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ADB Asian Development Bank ធនគារ អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី 

CCAC Climate and Clean Air Coalition សម្ព័ន្ធភពអាកសធាត៊ និងខ្យល់ សា្អ្ត

COMPED Cambodian Education and Waste Management 

Organization

អង្គករក្ច្ន្សំរាម និងករសិក្សានកម្ពុជា

EIU Economist Intelligence Unit អង្គភពអ្នកស្ដ្ឋកិច្ចវ័យឆ្ល្ត

ETAGIW Expert Team for Assessment and Guidance for the 

Implementation of Waste legislation

ក្៊មករងារជំនញវាយតម្ល្ និង មគ្គុទ្ទ្សក៍សម្្ប់  
ករ អន៊វត្លិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិស្ដីពីសំណល់ 

GGGI Global Green Growth Institute វិទ្យាសា្ថ្នអភិវឌ្ឍន៍ប្តងសកល 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme-

narbeit 

កិច្ចសហប្តិបត្ិករអាល្លឺម៉ង់

IGES Institute for Global Environmental Strategies វិទ្យាសា្ថ្នយ៊ទ្ធសាស្្ បរិសា្ថ្ន សាកល 

KAS Konrad‐Adenauer‐Stiftung មូលនិធិ ខ៊នរា៉្ត អាឌិន ណៅអ៊្រ 

MEF Ministry of Economy and Finance ក្សួង ស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 

MoE Ministry of Environment  ក្សួងបរិសា្ថ្ន

MoI Ministry of Interior ក្សួងមហាផ្ទ្ 

MSW Municipal Solid Waste   សំណល់រឹងទីក្៊ង 

NCSD National Council for Sustainable Development ក្៊មប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភព

NCDD National Committee for Sub-National Democratic 

Development

គណៈកមា្ម្ធិករ ជាតិ សម្្ប់ ករ អភិវឌ្ឍ តាម ប្ប 
ប្ជាធិបត្យ្យ ន ថ្ន្ក់ ក្្មជាតិ

OBG Oxford Business Group ក្៊មអាជីវកម្ម Oxford

PDoE Provincial Department of Environment មន្ទីរ បរិសា្ថ្ន

PDoT Provincial Department of Tourism មន្ទីរ ទ្សចរណ៍

PPCA Phnom Penh Capital Administration រដ្ឋបាល ក្៊ងភ្នំព្ញ

RGC Royal Government of Cambodia រាជរដ្ឋ្ភិបាល កម្ពុជា 

SALGA South African Local Government Association សមាគម រដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន អាហ្្វិកខាងត្បូង

UN United Nations អង្គករសហប្ជាជាតិ 

UNDP United Nations Development Programme កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហប្ជាជាតិ

UNEP United States Environment Programme អង្គករកម្មវិធីបរិសា្ថ្នសហប្ជាជាតិ 

US EPA United States Environmental Protection Agency ទីភ្ន្ក់ងារករពារបរិសា្ថ្ន សហរដ្ឋអាម្រិក

WRI World Resources Institute វិទ្យាសា្ថ្នធនធានពិភពលោក 

VI របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ករផ្ដចួ ផ្ដើមគំនិត រួម គា្ន ្រវាង ក៊្មបឹ្ក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភព  
(ក.ជ.អ.ច.) និងអង្គករមូលនិធិ អាស៊ី (The Asia Foundation) 
ដ្លផ្ដត្ ករយកចិត្ ទ៊កដក់ លើករក្លំអករគ្ប់គ្ង សំណល់ 
រឹង  សំរាមទីក្៊ងនខ្ត្ ក្ប បានផ្ដល់រូបភពទូលំទូលាយស្ីពី 
ប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុ ក៊្ងគោលដៅ  (Secondary City) 
នកម្ពុជា។ ដើម្បី អភិវឌ្ឍ ករយល់ដឹង ឱ្យបានស៊ក្ឹតពីសា្ថ្នភព
បច្ចុប្បន្ន និងទទួលព័ត៌មានបឋម ជា មូល ដ្ឋ្ ន គ្ឹះដ៏រឹងមាំសម្្ប់ 
សកម្មភព នព្លអនគត សំដៅ ឆ្លើយតបចំពោះតម្ូវករ ឬ 
ដំណោះស្្យបញ្ហន្នក្នងុ ប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ង សំណល់ ទី ក៊្ង 
នខ្ត្  ក្ប ក.ជ.អ.ច. និងអង្គករមូលនិធិ អាស៊ី បានសហករ 
រៀបចំករសិក្សាស្្វជ្្វមួយ  ដោយ ក្នុងនោះរួម មានកររៀបចំ 
របាយករណ៍សិក្សា លើឯកសារពាក់ព័ន្ធដ្លមានស្្ប់ រួមជា មួយ 
ករច៊ះសិក្សាន  មូលដ្ឋ្នខ្ត្ក្ប ផ្ទ្ល់ ដើម្បីប្មូល និង វិភគ 
ព័ត៌មានដ្ល មាន។ សមិទិ្ធផលន្ករសិក្សាន្ះ ដូចជា រួមមាន 
របាយ ករណ៍ សិក្សាវិសាលភព និងឯកសារសង្ខប្គោលនយោបាយ  
ដ្លផ្ដល់ ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋ្នសម្្ប់ ករ រៀបចំសកម្មភព អន៊វត្ 
សាកល្បង ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមជាក់លាក់ ដ្លជួបប្ទះ 
នក្នុងប្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន និងផ្ល់ជា អន៊សាសន៍ គោលនយោបាយ 
ជាច្ើន ដើម្បីជំរ៊ញឱ្យមាន ភព ប្សើរ ឡើងក្នុងករគ្ប់គ្ង 
សំណល់រឹង សំរាម    នក្នុងរយៈព្លមធ្យម និងរយៈព្លវ្ង។

សា្ថែនភាពនែការគែប់គែងសំណល់រឹង ក្នុងខែត្តកែប 

ករបង្កើតសំរាម នក្នុងក្៊ងក្ប រង ឥទ្ធិពលពីវិស័យ ទ្ស 
ចរណ៍ តាមរដូវកល ។  គមា្ល្ត គា្ន្ប្ចាំថ្ង្ក្នុង ករបង្កើតសំរាម គឺ 
ខ៊សគា្ន្ប្មាណ ១០  តោន រវាងរដូវ មាន ទ្សចរច្ើន និងរដូវមាន 
ទ្សចរតិច ដោយ ក្នុងនោះ រដូវមាន ទ្សចរតិច ត្ូវបាន បា៉្ន់ 
ប្មាណ ថ មាន ករបង្កើត សំរាម ចនោ្ល្ះពី  ៤៥  ដល់ ៥១ តោន 
ក្នុង មួយថ្ង្ និងនរដូវកលដ្លមានទ្សចរច្ើន បរិមាណ 
សំរាម  មានប្មាណ ៥៥  តោន ។

ទិន្នន័យសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគែប់គែងសំណល់រឹង 
ទីកែុងក្នុងកែុង កែប

ចំនួនប្ជាជន ក្នុងខ្ត្ ៤០.៤៧០

ចំនួនប្ជាជន ក្នុង ក្៊ង ៥.៦៧១

ចំនួន អ្នកទ្សចរប្ចាំឆ្ន្ំ ១.៦៧៦.៥០៩

បរិមាណសំណល់/ថ្ង្ ៤៥ ដល់ ៥១ តោន

បរិមាណសំណល់/ថ្ង្ 
(រដូវទ្សចរឡើង ខ្ពស់ ) 

៥៥ តោន

សំណល់ដ្ល ត្ូវបាន 
ចោលនទីលាន/ថ្ង្

២៥ តោន

ករគ្បដណ្ដប់ស្វា ៥០% 

បញ្ហប្្ឈមចម្បងមួយក្នងុករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង សំរាម ក្នងុ 
ក្៊ង ក្ប គឺពាក់ ព័ន្ធជាមួយ អត្្ទាបន្ករប្មូលសំណល់ ។ 
បរិមាណសំណល់ រឹងដ្ល ត្ូវបានបង្កើតឡើងប្មាណត្ ៥០% 
ប៉៊ណោ្ណ្ះដ្ល ត្ូវបានប្មូល និងយកទៅបោះចោលនទីលាន 
ចាក់ សំរាម។ ករសិក្សា  បាន កត់សមា្គ្ល់ឃើញ ពីតួនទីដ៏សំខាន់ 
របស់ស្្ី និង អ្នក ធ្វើករ ក្នុង វិស័យ ក្្ប្ព័ន្ធនក្នុងប្តិបត្ិករ 
បច្ចុប្បន្នផងដ្រ ដ្ល តួនទីទាំងអស់ន្ះ មានសារៈសំខាន់ ជា 
ពិស្ស ន ព្លពិចារណ ពីករចូលរួមចំណ្ក របស់ ពួកគ្ ចំពោះ 
ករប្មូល និងករក្ច្ន្សំរាមយកមកប្ើប្្ស់ឡើងវិញ។ 

បញ្ហែបែឈមក្នុងការគែប់គែងសំណល់រឹង

បញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កវិមជ្ឈករដ្លផ្ដ្តជាក់ លាក់សម្្ប់ ក្៊ង 
ក្ប ត្ូវបានបងា្ហ្ញ ព្មជាមួយ ករវិភគដ្លរំល្ច ឱ្យឃើញ ពី 
មូលហ្ត៊ដ្លធ្វើឱ្យមាន បញ្ហ្ប្ឈមទាំងអស់ន្ះ ទាំងនថ្ន្ក់ 
ក្្មជាតិ និងថ្ន្ក់ជាតិ។ បញ្ហ្ប្ឈមនថ្ន្ក់ ក្្មជាតិ ទាំង 
អស់ន្ះ មានប្ភពចម្បងច្ញពីអាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ខ្ត្ ជាជាង  
អាជា្ញ្ធរ ថ្ន្ក់ ក្៊ង ដ្លច៊ះ កិច្ចសន្យាជាមួយ ក្៊មហ៊៊នឯកជន។   
បញ្ហ្ ទាំងនោះ រួមមានភពមិន អន៊លោម តាមលិខិតបទដ្ឋ្នគតិ
យ៊ត្ិដោយអាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ងក្នុងកររៀបចំកិច្ចសន្យា ជាមួយក្៊ ម 
ហ៊៊នប្មូលសំរាម និងករប្ើប្្ស់ មូលនិធិស្វាអនម័យរបស់ 
អាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ក្្មជាតិ រួមទាំងករជំរ៊ញករអន៊វត្ច្បាប់ និងករ 
ពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ នមាន កម្ិតកំណត់ពីសំណក់ 
អាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ខ្ត្ និង/ឬថ្ន្ក់ស្៊ក/ក្៊ងទៅលើ ករ អន៊វត្កិច្ច 
សន្យា។ អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣ ស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំរាម សំណល់ 
រឹងទីប្ជ៊ំជន បញ្ជ្ក់ជាផ្លូវករថ ករគ្ប់គ្ងសំរាម សំណល់រឹង 
ត្ូវទ៊កឱ្យអាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ស្៊ក និងក្៊ងជាអ្នកគ្ប់គ្ង។

ចំណ្កនថ្ន្ក់ជាតិ បញ្ហ្ប្ឈមទាំងន្ះ ភគច្ើនគឺកង្វះ 
ទិន្នន័យជឿជាក់ស្ដីពីសា្ថ្នភពបច្ចុប្បន្ន ន្កររៀបចំកិច្ចសន្យា ក្នុង
ករគ្ប់គ្ងសំណល់ទាំងនថ្ន្ក់ខ្ត្ និងស្៊ក/ក្៊ង ភពមាន 
កម្ិតន្ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ នថ្ន្ក់ជាតិ លើករ  
គ្ប់គ្ងសំណល់របស់អាជា្ញធ្រថ្នក់្ក្្មជាតិ និងភពមានកមិ្ត
ន្ករគ្បដណ្ដប់របស់អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣ និងប្កសល្ខ 
០៧៣ សី្ពីករប្ើប្្ស់កញ្ចប់ថវិកស្វាអនម័យបរិសា្ថន្ សម្្ប់ 
អន៊វត្ម៊ខងារគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង រាវ តាមទីប្ជ៊ំជនក្៊ងរបស់ 
រដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិ លើ ករគ្ប់គ្ងសំណល់ទីផ្សារ។ 

ការពិចារណាលើគោលវិធីដើមែបីធ្វើកំណែទមែង់ 

បន្ថម្ លើ ករយល់ដឹងដ៏រឹងមំា ពីប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់របស់ 
ខ្ត្ ក្ប ករធ្វើ ផ្នករដោយប្៊ងប្យ័ត្ន  សម្្ប់ កំណ្ទម្ង់  
ទាម ទារ ឱ្យមាន ករ ពិចារណលើទិដ្ឋភពជាច្ើន ក្នុងនោះ រួម មាន 
ទាំងទិដ្ឋភព ផ្ន្កអភិបាលកិច្ច   បច្ច្កវិទ្យា និងប្ព័ន្ធ ករចូលរួម 
ពីដ្គូ និងធនធាន។

ស្ចក្តីសង្ខ្ប

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 1



 ទស្សនទានសាកល្បងចំនួន ០៥ ដ្លបានរៀបរាប់លម្អិត 
ក្នុងរបាយករណ៍ន្ះ ជា អន៊សាសន៍ តំណងឱ្យ គោលវិធីប្ប គ្ប់ 
ជ្៊ងជ្្យ ត្ូវបានតាក់ ត្ង ឡើងដើម្បីឆ្លើយតប នឹងសមាសធាត៊  
សារវន្ដ្ល ចាំបាច់ សំដៅជំរ៊ញឱ្យខ្ត្ក្បឈានឆ្ព្ះទៅ រក 
ដំណោះស្្យក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង។ ទស្សនទាន ទាំង  
០៥ ដ្ល ត្ូវ បានស្នើឡើងរួមមាន៖

១. អភិបាលកិច្ច - ករស្នើឡើងនូវទស្សនទានន្ះ គឺដើម្បីឆ្លើយ
តបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមដ្លកើតឡើងដោយ សារ  ដំណើរ ករ 
ធ្វើវិមជ្ឈករមិនព្ញល្ញ ក្នងុនោះគឺភពតួ្តគា្នន្្សមត្ថកិច្ច 
គ្ប់គ្ង និងតួ្តពិនិត្យរបស់អាជា្ញធ្រ ដ្លអាចនំឱ្យ ប្សិទ្ធ ភព 
ន្ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនមានកម្ិត។ ទស្សនទាន 
សាកល្បងន្ះ នឹងបញ្ចូលករផ្្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើ
ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ ដើម្បីឱ្យករគ្ប់គ្ង និង  
ប្តិបត្ិករកន់ត្មានភពល្អប្សើរជាងម៊ន។ 

២. បច្ច្កវិទ្យា និងប្ព័ន្ធប្បវិមជ្ឈករ - ករលើកឡើង នូវ 
ទស្សន ទាន ន្ះ គឺផ្អ្កតាមទ្ឹស្ីស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់ 
ដ្លជំរ៊ញឱ្យមានករធ្វើប្ពឹ្តិ្កម្មសំណល់ក្នងុទ្ង់ទ្្យតូច 
ប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាកម្ិតទាប និងចំណយតិច នកៀក 
នឹង ប្ភពដ្លបង្កើតសំណល់ ដ្លអាចឱ្យគ្យកទៅប្ើ
ប្្ស់ប្បវិមជ្ឈករនកម្ិតសហគមន៍ ឬនថ្ន្ក់ស្៊ក។

៣. ស្វាប្មូលសំរាមគ្បដណ្ដប់ទាំងស្៊ង និងក្លំអ ទីលាន 
ចាក់សំរាម - ទស្សនទានន្ះ ផ្្តលើកិច្ចខិតខំប្ឹង ប្្ង 
ដើម្បី ពងី្ក ស្វាប្មូលសំរាមតាមរយៈករកំណត់រកតំបន់ដ្ល 
មិនទាន់ទទួលបានស្វាប្មូលសំរាម ឬតំបន់ដ្លមិន ទាន់ 
ទទួលបាន ស្វាព្ញល្ញ និងដើម្បីក្លំអទីលានចាក់សំរាម
របស់ខ្ត្ក្ប តាមរយៈ ករអន៊វត្វិធានករករពារបរិសា្ថ្ន។ 

៤. តួនទីន្វិស័យក្្ប្ព័ន្ធ - ទស្សនទានន្ះ សំដៅលើករ 
ផួ្ចផ្ើមឱ្យមានករសន្ទន រវាង អាជា្ញធ្រ ក៊្ង និងកម្មករប្មូល
សំរាមក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ។ តាមរយៈកិច្ចពិភក្សា និង កិច្ច 
ព្មព្ៀង អាជា្ញ្ធរក្៊ង អាចគាំទ្ដល់ កម្មករប្មូលសំរាម 
ក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ  ក្នុងករធ្វើករងារឆ្ព្ះទៅរកដំណោះ 
ស្្យ ដ្លនឹងផ្ល់ ផលប្យោជន៍ ដល់សហគមន៍ទាំងមូល 
ក្នុងនោះរួមទាំងភពល្អប្សើរជាងម៊នន្ករញ្ក និងករ 
ទាញយកធនធាន ដ្លអាចក្ច្ន្ឡើងវិញបាន។

៥. ករអប់រំ និងករយល់ដឹង - ទស្សនទានន្ះ គឺជាកររៀបចំ  
យ៊ទ្ធនករបង្កើនករយល់ដឹងជាសាធារណៈឱ្យស្បតាមបរិបទ 
របស់កម្ពុជា ដោយមានករចូលរួមពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធន គ្ប់ 
កមិ្ត និងគ្ប់ផ្នក្ន្សង្គម កម្ពជុា។ យ៊ទ្ធនករន្ះ នឹង ផ្្ត 
លើសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីប្ធានបទដ្លឆ្លុះបញ្ច្ំងពីគ៊ណ 
តម្ល ្ប្វតិ្សា ស្្ និងវប្បធម៌ក្នងុមូលដ្ឋន្ និងផ្សារភ្ជប់្ជាមួយ 
នឹងករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងផងដ្រ។ 

ការផ្តែតទៅលើកំណែទមែង់គោលនយោបាយ

ស្បតាមគោលបំណងន្ទស្សនទានសាកល្បង អន៊សាសន៍ 

គោលនយោបាយមួយចំនួន ដ្លមានលក្ខណៈប្ទាក់ក្ឡាគា ្ន្ 
ត្ូវបានលើកឡើង។ អន៊សាសន៍ទាំងន្ះ ឆ្លើយតបចំពោះគោល
បំណងជាច្ើនក្នុងព្លជាមួយគា្ន្ ប៉៊ន្្ផ្្តជ៊ំវិញទស្សនទានជា
មូលដ្ឋ្នមួយចំនួន ដូចជា ករអភិវឌ្ឍប្តង និរន្រភពបរិសា្ថ្ន 
ស្ដ្ឋកិច្ចចក្្ (Circular Economy) ករលើកកម្ពស់ ជីវភព រស់ 
ន និងប្សិទ្ធភពចំណយ។ សកម្មភពសាកល្បងសំខាន់ៗ  
ដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទស្សនទាននីមួយៗរួមមាន៖

១. ពង្ឹង ករិយល័យសាធារណៈករ  ដឹកជញ្ជូន អនម័យ 
បរិសា្ថ្ន និង សណ្ត្ប់ធា្ន្ប់សាធារណៈ ក្នុងរដ្ឋបាលក្៊ងក្ប៖ 
សកម្មភព ន្ះ មានគោលបំណងពង្ឹងគណន្យ្យភព  
របស់អាជា្ញ្ធរក្៊ងលើករគ្ប់គ្ងសំណល់ នមូលដ្ឋ្ន ជា
មួយគា្ននឹ្ងករផ្ល់លទ្ធភពបង្កើនករយល់ដឹងរបស់មនី្្ ក៊្ង
ពីប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង។ សកម្មភពន្ះ ជាករ
ផ្្តផងដ្រលើករធាននូវភពជោគជ័យន្ករផ្ទ្រតួនទី
ត្ួត ពិនិត្យស្វាគ្ប់គ្ងសំណល់ ទៅឱ្យអាជា្ញ្ធរក្៊ងក្ប 
ជាពិស្សករិយល័យដ្លទើបបង្កើតថ្មី ឱ្យមាន ចំនួន មន្្ី 
និង ថវិកគ្ប់គ្្ន់។ 
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ អភិបាលកិច្ច 

២.  រៀបចំប្ព័ន្ធពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ ដើម្បីគាំទ្ករ ធ្វើ 
វិមជ្ឈករ និងករក្លំអប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ង សំណល់ រឹង 
តាមរយៈ ករផ្្តលើករគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ៖  ដើម្បីធាន 
ប្សិទ្ធភព ប្តិបត្ិករ និងដំណើរករប្ព័ន្ធឱ្យបានរឹងមាំ 
ចាំបាច់ត្ូវយកចិត្ទ៊កដក់បន្ថ្មលើប្ព័ន្ធពិនិត្យតាមដន 
និង វាយតម្ល្។ គួរមានករផ្្តករយកចិត្ទ៊កដក់ប្បន្ះ
លើប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ង ដូចជា ករបំព្ញករងារផ្ន្ក 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាលរបស់អង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់ ដោយ
ធ្វើករសម្បសមួ្លជាមួយនឹងសា្ថប័្នដ្លធ្វើករតួ្តពិនិត្យ
នថ្នក់្ជាតិ និងថ្នក់្ក្្មជាតិ ក៏ដូចជា ផ្សារភ្ជប់្ទំនក់ទំនង
ជាមួយករពិនិត្យតាមដនប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង
ន ក្នុងមូលដ្ឋ្នផងដ្រ។ ករស្វ្ងយល់ឱ្យបានគ្ប់ជ្៊ង
ជ្្យពីប្ភ្ទសំណល់ និងបរិមាណសំណល់ មានសារៈ
សំខាន់យ៉្ងខា្ល្ំងសម្្ប់កររៀបចំផ្នករប្តិបត្ិករ និង 
ករវិនិយោគ ព្មទាំងករធ្វើស្ចក្ីសម្្ចចិត្ក្នុងករគ្ប់
គ្ងសំណល់ ជាពិស្ស ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបគ្ប់គ្ង 
ប្ភ្ទសំណល់ផ្ស្ងៗគា្ន្។
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ អភិបាលកិច្ច 

៣. កំណត់ពីធនធានដ្លចាំបាច់ ដើម្បីសម្្ចគោលដៅន្ករ
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹងទីក្៊ង និងរៀបចំ យ៊ទ្ធសាស្្ បង្កើន 
ចំណូល ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្ូវករចាំបាច់៖ ស្បគា្ន្នឹង
ករពង្ឹងករយកចិត្ទ៊កដក់លើករពិនិត្យតាមដន និង 
វាយតម្ល្ អាជា្ញ្ធរដ្លពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្ត្ និងក្៊ងក្ប ត្ូវ  
ធានឱ្យមានករផ្ល់ធនធានឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីគាំទ្ 
ដល់ករសម្្ចគោលបំណងន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់តាម 
រយៈភព ដ្គូ នមូលដ្ឋ្ន។ ន្ះ តម្ូវឱ្យមានករវិភគលើ 
ជម្ើសយន្ករផ្ល់ថវិកគាំទ្ដល់ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ង 

2 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



សំណល់រឹង។ នព្លបច្ចុប្បន្ន ប្តិបត្ិករនក្នុងខ្ត្ក្ប 
ពឹងអាស័្យលើករប្មូលថ្លស្្វាគ្ប់គ្ងដោយប្តិបតិ្ករ 
វិស័យឯកជនដ្លនំឱ្យស្វាប្មូល សំរាមន្ះ ផ្្តករយក
ចិត្ទ៊កដក់ភគច្ើនលើតមូ្វករន្សហគ្្សពាណិជ្ជកម្ម
ដ្លជាអ្នកបង្កើតសំរាមក្នុងទ្ង់ទ្្យធំ។ ដើម្បីយកចិត្ 
ទ៊កដក់ឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់លើករគ្ប់គ្ងសំណល់នថ្ន្ក់ 
សហគមន៍ ថវិកសម្្ប់ប្តិបត្ិករសំណល់ចាំបាច់ត្ូវ 
មានករពង្ីក និងស្វ្ងរកបន្ថ្មពីប្ភពផ្ស្ងៗ។ 
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ អភិបាលកិច្ច 

៤. សាកល្បង គំរូភពជាដ្គូវាងរដ្ឋ  និងវិស័យឯកជន ដ្លរួម 
បញ្ចូលករលើកទឹកចិត្ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច ដើម្បីគាំទ្ករញ្ក  
សំរាមនប្ភពដើមផ្ទល់្ដ្លជាផ្នក្មួយន្ ស្ដ្ឋកិច្ចចក្្ ៖  
គម្្ង លើក ទឹកចិត្ផ្ន្ក ស្ ដ្ឋកិច្ច ត្ូវបានរកឃើញថ មាន 
ប្សិទ្ធភពក្នុងករបង្កើន ករចូល រួម ក្នុង ករ ញ្ក សំណល់។ 
រដ្ឋបាល ក្៊ងក្ប អាចទទួលបានលទ្ធផលន្ះ តាមរយៈករ
អន៊វត្គំរូសាកល្បងដ្លមានឈ្ម្ះថ ធនគារ សំណល់។ 
ប្ជាពលរដ្ឋ អាចទទួលបានករទូទាត់ជាសាច់ប្្ក់ពីសំរាម
ស្ងួត (បា្ល្ស្ទិក លោហៈ និង អាល៊យមីញ៉ូម ជាដើម) ដ្លបាន 
យកទៅដក់នធនគារ។ គំរូមួយទៀត  គឺជាករដក់បញ្ចូល 
កម្មករ ក្្ ប្ព័ន្ធ ទៅ ក្នុង ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លមាន
ស្្ប់។ ករខិតខំប្ឹងប្្ងប្មូលសំរាមរបស់កម្មករក្នុង 
វិស័យក្នុង និងក្្ប្ព័ន្ធ អាចកត់បន្ថយបរិមាណសំរាមន
ទីលានចាក់សំរាមក្នុងខ្ត្ក្ប ព្មទាំងជួយគាំទ្ដល់ករ
លើកកម្ពស់ជីវភពរស់នរបស់ប្ជាពលរដ្ឋងាយរងគ្្ះផង
ដ្រ។ រដ្ឋបាលក្៊ងក្ប គួរត្ បង្កើត កន្ល្ងប្មូលសំរាមស្ងួត
ដ្លអាចក្ច្នប្ាន និងធ្វើករងារជាមួយនឹងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ 
ដើម្បីបង្កើតគំរូសហករគា្ន្សម្្ប់ករប្មូល និងលក់ 
សំណល់ ដ្លអាចក្ច្ន្ បានទៅជាផលិតផលថ្មី និងប្ភព 
ន្ ថមពល។ ភពជា ដ្ គូ ជាមួយដ្ប៉ូទិញ-លក់អ្តចាយ 
និង/ ឬវិស័យឯកជន គួរត្ជាផ្ន្កមួយន្គំរូ សាកល្បង ទាំង 
ពីរ ផងដ្រ ដើម្បីបញ្ជនូសំណល់ទៅកន់កន្លង្ក្ច្នសំ្ណល់។
 សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ ករអប់រំ និងករយល់ដឹង 
និងតួនទីរបស់វិស័យក្្ប្ព័ន្ធ

៥. បង្កើតភពជាដ្គូ ដើម្បីសាកល្បងករផលិតជីវឧស្ម័នពី 
សំណល់សរីរាង្គពីផ្សារនខ្ត្ក្ប តាមរយៈ ករបំប្ក ដោយ 
គា្មន្អ៊កសី៊ស្ន (Anaerobic Digestion) ដ្លអាចបញ្ចៀស
សំណល់សរីរាង្គច្ញពីទីលានចាក់សំរាមច៊ងក្្យ  និងធ្វើ 
ករ សិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភព  ន្ករធ្វើជីកំប៉៊ស្ននឹងប្ភព 
សំណល់ ផ្ទ្ល់ ៖ ទីផ្សារ និងកន្ល្ងផ្ល់ស្វាអាហារ រួមទាំង 
កន្ល្ងក្ច្ន្អាហារផ្ស្ងទៀត បង្កើតបានសំណល់សរីរាង្គ 
ក្នុងបរិមាណដ៏ច្ើន។ សំណល់សរីរាង្គ អាចប្ើប្្ស់ជាវត្ថុ
ធាត៊ដើមសម្្ប់ដំណើរករឡជីវឧស្ម័ន ដ្លជាដំណើរករ
មួយជួយកត់បន្ថយបរិមាណសំរាមក្នុងព្លជាមួយគា្ន្អាច 
ជួយផលិតជីវឧស្ម័នបានផងដ្រ។ ទីផ្សារក្នុងក្៊ងក្ប ផ្ល់ 
ឱកសសាកល្បងគំនិតផ្ួចផ្ដើមន្ះជាមួយនឹង កម្មវិធីឡជីវ 
ឧស្ម័ន ជាតិ ដើម្បីគាំទ្ដល់និរន្រភពក្នុងករធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្ម 

សំណល់រឹងក្នុងក្៊ងក្ប។ សំណល់សរីរាង្គ ក៏ជាឱកស មួយ 
ទៀត សម្្ប់ធ្វើជីកំប៊៉ស្ សម្្ប់ប្ើប្្ស់ក្នងុ វិស័យ កសិកម្ម។ 
ក្៊ងក្ប គួរត្ធ្វើករ វាយ តម្ល្ សមិទ្ធិលទ្ធភព សម្្ប់ករធ្វើ
ជីកំប៊៉ស្ននឹងកន្ល្ងផ្ទ្ល់នក្នុងតំបន់ដ្ល មិនទទួល បាន 
ករផ្ល់ ស្វាប្មូលសំរាម។ 
 សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ បច្ច្កវិទ្យា និងប្ព័ន្ធប្ប 
វិមជ្ឈករ

៦. បង្កើតផ្នទីបងា្ហញ្ផ្លវូដើម្បីសម្្ចឱ្យបាននូវករប្មូលសំរាម
ទូទាំងខ្ត្ក្ប៖ ករពង្ីកករគ្បដណ្ដប់ន្ករប្មូល 
សំរាមឱ្យបានទាំងស្៊ង មានសារៈសំខាន់ ដើម្បីឆ្លើយតប 
ចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លខ្ត្ក្ប
កំព៊ងជួបប្ទះ។ ករជំរ៊ញឱ្យមានករប្មូលសំរាមទូទំាងខ្ត្
ប្បន្ះ នឹង ជួយឱ្យរដ្ឋបាលខ្ត្ក្ប អាចឆ្លើយតបចំពោះ 
បញ្ហ្ន្ករដ៊តសំរាមពាសវាលពាសកល និងបញ្ហ្កើន 
ឡើង បា្លស្្ទកិក្នងុសម៊ទ្ផងដ្រ។ ករកំណត់គោលដៅ ច្បាស់ 
លាស់ និងជំហានដ្លចំាបាច់ ជាមាគ្៌ាបងា្ហញ្ផ្លវូ យ្៉ង ច្បាស់ 
ដើម្បីឈានទៅសម្្ច គោលដៅ។
 សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ ស្វាប្មូលសំរាមគ្ប 
ដណ្ដប់ទាំងស្៊ង និងក្លំអទីលានចាក់សំរាម

៧. រៀបចំផ្នករសកម្មភព ដើម្បីធានឱ្យមានទីលានចាក់សំរាម 
តឹ្មតូ្វ និងក្លំអប្តិបតិ្ករដោយ វិធីសាស្្ ដ្ល ចំណយ 
ទាប ដើម្បីកត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្ន៖ ខ្ត្ក្ប គួរត្
ផ្្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើករក្លំអប្តិបតិ្ករនទីលាន
ចាក់សំរាម។ ផ្លូវចូលទៅកន់ទីលានន្ះគួរត្ជួសជ៊ល និង 
ករប្តិបត្ិករ គួរត្ផ្ល្ស់ប្ូរ តាមរយៈករកត់ បន្ថយករ ដ៊ត 
សំរាម ករទ៊ក ដក់ សំរាមឱ្យបានសមស្ប និងករប្ើប្្ស់
សមា្ភ្រសម្្ប់គ្បសំរាមជាប្ចាំ  ដើម្បីជួយកត់បន្ថយ ផល 
ប៉ះពា ល់បរិសា្ថ្ន។
 សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ ស្វាប្មូលសំរាមគ្ប 
ដណ្ដប់ទាំងស្៊ង និងក្លំអទីលានចាក់សំរាម

៨. គាំទ្ដល់ករអន៊វត្គំនិតផ្ួចផ្ើមបង្កើនករយល់ដឹង ដើម្បី 
អប់រំប្ជាពលរដ្ឋពីសារៈសំខាន់ន្ករចោលសំរាមឱ្យបានតឹ្ម
ត្ូវ ផលប៉ះពាល់ទៅលើស៊ខភព និងបរិសា្ថ្នដ្លបង្កឡើង
ដោយសារករដ៊តសំរាម និងករផកពិន័យចំពោះករណីចោល
សំរាមពំ៊បានតឹ្មតូ្វ៖ មានត្តាមរយៈករគំាទ្ និងករជំរ៊ញ
ឱ្យមានករចូលរួមពីប្ជាពលរដ្ឋនមូលដ្ឋន្ត្ប៊៉ណោ្ណះ្ ដ្ល
អាចធ្វើឱ្យមានភពជឿនលឿនពិតប្្កដឆ្ព្ះទៅរកករក្
លំអ ករគ្ប់គ្ងសំណល់។ ករបងា្ហ្ញពីសញ្ញ្យ៉្ងរឹងមាំ 
របស់អ្នកដឹកនំនមូលដ្ឋ្ន គឺជាករបងា្ហ្ញពីករប្្ជា្ញ្ចិត្ 
អន៊វត្សកម្មភព  ដើម្បីផ្សព្វ ផ្សាយសារន្ះ។ សកម្មភពទាំង 
ន្ះ អាចរួមមានកររៀបចំយ៊ទ្ធនករសមា្អ្តឆ្ន្រ ដោយមាន
ករដឹកនំពីមន្្ីនមូលដ្ឋ្ន កររៀបចំព្ឹត្ិករណ៍ផ្សារភ្ជ្ប់
ជាមួយនឹងករញ្កសំរាម ករកត់បន្ថយករប្ើប្្ស់បា្លស្្ទកិ 
ឬករប្្ជា្ញ្មិនដ៊តសំរាមតាមទីវាល និងមិនចោលសំរាម ខ៊ស 
ច្បាប់ជាដើម។ 
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ ករអប់រំ និងករយល់ដឹង

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 3



សរ៊បស្ចក្ដីមក របាយករណ៍ន្ះ ព្យាយមប្មូលព័ត៌មាន 
ចាំបាច់ ពីបទ ពិសធន៍របស់ខ្ត្ក្ប ដើ ម្បី    រៀបចំកំណ្ ទម្ង់ 
មួយដ្លចំាបាច់ ផ្ដត្ លើសកម្មភពអន៊វត្សម្្ប់ជំហានបន្ទប់្។ 
ករអន៊វត្ សកម្ម ភព សាកល្បង បូក រួមជាមួយករវិភគពីកំណ្ 
ទម្ង់ ដ្លចាំបាច់ នឹងជួយជំរ៊ញកិច្ចពិភក្សាឱ្យឈានចូល កន់ 
ត្ជិតទៅរក កររៀបចំគោលនយោបាយ។ កិច្ចខំប្ឹងប្្ង ទាំង 

ន្ះ ត្ូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីក្ប្្វិស័យដ្លបច្ចុប្បន្ន កំព៊ង 
មាន ភពទន់ខ្សាយ និងមាន ធនធាន មិនគ្ប់គ្្ន់ន្ះ និងដើម្បី 
ផ្ដល់ ឧបករណ៍ថ្មីៗ ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ព្ះទៅរកបច្ច្កវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន
ភព ករតម្ង់ទិសករគ្ប់គ្ង និងបង្កើនករយកចិត្ ទ៊កដក់ 
លើករចូលរួម របស់សាធារណជន ដ្លគាំ ទ្ ដល់ កំណ្ ទម្ង់ 
ន្ះ។ 

4 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



1> ស្ចក្ដីផ្ដើម

"របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភព" ន្ះ  ព្យាយមប្មូល និង 
ចងក្ងចំណ្ះដឹង ពីករអន៊វត្ ក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ និង 
បញ្ហ្ប្ឈមដ្លជួបប្ទះ នក្នុងខ្ត្ ក្បនព្លបច្ចុប្បន្ន។ 
ព័ត៌មានន្ះ អមមកជាមួយនូវករពិពណ៌នសង្ខ្បពីបរិបទ ករ 
គ្ប់ គ្ងសំណល់ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ដើម្បីតម្ង់ទិសអ្នក អានន 
ក្នុងទស្សនវិស័យស្ដីពី សំណល់ នថ្ន្ក់ជាតិ។ បន្ទ្ប់ មក មាន ករ 
វិភគ លើបញ្ហប្្ឈមជាក់ លាក់ចំពោះខ្ត្ក្ប និងករ ពិពណ៌ន 
ពីដំណោះ ស្្យ ក្នុងនោះរួមមានទំាងធាត៊ចូល និងធនធានដ្ល 
ត្ូវករ និងជាច៊ងក្្យ គឺករពិពណ៌នពីសកម្មភព អន៊វត្សាក 
ល្បង ជាច្ើន ដើម្បីដោះ ស្្យបញ្ហប្្ឈមដ្លបាន រក ឃើញ។ 
ផ្អ្ក លើ ក្បខ័ណ្ឌន្ករវិភគ និង អន៊សាសន៍ទាំងអស់ ន្ះ 
អន៊សាសន៍ គោលនយោបាយសម្្ប់ ករពិចារណ របស់ អ្នកធ្វើ ករ 
សម្្ចចិត្ផ្ន្កករគ្ប់គ្ងសំណល់ទាំងន ថ្ន្ក់ជាតិ និងថ្ន្ក់ 
ក្្មជាតិ  ត្ូវ បាន លើកឡើង និងដក់បញ្ចូលនផ្ន្កច៊ងក្្យ
ន្របាយករណ៍ ។

1>1 សាវតារ

កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចយ្៉ងឆប់ រហ័សរបស់ប្ទ្សកម្ពជុាក្នងុរយៈ
ព្លប៉៊ន្ម្នឆ្ន្ំថ្មីៗន្ះ បាននំឱ្យមាន ស្ចក្ដីត្ូវករជាបន្ទ្ន់ ក្នុង 
ករឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈម ក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់។ ផ្អ្ក 
តាម ករបា៉្ន់ប្មាណ  ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤ ប្ទ្សកម្ពុជា បង្កើត សំរាម 
ត្ប្មាណជាង ១ លានតោនបន្ិចប៉៊ណោ្ណ្ះ ហើយតួល្ខន្ះ  
ត្ូវបាន បា៉្ន់ប្មាណថ បាន កើនដល់ ៣,៦៥ លាន តោនក្នុង ឆ្ន្ំ 
២០១៧ (Modak et al., 2017; Pech, 2018)។ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច 
ដ៏ឆប់រហ័ស និងនិន្ន្ករឈាន ឡើងន្ករប្ើប្្ស់ទំនិញក្នុង 
ប្ទ្ស កំព៊ងជំរ៊ញឱ្យមាន ករកើនឡើង យ៉្ងឆប់រហ័ស នូវករ 
បង្កើត សំរាម។  ក្សួងបរិសា្ថ្ន បាន បា៉្ន់ប្មាណថ កំណើន ន្ះ 
មាន អត្្ ១០% ក្នុងមួយឆ្ន្ំ (Bual, 2018) ។  

បញ្ហ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ន្ះ ទើបត្បាន ទទួល ករចាប់ 
អារម្មណ៍ក្នុងរយៈព្លប៉៊ន្ម្នឆ្ន្ំ ច៊ងក្្យន្ះ ប៉៊ណោ្ណ្ះ ថ ជា 
អាទិភព ផ្ន្កបរិសា្ថ្ន ដោយមានករយកចិត្ ទ៊កដក់ច្ើនបំផ៊ត 
ទៅលើ ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុក៊្ង ភ្នព្ំញ និងទីក៊្ង សក្្ ន៊ព៊ល 
ជាច្ើនទៀត (Min, 2016)។ ឧទាហរណ៍ មួយពីទិដ្ឋភព ន្ះ គឺ 
កម្មវិធីលើកកម្ពស់ស្វាទីក្៊ង ដ្លអង្គករមូលនិធិ អាស៊ី បាន 
បញ្ចប់ករអន៊វត្ សាកល្បងកន្លងមក ដ្លមានគោល បំណងក្ 
លំអ ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង ក្នុងក្៊ងភ្នំព្ញ  ដោយ ផ្ដ្តករយក 
ចិត្ទ៊កដក់លើករកំណត់  ពីបញ្ហ្លំបាក ករជួយសម្បសម្ួល 
លទ្ធភពទទួល បាន ព័ត៌មាន  និងធនធាន រួមទាំងករ កំណត់ រក  
ដំណោះស្្យចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមជាក់ស្ដ្ង ក្នុងករគ្ប់គ្ង 
សំណល់។ កិច្ចខិតខំ ផ្ន្កករស្្វជ្្វធ្វើ ឡើង ក្នុងបរិបទកម្មវិធី 
ន្ះ តូ្វបាន តាក់ ត្ង ឡើង  ដើម្បី កំណត់រូបរាង ករប្មូល សំណល់  
នក្នុងរាជធានី ឡើង វិញ និង ដើម្បី ផ្ដល់ធាត៊ចូលចំពោះដំណើរករ

កំណ្ទម្ង់ជាបន្បន្ទ្ប់លើ វិស័យ គ្ប់គ្ងសំណល់រឹង (Deny,  

2016)។ ម៉្យាងវិញទៀត  ជាយក្៊ង  និងខ្ត្ក្្ ពីរាជធានី ភ្នំព្ញ 
ទទួលបានករយកចិត្ទ៊កដក់តិចតួចប៉៊ណោ្ណ្ះចំពោះ បញ្ហ្ ករ 
គ្ប់គ្ងសំណល់ ន្ះ ហើយករយកចិត្ទ៊កដក់ទំាងនោះ មាន
នត្កន្លង្ដ្លមានសារៈសំខាន់ពិស្សចំពោះជាតិ និងអន្រជាតិ  
ប៉៊ណោ្ណ្ះ (Gordon, 2015) ។  

