ្ឋាន និងជា

មានលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះបរិមាណ

លក្ខណៈពាណិជក
្ជ ម្ម ដោយសារតែកណ
ំ
ន
ើ តម្រវូ ការជាក់សង
ែ្ដ ។

yy

ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទិដ្ឋភាពនានានៃ

តាមដងផ្លូវនៅក្រោមគម្រោង "ការប្រកួតប្រជែងទីក្រុងស្អាត"
ឬហៅថា "កម្មវិធីទីក្រុងស្អាត"។ កម្មវិធីកំពុងនៅអនុវត្តបន្ដ។
yy

ឥណ្ឌូណេស៊ី ហើយគោលវិធីនេះ ត្រូវបានអនុវត្តដោយជោគជ័យ

សម្រេចពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នីមួយៗហើយ រដ្ឋបាល

ក្រុងធ្វើការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សម្អាតជាក់ស្ដែងតាមរយៈការ

ឥណ្ឌូណេស៊ី

អញ្ជើញមន្ត្រី យុវជន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាអ្នក
តំណាងសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ចំនួន ៤០ ទៅ ៦០

ដើម្បីដោះស្រាយការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ការគ្រប់គ្រង

នាក់ឱ្យមកចូលរួម។

សំណល់នៅក្នង
ុ កន្លង
ែ គោលដៅទស
េ ចរណ៍ដមា
៏ នបជា
្រ បយ
ិ្រ

បានរួមកម្លាំងគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

មូលនិធិអេកូទេសចរណ៍ Gili Eco Trust ដែលជាបណ្ដុំអ្នក
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របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

ចុងសប្ដាហ៍ជាមួយសង្កាត់ទាំង 0៥ របស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើយុទ្ធនា

0៥។ នៅពេល ទីតាំងបោសសម្អាតត្រូវបានស្នើឡើង និង

ពន្ធអក
េ ទ
ូ ស
េ ចរណ៍របស់កោះ Gili Trawanga នៅបទ
្រ ស

គ្រប់គ្រងសំណល់

ក្រុងព្រះសីហនុ៖ ក្រុងមួយនេះ អនុវត្តការងារនៅរៀងរាល់
ការបោសសម្អត
ា ក្នង
ុ សង្កត
ា ណា
់
មួយក្នង
ុ ចំណោមសង្កត
ា ទា
់ ង
ំ

មួយចំនន
ួ (សូមមើលបអ
្រ ប់៖ Gili Trawanga Eco Tax)។

ភាពនេះ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ក្នុងស្រុកមួយ និងអាជ្ញាធរ

ត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំក្នុងការគ្រប់គ្រង
សម្រួលកិច្ចខិតខំរបស់កម្មករក្នុងការប្រមូលសំណល់ចេញពី

លើអ្នកតាំងលំនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ដូចជាថ្លៃសេវាប្រមូលពីអ្នកស្នាក់
ការសវ្រា ជវ្រា បឋមបានកំណត់ឃញ
ើ គំរប
ូ ភ
្រ ទ
េ នេះ នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ

កម្មវិធីទីក្រុងស្អាត៖ ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមួយរបស់កម្ពុជាដែល
សំណល់រង
ឹ របស់កង
្រុ គំរ។
ូ កន្លងមក កង
្រុ ជាចន
ើ្រ បានសមប
្រ

ក៏ពុំបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ឬជិះទូកទៅកាន់កោះនៅក្នុងរង្វង់ខេត្តនេះ។

និងគុណភាពនៃ

for Asia and the Pacific, 2017)។

ទស
េ ចរណ៍កង
ុ្ន មូលដ្ឋន
ា ដល
ែ នឹងអាចបង្កត
ើ ឱ្យមានចំណល
ូ ហើយ

នៅតាមសណ្ឋាគារ

ហើយ

សំណល់ក្នុងមូលដ្ឋាន (Economic and Social Commission

ដោយសារលក្ខណៈពិសេសរបស់ខេត្តកែប ដែលជាគោល

ស្របពេលជាមួយគ្នានោះ

ដើម្បីស្ដារយកធន

ធានពីសំណល់មកវិញ។ មជ្ឈមណ្ឌលស្ដារធនធានចម្រុះ ត្រូវ

ប្រមល
ូ សំណល់ ជាមួយប្រតប
ិ ត្តក
ិ រផ្សារ ហើយវិវត្តសន្សម
ឹ ៗទៅជា

នៃការកំណត់ថ្លៃសេវា

ស្ថន
ា ស្ដរា សំណល់ខត
្នា តូច មានលក្ខណៈវិមជ្ឈការដល
ែ កច
ែ ៃ្ន
យកកាកសំណល់ ទីក្រុងដែលញែករួចហើយ ឬមិនទាន់ញែក