បន្ថ្ម លើ សំណល់ពីករវ្ចខ្ចប់ កន់ត្ច្ើនឡើងដ្លពាក់ 
ព័ន្ធជាមួយ កំណើនប្ជាជន និងជីវភព រស់ នកន់ត្ចម្ើន រ៊ង 
រឿង  វិស័យ ទ្សចរណ៍ដ្ល កំព៊ង រីកលូតលាស់ ក៏ជាកតា្្ជំរ៊ញ 
ដ៏សំខាន់មួយ ទៀត បណ្ត្លឱ្យមានករបង្កើតសំរាមផងដ្រ ជា 
ពិស្ស នក្នុងតំបន់ដ្ល មាន អ្នក ទ្សចរណ៍ច្ើន ជាពិស្ស 
នតាម តំបន់ឆ្ន្រ ក៏ដូចជានក្នុងខ្ត្សៀមរាប និងរាជធានី 
ភ្នំព្ញ។ យោងតាម ករបា៉្ន់ប្មាណមួយ បានឱ្យដឹងថ អ្នក 
ទ្សចរណ៍ដ្លមកទស្សន នប្ទ្សកម្ពុជា បង្កើតឱ្យមាន 
ដបបា្ល្ស្ទិកចំនួន ១០ លានដប ជារៀងរាល់ខ្  ដោយ ដបទាំងនោះ
នទីបំផ៊តត្ូវបានប្មូល និង យកទៅចាក់ន ទីលានចាក់សំរាម 
ឬចោលនតាម ទីកន្ល្ងនន ហើយព្លខ្លះត្ូវបាន ទឹកអូរ ឬ 
ទន្ល្នំយកទៅកន់សម៊ទ្ (Refill Asia, 2019) ។ 

ចំណុចសំខាន់ៗដ្លតូ្វយកចិត្ ទ៊កដក់ នព្ល ពិចារណ 
លើករគ្ប់គ្ងសំណល់ នក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា រួមមាន ៖ 

 y ករប្មូល សំណល់ ក្នុងក្៊ងគោលដៅធំៗ ភគច្ើន គឺ ត្ូវ 
បាន ជួលទៅឱ្យក្៊ម ហ៊៊នឯកជន (Kaza et al., 2018)។

 y អត្្ករប្មូលសំរាម មិនទាន់បានព្ញល្ញ ដោយ ករ 
ប្មូល នោះ មាន អត្្ចាប់ពី ៣០% ដល់ ៨០% ក្នុង តំបន់ ទី 
ប្ជ៊ំជនភគច្ើន (Sour, 2017)។

 y ករជំរ៊ញ ករអន៊វត្និយម និងលិខិតបទដ្ឋ្ន គតិយ៊ត្ិផ្ន្ក 
បរិសា្ថ្ន និងករមើលខ៊ស ត្ូវ លើករ បោះ ចោលសំរាម ន 
មាន កម្ិត  (Min, 2016)។

 y កន្ល្ងចាក់សំរាម ជាកន្ល្ងចម្បងសម្្ប់ករបោះចោល 
សំរាម  បូក រួមជាមួយ ករដ៊តសំណល់តាម ទីវាលដ្ល រួម 
ចំណ្កបង្កឱ្យមានករបំព៊លខ្យល់  ដីរ្ចរឹល និងទាក់ទងនឹង
ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្ន្កស៊ខភព  (MoE & UNEP, 2009)។

 y ប្ពឹ្តិ្កម្មផ្លវូករលើសំណល់ ភគច្ើនគឺពំ៊ មាន នោះទ្ ហើយ 
ភគច្ើន ត្ូវបាន ធ្វើ ឡើងដោយ វិស័យក្្ប្ព័ន្ធ ដ្ល 
រកចំណូលបាន ពីករលក់សមា្ភ្រៈអ្តចាយ ដូចជា លោហៈ  
និងបា្ល្ស្ទិកជាដើម (Min, 2016)។

 y សមាសធាត៊សរីរាង្គនក្នុងសំណល់រឹងទីក្៊ងនកម្ពុជា ត្ូវ 
បាន បា៉្ន់ប្មាណថ មាន ចាប់ពី ៥០% ដល់ ៧០% (Sang-

Arun et al., 2011)។

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 5



1>2 ភាពជាដែគូរវាងកែុមបែឹកែសាជាតិអភិវឌែឍន៍ 

ដោយចីរភាព  និងអង្គការមូលនិធិអាសុី 

ក.ជ.អ.ច. ចូលរួម ក្នុង កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ង  ដើម្បីឆ្លើយតប  
ចំពោះបញ្ហប្្ឈមក្នងុករគ្ប់គ្ងសំណល់នក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា 
ព្យាយមបង្កើតនវាន៊វត្ន៍ តាមរយៈករវាយតម្ល្ លើឱកស ដើម្បី 
អន៊វត្ គោលវិធីស្ដ្ឋកិច្ចចក្្ (Circular Economy Approaches) 
ក៏ដូចជាតាមរយៈ ករទទួលសា្គ្ល់កន់ត្ច្ើន ឡើងពីស្ចក្ដីត្ូវ 
ករ ក្នងុករដក់បញ្ចលូ គោលករណ៍ឋានន៊ក្មសំណល់  (Waste 

Hierarchy Principles) ទៅក្នុងដំណោះស្្យ គោលនយោបាយ 
(Sok, 2019)។ ចំណប់អារម្មណ៍ កន់ ត្ខា្ល្ំងឡើងន្ះ គឺដើម្បី 
បង្កើនប្សិទ្ធភពន្ ករ អន៊វត្គោលវិធីបរិសា្ថ្នថ្មីៗ ដ្លដក់ 
បញ្ចូលទស្សនទានស្ដីពីកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្តង និងនិរន្រភព ជា
មួយនឹងករអន៊វត្ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង  ដ្លហាក់ មាន ប្ភព 
ច្ញមកពី ករទទួលសា្គ្ល់ពីសមា្ព្ធផ្ន្កបរិសា្ថ្ន ពាក់ព័ន្ធជាមួយ 
ករ អភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចយ៉្ងឆប់រហ័ស ក៏ដូចជាគោលបំណង ដើម្បី 
អភិរក្សធនធាន  ស្បព្លជាមួយករជួយករពារតំបន់ទ្សភព
ធម្មជាតិ របស់ប្ទ្សសម្្ប់ មន៊ស្សជំនន់ក្្យ (MoE & 

UNEP, 2009) ។

ដោយប្កន់ខា្ជ្ប់ នូវគោលគំនិតន្ះ ក.ជ.អ.ច. និងអង្គករ 
មូលនិធិ អាស៊ី បានបង្កើតឱ្យមានកិច្ចព្មព្ៀង   ផ្លូវករមួយនខ្ 
ត៊លា ឆ្ន្ំ២០១៨  ដើម្បីគាំ ទ្ ដល់គោលនយោបាយសំដៅឆ្លើយ 
តបចំពោះនិរន្រភពបរិសា្ថ្ន នក្នុង អំឡុងព្លប្ទ្សមាន 
ស្ដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍដ៏ឆប់រហ័ស។ កិច្ចព្មព្ៀង ន្ះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
ទម្ង់ជាអន៊ស្សរណៈន្ករយោគយល់ និង ផ្ដល់យន្ករ ឱ្យ 
ក.ជ.អ.ច. មាន លទ្ធភព អាច ទទួល បាន  ចំណ្ះដឹង និងចំណ្ះ 
ធ្វើកម្ិតសាកល ចូលរួម ឆ្លើយតបសំណួរស្ដីពីករអភិវឌ្ឍប្កប
ដោយនិរន្រភព និងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្តង។

នដើមឆ្ន្ំ២០១៩ ក.ជ.អ.ច. និងអង្គករមូលនិធិ អាស៊ី បាន 
ចាប់ ផ្ដើម ពិភក្សា ឡើងវិញថតើធ្វើ យ្៉ងណ ដើម្បីបន្ករងារ ដោយ 
ឈរលើកិច្ចសហករនព្លកន្លងមក ដ្លបង្កើតឡើងដោយ 
អន៊ស្សរណៈន្ករយោគយល់ន្ះ។ ករពិភក្សា បាននំឱ្យមាន 
ករយកចិត្ ទ៊កដក់លើគោលវិធី ស្ដីពី ទីក្៊ងគំរូតាមរយៈករពិនិត្យ

មើលតម្ូវករករក្លំអករគ្ប់គ្ងសំណល់នក្នុងប្ទ្ស 
ដោយយក ក្៊ងក្ប ជាមូលដ្ឋ្ន សម្្ប់ ករវិភគ និងករវាយ 
តម្ល្។ ករសិក្សាន្ះ ដើរស្បជាមួយកិច្ចខិតខំជាច្ើនដទ្ទៀត
ដ្លគាំទ្ ដល់ រដ្ឋ្ភិបាល និងមា្ច្ស់ជំនួយ ដ្លផ្ដ្តករយកចិត្ 
ទ៊កដក់ លើករធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវស្វាទីប្ជំ៊ជន និងកិច្ច ករពារ 
បរិសា្ថ្ន ក្នុងនោះរួមមាន  កររៀបចំ ផ្នករ យ៊ទ្ធសាស្្ អភិវឌ្ឍន៍
ប្តងសម្្ប់ទីក្៊ងគោលដៅ ដោយវិទ្យាសា្ថ្ន អភិវឌ្ឍន៍ ប្តង 
សកល  និងកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងក្នុងករលើកកម្ពស់ស្ដ្ឋកិច្ចចក្្ 
ដឹកនំដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហប្ជាជាតិ  ដោយ មាន 
ករគាំទ្ពី រដ្ឋ្ភិបាលស៊៊យអ្ត (Sen, 2019)។ ករសិក្សា របស់   
ក.ជ.អ.ច. និងអង្គករមូលនិធិ អាស៊ីន្ះ   ផ្សារភ្ជ្ប់ បញ្ហ្ ស្ដីពីករ 
គ្ប់គ្ងសំណល់ ជាមួយករផ្ដ្តករយកចិត្ ទ៊កដក់ជាច្ើនឆ្ន្ំ 
របស់ រដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា លើវិមជ្ឈករដំណើរករ សម្្ចចិត្ ពោល 
គឺជាកិច្ចខិតខំមួយ ដ្ល ត្ូវបាន សម្បសម្ួលដោយ ក្សួង 
មហា ផ្ទ្  តាមរយៈល្ខាធិកររដ្ឋ្នគណៈកមា្ម្ធិករ ជាតិ សម្្ប់ 
ករ អភិវឌ្ឍ តាម ប្ប ប្ជាធិបត្យ្យ ន ថ្ន្ក់ ក្្ម ជាតិ (Niaza, 

2011) ។

1>3 គោលបំណងនែការសិកែសា 

 គោលបំណងន្ករសិក្សាន្ះ  គឺ៖

1> ធ្វើករស្វ្ងយល់ពីប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង  និង 
ហ្ដ្ឋ្រចន សម្ព័នដ្លមានស្្ប់

2> ធ្វើករស្វ្ងយល់ពីនិរន្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្តិបត្ិករ
ប្មូលសំរាម

3> យល់ដឹងពីតួនទីយ្នឌ័រនក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់

4> កំណត់រកបញ្ហ្ប្ឈមសំខាន់ៗនក្នុងករអន៊វត្ន
ថ្ន្ក់ក្្មជាតិ និងថ្ន្ក់ជាតិពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង 

5> វិភគពីឱកសក្នុងករដក់បញ្ចូលករត្ួតពិនិត្យ និង 
ធនធាន ដ្លត្ូវករដើម្បីគាំទ្ដល់ ដំណើរករប្ព័ន្ធ
ប្តិបត្ិករតាមរយៈសំណើអន៊សាសន៍ និងសកម្មភព 
សាកល្បង។

6 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



2> គោលវិធីនិងវិធីសាស្្ត

2>1 លទ្ធផលការងារ និងសកម្មភាព 

ដូចបានបញ្ជ្ក់ នក្នុងផ្ន្ក គោលវិធី និង វិធីសាស្្ ខាង លើ 
កម្ងករងារ មាន អន្រទំនក់ទំនងគា្ន្ ទៅវិញទៅមក ត្ូវបាន ផ្ដួច 
ផ្ដើម ឡើង ដើម្បីផ្ដល់មូលដ្ឋ្ន គ្ឹះដ៏រឹងមាំសម្្ប់ ករសម្្ចចិត្ 
នព្ល អនគត ពាក់ ព័ន្ធជាមួយ ករគ្ប់គ្ងសំណល់ទីក្៊ង។ 
កររៀបរាប់ ដោយ សង្ខប្ ពីធាត៊ចូលនីមួយៗ ទៅក្នងុ ដំណើរ ករ ន្ះ 
មានដូចខាងក្្ម៖

ករសិក្សា ឯកសារពាក់ព័ន្ធ៖ របាយករណ៍ បឋមស្ដពីីករសិក្សា 
ឯកសារពាក់ព័ន្ធ ត្ូវបាន តាក់ត្ងឡើង  ដើម្បីចងក្ង និងរៀបចំ 
ទិន្នន័យដ្លមានស្្ប់ ទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ ករគ្ប់គ្ង 
សំណល់ ក្នុងខ្ត្ក្ប ។ ករសិក្សាន្ះ ដឹកនំដោយ អ្នកពិគ្្ះ 
យោបល់អន្រជាតិមា្ន្ក់ ដ្លមានចំណ្ះដឹង ពីករអន៊វត្ ល្អ ផ្ន្ក
ករគ្ប់គ្ងសំណល់កម្ិតសាកល និងករយល់ដឹង ពីបញ្ហ្ 
ប្ឈម ដ្លបណ្ត្ប្ទ្សកំព៊ង អភិវឌ្ឍន៍  ជួបប្ទះ ហើយ 
ព្យាយម ក្លំអ និងក្ទម្ង់ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់។ ករ 
សិក្សាន្ះ ពិនិត្យលើសមាស ភគផ្ស្ងៗជាច្ើន ន្ករគ្ប់គ្ង 
សំណល់ ក្នុងខ្ត្ក្ប៖ ករប្មូល ករដឹកជញ្ជូន ប្ព្ឹត្ិកម្ម 
និងករបោះចោលតាមទីសាធារណៈ។ ទិដ្ឋភពសំខាន់ៗ ដទ្ 
ទៀត ដ្លត្ូវបាន យកមកពិចារណ រួមមាន៖ ករបង្កើតសំរាម 
សម៊ទ្ និងបា្ល្ស្ទិក ករគ្ប់គ្ងសំណល់នលើកោះចំនួនពីរ 
(កោះទន្សាយ និងកោះពោធិ៍) ដ្លជាផ្ន្កមួយ ន្ប្ព័ន្ធ គ្ប់ 
គ្ង សំណល់របស់ ក្៊ងក្ប ព្មទាំងឱកសសម្្ប់ករក្ច្ន្ 
អ្តចាយស្ងួត និងសំណល់សរីរាង្គ (របាយករណ៍ន្ះ មាន ភ្ជ្ប់ 
ជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១)។ 

ករច៊ះប្មូលព័ត៌មានផ្ទ្ល់នទីវាល៖ ករច៊ះសិក្សាផ្ទ្ល់ 
ទៅ កន់ខ្ត្ក្ប ត្ូវបាន ធ្វើ ឡើងស្បព្លជាមួយ កររៀបចំ 
របាយករណ៍សិក្សា ឯកសារពាក់ព័ន្ធ។ គោលបំណង ន្ករ ច៊ះ 
សិក្សា ផ្ទ្ល់ន្ះ គឺដើម្បីធ្វើករសង្ក្តដោយផ្ទ្ល់លើ ករអន៊វត្ 
ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប និងដើម្បីពិភក្សាពីបញ ្ហ្ 
ប្ឈមននក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ រឹង ជាមួយអាជា្ញ្ធរ ថ្ន្ក់ 
ស្៊ក/ក្៊ង។ ករច៊ះសិក្សាផ្ទ្ល់ន្ះ រួមមានកិច្ចប្ជ៊ំជាមួយ 
រដ្ឋ្ភិបាល ថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន  ក្៊មហ៊៊ន ដ្ល បាន ច៊ះ កិច្ចសន្យាប្មូល 
ដឹកជញ្ជូន និងបោះ ចោលសំណល់ ទស្សនកិច្ច ផ្ន្កបច្ច្កទ្សទៅ 
កន់ទីលានចាក់សំរាម កន្ល្ងក្ច្ន្សំណល់រឹងឡើងវិញ និង ដ្ប៉ូ 
ទិញលក់អ្តចាយ ក៏ដូចជាទស្សនកិច្ច ទៅកន់ទីផ្សារ សណ្ឋ្គារ 
ភោជនីយដ្ឋ្ន ឆ្ន្រសម៊ទ្ និងកោះទាំងពីរដ្ល ជាផ្ន្កន្ប្ព័ន្ធ
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរបស់ ក្៊ងក្ប  និងទីតាំងធ្វើជីកំប៉៊ស្នខ្ត្
កំពតផងដ្រ។ 

របាយករណ៍សិក្សា វិសាលភព៖ របាយករណ៍ន្ះ បាន ដក់ 
បញ្ចូល និងវិភគលទ្ធផលដ្លបានរកឃើញតាមរយៈវិធីសាស្្ 
ខាងលើ និងជាឯកសារមួយដ្លបានរៀបចំព័ត៌មានស្ដពីីករគ្ប់គ្ង 
សំណល់ នខ្ត្ក្បទាំងអស់ដ្លប្មូលបាន។ របាយករណ៍ 
ន្ះ ផ្ល់នូវ ករវិភគ ស្ដពីីចំណុចអាទិភពដ្លទាមទារករយកចិត្  
ទ៊កដក់ពីអ្នកធ្វើ គោលនយោបាយ ក៏ដូចជា គោល គំនិតបឋមសម្្ប់ 
ធ្វើ កំណ្ទម្ង់ គោលនយោបាយ ដ្ល តូ្វ បានផ្ដល់ជាអន៊សាសន៍។  
ស្ចក្ដីសន្និដ្ឋ្ន របស់ឯកសារន្ះ  រំល្ចឱ្យ ឃើញនូវជំហាន 
កំណ្ទម្ង់គោលនយោបាយ ដ្លចាំបាច់ ដើម្បី ឆ្លើយតបចំពោះ 
បញ្ហ្ប្ឈមដ្លមាន នក្នុង ប្ព័ន្ធន ព្ល បច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជា 
ឱកសដើម្បីក្សម្ួលកំណ្ទម្ង់ លើវិស័យ ន្ះឱ្យបាន កន់ 

ដើម្បីអន៊វត្គំនិតផ្ដួច ផ្ដើម ដ្ល 
ផ្ដ្ត ករយកចិត្ ទ៊កដក់លើខ្ត្ក្ប 
ករ អភិវឌ្ឍករយល់ដឹង ពី សា្ថន្ភព បច្ចប្ុបន្ន 
ន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់នក្នងុខ្ត្ន្ះ 
ជាករសំខាន់ណស់។ ដើម្បីបងា្ហ្ញ 
រូបភព ឱ្យបានស៊ក្ឹត និងបង្កើត ករ 
យល់ដឹងជាមូលដ្ឋ្ន ឱ្យបានរឹងមាំពី 
សា្ថ្នភព ន្ះ ក.ជ.អ.ច. និងអង្គករ 
មូល និធិ អាស៊ី បាន រៀបចំករស្្វជ្្វ 
និង គោលវិធីន្ករវិភគ ដើម្បីកំណត់ 
រកអន៊សាសន៍ ផ្ន្កគោលនយោបាយ 
ដ្ល ឆ្លើយតបចំពោះផ្នក្ដ្លមានតមូ្វ 
ករចាំបាច់ក្នុងករធ្វើ កំណ្ ទម្ង់ ក្នុង 
វិស័យ ករគ្ប់គ្ងសំណល់ទីប្ជំ៊ជន ។ 

រូបភាពទី ១៖ ទីតាំងរបស់កែុងកែប និងខែត្តកែប

ដំណក់ចង្អើរ
ក្ប

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 7



ត្រលូនបន្ថ្ម ទៀត តាមរយៈកំណ្ទម្ង់ ដ្ល នឹង ត្ូវបាន 
ពិនិត្យជាម៊ន ដោយករ អន៊វត្គោលដៅសកម្មភព សាកល្បងតាក់ 
ត្ង ឡើង ដើម្បី ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈម ផ្ន្ក ករគ្ប់គ្ង 
សំណល់ជាក់ លាក់ ដ្ល បានរកឃើញ នក្នុង ខ្ត្ ក្ប។ 

សិក្ខ្សាលាពិគ្្ះយោបល់៖ សិក្ខ្សាលា ពិគ្្ះយោបល់ 
មួយ ត្ូវបានរៀបចំឡើងនច៊ងខ្ឧសភ  ឆ្ន្ំ២០១៩ ន ខ្ត្ 
ក្ប ក្នុងគោលបំណងច្ករំល្ក និងផ្ទៀងផ្ទ្ត់លទ្ឋផលបឋម 
ច្ញពីករសិក្សាន្ះ ដោយមានករចូលរួមពី ក.ជ.អ.ច.  ក្សួង 
បរិសា្ថ្ន និង គ.ជ.អ.ប ក្សួងមហាផ្ទ្ អជា្ញ្ធរខ្ត្ និងស្៊ក/
ក្៊ង មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ប្តិបត្ិករទ្សចរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋ្ន និង 
សហគមន៍។  នពាក់កណ្ត្លខ្កញ្ញ្ កិច្ចប្ជ៊ំពិគ្្ះយោបល់ 
មួយ ទៀត តូ្វ  បានរៀបចំឡើងដោយមានករចូលរួមពីនយកដ្ឋន្ 
ពាក់ព័ន្ធន្  ក្សួងបរិសា្ថ្ន និង ក.ជ.អ.ច.  ដើម្បីស៊ំមតិយោបល់ 
ច៊ង ក្្យ និងករគាំទ្លើរបាយករណ៍ សិក្សា  វិសាលភព និង 
ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខ្ប រួមទាំងពង្្ងផ្នករសកម្ម
ភពសាកល្បងម៊ននឹងទទួលបានករឯកភពពីក្សួងបរិសា្ថ្ន 
សម្្ប់ករបោះព៊ម្ភ។

2>2 ការសមែបសមែួល លើ ការចូលរួម និង 

ធាតុចូលរបស់ សា្ថែប័ននានា

 ដើម្បីធានឱ្យមាន ករចូលរួមប្កបដោយសមធម៌ និងព្ញ
ល្ញនក្នុងករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតន្ះ ក្៊មករងារបច្ច្កទ្សមួយ 
ត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយ មានករចូលរួមពី ទីប្ឹក្សាយោបល ់
របស់ អង្គករមូលនិធិ អាស៊ី និងតំណង ក.ជ.អ.ច. និង ក្សួង 
បរិសា្ថ្ន និង តំណងមកពីល្ខាធិករដ្ឋ្ន គ.ជ.អ.ប។

ករចូលរួម របស់ ក.ជ.អ.ច. គឺមានមន្្ី បច្ច្កទ្ស មកពី 
នយកដ្ឋ្ន ស្ដ្ឋកិច្ចប្តង។ ករចូលរួម របស់ក្សួងបរិសា្ថ្ន 
មាន  មន្្ី បច្ច្ក ទ្ស មកពីនយកដ្ឋ្ន គ្ប់គ្ង សំណល់រឹង។ ករ 
ចូលរួម របស់ ល្ខាធិករ ដ្ឋ្ន គ.ជ.អ.ប  គឺឆ្លើយតប ចំពោះស្ចក្ដី 
តូ្វករ ដើម្បីពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់ ន្វិមជ្ឈករមកលើ ករគ្ប់គ្ង 
សំណល់នក្នុងតំបន់ទីក្៊ង។ ករចូល  រួម របស់ អង្គករមូល និធិ 
អាស៊ី គឺរួមមានអ្នកតំណងជាប៊គ្គលិកបច្ច្កទ្សគ្ប់ កម្ិត 
បន្ថ្មទៅលើ ទីប្ឹក្សា យោបល់ជាតិ និងអន្រជាតិ។ ករចូលរួម 
របស់ អ្នកពិគ្្ះយោបល់ពីខាងក្្  គឺ តំណងចម្៊ះលើ ជំនញ 
ឯកទ្ស លើ ផ្ន្កករគ្ប់គ្ងសំណល់ជាសាកល  និរន្រភព និង 
អភិបាលកិច្ច។ 

 ក្៊មករងារដ្លរួមមានអ្នកតំណងមកពីសា្ថ្ប័ននន និង 
អ្នកឯកទ្សលើវិស័យ ន្ះ បានជួបប្ជ៊ំគា្ន្នក្នុង ដំណក់ កល 
សំខាន់ៗក្នុងព្លប្មូល ព័ត៌មានដ្លមានស្្ប់ ករប្មូល 
ទិន្នន័យ បឋមនខ្ត្ក្ប  និងករវិភគទិន្នន័យ។ ចាប់ ពី ព្ល ចាប់  
ផ្ដើម កិច្ចពិភក្សាដំបូង អន្រទំនក់ទំនង និងករសម្្ចចិត្ របស់ 
ក្៊មករងារដ្ល មាន ករសម្បសម្ួល បាន ល្អ ដ្លនំឱ្យ ក្៊ម 
ករងារធ្វើ ផ្នករ និង អន៊វត្សកម្មភពប្កបដោយប្សិទ្ធ ផល។

2>3 ការបែមូល និងការរៀបចំទិន្នន័យ ស្ដីពី 

សំណល់ រឹង

ចាប់ ពីព្លចាប់ ផ្ដើមករផ្ដួចផ្ដើម គំនិតន្ះ កិច្ចខិតខំមួយ ត្ូវ 
បានធ្វើ ឡើង ដើម្បីស្វ្ងរកប្ភពទិន្នន័យគួរជាទីជឿទ៊កចិត្ ដើម្បី 

ធានឱ្យមាន ករវិភគឱ្យបាន ត្ឹមត្ូវ និងករបង្កើត ធាត៊ច្ញ ជា 
អន៊សាសន៍។ ដូចបាន កត់សមា្គ្ល់ នក្នុងផ្ន្កដ្លពិភក្សាស្ដីពី
ករសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធខាងលើហើយថ បញ្ហ្ស្ដីពីទិន្នន័យ 
សំណល់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ជាបញ្ហ្ប្ឈមគួរជាទីកត់សមា្គ្ល់ 
ជាពិស្សព័ត៌មានស្ដីពីប្តិបតិ្កររបស់ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់
របស់ក្៊ងណមួយ ប្បន្ះ។ ផ្ន្កន្ះ  ពិពណ៌ន ពីកិច្ចខិតខំក្នុង
ករប្មូលទិន្នន័យពី ប្ភពឯកសារបន្ទ្ប់បន្សំ និងប្ភពព័ត៌មាន 
ចម្បង។ ព្ំដ្នរដ្ឋបាលសម្្ប់ករសិក្សាន្ះ គឺខ្ត្ក្ប ដោយ 
ក្នុងនោះ រួមមានទាំង កោះពោធិ៍ និង កោះទន្សាយ ដោយ ផ្ដ្តករ 
យកចិត្ ទ៊កដក់ជាចម្បងលើក្៊ងក្ប។ 

ករប្មូលទិន្នន័យ បន្ទ្ប់ បន្សំ៖ ជំហានដំបូងមួយ ក្នុងដំណើរ 
ករប្មូលទិន្នន័យ រួម មានករពិ និត្យ ឯកសារពាក់ព័ន្ធធ្វើ ឡើង 

អង្គករ 
មូលនិធិអាស៊ី

រូបភាពទី ២៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនែការបែមូលព័ត៌មាន វិភាគព័ត៌មាន និងសកម្មភាព ក្នុងខែត្តកែប

កិច្ចប្ជ៊ំ 
ពិគ្្ះយោបល់

ធាត៊ចូល របស់ 
ក្៊ម ករងារ

ធាត៊ចូល របស់ 
ក្៊មករងារ

ធាត៊ចូល របស់ 
ក្៊មករងារ

ធាត៊ចូល របស់ 
ក្៊មករងារ

ធាត៊ចូល របស់ 
ក្៊មករងារអ្នកជំនញ

កិច្ចប្ជ៊ំ 
ពិគ្្ះយោបល់

របាយករណ៍ច៊ងក្្យ  
និងឯកសារគោលនយោបាយ 

សង្ខ្ប (សីហា ២០២០)

ករសំយោគ 
ឯកសារដ្ល 
មានស្្ប់ 

(មីន ២០១៩

អន៊ស្សរណៈ

យោគយល់ 

(ត៊លា ២០១៨)

ទស្សនកិច្ច  
ទៅ កន់ ខ្ត្ 
ក្ប (ម្សា 

២០១៩)

ពង្្ង 
របាយករណ៍ 

(ឧសភ 
២០១៩

របាយករណ៍ 
ដ្លត្ូវបាន ក្ 
សម្ួល (មិថ៊ន 

២០១៩)

ឯកសារ គោល 
នយោ បាយ 

សង្ខប្ (កក្កដ 
២០១៩)

ក.ជ.អ.ច.
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ជាបឋម ដើម្បីចងក្ង នូវរាល់ឯកសារ បោះព៊ម្ពផ្សាយពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ 
ករគ្ប់គ្ងសំណល់ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា និងជាពិស្ស  គឺ នក្នុង 
ខ្ត្ក្ប។ យើងបានប្មូលទិន្នន័យបន្ទប់្បន្សំមានសារៈប្យោជន៍ 
ជាច្ើន ដ្លទិន្នន័យ ទាំងនោះទទួល បាន ពី ឯកសារបោះ ព៊ម្ព 
ផ្សាយដ្ល បាន រកឃើញក្នងុដំណក់  កលពិនិត្យ ឯកសារពាក់ព័ន្ធ។ 
ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធបំផ៊តដ្លប្មូលបាន ក្នុង អំឡុងព្លដំណើរករ 
ន្ះ រួមមានព័ត៌មានស្ដពីីលក្ខណៈន្សំណល់ លខិិតបទដ្ឋន្គតិយ៊ត្ ិ
និងប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងរបស់ក៊្ង ដូចជា ប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ង ទៅ 
លើ ករចោលសំណល់ជាដើម។ កិច្ចករ ន្ះ ក៏ មានសារៈប្យោជន៍ 
ផងដ្រ ក្នុងករជួយកំណត់រកទិន្នន័យ តំណង  ដោយភគច្ើន 
រួមមានសមាសធាត៊ន្សំណល់ក្នងុ ក៊្ងសក្្លន៊ពលរបស់  កម្ពជុា 
ដើម្បីបំព្ញបន្ថ្មលើករវិភគ ពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ត្ក្ប ដ្ល ន 
មាន កង្វះខាតទិន្នន័យ ហើយ ព៊ំ អាច រក បាននកន្ល្ង ផ្ស្ងទៀត។ 

ករប្មូលទិន្នន័យ បឋម៖ ក្នុង អំឡុង ព្ល ច៊ះសិក្សាផ្ទ្ល់ ទៅ 
កន់ខ្ត្ក្ប កិច្ចប្ជំ៊ និងសមា្ភស្ន៍តូ្វបាន ធ្វើ ឡើង  ដើម្បីប្មូល
ទិន្នន័យគោលពាក់ព័ន្ធជាមួយ  ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប 
បំព្ញបន្ថ្មលើទិន្នន័យបន្ទ្ប់ បន្សំដ្លប្មូល បាន រួចហើយ។ 
ករប្មូលទិន្នន័យ សំខាន់ៗទាំងន្ះ រួមមាន៖ ទិន្នន័យស្ដីពីករ 
ប្មូល និងករបោះចោលសំណល់ ព័ត៌មាន ប្ជាសាស្្ពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយប្ជាជន និងទ្សចរណ៍ បន្ថ្មលើ ព័ត៌មានស្ដីពី កររៀបចំ 

1 ឧបករណ៍ វាយតម្ល្ទីក្៊ង  បង្កើតឡើង ដោយករផ្ដួចផ្ដើមគំនិត ផ្ន្កសំណល់របស់សម្ព័ន្ធភព អាកសធាត៊ និងខ្យល់សា្អ្ត។ ឧបករណ៍ ន្ះ 
អាចរកបានតាមរយៈ https://www.waste.ccacoalition.org/document/city-msw-rapid-assessment-data-collection-tool-english

ផ្ន្កកិច្ចសន្យា និងផ្ន្កករគ្ប់គ្ងពាក់ព័ន្ធនឹង សំណល់។ កិច្ច 
ប្ជ៊ំ និងសមា្ភ្សន៍ គឺជាវិធីដ៏ មានប្សិទ្ធភពមួយក្នុងករកំណត់ 
រក បញ្ហ្ប្ឈមជាក់ លាក់ ដ្លប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ង សំណល់ 
ក្នុងខ្ត្ក្បជួបប្ទះ។ កិច្ចពិភក្សា ទាំងអស់ន្ះ ត្ូវបាន ធ្វើ 
ឡើងរយៈព្ល ០៣ ថ្ង្ នខ្ម្សា  ឆ្ន្ំ២០១៩។ ដើម្បីបំព្ញ 
បន្ថ្មលើ កិច្ចពិភក្សា ទាំងអស់ន្ះ កិច្ចប្ជ៊ំជាច្ើន នម៊នព្ល 
ច៊ះសិក្សាផ្ទ្ល់ ត្ូវបានធ្វើ ឡើង នក្៊ងភ្នំព្ញជាមួយ អ្នក មាន 
តួនទីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យ សំណល់នក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ដូចជា៖ 
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហប្ជាជាតិ អង្គករក្ច្ន្សំរាម និងករ 
សិក្សានកម្ពុជា និងវិទ្យាសា្ថ្នអភិវឌ្ឍន៍ប្តងសកល។

ដើម្បីសម្បសម្ួលដល់ ករវិភគ និងករប្មូលទិន្នន័យ 
ក្៊មករងារផ្ន្កបច្ច្កទ្ស ក.ជ.អ.ច. និងអង្គករមូលនិធិ អាស៊ី 
បានប្ើប្្ស់ ឧបករណ៍ប្មូលទិន្នន័យបន្ថម្មួយទៀតដ្ល បាន  
តាក់ ត្ង ឡើងជាពិស្ស  ដើម្បីជាជំនួយ ដល់ រដ្ឋបាលក្៊ង ក្នុង ករ 
រៀបចំរចនសម្ព័ន្ធ កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងក្នុង ករគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ  
ដ្ល មាន ភពច្បាស់ លាស់ និងមិនស្មគុសា្មញ្ ផ្អក្លើបទពិសធន៍
របស់ទីក៊្ងជាច្ើនដ្លចូល រួម នក្នងុសកម្មភពកសាង សមត្ថភព 
ផ្ន្កករគ្ប់គ្ងសំណល់នទូទាំងសាកលលោក។ ឧបករណ៍ 
ន្ះ គឺជាឧបករណ៍  វាយតម្ល្ទីក្៊ងរបស់ សម្ព័ន្ធភព អាកសធាត៊ 
និងខ្យល់សា្អ្ត (CCAC MSW Initiative, 2013)។1

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 9



ករគ្ប់គ្ង សំណល់ក្នុងក្៊ងក្ប គឺស្ដៀងគា្ន្នឹងប្តិបត្ិ
ករគ្ប់គ្ង សំណល់ ដ្លយើង ឃើញ មាន នក្នុង ក្៊ងដ្ល 
មាន ទំហំប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្ដទ្ទៀត ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដ្រ។ ថ្វី 
បើ  ខ្ត្ក្ប មានប្ជាជនក្នុងតំបន់ ទីក្៊ង តិច បើ ប្ៀបធៀប 
ជាមួយ ខ្ត្ដទ្ទៀត របស់កម្ពុជា ពោលគឺមានចំនួន ប្មាណ 
៤០.០០០ នក់ (UNDP, 2019) ប៉៊ន្្ បរិបទ ករគ្ប់គ្ង សំណល់ 
ក្នុងខ្ត្ ក្ប ន ត្មាន លក្ខណៈដូចបានឃើញ មានន ក្នុង តំបន់ 
ដទ្ទៀត ដោយមន្្ី ទទួលបន្ទុកករគ្ប់គ្ង សំណល់ ជួបប្ទះ 
បញ្ហ្ប្ឈម ស្ដៀងគា្នទាក់ ទងជាមួយសមត្ថភព ធនធាន និង
ករជំរ៊ញករអន៊វត្លិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិ (Min, 2016)។

ដូចបាន គូសបញ្ជ្ក់ ក្នុងករសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធបឋម 
ហើយ ថ ករ ទទួល បាន ទិន្នន័យដ្លអាចជឿជាក់បានស្ដីពី 
ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់ គឺន ត្ជាបញ្ហ្ប្ឈម ដ៏គួរកត់ 
សមា្គល់្ ក្នងុករឆ្លើយតប កំណ្ទម្ង់គ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុប្ទ្ស
កម្ពជុា។ ក៊្ងក្ប ក៏ដូចជាក៊្ងដទ្ទៀតដ្រ គឺជួបប្ទះនឹងចនោ្លះ្ 
ខ្វះ ខាតគួរកត់សមា្គ្ល់ផ្ន្កទិន្នន័យ ហើយ ទិន្នន័យ ដ្លមាន 
បច្ចុប្បន្ន ជាទិន្នន័យបា៉្ន់ប្មាណអាស្័យដោយកង្វះ ករវាស់វ្ង 
ដោយប្ើប្្ស់ ឧបករណ៍ជាក់ស្ដ្ង។ ផ្អ្កលើ ករពិចារណ ទាំង 
អស់ ន្ះ ទិន្នន័យមូលដ្ឋន្ មួយចំនួនតូ្វបានចង ក្ង ដ្លនំ ឱ្យមាន
ករវិភគមួយគួរជឿជាក់បានស្ដីពីប្តិបត្ិករដ្លមាន បច្ចុប្បន្ន។

2 កិច្ចប្ជ៊ំពិគ្្ះយោបល់នខ្ត្ក្ប ក្នុងខ្ឧសភ ឆ្ន្ំ ២០១៩
3 កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអាជា្ញ្ធរខ្ត្ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៩
4 កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយក្៊មហ៊៊នប្មូលសំរាម ខ្ ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩
5 កិច្ចប្ជ៊ំពិគ្្ះយោបល់នខ្ត្ក្ប ខ្ ឧសភ ឆ្ន្ំ ២០១៩

ទិន្នន័យសំខាន់ៗដ្លអាចរកបាន មានដូចជា៖ 

ករបង្កើតសំណល់៖ ករបង្កើតសំណល់ បាន កើនឡើងក្នុង 
អំឡុង ព្លប៉៊ន្ម្នឆ្ន្ំកន្លងមកន្ះ ដ្លមានបរិមាណ ក្នុង ចនោ្ល្ះ 
ចាប់ពី ៤៥ ដល់ ៥១  តោនក្នុងមួយថ្ង្ ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៨។2

សមាសធាត៊ របស់ សំណល់៖ ទិន្នន័យស្ដពីីសមាសធាត៊ សំណល់ 
គួរជាទីជឿជាក់ គឺន ពំ៊ ទាន់ មាន ន ឡើយសម្្ប់ក៊្ង ក្ប ដោយ 
ហ្ត៊ថ ពំ៊ មានករវិភគ លម្អតិតូ្វបាន ធ្វើ ឡើងន ព្លថ្មីៗ ន្ះ ទ្។  
រាជធានី ភ្នព្ំញ  មានទិន្នន័យព្ញល្ញបំផ៊តដ្លអាចយោងបាន 
ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាសធាត៊សំណល់រឹងទី ក៊្ង ក្នងុ ប្ទ្សកម្ពជុា ដោយ 
ក្នុង នោះ សំណល់សរីរាង្គមាន ប្ហ្ល ៧០% ន្សំណល់សរ៊ប 
ដ្ល ត្ូវបានបង្កើតឡើង បន្ទ្ប់មកគឺ សំណល់ជាក្ដស (៥%) 
បា្ល្ស្ទិក (៦%) និងលោហៈ (២%)។ យោងតាមករបា៉្ន់ប្មាណ 
បាន មកពីក្៊ងដទ្ទៀត របស់កម្ពុជា អត្្សំណល់សរីរាង្គ គឺទាប  
ជាងន្ះបន្ិច ក្នុងនោះ ៥៤% ក្នុងក្៊ងសៀមរាប និង ឡើង ខ្ពស់ 
រហូតដល់ ៦០% ក្នុង ក្៊ងកំពង់ចាម (Sang-Arun et al., 2011)។ 
ដើម្បីធ្វើ ផ្នករ ហ្ដ្ឋ្រចនសម្ព័ន្ធ និងស្វាដ្លចាំបាច់ បន្ថ្ម  
លើ ករយល់ដឹង ពីសក្ដ្ន៊ពលសម្្ប់ ករក្ច្ន្ និងករប្ើប្្ស់  
ឡើងវិញ យើងខ្ញុ ំសូមផ្ដល់ ជាអន៊សាសន៍ស្នើធ្វើ  បច្ចប្ុបន្នភពទិន្នន័យ 
ស្ដីពីសមាសធាត៊ របស់ សំណល់។345

3> ការសង្ក្តនិងការវិភាគ

តារាងទី ១៖ ទិន្នន័យ ពីបែជាសាសែ្ត ទែសចរណ៍ និង សំណល់រឹងរបស់ខែត្តកែប
ទិន្នន័យពីបែជាសាសែ្ត និងទែសចរណ៍របស់ខែត្តកែប

ចំនួនឃ៊ំ/សងា្ក្ត់ ០៥
ចំនួនប្ជាជន ៤០.៤៧០ (៥.៦៧១ នក់ក្នុងទីប្ជ៊ំជន) (UNDP, 2019)
ចំនួនគ្ួសារក្នុងខ្ត្ ៨.៩១៧
ភោជនីយដ្ឋ្ន សណ្ឋ្គារ និងកន្ល្ង កម្សាន្ដទ្ទៀត សណ្ឋ្គារ ១២ កន្ល្ង ផ្ទះសំណក់ ៥៧ កន្ល្ង បឹងហា្គ្ឡូ ២២ កន្ល្ង កន្ល្ង 

កម្សាន្ផ្ស្ងទៀត ៥៩ កន្ល្ង និងភោជនីយដ្ឋ្ន ៣០ កន្ល្ង (PDoT, 2019) 
ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរណ៍ ១.៦៧៦.៥០៩3

ព័ត៌មានសំខាន់ៗពីការគែប់គែងសំណល់រឹងក្នុងកែុងកែប
បរិមាណសំរាមក្នុងមួយថ្ង្ (ជាមធ្យម) ៤៥ ទៅ ៥១ តោនត្ូវបានបង្កើត (PDoE, 2018) ក្នុងនោះ ២៥ តោន ត្ូវ 

បានចោលនទីលានចាក់សំរាម4

បរិមាណសំរាមក្នងុមួយថ្ង ្(ក្នងុ  រដូវដ្លមានភ្ញៀវទ្សចរណ៍ច្ើន) ៥៥ តោន5

អ្នកផ្ល់ស្វាប្មូលសំរាម ប៉ូង ស៊ឃីម (ចាប់ផ្ើមប្តិបត្ិករ ឆ្ន្ំ ២០១៥) 
ករិយល័យសាធារណៈករ  ដឹកជញ្ជូន អនម័យ បរិសា្ថ្ន និង 
សណ្ត្ប់ធា្ន្ប់សាធារណៈ

មាន

ខ្ស្បណោ្ត្យគណន្យ្យភពរបស់អ្នកផ្ល់ស្វា ច៊ះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអាជា្ញ្ធរក្៊ង 
ច៊ះកិច្ចសន្យាជាមួយអាជា្ញ្ធរខ្ត្ និងមន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខ្ត្ 

ប៊គ្គលិករបស់អ្នកផ្ល់ស្វា កម្មករ ២៩ នក់ អ្នកប្មូលសំរាមចំនួន ២ នក់ អ្នកចាត់ករទូទៅចំនួន ១ នក់
អត្្គ្បដណ្ដប់ន្ស្វា ៥០%
ករប្មូលថ្ល្ស្វាប្ចាំខ្ ២,៤៥$ (ផ្ទះតូច) - ៣០$ (សណ្ឋ្គារធំៗ)
ទីលានចាក់សំរាម ភូមិដំណក់ចង្អើរ សងា្ក្ត់ព្្ធំ ក្៊ងក្ប ខ្ត្ក្ប
ចមា្ង្យទៅទីលានចាក់សំរាម ១១,៥ គីឡូម៉្ត្ពីទីរួមក្៊ង

10 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



3>1 បែព័ន្ធ និងហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធគែប់ គែង 

សំណល់រឹងដែលមាន បច្ចុបែបន្ន 

ករពិពណ៌នលម្អិត ស្ដីពីកររកឃើញ ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្ព័ន្ធ
គ្ប់គ្ងសំណល់បច្ចុប្បន្ន និងហ្ដ្ឋ្រចនសម្ព័ន្ធដ្ល បានដក់ 
ឱ្យប្ើប្្ស់នក្នុងខ្ត្ក្ប  គឺមានដូច ខាងក្្ម។ ផ្ន្កន្ះ 
លើកឡើង ពីដំណក់ កលទាំង ០៤ របស់ ករគ្ប់គ្ងសំណល់ 
ពោលគឺ ករប្មូល ប្ព្ឹត្ិកម្ម ករដឹកជញ្ជូន និងករបោះចោល។  

ករប្មូល សំណល់៖ ករប្មូល សំណល់នខ្ត្ក្ប គឺ 
ប្មូល ផ្ដុំជ៊ំវិញកន្ល្ងបង្កើតសំណល់ធំៗដូចជា ទីផ្សារ និងកន្ល្ង
ទាក់ទាញភ្ញៀវទ្សចរសំខាន់ៗ។  ប្តិបត្ិករភគច្ើន គឺជា 
សកម្មភព ផ្នក្ពាណិជ្ជកម្ម  មានធនធាន និងផ្្តលើ ផល ប្យោជន៍ 
អាជីវកម្ម ជាមូលដ្ឋ្ន ដ្លទាមទារឱ្យមានករទទួលបាននូវស្វា
ប្មូលសំរាមប្កបដោយប្សិទ្ធ ផល និង គួរជាទីជឿជាក់ ។  ដូច 
គា្ន្នឹង ក្៊ង និងរាជធានីដទ្ទៀត ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដ្រ  ក្៊ងក្ប 
តូ្វពឹង ផ្អក្យ្៉ងខា្ល្ងំលើប្តិបតិ្ករប្មូល សំណល់ឯកជន ដ្ល 
ផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់ជាចម្បងលើ ករឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដី
ត្ូវកររបស់ អ្នកបង្កើតសំណល់ធំៗ ហើយ ផ្ដ្តករយកចិត្ ទ៊ក 
ដក់ជាបន្ទប់្ លើករធានឱ្យមាន ករយកសំណល់ ច្ញពីទីកន្លង្
សាធារណៈមានមន៊ស្សច្ញចូលច្ើន ដូចជាសួនច្បារ  និងទីវត្ 
អារាមជាដើម (Min, 2016)។ ករពិនិត្យ លើអ្នកបង្កើតសំណល់
ដ្លជាពាណិជ្ជករខា្ន្តតូច និ ងលក្ខណៈគ្ួសារ បានបងា្ហ្ញពី 
និន្ន្ករន្ ករផ្ដល់ស្វា មានលក្ខណៈមិនផ្លូវករ និងករមិន 
ទទួល បានស្វា ។ ចំណុចន្ះ  ត្ូវបាន កត់សមា្គ្ល់នក្នុង កិច្ច 
ពិភក្សា ជាមួយ អាជា្ញ្ធរ ស្៊ក ក្នុងស្៊កដំណក់ចង្អើរ ក៏ដូចជា ក្នុង 
កិច្ចពិភក្សាជាមួយ អ្នកតំណង របស់សហគមន៍មូលដ្ឋន្ សណ្ឋគ្ារ 
តូចៗ និងភោជនីយដ្ឋ្ន ប្តិបត្ិករប្បពាណិជ្ជកម្មនលើកោះ
ទន្សាយ។6 ក្នុង អំឡុងព្លកិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអ្នកផ្ដល់ស្វាប្មូល 
សំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប មានត្គ្ួសារ ក្នុងចំនួនតិចតួចរស់ន តាម 
បណោ្ត្យ ផ្លូវ ដ្លទទួលបានស្វាប្មូល សំណល់ ជាហ្ត៊ធ្វើ ឱ្យ
គួ្សារភគច្ើនគ្ប់គ្ងសំណល់ដោយប្ើប្្ស់វិធីសាស្្តាម
ប្បប្ព្ណី ដូចជាករដ៊តសំណល់ ចោលជាដើម។7 

ប្ព្ឹត្ិកម្ម សំណល់៖ ករទាញយកធនធាន ដ្លអាច ក្ច្ន្ 
ជា ថី្ម បាន ឬដំណើរករដទ្ទៀត ដ្ល ផ្ដ្តករយកចិត្ ទ៊កដក់ 
លើ ករកត់បន្ថយបរិមាណសំណល់ ម៊ន ព្ល យកទៅបោះចោល  
គឺពំ៊ ម្នជាផ្នក្ផ្លវូករន្ប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុខ្ត្ក្ប 
ទ្ ហើយផ្អ្កលើកិច្ចពិភក្សាជាមួយអាជា្ញ្ធរក្៊ងបាន ឱ្យដឹង ថ ព៊ំ 
មាន ផ្នករនព្លឆប់ៗន្ះ ដើម្បីដក់បញ្ចូលផ្ន្កន្ះទៅក្នុង
ប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ ផ្លវូករនឡើយ។8 ទោះយ្៉ងណក្ដ ី 
អវត្មាន ន្ប្ព័ន្ធប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់ផ្លូវករ  ត្ូវបានដោះ ស្្យ 
មួយ ផ្ន្កដោយវិស័យ ក្្ប្ព័ន្ធ ដ្លបានចូលរួម យ៉្ងសកម្ម 

6 កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអាជា្ញ្ធរស្៊កដំណក់ចង្អើរ ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩
7 កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអ្នកតំណងអាជីវកម្មនកោះទន្សាយ ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩
8 កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអ្នកតំណងអាជីវកម្មនកោះទន្សាយ ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩
9 ទស្សនកិច្ចបច្ច្កទ្ស ទៅកន់ទីលានចាក់សំរាម ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩

ក្នុង ករប្មូលលោហៈ និងបា្ល្ស្ទិក ហើយធនធានទាំងអស់ន្ះ 
ត្ូវបាន យកទៅលក់បន្ឱ្យឈ្មួញកណ្ត្ល។ ខណៈព្លដ្ល 
សំណល់ សរីរាង្គ (សំណល់អាហារ និងស្លឹកឈើ) មានចំនួន 
លើស ពី ៥០% ន្សំណល់ សរ៊ប របស់ ក្៊ងដ្ល ត្ូវបាន បង្កើត 
ឡើង មាន ករកំណត់សមា្គ្ល់ថ  ករផ្ដ្តករយកចិត្ ទ៊កដក់ លើ 
ប្ព្ឹត្ិកម្ម លើសំណល់ន្ះ ក៏នឹង ផ្ដល់លទ្ធផលល្អដ្រ ដ្លជា 
ជម្ើស ជំនួសឱ្យ ករយកទៅចោលនទីលានចាក់សំរាម (Sang-

Arun et al., 2011)។ ទោះយ៉្ងណក្ដី នក្នុងកិច្ចពិភក្សាជាមួយ
មន្្ីអាជា្ញ្ធរក្៊ង ចំណប់អារម្មណ៍ចំពោះជម្ើសន្ះ គឺមានស្ដួច 
ស្ដើងប៉៊ណោ្ណ្ះ។

ករចោលសំណល់រឹង៖ សំណល់ដ្ល ត្ូវបានប្មូលដោយ 
ប្តិបតិ្ករឯកជនប្មូលសំណល់នក្នងុក៊្ងក្ប តូ្វបាន បញ្ជនូ 
ទៅទីលានចាក់សំរាមដ្លសិ្ថតនភូមិដំណក់ចង្អើរ សងា្ក្ត់ព្្ធំ 
ក្៊ងក្ប។ អត្្ករបោះចោលសំណល់ប្ចាំថ្ង្ន ទីលាន ចាក់ 
សំរាម ន្ះ ត្ូវបានបា៉្ន់ប្មាណថ មានបរិមាណ  ២៥ តោន 
ក្នុងមួយថ្ង្។ ទិដ្ឋភព ទូទៅ របស់ ទីលានចាក់សំរាមន្ះ ភគច្ើន 
ជាករយកសំណ ល់ ទៅទ៊កចោលដោយ គា្មន្ករគ្ប់គ្ង តឹ្ម តូ្វ។ 
ករដ៊តសំណល់ចោល នទីន្ះ ជាករ អន៊វត្ជាប្ក្តី។ ទីតាំង 
ន្ះ ខ្វះប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង  ទឹកភ្លៀង (Stormwater) ឬប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង 
ទឹក ល្ចច្ញពីសំរាម (Leachate)។ សំណល់  ត្ូវបាន គ្ប់គ្ង 
នក្នុង លក្ខណៈ គា្ម្នរបៀបរៀបរយ  ក្នុងនោះ មាន ឧបករណ៍ ឈូស 
ឆយដី តូ្វបានប្ើប្្ស់ ដើម្បីជីករណៅ្ត ្ ដើម្បីដក់សំណល់ ដ្ល 
នឹង យកមកចាក់។ បន្ថម្ លើន្ះ វត្មានន្អ្នករីសអ្តចាយ ដ្ល 
រីសសំណល់នជ៊ំវិញរថយន្ដ្លទើបមកដល់ និង ឧបករណ៍ 
ឈូសឆយដី  បង្ក ហានិភ័យផ្ន្កស៊ខភព និងស៊វត្ថិភព យ៉្ង ជាក់ 
ច្បាស់។ សា្ថ្នភព ផ្លូវដីរយៈចមា្ង្យ ០៣ គីឡូម៉្ត្ សម្្ប់ ច្ញ 
ចូលទីនោះ បានធ្វើឱ្យលទ្ធភពច្ញចូលទៅកន់ទីតំាងមាន កមិ្ត 
កំណត់  ហើយកត់បន្ថយ ប្សិទ្ធផល តាមរយៈករចំណយព្ល
វ្លាច្ើនក្នុងករដឹកជញ្ជូនសំណល់ ទៅចាក់ចោលនទីលាន។ 
បញ្ហ្ ន្ះ មិន ត្ឹមត្បង្កើនព្លវ្លាក្នុងករដឹកជញ្ជូនសំណល់
ត្ប៉៊ណោ្ណ្ះទ្ ក៏ប៉៊ន្្ក៏បង្កើនករចំណយលើប្្ងឥន្ធនៈ ព្ល 
វ្លារបស់ ប៊គ្គលិកជាអ្នកបើកបរ និងករសឹករ្ចរឹលកន់ ត្ច្ើន 
ចំពោះ រថយន្ និងឧបករណ៍ផងដ្រ។ 9

វិធីសាស្្ បោះចោល សំណល់ស្វយ័ជម្ើស៖ ដូចបាន ពិពណ៌ន 
ខាងលើហើយថ កង្វះ ករប្មូល សំណល់ផ្លូវករគួរជាទីជឿជាក់  
បាន នំឱ្យអ្នកបង្កើតសំណល់ស្វ្ងរកជម្ើសផ្ស្ងទៀតសម្្ប់ 
ករបោះចោល សំណល់ដ្លខ្លួន បានបង្កើតឡើង។  ករបា៉្ន់ 
ប្មាណ ពាក់ព័ន្ធជាមួយវិធីសាស្្ផ្ស្ងទៀតន្ករបោះចោល 
សំណល់ក្នុងតំបន់ទីប្ជ៊ំជន នកម្ពុជា បានបងា្ហ្ញ ថ ករដ៊ត ឬ 
ករបោះចោល សំណល់ ដោយខ៊សច្បាប់ មាន ចំនួន ចាប់ពី ២,៥% 
ដល់ ៥០% ន្សំណល់ទាំងអស់ដ្ល  បានបង្កើតឡើង (Sour, 

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 11



2017)។ ករដ៊តសំរាមពាសវាលពាសកល គឺន ត្ជាករ អន៊វត្ 
សាមញ្ញនទីជនបទ និងទីប្ជ៊ំជនដ្លគ្ជួបញឹកញាប់ បំផ៊ត 
ក្នងុតំបន់ដ្លមិនមានស្វាប្មូល សំណល់ល្អ។ ករដ៊ត សំណល់ 
តាមទីវាល ចូលរួមចំណ្កគួរកត់សមា្គ្ល់ចំពោះ ករបំព៊លខ្យល់ 
និងបរិយកស។ សារធាត៊ បំព៊លគឺ ខ៊សៗគា្ន្ ជាខា្ល្ំងអាស្័យទៅ 
តាមសមាសធាត៊ន្សំណល់ដ្ល តូ្វបាន ដ៊ត។ ព្ល មាន វត្មាន 
បា្ល្ស្ទិក ករដ៊តន្ះ បណ្ត្លឱ្យកើតមាន ករបំភយជាតិព៊ល ខ្ពស់ 
ជាហ្ត៊ធ្វើ ឱ្យមាន ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិស្ស  មាន ករប៉ះ ពាល់ 
ខា្ល្ងំ ចំពោះស៊ខភពក៊មារ និងមន៊ស្សចាស់ (US EPA, 2003)។ ជាមួយ 
គា្ន្ដ្រ ករបោះចោលសំរាមខ៊សច្បាប់ ជាទូទៅធ្វើ ឱ្យមាន ករ  
ថម ថយបរិសា្ថ្ន រូបវន្ និងសភណ្ឌភព (Mazza et al., 2015)។

ករវិភគ លំហូរសំណល់៖ ករបងា្ហ្ញពីលំហូរ សំណល់ដោយ 
រូបភព មានសារប្យោជន៍ ដើម្បីបងា្ហ្ញឱ្យកន់ត្ច្បាស់ ទៀត ពី
រចនសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ (MoE, 2008 as 

cited in Sour, 2017)។ រូបភពខាងក្្ម បងា្ហញ្ពីលំហូរសំណល់ 
ដ្លគ្ឃើញញឹកញាប់ បំផ៊ត ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ចាប់ ពីចំណុចន្
ករបង្កើតសំណល់ទៅដល់ចំណុចច៊ងក្្យន្ករបោះចោល។ 

10 កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអាជា្ញ្ធរស្៊កដំណក់ចង្អើរ ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩
11 កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយប្តិបត្ិករ ផ្ដល់ ស្វាប្មូលសំណល់  ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩

លក្ខណៈពិស្សន្លំហូរសំណល់រឹងក្នុងក្៊ងក្ប និងក្៊ង ដទ្ 
ទៀត មាន លក្ខណៈប្្បួ្ល ទៅតាមមូលដ្ឋន្ ជាក់ស្ដង្ ឧទាហរណ៍ 
លំហូរចាប់ ពីអ្នកក្ច្ន្សំណល់ទៅដល់ទីលានចាក់សំរាម គឺព៊ំ តូ្វ 
បានសង្កត្ឃើញមាន នក្នងុខ្ត្ក្បទ្។ អ្នកក្ច្ន ្សំណល់ រឹង 
ក្្ប្ព័ន្ធ (អ្នកទិញអ្ត ចាយ) ក្នុងស្៊កដំណក់ចង្អើរ បញ្ជ្ក់  
អះអាងថ ភគច្ើនន្សំណល់ដ្លនស្សសល់ ជាទូទៅ 
គឺជាថង់បា្ល្ស្ទិក និង ត្ូវបាន ដ៊តចោល។10

3>2 និរន្តរភាព ហិរញ្ញវត្ថុ របស់បែតិបត្តិការ 

គែប់គែងសំណល់រឹង

ផ្អ្ក លើកិច្ចពិភក្សាជាមួយមន្្ី ថ្ន្ក់ខ្ត្ និងមន្្ី ក្៊ងក្ប 
ក៏ដូចជាប្តិបត្ិករឯកជនដ្លគ្ប់គ្ង លើ ករប្មូល និងករ 
ចោល សំរាមនទីលានចាក់សំរាម យើង យល់ឃើញ ថ ប្ព័ន្ធ 
ផ្ដល់ ស្វាបច្ចុប្បន្នដ្លផ្អ្កលើ ករបង់ថ្ល្ស្វា ពឹង ផ្អ្កលើ 
សមត្ថភពរបស់ប្តិបត្ិករ ក្នុងករប្មូល ថ្ល្ឈ្នួលស្វាពី អ្នក 
បង្កើតសំណល់។ ផលវិបាកសម្្ប់ ករមិន បង់ថ្ល្ស្វា  គឺមាន 
ត្ឹម ត្ករមិន បន្ស្វា ប្មូលសំណល់ ត្ប៉៊ណោ្ណ្ះ។11

ករបោះចោលខ៊សច្បាប់

អ្នកបង្កើតសំណល់ អ្នកទិញអ្តចាយ

អ្នកក្ច្ន្សំណល់រឹង

អ្នករីសសំរាម

ករស្ដុកទ៊កដក់សំណល់

កន្ល្ងចាក់សំរាម

រូបភាពទី ៣៖ លំហូរសំណល់រឹងទីកែុងក្នុងបែទែសកម្ពុជា 

12 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ដោយហ្ត៊ថ ព័ត៌មាន ស្ដីពីចំណូលរបស់ប្តិបត្ិករ គឺព៊ំអាច 
បងា្ហ្ញឱ្យដឹងជាសាធារណៈ យើងមិន ដឹង ច្បាស់ ថតើកម្ិត ផល 
ចំណ្ញ ន្ប្ព័ន្ធប្តិបតិ្ករបច្ចប្ុបន្នមាន កមិ្តណនោះ ឡើយ។ 
តាម ករយល់ឃើញរបស់ក៊្មករងារ ក.ជ.អ.ច. និងអង្គករមូល និធិ  
អាស៊ី អ្នក ផ្ដល់ស្វាបច្ចុប្បន្ន ផ្ដល់ស្វាប្មូល សំណល់ ក្នុង 
 ក្៊ង ក្បតាមរយៈ កិច្ចសន្យាចំនួន ពីរ ។ កិច្ចសន្យាប្ចាំឆ្ន្ំជាមួយ
សាលាក្៊ង ក្ប  គឺមាន ទឹកប្្ក់ ៥២.០០០ ដ៊លា្ល្រ ដ្ល ត្ូវ បង់ 
ទៅឱ្យ អ្នក ផ្ដល់ស្វា ឯកជន  តាម រយៈករកញ្ចប់ថវិកបានមកពី 
ក្សួងបរិសា្ថ្ន ។ ប្ភពថវិកទាំងអស់ន្ះ គឺបាន មកពីកញ្ចប់ 
ថវិកស្វាអនម័យបរិសា្ថ្ន សម្្ប់អន៊វត្ម៊ខងារគ្ប់គ្ង 
សំណល់រឹង រាវ តាមទីប្ជំ៊ជនក៊្ងរបស់រដ្ឋបាលថ្នក់្ក្្មជាតិ។12 
កិច្ចសន្យាមួយ ទៀត សម្្ប់ស្វាគ្ប់គ្ងសំណល់ ជាកិច្ចសន្យា
រវាងប្តិបត្ិករឯកជនជាមួយ អាជា្ញ្ធរខ្ត្។ កិច្ចព្មព្ៀង ក្្ 
ផ្លូវករ ដ្លព៊ំ មាន កិច្ចសន្យា ផ្ដល់ស្វា ប្មូល សំណល់សម្្ប់
ប្តិបតិ្ករតូបលក់នក្នងុ ផ្សារ ហើយឈរលើ ករទូទាត់ ប្្ក់ដោយ
ផ្ទ្ល់ទៅឱ្យប្តិបត្ិករឯកជន។

កិច្ចសន្យានព្លបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាកិច្ចព្មព្ៀងក្្ផ្លូវករ 
ដើម្បីប្មូល សំណល់ពីទីផ្សារ ត្ូវបានសង្ខ្បដូចខាង ក្្ម៖ 

 y កិច្ចសន្យាទី ១៖ ទីភ្នក់្ងារ ទទួលខ៊ស តូ្វ៖ អាជា្ញធ្រខ្ត្ - កិច្ច 
សន្យាស្វាផ្អ្កលើករបង់ថ្ល្ស្វា រយៈព្ល ១៦ ឆ្ន្ំ13 - 

12 ផ្អ្កលើរបាយករណ៍ស្ដីពីករអន៊វត្ស្វាអនម័យ បរិសា្ថ្នផ្ដល់មូលនិធិដោយសាលាក្៊ងក្ប (ជាភសាខ្ម្រ)។  ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៨ សាលាក្៊ង ក្ប  
បានទទួលទឹកប្្ក់ ២១០ លានរៀល (៥២.៥០០ ដ៊លា្ល្រ)។ 

13 ផ្អ្កលើអន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣ ករផ្ល់សិទ្ធិធ្វើស្វាសមា្អ្ត ស្វាប្មូល និង/ឬស្វាដឹកជញ្ជូនសំណល់រឹងរបស់ទីប្ជ៊ំ ត្ូវមាន រយៈព្លមិន លើសពី ១០ 
ឆ្ន្ំនោះទ្ សម្្ប់ កិច្ចសន្យានីមួយៗ។ កិច្ចសន្យាន្ះ គឺមិន មានភព អន៊លោម តាមអន៊ក្ឹត្យន្ះទ្ ន្ះ បើតាមករយល់របស់ TAF ទៅលើលិខិតបទដ្ឋ្ន
គតិយ៊ត្ិនព្លបច្ចុប្បន្ន។

14 កិច្ចប្ជ៊ំពិគ្្ះយោបល់នខ្ត្ក្ប ក្នុងខ្ឧសភ ឆ្ន្ំ ២០១៩
15 កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយប្តិបត្ិករផ្ដល់ស្វាគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩

ករប្មូល និងករដឹកជញ្ជូនសំណល់ទៅចោលនទីលាន
ចាក់សំរាម និងករថ្ទាំទីលានចាក់សំរាម ក៏ដូចជាផ្លូវ ច្ញ 
ចូលទៅកន់ទីលានចាក់សំរាម

 y កិច្ចសន្យាទី ២៖ ទីភ្ន្ក់ងារ ទទួលខ៊ស ត្ូវ៖ សាលាក្៊ង ក្ប 
- កិច្ច សន្យាប្ចាំឆ្ន្ំ - ករប្មូល សំណល់ពីតាមផ្លូវ សួនច្បារ 
សាលារៀន (គ្បដណ្ដប់លើស្វាចតយនយន្ផងដ្រ)

 y  កររៀបចំករប្មូល សំណល់ ក្្ផ្លវូករ៖ សមភគី៖ អាជា្ញធ្រ 
ផ្សារ។ ស្វា ផ្អ្កលើ ករបង់ថ្ល្ស្វា ត្ូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈ 
កររៀបចំជាលក្ខណៈក្្ផ្លូវករ គា្ម្នកិច្ចសន្យាសម្្ប់ ករ 
ប្មូល សំណល់ច្ញពីទីផ្សារធំៗ (រួមទាំងផ្សារក្ដ្ម)។14

 ថ្ល្ស្វាយកពីអ្នកប្ើប្្ស់ស្វាប្មូលសំណល់ គឺខ៊សៗ 
គា្ន្ ទៅតាមប្ភ្ទ ដោយក្នុងនោះភោជនីយដ្ឋ្ន  ត្ូវបង់ ១៥ 
ដ៊លា្ល្រ ហើយសណ្ឋ្គារ ត្ូវបង់ ១៧ ដ៊លា្ល្រ ក្នុងមួយខ្ (UNDP, 

2019)។ ហាងលក់នំ តូចៗ ត្ូវបង់ ១០ ដ៊លា្ល្រ ក្នុងមួយខ្ ផ្សារ 
ក្ដ្ម ត្ូវបង់ប្មាណ ៥០០ ដ៊លា្ល្រក្នុងមួយខ្ ចំណ្ក  ប្ជាជន 
ត្ូវបង់ ២,៥ ដ៊លា្ល្រក្នុងមួយខ្។15

ទិដ្ឋភពទូទៅពីកម្មករ និងប៊គ្គលិករបស់ប្តិបត្ិករឯកជន 
ប្មូលសំណល់  មានដូចខាងក្្ម ៖ 

តារាងទី ២៖ កម្មករ និង បុគ្គលិកបច្ចុបែបន្នដែល អ្នកផ្ដល់សែវាឯកជនជួលឱែយធ្វើ ការក្នុងខែត្តកែប

កម្មករ និង បុគ្គលិក ចំនួន ការសង្កែត 

ករសមា្អ្តឆ្ន្រ ៩ កម្មករស្្ី

ករបោសថ្នល់ ៩ កម្មករស្្ី

អ្នកបើកឡានប្មូលសំណល់ ២ កម្មករប៊រស - រថយន្ទំហំ ៨ តោន

កម្មករប្មូលសំណល់ ៣ កម្មករប៊រស - រថយន្ទំហំ ៨ តោន

អ្នកបើកឡានប្មូលសំណល់ ២ កម្មករប៊រស - រថយន្ទំហំ ១៣ តោន

កម្មករប្មូលសំណល់ ៤ កម្មករប៊រស - រថយន្ទំហំ ១៣ តោន

អ្នកប្មូល ថ្ល្ស្វា ២

អ្នកគ្ប់គ្ង ទូទៅ ១

កម្មករ/និយោជិតសរ៊ប ៣២

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 13



ទាក់ ទងជាមួយ ករចំណយប្តិបត្ិករវិញ ក្នុងនោះ ធាត៊ 
ចូល  រួម មានដូចជាកមា្ល្ំង ពល កម្ម ឧបករណ៍ ករថ្ទាំ សមា្ភ្រៈ 
ប្ើប្្ស់ ឥន្ធនៈ និងករវិនិយោគដទ្ទៀត ដូចជាករងារ ផ្លូវថ្នល់ 
និងករក្លំអ ទីលានចាក់សំរាមជាដើម។ ថ្វីបើ ក្៊មករងារ  ព៊ំ 
បានមាន លទ្ធភពទទួល បាន ព័ត៌មានស្ដីពីករចំណយសព្វជ្៊ង
ជ្្យពាក់ព័ន្ធជាមួយប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប
ក្ដី ប៉៊ន្្គំរូ ត្ូវបានបង្កើតឡើង ដោយ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហ
ប្ជាជាតិ ដើម្បីជួយសមួ្លដល់ ក៊្ងនន របស់ កម្ពជុា ក្នងុករប្៉ាន់ 
ប្មាណថ្លចំ្ណយប្តិបតិ្ករ និងថ្លចំ្ណយ លើ ឧបករណ៍ផ្អក្ 
លើកម្ិតស្វាសម្មតិកម្មចំនួន ០៣ គឺ អាចទទួលយក បាន  
ប្សើរ និងល្អឥតខ្ច្ះ។  ដោយប្ើប្្ស់ ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយ
សំណល់សម្្ប់ ក្៊ងមួយ ករបា៉្ន់ប្មាណថ្ល្ចំណយ អាច 
ត្ូវបានគណនដោយប្ើប្្ស់ គំរូន្ះ ហើយផ្អ្កលើតម្ល្ស្វ័យ 
ជ្ើសរីសដ្លកំណត់ ឡើង ដោយថ្លចំ្ណយរបស់ធាត៊ចូល បាន
មកពីប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់វិស័យ ឯកជន។ តម្ល្ទាំង អស់ 
ន្ះ ជួយកំណត់ពីតម្ូវករផ្ន្កប៊គ្គលិក និងករចំណយ ពាក់ ព័ន្ធ 

តម្ូវករផ្ន្កឧបករណ៍ ក៏ដូចជាករដឹកជញ្ជូន និងករចំណយ 
លើប្្ងឥន្ធនៈ។ ថ្ល្ដើមទ៊នសម្្ប់រថយន្ដឹកសំរាម  ផ្អ្កលើ
ករសន្មតស្ដពីីយនយន្ប្ើប្្ស់ មួយទឹកមានគ៊ណភពល្អ។ ធាត៊ 
ចូលផ្ស្ងទៀត រួមមាន ចំនួនប្ជាជន ចំនួនគ្ួសារ ចំនួន គ្ឹះ 
សា្ថ្ន ពាណិជ្ជកម្ម ជាអ្នកបង្កើតសំណល់ តម្ូវករក្នុង ករ បោស 
សមា្អត្ថ្នល់ ទីធា្លប្្តង និងរយៈចមា្ងយ្ទៅកន់ទីលានចាក់សំរាម។ 

ផ្អ្កលើធាត៊ចូល ស្វ័យជ្ើសរីសទាំងអស់ន្ះ ព្មទាំងធាត៊
ចូលជាទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងករគ្ប់គ្ងសំណល់នក៊្ងក្ប និង
ករជ្ើសរីសកម្ិតស្វាមូលដ្ឋ្ន (កម្ិ ត អាច ទទួល យក បាន) 
ករបា៉្ន់ប្មាណមួយលើ ថ្ល្ចំណយ និងតម្ូវករផ្ន្កប៊គ្គលិក 
ត្ូវបានបង្កើតឡើងដូចឃើញក្នុងប្អប់ទី១។ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ 
អង្គករសហប្ជាជាតិ បានកត់សមា្គ្ល់ដោយ យកចិត្ ទ៊កដក់ថ 
ធាត៊ ច្ញ របស់ គម្្ងន្ះ គឺជាថ្លចំ្ណយ ប្៉ាន់ប្មាណផ្អក្ លើ 
ធាត៊ចូល ហើយ ព៊ំមាន ករធានថ ព័ត៌មាន ន្ះមាន ភពស៊ក្ឹតទ្ 
(UNDP, 2018)។

3>3 តួនាទី របស់សែ្តីក្នុងការគែប់គែងសំណល់រឹង

ដូចបាន កត់សមា្គ្ល់ ក្នុង ករពិពណ៌នលម្អិតខាងលើ ស្ដីពី 
តមូ្វ ករ ផ្ន្កប៊គ្គលិក សម្្ប់ស្វាគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងក៊្ងក្ប
ហើយថ ស្្ី មាន ចំនួនជាង ពាក់ កណ្ត្ល ន្ប៊គ្គលិកសរ៊ប ដ្ល 
តូ្វបាន ជួលឱ្យធ្វើ ករក្នងុករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុក៊្ងក្ប។ ខណៈ 
ដ្លប៊រស មានចំនួនច្ើន ក្នុងប្តិបត្ិករឧបករណ៍ធ៊នធ្ងន់ ក៏ 
ដូចជាក្នុងករប្មូល និងបោះចោល សំណល់នទីលាន ចាក់ 
សំរាម ស្្ី មានវត្មានទាំងស្៊ងនក្នុងប្តិបត្ិករសមា្អ្ត និង 
បោសថ្នល់ ដោយ ក្នុងនោះ កម្មករជាស្្ីចំនួន ១៨នក់ ដ្ល 
ត្ូវបាន ជួលឱ្យធ្វើ ករក្នុងវិស័យ ប្តិបត្ិករន្ះ។ តាមរយៈ កិច្ច 

16 ករសង្ក្ត និងសកម្មភពអន្រទំនក់ទំនងរបស់ក្៊មសិក្សាស្្វជ្្វនតាមឆ្ន្រក្ប ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩

ពិភក្សាក្្ផ្លូវករ និងករសង្ក្ត ក្នុង ព្លច៊ះ ទៅមូលដ្ឋ្ន ផ្ទ្ល់ 
យើង  បាន ឃើញ យ៉្ងច្បាស់ថ  ស្្ីក៏ ដើរតួនទីយ៉្ងសំខាន់ ន 
ក្នុងករប្មូល  និង ក្ច្ន្សំណល់ផងដ្រ។ ករជជ្កជាមួយស្្ី 
ដ្លពិពណ៌ន ខ្លួន ឯងថ ជាច៊ងភៅព្ញម៉្ង បានឱ្យដឹងថ 
គាត់ រកចំណូលបន្ថ្មតាមរយៈករប្មូលដបបា្ល្ស្ទិកន តាម មាត់ 
សម៊ទ្ ដ្លផ្ដល់ជាប្ភពចំណូលបន្ថ្ម ដើម្បីជួយបង្កើនចំណូល 
សរ៊បប្ចំាខ្  របស់ គួ្សារគាត់។16 ករស្វង្យល់ បន្ថម្ ទៀត លើ 
ករចូលរួមន្ទីផ្សារប្មូល អ្តចាយក្្ផ្លូវករ អាចជាឱកស 
សន្សំថ្ល្ចំណយ ចំពោះស្វារដ្ឋ្ភិបាលនក្នុងរយៈព្លវ្ង និង 
សម្្ប់កររកចំណូលសម្្ប់អ្នក រីស និង អ្នកប្មូលសំរាម។ 

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

កម្មករ/បុគ្គលិក

កម្មករប្មូលសំណល់/ដឹកជញ្ជូន/សមា្អ្ត៖

ប៊គ្គលិករដ្ឋបាល៖

ការគណនាថ្លែចំណាយ 

ថ្ល្ចំណយប្តិបត្ិករស៊រប៖

ថ្ល្ចំណយប្តិបត្ិករ និងករថ្ទាំ៖

ថ្ល្ចំណយលើ ប៊គ្គលិក៖

ថ្ល្ចំណយផ្ន្ករដ្ឋបាល៖

           ៧៣ នក់ 

               ៦ នក់

  ១៦�០៣៧ ដ៊លា្ល្រ ក្នុងមួយខ្ ដោយ ក្នុងនោះ

     ១�៩៨៧ ដ៊លា្ល្រ

  ១៣�២០០ ដ៊លា្ល្រ

         ៨៥០ ដ៊លា្ល្រ

ថ្ល្ចំណយ ដើមទ៊នសម្្ប់យនយន្៖ ២៤៥�០០០ ដ៊លា្ល្រ (ករវិនិយោគ ត្មួយដង)

14 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ទិដ្ឋភព បន្ថ្មទៀតន្ករចូលរួម របស់ស្្ីក្នុងករគ្ប់គ្ង 
សំណល់ ក្នុង ខ្ត្ក្ប គឺយើង បានជួបក្នុងព្លទស្សនកិច្ចផ្ទ្ល់
ទៅកន់សមាគមស្្ីអន្រជាតិក្ប ដ្លជាក្៊មផ្ដ្ត ករយក ចិត្ 
ទ៊កដក់ លើករប្មូល និងក្ច្ន្ថង់បា្ល្ស្ទិក និងសំបកវ្ចខ្ចប់ដទ្ 
ទៀត ។ វត្ថុធាត៊ដើមទាំងអស់ន្ះ ត្ូវបាន យកទៅសមា្អ្ត ក្ច្ន្ 
និងក្្យមក ប្្ក្ល្យទៅជាទំនិញផលិតផលសម្្ច ដូចជា 
កបូប យួរដ្ កូនកបូបដក់ល៊យ សម្ពៀត និងស្បាងដក់អីវា៉្ន់។  
ថ្វីបើប្តិបត្ិករមាន ទំហំតូចក៏ពិតម្ន ប៉៊ន្្ស្្ី ចំនួន ០៤ នក់ 

17 កិច្ចប្ជ៊ំរបស់ក្៊មសិក្សាស្្វជ្្វជាមួយសមាគមស្្ីអន្រជាតិ ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩

ដ្លចូលរួម ធ្វើ ករងារន្ះ បាន ទទួល ករបណ្ដុះបណ្ត្ល ដើម្បី 
ប្្ក្ល្យវត្ថុធាត៊ដើម ឱ្យទៅជាផលិតផលសម្្ប់ អ្នកប្ើប្្ស់ 
មាន តម្ល្បន្ថ្ម ដ្ល ត្ូវបានយកទៅលក់នក្នុងខ្ត្ក្ប កំពត 
និងរាជធានីភ្នព្ំញ និងនំច្ញមួយចំនួនទៅលក់នប្ទ្សស្វសី 
ផងដ្រ។ ប្តិបត្ិករន្ះ  មាន ទំហំតូចក្ដី ប៉៊ន្្ករផ្ដ្តចម្បងលើ 
ករបណ្ដុះបណ្ត្លប៊គ្គលិក ដើម្បីក្ច្ន្សំរាមឱ្យទៅជាផលិតផល 
មានតម្ល្បន្ថ្ម គឺជាគោលករណ៍ ដ៏ មាន ឥទ្ធិពល។17

3>4 វិមជែឈការការគែប់គែងសំណល់រឹង 

ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងរដ្ឋបាលនកម្ពុជា រួ មមានសមាសភព រដ្ឋ 
បាល ន ថ្ន្ក់ជាតិ និងថ្ន្ក់ ក្្មជាតិ។ រដ្ឋបាល ទាំង ០៣ ថ្ន្ក់ 
នថ្ន្ក់ ក្្មជាតិ  រួមមាន៖ (i) ថ្ន្ក់រាជធានី និងខ្ត្ (ii) ថ្ន្ក់ 
ស៊្ក/ក៊្ង ពាក្យ ខណ្ឌ តូ្វបានប្ើប្្ស់ ត្សម្្ប់រាជធានី ភ្នព្ំញ 
ប៉៊ណោ្ណ្ះ និង (iii) ថ្ន្ក់ឃ៊ំ និងសងា្ក្ត់។ រដ្ឋ្ភិបាលចាប់ ផ្ដើម  
ដំណើរករកំណ្ទម្ង់វិមជ្ឈករជាផ្លូវករ ក្នុងឆ្ន្ំ២០០២ ដោយ 
បានចាប់ ផ្ដើមព្មជាមួយករបោះ ឆ្ន្ត ថ្ន្ក់ឃ៊ំ/សងា្ក្ត់។ ក្នុង 
ឆ្ន្ំ២០០៨ រដ្ឋ្ភិបាល បានចាប់ ផ្ដើម ករយកចិត្ទ៊កដក់លើ 
វិមជ្ឈករ ន ថ្ន្ក់ស្៊ក និងក្៊ង ដោយមានកររំពឹង ថ រដ្ឋ្ភិបាល 
ន ថ្ន្ក់ស្៊ក និង ក្៊ងន្ះ នឹង ទទួលខ៊ស ត្ូវលើ ករផ្ដល់ស្វា 
សាធារណៈ និងស្វាបន្ថ្ម ដទ្ទៀត។  

រូបភពទី ៥ បងា្ហ្ញ ឱ្យ ឃើញ ពីទំនក់ ទំនងករមើលខ៊ស ត្ូវ 
ដ្ល ត្ូវបាន រំពឹង ទ៊ករវាងអង្គភពរដ្ឋ្ភិបាល (NCDD, 2017)។

រូបភាពទី ៤៖ ការកែច្នែសំណល់ឱែយកា្លែយទៅជាផលិតផលផែសែង ៗ  
នៅក្នុងសមាគមសែ្តីអន្តរជាតិកែប

រូបភាពទី ៥៖ បែព័ន្ធគែប់គែងរដ្ឋបាលនៅកម្ពុជា និងតួនាទី

ថ្ន្ក់ជាតិ

(គោលនយោបាយ)

ខណ្ឌ

(១២)

ស្៊ក

(១៥៩)

ក្៊ង

(២៦

សងា្ក្ត់

(១៣២)

ខ្ត្

(២៤)

ឃ៊ំ

(១.៤០៩)

សងា្ក្ត់

(១០៥)

រាជធានី

ថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន

(អន៊វត្) ថ្ន្ក់តំបន់

(សម្បសម្ួល)

ផ្ដល់  
ស្វាសំខាន់ៗ

តំណងផ្ន្កនយោ 
បាយ/ផ្ដល់ស្វា

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 15



 ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងទីក្៊ង គឺជាម៊ខងារចម្បងមួយ ដ្ល 
ត្ូវបានរំពឹងថនឹង ត្ូវបានផ្ទ្រ ដ្លជាផ្ន្កមួយ ន្ដំណើរករ 
វិមជ្ឍករន្ះ។ ផ្ន្កខាង ក្្ម ពិភក្សា ពីបរិបទ កំណ្ទម្ង់ ផ្ន្ក 
ច្បាប់សំខាន់ៗ ដ្លនពីក្្យវិមជ្ឈករករគ្ប់គ្ងសំណល់
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា រួមជាមួយករពិភក្សា  លើដំណើរករ ករងារ 
ន្ះក្នុងខ្ត្ ក្ប។ 

3>4>1 សាវតារផ្នែកលិខិតបទដ្ឋែន គតិយុត្តិ

អនុកែឹតែយលែខ ១១៣ ស្តីពីការគែប់គែងសំរាម សំណល់រឹង 
ទីបែជុំជន និងលិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្តិដែលចែញជាបន្តបនា្ទែប់

មូលដ្ឋ្ន គ្ឹះផ្ន្កច្បាប់ចម្បងនព្លបច្ចុប្បន្ន សម្្ប់ ករ  
គ្ប់គ្ងសំណល់ប្បវិមជ្ឈករក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា គឺ អន៊ក្ឹត្យ 
ល្ខ ១១៣ ស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំរាម សំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជន (ខ្ 
សីហា ឆ្ន្ំ ២០១៥) (RGC, 2015)។ ម៊ន ព្លប្កស ឱ្យ ប្ើ 
ប្្ស់  អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣ ករទទួល ខ៊ស ត្ូវ ក្នុងករគ្ប់គ្ង 
សំណល់ គឺ ត្ូវបាន ផ្ទ្រ ទៅឱ្យរដ្ឋបាល ថ្ន្ក់រាជធានី/ខ្ត្ តាមរយៈ 
អន៊ក្ឹត្យល្ខ ៣៦ ស្ីពីករគ្ប់គ្ង សំណល់ រឹង។ ន ព្ល 
អន៊ក្ឹត្យ ល្ខ ១១៣ ស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំរាម សំណល់រឹងទី 
ប្ជ៊ំជន ចូលជាធរមាន សមត្ថកិច្ចទាំងអស់ ក្នុងករគ្ប់គ្ង 
សំណល់  ត្ូវធា្ល្ក់ទៅថ្ន្ក់រដ្ឋបាលក្៊ង/ស្៊ក។ លិខិតបទដ្ឋ្ន 
គតិយ៊ត្ិគាំ ទ្ ជាច្ើន បានច្ញជាបន្បន្ទ្ប់ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០១៥ 
មក ដើម្បីគាំ ទ្ ដល់ ករជំរ៊ញ ករ អន៊វត្អន៊ក្ឹត្យ ល្ខ ១១៣ ឱ្យ 
បានរឹង មាំ ដូចមាន ពិពណ៌នក្នុង ប្អប់ទី ២ ។