នៅក្នង
ុ កង
្រុ ។ គំរផ
ូ ក
ែ្ន ហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្របគ
់ ង
្រ នេះ ហាក់មាន

និងភ្ញៀវអន្តរជាតិផង កម
្រុ ការងារសវ្រា ជវ្រា បានពិនត
ិ យ្ លើលទ្ធភាព

មជ្ឈមណ្ឌលស្ដារធនធានចម្រុះ៖ មជ្ឈមណ្ឌលនេះ គឺជាគ្រឹះ

សំណល់ចន្លោះពី ២ តោនទៅ ២០ តោនក្នុងមួយថ្ងៃ ទទួល

សេវាប្រមល
ូ សំណល់ គឺផត
្តោ លើសណ
ំ ល់បង្កត
ើ ឡើងដោយទីផសា
្ រ

ដៅទេសចរណ៍ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាផង

និងចៀសវាងការខាតដើម

yy

ក្រុងស្ទឹងត្រែង គឺជាក្រុងមួយក្នុងចំណោមក្រុងមួយចំនួនតូច
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងដោយផ្ទាល់តាម
រយៈអង្គភាពគ្រប់គ្រងសំណល់របស់ខ្លួន

ពោលគឺមិនម
 ែន

តាមរយៈអ្នកផ្ដល់សេវាឯកជន

(ពោលគឺគំរូក្នុងការចុះកិច្ច

សន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រមូលកាកសំណល់ ឬអ្នកយកភាស៊ី

កន្តើយចំពោះតថភាពជាក់ស្ដែងមួយនេះ

ផ្សារ) នោះទេ។ គួរកត់សម្គាល់ថា មុនពេលបង្កើតអង្គភាព

ជោគជ័យ

ទទួលស្គល
ា ដោ
់ យ ក្រសង
ួ មហាផ្ទៃ ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៣ ការបម
្រ ល
ូ

គ្រងសំណល់ថ្មី

គ្រប់គ្រងសំណល់ក្រុងនៅដើមឆ្នាំ២០១១

ហើយត្រូវបាន

សំណល់ក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែង ត្រូវបានចុះកិច្ចសន្យាប្រគល់ទៅ
ឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន (Min, 2016)។
yy

កាន់តច
ែ ន
ើ្រ ឡើងនៅទូទាង
ំ សាកលលោក។ ជំនស
ួ ឱ្យការបង
្រ យ
ើ 

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងសំណល់បែបសង្គមក្នុងខេត្តបាត់ដំបង៖

មជ្ឈមណ្ឌលនេះ គឺជាគម្រោងបែបចម្រុះ និងជាមជ្ឈមណ្ឌល

កែច្នៃសំណល់បែបសង្គម និងបែបសរីរាង្គ (កន្លែងផលិតជី
កំប៉ុស្ត និងជីវម៉ាស)។ គោលបំណងចម្បងរបស់ម
 ជ្ឈមណ្ឌល

នេះ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិត និងលក្ខខណ្ឌការងារ
របស់អ្នករើសសំរាម។

ការកែលំអឱ្យប្រសើរឡើងរួមមាន

ដូចជា៖

yy បន្ទប់សម្រាក កន្លែងចម្អិនអាហារ កន្លែងងូតទឹក បង្គន់ ទឹក
ស្អាត ។ល។

yy ការធ្វើបទបង្ហាញជាញឹកញាប់ស្ដីពីវិធានការសន្ដិសុខ និង
អនាម័យ

ផ្ដល់ជូនដល់កម្មករនិយោជិតដោយបុគ្គលិក

របស់អង្គការកែច្នៃសំរាម និងការសិក្សានៅកម្ពុជា។

yy កុមារជាង ៣០ នាក់ដែលជាកូនៗរបស់គ្រួសារអ្នករើស

yy លទ្ធភាពចូលទៅលេងក្នុងទីធ្លា
លេងកម្សាន្ដ។

និងបន្ទប់សម្រាប់កុមារ

yy ជីវម៉ាស ដែលផលិតបានត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដាំ

ស្ល និងបំភ្លឺ ហើយជីកំប៉ុស្តត្រូវបានយកទៅលក់ដើម្បីបាន

ស្របពេលជាមួយគ្នានោះ

ធនាគារសំណល់ (ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី)៖ អង្គភាពឯករាជ្យ