អន៊លោមតាម អន៊ក្ឹត្យខាងលើ ព្មទាំង លិខិតបទដ្ឋ្នគតិ
យ៊ត្ិដ្លពាក់ព័ន្ធ តួនទី និងករទទួលខ៊ស ត្ូវខាងក្្មត្ូវ 
បាន ច្ងសម្្ប់ រដ្ឋ្ភិបាលកម្ិតនីមួយៗ៖ 

 y ថ្ន្ក់ជាតិ រួមមាន ក្សួងមហាផ្ទ្ ក្សួងបរិសា្ថ្ន និង ក្សួង 
ស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដ្ល ទទួលខ៊ស ត្ូវ រួម គា្ន្ក្នុងករ 
បង្កើត គោលនយោបាយ ផ្ដល់ករគាំ ទ្ដល់ រដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់ 
ក្៊ង  និងស្៊កបន្ថ្មលើ ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ 
លើករអន៊វត្ គោលនយោបាយទាំងន្ះ។

 y ថ្ន្ក់ខ្ត្ ត្ូវបាន រំពឹងថ ដើរតួនទីច្ើន ក្នុងករគាំទ្ ដល់ 
ថ្ន្ក់ ក្៊ង និង ស្៊កក្នុងករ អន៊វត្ម៊ខងារដ្លបាន ផ្ទ្រឱ្យ។

 y ថ្ន្ក់ ក្៊ង/ស្៊ក គឺជាអ្នក ទទួលខ៊ស ត្ូវចម្បង លើ ករគ្ប់ 
គ្ង និងករ អន៊វត្ករគ្ប់គ្ងសំណល់នក្នុងទីតាំងរបស់
ខ្លួន រៀងៗខ្លួន។

តួនទីរបស់រដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់ក្៊ង/ស្៊ក ក្នុងករគ្ប់គ្ងសំរាម 
សំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជន គ្ប ដណ្ដប់ លើសកម្មភពជាច្ើន រួម មាន 
ដូចជា៖

 y  ធ្វើ ផ្នករគ្ប់គ្ង ផ្នករសកម្មភព ផ្នករ ថវិក និងច៊ះ 
កិច្ចសន្យាជាមួយក៊្មហ៊៊នប្មូល សំរាម សម្្ប់ករ គ្ប់គ្ង 
សំរាម សំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជន និងអាចធ្វើប្តិភូកម្មម៊ខងារ 
គ្ប់គ្ងសំណល់ មួយផ្នក្ទៅឱ្យ ថ្នក់្ឃំ៊ សងា្កត់្ ឬសហគមន៍។

 y អន៊ម័តឱ្យមានលិខិតបទដ្ឋ្ន និងវិធានករដើម្បីធានប្សិទ្ធ
ភពន្ ករប្មូល សំណល់។

 y កំណត់រក និងបង្កើតទីតាំងរក្សា ទ៊កសំរាម សំណល់រឹង 
បណោ្ត្ះ អាសន្ន និងទីលានចាក់សំរាម។

 y កំណត់ ថ្ល្ស្វាប្មូល សំណល់ (ផ្អ្កលើប្កស របស់ អន្រ 
ក្សួង និងដោយមាន ករអន៊ម័តពី ក្៊មប្ឹក្សា ពាក់ ព័ន្ធ)។

 y ប្មូល និង គ្ប់គ្ងថ្ល្ស្វាដ្ល ប្មូល បាន (ជាប្ភព 
ចំណូលចម្បង)។

 y លើកកម្ពស់ ករយល់ដឹងពីសំណល់ និងករគ្ប់គ្ង សំណល់។
 y ដក់ឱ្យមានវិធានករផកវិន័យ និងដក់ទណ្ឌកម្ម បណោ្ត្ះ 

អាសន្ន។

បន្ទប់្ពីករ អន៊ម័តលើអន៊កឹ្ត្យល្ខ ១១៣ ស្ដពីីករ គ្ប់ គ្ង 
សំរាម សំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជន ក្៊មករងារ អន្រក្សួងមួយ  ត្ូវ 
បានបង្កើត ឡើងដោយមាន អ្នកតំណងមកពី ក្សួងមហាផ្ទ ្
ក្សួង បរិសា្ថ្ន ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង គ.ជ.អ.ប។ 
គោលបំណង របស់ ក្៊មករងារន្ះ គឺដើម្បីគាំ ទ្ដល់ករ អន៊វត្ 
អន៊ក្ឹត្យន្ះ។ ជាលទ្ធផល ន្កិច្ចខិតខំរបស់ ក្៊មករងារអន្រ 
ក្សួង លិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិសំខាន់ៗជាច្ើន ត្ូវបានច្ញ 
ឱ្យប្ើប្្ស់  រួម មានដូចជា៖
 y សារាចរល្ខ ១០៧០ (ខ្វិច្ឆិក ឆ្ន្ំ២០១៥) របស់ក្សួង 
បរិសា្ថ្ន និងក្សួងមហាផ្ទ្គ្បដណ្ដប់ លើករអន៊វត្ អន៊ក្ឹត្យ 
ល្ខ ១១៣ ស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំរាម សំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជន

 y គោលករណ៍ណ្នំបច្ច្កទ្សស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំរាម 
សំណល់ រឹងទីប្ជ៊ំជន

 y ប្កស អន្រក្សួងល្ខ ១៤១១ (ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៦) ទាក់ ទង 
ជាមួយ ករ អន៊វត្សកម្មភពទាក់ទងជាមួយសំណល់រឹង

 y សិក្ខ្សាលាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្ិសំខាន់ៗរបស់ 
អន៊ក្ឹត្យ ល្ខ ១១៣ និង លិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិដ្លបាន 
ច្ញជាបន្បន្ទ្ប់

 y ប្កសអន្រក្សួងល្ខ ១៩៥ (ខ្មិថ៊ន ឆ្ន្ំ២០១៨) 
គូសបញ្ជ្ក់ ពីករកំណត់កម្្អតិបរមាន្ស្វាគ្ប់គ្ង សំរាម 
សំណល់រឹង  ទីប្ជ៊ំជន (MoI, 2019)។

 y អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១៨២ (ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៩) ស្ីពីម៊ខងារ និង រចន 
សម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្៊ង

 y អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១៨៣ (ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៩) ស្ីពីម៊ខងារ និង 
 រចនសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខណ្ឌន្រាជធានីភ្នំព្ញ

 y អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១៨៤ (ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៩) ស្ីពីម៊ខងារ និង 
រចនសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលស្៊ក

ឯកសារលិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិដ្លពិពណ៌ន ពីនីតិវិធី 
ពាក់ព័ន្ធជាមួយ ករគ្ប់គ្ង និងករប្ើប្្ស់ ចំណូលបាន មកពី 
ករផកពិន័យ ដូចមាន ច្ង ក្នុង អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣ កំព៊ងត្ូវ 
បាន សរស្រព្្ង និងបង្ហើយឱ្យចប់ជាសា្ថ្ពរដោយក្៊មករងារ 
អន្រក្សួង។ គិតត្ឹមខ្ឧសភ ឆ្ន្ំ២០១៩ ក្សួងមហាផ្ទ្កំព៊ង  
បន្ ករងារ ប្មូលព័ត៌មានបន្ថ្មស្ដីពីកិច្ចសន្យាដ្ល មានជា   
ធរ មាន ទំាងអស់ ពាក់ព័ន្ធជាមួយករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងថ្នក់្ខ្ត្  
និង ថ្នក់្ក៊្ង/ស៊្កនទូទំាងប្ទ្ស ដើម្បីផ្ដល់ជាមូលដ្ឋន្ព័ត៌មាន
សម្្ប់ភរកិច្ចរបស់ក្៊មករងារ និងករសម្បសម្ួលជា បន ្
បន្ទប់្របស់ ក៊្មករងារដ្លគំាទ្ ដល់ ករក្សមួ្ល ចំា បាច់នន  

16 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



នក្នុងកររៀបចំកិច្ចសន្យាក្នុងលក្ខណៈស៊ីសងា្វ្ក់ជាមួយ 
 អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣។ 

កិច្ចខិតខំជាបន្បន្ទ្ប់ ទាំងអស់ន្ះ មានសក្ដ្ន៊ពល ដើម្បី 
បកស្្យបញ្ជ្ក់លើបញ្ហ្អភិបាលកិច្ចនព្លបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយ ករគ្ប់គ្ងសំណល់ កត់បន្ថយករបកស្្យបញ្្ចាស
គា្ន្ពីបទប្បញ្ញតិ្ទាំងអស់នោះ និងសំខាន់ជាងន្ះទៀត គឺដក់ 
សមា្ពធ្លើអ្នកដើរតួនទីសំខាន់ៗឱ្យ អន៊វត្តាមសា្មរ្តីរបស់អន៊កឹ្ត្យ  
ល្ខ ១១៣។

បែអប់ទី  ២៖ លិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្តិសំខាន់ៗ និងវឌែឍនភាពនា  
ពែលថ្មីៗនែះពាក់ព័ន្ធជាមួយការគែប់គែងសំណល់រឹងបែប 
វិមជែឈការក្នុងបែទែសកម្ពុជា

បែ កាសអន្តរកែសួងលែខ ០៧៣ ស្តីពីការបែើបែែស់កញ្ចប់  
ថវិកាសែវាអនាម័យបរិសា្ថែនសមែែប់អនុវត្តមុខងារគែប់គែងសំណល់ 
រឹង រាវ តាមទីបែជុំជនកែុងរបស់រដ្ឋបាលថ្នែក់កែែមជាតិ 

ថ្វីបើ ប្កសន្ះ  ត្ូវបាន អន៊ម័ត ម៊នករប្កស ឱ្យប្ើប្្ស់ 
អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣ ស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំរាម សំណល់រឹង ទី 
ប្ជ៊ំជន ក្ដី ប្កស អន្រក្សួងល្ខ ០៧៣ ស្ីពីករប្ើប្្ស់ 
កញ្ចប់ថវិកស្វាអនម័យបរិសា្ថ្នសម្្ប់អន៊វត្ម៊ខងារគ្ប់គ្ង
សំណល់រឹង រាវ តាមទីប្ជ៊ំជនក្៊ងរបស់រដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិ 
ក៏ ផ្ដ្ត ករយកចិត្ ទ៊កដក់លើករគ្ប់គ្ងសំណល់ ជាពិស្ស 
ន ថ្ន្ក់ក្៊ង/ ស្៊ក (ខ្ក៊ម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៥)។ ប្កសន្ះ គឺ ដច់ 
ដោយឡ្កពីអន៊ក្ឹត្យ ១១៣ និង ព្យាយម ផ្ទ្រផ្ន្កខ្លះន្ថវិក 
ជាតិទៅឱ្យ រដ្ឋបាល ក្៊ង ពោលគឺ ក្៊ងចំនួន ២៦ ក្នុងខ្ត្ចំនួន 
២៤ ដោយ ក្នុងនោះ រួមមាន ករតម្ូវឱ្យមាន ករពិនិត្យតាមដន 
និង វាយតម្ល្ អមជាមួយករប្ងច្កកញ្ចប់ថវិកន្ះផងដ្រ។ 
មូល និធិន្ះ   តូ្វបានប្ងច្កដោយប្ើប្្ស់ រូបមន្ ដ្ល អន៊ញ្ញត្ 
ឱ្យ ផ្ដ្តគោលដៅលើរដ្ឋបាល ក្៊ងនក្នុងឆ្ន្ំ ថវិកនីមួយៗ។ 

យោងតាមមាត្្ ៩ របស់ប្កសន្ះ រដ្ឋបាល ក្៊ង/ស្៊ក 
នីមួយៗ ចាំបាច់ ត្ូវ៖

 y រៀបចំផ្នករគ្ប់គ្ង និងសកម្មភព ប្ចាំឆ្ន្ំសម្្ប់ករ
គ្ប់គ្ងសំរាម សំណល់រឹងទីប្ជ៊ំជន។

 y ស្នើផ្នករចំណូល និងចំណយផ្អ្កលើកញ្ចប់ថវិកពីថ្ន្ក់
ជាតិ ដើម្បីអន៊វត្ករគ្ប់គ្ង សំណល់។

 y គ្ប់គ្ងលើ ករផ្ដល់ស្វាសំណល់។
 y ជ្ើសរីស ដ្គូសម្្ប់ ករផ្ដល់ស្វាសំណល់អន៊លោម តាម 

ស្៊ក/ក្៊ងដ្ល ពាក់ព័ន្ធ និងនីតិវិធីគ្ប់គ្ង និង លទ្ធកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុ ស្៊ក/ក្៊ង។

 y រៀបចំរបាយករណ៍ ប្ចាំត្ីមាស និងប្ចាំឆ្ន្ំស្ដីពីករ 
ចំណយ  និងលទ្ធផលសម្្ច បានពាក់ព័ន្ធជាមួយ ស្វា 
សំណល់។

ក្សួងបរិសា្ថ្ន ត្ូវបានរំពឹង ថ នឹង ដើរតួនទីក្នុង ករពិនិត្យ 
តាមដនលើ ករ អន៊វត្  និងករចំណយថវិកដ្ល បាន ផ្ទ្រឱ្យ ក៏  

ដូចជាផ្ដល់ដំបូន្មន្ផ្នក្បច្ចក្ទ្សជូនដល់ រដ្ឋបាលក៊្ងដ្ល កំព៊ង 
ទទួលមូលនិធិ។ ក្សួងបរិសា្ថ្ន ក៏ បាន ទទួលសមត្ថកិច្ចក្នុងករ
ស្នើឱ្យក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បង្កកកញ្ចប់ថវិកសម្្ប់ 
រដ្ឋបាលក្៊ងទាំងឡាយណ ដ្លករអន៊វត្ជាក់ស្ដ្ងហាក់មិន 
មាន ភពអន៊លោម តាមប្កសន្ះ។

អនុកែឹតែយលែខ ១៦៨ ស្ដីពីការគែប់គែង ថង់បា្លែស្ទិក និងកែុម
ការងារទទួលបន្ទុកការគែប់គែងសំណល់ បា្លែស្ទិក

អន៊ក្ឹត្យដ៏សំខាន់មួយទៀត គឺអន៊កឹ្ត្យល្ខ ១៦៨ ស្ដីពី ករ 
គ្ប់គ្ង ថង់បា្ល្ស្ទិក (ខ្ត៊លា ឆ្ន្ំ ២០១៧) ដ្ល លើ ករនំច្ញ 
ករផលិត ករច្កចាយ និងករប្ើប្្ស់ថង់បា្ល្ស្ទិក។ ក្សួង 
និង ទីភ្ន្ក់ងារដូចខាងក្្មត្ូវបានបញ្ជ្ក់ថ ជាអ្នកដើរតួនទី
សំខាន់ទាក់ទងជាមួយករគ្ប់គ្ង ថង់បា្ល្ស្ទិក ក្នុងនោះរួម មាន 
ក្សួងបរិសា្ថ្ន ក្សួងមហាផ្ទ្ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្សួងទ្សចរណ៍ និងរដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិ ។ ដើម្បីធានឱ្យ 
មាន ករសម្បសម្ួល និងករ អន៊វត្សកម្មភពដូចមានច្ងក្នុង 
អន៊ក្ឹត្យន្ះ ឱ្យបាន ប្កបដោយប្សិទ្ធភព ក្៊មករងារទទួល
បន្ទុកករគ្ប់គ្ងសំណល់បា្ល្ស្ទិក ត្ូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងខ្ 
ម្សា ឆ្ន្២ំ០១៩ នក្្ម ក.ជ.អ.ច.។ ក៊្មករងារដ្លរួម មាន 
សមាសភពសមាជិកមកពីនយកដ្ឋ្ន ពាក់ព័ន្ធន្ក្សួង បរិសា្ថ្ន 
ត្ូវបាន រំពឹងថនឹងរាយករណ៍ជូនដល់ប្ធាន ក.ជ.អ.ច. ពោល
គឺឯកឧត្មរដ្ឋមន្្ីក្សួងបរិសា្ថ្ន។ ក្៊មករងារន្ះ រៀបចំកិច្ច 
ប្ជ៊ំ លើកទីមួយរបស់ ខ្លួននថ្ង្ទី១  ខ្ឧសភ ឆ្ន្ំ២០១៩ ហើយ 
មាន ករ ចូលរួម ពីអ្នកតំណងរបស់  កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហ
ប្ជាជាតិ វិទ្យាសា្ថន្អភិវឌ្ឍន៍ប្តងសកលនិងសម្ពន័្ធភពប្្បួ្ល
អាកសធាត៊កម្ពុជា  ដើម្បីពិភក្សាលើ ផ្នករករងារអន៊វត្ 
សាកល្បង របស់ ខ្លួន (ដ្លគ្បដណ្ដប់ រយៈព្ល ០៦ ខ្)។ កិច្ច 
ពិភក្សា  រួម មានផ្នករសម្្ប់ ករកៀរគរធនធាន និងករបក 
ស្្យបញ្ជ្ក់ពីតួនទី និងករទទួលខ៊ស ត្ូវរបស់ អ្នកដើរតួនទី 
សំខាន់ៗ។ លទ្ធផលកិច្ចប្ជ៊ំ  រួ មមានស្ចក្ដី សម្្ចក្នុងករ 
ពិចារណ ក្សម្ួលឡើងវិញលើអន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣ ពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយ ករពិនិត្យតាមដន និងករវាយតម្ល្លើតួនទី របស់ 
រដ្ឋបាល ថ្ន្ក់ក្្មជាតិនក្នុងករគ្ប់គ្ង សំណល់រឹង និងកិច្ច 
ហករឱ្យបាន កន់ត្ប្សើរជាមួយរដ្ឋបាល ថ្ន្ក់ក្្មជាតិ លើ 
ករ គ្ប់គ្ង សំណល់បា្ល្ស្ទិក (NCSD, 2019)។ 

3>4>2 ការ អនុវត្ត  និងបញ្ហែបែឈម 

ករច៊ះសិក្សា ផ្ទ្ល់ទៅកន់ខ្ត្ក្ប បាន ផ្ដ្តករយកចិត្ 
ទ៊កដក់ទាំងទៅលើ ករអន៊វត្អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣ និង ប្កស 
អន្រក្សួងល្ខ ០៧៣។ ផ្អ្កលើ ករសិក្សាដ្ល មាន (Min, 

2016) និងចំណ្ះដឹង កន្លងមករបស់ ក្៊មករងារផ្ន្កបច្ច្កទ្ស 
សម្្ប់ អន៊កឹ្ត្យ និងប្កសខាងលើ ន្ះ បញ្ហប្្ឈមដ្ល បាន 
ជួបប្ទះក្នុងខ្ត្ក្ប ត្ូវបាន រកឃើញស្ដៀងគា្ន្នឹង បញ្ហ្ 
ប្ឈមដ្ល បាន ជួបនក្នុងកន្ល្ងដទ្ទៀតទ្។ ករ សង្ក្ត ន្ះ 
បាន ស្នើឱ្យ  ឃើញថ បញ្ហ្ប្ឈមចំពោះ ករគ្ប់គ្ងសំណល់ 
ប្បវិមជ្ឈករក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា គឺផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយ ករអន៊វត ្

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 17



ករងាររបស់រដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិ ក៏ដូចជារបៀបដ្លថ្ន្ក់ជាតិ 
បាន គាំ ទ្ លើ ករមើលខ៊សត្ូវចំពោះ ករ អន៊វត្ម៊ខងារនថ្ន្ក់ 
ក្្ម ជាតិ។

ផ្ន្កខាងក្្មន្ះ គឺករបងា្ហ្ញពីបញ្ហ្ប្ឈមជាក់លាក់ 
និងកិច្ចពិភក្សាថតើគួរធ្វើ យ៉្ងណដើម្បីឆ្លើយតបលើបញ្ហ្ទាំង
អស់ន្ះ មានក្នុងផ្ន្កបន្បន្ទ្ប់។

ថ្នែក់កែែមជាតិ 

បញ្ហែបែឈមទី ១៖ ទាំងអាជា្ញែធរខែត្ត និងអាជា្ញែធរ កែុង/សែុក  
ចុះកិច្ចសនែយាជាមួយកែុមហ៊ុនឯកជន

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមាន បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ  រួម មាន ៖ 

 y ទំនក់ទំនងជាលក្ខណៈឋានន៊ក្មដ៏យូរលង់មកហើយរវាង
អាជា្ញ្ធរខ្ត្ និងអាជា្ញ្ធរក្៊ង/ស្៊ក ទាក់ទងនឹង ករ ទទួល 
ខ៊ស ត្ូវ ចម្បងលើ ករងារ គ្ប់គ្ងសំណល់រឹង។ ថ្វីបើ 
អន៊ក្ឹត្យ ច្ងថ អាជា្ញ្ធរ ក្៊ង/ស្៊ក ជាអ្នកមាន ករទទួល 
ខ៊ស ត្ូវលើផ្ន្កន្ះក្ដី ប៉៊ន្្ ក្នុងករ អន៊វត្ជាក់ស្ដ្ងក្នុង 
ករណីមួយចំនួន  អាជា្ញ្ធរខ្ត្នត្មើលឃើញតួនទី 
របស់ខ្លួនថ ខ្ពស់ជាងតួនទីរបស់អាជា្ញ្ធរក្៊ង/ស្៊ក។

 y ថ្វីបើ អាជា្ញ្ធរក្៊ង/ស្៊ក មាន តួនទីជាន់គា្ន្មួយចំនួន ជា 
មួយ អាជា្ញ្ធរខ្ត្ក្ដី ប៉៊ន្្ ពួកគ្ មិន បានលើក ឡើង ចំណុច 
ន្ះ ថជាបញ្ហ្នឡើយ។

 y ករលើកឡើង (មួយចំនួនមាន មូលដ្ឋ្ន គាំទ្ត្ឹមត្ូវ  
មួយ ចំនួនទៀតមិនសូវមាន មូលដ្ឋ្នគាំទ្) ពីសមត្ថភព 
ទាបនកម្ិតស្៊ក/ក្៊ង ត្ូវបានប្ើប្្ស់ជាហ្ត៊ផល 
ដើម្បីគាំទ្ឱ្យ អាជា្ញ្ធរខ្ត្ នត្តោងយកសមត្ថកិច្ចន្ះ 
ហើយ  អាជា្ញ្ធរ ន កម្ិត ស្៊ក/ក្៊ង ត្ូវ លះបង់សមត្ថកិច្ច 
របស់ខ្លួន។  អំណះអំណង ស្ដីពីសមត្ថភពទាបន្ះ ច្ើន
ត្តូ្វបានយកមកប្ើប្្ស់ដោយមិន បញ្ជក់្ថតើគ្ កំព៊ង 
សំដៅលើសមត្ថភព អ្វី នោះឡើយ។

 y កង្វះ ករយល់ដឹង និងករយល់ មិន ស្ប គា្ន្  រវាងមន្្ី 
សំខាន់ៗ (និង អ្នកឯកទ្សមួយចំនួន) ស្ដីពី ករ អន៊វត្ 
អន៊កឹ្ត្យល្ខ ១១៣  ក្នងុចំណោមអាជា្ញធ្រខ្ត្ ស៊្ក/ក៊្ង 
មន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខ្ត្ និង  មន្ទីរបរិសា្ថ្នខ្ត្ ។

 y មានករយល់ឃើញ ថ មិនមានក្បខ័ណ្ឌច្បាប់ ឬគោល  
ករណ៍ណ្នំច្បាស់លាស់ក្នងុករអន៊វត្ករ គ្ប់គ្ង សំណល់ 
រឹងទីក្៊ង។

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

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមាន បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ  រួម មាន ៖ 

 y ករយល់ឃើញពី និងទិដ្ឋភពជាក់ ស្ដង្ ន្ភពពិបាកបត់  
ប្នក្នុងករប្ើប្្ស់ថវិកស្វាអនម័យ បរិសា្ថ្នរបស់ 
រដ្ឋបាល ថ្ន្ក់ ក្្មជាតិ ដ្លជំរ៊ញ ឱ្យស្៊ក /ក្៊ង ខ្លះ ត្ូវ 
ចំណយ ក្នុង លក្ខណៈ រហ័ស ដ្លមិន សូវមាន លក្ខណៈ 
ស្មុគ សា្ម្ញ ហើយ ឆ្លើយតប បាន ប្សើរជាមួយស្ចក្ដី ត្ូវ 
ករមូលដ្ឋ្ន។ ឧទាហរណ៍ មាន ករ យល់ឃើញថ ដើម្បី 
ចំណយធនធានថវិក ចាំបាច់ ត្ូវមាន ដំណើរករ និង 
នីតិវីធីវ្ងអន្ល្យ ចំណ្កដំណើរករក្នុងករច៊ះ កិច្ច សន្យា
លើស្វាប្មូលសំរាមជាមួយក្៊មហ៊៊ន ឯកជន ត្ូវបាន 
មើល ឃើញថ មិន សូវមាន ភព ស្មគុសា្មញ្ និង ងាយ សួ្ល។

 y កង្វះករយល់ដឹង ឬមានទស្សនៈផ្ទុយគា្ន្ ក្នុង ចំណោម 
អាជា្ញ្ធរ ខ្ត្ និង ស្៊ក/ក្៊ងស្ីពីរបៀបយកថវិកអនម័យ 
របស់ រដ្ឋបាល ថ្ន្ក់ក្្មជាតិមកអន៊វត្។ ឧទាហរណ៍ 
មន៊ស្ស មួយចំនួនបដិស្ធ ថ ថវិកន្ះ មិន អាចឱ្យស្៊ក/
ក្៊ងយកទៅប្ើប្្ស់  ដើម្បីច៊ះ កិច្ចសន្យាស្វា ជួល 
ក្៊មហ៊៊នឯកជនឱ្យ ផ្ដល់ស្វា ន្ះទ្ ថ្វី បើ ប្កសបានច្ង 
យ៉្ង ច្បាស់ថ ករលើកឡើងន្ះព៊ំ ម្នជា ករ ពិតក្ដី។ 

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

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមាន បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ  រួម មាន ៖ 

 y ករផ្ដត្ករយកចិត្ ទ៊កដក់នមាន កមិ្ត នឡើយ ហើយ
ក្នុងករណីមួយចំនួនគឺកង្វះសមត្ថភពលើ ករងារ ករ 
ពិនិត្យ តាមដន និងវាយតម្ល្ នក្នុងកម្ិត អាជា្ញ្ធរខ្ត្ 
និងស្៊ក/ក្៊ងក្នុងករជំរ៊ញករ អន៊វត្ និងពិនិត្យ តាមដន 
លើករអន៊វត្ កិច្ចសន្យារបស់ ប្តិបត្ិករប្មូលសំណល់។

 y ភពមិន មានតមា្ល្ភពន្កិច្ចព្មព្ៀងរវាង អាជា្ញ្ធរខ្ត្/
ស្៊ក/ក្៊ង និង ប្តិបត្ិករប្មូលសំណល់។

18 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ការកំណត់ និយមន័យ ការពិនិតែយតាមដន និងវាយតម្លែ 

ករផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើ ករពិនិត្យតាមដន និង 
វាយតម្ល្ និងប្ព័ន្ធគាំទ្របស់ ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ 
ពិនិត្យលើទិដ្ឋភពផ្ស្ងៗន្ករគ្ប់គ្ង សំណល់រឹងនថ្នក់្ ក្្ម 
ជាតិ រួម មាន កររៀបចំករច៊ះកិច្ចសន្យា ករគ្ប់គ្ងថវិកពាក់ ព័ន្ធ 
សកម្មភពសំ ខាន់ៗ និងបញ្ហ្ប្ឈមសំខាន់ៗ ក្នុងករ អន៊វត្ ។ 
ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ លើករអន៊វត្ករងារបច្ច្កទ្ស  
អាច ត្ូវបាន ចាត់ទ៊កថ ជាជំហានបន្ទ្ប់ បើយោងទៅលើភព 
ស្មុគសា្ម្ញន្បញ្ហ្ និងតម្ូវករជាបន្ទ្ន់ ដើម្បី ដក់បញ្ហ្ន្ះឱ្យ
មានប្តិបត្ិករបាន ល្អ។ អាចពិចារណឱ្យមានករក្សម្ួល 
បន្ថម្ ទៀតក្នងុ ព្លអនគតតាមរយៈ ករប្ើ ប្្ស់គោលវិធី "រៀន 
សូត្ បណ្ដើរ ធ្វើបណ្ដើរ"។ ករ អភិវឌ្ឍកម្ង ទិន្នន័យជាបន្បន្ទ្ប់ 
នឹងជួយផ្ដល់មូលដ្ឋន្ ព័ត៌មានសម្្ប់ដំណើរករន្ះ និងជាជម្ើស
មួយសម្្ប់ក្៊មករងារបច្ច្កទ្ស (Technical Working 

Group) ដើម្បី ពិចារណ។

បែអប់ទី  ៣៖ និយមន័យរបស់ការពិនិតែយតាមដន និង វាយតម្លែ

ថ្នែក់ជាតិ

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

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមាន បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ  រួម មាន ៖ 

 y កង្វះ ករប្មូលព័ត៌មានពីកិច្ចសន្យានន ដ្ល ត្ូវបាន ច៊ះ 
និងអន៊វត្នថ្ន្ក់ខ្ត្ និងស្៊ក/ក៊្ង ជាពិស្ស បន្ទ្ប់ 
ពីករ ច្ញ អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣។

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

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមាន បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ  រួម មាន ៖     

 y កង្វះប្ព័ន្ធ និងផ្នករករងារច្បាស់លាស់ស្ដីពី ករពិនិត្យ 
តាមដន និងវាយតម្ល្ ជាពិស្ស ប្ព័ន្ធ និង ផ្នករ រួម 
គា្ន្  ក្្ម ក្៊មករងារបច្ច្កទ្ស  ទទួលបន្ទុកករគ្ប់ 
គ្ងសំណល់នក្នុង រដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិ។

 y ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ ដ្លធា្ល្ប់ បាន ធ្វើកន្លង 
មក មាន ភពមិនទៀងទាត់ ហើយមិន មាន ករសម្ប 
សម្ួល គា្ន្រវាង ក្សួងមហាផ្ទ្ ជាមួយ  ក្សួងបរិសា្ថ្ន 
និងក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។

 y ករចូល រួម របស់ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ មិនសូវ 
ច្បាស់ លាស់/សកម្ម។

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

ឫសគល់ចម្បងដ្លនំឱ្យមាន បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ  រួម មាន ៖     

 y បច្ចុប្បន្ន សំណល់ តាម ទីផ្សារ នត្ស្ថិតក្្ម ករគ្ប់ 
គ្ង របស់ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ទោះយ៉្ងណក្ដី 
ន ព្ល មាន បញ្ហ្កើតឡើង មន្ទីរបរិសា្ថ្នខ្ត្ និងស្៊ក/
ក្៊ងត្ងត្ជាអ្នករងករស្ដីបនោ្ទ្ស។

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 19



 បន្ថ្មលើករយល់ដឹង ដ៏រឹងមាំពីប្ព័ន្ធករគ្ប់គ្ងសំណល់ 
ក្នុងខ្ត្ ក្បនព្លបច្ចុប្បន្ន យើង អាច រៀបចំផ្នករ ដើម្បី 
ផ្ដ្តគោលដៅ ចំពោះវិស័យដ្ល ត្ូវករកំណ្ទម្ង់ និង ករ 
វិនិយោគ។ ផ្នករឆ្លើយតបចំពោះវិស័យ ជាស្ចក្ដី ត្ូវករ ក្នុង 
លក្ខណៈទូលំទូលាយ  រួម មានផ្ន្កជាច្ើន ដ្លផ្ដ្តករ យក 
ចិត្ទ៊កដក់ លើអភិបាលកិច្ច បច្ច្ក វិទ្យា និងប្ព័ន្ធ ករចូលរួម 
របស់ ដ្គូ និងធនធាន។ 

4>1 អភិបាលកិច្ចលើ បែព័ន្ធគែប់គែងសំណល់រឹង

យើង អាចចាត់ ទ៊កថ អភិបាលកិច្ច  ជា បញ្ហ្ប្ឈមធំជាង 
គ្ចំពោះខ្ត្ក្ប  ន ព្លដ្លខ្ត្ន្ះព្យាយមបង្កើតឱ្យមាន
ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ មាន លក្ខណៈកន់ត្ឆ្លើយតប និងមាន 
ប្សិទ្ធផល ថ្មទៀត។ ជារឿយៗ គ្ត្ងយល់ឃើញថ អភិបាល 
កិច្ច គឺជាករពិពណ៌ន ពីក្បខ័ណ្ឌករងារ អន្រទំនក់ទំនង និង 
ទំនក់ទំនងដ្ល មានរវាង អាជា្ញ្ធររដ្ឋ្ភិបាល ជាអ្នកចូលរួម ក្នុង
ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់ ប៉៊ន្្ក្នុងករណីន្ះ អភិបាលកិច្ច 
ក៏សំដៅ ទៅលើទំនក់ទំនងរវាងរដ្ឋ្ភិបាលជាមួយប្តិបត្ិករក្នុង 
វិស័យ ឯកជនផងដ្រ  បើយោងទៅលើតួនទីដ្លត្ូវបានដក់ឱ្យ
ភគីខាងក្្ជាវិស័យ ឯកជន ត្ូវ បំព្ញក្នុងប្ព័ន្ធន្ះ។ ផ្ន្ក 
ខាងក្្ម បងា្ហ្ញពីករពិចារណលើទិដ្ឋភព ផ្ស្ងៗន្ទំនក់ 
ទំនងដ្លមាន ភព ផ្សារភ្ជ្ប់គា្ន្ដ៏ចាំបាច់ ទាំងអស់ ព្មទាំង 
ត៊ល្យភព ដ៏មានសារៈសំខាន់ដ្លត្ូវមាន ដើម្បីសម្្ចបាន 
លទ្ធផល ប្កបដោយ ជោគជ័យ។ 

ចំណុចសំខាន់ៗដ្លគួរពិចារណដើម្បីទទួលបានអភិបាល
កិច្ចល្អ ក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ រួមមាន៖

ករធ្វើផ្នករគ្ប់គ្ង សំណល់៖ ករសម្្ចចិត្ ទាក់ទង 
នឹង ករគ្ប់គ្ងសំណល់ អាចមាន ភពស្មុគសា្ម្ញ។ ករធ្វើផ្ន
ករផ្អ្កលើករគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្ន និងវិធីប្តិបត្ិករដ៏ត្ឹមត្ូវ  
រួមជាមួយ ធាត៊ចូលទិន្នន័យដ៏ល្អ និងប្ើប្្ស់ ឧបករណ៍ដ៏សម 
ស្ប ដ្លជាទស្សនទានស្ដីពីឋានន៊ក្មករគ្ប់គ្ងសំណល់ 
ជាទូទៅត្ងនំឆ្ព្ះទៅរកលទ្ធផលល្អ។ ទស្សនទានដ្ល បាន 
ទទួលសា្គ្ល់ជាសាកលន្ះ គឺលើកទឹកចិត្ឱ្យមាន ករប្ើប្្ស់ 
ឡើងវិញ ករក្ច្ន្ឡើងវិញ និង ករ កត់ បន្ថយករប្ើប្្ស់ ជា 
ជម្ើសដ្លត្ូវបានជ្ើសរីស (សូមមើល រូបភពទី ៦) 
(Hansen, Christopher, & Verbuecheln, 2002)។ ជម្ើសទាំ្ង 
0៣ ន្ះ ត្ូវបាន សា្គ្ល់ថ ជា គោលករណ៍ន្ ស្ដ្ឋកិច្ច ចក្្   
(Kyriakopoulos, et. al, 2019) ដ្ល ប្ទ្ស កម្ពុជាកំព៊ង ធ្វើ 
ដំណើរ ឆ្ព្ះ ទៅ រក។ 

រូបភាពទី ៦៖ កែបខ័ណ្ឌក្នងុការសមែែចចិត្តពីឋានានុកែមសំណល់

ជាមួយនឹងករពិចារណយ៉្ងហ្មត់ចត់ ពី ទស្សនទានស្ដីពី 
ឋានន៊ក្មករគ្ប់គ្ងសំណល់ វាជា ករសំខាន់ណស់ ដ្ល 
ត្ូវវាយតម្ល្លើតមូ្វករ ករក្លំអដ្ល ចាំបាច់ នក្នុងប្តិបតិ្
ករប្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ហើយ  ត្ូវ ពិចារណពីផលប៉ះពាល់ន្ទិន្ន្ករ
ប្ជាសាស្្ផងដ្រ ដើម្បីព្យាករស្ចក្ដី ត្ូវករនព្ល អនគត។ 
តាមរយៈរូបភព ច្បាស់លាស់ពីចនោ្ល្ះ ខ្វះខាតនព្លបច្ចុប្បន្ន ក៏ 
ដូចជាស្ចក្ដី ត្ូវករនព្ល អនគត (ដូចជា  ព្យាករណ៍ ពី 
បរិមាណ សំណល់ និងសមាសធាត៊របស់សំណល់ផ្អ្កលើចំនួន 
ប្ជាជន និង ចំនួន ភ្ញៀវទ្សចរ) ដំណើរករធ្វើ ផ្នករ អាចចាប់ 
ផ្ដើមឆ្លើយតប យ្៉ងណ  ដើម្បីបំព្ញចនោ្លះ្ខ្វះខាតនព្លបច្ចប្ុបន្ន 
ក៏ដូចជាត្ៀមខ្លួន សម្្ប់ តម្ូវករនព្លអនគត។ 

និន្នក្រប្ជាសាស្្ដ្លប៉ះពាល់ដល់ករគ្ប់គ្ងសំណល់៖
 y កំណើនប្ជាជន
 y កំណើនប្្ក់ចំណូល
 y ទិន្ន្ករពង្ីកទីក្៊ង
 y ប្វត្ិន្ករចោលកកសំណល់កន្លងមក

បែអប់ទី ៤៖ និនា្នែការផ្នែកបែជាសាស្តែដែលប៉ះពាល់ដល់ការគែប់
គែងសំណល់

តាមរយៈព្យាករណ៍ស្ដីពីករបង្កើតសំណល់ដ្លដក់បញ្ចូល
ទាំងប្តិបត្ិករនព្លបច្ចុប្បន្ន និងស្ណរីយ៉ូសម្្ប់ ព្ល 
អនគត អ្នកធ្វើករសម្្ចចិត្  អាចវិភគថតើធ្វើ យ៉្ងណ ដើម្បី 
បំព្ញភព ខ្វះខាតនព្លបច្ចុប្បន្ន ព្មទាំងវិភគ លើករ 
ចំណយ និងធាត៊ចូលដ្លចាំបាច់។ ភព ខ្វះខាត អាចមាន 
ទម្ង់ជាឧបករណ៍ (រថយន្ ធ៊ងសំរាម ករក្លំអផ្លូវ ករក្ច្ន្ 
និងឧបករណ៍សម្្ប់ករបោះចោលសំណល់) ប្ព័ន្ធ (ក្លំអ
ប្សិទ្ធផលន្ផ្លូវសម្្ប់ករប្មូលសំណល់ ក្លំអ ប្តិបត្ិករ 
ទីលាន ចាក់សំរាម តមូ្វករឱ្យមានទីតំាងសម្្ប់ ករផ្ទរ្ សំណល់) 

4> កំណ្ទម្ង់សាកល្បង-សកម្មភាពអនុវត្តសាកល្បងនិង

អនុសាសន៍ដ្លស្នើឡើង

ជម្ើសដ្ល 
គ្ព្ញចិត្ 
ខា្ល្ំងបំផ៊ត

ករករពារ

ករកត់បន្ថយ

ករប្ើប្្ស់ឡើងវិញ

ករក្ច្ន្ប្ើប្្ស់ឡើងវិញ

ករទាញយកថមពល

ករបោះចោល

ជម្ើស 
ដ្លគ្ ព្ញ 
ចិត្តិចបំផ៊ត

20 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ឬធាត៊ចូលជាធនធានមន៊ស្ស  (ប្តិបត្ិករទីតាំង ចោលសំណល់ 
ដ្លមាន ជំនញ ប៊គ្គលិកថ្ទាំឧបករណ៍ អ្នកគ្ប់គ្ងទីតាំង 
ប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់ ប៊គ្គលិកគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ។ល។)។ ន 
ព្ល រូបភពព្ញល្ញរបស់ធាត៊ចូលដ្លចាំបាច់ ដើម្បីបំព្ញ 
ភព ខ្វះខាតនព្លបច្ចុប្បន្ន ន្ះ ត្ូវបាន កំណត់រួចហើយ ករ 
ចំណយពាក់ព័ន្ធជាមួយ ធាត៊ចូលនីមួយៗ អាច ត្ូវបាន បា៉្ន់ 
ប្មាណ និងដក់ឱ្យ អន៊វត្នក្នងុផ្នករវិនិយោគរយៈព្លច្ើន
ឆ្ន្ំ ដ្ល ត្ូវបានតាក់ត្ងឡើង  ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដីត្ូវ 
ករផ្ន្ក វិនិយោគសម្្ប់រយៈព្ល ០៥ ទៅ ១០ ឆ្ន្ំខាងម៊ខ 
(ETAGIW Consortium, 2012)។

ករដក់ដ្ញថ្ល្ ករគ្ប់គ្ងកិច្ចសន្យា និង  ករពិនិត្យតាម 
ដន និងវាយតម្ល្៖ ន ព្លធ្វើ លទ្ធកម្ម ស្វា ដើម្បីគាំ ទ្ ដល់ 
សកម្មភព គ្ប់គ្ង សំណល់ គឺជាករងារសំខាន់ណស់ ដ្ល 
ក្៊ង ត្ូវមានករយល់ដឹង ច្បាស់ ពីស្ចក្ដីត្ូវកររបស់ ខ្លួនជាម៊ន 
សិន។ តាមរយៈករប្ើប្្ស់ធាត៊ចូលដ្ល បាន កំណត់ក្នុង 
ដំណើរករធ្វើផ្នករដូចបាន ពិពណ៌នខាងដើម ករវិនិយោគ 
ដ្ល ចាំបាច់ នក្នុងករប្មូល សំណល់  ករបោះចោល ករដឹក 
ជញ្ជូន និងរាល់ ករវិនិយោគបន្ថ្មដទ្ទៀត និងករក្លំអ អាច 
ត្ូវបាន ដក់បញ្ចូល ទៅក្នុងយ៊ទ្ធសាស្្លទ្ធកម្ម រយៈព្លមធ្យម 
និងរយៈព្លវ្ង ដ្លផ្អ្កតាមស្ចក្ដីត្ូវករដ្ល បាន កំណត់ 
ឃើញ ។

ន ព្លច៊ះ កិច្ចសន្យាជួលឱ្យ អ្នកខាងក្្ក្នុងករផ្ដល់ស្វា
ផ្ន្កសំណល់ ករទទួលខ៊ស ត្ូវ ចម្បង របស់រដ្ឋ្ភិបាល គឺ ករ 
មើលខ៊ស តូ្វ លើករងារ របស់ អ្នកផ្ដល់ស្វា  ដោយធានថ ករងារ 
ត្ូវបាន អន៊វត្ តាមកិច្ចព្មព្ៀង ហើយគ៊ណភព និងកម្ិត ន្ 
ស្វា ត្ូវឆ្លើយតប តាមលក្ខខណ្ឌករងារដូចបាន កំណត់ ក្នុង កិច្ច 
សន្យា ។ ករជ្ើសរីស អ្នកផ្ដល់ស្វា គួរ ផ្អក្លើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆយ័
បច្ច្កទ្សប្កបដោយតមា្ល្ភព និង បាន កំណត់ទ៊កជាម៊ន ព្ម 
ទាំងសមត្ថភពជាក់ស្ដ្ង របស់អ្នកផ្ដល់ស្វាក្នុងករឆ្លើយតប តាម 
លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យន្ះ។ បន្ទ្ប់ ពីករជ្ើសរីស អ្នក ផ្ដល់ស្វា ករ 
អន៊វត្ករងារ របស់ អ្នក ផ្ដល់ស្វាទាំងនោះ នឹង ត្ូវបាន វាយតម្ល្
ផ្អ្កលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដូចបានកំណត់រួចហើយ។ ន ព្ល 
ស្វា មិន ឆ្លើយតបលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដ្លបានកំណត់ ករ ដក់ 
ទណ្ឌកម្ម ក្នុង ទម្ង់ មួយចំនួន  អាចនឹងត្ូវបាន យកមកអន៊វត្  
(Olukanni et al., 2019)។

ករដក់ទណ្ឌកម្មន្ះ អាចជាករផកពិន័យ ឬករមិន ទូទាត់ 
ប្្ក់ឱ្យ។ យន្ករដើម្បីលើកទឹកចិត្ ឱ្យមាន ករ អន៊វត្ករងារ 
ប្សើរ បំផ៊ត ក៏ អាច ត្ូវបានដក់បញ្ចូល  ហើយ អាចមាន ទម្ង់ 
ជាករបន្ កិច្ចសន្យា ឬករ ទូទាត់ប្្ក់រងា្វ្ន់ ដ្ល បាន កំណត់ 
ជាម៊ន។ ឱកសសម្្ប់ប្សិទ្ធផលនក្នុង លទ្ធកម្ម ក៏គួរត្ូវបាន 
ពិនិត្យ ស្វ្ងយល់ផងដ្រ។ ក្នុងស្ណរីយ៉ូប្សើរបំផ៊ត ទីភ្ន្ក់ងារ 
ឬ អង្គភព រដ្ឋភិ្បាលណមួយ  គួរមើលខ៊ស តូ្វលើគ្ប់ស្វា ប្មូល 
សំណល់ទំាងអស់នក្នងុពំ្ដ្នភូមិសាស្្ ជាក់លាក់។ ទីភ្នក់្ ងារ 
មាន សមត្ថកិច្ចជាន់គា្នដ្្លគ្ប់គ្ង លើ កិច្ច សន្យាផ្ដល់ ស្វា សម្្ប់  

18  កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយអាជា្ញ្ធរខ្ត្ក្ប និងក្៊ងក្ប ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩

អ្នកបង្កើតសំណល់ន ក្នុង ដ្នយ៊តា្្ធិករត្មួយ អាច បង្កករ  
លំបាកក្នងុករពិនិត្យតាមដនលើប្សិទ្ធភពន្ស្វារបស់ អ្នក ផ្ដល់ 
ស្វា។ ករមាន អង្គភព ត្មួយ   ដើម្បីគ្ប់គ្ង លើស្វា ទាំងអស់ 
សម្្ប់ តំបន់ជាក់លាក់ អាចជួយសម្ួល ដល់ កិច្ចសម្បសម្ួល 
និងករវិភគ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ លទ្ធផល ករ អន៊វត្ករងារ និង 
ស្វា (NZ MfE, 2007) ។

ជាច៊ងក្្យ ករបង្កើតឱ្យមាន ព័ត៌មានមូលដ្ឋន្ច្បាស់លាស់
ស្ដីពីប្តិបត្ិករ និងហ្ដ្ឋ្រចនសម្ព័ន្ធ ដើរតួនទីយ៉្ងសំខាន់ 
សម្្ប់ករវាស់វ្ងនូវសកម្មភពនព្លអនគតទាំងអស់។ ន 
ព្ល មាន ករយល់ដឹង ទាំងអស់ន្ះ រួមជាមួយ កររំពឹង ទ៊កថ នឹង 
មានករប្មូលទិន្នន័យ និងកររាយករណ៍ ដ៏រឹងមាំ ត្ូវបានដក់ 
បញ្ចូលជាធាត៊ផ្សំន្កតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យានោះ អាជា្ញ្ធរនឹងស្ថិត
ក្នុងគោលជំហរដ៏ប្សើរ ដើម្បីផ្ដ្តករយកចិត្ ទ៊កដក់លើ ករ 
ងារ ទទួលខ៊ស ត្ូវរបស់ខ្លួន ក្នុងករពិនិត្យតាមដន និងមើលខ៊ស 
ត្ូវ លើលទ្ធផល ករអន៊វត្ករងាររបស់ អ្នកផ្ដល់ស្វា  ដូចមានច្ង 
ក្នុងកិច្ចសន្យាដ្លបាន ព្មព្ៀងគា្ន្។ 

ករមើលខ៊សត្ូវ ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ និងករគ្ប់គ្ងធនធាន៖ 
ករ ធានឱ្យមាន ករគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុល្អនក្នុងប្តិបតិ្ករគ្ប់
គ្ងសំណល់ ជួយគាំទ្ដល់ប្តិបត្ិករប្កបដោយស្ថិរភព និង
មានភពស៊ីសងា្វ្ក់សម្្ប់ប្ជាជន។ ប្ភពចំណូល នឹង ខ៊សគា្ន្ 
ពីក្៊ងមួយទៅក្៊ងមួយ និងពីប្ព័ន្ធមួយ ទៅប្ព័ន្ធមួយ។ ក្នុង 
ករណី របស់ខ្ត្ក្ប ចំណូលមកពីប្ភពចម្បងពីរ គឺថ្ល្ស្វា 
ប្មូល ពី អ្នកបង្កើតសំណល់ ក្នុងនោះរួមមាន អាជីវកម្ម និង 
ប្ជាជន  និងចំណូល បានមកពីករទូទាត់ ដោយ ផ្ទល់្ពីរដ្ឋភិ្បាល 
ដ្លផ្សារភ្ជប់្ជាមួយកតព្វ កិច្ច ផ្នក្កិច្ចសន្យា។18 ន ព្លគោល 
បំណងផ្ន្កប្តិបត្ិករ មានករលូតលាស់ និងផ្ល្ស់ប្ដូរ ជាកិច្ច  
ឆ្លើយតបចំពោះតម្ូវករក្នុងមូលដ្ឋ្ន តម្ូវករឱ្យមាន ធនធាន 
ហិរញ្ញវត្ថុបន្ថ្ម ក៏នឹងត្ូវមានផងដ្រ។

ធនធានបន្ថ្មទាំងអស់ ន្ះ អាច បាន មកពីប្ភពផ្ស្ងៗ ជា 
ច្ើន៖

 y ពន្ធដ្លក្៊ងកៀរគរបានមកដោយផ្ទ្ល់
 y ករផកពិន័យចំពោះភពមិន អន៊លោម តាមច្បាប់ស្ដពីី សំណល់
 y ករផកពិន័យសម្្ប់ករចោលសំរាមពាសវាលពាសកល

ក្្មករជំរ៊ញករអន៊វត្ច្បាប់ពី អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន
 y កម្្ស្វាទីលានចាក់សំរាម
 y ករលក់សមា្ភ្រអ្តចាយដ្លអាចក្ច្ន្ជាថ្មី/ជីកំប៉៊ស្
 y ពន្ធអ្កូទ្សចរណ៍/ពន្ធសម្្ប់ករអភិវឌ្ឍ ប្តង/ពន្ធករ សា្នក់្ 

នពីអ្នកទ្សចរ
 y កម្ចី ឬហិរញ្ញប្បទាន ពីសា្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុជាតិ ឬអន្រជាតិ 

(Lohri et al., 2014)។ 

ម្យា៉្ង ទៀត ករកំណត់ឱ្យមាន យន្ករគ្ប់គ្ង ដើម្បីគាំ ទ្ 
ដល់ ស្ថរិភពផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថ ុនិងនិរន្រភព របស់ប្តិបតិ្ករ គ្ប់គ្ង 
សំណល់ ក៏ជាករសំខាន់ផងដ្រ។ យន្ករទាំងនោះ គួរសម្ួល 

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 21



លទ្ធភព ទទួល បាន ដើមទ៊ន តាមរយៈរចនសម្ព័ន្ធផ្ស្ងៗ ដូចជា 
មូលនិធិវិនិយោគភូមិកំណើត (Hometown Investment Trust) 
ដ្ល អន៊ញ្ញ្ត ឱ្យមាន  ករវិនិយោគចាំបាច់ នននក្នុងផ្ន្ក 
ហ្ដ្ឋរ្ចនសម្ពន័្ធ។ យន្ករទំាងនោះ គួរត្ជាវិធានករទំាងឡាយ 
ណដ្លជួយធានឱ្យបានថ ករសម្្ចចិត្ត្ូវបាន ធ្វើ ឡើង  
ក្នងុ បំណងដើម្បីបង្កើនប្សិទ្ធភពស្វាឱ្យបានប្សើរបំផ៊ត ហើយ 
ស្បព្លជាមួយ គា្ន្នោះ ក៏ជួយកត់បន្ថយករចំណយ (Yoshi-

no et al., 2018)។

ករគ្ប់គ្ងផ្ន្កបរិសា្ថ្ន និងភព អន៊លោម តាមច្បាប់៖ ថ្វីបើ 
ករគ្ប់គ្ងសំណល់ ជាទិដ្ឋភពដ៏មានសារៈសំខាន់ សម្្ប់ ករ
គ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្នតំបន់ទីប្ជ៊ំជនក្ដី  ប្តិបត្ិករប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង 
សំណល់ ព្លខ្លះក៏ មាន  ផលវិបាកអវិជ្ជមាន  ផ្ន្កបរិសា្ថ្ន  ផងដ្រ  
ដ្លអាចប៉ះពាល់ដល់ធនធានបរិសា្ថ្នដទ្ទៀត ដូចជាខ្យល់  ដី 
ឬទឹកជាដើម។ ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងតំបន់ទីប្ជ៊ំជន 
ឬរាជធានី អាចមាន ទម្ង់ ផ្ស្ងៗជាច្ើន ដូចជាប្តិបត្ិករស្ថិត
ក្្មរដ្ឋបាលក្៊ង ករជួលប្តិបតិ្ករឯកជនឱ្យធ្វើ ករ ឬជាបន្សំ 
រវាងប្តិបត្ិករឯកជន និងរដ្ឋ ។  មិន ថ ក្នុង ករណីណមួ យ  ជា 
ករសំខាន់ណស់ដ្ល ត្ូវធានឱ្យមាន ភព អន៊លោ  ម តាមកិច្ច 
ករ ពារ បរិសា្ថ្នជាធរមាន និងត្ូវធានថប្តិបត្ិករអន៊លោម
តាមនិយមបរិសា្ថ្ន និងលិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិផ្ន្កបរិសា្ថ្នជា 
ធរមាន។ ន ព្លស្វា ប្មូលសំរាម សំណល់រឹង  ត្ូវបាន ជួល  
ទៅ ឱ្យ អង្គភពឯកជនទាំងស្៊ង  វត្មានន្យន្ករដ៏រឹងមាំ របស់ 
រដ្ឋ្ភិបាល ដើម្បីធានឱ្យមាន ភព អន៊លោមតាមផ្ន្កបរិសា្ថ្ន 
មាន សារៈសំខាន់ជាពិស្ស។ ករមើលខ៊ស ត្ូវន្ះ នឹងផ្្តលើ 
ដំណក់ កលនីមួយៗន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ ហើយ នឹង ផ្ដ្ត 
ករយកចិត្ ទ៊កដក់លើទិដ្ឋភពទំាងឡាយរបស់ប្តិបតិ្ករ ដ្ល 
បង្កហានិភ័យធំជាងគ្បំផ៊ត  (SALGA, & Department of Envi-

ronmental Affairs of Republic of South Africa, 2015) ។

ហានិភ័យទាំងអស់ន្ះ អាចជួបប្ទះនក្នុងដំណក់កល 
ដូចជា ៖

 y ដំណក់ កលប្មូល៖ ផ្ដ្តករយកចិត្ ទ៊កដក់មើលករ 
ខ៊ស ត្ូវ លើករគ្ប់គ្ងឱ្យបានត្ឹមត្ូវ និងភពសា្អ្តន ្
ទីតាំងដ្លសំណល់ត្ូវបានប្មូល និងធ៊ងសំរាម ធានឱ្យ 
មានករទ៊កដក់ និងករប្មូល សំណល់ឱ្យបានត្ឹមត្ូវ ទៅ 
តាម ព្លវ្លាដូចបាន កំណត់ ទ៊កជាម៊ន។

 y ដំណក់ កលដឹកជញ្ជូន៖ ផ្ដ្តករយកចិត្ ទ៊កដក់មើលករ 
ខ៊សត្ូវលើ ករលើកសំរាមដក់ចូល ក្នុងរថយន្ដឹកជញ្ជូន 
ឱ្យបានត្ឹមត្ូវ ធានថសំរាមមិនរសាត់ពាសវាល ពាស 
កល ឬ មានក្លិន ករលើកសំរាមដក់ចូលក្នុងឡានតាម កល 
វិភគបានកំណត់ទ៊កជាម៊ន  និង ករចាក់ សំរាមចោលឱ្យបាន
ត្ឹមត្ូវនទីលានចាក់ សំរាម។

 y ដំណក់កលធ្វើប្ព្ឹត្ិ កម្ម៖ ផ្ដ្តករយកចិត្ ទ៊កដក់មើល 
ករខ៊សត្ូវលើ ករកត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្ប្តិបត្ិករ
ញ្កសំណល់ទៅលើអ្នកជិតខាង ក៏ដូចជាកំណត់ចរាចរណ៍ 
របស់រថយន្ និងយនជំនិះ ដើម្បីប្មូល និងដឹកជញ្ជូន  
សំណល់ដទ្ទៀតឱ្យទៅតាមកលវិភគព្លវ្លាជាក់ លាក់ 
ដ្ល បានកំណត់ទ៊កជាម៊ន ។

 y ដំណក់ កលចោលសំណល់៖ ផ្ដ្តករយកចិត្ ទ៊កដក ់
មើល ករខ៊សត្ូវ លើករកត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន រួម 
មាន ករបំព៊លទឹក និងបំព៊លដីដ្លបង្កឡើងដោយទឹកហៀរ 
ច្ញពីសំណល់ និងទឹកភ្លៀង ភ្លើងឆ្ះគំនរសំរាមដ្លធ្វើឱ្យ
មានករបំព៊លខ្យល់ និងមានក្លិន និងករសាយភយឧស្ម័ន
ច្ញពីទីលានចាក់សំរាមដ្លបង្កឱ្យមានគ្្ះថ្ន្ក់ ផ្ន្ក  
ស៊វត្ថភិពចំពោះកម្មករសំណល់ក្នងុទម្ង់ជាសា្ថន្ភព មិន មាន 
ខ្យល់ គ្ប់គ្្ន់សម្្ប់ដក ដង្ហើម អគ្គីភ័យ និង ករផ្ទុះដ្ល
អាចកើតឡើងក្នុងករណីកម្ណមួយ  (Dri et al., 2018)។

ទិន្នន័ យមានស្្ប់ ករប្មូលទិន្នន័យ និងកររាយករណ៍៖ 
ទិន្នន័យដ្លមាន និងកររាយករណ៍ ជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទ្ល់ 
លើសមត្ថភពក្នុងករវាស់វ្ងលទ្ធផល ករងារ ពាក់ព័ន្ធជាមួយ 
ប្ធានបទស្ដីពីករគ្ប់គ្ង និង អភិបាលកិច្ចនីមួយៗ ដូចបាន 
បញ្ជ្ក់ខាង ដើម។ ដូចបាន លើកឡើង ក្នុង ផ្ន្កស្ដីពី គោលវិធី និង 
វិធីសាស្្ហើយថ ទិន្នន័យដ្ល មាននក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា 
ពាក់ព័ន្ធជាមួយ ករគ្ប់គ្ងសំណល់ គឺន ត្ជាបញ្ហប្្ឈម ន  
ឡើយ។ ថ្វីបើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហប្ជាជាតិ  បាន សហករ 
ជាដ្គូជាមួយ ក្សួងបរិសា្ថ្ន និងករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដទ្ទៀត 
បានអន៊វត្ កិច្ចខិតខំ ឆ្លើយតបចំពោះភពខ្វះខាតទាំងអស់ន្ះក្ដី 
(UNDP, 2019) ករ អន៊វត្ន្ ករពិចារណលើករដក់បញ្ចូល  ករ
ប្មូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំរាម សំណល់រឹង 
ប្ចំាថ្ង ្ន ពំ៊ ទាន់កើតមាន នឡើយ។ បញ្ហន្្ះ គឺ អាស័្យ ដោយ 
កតា្្ជាច្ើន  រួម ទាំងកង្វះធនធាន និងបរិធានគោល នយោបាយ 
កង្វះ ករយល់ដឹងពីវិធីសាស្្សមស្ប ដើម្បីគណនបរិមាណ 
សំណល់ និងកង្វះយន្ករ លើកទឹកចិត្ឱ្យមានករទទួលយក ករ 

រូបភាពទី ៧៖ បែតិបត្តិការទីលានចាក់សំរាមខាងកែែកែុងកែប

22 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



អន៊វត្ ដ្លដក់បញ្ចូល គោលវិធីប្បវិធីសាស្្ក្នុងករប្មូល 
ទិន្នន័យ និងករ គ្ប់គ្ងទិន្នន័យ (Singh et al., 2018)។

អាស្័យ ដោយភព មានកម្ិតកំណត់ន្ធនធាន ដ្ល 
បច្ចុប្បន្ន  មាន ករប៉ះពាល់គ្ប់ទិដ្ឋភពទាំងអស់ន្ករគ្ប់គ្ង 
សំណល់ ក្នុងខ្ត្ក្ប   យើងមើលឃើញថ ករប្មូលទិន្នន័យ 
និងកររាយករណ៍ នព៊ំទាន់ត្ូវបានដក់បញ្ចូលជាប្ព័ន្ធ ន្កិច្ច
ខិតខំរបស់អ្នកផ្ដល់ស្វាប្មូលសំណល់នោះទ្។ ទោះយ៉្ង 
ណ ក្ដី ប្សិនបើមិន មាន ករដក់បញ្ចូលករប្មូលទិន្នន័យ និង 
កររាយករណ៍ ជាកតព្វកិច្ចនក្នុងករងារ របស់ អ្នកផ្ដល់ស្វា 
ទន្ោះ ករវាសវ់ង្ លើ លទ្ធផល ករ អនវ៊តក្រងារនពល្អនគត 
និងករតាមដនលើករក្លំអស្វាពិតជាជួបករលំបាក។  គួរ 
មាន ករគិតគូរ ក្នងុករកំណត់រកសូចនករករ អន៊វត្ករងារសំខាន់ៗ 
ដ្លមានរួចហើយ ដូចជាចំនួន ដងន្ករប្មូល សំណល់ដ្ល 
បាន បញ្ចប់រួចរាល់ កម្មករបំព្ញភរកិច្ចសកម្ម ឧបករណ៍ដ្ល 
មាន ករប្ើប្្ស់ឥន្ធនៈ និងបរិមាណសំណល់ដ្លត្ូវបាន 
បោះចោលជាដើម ដើម្បីចាប់ ផ្ដើមចងក្ងព័ត៌មាន មូលដ្ឋ្ន 
សម្្ប់ ករ អន៊វត្ករងារ (Boldt et al., 2018)។ ន ព្ល 
មានករ វិនិយោគត្ូវបាន ធ្វើឡើង ករក្លំអដោយមានករដក់
បញ្ចូលនូវឱកសក្នុងករបង្កើតប្ព័ន្ធដ្លមាន  លទ្ធភព ប្មូល 
យកព័ត៌មានបន្ថ្ម ដ្លអាចរកឃើញនិងពិធីសារជាកិច្ចឆ្លើយ
តប ដើម្បីរាយករណព័៍ត៌មាន ទាងំអសន់្ះទៅដលម់ន្្ទីទួលខ៊ស 
ត្ូវ នឹង អាចបង្កើតឱ្យច្ញពីជារូបរាង បាន ។ 

4>2 គោលវិធីបច្ចែកទែស និងលក្ខណៈបែព័ន្ធ  

ដើមែបីឆ្លើយតបចំពោះអាទិភាពស្ដីពីសំណល់

ករប្ឹងប្្ងបន្ថ្មពីលើមូលដ្ឋ្នគ្ឹះន្អភិបាលកិច្ចប្ព័ន្ធ
សំណល់ និងទស្សនទានស្ដ្ឋកិច្ចចក្្អាចនំឆ្ព្ះទៅរកកិច្ច  
ពិភក្សាដោយផ្ទល់្ពីវិស័យជាអាទិភព ដើម្បីក្លំអស្វាសំណល់ 
ក្នុងខ្ត្ក្ប និងផ្ដល់ឱកសដើម្បីពិចារណរកចំណងទាក់ទងជា
មួយប្ធានបទផ្ស្ងៗពាក់ព័ន្ធនឹងករគ្ប់គ្ងសំណល់ ដ្ល  
តូ្វបានពិភក្សាជាញឹកញាប់នក្នងុរយៈព្លប៊៉ន្មន្ឆ្ន្មំកន្ះន 
លើពិភពលោក។ ប្ធានបទអាទិភពដ្លមានភពពាក់ព័ន្ធ 
បំផ៊ត ជាមួយសា្ថ្នភពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ត្ក្ប គឺមានពិពណ៌ន 
ន ផ្ន្កខាងក្្ម និងអមជាមួយ នឹងគោលវិធីដ្លត្ូវ បានស្នើ 
ឡើង ដើម្បីដោះស្្យលើចំណុចនីមួយៗ៖

វិស័យអាទិភាព៖ ជំរុញអតែែការបែមូលសំណល់

យើងខ្ញុមំើលឃើញថ កិច្ចខិតខំក្នងុករប្មូលសំរាម សំណល់ 
រឹងក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា គឺអាចឆ្លើយតបត្លើបរិមាណមានកម្ិត  
កំណត់ប៉៊ណោ្ណ្ះន្សំណល់ទាំងអស់ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើង 
(Sour, 2017)។ ចំណុចន្ះ អាចបណ្ត្លមកពីកតា្្ជាច្ើន 
រួមមានដូចជា៖ លទ្ធភពនមានកម្ិត ដើម្បីទទួលបានស្វា 
ប្មូល សំណល់ ករអន៊វត្តាមវិធីសាស្្បោះចោលសំណល់
តាម ប្បប្ព្ណី ដូចជាករដ៊តពាសវាលពាសកល ឬកង្វះករ 
យល់ដឹង ឬករយកចិត្ទ៊កដក់ចំពោះផលប៉ះពាល់ផ្ន្កបរិសា្ថ្ន 

បណ្តល្មកពីករចោលសំណល់ខ៊សច្បាប់។ ធនគារពិភព លោក 
បានបា៉្ន់ប្មាណថ នក្នុងបណ្ត្ប្ទ្សមានប្្ក់ចំណូល 
ទាប ដូចជាប្ទ្សកម្ពុជាជាដើម មានត្សំណល់ ៤៨% 
ប៉៊ណោ្ណ្ះ ន្បរិមាណសំណល់ទាំងអស់ ដ្លបានបង្កើតឡើង  
ត្ូវបានប្មូលនតាមទីក្៊ង ហើយតួល្ខន្ះធា្ល្ក់ដល់ ២៦%  
ក្នុងតំបន់ជនបទ (Hoorweg et al., 2012)។ ករចំណយដ្លព៊ំ 
តូ្វបានគ្រាប់បញ្ចលូ ប៊៉ន្្ គឺជាករចំណយដ៏ពិតប្្កដ បណ្តល្ 
មកពីសំណល់មិនតូ្វបានប្មូលតឹ្មតូ្វ ពោលគឺថ្លចំ្ណយ ផ្នក្ 
ស៊ខភពដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកផឹកមិនសា្អ្ត ករបំព៊លខ្យល់ 
បណ្ត្លមកពីករដ៊តសំណល់តាមទីវាល ឬគ៊ណភពដីធា្ល្ក់ច៊ះ 
ដ្លរងផលប៉ះពាល់ពីទីតាំងនក្ប្រកន្ល្ងចោលសំរាម។ ករ 
ចំណយលើបញ្ហ្ទាំងន្ះ គឺមានតម្ល្ខ្ពស់ជាងថ្ល្ចំណយជាក់
ស្ដ្ងក្នុងករប្មូល និងបោះចោលសំណល់ (Engel et al., 

2016)។ ដើម្បីបង្កើនអត្្ន្ករប្មូលសំរាម សំណល់រឹង គឺ 
ត្ូវមាន និង រក្សានិរន្រភពន្កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរួមគា្ន្មួយដ្ល  
រួមបញ្ចូលនូវករលើកទឹកចិត្ចំពោះករផ្ល្ស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយ ករ 
លើកកម្ពស់ករយល់ដឹង និងករជំរ៊ញករអន៊វត្ច្បាប់។ 

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖ ពង្ីកករយកចិត្ទ៊កដក់លើ 
ករប្មូលសំរាម សំណល់រឹងឱ្យបានទូលំទូលាយ បន្ថ្មលើករ
ផ្ដ្តត្ទៅលើទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម និងអាជីវកម្ម និងត្ូវកំណត់  
គោលដៅឱ្យមានករពងី្កករគ្បដណ្ដប់ក្នងុករប្មូលសំណល់ 
បន្ិចម្ងៗ រហូតឈានដល់ករប្មូលសំណល់  ដ្លគ្បដណ្ដប់ 
ទាំងស្៊ង។

វិស័យអាទិភាព៖ សំណល់សមុទែ

ជាទូទៅសំណល់សម៊ទ្ គឺជាលទ្ធផលកើតច្ញពីសំណល់
ដ្លព៊ំបានប្មូល និងព៊ំបានធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្ម បណ្ត្លមកពីអត្្
ករប្មូលសំណល់កម្ិតទាប ឬវិធីសាស្្ចោលសំណល់ មិន 
ល្អ។ សំណល់សម៊ទ្ ជាទូទៅ គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណល់ស្្លៗ 
ដូចជាបា្ល្ស្ទិក ដ្លហូរមកតាមស្ទឹង និងទន្ល្ ហើយទីបំផ៊ត ក៏ 
ចូលទៅក្នុងមហាសម៊ទ្ និងបណ្ត្លឱ្យកើតមានសំរាមសម៊ទ្ 
កកក៊ញឡើងនតាមតំបន់ឆ្ន្រ និងក្នុងតំបន់ដ្នសម៊ទ្ (Marine 

Litter Solutions, 2019) ។ ករពិនិត្យលើឆ្ន្រក្បបងា្ហ្ញឱ្យ 
ឃើញថ ផលប៉ះពាល់ស្ដ្ងច្ញយ៉្ងច្បាស់បំផ៊តន្សំណល់ 
សម៊ទ្ តម្ូវឱ្យមានកិច្ចខិតខំមួយក្នុងករប្មូលសំរាមជាប្ចាំ
ដ្លទាមទារឱ្យមានថ្ល្ចំណយ និងកមា្ល្ំងពលកម្មបន្ថ្ម។ ផល
ប៉ះពាល់ដ្លគ្ព៊ំសូវបានយល់ច្បាស់ដទ្ទៀត ពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ផលប៉ះពាល់ន្បា្ល្ស្ទិកក្នុងមហាសម៊ទ្មកលើត្ី និងជីវចម្៊ះ 
ដទ្ ទៀត និងករគំរាមកំហ្ងដល់កររស់នរបស់ជីវចម្៊ះទាំង
នោះ និងឧស្សាហកម្មន្សាទ (Barboza et al., 2018)។ ថ្វីបើ 
សំណល់បា្ល្ស្ទិកនតាមតំបន់សម៊ទ្ គឺជាបញ្ហ្ស្មុគសា្ម្ញកម្ិត
សាកលក្ដី ករពិនិត្យត្ួសៗក្នុងអំឡុងព្លទស្សនកិច្ចទៅកន់
កោះទាំងពីររបស់ខ្ត្ក្ប ដ្លមានមន៊ស្សរស់ន បងា្ហ្ញឱ្យ 
ឃើញថ យ៉្ងហោចណស់ ក៏មានសមាសធាត៊ណមួយន្ 
សំណល់ ន្ះ មានប្ភពមកពីប្ទ្សកម្ពជុា ហើយក៏មានសំណល់  
បា្ល្ស្ទិកមានដក់សា្ល្កជាអក្សរថ្ និងអក្សរវៀតណមមានវត្មាន

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 23



នទីនោះផងដ្រ។ ដើម្បីកំណត់ប្ភពបា្ល្ស្ទិកទាំងអស់ន្ះ ឱ្យ 
បានប្្កដនោះ ចាំបាច់ត្ូវមានករសិក្សាផ្លូវករជាងន្ះបន្ថ្ម 
ទៀត។19

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖ ពង្ីកអត្្ប្មូលសំណល់  និង 
ក្លំអ ប្តិបត្ិករបស់ទីតាំងចោលសំណល់ ដ្លធ្វើឱ្យករគ្ប់ 
គ្ង សំណល់បានកន់ត្ប្សើរ បងា្ក្រ ក៊ំឱ្យសំណល់ត្ូវទៅកក
នក្នុងសម៊ទ្ និងតាមតំបន់ឆ្ន្រនព្លក្្យ។ បំរាមលើដប 
បា្ល្ស្ទិក ឬយ៊ទ្ធនករ ជំរ៊ញ ករប្ើប្្ស់ដក់ធ៊ង និងដបទឹកប្ើ 
ប្្ស់ឡើងវិញបាន គឺជាយ៊ទ្ធសាស្្មួយចំនួនទៀតដ្លគួរយក
មកពិចារណ។

វិស័យអាទិភាព៖ បែពែឹត្តិកម្មសំណល់សរីរាង្គ

សំណល់សរីរាង្គ គឺជាប្ភ្ទសំណល់ដ្លមានបរិមាណច្ើន 
គួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ន្បរិមាណសំណល់រឹងដ្លបានបង្កើតឡើង
ន ខ្ត្ ក្ប ហើយក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនព្ល ពិចារណ 
រកឱកសសម្្ប់គ្ប់គ្ងសំណល់ (Sang-Arun et al.,  

2011)។ សំណល់សរីរាង្គ រួមចំណ្កដល់បម្្បម្ួលអាកស  
ធាត៊តាមរយៈករបំភយនូវឧស្ម័នម្តាន (US EPA, 2019; Zhang 

et al., 2019)។ យ៊ទ្ធសាស្្មួយក្នុងចំណោមយ៊ទ្ធសាស្្សំខាន់ៗ 
គឺករកត់បន្ថយឧស្ម័នម្តានពីទីលានចាក់សំរាម ដោយករកត់
បន្ថយបរិមាណសំណល់សរីរាង្គទៅកន់ទីលានចាក់សំរាម។ ករ 
កត់បន្ថយបរិមាណសំណល់សរីរាង្គ អាចធ្វើបានតាមរយៈជម្ើស
ផ្ស្ងៗគា្ន្ ក្នុងនោះមានប្ព្ឹត្ិកម្មតាមប្បជីវសាស្្។ 

ករក្ច្ន្សំណល់សរីរាង្គ អាចត្ូវបានធ្វើឡើងតាមច្ើន 
ប្បច្ើនយ៉្ង (Bogner et al., 2007)។ ករប្ើប្្ស់សំណល់
ប្បន្ះធ្វើជាជីកំប៉៊ស្ គឺជាបច្ច្កទ្សងាយស្ួល និងចំណយ 
តិច ដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់ភគច្ើនក្នុងបរិបទន្ស្ដ្ឋកិច្ចកំព៊ង
អភិវឌ្ឍន៍ (Ferronato et al., 2019)។ ករធ្វើជីកំប៉៊ស្ គឺជា  
ករ រួមផ្សំនូ វសំណល់សរីរាង្គ ដ្លជាទូទៅរួមមានកក សំណល់ 
បន្ល្ និងសំណល់អាហារ  ដ្លត្ូវបានដក់លាយបញ្ចូលគា្ន្។ 
សីត៊ណ្ហភព និងសំណើម ត្ូវបានពិនិត្យ និងគ្ប់គ្ង ហើយ 
សំណល់នោះត្ូវបាន កូរយូរៗម្ដង។ បន្ទ្ប់ ពី រយៈ ព្លប្មាណ 
១២ សបា្ដ្ហ៍មក  សំណល់នោះ ចាប់ផ្ដើមងំ ហើយអាចយកទៅ 
ពិនិត្យ និងរៀបចំ  ដើម្បីច្កចាយលក់ ឱ្យយកទៅប្ើប្្ស ់នក្នុង 
សកម្មភព កសិកម្ម ឬព្្ឈើបាន ។ ករវិនិយោគក្នុងគោល វិធី 
ន្ះ  ផ្ដល់ភគលាភ តាមរយៈករកត់បន្ថយ បរិមាណសរ៊បន្ 
សំណល់ដ្លត្ូវបានបោះចោល  សំណល់ ដ្លធ្ងន់ និងអស់ថ្ល្ 
ច្ើនដើម្បី ដឹកជញ្ជូន។ បន្ថ្មលើន្ះ សំណល់សរីរាង្គ ជារឿយៗ 
បង្កឱ្យមានក្លិន  និង បង្កើត  ឧស្ម័នម្តាន ហើយបង្កឱ្យមានហានិភ័យ 
ដល់បរិសា្ថ្ន ដូចជាករបំព៊លទឹក និង ករបំព៊ល ដី  និង ប៉ះពាល់ 
ដល់ស៊ខភពមន៊ស្ស (Ferronato et al., 2019)។  ដើម្បី អាច 
អន៊វត្ បានប្កបដោយប្សិទ្ធភព ប្ព្ឹត្ិកម្ម សំណល់សរីរាង្គ  
ចាំបាច់ត្ូវអន៊វត្  ក្នុងព្ល ដំណល ជាមួយ  ករផ្ដួចផ្ដើម ករញ្ក 
សំណល់ ននឹងប្ភព ដោយក្នុងនោះ រួមមាន ករ បណ្ដុះ បណ្ត្ល 

19 ករសង្ក្តក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅមូលដ្ឋ្នផ្ទ្ល់ ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩

ដល់ប៊គ្គលិកជាអ្នករៀបចំអាហារ  ស្ដីពី បច្ច្កទ្សក្នុងករញ្ក 
សំណល់សរីរាង្គ និង សំណល់ មិនម្នសរីរាង្គ ឱ្យបានត្ឹមត្ូវន 
ប្ភពសំណល់។

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖ មិនខ៊សពីតំបន់ត្ូពិក ដទ្ទៀត 
ឡើយ សំណល់បន្ល្  និង អាហារ ក្នុង ខ្ត្ក្បត្ង មាន ជាប្ចាំ 
ដ្លផ្ដល់ជាឱកសដ៏ល្អ ដើម្បីប្្ក្ល្យសំណល់ ដ្លនឹងត្ូវ 
យក ទៅ  ដ៊តចោល ឬបោះចោលនោះ ឱ្យក្ល្យជាប្យោជន៍វិញ។ 
សារៈសំខាន់ន្ផលិតផលកសិកម្មនំច្ញមានតម្ល្ខ្ពស់ ដូចជា 
ម្្ច និងសា្វ្យជាដើម គឺជាឱកសដ៏ល្អសម្្ប់ជីកំប៉៊ស្ ដើម្បី 
យកទៅប្ើជំនួសឱ្យជីគីមី។ ប្តិបត្ិករធ្វើ ជីកំប៉៊ស្ ជាឱកស 
ដ៏ល្អមួយទៀត សម្្ប់ដក់បញ្ចូលឱ្យកម្មកររីសសំរាមក្នុងវិស័យ
ក្្ប្ព័ន្ធ។

វិស័យអាទិភាព៖ ការទាញយកអែតចាយស្ងួតដែលអាច 
កែច្នែជាថ្មី

អ្តចាយស្ងួត ដូចជា ដបបា្ល្ស្ទិក លោ ហៈ ក្សក្ដស  
និងក្ដសធម្មតាជាដើម គឺជា ប្ភ្ទ សំណល់រឹង ដ្លកំព៊ងមាន
ករកើនឡើងនក្នុងខ្ត្ក្ប ហើយក៏ជាសមាសធាត៊ដ្លគួរ 
ទទួលករយកចិត្ទ៊កដក់ នព្លធ្វើករពិចារណរកឱកស 
សម្្ប់ករវិនិយោគនព្លអនគត។ ករទាញយកសំរាមស្ងួត
ដ្លអាចក្ច្ន្ឡើងវិញ បាន ដ្ល ជា ទម្ង់ មួយ ន្ ប្ព្ឹត្ិកម្ម 
សំណល់ បម្ើឱ្យ គោលបំណងជាច្ើន រួម មាន ករទាញ យក 
ធនធាន ដ្លមានតម្ល្ ដើម្បីយកមកប្ើប្្ស់ ឡើង វិញ ក្នុងខ្ស្
សងា្វ្ក់តម្ល្ន្ផលិតកម្មផ្ស្ងទៀត កត់បន្ថយបរិមាណសំរាម 
ដ្លមានតម្ូវករ ទីលាន សម្្ប់ចាក់ និងបង្វ្រសំរាមច្ញពី  
ទីលានចាក់សំរាមជំនួសឱ្យករដ៊តសំរាម និងករបោះ ចោល សំរាម 
ពាសវាលពាសកល។ 

រូបភាពទី   ៨៖ ដែប៉ូអែតចាយក្នុងខែត្តកែប

24 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ផ្លូវកររបស់ខ្ត្ក្ប បច្ចុប្បន្នន្ះ ព៊ំ
រួមមានករទាញយកវត្ថធុាត៊ដើមជាអ្តចាយស្ងតួនោះឡើយ ដ្ល 
ជាករបាត់បង់ប្ភពចំណូលបន្ថម្មួយ តាមរយៈករយកធនធាន 
ទំាងអស់នោះទៅលក់យកប្្ក់មកវិញ។20 បច្ចប្ុបន្នមានត្វិស័យ  
ក្្ប្ព័ន្ធប៉៊ណោ្ណ្ះ  ដ្ល ផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់ លើ ករ ទាញ  
យកអ្តចាយស្ងួតមកវិញ និងដើរតួនទី ជាករផ្ដួចផ្ដើមគំនិត ត្ 
មួយគត់ នក្នុងករញ្កសំណល់ នប្ភព  ដើម (សូមមើល 
មាតិកដ្លមានចំណងជើងថ "ករចូលរួមក្នុងភពជាដ្គូ" ។ 
ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ព្ញល្ញពីករទាញយកអ្តចាយ 
ស្ងួត  កម្មវិធីពង្ឹង និងជំរ៊ញ ករ ញ្ក  សំណល់ ន ប្ភព ចាំបាច់ 
ត្ូវធ្វើឡើង និង ប្កន់ខា្ជ្ប់ដោយប្ជាជន ក្នុង មូលដ្ឋ្ន ។

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖ ករបា៉្ន់ប្មាណលើឱកស 
ដើម្បីដក់បញ្ចូល ករទាញយកអ្តចាយក្នុងខ្ត្ក្ប គួរត្ូវ បាន 
ធ្វើឡើង  បើទោះបីជានក្នុងទម្ង់ប្បវិមជ្ឈករខា្ន្តតូចក្ដី ដោយ 
ហ្ត៊ថ  ប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់ ក្នុងទម្ង់ប្បន្ះ  ផ្ដល់ឱកស ដើម្បី 
បង្វ្រ សំណល់ច្ញពីទីលានចាក់សំរាមផង ហើយស្ប ជាមួយ 
គា្ន្នោះ ក៏ផ្ដល់លទ្ធភពរកបានចំណូល មួយចំនួន  តាម រយៈករ 
លក់សមា្ភ្រៈដ្លបានទាញយក មក វិញនោះផងដ្រ។ ឱកស ក្នុង
ករសា្ថ្បនទីតាំងក្ច្ន្ថ្ន្ក់តំបន់ ជាមួយខ្ត្កំពត គួរត្ូវ បាន 
ពិចារណ ដំណលគា្ន្ជាមួយជម្ើសដទ្ទៀត ។ 

វិសធនកម្មអន៊សញ្ញ្ Basel  ដ្លបាន អន៊ម័តក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ 
តម្ូវឱ្យមានករតាមដនលើករដឹកជញ្ជូន សំណល់ បា្ល្ស្ទិករវាង 
ប្ទ្ស ដ្លមានន័យថ  ប្ទ្សនំច្ញចាំបាច់ត្ូវបានទទួល 
ករយល់ព្មពីប្ទ្សទទួល ក្នុងករ ដឹកជញ្ជូន  សំណល់បា្ល្ស្ទិក 
ដ្ល មាន ជាប់ម្រោគ សំណល់ចម្៊ះ ឬមិនអាចក្ច្ន្ប្ើប្្ស់ 
វិញបាន (Holden, 2019)។ ទោះយ៉្ងណក្ដី ករអន៊វត្ន្ះ  
ព៊ំបានជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទ្ល់ដល់ករ បង្កើតសំណល់បា្ល្ស្ទិកក្នុង
ស្៊កក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាឡើយ ដោយ ក្នុង នោះ   មានករបា៉្ន់ 
ប្មាណថ  លំនដ្ឋ្នក្នុងទីប្ជ៊ំជននីមួយៗ បោះថង់បា្ល្ស្ទិក 
ចំនួន ២ .០០០ ថង់ចោលក្នុងមួយ ឆ្ន្ំ (Ellis-Petersen, 2018)។ 
ជាង ៨០% ន្បា្ល្ស្ទិកក្នុងតំបន់សម៊ទ្ត្ូវបានបង្កើតឡើង ពី 
ប្ភពក្នុងបណ្ត្ប្ទ្សអាសា៊្ន ដ្លចូលទៅក្នុង សម៊ទ្តាមបឹង 
ស្ទឹង ទន្ល្  (Faulder, 2018)។ ប្ជាជនក្ីក្តាមតំបន់ឆ្ន្រ 
រងផលប៉ះពាល់យ៉្ងធំធ្ង បើគិតទៅលើទិដ្ឋភពដ្លពួកគ្ 
ត្ូវពឹង ផ្ន្កលើទឹកដប ព្មទាំងកង្វះលទ្ធ ភព ទទួលបានជម្ើស 
ក្នុង ករប្មូល  និងបោះចោលសំណល់ ជាហ្ត៊ធ្វើឱ្យ សហគមន៍
ទាំងនោះពោរព្ញទៅដោយបា្ល្ស្ទិក  (Ellis-Petersen, 2018)។