ទាំងអ
 ស់នះេ ធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រដោយឈរលើទស្សនទានធនាគារ
ពាណិជ្ជកម្ម

ដោយក្នុងនោះសម្ភារៈដែលអាចកែច្នៃទៅប្រើ

ប្រាស់វិញបាន គឺជារូបិយវត្ថុ។ អតិថិជនយកសម្ភារៈទាំងនោះ

មកដាក់ផ្ញើនៅធនាគារ ហើយបញ្ញើនោះត្រូវបានកត់ត្រាទុក
ក្នុងកូនសៀវភៅធនាគារ។ នៅចុងឆ្នាំក្នុងអំឡុងកម្មវិធប
ី ុណ្យ
ជាតិ ការទូទាត់ជាសាច់បក
្រា ត
់ វូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ផ្អក
ែ លើបរិមាណ

នៃសម្ភារដែលត្រូវបានផ្ទេរ។ ជាទូទៅអង្គភាពទាំងនេះ មាន

ប្រតិបត្តិការ ដោយមានការគាំទ្រពីរោងចក្រផលិតទំនិញប្រើ
ប្រាស់ក្នុងវ ិស័យឯកជន (Salim, 2013)។

៦. ត
 ួនាទីវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ និងយេនឌ័រនៅក្នុង
ការគ្រប់គ្រងសំណល់
ចំណងទាក់ទងដ៏សំខាន់រវាង

កម្មករធ្វើការក្នុងវិស័យក្រៅ

ប្រព័ន្ធដែលមានជីវភាពពឹងផ្អែកលើការ គ្រប់គ្រងសំណល់ និង
សកម្មភាពស្ដរា យកធនធានពីសណ
ំ ល់មកវិញ ត្រវូ បានទទួលស្គល
ា ់

ក៏ផ្ដល់កិច្ចការពារផ្នែកសុខភាព

និង

សវុ ត្ថភា
ិ ពកាន់តប
ែ ស
្រ រើ ឡើងបន្ថម
ែ លើការផ្ដលស
់ ណ
ំ ងចំពោះការ
ងាររបស់ពួកគាត់។

ឧទាហរណ៍ពីខេត្តកំពតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ផ្ដល់ឱ្យយើងនូវ

គំ និ ត មួ យ ចំ នួ ន ទាក់ ទ ងជាមួ យ ចំ ណូ ល សម្រា ប់ ក ម្ម ក រទាំ ង អស់

នេះ។

វិស័យក្រៅប្រព័ន្ធមានភាពសកម្ម

ជាពិសេសនៅក្នុងការ

គប
្រ គ
់ ង
្រ សំណល់កង
ុ្ន ខត
េ ក
្ត ព
ំ ត ដោយក្នង
ុ នោះមានអ្នករស
ើ អត
េ ចាយ

ជាង ៣០ នាក់ធកា
ើ្វ រក្នង
ុ កង
្រុ នះេ ហើយពួកគាត់ភាគចន
ើ្រ គឺជា
 

សរី្ត្រ កកមបា
្រៃ នចន្លះោ ពី ២ ដុល្លរា ទៅ ៣,៥០ ដុល្លរា ក្នង
ុ ម
យ
ួ ថៃ្ង

(Community Sanitation and Recycling Organization, n.d.)។
ការសង្កេតមួយចំនួនទៀត

ផ្ដល់ឱ្យយើងនូវការយល់ដឹងពី

បរិបទកម្ពុជា ក្នុងនោះរួមមានដូចជា៖
yy

៥១% នអ
ៃ ក
្ន រស
ើ សំរាមដល
ែ សកម្មកង
ុ្ន កង
្រុ ភ្នព
ំ ញ
េ
គឺជាកមា
ុ រ

(អាយត
ុ ច
ិ ជាង ១៨ ឆ្ន)
ំា ដោយក្នង
ុ នោះ ៣៥% មានអាយត
ុ ច
ិ ជាង
១៥ ឆ្ន។
ំា អាយរុ បស់អក
្ន ដល
ែ តវូ្រ បានសាកសួរ គឺមានចាប់ពី ៨
ឆ្នដ
ំា ល់ ៧៧ ឆ្ន។
ំា