បែអប់ទី ៥៖ ផលប៉ះពាល់នែបា្លែស្ទិកមកលើតំបន់ឆ្នែរកម្ពុជា

វិស័យអាទិភាព៖ ការគែប់គែងសំណល់ដែលមានលក្ខណៈ 
វិមជែឈការ

ករដក់ច្ញនូវដំណោះស្្យជាក់ស្្ង ដើម្បីដោះស្្យ
បញ្ហ្ប្ឈមន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់នក្នុងខ្ត្ក្ប ទាមទារឱ្យ 
មានករប្ើប្្ស់វិធីសាស្្មួយ ដ្លធ្វើករពិចារណពីបញ្ហ្ 

20  កិច្ចប្ជ៊ំជាមួយ អាជា្ញ្ធរ ក្៊ង ក្ប  ក្នុងខ្ម្សា ឆ្ន្ំ ២០១៩

ពិបាកដ្លប្ព័ ន្ធបច្ចុប្បន្នកំព៊ងជួបប្ទះ ដូចជា ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ 
និងកម្មករជំនញនមានចំនួនកំណត់ជាដើម។ ថ្វីបើទីក្៊ងធំៗ 
កំព៊ងឈានទៅរកករវិនិយោគលើ ហ្ដ្ឋរ្ចន សម្ពន័្ធរួមមួយ ដ្ល 
មានថ្ល្ចំណយខ្ពស់ ដូចជា  រោងចក្បំល្ងសំណល់ទៅជា 
ថមពល និង កន្លង្ទាញយកធនធានប្ើប្្ស់ឡើងវិញ ក៊្ងតូចៗ 
នព៊ំទាន់ស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អ ដើម្បីអាចទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ 
ពី គោល វិធី ទំាងអស់ន្ះទ្ បើគិតទៅលើបរិមាណសំណល់តិចតួច 
របស់ខ្លួន  ថ្ល្ចំណយ  និងបញ្ហ្ប្ឈម ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ប្តិបត្ិកររបស់ប្ព័ន្ធទាំងន្ះ ។ ប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់ រឹង ទី 
ប្ជ៊ំជននកម្ិតសហគមន៍ អាចសម្្ចលទ្ធផលបាន ប្ហាក់
ប្ហ្លគា្ន្ជាមួយប្ព័ន្ធដ្លមាន តម្ល្ ខ្ពស់ៗ  (ដូចជាករបង្វ្រ 
សំណល់  និងករកត់ បន្ថយសំណល់ ជាដើម) និងផ្ដល់ឱ្យ 
សហគមន៍តូចៗ ដ្លមានធនធានមានកម្ិត កំណត់ នូវគំរូ ករ 
វិនិយោគ ដ្លអស់ថ្ល្តិច ។ ស្ប ព្ល ជាមួយគា្ន្ន្ះ គំរូទាំងអស់ 
ន្ះ ផ្ដល់ឱកសអាចដក់បញ្ចូល កម្មករ ក្នុងវិស័យសំណល់ក្នុង  
មូលដ្ឋ្នទាំងកម្មករក្នុងប្ព័ន្ធនិងក្្ប្ព័ន្ធ បញ្ចូលទៅក្នុងប្ព័ន្ធ
ទាំងអស់ន្ះ។

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖ ប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់ ដ្លមាន 
លក្ខណៈ វិមជ្ឈករ មាន ប្តិបត្ិករលើគោលករណ៍ដ្លចាត់ 
ទ៊កថករធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្ម សំណល់បាន ប្សើរបំផ៊តព្លន កៀក 
ជាមួយចំណុចបង្កើតសំណល់។ ជម្ើសក្នុងករធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្ម 
រួមមាន៖ ករធ្វើជីកំប៉៊ស្ខា្ន្តតូច ដ្លជាករព៊កផ៊យន្ សំណល់ 
អាហារ និងសំណល់សរីរាង្គដទ្ទៀត  ដោយ សារ ចរន្ ខ្យល់ 
និងករញ្ក និងប្មូល  អ្តចាយស្ងួត ដើម្បី យក ទៅលក់វិញ។ 
បើ មាន ករប្ដ្ជា្ញ្ចិត្ដ៏រឹងមាំ ខ្ត្ក្ប  អាច ទទួលអត្ថប្យោជន៍ 
តាម រយៈករបង្កឱ្យមានករ ចូល រួម ក្នុង ករញ្កវត្ថុធាត៊ ដើម ឱ្យ 
កន់ ត្បានប្សើរថ្ម ទៀត ករ កត់បន្ថយបរិមាណសំណល់ 
សរ៊ប ដ្ល ត្ូវយក ទៅ បោះ ចោល និងថ្ល្ ចំណយ ដ្ល ពាក់ ព័ន្ធ 
ជាមួយ ថ្លដឹ្កជញ្ជនូ កក សំណល់ ទំាងនោះទៅ បោះ  ចោល។ ករណី 
លើក ល្ង ដ៏ សំខាន់ មួយចំពោះ គោល វិធី ន្ះ គឺជាករអន៊វត្ ឡដ៊ត 
កក សំណល់  ខា្ន្តតូច។ កិច្ចពិភក្សា  មួយពីធាត៊គ្្ះ ថ្ន្ក់  បង្ក 
ឡើង ដោយករ អន៊វត្ន្ះក្នុងប្ទ្សចិន  ត្ូវ បាន ពិពណ៌ន ក្នុង 
ប្អប់ទី៦។

សាធារណជនមានក្ដី កង្វល់ជាយូរមកហើយពី ករកកើត  និង 
ករបំភយ ដោយអច្តននូវសារធាត៊ឌីអ៊កស៊ីនដ្ល ជាសារធា ត៊ 
ព៊ល ស្ថិតនក្នុងបរិយកសរយៈព្លយូរ និង មិនងាយ បំប្ក 
ធាត៊ និង សារធាត៊ព៊លផ្ស្ងទៀតដ្លដូចនឹងសារធាត៊ឌីអ៊កស៊ីន 
បង្កឡើងពី ឡដ៊តកកសំណល់ទ្ង់ទ្្យធំ។ កង្វល់ជា ច្ើនទាំង 
ន្ះ ត្ូវបានដោះស្្យតាមរយៈបច្ច្កវិទ្យាជឿនលឿន  រួមមាន  
បច្ច្កវិទ្យាគ្ប់គ្ងចំហ្ះ  និងករបំព៊លខ្យល់។ ទោះយ៉្ងណ ក្ដី  
ជា រឿយៗឡដ៊តដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់ក្នុង តំបន់ ជនបទប្ទ្ស 
ចិន ច្ើន ត្ មាន ទំហំតូច ហើយមានករគ្ប់គ្ងករបំភយ 
ទៅក្នុងខ្យល់ យ៉្ងសាមញ្ញ បំផ៊ត ឬគា្ម្នទាល់ត្សះ។  

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 25



ករពិនិត្យតាមដន និងនិយ័តកម្មលើ ឡដ៊ត ខា្ន្តតូចទាំងអស់ 
ន្ះ ព៊ំត្ូវបានធ្វើឡើងជាប្ចាំ  ដូចមានទូទៅក្នុង ប្តិបត្ិករ 
ឡដ៊តខា្ន្តធំ ឡើយ ។ ចំណុចន្ះមានន័យថ ករកើតមាន សារ 
ធាត៊ឌីអ៊កស៊ីន បង្កឡើង ដោយឡដ៊តខា្ន្តតូច  មាន កម្ិតខ្ពស់ជាង 
អត្្ កើតឡើង ក្នុង ឡដ៊ត ខា្ន្ត ធំ ជាខា្ល្ំង។ ករសិក្សាមួយរបស់  US 

EPA បានកំណត់ឃើញថ ករបំភយ សារធាត៊ឌីអ៊កស៊ីន ដ្ល 
បង្កឱ្យមានជំងឺមហារីក ច្ញពីករដ៊ត គំនរកកសំណល់ច្ញ 
ពីលំនដ្ឋ្ន  អាច មានអត្្ ខ្ពស់ជាង ករបំភយ ដ្ល កើត មាន 
នក្នុង ឡដ៊តកកសំណល់ទំនើបៗចំនួន ២.០០០ ដង ។

ប្ភព៖ (Yang et al., 2019)

បែអប់ទី  ៦៖ គែែះថ្នែក់បង្កឡើងដោយឡដុតសំរាមខា្នែតតូចក្នុង
បែទែសចិន

វិស័យអាទិភាព៖ ការកែលំអទីលានចោលសំរាមឱែយកាន់តែ
បែសើរឡើង

ករអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធដ្លមានភពអន៊លោមតាមផ្ន្កបរិសា្ថ្ន 
និង មាននិរន្រភពសម្្ប់ករចោលសំរាម គឺជាធាត៊ដ៏ចាំបាច់ 
សម្្ប់ករបំព្ញម៊ខងាររបស់ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ក៊្ងឱ្យបាន
ត្ឹមត្ូវ។ ទីលានចាក់សំរាមបច្ចុប្បន្នក្នុងខ្ត្ក្ប ទាមទារឱ្យ 
មានករក្លំអឱ្យប្សើរឡើង ដើម្បីដក់បញ្ចូលកិច្ចករពារផ្ន្ក
បរិសា្ថ្ន ដើម្បីករពារធនធានដី និងធនធានទឹក។ ករទ៊កដក់ 
សំណល់មានភពរាយបា៉្យ មិនមានករគ្បត្ឹមត្ូវ ជាហ្ត៊  
ធ្វើឱ្យសំណល់ត្ូវបើកចំហ ដ្លឱ្យទឹកភ្លៀងហូរចូលទៅក្នុង 
គំនរ សំរាម និងនំឱ្យកើតមានទឹកហៀរច្ញពីសំរាមបន្ថម្ទៀត។  
ខណៈព្លដ្លគួរត្មានករបង្កើតឡើងនូវយន្ករ ដើម្បី ទប់ 
សា្ក្ត់ដល់ករយកសំណល់ទៅបោះចោលពាលវាលពាសកល 
ទីលាន ចោលសំរាម សំណល់រឹង ចាំបាច់ត្ូវដំណើរករបានល្អ 
ដើម្បីទទួលសំណល់ដ្លព៊ំអាចយកទៅធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្ម ឬបង្វ្រ 
តាម វិធី ផ្ស្ងទៀតបាន។

គោលវិធីសម្្ប់ខ្ត្ក្ប៖ វិធានករដោះស្្យបញ្ហ្ន្ះ 
គួរត្ូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានឱ្យមានករទ៊កដក់សំណល់ឱ្យបាន
សមស្ប និងករយកសមា្ភ្រៈមកគ្បជាប្ចាំ ពោលគឺជាជំហាន
ដ្លនឹងជួយកត់បន្ថយករបង្កើតឱ្យមានទឹកហៀរច្ញពីសំណល់ 
និងករណីភ្លើងឆ្ះ ក្នុងព្លជាមួយគា្ន្នោះ ក៏ជួយរារាំងក៊ំឱ្យមាន
សត្វចង្្ផងដ្រ។ វិធានករគ្ប់គ្ងទឹកភ្លៀង គួរត្ូវបានយក 
មក ពិចារណផងដ្រ។ ដោយហ្ត៊ថប្តិបត្ិករទីតាំងចោល  
សំណល់ដ្លមានលក្ខណៈប្សើរផ្ន្កបរិសា្ថ្ន ត្ូវចំណយ ធន 
ធានច្ើន ករ រៀប ចំឱ្យមានទីតាំងចោលសំណល់នថ្ន្ក់តំបន់ 
នទីកន្ល្ងដ្លមានទីតាំងល្អ នចនោ្ល្ះពាក់ កណ្ត្ល ផ្លូវ រវាង 
ខ្ត្ក្ប និងខ្ត្កំពត អាចដើរតួនទីជាយ៊ទ្ធសាស្្មួយក្នុងករ
ច្ករំល្កករវិនិយោគ និងករចំណយផ្ន្កប្តិបត្ិករជាមួយ
ប្ជាជនកន់ត្ច្ើនឡើង និងផ្អ្កលើករបង់ពន្ធ។ ន្ះ គឺជា  
យ៊ទ្ធសាស្្ប្ហាក់ប្ហ្លជាមួយយ៊ទ្ធសាស្្ ដ្លបាន  
ពិពណ៌នខាងលើសម្្ប់ករទាញយកវត្ថុធាត៊ដើមអ្តចាយមក 
ប្ើប្្ស់ឡើងវិញផងដ្រ។

4>3 វិមជែឈការ

ដំណើរករវិមជ្ឈករក្នុងករផ្ដល់ស្វារបស់ក្៊ង កំព៊ងត្ូវ 
បាន អន៊វត្ ដោយក្នុងនោះ បញ្ហ្សំណល់ គឺជាចំណុចផ្ដ្តករ 
យកចិត្ទ៊កដក់ដ៏សំខាន់របស់មនី្្នគ្ប់កមិ្តទំាងអស់។ ផ្នក្ 
ន្ះ លើកឡើងនូវដំណោះស្្យ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ ្ហ្ 
ប្ឈមពាក់ព័ន្ធជាមួយវិមជ្ឈករដ្លកំព៊ងជួបប្ទះនខ្ត្ក្ប។

បញ្ហែបែឈមនៅថ្នែក់កែែមជាតិ

បញ្ហែបែឈមទី១ ៖ ទាំងអាជា្ញែធរខែត្ត និងអាជា្ញែធរ កែុង/សែុក  
ចុះកិច្ចសនែយាជាមួយកែុមហ៊ុនឯកជន 

ដំណោះស្្យ និងអន្រាគមន៍ដ្លតូ្វបានស្នើឡើងសម្្ប់
បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ មានដូចខាង ក្្ម៖

 y ក្សួងសំខាន់ៗទាំង ០៣ (ក្សួងបរិសា្ថ្ន ក្សួងមហាផ្ទ្ 
ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ) គួរបញ្ជូន សារ  ឱ្យបាន   ច្បាស់ 
លាស់  ទៅកន់អាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ខ្ត្ ឱ្យដឹងថ  ពួកគាត់ចាំបាច់ 
ត្ូវអន៊វត្តាមអន៊ក្ឹត្យ ល្ខ  ១១៣ (សូមមើលបន្ថ្មន 
ផ្ន្កខាងក្្ម)។ ករងារន្ះ គួរត្ូវបានធ្វើឡើងតាម រយៈ 
កិច្ចប្ជ៊ំ រួម គា្ន្   របាយ ករណ៍ ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ 
ដើម្បី បញ្ជ្ក់អះអាង ពីករណីមិន អន៊លោមតាម ឬមធ្យាបាយ 
ដទ្ ទៀតក្នុង ករ ផ្សព្វ ផ្សាយច្បាប់ដូចជា ខ្ស្វីដ្អូខ្លី នតាម 
អនឡាញ ដោយពិពណ៌ន ពីរបៀប ដ្លករ គ្ប់គ្ង សំណល់ 
ប្ប វិមជ្ឈករ  គួរ ត្ូវបាន អន៊វត្ ។

 y អន៊សាសន៍ច្បាស់លាស់  ទាក់ទងជាមួយ នឹងតម្ូវករកសាង 
សមត្ថភពនថ្ន្ក់ ស្៊ក /ក្៊ង  ដើម្បីអាចអន៊វត្អន៊ក្ឹត្យល្ខ 
១១៣។ ករងារន្ះ  អាច សម្្ចបាន  តាម រយៈ  កររៀបចំ ឱ្យ 
មាន ករវាយតម្លត្មូ្វករកសាងសមត្ថភព ដ្ល មាន លក្ខណៈ 
សាមញ្ញ ប៊៉ន្្ ផ្ដត្ ទិសដៅលើករអន៊វត្ ជាក់ស្ដង្ ហើយ ភ្ជប់្ 
ជាមួយដោយផ្នករលម្អិត  ដើម្បី ឆ្លើយតបចំពោះ ស្ចក្ដី 
តូ្វករ ទំាងនោះ។ តមូ្វករដ្លចំាបាច់ រួមមាន ករ គ្ប់គ្ង 
ទូទៅ  ករច៊ះ កិច្ច សន្យា តួនទី របស់ស្៊ក/ក្៊ងដ្ល បានច្ង 
ក្នុង អន៊ក្ឹត្យ  ល្ខ ១១៣ ករលើកកម្ពស់ករយល់ ដឹង និង 
ប្ធានបទ បច្ច្កទ្សដទ្ទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹង សំណល់។

 y បង្កើត ឱ្យមានគោលករណ៍ណ្នំច្បាស់លាស់ អំពីរបៀប 
អន៊វត្ អន៊ក្ឹត្យ ល្ខ ១១៣ និង លិខិត បទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ ិ 
ពាក់ ព័ន្ធ ។ គោលករណ៍ណ្នំន្ះ នឹងជួយកត់បន្ថយ  
ករ បក ស្្យខ៊សឆ្គងជា ច្តន ក្ដ ី និងអច្តនក្ដ ីលើលិខិត 
បទដ្ឋ្ន គតិយ៊ត្ិ ។ អាស្័យដោយមានករប្ើប្្ស់ ប្ព័ន្ធ 
ផ្សព្វផ្សាយ សង្គមញឹកញាប់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា គោលករណ៍ 
ណ្នំន្ះ គួរដក់ឱ្យមានវីដ្អូខ្លីនតាមអនឡាញ ពោលគឺ 
ជា វីដ្អូ ដ្លសាមញ្ញ ប៉៊ន្្ពន្យល់យ៉្ងច្បាស់លាស់ពី របៀប 
ដ្ល គួរអន៊វត្ ករគ្ប់គ្ងសំណល់ប្ប វិមជ្ឈករ។

 y ចូលរួមដោយផ្ទ្ល់ថ្មទៀត  ជាមួយ មន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ច និង 
ហរិញ្ញវត្ថ ុដើម្បីអាចនពួំកគចូ្ល មកក្នងុកិច្ចពិភក្សាផងដរ្។ 
យើងយល់ច្បាស់ថ មន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា 

26 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



អាជា្ញ្ធរមើល ករខ៊សត្ូវលើបញ្ហ្ ពាក់ព័ន្ធជាមួយ  ១)   ករ 
រៀបចំច៊ះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នក ផ្ដល់ស្វាវិស័យ ឯកជន ២) 
ករប្ើប្្ស់កញ្ចប់ថវិករបស់ក្៊ង និង ៣) ប្តិបត្ិករ 
ទីផ្សារ និងករទ៊កដក់។ ទោះ យ៉្ង ន្ះក្ដី ក្នុងខ្ត្ក្ប 
តួនទី របស់ មន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  ត្ូវបានលើកឡើង 
តិចតួច ហើយ ព៊ំមានកិច្ចពិភក្សាដោយផ្ទ្ល់ ត្ូវបានធ្វើឡើង 
ជាមួយ មន្ទីរន្ះនឡើយទ្។

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

ដំណោះស្្យ និងអន្រាគមន៍ដ្លត្ូវបានស្នើឡើង ទាក់ 
ទង ជាមួយបញ្ហ្ប្ឈមន្ះ  មានដូច ជា៖

 y ស្វ្ងយល់ និងចងក្ងជាឯកសារ ពី បញ្ហ្ប្ឈមក្នុងករក្នុង
ករប្ើប្្ស់ កញ្ចប់ថវិក ដូច មានច្ងក្នុង ប្កសល្ខ 
០៧៣។ 

 y ស្នើឱ្យមានដំណោះស្្យ  រួមទាំងវិសធនកម្ម ដ្លអាច 
ធ្វើឡើងបាន ដើម្បីកត់បន្ថយ ភពរឹងត្អឹង ដ្លមិនចាំបាច់ន
ក្នុងដំណើរកររៀបចំផ្នករថវិក។

 y បង្កើត ករណ្នំបងា្ហ្ញ ឬគោលករណ៍ណ្នំច្បាស់លាស់ 
ស្ដីពីរបៀបប្ើប្្ស់ ថវិក អនម័យ របស់រដ្ឋបាល ថ្ន្ក់ ក្្ម 
ជាតិ ដោយគោរពតាមសា្ម្រតីរបស់ប្កសល្ខ ០៧៣។

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

ដំណោះស្្យ និងអន្រាគមន៍ សម្្ប់ បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ  
ត្ូវបានស្នើឡើង ដូច ខាង  ក្្ម៖

 y គាំទ្ករបង្កើតឱ្យមានប្ព័ន្ធ ករពិនិត្យតាមដន និង វាយ 
តម្ល្ សម្្ប់ស្៊ក/ក្៊ងដ្លមានកិច្ច សន្យាជាមួយ ក្៊មហ៊៊ន 
ឯកជន។

 y ផ្ដល់ករគំាទ្បច្ចក្ទ្ស (យ្៉ងហោចណស់នក្នងុដំណក់
កលដំបូង ៗ ) ដ្លផ្ដល់មគ្គុទ្្ទសក៍ ស្ដីពីរបៀប អន៊វត្ប្ព័ន្ធ  
ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្។

 y  ប្ើប្្ស់លទ្ធផលបានមកពីដំណើរករ ជំនួយបច្ចក្ទ្ស ស្ដពីី 
ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ន្ះ ដើម្បីជា មូលដ្ឋ្ន 
ព័ត៌មាន  សម្្ប់ថ្ន្ក់ជាតិ ស្ដីពីរបៀបក្សម្ួល ប្កស និង 
លិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិ ដ្ល ពាក់ព័ន្ធ។

បញ្ហែបែឈមនៅថ្នែក់ជាតិ

បញ្ហែបែឈមទី ១៖ មិនមានទិន្នន័យគួរជាទីជឿជាក់ដែល  
ពិពណ៌នាពីការរៀបចំកិច្ចសនែយាគែប់គែងសំណល់នៅថ្នែក ់
ខែត្ត និងថ្នែក់សែុក/កែុង

ដំណោះស្្យ និងអន្រាគមន៍ សម្្ប់បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ 
រួមមាន៖

 y ក្សួងមហាផ្ទ្ (រួមជាមួយ  ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
និង ក្សួងបរិសា្ថ្ន) គួរធ្វើផ្នករដើម្បីរៀបចំ ឱ្យមានករធ្វើ
ផ្នទីកិច្ចសន្យាជាមួយអាជា្ញធ្រខ្ត្ និងស៊្ក/ក៊្ងទំាងអស់ ។

 y ករធ្វើផ្នទីន្ះ ក៏គួរផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើ កររៀបចំ 
ផ្ន្ក កិច្ចសន្យា សម្្ប់ ករគ្ប់គ្ងសំណល់ តាមទីផ្សារ 
ផងដ្រ។

បញ្ហែបែឈមទី ២៖ ការពិនិតែយតាមដន និងវាយតម្លែ នៅ 
មានកមែិត និងមិនមានការសមែបសមែួលគា្នែបានល្អពីថ្នែក់
ជាតិមកលើការគែប់គែងការសំណល់របស់រដ្ឋបាលថ្នែក់ 
កែែមជាតិ

ដំណោះស្្យ និងអន្រាគមន៍សម្្ប់បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ 
រួមមាន៖

 y រៀបចំឱ្យមានប្ព័ន្ធ  ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ រួមគា្ន្ 
ដ្លមាន ដក់នក្្មក្៊មករងារបច្ច្កទ្ស ទទួលបន្ទុក
ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នងុរដ្ឋបាលថ្នក់្ក្្មជាតិ ដោយ 
មានករ ចូលរួមពី គ.ជ.អ.ប (ឧ. អង្គភពត្ួតពិនិត្យ វាយតម្ល្ 
និងព័ត៌មាន និង អង្គភពវិភគ និងអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយ )។

 y ស្វ្ងរកវិធីដើម្បី បង្កឱ្យមានករចូលរួម ពី  ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យបានកន់ត្ជិតស្និទ្ធថ្ម ទៀត។

បញ្ហែបែឈមទី ៣៖ ការគែបដណ្ដប់របស់អនុកែឹតែយលែខ 
១១៣ និងបែកាសលែខ ០៧៣ នៅមានកមែិតនៅឡើយ ជា
មួយនឹងការគែប់គែងសំណល់នៅតាមទីផែសារ

ដំណោះស្្យ និងអន្រាគមន៍សម្្ប់បញ្ហ្ប្ឈមន្ះ 
រួមមាន៖

 y នក្នុងព្លវ្លាសមស្ប គួរមានកិច្ចពិភក្សា  តាមរយៈ 
ក្៊មករងារបច្ច្កទ្សស្ដីពី ករគ្ប់គ្ងសំណល់ របស់ 
រដ្ឋបាល ថ្ន្ក់ក្្មជាតិទាក់ទងជាមួយតួនទី និងករទទួល 
ខ៊សត្ូវ លើករគ្ប់គ្ងសំណល់ ក្នុង ទីផ្សារ។

4>4 ការចូលរួមក្នុងភាពជាដែគូ

ទំនក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាង អ្នក ពាក់ព័ន្ធននដ្លទទួលបន្ទុក 
ប្តិបត្ិករ ក៏ដូចជា អ្នកពាក់ព័ន្ធដ្ល ទទួល  ស្វាប្មូលសំណល់ 
គឺមានភពចាំបាច់ណស់  ដើម្បីជួយដោះស្្យបញ្ហ្ ផ្ន្ក 

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 27



អភិបាល កិច្ច  និង អាទិភពក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ប្កបដោយ
ភពជោគជ័យ។ ភពជាដ្គូន្ះ ចាំបាច់ត្ូវមានករប្្ស្័យ 
ទាក់ ទង  ទៅវិញទៅមកប្កបដោយ ប្សិទ្ធភព  ក៏ដូចជាត្ូវ ធ្វើ 
ករងារប្កបដោយករសហករគា្ន្ ឈាន ទៅសម្្ច បានគោល 
បំណងរួម  ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល  គួរ ជាទីចង់បាន។ អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
សំខាន់ៗក្នុង ខ្ត្ក្បដ្លត្ូវបង្កឱ្យមាន ករចូលរួម មាន ដូច 
ខាងក្្ម ៖

4>4>1 វិស័យកែែបែព័ន្ធ

ដូចបានកត់សមា្គ្ល់រួចហើយថ វិស័យក្្ប្ព័ន្ធដើរតួនទី 
សំខាន់ ក្នុងករ ក្ច្ន្ វត្ថុ ធាត៊ ដើមអ្តចាយមានតម្ល្ ដូចជា៖ 
លោហៈ បា្ល្ស្ទិក និងក្ដសរឹងជាដើម។ ប្ព័ន្ធក្្ផ្លូវករក្នុងករ
ក្ច្នវ្ត្ថធុាត៊ដើម មកប្ើប្្ស់ឡើងវិញ តូ្វបានអភិវឌ្ឍឡើងផ្អក្
លើតម្ូវករ ទីផ្សារសម្្ប់វត្ថុធាត៊ដើមទាំងន្ះ។ ចំណុច ន្ះ  
ត្ូវបានបញ្ជ្ក់         ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្៊មករងារ 
ជាមួយ ឈ្មួញកណ្ត្លទិញ-លក់អ្តចាយន ខ្ត្ក្ប។ អ្នកធ្វើ
ករក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ  មាន ចំណ្ះដឹងច្ើនពីតម្ល្ វត្ថុធាត៊ដើម 
ហើយបាន អភិវឌ្ឍន៍យ៊ទ្ធសាស្្ ដើម្បីបង្កើត កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ង 
ក្នុងករប្មូល ឱ្យបានជាអតិបរមា ដើម្បីគាំទ្ដល់ សងា្វ្ក់តម្ល្ន្ 
ករក្ច្ន្ របស់ របរ សម្្ ប់ ករប្ើប្្ស់ឡើងវិញ (GIZ, 2018)។ 
តំបន់អាម្រិកឡាទីន  ន ជួរម៊ខគ្ក្នុងអភិវឌ្ឍភពជាដ្គូ រវាងអ្នក
ធ្វើករក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ ជាមួយប្ព័ន្ធផ្លូវករ ហើយបាន 
អភិវឌ្ឍ វិធីសាស្្ដ៏ល្អ ដើម្បីបង្កើតភពជាដ្គូ ទាំងអស់ន្ះ។ ករ
គាំទ្របស់រដ្ឋ្ភិបាលចំពោះសងា្វ្ក់តម្ល្ ដ្លមានបច្ចុប្បន្នន្ះ  
ជួយពង្ឹង សហគមន៍ងាយរងគ្្ះ  និងជំរ៊ញឱ្យពួកគ្គាំទ្ដល់ 
ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង សំណល់ដ្លមានបច្ចុប្បន្ន  (WRI, 2018)។

បទពិសោធន៍ពីបែទែសផែសែងៗលើការដក់បញ្ចូលវិស័យកែែ
បែព័ន្ធទៅក្នុងបែព័ន្ធផ្លូវការ

សា្ថ្បនបន្ថ្មលើទស្សនទាន  ដ្លដក់បញ្ចូលអ្នករីស 
អ្តចាយ ក្នុងវិស័យ ក្្ប្ព័ន្ធទៅក្នុងប្ព័ន្ធប្មូលសំណល់ផ្លូវ
ករ  មានគំរូផ្ស្ងៗជា ច្ើនរួចជាស្្ចមកហើយ។ ឧទាហរណ៍ 
មួយចំនួនដ្លបានមកពី ជ៊ំវិញពិភពលោកមានដូចខាងក្្ម៖
 y ធនគារសំណល់ (ឥណ្ឌូណ្ស៊ី)៖ អង្គភពទាំងអស់ ន្ះ 
ប្តិបតិ្ករផ្អ្កលើ ទស្សនទានរបស់ធនគារ ពាណិជ្ជកម្មដោយ 
អតិថិជនយកសំណល់មកដក់ផ្ញើរ ហើយត្ូវបានកត់ត្្ក្នុង
សៀវភៅបញ្ជីធនគារ ហើយន ច៊ង  ឆ្ន្ំ ករទូទាត់ជាសាច់ 
ប្្ក់ត្ូវបានធ្វើឡើង ផ្អ្ក លើ បរិមាណសំណល់ដ្លបាន 
យកមកផ្ញើរ (Salim, 2013)។

 y ករវិភគលើកិច្ចខិតខំ ដើម្បីដក់បញ្ចូលអ្នកធ្វើករក្នុង វិស័យ  
ក្្ប្ព័ន្ធទៅក្នុងប្ព័ន្ធ ផ្លូវករ (អាម្រិចឡាទីន)៖ របាយ 
ករណ៍ របស់ EIU ន្ះ ពិនិត្យ លើ  កិច្ចខិតខំក្នុង ក្៊ង ទាំង ១២ 
នតំបន់អាម្រិចឡាទីន ដោយផ្ដ្ត ករយកចិត្ទ៊កដក់លើករ 
ដក់បញ្ចូល កម្មករធ្វើករក្នុងវិស័យ ស្ដ្ឋកិច្ចក្្ប្ព័ន្ធ (Econ-

omist Intelligence Unit, 2017)។

 y ផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវសម្្ប់ករដក់បញ្ចូលកម្មករក្្ប្ព័ន្ធទៅ  
ក្នុងកិច្ចខិតខំគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរបស់ ក្៊ង (ប្ទ្សស៊្ប៊ី)៖ 
ឯកសាររៀបចំឡើងដោយ GIZ ន្ះ  គូសបញ្ជ្ក់ពីដំណើរករ 
និងវិធីសាស្្ ដើម្បី ឆ្លើយ តបជាមួយករដក់បញ្ចូល អ្នករីស 
អ្តចាយក្នុង វិស័យ  ក្្ ប្ព័ន្ធ (GIZ, 2018)។

 y សហករណ៍សំណល់តំបន់អាងទន្ល្ Naivasha (ប្ទ្ស 
ក្នយ៉្)៖ ដោយ មានដ្គូរ  អន្រជាតិ គាំទ្  ដល់ សហករណ៍ 
ដ្ល ផ្ដ្ត ករ យក ចិត្ ទ៊ក ដក់ លើ ករប្មូលបា្ល្ស្ទិក និង 
ក្ដសរឹងនក្នុងតំបន់បឹង ន្ះ។ ករលក់វត្ថុធាត៊ដើមដ្ល 
ប្មូលបានទៅឱ្យ អ្នកប្មូល ទិញ ចំណ្កប្្ក់ដ្លបានមក 
ត្ូវបានយកទៅប្ើប្្ស់ដើម្បី គាំទ្ដល់សកម្មភព របស់ 
សមាជិក (GIZ, 2018)។

បែអប់ទី  ៧៖ សហករណ៍សំណល់ និង ធនាគារសំណល់ 

ករផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយខ្ត្ក្ប៖ កម្មករក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ 
ក្នុងខ្ត្ក្ប បានទ្ទង់ជីវភពរស់នតាមរយៈករប្មូល និង 
ករ លក់សមា្ភ្រៈអ្តចាយ។ តាមរយៈករគាំទ្លើកិច្ចខិតខំរបស់
ពួកគាត់ និងជួយជ្្មជ្្ង ក្នុងករពង្ីកករញ្កសំណល់ និង 
កររីសយកវត្ថុធាត៊ដើមមកវិញ រដ្ឋ្ភិបាល អាចជួយសម្ប  
សម្ួលករតភ្ជ្ប់កិច្ចខិតខំទាំងអស់ន្ះ ជាមួយប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង 
សំណល់ផ្លូវករដ្លមានបច្ចុប្បន្ន ដោយផ្ដល់ជាច្កផ្លូវ ដើម្បី 
ជំរ៊ញ ប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់ និងគាំទ្ដល់ប្ជាជនងាយរងគ្្ះ 
ផងដ្រ។ ករងារន្ះ អាចសម្្ចបានតាមរយៈគំរូដ្លមាន 
បច្ចុប្បន្ន ដូចជាធនគារសំណល់ប្ទ្សឥណ្ឌូណ្ស៊ី ឬតាមរយៈ 
ក្៊ម អ្នករីសសំណល់ (សូមមើល ប្អប់ទី៧ ស្ីពី សហករណ៍ 
សំណល់ និង ធនគារសំណល់)។

4>4>2 វិស័យឯកជន

តួនទីវិស័យឯកជនក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់កម្ពុជា ជា ទូទៅ 
មានភពល្ចធ្ល្ ជាពិស្ស ក្នុងតំបន់ទីប្ជ៊ំជនដ្លក្នុងនោះ 
តមូ្វឱ្យមានស្វាសំណល់ដ្លមានភពជឿជាក់កមិ្តខ្ពស់។ ភព 
ញឹកញាប់ន្ដំណើរករ និងភពពឹងផ្អ្កលើប្តិបត្ិករឯកជន 
ក្នុង  ទីក្៊ង នកម្ពុជា គឺខ៊សប្ល្កពីបទពិសធន៍របស់ទីក្៊ងនន
ក្នុងបណ្ត្ប្ទ្សកំព៊ងអភិវឌ្ឍជាច្ើនទៀត ដោយក្នុងនោះ ករ 
ប្មូលសំណល់ជារឿយៗ ជាវិស័យរបស់អង្គភពប្តិបត្ិករ 
សាធារណៈ ដោយមានទិដ្ឋភពន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ ត្ូវបាន 
ជួលទៅឱ្យស្វាខាងក្្ (Cointreau-Levine, 1994)។ ភពពឹង
ផ្អ្ករបស់កម្ពុជាលើប្តិបតិ្ករវិស័យឯកជនភ្ជ្ប់ជាមួយលទ្ធភព
កម្ិត ទាបរបស់ពលរដ្ឋក្នុងករទទួលបានស្វាសំណល់ បងា្ហ្ញ
ពីភពចំាបាច់ន្ករគិតឡើងវិញពីទំនក់ទំនងរវាងប្តិបតិ្ករវិស័យ 
ឯកជន និងអាជា្ញធ្រគ្ប់គ្ងសំណល់។ យើងឃើញយ្៉ងច្បាស់ថ 
បច្ចុប្បន្នន្ះ ប្តិបត្ិករឯកជនបានឆ្លើយតបចំពោះតម្ូវករកន់
ត្ច្ើនឡើងរបស់សាធារណជន តាមរយៈករផ្ដល់ជំនញ ភព 
អាចបត់ប្នបាន និងធនធាន ជាកិច្ចឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈម 
ដ៏ធំធ្ងក្នុងវិស័យសំណល់ ដ្លកន្លងមក គឺជាករចំណយផ្ទ្ល់
ដ៏តិចតួចចំពោះរដ្ឋ្ភិបាល (Kaza et al., 2018)។ 

28 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ស្បព្លជាមួយគា្ន្ន្ះដ្រ គំរូន្ះ ក៏មានភពចនោ្ល្ះខ្វះខាត 
មួយចំនួនដូចជា៖

 y ភពមានកម្ិតន្ចំណ្ះដឹងផ្ន្កករគ្ប់គ្ងសំណល់ និង 
សមត្ថភពទទួលខ៊សត្ូវពី រដ្ឋ្ភិបាល។

 y ករពឹងផ្អ្កហួសប្មាណលើ ដំណោះស្្យ ពីវិស័យ ឯកជន 
ចំពោះ បញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កបរិសា្ថ្ន  និង ករ គ្ប់គ្ងសំណល់ 

 y ករសម្បសមួ្លមានកម្ិតកំណត់រវាង អាជា្ញ្ធររដ្ឋ្ភិបាល
ដ្លជាអ្នកទទួលខ៊សត្ូវ ប្តិបតិ្ករឯកជន និងអ្នកបង្កើត 
សំណល់ជាសាធារណជនដ្លទទួលស្វា  និង បញ្ហ ្ប្ឈម 
ក្នុង ករប្ងច្កករទទួលខ៊សត្ូវ ចំពោះភពមិន អន៊លោម 
តាមច្បាប់។

 y កិច្ចសន្យាជាច្ើនធ្វើឡើងដោយរដ្ឋ្ភិបាលក្នុងកម្ិតផ្ស្ងៗ  
ជាមួយប្តិបត្ិករត្មួយ  ដ្លទាម ទារឱ្យមានករប្្ស្័យ
ទាក់ទងផ្ទក្្នងុរដ្ឋភិ្បាល ក្នងុកមិ្តខ្ពស់ ដើម្បីធាន ប្សិទ្ធ ផល 
ន្ ប្តិបត្ិករ។

 y ករជួលស្វា ខាងក្្ទាំងស្៊ងសម្្ប់ វិស័យសំណល់ ធ្វើ 
ឱ្យករជំរ៊ញករអន៊វត្ និយ័តកម្មផ្ន្ក សំណល់ជួបករលំបាក 
ដោយហ្ត៊ថ ដ្នសមត្ថកិច្ច កន់ត្មិនច្បាស់លាស់  ធ្វើឱ្យ 
ករ វិនិច្ឆ័យពីភពមិនអន៊លោមតាម  ឬករបំពាន មានភព 
ស្ព្ចស្ពិល  (Spoann et al., 2019)។

ករផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយខ្ត្ក្ប៖ បន្ទ្ប់ពីមានករធ្វើផ្នទី  
ស្វាប្មូលសំណល់ដ្លផ្ដល់ដោយប្តិបត្ិករឯកជន ត្ូវ 
កំណត់ រក ចនោ្ល្ះខ្វះខាតស្វា និងកំណត់យ៊ទ្ធសាស្្ ដើម្បីឆ្លើយ
តបចំពោះភពខ្វះខាតទាំងនោះ តាមរយៈករដក់បញ្ចូល និង ករ 
ពងី្កករច៊ះកិច្ចសន្យា និងបង្កើនករមើលខ៊សតូ្វលើប្តិ បតិ្ករ
ទាំងអស់នោះពីសំណក់រដ្ឋ្ភិបាល។

4>4>3 ការចូលរួមរបស់សហគមន៍

ករផ្សារភ្ជ្ប់ សហគមន៍មូលដ្ឋ្ន និងអង្គករននជាមួយ 
សកម្មភពកត់បន្ថយសំណល់ និង ករក្ច្ន្សំណល់ឡើងវិញ   
តាមរយៈករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងករអប់រំ និងករលើកកម្ពស់ករ 
យល់ដឹង គឺជា យ៊ទ្ធសាស្្ដ៏រឹងមាំ ដើម្បីលើក ទឹកចិត្ឱ្យមានករ 
យល់ដឹងទូលំទូលាយថ្មទៀត ពី សារៈសំខាន់ ន្ករ គ្ប់គ្ង 
សំណល់បានតឹ្មតូ្វ ។ ភពជាដ្គូដ៏រឹងមំាជាមួយសហគមន៍ អាច 
ត្ូវបានយកមកប្ើប្្ស់ ដើម្បី ជ្ើសរីសប៊គ្គល និងអង្គភព 
"គំរូ" ដ្លគាំទ្ដល់កំណ្ទម្ង់គ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធសំណល់។ ករ 
គាំទ្ន្ះ គឺចាំបាច់ណស់ ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានវប្បធម៌  ដ្លដក់ 
បញ្ចូលករគ្ប់គ្ងសំណល់ ដោយ យក ចិត្  ទ៊កដក់ដោយ មាន 
ករគិតគូរពីបរិសា្ថ្ន ។ ករចូលរួមពីសហគមន៍ អាចមានទម្ង់ 
ផ្ស្ងៗជាច្ើន  ដូចជា ទម្ង់សាមញ្ញមួយចំនួនដោយគ្្ន់ត្បង្ក 
ករចូលរួមពីអង្គករសហគមន៍ដ្លមានបច្ចុប្បន្ន ដូចជា ក្៊ម 
ដ្លផ្ដ្ត ករយកចិត្ទ៊កដក់លើករអប់រំ ឬ សកម្មភពផ្ន្ក 
វប្បធម៌ ហើយអាច ពង្ីកដល់អង្គករដ្ល ផ្្តករយកចិត្ ទ៊ក 

ដក់ខាងផ្ន្ក សង្គម ក្៊មសាសន  អង្គករផ្ន្កបរិសា្ថ្ន  ឬ 
សា្ថ្នប័ន ដទ្ទៀត។ សមាសភពរបស់ក្៊មទាំង អស់ន្ះ  ពឹង 
ផ្អ្កភគច្ើនលើចំនួន និងចំណប់អារម្មណ៍របស់ក្៊ម ដ្ល 
ចូលរួមយ៉្ងសកម្មនក្នុងសហគមន៍ ជាក់លាក់។

ករផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយខ្ត្ក្ប៖ តាមរយៈករកំណត់រក 
អង្គករ ក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋ្ន  ដ្លមាន ចំណប់  អារម្មណ៍ទៅ
លើផ្ន្កណមួយន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ និង កិច្ចករពារបរិសា្ថ្ន 
កិច្ច សន្ទន អាច ត្ូវបាន បង្កើតឡើង ដើម្បី កំណត់រកវិស័យ ជា 
ចំណុចផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់រួម ក៏ដូចជាឱកស សម្្ប់ ករ 
អភិវឌ្ឍភពជាដ្គូជាក់លាក់ ។ សកម្មភព ទាំងអស់ន្ះ អាចរួម 
មាន  ករសមា្អ្តឆ្ន្រ ឬ សកម្មភព លើកកម្ពស់ករយល់ដឹងប្ប 
អប់រំជាដើម។