yy

អ្នករស
ើ សំរាមភាគចន
ើ្រ គឺមកពី "គសា
ួ្រ រមានសមាជិកចន
ើ្រ ជាង
៥ នាក់ ដោយជាមធ្យមគ្រួសារអ្នករើសសំរាម មានសមាជិក
៥,៤២ នាក់"។

yy

ចំណូលបន្ថែម (COMPED, 2013)។
yy

តាមវិធីយ៉ាងណាធានាឱ្យមានការគោរពចំពោះ

ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យនេះ ហើយ

និងបានទទួលគុណប្រយោជន៍ពីការ

បង្រៀនក្រៅម៉ោងបន្ថែម។

បានបង្កឱ្យមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីសហគមន៍

ទាំងអស់នេះ ដោយព្យាយាមដាក់បញ្ចូលពួកគេទៅក្នុងគំរូការគ្រប់

សំរាមរស់នៅជុវំ ញ
ិ ទីលានចាក់សរា
ំ ម ត្រវូ បានលើកទឹកច
ត
ិ ្ត
ឱ្យទៅសាលារៀន

គោលវិធីប្រកបដោយ

៣៤%

នៃគ្រួសារអ្នករើសសំរាម

គឺមានស្ត្រីជាមេគ្រួសារ

ដោយក្នុងនោះភាគច្រើននៃអ្នករើសសំរាមក្នុងក្រុងភ្នំពេញ គឺ
ជាបុរស (៦២%)។

yy

ភាគច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃអ្នករើសសំរាមដែលសកម្ម គឺមាន

៦៨% ជាជនជាតិខ្មែរ ចំណែក ២៦% ជាជនជាតិវៀតណាម

(Community Sanitation and Recycling Organization, n.d.)។

៧. ប្រធានបទនាពេលបច្ចុប្បន្នស្តីពីការគ្រប់គ្រង
សំណល់ និងបរិស្ថានសាកល
៧.១. ឋានានុក្រមសំណល់
ឋានានុក្រមសំណល់

គឺជាវិធីសាស្ត្រនៃក្របខណ្ឌក្នុងការ

សម្រេចចិត្ត ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីជាមគ្គុទ្ទេសក៍លើការ

សម្រេចចិត្តបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយការគ្រប់គ្រង ការ

ប្រមូល ការស្ដារយកនូវធនធាន និងថាមពល និងការបោះចោល
សំណល់ (សូមមើលរូបភាពទី ៥)។ អក្សកាត់ 3Rs ដែលតំណាង
ឱ្យការកាត់បន្ថយសំណល់
(reuse)

(reduce)

ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

និងការកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

សមាសធាតុនៅក្នុងឋានានុក្រមនេះ។

(recycle)

គឺជា

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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ជម្រើសដែល
គេពេញចិត្ត
ខ្លាំងបំផុត

ដៅអាហារប្រភេទនេះសម្រាប់ការកាត់បន្ថយការអត់ឃ្លាន

ការការពារ

សត្វ និងផលិតកម្មជីកំប៉ុស្ត ព្រមទាំងផលិតផលជួយបង្កើនជីវជាតិ

ការកាត់បន្ថយ

ដីដទៃទៀត ដែលអាច យកទៅប្រើប្រាស់ជំនួសជីគីមី។ ការទាញ
យកកាកសំណល់នេះចេញពីទីលានចាក់សំរាម

ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ
ការកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញ
ការទាញយកថាមពល

ជម្រើស
ដែលគេពេញ
ចិត្តតិចបំផុត

ការបោះចោល

សំរាម

ផ្ទះកញ្ចក់

ជួយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នមេតានដែលជាឧស្ម័ន
ហើយក៏ជយ
ួ កាត់បន្ថយហានិភយ
័ ផ្នក
ែ បរិសន
ា្ថ

និង

៧.៦. ប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់តាមបែបវិមជ្ឈការ
ការកាត់ ប ន្ថ យ បរិ មា ណសំ ណ ល់ នៅ មុ ន ពេ ល យកទៅបោះ

ចោល ជួយកាត់បន្ថយតម្រូវការទីលានចាក់សំរាម ក៏ដូចជាផល

៧.២. សេដ្ឋកិច្ចចក្រា

ប៉ះ ពាល់ នានា ដែ ល ពាក់ ព័ ន្ធ ជា មួ យ ការចាក់ បំ ពេ ញ ទី លា នចាក់

មានបំណងកំណត់សារជាថ្មីឡើងវិញពីការ

សំរាម។ ដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណសំណល់ សំណល់ដែលមាន

លូតលាស់ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអត្ថប្រយោជន៍ជា

ប្រយោជន៍ ចាំបាច់ត្រូវញែក និងប្រមូលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ គំរូនៃ