4>4>4 ទែសចរណ៍បែកបដោយនិរន្តរភាព

ខ្ត្ក្ប គឺជា តំបន់គោលដៅទ្សចរណ៍ឆ្ន្រសម៊ទ្សម្្ប់ 
អ្នកធ្វើដំណើរកម្សាន្ដ្លផ្សារភ្ជ្ប់ សកម្មភព  ជាមួយធម្មជាតិ។ 
ខ្ត្ក្ប ក៏ជាតំបន់គោលដៅ ទ្សចរណ៍ម្ហូបអាហារ  ដ្លគ្ត្ង 
ចង់ទៅ ទទួលទានក្ដ្ម ក្នុងមូលដ្ឋ្នផ្ទ្ល់ ដោយបន្ថ្មរសជាតិជា
មួយម្្ចដំក្នុងតំបន់ន្ះ។ ធនធានទាំងអស់ ន្ះ ពឹងផ្អ្ក ជាខា្ល្ំង 
លើទឹកសា្អ្ត  និងសម៊ទ្ដ្លគា្ម្នសំរាម  ឆ្ន្រមានសណ្ត្ប់ធា្ន្ប់ល្អ 
និងបរិសា្ថ្នធម្មជាតិ ដ្លលូតលាស់ ល្អ និងមានលក្ខណៈគាំទ្ 
ជាទូទៅ ។ ប្ព័ន្ធអ្កូឡូស៊ីដ្លគាំទ្ដល់ជីវិតក្នុងសម៊ទ្ និង 
ជីវៈ ចម្៊ះ សម៊ទ្មានភព ផ៊យស្ួយ ខា្ល្ំងណស់ បើ ព៊ំមានកិច្ច 
ករពារ គ្ប់គ្្ន់ទ្នោះ  ប្ព័ន្ធន្ះនឹង ត្ូវ ដួលរលំ។ ករប្កួត
ប្ជ្ងគា្ន្នកម្ិតអន្រជាតិ ដើម្បីទទួលបានចំណូលពីវិស័យ 
ទ្សចរណ៍អន្រជាតិ និងជាពិស្ស នក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្ន្យ៍ គឺ 
មានសភពខា្ល្ំងក្ល្  (OBG, 2017)។ ម្យា៉្ងទៀត យើង ក៏បាន 
យល់យ្៉ងច្បាស់ដ្រថ ទ្សចរណ៍បង្កផល ប៉ះពាល់ ដល់ករបង្កើត 
ឱ្យមានសំរាមក្នុងមូលដ្ឋ្ន និងករ ប្ើប្្ស់ធនធានច្ើន។ 
ដើម្បីដោះស្្យ ផលប៉ះពាល់ ទំាង អស់ ន្ះ  ប្តិបតិ្ករទ្ស ចរណ៍ 
មា្ច្ស់សណ្ឋ្គារ  និងភោជនីយដ្ឋ្ន ព្មទាំងអ្នក ផ្ដល់ស្វា 
ដទ្ទៀត ចាំបាច់ ត្ូវ ប្ដ្ជា្ញ្ចិត្ ចំពោះកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរួម ដ្ល 
មានករសម្បសម្ួល គា្ន្ ដើម្បីបង្កឱ្យមាន ករចូលរួមពី ភ្ញៀវ 
ទ្សចរ តាមរយៈករលើក ទឹកចិត្ ឱ្យមានករទទួល យកប្តិបតិ្ ករ 
បដិសណ្ឋ្រកិច្ច ដ្លមានលក្ខណៈ  ប្កបដោយនិរន្រភព ដើម្បី 
កត់បន្ថយ ករ ប្ើប្្ស់ធនធានជាទូទៅ និង ករបង្កើតសំណល់។ 
ឧទាហរណ៍មួយន្គំរូករអន៊វត្ន្ះ ត្ូវបានផ្ដល់ដោយ ខ្ត្ 
សៀមរាប ដោយក្នុងនោះ ក្នុងរយៈព្ល ០៤ឆ្ន្ំ កន្លងទៅន្ះ 
យ៊ទ្ធនករប្ើប្្ស់ដបទឹកសម្្ប់ ប្ើប្្ស់ឡើង វិញបាន ច្ើន 
ដង ត្ូវបា ន ផ្ដួចផ្ដើមឡើង ដើម្បីកត់បន្ថយ ចំនួនដបទឹក បា្ល្ស្ទិក 
ដ្លតូ្វបាន បរិភោគដោយអ្នកទ្សចរ។ ចំនួន  ករបង្កើត សំណល់ 
ជាដបបា្ល្ស្ទិករបស់កម្ពុជា បង្កើតឡើងដោយ ភ្ញៀវ អន្រជាតិ ត្ូវ 
បានបា៉្ន់ប្មាណថ មានចំនួន ជាង  ១0 លានដបក្នុងមួយខ្ 
(Refill Asia, 2019)។

ករផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយខ្ត្ក្ប៖ មិនខ៊ស ពីស្ដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អ្ក 

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 29



លើ ទស្ចរណដ៍ទទ្ៀតនោះឡើយ  ខត្ ្កប្មានឱកសជាច្ើន 
ដ្លមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានលើបរិសា្ថ្ន និងលើក កម្ពស់ករ យល់ 
ដឹង តាមរយៈ ករលើកទឹកចិត្ ដល់ករខិតខំនន  ដូចជាករ ផ្ដួច
ផ្ដើមគំនិតដបទឹកសម្្ប់ប្ើប្្ស់ឡើងវិញបានច្ើនដង ឬ  
សកម្មភពសហគមន៍ដើម្បីសមា្អ្តឆ្ន្រជា ប្ចាំ និងករដក់បញ្ចូល 
សារពី និរន្រភព និងកិច្ចករពារបរិសា្ថ្នទៅ ក្នុងអត្សញ្ញ្ណ 
របស់សហគមន៍ជាទូទៅ។

4>5 សំណើសកម្មភាពអនុវត្តសាកលែបង

កិច្ចខិតខំរបស់ក្៊មករងារ ក.ជ.អ.ច. និងអង្គករមូលនិធិ 
អាស៊ី  ផ្្ត ករយកចិត្ទ៊កលើករស្វ្ងយល់ពីបញ្ហ្ប្ឈមក្នុង
ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប និងស្វ្ងរកដំណោះស្្យ 
ចំពោះបញ្ហប្្ឈមទំាងអស់ន្ះផងដ្រ។ អន៊សាសន៍ផ្នក្ គោល 
នយោបាយដ៏រឹងមាំ ផ្អ្កលើកិច្ចសន្ទនជាបន្បន្ទ្ប់ និងផ្អ្កលើ 
ព័ត៌មាន បានមកពីកិច្ចពិភក្សាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋ្នក្នុង
ខ្ត្ក្ប។ ដោយមានកររំពឹងទ៊កនូវធាត៊ច្ញទាំងអស់ន្ះ 
ជំហានកម្ិតមធ្យមមួយដ្លត្ូវរៀបចំ រួមមាន ករស្នើឱ្យមាន 
សកម្មភពអន៊វត្សាកល្បងមួយចំនួនផ្ដ្តលើខ្ត្ក្ប ដោយ

ឈរលើមូលដ្ឋន្ន្ករយល់ដឹងបង្កើតឡើងដោយក៊្មករងារក្នងុ
កិច្ចពិភក្សា និងកិច្ចប្ជ៊ំរយៈ ព្ល ០៣ថ្ង្ ក៏ដូចជាដំណើរករ 
គាំទ្ដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់ ដើម្បីប្មូល និងសំយោគព័ត៌មាន
នដំណក់កលផ្ស្ងៗន្ករស្្វជ្្វ។

ដើម្បីយល់ពីជំហានដ្លចាំបាច់ ក្នុងករក្លំអករបំព្ញ  
ម៊ខងាររបស់ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់នព្លបច្ចុប្បន្នក្នុងខ្ត្ក្ប 
ជាដំបូងគឺជាករសំខាន់ណស់ ដ្លត្ូវកំណត់ពីគោលបំណង
ន្ករក្លំអ។ ដំណើរករន្ះ នឹងជួយជ្្មជ្្ងដល់អ្នកធ្វើករ
សម្្ចចិត្ឱ្យអាចកំណត់បាន មិនត្ឹមត្ពីជំហានដ្លពាក់ព័ន្ធ
ដើម្បីធ្វើករក្លំអត្ប៉៊ណោ្ណ្ះទ្ ក៏ប៉៊ន្ដ្ថ្មទាំងអាចយល់ច្បាស់
ពីធនធានដ្លត្ូវករដើម្បីធ្វើករ ផ្ល្ស់ប្ូរផងដ្រ។ បន្ថ្មលើ
ករផ្ដល់ផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវ ដំណើរករន្ះនឹងស្ដ្ងឱ្យឃើញពីករ
ប្្ជា្ញចិ្ត្ចំពោះសកម្មភព និងដើរតួនទីជាកតាលីករសម្្ប់ករ
ចូលរួមរបស់ដ្គូរជាតិ និងអន្រជាតិ។

តារាងខាងក្្មគូសបញ្ជ្ក់ពីជំហានរយៈព្លមធ្យម និង 
រយៈព្លវ្ងមួយចំនួនដ្លត្ូវករ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ 
ប្ឈមជាក់លាក់ដ្លបានរកឃើញនក្នុងខ្ត្ក្ប។ 

តារាងទី ៣៖ ជំហានរយៈពែលមធែយម និងរយៈពែលវែងដែលចំាបាច់តែវូមាន ដើមែបីដោះសែែយបញ្ហែបែឈមស្ដពីីសំណល់ក្នងុខែត្តកែប

បញ្ហែបែឈមពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយសំណល់

គោលដៅ ជំហានរយៈពែលមធែយម ជំហានរយៈពែលវែង

ករគ្បដណ្ដប់មិនបាន 
ព្ញល្ញន្ ស្វា 
ប្មូលសំណល់

ករគ្បដណ្ដប់ ទាំង 
ស្៊ងន្ស្វា ប្មូល 
សំណល់

 y ធ្វើផ្នទីតំបន់ដ្លមានលទ្ធភពតិច
តួចក្នុងករទទួលបានស្វាប្មូល 
សំណល់

 y កំណត់រកសមាសធាត៊របស់សំណល់

 y កំណត់ពីធនធានមន៊ស្ស និងធនធាន
ឧបករណ៍ដ្លចាំបាច់ដើម្បីពង្ីក 
ស្វា

 y បង្កើតផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវសម្្ប់ករ 
ពង្ីក ស្វាកម្មប្មូលសំណល់ 

 y អភិវឌ្ឍយ៊ទ្ធសាស្្ដើម្បីធានឱ្យមាន
ធនធានសម្្ប់ដំណើរឆ្ព្ះទៅម៊ខ

 y កៀរគរធនធានដើម្បីផ្ដ្តគោលដៅ
លើចនោ្ល្ះខ្វះខាតផ្ន្កស្វា

 y ដក់បញ្ចូលធនធានមន៊ស្ស និង 
ឧបករណ៍   តាមករចាំបាច់

 y អន៊វត្ផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវ

 y បង្កើតប្ព័ន្ធ ករពិនិត្យតាមដន 
និងវាយតម្ល្ ដើម្បីធានករតាមដន 
វឌ្ឍនភព និងករក្លំអ

ករបោះចោល សំរាម 
ខ៊សច្បាប់/ករដ៊ត 
សំណល់ពាស វាល 
ពាសកល

ល៊បបំបាត់ករណី 
ករចោលខ៊សច្បាប់/
ករដ៊ត

 y ផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចខិតខំដើម្បីសម្្ចបាន 
ករប្មូលសំណល់ដ្លមានករគ្ប 
ដណ្ដប់ ព្ញល្ញ

 y រៀបចំ និងអន៊វត្យ៊ទ្ធនករលើក 
កម្ពស់ករយល់ដឹង

 y វិភគលើជម្ើសហាមឃាត់/ជំរ៊ញករ 
អន៊វត្ច្បាប់

 y កិច្ចខិតខំជាបន្ដបន្ទ្ប់ក្នុងករលើក  
កម្ពស់ករយល់ដឹងដ្លគាំទ្ដល់ 
ស្វាប្មូលសំណល់ដ្លមាន ករ 
គ្ប ដណ្ដប់ ព្ញល្ញ

 y ដក់ឱ្យប្តិបត្ិករបំរាម/កិច្ចខិតខំក្នុង
ករជំរ៊ញករអន៊វត្ច្បាប់

 y អន៊វត្គោលករណ៍គា្ម្នករអត់ឱន 
(Zero tolerance) នតំបន់ប្ជ៊ំជន

30 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



បញ្ហែបែឈមពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយសំណល់

គោលដៅ ជំហានរយៈពែលមធែយម ជំហានរយៈពែលវែង

ទីលានចាក់សំរាមមិន 
មានប្តិបត្ិករ និង 
ករគ្ប់គ្ង ត្ឹមត្ូវ

ទីលានចាក់សំរាម 
ដ្លមាន ករគ្ប់ 
គ្ង/ប្តិបត្ិករ 
ត្ឹមត្ូវ

 y វាយតម្លល្ើករអន៊វត្នព្ល បច្ចប្ុបន្ន 
/អភិវឌ្ឍផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវដើម្បី ក្តម្ូវ

 y អន៊វត្ករផ្ល្ស់ប្ូរប្តិបត្ិករដ្ល 
អស់តម្ល្ថោក និងងាយស្ួលអន៊វត្

 y កំណត់រកឱកសដើម្បីដក់បញ្ចូល 
វិស័យក្្ប្ព័ន្ធ

 y ពិនិត្យរកឱកសសម្្ប់ទីលានចាក់ 
សំរាម ថ្ន្ក់តំបន់ជាមួយខ្ត្កំពត

 y ករអន៊វត្ជំហានផ្នទីបងា្ហ្ញផ្លូវ 
ដើម្បីក្ទម្ង់/ដោះស្្យផល 
ប៉ះពាល់

 y បង្កើតករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីបណ្ដុះ 
បណ្ត្ល និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភពកម្មករ

 y ធានឱ្យមានប្្ក់ចំណូលមាន ស្ថរិភព
ដើម្បីគាំទ្ដល់ប្តិបត្ិករទីលាន 
ចាក់សំរាម

ប្ព្ឹត្ិកម្មកកសំណស់ 
តិចតួចន ម៊នករចោល 
សំណល់

ករញ្កសំណល់ 
ដ្លអាចយកទៅ 
ក្ច្ន្ឡើងវិញ និង 
សំណល់សរីរាង្គ 
នប្ភព ម៊នព្ល 
យកទៅបោះចោល

 y បង្កើតកិច្ចសន្ធនរវាងប្ជាពលរដ្ឋ 
និងពាណិជ្ជករ ដើម្បីរៀបចំគម្្ង 
លើក ទឹកចិត្ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរ៊ញ
ករញ្ក សំណល់នប្ភពផ្ទ្ល់ 
សម្្ប់គោលបំណង ក្ច្ន្ឡើងវិញ

 y បង្កើតកិច្ចសន្ទនជាមួយអ្នកបង្កើត 
សំណល់ធំៗ (ទីផ្សារ) ស្ដីពីករ 
គ្ប់គ្ង សំណល់សរីរាង្គ

 y ផ្ដចួផ្ដើមភពជាដ្គូដើម្បីអភិវឌ្ឍ ប្ពឹ្តិ្
កម្មខា្ន្តតូចលើសំណល់សរីរាង្គ

 y កំណត់រកឱកសដើម្បីធ្វើជាដ្គូ ជាមួយ 
វិស័យក្្ប្ព័ន្ធលើករទាញយក 
សំណល់ស្ងួតដ្លអាចក្ច្ន្ យក មក 
ប្ើប្្ស់ឡើងវិញ

 y កំណត់រកធនធាន និងជំនួយបច្ច្ក 
  ទ្សដើម្បីអន៊វត្គម្្ងលើកទឹកចិត្ 
ដើម្បីលើ កកម្ពស់ករ ញ្កសំណល់ 
ន ប្ភពផ្ទ្ល់ និងប្ព្ឹត្ិកម្ម 
សំណល់ សរីរាង្គ និងសំណល់ស្ងួត 
ដ្លអាចក្ច្ន្ប្ើប្្ក់ឡើងវិញ

 y អន៊វត្យន្ដករភពជាដ្គូជាមួយវិស័យ
ក្្ប្ព័ន្ធ ដើម្បីជំរ៊ញដំណើរករ

បា្ល្ស្ទិកក្នុងដ្នសម៊ទ្ 
និងនតាមឆ្ន្រសម៊ទ្

កត់បន្ថយបា្ល្សិ្ទកន
ក្នុងដ្នសម៊ទ្ 
និងតាមឆ្ន្រសម៊ទ្

 y ជំរ៊ញកិច្ចខិតខំក្នុងករប្មូលសំណល់
ក្នុងសណ្ឋ្គារ/ភោជនីយដ្ឋ្ន

 y ផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានផ្នករដើម្បីកត់ 
បន្ថយបា្ល្ស្ទិកប្ើប្្ស់ត្មួយដង 
(ដបចាក់ទឹកប្ើប្្ស់ឡើងវិញបាន)

 y ដក់សម្ព្ធសកម្មភព សមា្អ្ត 
សហគមន៍/លើកកម្ពស់ករយល់ដឹង 

 y ពិភក្សារកជម្ើសក្នុងករដក់បំរាម 
ថង់បា្ល្ស្ទិក និងផ្ដល់ករលើកទឹកចិត្ 
ចំពោះដបប្ើប្្ស់ឡើងវិញបាន

 y ជំរ៊ញកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងប្មូល 
សំណល់ ដើម្បីបង្កើនករគ្បដណ្ដប់ 

 y បង្កើតមា៉្កសំគាល់ (Brand-identify) 
ដោយដក់បញ្ចលូវប្បធម៌ ន្ករ ករ ពារ 
 បរិសា្ថន្ និងករកត់បន្ថយ សំណល់

ករយល់ដឹងរបស់ 
សាធា រណជនមានកមិ្ត 
ទាប ពីបញ្ហ្សំណល់ 
និង តួនទីរបស់ 
សាធារណ ជន ក្នុង 
ករគ្ប់គ្ង សំណល់

ករទទួល សា្គ្ល់ តួនទី 
របស់សាធារណជន 
នក្នុងករគ្ប់គ្ង 
សំណល់ប្កប 
ដោយប្សិទ្ធភព

 y រៀបចំកិច្ចពិគ្្ះយោបល់ជាមួយក្៊ម
សហគមន៍មូលដ្ឋន្ដោយផ្ដត្ករ យក 
ចិត្ទក៊ ដក់លើករយលដឹ់ងពីសណំល់

 y អភិវឌ្ឍសកម្មភពជាគោលដៅដ្ល
ផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើសំណល់

 y អន៊ម័ត និងជំរ៊ញករអន៊វត្លិខិតបទ
ដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិស្ដីពីករផកពិន័យ

 y ប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្បប្ព្
ណី និងប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បី
លើកកម្ពស់ករយល់ដឹងពីករគ្ប់ 
គ្ងសំណល់រឹង និងទ្សចរណ៍

 y បង្កើតយន្ដករដ្លដក់បញ្ចូលសកម្ម
ភពលើកកម្ពស់ករយល់ដឹងទៅក្នុង
ព្ឹត្ិករណ៍ក្នុងមូលដ្ឋ្ន/សកម្មភព 
ផ្ន្កសា្ថ្ប័ន

 y បង្កើតយ៊ទ្ធនករដ្លផ្សារភ្ជប់្វប្បធម៌
ជាមួយកិច្ចករពារបរិសា្ថ្ន និង 
សំណល់

 y ករប្ើប្្ស់ករអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាម
អ៊ីនធឺណិតជាលក្ខណៈប្ព័ន្ធ  ដើម្បី 
លើកកម្ពស់ករយល់ដឹង និង 
ផ្សព្វផ្សាយ ពីខ្ត្ក្ប

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 31



បញ្ហែបែឈមពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយសំណល់

គោលដៅ ជំហានរយៈពែលមធែយម ជំហានរយៈពែលវែង

ដ្នសមត្ថកិច្ចមិនច្បាស់
លាស់សម្្ប់ករគ្ប់ 
គ្ងសំណល់ 
ក្នុងខ្ត្ក្ប

ករមើលខ៊សត្ូវ 
ច្បាស់លាស់លើ 
សំណល់អន៊លោម 
តាម លិខិតបទដ្ឋ្ន 
គតិយ៊ត្ិ

 y បកស្្យបញ្ជ្ក់ និងជំរ៊ញករយល់
ដឹងពីតួនទីរបស់អ្នកដើរតួនទីនន
នក្នុងរដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្មជាតិ

 y បង្កើតកិច្ចសន្ទនរវាងដ្គូរដ្ឋ្ភិបាល
ដ្លពាក់ព័ន្ធនក្នុងករគ្ប់គ្ង 
សំណល់នព្លបច្ចុប្បន្ន 

 y ធ្វើផ្នទីឱកសដើម្បីបង្កើតប្សិទ្ធ ផល 
ក្នុងប្តិបត្ិករនព្លបច្ចុប្បន្ន

 y ឈានទៅសម្្ចបានគោលបំណង
ដ្លអាជា្ញ្ធរក្៊ងជាអ្នកផ្ដល់ស្វា  
ចម្បងសម្្ប់ករងារគ្ប់គ្ង 
សំណល់ រឹង

ករគាំទ្ និង ករពិនិត្យ 
តាមដន និងវាយតម្ល្  
មានកម្ិត កំណត់ពី 
ថ្ន្ក់ជាតិ

ករសម្បសម្ួលជា 
លក្ខណៈប្ព័ន្ធថ្ម 
ទៀតពីថ្ន្ក់ជាតិមក 
លើគោល នយោបាយ 
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹង

 y បង្កើតប្ព័ន្ធ ករពិនិត្យតាមដន និង 
វាយតម្ល្ នថ្ន្ក់ជាតិ និង ថ្ន្ក់ 
ក្្មជាតិ

 y ពង្ឹង ក្៊មករងារបច្ច្កទ្ស 
អន្រក្សួង

 y ធ្វើករក្សម្ួលគោលនយោបាយ 
ដ្លចាំបាច់ ចាត់ច្ងធនធាន 
ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ និង 
យន្ករគាំទ្ដទ្ទៀតនថ្ន្ក់ជាតិ
ដើម្បីគាំទ្ដល់រដ្ឋបាលថ្ន្ក់ក្្ម 
ជាតិ។

គោលដៅដ្លបានស្នើរខាងលើ រួមទាំងជំហានរយៈព្ល 
មធ្យម និងរយៈព្លវ្ង មានភពស្បគា្ន្ជាមួយនឹងគម្្ង  
អាទិភពដ្លបានស្នើរឡើងនក្នុងពង្្ង ផ្នករយ៊ទ្ធសាស្្
អភិវឌ្ឍទីក្៊ងនិរន្រភព ២០១៩-២០៣០ ដើម្បីដោះស្្យ 
បញ្ហ្គ្ប់គ្ងសំណល់នទីក្៊ងក្ប (NCSD, MoI, & GGGI, 

2019) និង ស្បតាមផ្នករវិនិយោគសាធារណៈបីឆ្ន្ំរំកិល 
២០១៩-២០២១ របស់ខ្ត្ក្បផងដ្រ (Kep Provincial  

Administration, 2019)។

ដោយព្លន្ះយើង បានអភិវឌ្ឍករយល់ដឹងទូទៅពីបញ្ហ្
ប្ឈមដ្លទាមទារសកម្មភព ក៏ដូចជាបានកំណត់ឃើញជំហាន
រយៈព្លមធ្យមមួយចំនួន ដ្លចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះ 
បញ្ហ្ប្ឈមនីមួយៗច្បាស់ហើយ ឥឡូវន្ះយើង អាចចាប់ផ្ដើម
ពិភក្សារកជម្ើសដើម្បីអន៊វត្សកម្មភពអន៊វត្សាកល្បង និង 
ធនធានដ្លចាំបាច់ដើម្បីធ្វើជំហានបន្ទ្ប់ដ៏សំខាន់ន្ះ។

ផ្អ្កលើបញ្ហ្ប្ឈមក្នុងវិស័យសំណល់ដូចបានគូសបញ្ជ្ក់
ក្នងុតារាងទី៣ ខាងលើ យើងអាចកំណត់ឃើញនូវកម្ងសកម្មភព
អន៊វត្សាកល្បងមួយចំនួន ជាកិច្ចឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈម 
នីមួយៗ។ ទស្សនទាន ទាំងអស់ន្ះ ជាមូលដ្ឋ្នន្សកម្មភព 
អន៊វត្សាកល្បងដ៏រឹងមាំដោយខ្លួនឯងបាន ករយកចិត្ទ៊កដក់
ដ្លត្ូវបានរួមផ្សំគា្ន្នលើផ្ន្កផ្ស្ងៗជាច្ើន និងគាំទ្ ឱ្យ 
មាន សកម្មភពដ៏រឹងមាំ ហើយសកម្មភពដ្លត្ូវបានធ្វើឡើង
នក្នុងផ្ន្កទាំង ០៥ អាចដើរតួនទីជាគោលវិធីប្បសព្វជ្៊ង
ជ្្យពិតប្្កដដ្លត្ូវបានតាក់ត្ងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតប 
ចំពោះសមាសធាត៊សារវន្ដដ្លចាំបាច់ ដើម្បីបន្ដជំរ៊ញដំណោះ 
ស្្យករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរបស់ក៊្ងក្បឱ្យបន្ដឆ្ពះ្ទៅម៊ខ។

ទិដ្ឋភពទូទៅន្ទស្សនទានសាកល្បងទាំង ០៥ ដ្លត្ូវ 
បាន បង្កើតឡើង ជាកិច្ចឆ្លើយតបបញ្ហ្ប្ឈមជាក់លាក់ក្នុងករ
គ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លបានរកឃើញ ក្នុងអំឡុងព្លដំណើរ 
ទស្សនកិច្ចផ្ទ្ល់ទៅខ្ត្ក្ប៖

១. អភិបាលកិច្ច - ករស្នើឡើងនូវទស្សនទាន គឺដើម្បីឆ្លើយតប  
ចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមដ្លកើតឡើងដោយសារដំណើរករធ្វើ 
វិមជ្ឈករមិនព្ញល្ញ ដ្លនំឱ្យមានភពត្ួតគា្ន្ន្ 
សមត្ថកិច្ចគ្ប់គ្ង និងករត្ួតពិនិត្យរបស់អាជា្ញ្ធរ ដ្លនំ 
ឱ្យប្សិទ្ធភពន្ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនមានកម្ិត។ 
ទស្សនទានសាកល្បងន្ះ នឹងបញ្ចូលករផ្្តករយកចិត្ 
ទ៊កដក់លើ ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ ដើម្បីឱ្យ ករ 
គ្ប់គ្ង និងប្តិបតិ្ករកន់ត្មានភពល្អប្សើរជាងម៊ន។

២. បច្ច្កវិទ្យា និងប្ព័ន្ធប្បវិមជ្ឈករ - ករលើកឡើងនូវ 
ទស្សនទាន ន្ះ គឺផ្អ្កតាមទ្ឹស្ីស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់ 
ដ្លជំរ៊ញឱ្យមានករធ្វើប្ពឹ្តិ្កម្មសំណល់ ដោយប្ើប្្ស់ 
វិធីសាស្្ប្ព្ឹត្ិកម្មក្នុងទ្ង់ទ្្យតូច ប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យា 
កម្ិតទាប និងចំណយតិច នកៀកនឹងប្ភពដ្លបង្កើត 
សំណល់ ដ្លអាចឱ្យគ្យកទៅប្ើប្្ស់ប្បវិមជ្ឈករន
កម្ិតសហគមន៍ ឬនថ្ន្ក់ស្៊ក។ 

៣. ស្វាប្មូលសំរាមគ្បដណ្ដប់ទាំងស្៊ង និងក្លំអទីលាន 
ចាក់សំរាម - ទស្សនទានន្ះ ផ្្តលើកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ង 
ដើម្បី ពង្ីក ស្វាប្មូលសំរាម តាមរយៈករកំណត់រកតំបន់
ដ្លមិនទាន់ទទួលបានស្វាប្មូលសំរាម ឬតំបន់ដ្លមិន 
ទាន់ទទួលបាន ស្វាព្ញល្ញ និងដើម្បីក្លំអទីលានចាក់ 
សំរាមរបស់ ខ្ត្ក្ប  តាមរយៈ ករអន៊វត្វិធានករករពារ 
បរិសា្ថ្ន។ 

32 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



៤. តួនទីន្វិស័យក្្ប្ព័ន្ធ - ទស្សនទានន្ះ សំដៅលើករ 
ផួ្ចផ្ើមឱ្យមានករសន្ទន រវាង អាជា្ញធ្រ ក៊្ង និងកម្មករប្មូល 
សំរាមក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ។ តាមរយៈកិច្ចពិភក្សា និង កិច្ច 
ព្មព្ៀង អាជា្ញ្ធរក្៊ង អាចគាំទ្ដល់ កម្មករប្មូលសំរាម
ក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ  ក្នុងករធ្វើករងារឆ្ព្ះទៅរកដំណោះ
ស្្យ ដ្លនឹង ផ្ល់ ផលប្យោជន៍ ដល់សហគមន៍ទាំងមូល 
ក្នុងនោះរួមទាំងភពល្អប្សើរជាងម៊នន្ករញ្ក និងករ 
ទាញ យកធនធាន ដ្លអាចក្ច្ន្ឡើងវិញបាន។

៥. ករអប់រំ និងករយល់ដឹង - ទស្សនទានន្ះ គឺជាកររៀបចំ  
យ៊ទ្ធនករបង្កើនករយល់ដឹងជាសាធារណៈឱ្យស្បតាមបរិបទ 
របស់កម្ពុជា ដោយមានករចូលរួមពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធនគ្ប់ 
កម្ិត និងគ្ប់ផ្ន្កន្សង្គម  កម្ពុជា។ ទស្សនទានន្ះ នឹង
ផ្្តលើសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីប្ធានបទដ្លឆ្លុះបញ្ច្ំងពី
គ៊ណតម្ល្ វប្បធម៌ និងប្វត្ិសាស្្ក្នុងមូលដ្ឋ្ន និងផ្សារភ្ជ្ប់
ជាមួយនឹងករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងផងដ្រ។ 

ផ្នករដើម្បីធ្វើដំណើរឈានទៅម៊ខជាមួយកិច្ចខិតខំន្ះ តមូ្វ 
ឱ្យ មានធាត៊ចូលពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្ើន ព្មទំាងកិច្ចសម្បសមួ្ល
គាំទ្យ៉្ងរឹងមាំរបស់ ក.ជ.អ.ច. និ ង អង្គករមូលនិធិ អាស៊ី។  
គោលវិធីពហ៊ជំហានដ្លតូ្វបានស្នើឡើងដើម្បីជំរ៊ញទស្សនទាន
ទាំងអស់ន្ះ ទៅជាសកម្មភពមានដូចខាងក្្ម។ ករក្ 
សម្ួល លើ សកម្មភព និងកលវិភគព្លវ្លាលម្អិត ដើម្បីអម 
មក ជាមួយគោលវិធីន្ះ នឹងត្ូវពិនិត្យលម្អិតបន្ទ្ប់ពីបានពិគ្្ះ
យោបល់ជាមួយសមាជិកក្៊មករងាររួចហើយ។ 

ដំណក់កលន្ករអន៊វត្សាកល្បងដ្លត្ូវបានស្នើឡើង 
រួមមាន21៖

 y ករច្ញផ្សាយរបាយករណ៍លម្អិត និង សង្ខ្ប របស់ 

21 ដំណក់កល ដ្ល ត្ូវ បាន ស្នើ ឡើង ន្ះ ធ្វើ ករ សន្មត ពី ករ ដក់ បញ្ចូល ករ ពិភក្សា ផ្ទ្ក្នុង និង ករ សម្្ចចិត្ ទាក់ទង ជាមួយ ករ រៀបចំ  របាយករណ៍ សិក្សា 
វិសាលភព  និង សកម្មភព អន៊វត្ សាកល្បង។ 

ក.ជ.អ.ច. និងអង្គករមូលនិធិ អាស៊ី 
 y ភគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមកិច្ចប្ជ៊ំពិគ្្ះយោបល់ និងធ្វើផ្នករ 

អន៊វត្សាកល្បង
 y ផ្សព្វផ្សាយ "គម្្ងសាកល្បងភពជាដ្គូសម្្ប់នវាន៊វត្ន៍ 

ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប"
 y ក្៊មករងារបច្ច្កទ្សចូលរួមកិច្ចប្ជ៊ំ និងរៀបចំផ្នករ 

ករងារ
 y បង្កើតចរន្ដករងារអន៊លោមតាមគម្្ងសាកល្បង ដ្ល 

បាន ព្ម ព្ៀងគា្ន្
 y អន៊វត្គម្្ងសាកល្បងរួមជាមួយកររាយករណ៍ពីវឌ្ឍនភព

ឆ្ព្ះទៅសម្្ចបានដំណក់កលសំខាន់ៗ
 y ករវាយតម្ល្ពាក់កណ្ត្លគម្្ង
 y ករប្មូលព័ត៌មាន៖ ខ្លឹមសារសង្ខ្បស្ដីពីវឌ្ឍនភព និង 

ម្រៀន ជា បទពិសធន៍ បញ្ចប់សកម្មភពអន៊វត្សាកល្បង។ 

4>6 ធាតុចូល ធនធាន និងកិច្ចសហការសមែែប់

សកម្មភាពអនុវត្តសាកលែបង

ដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមដំណើរករន្កររៀបចំសកម្មភពសាកល្បង 
តារាង មួយ ត្ូវបានបង្កើតឡើង ដោយគូសបញ្ជ្ក់ពី ករចូលរួម 
របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធដ្លចាំ បា ច់ យន្ដករក្នុងករអន៊វត្ ធាត៊ច្ញ 
ដ្លត្ូវបានរំពឹងទ៊ក ធនធាន និងទិន្នន័យដ្លត្ូវករ។

ព័ត៌មានមូលដ្ឋ្នខាងលើ ត្ូវបានផ្ដល់ជូនក្នុងតារាងខាង
ក្្ម ដ្លផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អតិបន្ថម្ទៀតសម្្ប់គោលវិធី ដ្ល
តូ្វបានស្នើឡើងចំពោះសកម្មភពអន៊វត្សាកល្បងទំាង ០៥ ដ្ល  
បានរៀបរាប់ខាងលើ ក្នុងផ្ន្ក "ទិដ្ឋភពទូទៅន្ទស្សនទានសាក
ល្បងទាំង ០៥"។

តារាងទី ៤៖ ធាតុផែសែងៗទាំង ០៥  នៅក្នុងទសែសនទានសកម្មភាពអនុវត្តសាកលែបងដែលតែូវបានស្នើឡើងសមែែប់ខែត្តកែប

ចំណុចដែលតែវូផ្តែតក្នងុ
ការសាកលែបង

ទិដ្ឋភាព អ្នកចូលរួម គោលបំណង កតា្តែហិរញ្ញវត្ថុ/ 
សែដ្ឋកិច្ច

ធនធានដែលចាំបាច់

១. អភិបាលកិច្ច  y ករគ្ប់គ្ង សំណល់ 
រឹងន ព្ល បច្ចប្ុបន្នន្ះ 
ពំ៊បាន ឆ្លើយតប ចំពោះ 
ចក្ខវិុស័យ ដ្ល តូ្វ 
បានដក់ ច្ញក្នុង 
អន៊ក្ឹត្យ ល្ខ ១១៣ 
ប្កស ល្ខ ០៧៣ 
និង លិខិត បទដ្ឋ្ន 
គតិយ៊ត្ិ  ដ្ល ពាក់ ព័ន្ធ 
ទៀត ឡើយ។

 y ករគាំទ្ និង ករ 
ពិនិត្យតាមដន និង 
វាយតម្ល្ ពី ថ្ន្ក់ ជាតិ 
នមាន កមិ្ត

 y អាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ង 
ខ្ត្ (រាប់បញ្ចូល 
ទាំងមន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុខ្ត្ និង 
មន្ទីរបរិសា្ថ្ន 
ខ្ត្ផងដ្រ)

 y រដ្ឋ្ភិបាល ន 
ថ្ន្ក់ជាតិ (តាម រយៈ 
ក្៊ម ករងារ បច្ច្ក 
ទ្ស)

 y ករត្ួតពិនិត្យ 
ច្បាស់លាស់លើ 
ករអន៊វត្ករ   គ្ប់ 
គ្ងសំណល់ ដោយ 
អន៊លោម តាមលិខិត 
បទ ដ្ឋ្នគតិយ៊ត្ិនន

 y ករ សម្ប សម្ួល 
និងករ ត្ួតពិនិត្យក្នុង 
លក្ខណៈជាប្ព័ន្ធ 
ជាងម៊ន ពីថ្ន្ក់ ជាតិ

ករចំណយ៖ ចំណយ 
រយៈព្លខ្លី 
ដើម្បីធ្វើឱ្យប្ព័ន្ធ 
មានភពអន៊លោម

អត្ថប្យោជន៍៖  ទទួល 
បាន ប្សិទ្ធ ភព 
រយៈព្លមធ្យម 
និងរយៈព្លវ្ង 

 y អ្នកចូលរួមដ្លត្ូវ 
បាន ចាត់ តាំង ពី 
អាជា្ញ្ធរ នីមួយៗ 

 y ជំនួយបច្ច្កទ្ស 
ដើម្បី គាំទ្ដល់ 
អន្រកល

 y យន្ករ/ទំនក់ទំនង 
ផ្លូវករ រវាងដ្គូ 
អភិវឌ្ឍន៍ និងយន្ 
ករផ្លូវកររបស់រដ្ឋ 
(ឧទហរណ៍ក្៊មករ 
ងារបច្ច្កទ្ស 
ជាដើម)
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ចំណុចដែលតែវូផ្តែតក្នងុ
ការសាកលែបង

ទិដ្ឋភាព អ្នកចូលរួម គោលបំណង កតា្តែហិរញ្ញវត្ថុ/ 
សែដ្ឋកិច្ច

ធនធានដែលចាំបាច់

២. បច្ច្កវិទ្យា និង 

ប្ព័ន្ធ ប្ប វិមជ្ឍករ 

ករផ្ទ្រធនធាន ដោយ 
ផ្ទ្ល់ និងករផ្ល់  
ចំណ្ះដឹងដល់តំបន់  
លំនដ្ឋ្នដ្លព៊ំទាន់ 
ទទួលស្វាគ្ប់គ្្ន់ 
និងដ្ល មានអត្្ 
ប្មូលសំរាមទាប

អាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ង ខ្ត្ 
និងប្តិបត្ិករ 
វិស័យឯកជន

អន៊វត្សកម្មភព គ្ប់   
គ្ងសំណល់តាម 
សហគមន៍ 
ក្នុងទ្ង់ទ្្យតូច

ករចំណយ៖ ករ 
ចំណយ មូលធន និង 
ចំណយលើករ បណ្ដុះ 
បណ្ត្ល ដើម្បីអន៊វត្ 
ប្ព័ន្ធ

អត្ថប្យោជន៍៖  ជម្ើស 
ដ្លអស់ចំណយទាប 
ជំនួសឱ្យ ប្ព័ន្ធប្ប 
មជ្ឈករ

 y តំបន់សម្្ប់ អន៊វត្ 
សាកល្បង

 y ករផ្ល់ជំនួយបច្ច្ក 
ទ្សសម្្ប់ ធ្វើករ 
វិភគ/សិក្សាពី សមិទ្ធិ 
លទ្ធភព

 y ធនធាន សម្្ប់ 
អន៊វត្សាកល្បង

៣. ស្វាប្មូល 

សំរាមគ្បដណ្ដប់ ទាំង 

ស្៊ង និងក្លំអ 

ទីលានចាក់សំរាម

ធ្វើករក្សម្ួលកិច្ច 
សន្យាផ្ល់ស្វាប្មូល 
សំរាមនព្លបច្ចុប្បន្ន 
ដោយធ្វើករពិចារណ 
ពីម្រៀនដ្លទទួលបាន

អាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ង ខ្ត្ 
និងប្តិបត្ិករ 
វិស័យឯកជន

រៀបចំវិធីសាស្្សាក 
ល្បងដើម្បី ដោះស្្យ 
បញ្ហ្ស្វាប្មូលសំរាម 
ដ្លមិនមាន ករគ្ប 
ដណ្ដប់ ព្ញល្ញ និង 
បញ្ហ្ទីលាន ចាក់សំរាម 
និង ផ្្ត លើឱកសក្ 
លំអដ្ល ងាយ ស្ួល 
ក្នុងករអន៊វត្

ករចំណយ៖ ចំណយ 
លើករអន៊វត្ ករពង្ីក 
ស្វា និងករក្លំអ 
ទីតាំង

អត្ថប្យោជន៍៖  ករ 
បន្ថយ ករចំណយ លើ 
បរិសា្ថ្ន និងស៊ខភព 
សម្្ប់អាជា្ញ្ធរ និង 
ប្ជាពលរដ្ឋ

 y តំបន់សម្្ប់ អន៊វត្ 
សាកល្បង

 y ករផ្ល់ជំនួយបច្ច្ក 
ទ្សសម្្ប់ ធ្វើករ 
វិភគ/សិក្សាពី សមិទ្ធិ 
លទ្ធភព

 y ធនធាន សម្្ប់ 
អន៊វត្សាកល្បង

៤. តួនទី ន្វិស័យ 

ក្្ប្ព័ន្ធ

គិតរហូតមក ដល់ព្ល 
បច្ចុប្បន្នន្ះ អភិបាល 
កិច្ច ក្នុងវិស័យន្ះ ធ្វើករ 
ពិចារណតិចតួច 
ប៉៊ណោ្ណ្ះលើ ផលប៉ះពាល់ 
សង្គម ដ្លបង្កឡើង 
ដោយសារករគ្ប់ 
គ្ងសំណល់

អាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ង ខ្ត្ 
និងថ្ន្ក់ជាតិ

អង្គករ/សា្ថ្ប័នដ្លជួយ 
សម្ប សម្ួលវិស័យ 
ក្្ប្ព័ន្ធ

រៀបចំវ្ទិកដើម្បីឱ្យ 
មានករពិគ្្ះយោបល់ 
ស្ីពីគំរូសហកររវាង 
វិស័យផ្លូវករ 
និងក្្ប្ព័ន្ធ

ករចំណយ៖ ចំណយ
លើករចាប់ផ្ើមអន៊វត្ន៍
វិធីសាស្្ប្បកម្មវិធី 
ដើម្បី ជំរ៊ញឱ្យមាន ករ 
ចូលរួមពី វិស័យ ក្្ 
ប្ព័ន្ធ