ការកាត់បន្ថយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចេញពីការប្រើប្រាស់ធនធាន

ជាច្រើន ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយក្នុងនោះរួមមានការទាញយក

មូលដ្ឋាននៃការឈានទៅរកប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញ

កំប៉ុស្ត ការផលិតជីវម៉ាសពីសំណល់សរីរាង្គ ដូចជាសំណល់អាហារ

សំដៅលើ

ការញែក និងប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់នៅក្នុងស្រុក និងតាមសហគមន៍

ដោយឈរលើ

សំរាមស្ងួតដែលអាចកែច្នៃយកទៅប្រើប្រាស់វិញបាន និងការធ្វើជី

សេដ្ឋកិចច
្ច ក្រា ស្ថាបនាមូលធនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ធនធាន និងសង្គម

ជាដើម ដើម្បីផលិតជាជីកំប៉ុស្ត ផលិតផលជួយពង្រឹងគុណភាពដី

វិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមទាំងមូល។
មានដែនកំណត់

សេដ្ឋកិច្ចចក្រា

និងការកាត់បន្ថយសំណល់។

គំរូ

(Ellen MacArthur Foundation, 2017)។

ហើយអាចបូកផ្សំជាមួយឡជីវម៉ាស ដើម្បីផលិតជីវម៉ាសសម្រាប់
ចម្អិន និងកម្ដៅផងដែរ។

៧.៣. ការមិនបង្កើតសំណល់ (Zero Waste)

៧.៧. អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អាកាសធាតុ និង

ការមិនបង្កើតសំណល់ (Zero Waste) សំដៅលើការអភិរក្ស

គុណភាពខ្យល់

ធនធានទាំងអស់តាមមធ្យោបាយនៃផលិតកម្ម ការបរិភោគ ការ

ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងការកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញប្រកបដោយ

ដោយហេតុថា

ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសំណល់នាពេល

ការទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រប់ផលិតផល ការវេចខ្ចប់ និងវត្ថុធាតុ

បច្ចុប្បន្ន

ទៅលើដី ទឹក ឬអាកាសដែលគំរាមដល់បរិស្ថាន ឬសុខភាពមនុស្ស

ផលប៉ះពាល់ដល់ខ្យល់ ដី និងធនធានទឹក ដោយសារសារធាតុ

ដើមទាំងអស់ ដោយមិនដុតធនធានទាំងនោះ និងមិនបោះចោល
ឡើយ (Zero Waste International Alliance, 2018)។

មូលនិធិ Ellen MacArthur ប៉ាន់ប្រមាណថាប្លាស្ទិក ៨ លាន

តោន ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រជារៀងរាល់ឆ្នាំ (Ellen MacArthur

Foundation, 2017) ។វិធានការណ៍នានាដើមប្ កា
ី រពារមហាសមទ
ុ ្រ

និងសង្វក
ា ច
់ ណ
ំ អា
ី ហាររបស់យង
ើ ឱ្យរួចផត
ុ ពីការបំពល
ុ ដោយប្លស
ា ក
ិ្ទ 
បន្ថែមទៀត

រួមមានការកាត់បន្ថយប្លាសិ្ទកប្រើប្រាស់តែមួយដង

បំពុលផ្សេងៗជាច្រើន ដូចជា ទឹកដែលហៀរចេញពីកាកសំណល់

យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការកាត់បន្ថយការចោលសំណល់
ផលប៉ះពាល់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះជាច្រើន
កាត់បន្ថយគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

ខ្ពស់ជាងគេ។ សំណល់សរីរាង្គ គឺជាសំណល់ដែលអាចពុកផុយ

គឺមាន

ទំនាក់ទំនងជាមួយការចម្អិនម្ហូបអាហារ ឬកម្ទេចកម្ទីម្ហូបអាហារ។
កិច្ចខិតខំកម្រិតអន្តរជាតិ

អាចត្រូវបាន

៨. គ
 ំនិតផ្តួចផ្តើមនានាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
សំណល់រឹងទីក្រុងនៅខេត្តកែប
ការសិក្សាពីឯកសារពាក់ព័ន្ធនាពេលនេះ បានបង្ហាញថា មាន

ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាច្រើនដែលបាន គាំទ្រការលើកកម្ពស់ការគ្រប់

សំណល់ទក
ី ង
្រុ នៅទូទាង
ំ សាកល មានភាគរយសំណល់សរីរាង្គ
ហើយភាគរយដ៏ខ្ពស់នៃសំណល់នេះ

បន្សំរវាងមេតានជាមួយឧ
 ស្ម័ន

កាបូនិច និងសមាសធាតុដទៃទៀត។ តាមរយៈការបង្កើតឱ
 ្យមា
 ន

និងការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រង និងការចោលកាកសំណល់។

៧.៥. សំណល់ចំណីអាហារ

អាកាសធាតុតាម

រយៈការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលភាគច្រើនគឺមេតាន និងមា
 ន

ហើយចោល ពង្រឹងកិច្ចខិតខំក្នុងការកែច្នៃមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

បានតាមធម្មជាតិ

រួមចំណែកធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួល

ឧស្ម័ននៅទីលានចាក់សំរាម

៧.៤. ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្លាសិ្ទក

បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការ

កាត់បន្ថយការបោះចោលអាហារដែលអាចញ៉ាំបាន និងបង្វែរទិស

48

និងកន្លែងចាក់

សុខភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយការបំពុលខ្យល់ និងទឹកផងដែរ។

រូបភាពទី៥៖ ក្របខណ្ឌកង
ុ្ន ការសមច
្រេ ចិតអ
្ត ព
ំ ឋា
ី នានុកម
្រ សំណល់

សេដ្ឋកិច្ចចក្រា

ចំណី

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

គ្រងសំណល់ក្នុងខេត្តកែប។ ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដទៃទៀត ក៏មាន
នៅថ្នាក់ជាតិផងដែរ។ ជាសង្ខេប ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតទាំងអស់នេះ
មានដូចជា៖
yy

ក្រសួងទេសចរណ៍ និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី កំពុងពិភាក្សា

ឈានទៅរកការព្រមព្រៀងគ្នាលើកម្ចីក្នុងទឹកប្រាក់ ៣០ លាន
ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ក្នុងបណ្ដាខេត្តតាមឆ្នេរសមុទ្រ ដែលនឹងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍ

សំណល់។ ការងារតាមដានបន្ដនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ

ក្នុងខេត្តកែបផងដែរ (Chea, 2018)។

ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលទស្សនកិច្ច

វិសយ
័ ទេសចរណ៍។ កម្ចន
ី ះេ ក៏គាទ
ំ ដ
្រ ល់ការគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់
yy

អង្គការដទៃទៀត

បានយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រង

សំណល់កង
ុ្ន ខេតក
្ត ប
ែ ដូចជា វិទយា
្ ស្ថន
ា អភិវឌ្ឍន៍បត
ៃ ងសកល
កម្មវិធីបរិស្ថានសហប្រជាជាតិ/គណៈកម្មាធិការអង្គការសហ

ប្រជាជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក
ស្ថានទូតស៊ុយអែត កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ។
yy

ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយឆ្នាំ២០១៨

ផ្ទាល់។

ឆ្នាំ២០១៨-២០៣៥"

បានរួមបញ្ចូលនូវ

ទិដ្ឋភាពទូទៅទូលំទូលាយស្ដីពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិ

បំណងធំជាច្រើន ក្នុងនោះអាចមាន៖
yy

yy

និង

ដែលមាននៅក្នុង

ឧបសម្ព័ន្ធមានចំណងជើងថា "ប្រភពមូលនិធិជាសក្ដានុពល

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់"។

៩. ខ
 ្លឹមសារសង្ខេប និងជំហានបន្ទាប់
ការចុះសិក្សាទៅកាន់ខេត្តកែប

នឹងត្រូវធ្វឡ
ើ ើងក្នុងស
 ប្ដាហ៍

ទី១ ខែមសា
េ
ឆ្ន២
ំា ០១៩។ ការចុះសិកសា
្ ផ្ទល
ា ន
់ ះេ នឹងផ្ដលឱ
់ កាស

ឱ្យក្រុមការងារសវ្រា ជ្រាវអាចស្វង
ែ យល់បន្ថែមពីការអនុវត្តការគ្រប់

គង
្រ សំណល់រង
ឹ នាពេលបច្ចប
ុ ប្ ន្នកង
ុ្ន ខេតក
្ត ប
ែ តាមរយៈការបស
្រា យ
័្រ 
ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលសំខាន់ៗ

បច្ចេកទេសទៅកាន់ទីតាំងបង្កើតសំណល់

និងទស្សនកិច្ចផ្នែក
និងកន្លែងចោល

ការផ្តល់អនុសាសន៍គោលនយោបាយ

គ្រប់គ្រងសំណល់ប្រកបដោយនិរន្ដភាព

ដែលគាំទ្រដល់ការ

និងគិតគូរព
 ីផល

ប៉ះពាល់ប
 រិស្ថាន និងសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសក
 ម្ពុជា។

ការបង្កើតឱ្យមានគំរូទស្សនទានមួយ ដែលសមស្របទៅតាម
ស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធ

និង

ហដ
េ រា្ឋ ចនាសម្ពន
័ ដ
្ធ ល
ែ តវូ្រ បានសាកល្បងសមប
្រា កា
់ រគប
្រ គ
់ ង
្រ 

ម្ចស
ា ជ
់ ន
ំ យ
ួ ថ្នក
ា ត
់ ប
ំ ន់ដល
ែ ចូលរួមក្នង
ុ ការគាំទដ
្រ ល់ការកល
ែ អ
ំ
ការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ទៅមូលដ្ឋាន

ឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយ នឹងឆ្លើយតបចំពោះគោល

មានចំណងជើងថា

"យុទសា
្ធ ស្ត្រ និងផែនការសកម្មភាពគ្របគ
់ ង
្រ សំណល់សមប
្រា ់

រាជធានីភ្នំពេញ

ការរៀបចំឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយ បន្ថែមពីលើការវិភាគ

សំណល់។
yy

ឱកាសក្នុងការបង្កើនធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណេះដឹង ដើម្បី

yy

ការពិចារណាផ្នែកសង្គម និងយេនឌ័រ។

គាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រធានបទជាក់លាក់ដទៃទៀតដែលគួរយកមកពិចារណា មាន

ដូចជា៖
yy

បច្ចេកវិទ្យា ប្រព័ន្ធ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

yy

គំរូលើកទឹកចិត្តដែលផ្អែកលើហិរញ្ញវត្ថុ និងការដឹកនាំ

yy

ការរៀបចំគម្រោងអនុវត្តសាកល្បង

yy

ការចូលរួមក្នុងភាពជាដៃគូ។

របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប
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របាយការណ៍សិក្សាវិសាលភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តកែប

១១៣ និងប្រកាសលេខ ០៧៣

ផ្សព្វផ្សាយ និងបន្តសម្រួលដល់ការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ

ពិចារណាពីលទ្ធភាពអនុវត្តម៉ូដែល គណនេយ្យភាព

សង្គមលើសេវាគ្រប់គ្រងសំរាមនៅថ្នាក់ក្រុង

នៃការយល់ដឹងមុនការអនុវត្តគម្រោង

៣.២ ស្ទង់មតិដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន

៣.១

៣. ការអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម

ទីតាំងដែលបានកំណត់

២.២ សម្រេចកម្រិតរដ្ឋបាលក្រុង ដើម្បីអនុវត្តការប្រមូលលើ

ពីសមាសធាតុប្រមូលសំណល់

២.១ កំណត់ទីតាំងដែលមិនទាន់បានប្រមូលសំរាម និងសិក្សា

២. ពង្រីកសេវាប្រមូលសំរាមឱ្យបានពេញលេញ

លើការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣

១.៣ បង្កើតប្រព័ន្ធ និងអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានថា្នក់ជាតិ

នៅកម្រិតក្រុងកែប

១.២ បង្កើតក្រុមការងារ និងអនុវត្តការតាមដានការអនុវត្តការងារ

១.១

១. អភិបាលកិច្ច និងវិមជ្ឈការ

យុទ្ធសាស្រ្ត និងសកម្មភាពគោល
១

២

៣

៤

៥

៦

៧

ឆ្នាំទី១
៨

៩

១០

១១

១២

១

២

៣

៤

ឆ្នាំទី២

ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖ ពង្រាងពីយុទ្ធសាស្រ្តទៅជាសកម្មភាពសាកល្បងរយៈពេល ០៣ឆ្នាំ

៥

៦

២0.000

៥0.000

១0.000

២0.000

២0.000

២0.000

៣0.000

តែប៉ុណ្ណោះ)
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