អត្ថប្យោជន៍៖  ឱកស 
មួយចំនួន សម្្ប់ធ្វើករ
ច្ករំល្កប្្ក់ចំណូល
ដ្លបានពីករទាញ 
សមា្ភ្រៈមកប្ើ ប្្ស់ 
ឡើង វិញ និងករ ក្លំអ 
ជីវភ ពរស់នរបស់ 
ប្ជាពលរដ្ឋ ដ្លមាន 
ឱកស តិចតួច

 y ករគាំទ្ពី រដ្ឋ្ភិបាល 
ដើម្បីឱ្យមានកររៀប
ចំកិច្ចពិគ្្ះយោបល់ 
និងករធ្វើ សកម្មភព 
នន

 y ធនធានសម្្ប់ 
សម្បសម្ួល កិច្ច 
ពិគ្្ះយោបល់

 y ករគាំទ្ពី អ្នកជំនញ 
អន្រជាតិ ដ្លមាន 
បទពិសធន៍ធ្វើករ 
ងារជាមួយ នឹងវិស័យ 
ក្្ប្ព័ន្ធ

៥. ករអប់រំ និង 

យល់ដឹង

លទ្ធភព ផ្ន្កថវិក របស់ 
រដ្ឋ្ភិបាល នមាន 
កម្ិត សម្្ប់ករអប់រំ 
និងករបង្កើនករយល់ 
ដឹងរបស់ប្ជាពលរដ្ឋ

អាជា្ញ្ធរស្៊ក/ក្៊ង ខ្ត្ 
ប្តិបត្ិករ វិស័យឯកជន 

អង្គករពាក់ព័ន្ធដ្លធ្វើ
ករងារតាមសហគមន៍ 
អង្គករ/សា្ថ្ប័ន ដ្លជួយ 
សម្បសម្ួល

រៀបចំគំរូសម្្ប់បង្កើន 
ករយល់ដឹង ពីសំណល់ 
ដល់ប្ជាពលរដ្ឋ 
គោលដៅ

ករចំណយ៖ ចំណយ 
លើករចាប់ផ្ដើមអន៊វត្ 
វិធីសាស្្ប្បកម្មវិធី 
ដើម្បី អប់រំ និងជំរ៊ញឱ្យ 
មានករចូលរួមពី 
ប្ជាពលរដ្ឋ 

អត្ថប្យោជន៍៖  ផល 
ដ្ល បានពីករវិនិយោគ 
ក្នុងរយៈព្លវ្ង និង 
រយៈព្លខ្លី លើករក្ 
លំអឥរិយបថ របស់ 
ប្ជាពលរដ្ឋ

 y ករគាំទ្ពីរដ្ឋ្ភិបាល
ដល់កិច្ចពិគ្្ះ 
យោបល់ន តាម 
សហគមន៍ 

 y ធនធាន សម្្ប់ 
រៀបចំសកម្មភព 
និងសមា្ភ្រៈនន 
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ក្នុងអំឡុងព្លអន៊វត្ គម្្ងសាកល្បងន្ះ កិច្ចសម្ប 
សម្ួលរួមគា្ន្របស់ដ្គូអន៊វត្ គឺមានភពចាំបាច់ជាពិស្ស។ ករ  
ជួយសម្បសម្ួលន្ះ នឹងជួយពង្ឹងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ 
នព្លបច្ចុប្បន្នឡើងវិញជាមួយគោលបំណងច៊ងក្្យក្នុងករ
បង្កើតឱ្យមានប្តិបតិ្ករប្កបដោយនិរន្ដភព និងមានប្សិទ្ធ ផ ល 
ដ្លនឹងនំឱ្យសម្្ចបានលទ្ធផលន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់កន់
ត្ល្អប្សើរនក្នុងរយៈព្លមធ្យម និងរយៈព្លវ្ង។

ករពិពណ៌នពីអ្នកចូលរួមនីមួយៗ និងតួនទីរបស់ពួកគ្ន
ក្នុងសកម្មភពអន៊វត្សាកល្បង មានដូចខាងក្្ម។

 y ក.ជ.អ.ច.៖ ដ្គូក្នងុករអន៊វត្អន៊ស្សរណៈន្ករយោគយល់ 
ជាមួយ អង្គករមូលនិធិ អាស៊ី។ ន្ះជាសា្ថ្ប័ន ជាតិទទួលខ៊ស
ត្ូវក្នុងករបញ្ជ្្បនិរន្ដរភពទៅក្នុងគ្ប់ទិដ្ឋភពទាំងអស់ន្
សកម្មភពស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ។

 y តួនទីក្នុងករអន៊វត្សាកល្បង៖ សម្បសម្ួល សកម្មភព 
ជាមួយអង្គករមូលនិធិ អាស៊ី និងផ្ដល់ធាត៊ចូលផ្ន្កធនធាន 
មន៊ស្ស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លចាំបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្
សាកល្បង។

 y នយកដ្ឋន្គ្ប់គ្ងសំណល់រឹងរបស់ក្សួង/ក្សួង បរិសា្ថន្៖ 
ទទួលខ៊សត្ូវក្នុងករមើលខ៊សត្ូវផ្ន្ក  និយ័តកម្មលើសកម្ម
ភពគ្ប់គ្ងសំណល់ថ្ន្ក់ជាតិ។

 y តួនទីក្នងុករអន៊វត្សាកល្បង៖ ផ្ដល់ករគំាទ្ក្នងុកិច្ចឆ្លើយតប 
ចំពោះសំណួរននពាក់ព័ន្ធជាមួយកំណ្ទម្ង់ទាក់ទងជា មួយ 
បច្ច្កវិទ្យា និងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ ក៏ដូចជា អភិបាល  
កិច្ចជាទូទៅលើប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់។ ផ្ដល់ធាត៊ចូលផ្ន្ក 
ធនធានមន៊ស្សដ្លចាំបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្សាកល្បង។

 y ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ៖ុ សា្ថប័្ននំម៊ខរបស់រដ្ឋភិ្បាល
ដ្លឆ្លើយតបចំពោះសំណួរស្ដីពីករមើលខ៊សត្ូវផ្ន្កសារ
ពើ ពន្ធ និងថវិក។

 y តួនទីក្នុងករអន៊វត្សាកល្បង៖ ដឹកនំលើសំណួរពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយករមើលខ៊សត្ូវផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ ករយកថ្ល្ស្វា និង
ករធ្វើកញ្ចប់ថវិកសម្្ប់ករគ្ប់គ្ងសំណល់។ ផ្ដល់ធាត៊
ចូលធនធានមន៊ស្សដ្លចាំបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្គម្្ង
សាកល្បង។

 y ក្សួងមហាផ្ទ្/គ.ជ.អ.ប៖ សា្ថ្ប័ននំម៊ខរបស់រដ្ឋ្ភិបាល 
ទាក់ទងជាមួយសំណួរស្ដីពីវិមជ្ឈករ ករមើលខ៊សត្ូវករងារ 
ផ្ទ្ក្នុង  និងករសម្បសម្ួលរវាងអង្គភពរដ្ឋ្ភិបាល។

 y តួនទីក្នុងករអន៊វត្សាកល្បង៖ នំម៊ខលើសំណួរទាក់ទង
ជាមួយអភិបាលកិច្ច ជាពិស្សលើសំណួរដ្លទាមទារឱ្យ
មានករបកស្្យបញ្ជក់្ឱ្យច្បាស់សម្្ប់កំណ្ទម្ង់បន្ថម្
ទៀត និងករមើលខ៊សត្ូវកន់ត្ប្សើរឡើងលើករគ្ប់
គ្ងសំណល់។ ផ្ដល់ធាត៊ចូលផ្ន្កធនធានមន៊ស្សដ្លចាំ  
បាច់សម្្ប់ករអន៊វត្គម្្ងសាកល្បង។

 y ខ្ត្ក្ប៖ អាជា្ញ្ធរមើលខ៊សត្ូវកិច្ចកររបស់ខ្ត្ក្ប ដ្ល
មានតួនទីជាច្ើនក្នងុព្លបច្ចប្ុបន្នក្នងុករគ្ប់គ្ងសំណល់
ក្នុងក្៊ងក្ប។

 y តួនទីក្នងុករអន៊វត្សាកល្បង៖ ចូលរួម និងចូលរួមចំណ្កក្នងុ 
កិច្ចពិភក្សា ដើរតួនទីប្កបដោយករសា្ថ្បនក្នុងករដោះ
ស្្យសំណួរស្ដពីីករទទួលខ៊សតូ្វមើលខ៊សតូ្វលើសំណល់ 
ដ្លបច្ចប្ុបន្នមានភពមិនច្បាស់លាស់។ ផ្ដល់ធាត៊ចូលធនធាន 
មន៊ស្សដ្លចាំបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្គម្្ងសាកល្បង។ 

 y ក្៊ងក្ប៖ អាជា្ញ្ធរមើលខ៊សត្ូវលើកិច្ចកររបស់ក្៊ងក្ប។
 y តួនទីក្នងុករអន៊វត្សាកល្បង៖ ចូលរួម និងចូលរួមចំណ្កក្នងុ 

កិច្ចពិភក្សា ដើរតួនទីប្កបដោយករសា្ថ្បនក្នុងករដោះ
ស្្យសំណួរស្ដពីីករទទួលខ៊សតូ្វមើលខ៊សតូ្វលើសំណល់ 
ដ្លបច្ចុប្បន្នមានភពមិនច្បាស់លាស់។ ផ្ដល់ធាត៊ចូលធន
ធានមន៊ស្សដ្លចំាបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្គម្្ងសាកល្បង។

 y អង្គករមូលនិធិ អាស៊ី៖ ដ្គូក្នុងករអន៊វត្ អន៊ស្សរណៈន្ករ 
យោគយល់ជាមួយ ក.ជ.អ.ច. និងដឹកនំករសម្បសម្ួល
សកម្មភពក្៊មករងារ។ 

តួនទីក្នុងករអន៊វត្សាកល្បង៖ សម្បសម្ួលកិច្ចសន្ទន 
និងករសម្្ចចិត្ក្នុងករគាំទ្ដល់ករអន៊វត្សកម្មភពអន៊វត្
សាកល្បងឱ្យមានប្សិទ្ធភព។ ផ្ដល់ធាត៊ចូលផ្ន្កធនធនមន៊ស្ស 
និងករគាំទ្ជំនួយបច្ច្កទ្ស ដ្លចាំបាច់សម្្ប់ករអន៊វត្ 
គម្្ង សាកល្បង។

តារាងទី ៥ បងា្ហញ្ពីតមូ្វករ ធាត៊ចូលពីសា្ថប័្នដ្គូទំាង ០៦ 
ដើម្បីអន៊វត្សកម្មភពសាកល្បងណដ្លបានព្មព្ៀងគា្នរួ្មគា្ន។្

តារាងទី ៥៖ ធាតុចូលសំខាន់ៗដែលតែូវការពីដែគូនៅក្នុងសកម្មភាពអនុវត្តសាកលែបងដែលតែូវបានស្នើឡើងទាំង ០៥

សា្ថែប័នដែគូ អភិបាលកិច្ច បច្ចែកវិទែយា/
បែព័ន្ធ 

សែវាបែមូលសំណល់ គែបដណ្ដប់ 
ទាំងសែុង /កន្លែងចាក់ សំរាម

វិស័យ កែែ 
បែព័ន្ធ

ការអ ប់រំ/ការលើក 
កម្ពស់ការយល់ដឹង

ក.ជ.អ.ច. ü ü

ក្សួងបរិសា្ថ្ន/នយកដ្ឋ្ន 
គ្ប់គ្ង សំណល់រឹង 

ü ü ü

ក្សួងមហាផ្ទ្/គ.ជ.អ.ប ü ü ü

ខ្ត្ក្ប ü ü ü

ក្៊ងក្ប ü ü ü ü

អង្គករមូលនិធិ អាស៊ី ü ü ü ü ü

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 35



ស្បតាមគោលបំណងន្សកម្មភពសាកល្បងដ្លលើកឡើង 
ខាងក្្មន្ះ ជាអន៊សាសន៍គោលនយោបាយមួយចំនួន ដ្ល 
មានលក្ខណៈប្ទាក់ក្ឡាគា្ន្។ អន៊សាសន៍ទាំងន្ះ ត្ូវបាន 
រៀបចំ ឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមសំខាន់ៗក្នុងករ
គ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លត្ូវបានកំណត់រកឃើញក្នុងខ្ត្ក្ប និង 
ត្ូវក្សម្ួលបន្ថ្មទៀត ផ្អ្កតាមលទ្ធផលន្សកម្មភពសាក
ល្បងនីមួយៗ។ អន៊សាសន៍ទំាងន្ះ ឆ្លើយតបចំពោះគោលបំណង
ជាច្ើនក្នងុព្លជាមួយគា្ន ្ ប៊៉ន្្ ផ្្តជំ៊វិញទស្សនទានជាមូល ដ្ឋន្ 
មួយចំនួន ដូចជា ករអភិវឌ្ឍប្តង និរន្រភពបរិសា្ថ្ន ស្ដ្ឋកិច្ច 
ចក្្ ករលើកកម្ពស់ជីវភពរស់ន និងប្សិទ្ធភពចំណយ។

សកម្មភពសាកល្បងសំខាន់ៗ ដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង 
ទស្សនទាននីមួយៗរួមមាន៖

១. ពង្ឹង ករិយល័យសាធារណៈករ  ដឹកជញ្ជូន អនម័យ 
បរិសា្ថ្ន និង សណ្ត្ប់ធា្ន្ប់សាធារណៈ ក្នុងរដ្ឋបាលក្៊ងក្ប៖ 
សកម្មភព ន្ះ មានគោលបំណងពងឹ្ងគណន្យ្យភពរបស់
អាជា្ញ្ធរក្៊ងលើករគ្ប់គ្ងសំណល់ នមូលដ្ឋ្ន ជាមួយ
គា្ន្នឹងករផ្ល់លទ្ធភពបង្កើនករយល់ដឹងរបស់មន្្ី ក្៊ងពី
ប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង។ សកម្មភពន្ះ ជាករផ្្ត
ផងដ្រលើករធាននូវភពជោគជ័យន្ករផ្ទរ្តួនទីតួ្តពិនិត្យ
ស្វាគ្ប់គ្ងសំណល់ ទៅឱ្យអាជា្ញ្ធរក្៊ងក្ប ជាពិស្ស
ករិយល័យដ្លទើបបង្កើតថ្មី ឱ្យមាន ចំនួន មន្្ី និង ថវិក 
គ្ប់គ្្ន់។
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ អភិបាលកិច្ច 

២.  រៀបចំប្ព័ន្ធពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ ដើម្បីគាំទ្ករ ធ្វើ 
វិមជ្ឈករ និងករក្លំអប្តិបតិ្ករគ្ប់គ្ង សំណល់ រឹង តាម 
រយៈ ករផ្្តលើករគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ៖  ដើម្បីធាន ប្សិទ្ធ 
ភព ប្តិបត្ិករ និងដំណើរករប្ព័ន្ធឱ្យបានរឹងមាំ ចាំបាច់
ត្ូវយកចិត្ទ៊កដក់បន្ថ្មលើប្ព័ន្ធពិនិត្យតាមដន និង វាយ 
តម្ល្។ គួរមានករផ្្តករយកចិត្ទ៊កដក់ប្បន្ះលើ 
ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ង ដូចជា ករបំព្ញករងារផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ 
និងរដ្ឋបាលរបស់អង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់ ដោយធ្វើករ 
សម្បសមួ្លជាមួយនឹងសា្ថ្ប័នដ្លធ្វើករត្ួតពិនិត្យន 
ថ្ន្ក់ជាតិ និងថ្ន្ក់ក្្មជាតិ ក៏ដូចជាផ្សារភ្ជ្ប់ទំនក់ទំនង 
ជាមួយករពិនិត្យតាមដនប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង
ន ក្នុងមូលដ្ឋ្នផងដ្រ។ ករស្វ្ងយល់ឱ្យបានគ្ប់ជ្៊ង
ជ្្យពីប្ភ្ទសំណល់ និងបរិមាណសំណល់ មានសារៈ
សំខាន់យ៉្ងខា្ល្ំងសម្្ប់កររៀបចំផ្នករប្តិបត្ិករ និង 
ករវិនិយោគ ព្មទាំងករធ្វើស្ចក្ីសម្្ចចិត្ក្នុងករគ្ប់
គ្ងសំណល់ ជាពិស្ស ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបគ្ប់គ្ង 
ប្ភ្ទសំណល់ផ្ស្ងៗគា្ន្។
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ អភិបាលកិច្ច

៣. កំណត់ពីធនធានដ្លចាំបាច់ ដើម្បីសម្្ចគោលដៅន្ករ
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹងទីក្៊ង និងរៀបចំយ៊ទ្ធសាស្្បង្កើន 
ចំណូល ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្ូវករចាំបាច់៖ ស្បគា្ន្នឹង
ករពង្ឹងករយកចិត្ទ៊កដក់លើករពិនិត្យតាមដន និង 
វាយតម្ល្ អាជា្ញ្ធរដ្លពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្ត្ និងក្៊ងក្ប ត្ូវ  
ធានឱ្យមានករផ្ល់ធនធានឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីគាំទ្ 
ដល់ករសម្្ចគោលបំណងន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់តាម 
រយៈភព ដ្គូ នមូលដ្ឋ្ន។ ន្ះតម្ូវឱ្យមានករវិភគលើ 
ជម្ើសយន្ករផ្ល់ថវិក គាំទ្ដល់ប្តិបត្ិករគ្ប់គ្ង 
សំណល់រឹង។ នព្លបច្ចុប្បន្ន ប្តិបត្ិករនក្នុងខ្ត្ក្ប 
ពឹងអាស័្យលើករប្មូលថ្លស្្វាគ្ប់គ្ងដោយប្តិបតិ្ករ 
វិស័យឯកជនដ្លនំឱ្យស្វាប្មូល សំរាមន្ះ ផ្្តករ 
យកចិត្ទ៊កដក់ភគច្ើនលើតម្ូវកររបស់ សហគ្្ស 
 ពាណិជ្ជកម្មដ្លជាអ្នកបង្កើតសំរាមក្នុងទ្ង់ទ្្យធំ។ ដើម្បី
យកចិត្ទ៊កដក់ឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់លើករគ្ប់គ្ងសំណល់
ន ថ្នក់្សហគមន៍ ថវិកសម្្ប់ប្តិបតិ្ករសំណល់ចំាបាច់
ត្ូវមានករពង្ីក និងស្វ្ងរកបន្ថ្មពីប្ភពផ្ស្ងៗ។
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ អភិបាលកិច្ច 

៤. សាកល្បង គំរូភពជាដ្គូវាងរដ្ឋ  និងវិស័យឯកជន ដ្លរួម 
បញ្ចូលករលើកទឹកចិត្ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច ដើម្បីគាំទ្ករញ្ក  
សំរាមនប្ភពដើមផ្ទល់្ដ្លជាផ្នក្មួយន្ ស្ដ្ឋកិច្ចចក្្ ៖  
គម្្ង លើក ទឹកចិត្ផ្ន្កស្ ដ្ឋកិច្ច ត្ូវបានរកឃើញថ មាន 
ប្សិទ្ធភពក្នុងករបង្កើន ករចូល រួម ក្នុង ករ ញ្ក សំណល់។ 
រដ្ឋបាល ក្៊ងក្ប អាចទទួលបានលទ្ធផលន្ះ តាមរយៈករ
អន៊វត្គំរូសាកល្បងដ្លមានឈ្ម្ះថ ធនគារ សំណល់។ 
ប្ជាពលរដ្ឋ អាចទទួលបានករទូទាត់ជាសាច់ប្្ក់ពីសំរាម
ស្ងួត (បា្ល្ស្ទិក លោហៈ និង អាល៊យមីញ៉ូម ជាដើម) ដ្លបាន 
យកទៅដក់នធនគារ។ គំរូមួយទៀត  គឺជាករដក់ បញ្ចូល 
កម្មករ ក្្ ប្ព័ន្ធ ទៅ ក្នុង ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លមាន
ស្្ប់។ ករខិតខំបឹ្ងប្្ងប្មូលសំរាមរបស់កម្មករក្នងុវិស័យ 
ក្នងុ និងក្្ប្ព័ន្ធ អាចកត់បន្ថយបរិមាណសំរាមនទីលាន 
ចាក់សំរាមក្នុងខ្ត្ក្ប ព្មទាំងជួយគាំទ្ដល់ករលើក  
កម្ពស់ជីវភពរស់នរបស់ប្ជាពលរដ្ឋងាយរងគ្្ះផងដ្រ។ 
រដ្ឋបាលក្៊ងក្ប គួរត្ បង្កើត កន្ល្ងប្មូលសំរាមស្ងួតដ្ល
អាចក្ច្ន្បាន និងធ្វើករងារជាមួយនឹងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ 
ដើម្បីបង្កើតគំរូសហករគា្ន្សម្្ប់ករប្មូល និងលក់ 
សំណល់ ដ្លអាចក្ច្ន្ បានទៅជាផលិតផលថ្មី និងប្ភព 
ន្ ថមពល។ ភពជា ដ្ គូ ជាមួយដ្ប៉ូទិញ-លក់អ្តចាយ 
និង/ឬវិស័យឯកជន គួរត្ជាផ្នក្មួយន្គំរូ សាកល្បង ទំាង ពីរ 
ផងដ្រ ដើម្បីបញ្ជូនសំណល់ទៅកន់កន្ល្ងក្ច្ន្សំណល់។
 សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ ករអប់រំ និងករយល់ដឹង 
និងតួនទីរបស់វិស័យក្្ប្ព័ន្ធ

5> ការផ្ដត្ការយកចិត្តទុកដាក់លើកំណ្ទម្ង់គោលនយោបាយ

36 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



៥. បង្កើតភពជាដ្គូ ដើម្បីសាកល្បងករផលិតជីវឧស្ម័នព ី
សណំលស់រីរាង្គពីផ្សារនខត្ក្ប្ តាមរយៈករបំបក្ដោយ 
គា្មន្អ៊កសី៊ស្ន (Anaerobic Digestion) ដ្លអាចបញ្ចៀស
សំណល់សរីរាង្គច្ញពីទីលានចាក់សំរាមច៊ងក្្យ និង 
ធ្វើករ សិក្សា សមិទ្ធិលទ្ធភព  ន្ករធ្វើជីកំប៉៊ស្ននឹងប្ភព
សំណល់ផ្ទ្ល់ ៖ ទីផ្សារ និងកន្ល្ងផ្ល់ស្វាអាហារ រួមទាំង 
កន្ល្ងក្ច្ន្អាហារផ្ស្ងទៀត បង្កើតបានសំណល់សរីរាង្គ 
ក្នុងបរិមាណដ៏ច្ើន។ សំណល់សរីរាង្គ អាចប្ើប្្ស់ជាវត្ថុ
ធាត៊ដើមសម្្ប់ដំណើរករឡជីវឧស្ម័ន ដ្លជាដំណើរករ
មួយជួយកត់បន្ថយបរិមាណសំរាមក្នងុព្លជាមួយគា្នអ្ាចជួយ
ផលិតជីវឧស្មន័បានផងដ្រ។ ទីផ្សា រក្នងុក៊្ងក្ប ផ្ល់ឱកស
សាកល្បងគំនិតផ្ួចផ្ដើមន្ះជាមួយនឹង កម្មវិធីឡជីវឧស្ម័ន 
ជាតិ ដើម្បីគាំទ្ដល់និរន្រភពក្នុងករធ្វើប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់
រឹងក្នុងក្៊ងក្ប។ សំណល់សរីរាង្គ ក៏ជាឱកស មួយ ទៀត 
សម្្ប់ ធ្វើជីកំប៊៉ស្ សម្្ប់ប្ើប្្ស់ក្នងុ វិស័យ កសិកម្ម។ ក៊្ង 
ក្ប គួរត្ធ្វើករ វាយ តម្ល្ សមិទ្ធិលទ្ធភព សម្្ប់ករធ្វើជី  
កំប៉៊ស្ននឹងកន្ល្ងផ្ទ្ល់នក្នុងតំបន់ដ្ល មិនទទួលបាន 
ករផ្ល់ ស្វាប្មូលសំរាម។
  សកម្មភពសាកល្បង ន ក្្ម៖ បច្ច្កវិទ្យា និងប្ព័ន្ធប្ប 
វិមជ្ឈករ

៦. បង្កើតផ្នទីបងា្ហញ្ផ្លវូដើម្បីសម្្ចឱ្យបាននូវករប្មូលសំរាម
ទូទាំងខ្ត្ក្ប៖ ករពង្ីកករគ្បដណ្ដប់ន្ករប្មូល 
សំរាមឱ្យបានទាំងស្៊ង មានសារៈសំខាន់ ដើម្បីឆ្លើយតប  
ចំពោះបញ្ហ្ប្ឈមន្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ដ្លខ្ត្ក្ប
កំព៊ង ជួបប្ទះ។ ករជំរ៊ញឱ្យមានករប្មូលសំរាមទូទាំង 
ខ្ត្ប្បន្ះ នឹង ជួយឱ្យរដ្ឋបាលខ្ត្ក្ប អាចឆ្លើយតប  
ចំពោះបញ្ហ្ន្ករដ៊តសំរាមពាសវាលពាសកល និងបញ្ហ្ 
កើន ឡើង បា្ល្ស្ទិកក្នុងសម៊ទ្ផងដ្រ។ ករកំណត់គោលដៅ 
ច្បាស់លាស់ និងជំហានដ្លចាំបាច់ ជាមាគា៌្បងា្ហ្ញផ្លូវ 
យ៉្ង ច្បាស់ ដើម្បីឈានទៅសម្្ចគោលដៅ។
 សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ ស្វាប្មូលសំរាមគ្ប 
ដណ្ដប់ទាំងស្៊ង និងក្លំអទីលានចាក់សំរាម

៧. រៀបចំផ្នករសកម្មភព ដើម្បីធានឱ្យមានទីលានចាក់សំរាម
ត្ឹមត្ូវ និងក្លំអប្តិបត្ិករដោយ វិធីសាស្្  ដ្ល 
ចំណយ ទាប ដើម្បីកត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្ន៖ ខ្ត្ 
ក្ប គួរត្ផ្្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើករក្លំអប្តិបត្ិ
ករនទីលានចាក់សំរាម។ ផ្លូវចូលទៅកន់ទីលានន្ះគួរត្
ជួសជ៊ល និងករប្តិបត្ិករ គួរត្ផ្ល្ស់ប្ូរ តាមរយៈករកត់ 
បន្ថយករដ៊តសំរាម ករទ៊ក ដក់ សំរាមឱ្យបានសមស្ប និង
ករប្ើប្្ស់សមា្ភ្រសម្្ប់គ្បសំរាមជាប្ចាំ  ដើម្បីជួយ 
កត់ បន្ថយ ផលប៉ះពា ល់បរិសា្ថ្ន។  
 សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ ស្វាប្មូលសំរាមគ្ប 
ដណ្ដប់ទាំងស្៊ង និងក្លំអទីលានចាក់សំរាម

៨. គាំទ្ដល់ករអន៊វត្គំនិតផ្ួចផ្ើមបង្កើនករយល់ដឹង ដើម្បី 
អប់រំប្ជាពលរដ្ឋពីសារៈសំខាន់ន្ករចោលសំរាមឱ្យបានតឹ្ម 
ត្ូវ ផលប៉ះពាល់ទៅលើស៊ខភព និងបរិសា្ថ្នដ្លបង្កឡើង 
ដោយសារករដ៊តសំរាម និងករផកពិន័យចំពោះករណី 
ចោលសំរាមព៊ំបានត្ឹមត្ូវ៖ មានត្តាមរយៈករគាំទ្ និង
ករជំរ៊ញឱ្យមានករចូលរួមពីប្ជាពលរដ្ឋនមូលដ្ឋ្នត្ 
ប៉៊ណោ្ណ្ះ ដ្លអាចធ្វើឱ្យមានភពជឿនលឿនពិតប្្កដ  
ឆ្ព្ះទៅរកករក្លំអករគ្ប់គ្ងសំណល់។ ករបងា្ហ្ញពី
សញ្ញយ្៉្ងរឹងមំារបស់អ្នកដឹកនំនមូលដ្ឋន្ គឺជាករបងា្ហញ្ 
ពីករប្្ជា្ញ្ចិត្អន៊វត្សកម្មភព  ដើម្បីផ្សព្វ ផ្សាយសារន្ះ ។ 
សកម្មភពទាំងន្ះ អាចរួមមានកររៀបចំយ៊ទ្ធនករសមា្អ្ត
ឆ្ន្រ ដោយមានករដឹកនំពីមន្្ីនមូលដ្ឋ្ន កររៀបច ំ 
ពឹ្តិ្ករណ៍ផ្សារភ្ជប់្ជាមួយនឹងករញ្កសំរាម ករកត់បន្ថយ
ករប្ើប្្ស់បា្ល្ស្ទិក ឬករប្្ជា្ញ្មិនដ៊តសំរាមតាមទីវាល 
និង មិនចោលសំរាមខ៊សច្បាប់ជាដើម។ 
សកម្មភពសាកល្បងនក្្ម៖ ករអប់រំ និងករយល់ដឹង
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6> សន្និដា្ឋ្ន

លក្ខណៈប្ជាសាស្្ និន្នក្រឈានឡើងន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច 
និងកំណើនវិស័យទ្សចរណ៍ ដើរតួនទីសំខាន់ ក្នុងករព្យាករណ៍
ទ៊កពីស្ចក្ដីត្ូវករក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់នព្លអនគតក្នុង
ខ្ត្ក្ប។ ចនោ្ល្ះខ្វះខាតក្នុងករឆ្លើយតបចំពោះស្ចក្ដីត្ូវករ 
របស់វិស័យសំណល់នព្លបច្ចុប្បន្ន បង្កឱ្យមានបញ្ហ្ប្ឈមគួរ
ឱ្យកត់សមា្គ្ល់រួចទៅហើយ។

ថ្វីបើនមានសំណួរជាច្ើនក្ដី យើងសង្ក្តឃើញ យ៉្ង 
ច្បាស់ ថ បញ្ហ្ប្ឈមដ៏ធំបំផ៊តមួយក្នុងករក្លំអករគ្ប់គ្ង
សំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប ព៊ំម្នជាបញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យានោះ
ទ្ ផ្ទុយទៅវិញ គឺជាបញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កអភិបាលកិច្ចន្វិស័យ
ន្ះ។ បញ្ហប្្ឈមផ្នក្អភិបាលកិច្ចដ៏លើសលប់ទំាងអស់ ន្ះ ជា 
លទ្ធផលធ្វើឱ្យភពមិនច្បាស់លាស់ផ្ន្កថវិក និងដ្ន សមត្ថកិច្ច 
គ្ប់គ្ង ក៏ដូចជាសញ្ញ្ន្ករភន់ច្លំ ថតើ សមត្ថកិច្ចកម្ិត 
ណខ្លះ ថ្ន្ក់ជាតិ ថ្ន្ក់ខ្ត្ ឬថ្ន្ក់ក្៊ង ដ្លគោរពតាមបទដ្ឋ្ន 
គតិយ៊ត្ិនព្លបច្ចុប្បន្ន ឬថតើ ជាក់ស្ដ្ងសមត្ថកិច្ច ផ្អ្កទៅលើ
ករអន៊វត្នព្លកន្លងមកត្ប៉៊ណោ្ណ្ះ ឬយ៉្ងណ។

ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដ្លត្ូវផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់ 
ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្អភិបាលកិច្ចទាំងអស់ន្ះ រួមមាន៖

 y ករអន៊វត្វិមជ្ឈករឱ្យបានព្ញល្ញ និងអន៊លោមតាមទាំង 
ស្៊ ងជាមួយអន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣ ស្ីពីករ គ្ប់គ្ង សំរាម  
សំណល់រឹងទី ប្ជ៊ំជន។

 y ករកសាងសមត្ថភពរបស់មន្្ីមូលដ្ឋ្ន ដើម្បីឱ្យគាត់អាច
ប្កន់ខា្ជ្ប់នូវករទទួលខ៊សត្ូវរបស់ខ្លួនក្នុងករគ្ប់គ្ង 
សំណល់ប្កបដោយប្សិទ្ធភព។

 y ករអភិវឌ្ឍយន្ដករដ្លជួយធានលំហូរធនធានសម្្ប់ករ
វិនិយោគចាំបាច់ក្នុងវិស័យន្ះ។

 y ករបង្កើតក្បខ័ណ្ឌដ៏រឹងមាំ ក្នុងនោះរួមមានទាំងវិធានករ 
សម្្ប់ ករពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្ និងករប្មូល 
ទិន្នន័យ ដ្លអន៊ញ្ញត្ឱ្យអាចតាមដនលទ្ធផលន្ករអន៊វត្
ករងារ។

ចំណុចខា្ល្ំងរបស់ករសិក្សាន្ះ គឺជាករនំយកទស្សនទាន 
ចម្៊ះជាច្ើនពីសា្ថ្ប័នរដ្ឋ្ភិបាលជាច្ើន ដ្លសា្ថ្ប័ននីមួយៗ 
ចូលរួមចំណ្កតាមវិធីផ្ស្ងៗគា្ន្ចំពោះករបំព្ញម៊ខងាររបស់
ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនទូទាំងប្ទ្សកម្ពុជា។ ករផ្ដួច 
ផ្ដើម គំនិតន្ះ ផ្អ្កលើករចូលរួមរបស់រដ្ឋ្ភិបាលទាំង ០៣ ថ្ន្ក់ 
ពោលគឺថ្ន្ក់ក្៊ង ថ្ន្ក់ខ្ត្ និងថ្ន្ក់ជាតិ រួមជាមួយករគាំទ្របស់
អង្គករអន្រជាតិ ពោលគឺ អង្គករមូលនិធិ អាស៊ី។

ករវិភគក្នុងរបាយករណ៍ន្ះ បានផ្ល់នូវចំណុចចាប់ផ្ដើម
សម្្ប់កិច្ចពិភក្សាក្នុងករឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ្ ប្ឈមននក្នុង
ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង រួមទាំងបញ្ហ្ប្ឈមផ្្នកអភិបាលកិច្ច 
ដ្លក្៊ងក្បជួបប្ទះ និងបានបងា្ហ្ញផ្លូវឆ្ព្ះ ទៅម៊ខជាច្ើន 
ដ្ល អាចយកទៅអន៊វត្បាននទីក៊្ងផ្ស្ងទៀតក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា។
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ឧបសម្ពន័្ធ១៖ការសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធមុនការចុះប្មូលទិន្នន័យ

ការសិកែសាឯកសារពាក់ព័ន្ធមុនការចុះបែមូលទិន្នន័យ

គមែែង៖ គោលនយោបាយ និងការធ្វើផែនការស្តីពីការគែប់គែងសំណល់រឹងទីបែជុំជនសមែែប់ខែត្តកែប

ខ្មីន ឆ្ន្ំ ២០១៩

ដែគូ៖  ក្៊មប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភព ក្សួងបរិសា្ថ្ន ល្ខាធិកររដ្ឋ្នគណៈកមា្ម្ធិករជាតិសម្្ប់ 
 ករអភិវឌ្ឍតាមប្បប្ជាធិបត្យ្យនថ្ន្ក់ក្្មជាតិ 

គាំទែែំដោយ៖  អង្គករមូលនិធិអាស៊ី 

រៀបចំដោយ៖  Christopher Godlove, THINKCities

១�១� សាវតារ

កិច្ចពិភក្សាជាមួយ ក្៊មប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភព 
និងក្សួងបរិសា្ថ្ន បានផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើករសា្ថ្បន
បន្ថ្មលើបទពិសធន៍របស់ខ្ត្ក្បក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ 
ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានគំរូ ទីក្៊ងប្តង និងដើម្បីគាំទ្ដល់កិច្ចខិតខំ  
ក្នុងករធ្វើផ្នករយ៊ទ្ធសាស្្សម្្ប់ទីក្៊ងគោលដៅ ដ្លត្ូវ
បានធ្វើឡើងដោយវិទ្យាសា្ថ្នអភិវឌ្ឍន៍ប្តងសាកល។ បន្ថ្មលើ
ករទទួលសា្គ្ល់ពីសំណក់សហគមន៍អាសា៊្នក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧ ថ 
ក្៊ងក្ប ជាទីក្៊ងមាននិរន្រភពផ្ន្កបរិសា្ថ្ន បទពិសធន៍របស់ 
ក្៊ងក្ប ត្ូវបានយកគ្ចាប់អារម្មណ៍យ៉្ងខា្ល្ំង សម្្ប់យកទៅ
ប្ើប្្ស់ជាគំរូដល់ក្៊ងគោលដៅដទ្ទៀត ក្នុងករធ្វើករវាយ 
តម្ល្លើយ៊ទ្ធសាស្្គ្ប់គ្ងសំណល់នព្លអនគត។

១� សែចក្ដីផ្ដើម

អង្គករមូលនិធិអាសី៊ កំព៊ងធ្វើករងារជាដ្គូជាមួយ ក៊្មបឹ្ក្សា
ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភព លើករសិក្សាមួយ ដោយផ្ដត្ករយក
ចិត្ទ៊កដក់លើករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងក្នងុក៊្ងក្ប។ ករសិក្សា 
ន្ះ តូ្វបានរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហប្្ឈមក្នងុករក្លំអ
ករអន៊វត្ និងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងទីប្ជំ៊ជន នក្នងុក៊្ងមាន 
ទំហំតូច និងមធ្យម ដូចជាក៊្ងក្បជាដើម។ ទីបឹ្ក្សាជាតិពីររូប និង 
ទីបឹ្ក្សាអន្រជាតិមួយរូប នឹងធ្វើករសិក្សារួមគា្នជ្ាមួយអ្នកតំណង 
របស់រាជរដ្ឋភិ្បាលកម្ពជុា និងប៊គ្គលិករបស់អង្គករមូលនិធិអាសី៊។

ឯកសារ "ករសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធម៊នករច៊ះប្មូលទិន្នន័យ" 
នព្លន្ះ តូ្វបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយសមួ្លដល់ករយល់ដឹងពី
គោលនយោបាយ អភិបាលកិច្ច ហ្ដ្ឋរ្ចនសម្ពន័្ធ ធនធាន ករ ធ្វើ 
ផ្នករ សមត្ថភព និងលិខិតបទដ្ឋន្គតិយ៊តិ្ដ្លនឹងជះឥទ្ធពិល
ដល់ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងក្នងុខ្ត្ក្បនព្លបច្ចប្ុបន្នន្ះ និង 
នព្លអនគត។ ក្នងុអំឡុងដំណក់កលទីពីរន្គម្្ងន្ះ ក៊្ម 
ករងារ នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្ទល់្ទៅខ្ត្ក្ប ដ្លជាឱកសសម្្ប់
ករសិក្សាពីករអន៊វត្ និងសា្ថន្ភពក្នងុករគ្ប់គ្ងកកសំណល់
ដោយផ្ទល់្ និងដើម្បីប្មូលព័ត៌មានបន្ថម្ទៀតស្ដពីីករគ្ប់គ្ង
សំណល់រឹងក្នងុមូលដ្ឋន្។

រូបភាពទី ១៖ យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីការញែក 
សំរាមនៅទីបែភព (Heng, 2017)

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 39



ទិដ្ឋភពសំខាន់ៗជាច្ើនដ្លទាមទារឱ្យមានករយកចិត្ 
ទ៊កដក់ និងដ្លត្ូវបានលើកឡើងពីសំណក់អាជា្ញ្ធរ រួមមាន៖

 y ករក្ច្ន្សំណល់/ករទាញយកធនធានមកប្ើប្្ស់វិញ

 y ករផ្ល្ស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយ

 y ករចូលរួមពីអាជីវកម្ម និងវិស័យទ្សចរណ៍

 y ទីភ្ន្ក់ងារប្មូលសំណល់

 y ករផលិតជីកំប៉៊ស្

 y សមាហរណកម្មទីលានចាក់សំរាម

 y ករយកចិត្ទ៊កដក់ពិស្សចំពោះករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុង
ទីផ្សារ និងក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្ម។

ទិដ្ឋភពចំាបាច់មួយទៀត គឺករវាយតម្លល្ើឥទ្ធពិលន្វិមជ្ឈករ
មកលើករគ្ប់គ្ងសំណល់នខ្ត្ក្ប និងសហគមន៍នន 
ដ្លមានលក្ខណៈដូចខ្ត្ក្ប និងករបង្កើតគំរូករគ្ប់គ្ង 
សំណល់ដ្លមានលក្ខណៈសព្វជ្៊ងជ្្យ និងឆ្លើយតបចំពោះ
ចំណុចខ្សាយរបស់ប្ព័ន្ធនព្លបច្ចុប្បន្នផងដ្រ។

១�២� គោលបំណងនែការកំណត់កែបខ័ណ្ឌការងារ

គោលបំណងរបស់ករសិក្សាន្ះ គឺដើម្បីអភិវឌ្ឍករយល់ដឹង
ពីករអន៊វត្ក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ និងស្ចក្ដីត្ូវករនព្ល
អនគតក្នុងក្៊ងក្ប។ គោលបំណងទាំងអស់ន្ះ ត្ូវបានតាក់ 
ត្ង ឡើង ដើម្បីពង្ឹងករយល់ដឹងរបស់ដ្គូគម្្ង ក៏ដូចជា 
របស់ មន្្ីក្៊ងក្ប និងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសហគមន៍ផងដ្រ។ កិច្ច 
ពិភក្សា នឹងមានករចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗជាច្ើន រាប់ចាប់
តាំងពីមន្្ីគ្ប់កម្ិត វិស័យឯកជន និងអាជីវកម្ម ព្មទាំងអ្នកធ្វើ
ករងារផ្ន្កសំណល់ក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ។

គោលបំណងជាក់លាក់ រួមមាន៖

 y ស្វង្យល់ពីលំនំន្ករបង្កើតសំណល់រឹងក្នងុតំបន់គោលដៅ
ក្នុងខ្ត្ក្ប រួមទាំងករបោះចោលសំណល់នទីលានចាក់
សំរាម ករបោះចោលសំណល់ដោយខ៊សច្បាប់ និងករដ៊ត 
សំណល់

 y បង្កើនករយល់ដឹងពីលំនំ និងប្សិទ្ធផលន្ករ ប្មូល សំរាម

 y ស្វង្យល់ពីកត្្ាននដ្លជះឥទ្ធពិលលើអាកប្បកិរិយរបស់
គ្ួសារ និងអាជីវកម្មក្នុងមូលដ្ឋ្នទាក់ទងជាមួយករចោល
សំណល់

 y ស្វង្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្តួនទីយ្នឌ័រនក្នងុករគ្ប់គ្ង
សំណល់

 y ស្វ្ងយល់ពីវិធានករ (គោលនយោបាយ និង/ឬលិខិត 
បទដ្ឋ្ន គតិយ៊ត្ិ និង/ឬករផ្ដួចផ្ដើមគំនិត និងវិធានករ ន 
ថ្ន្ក់ខ្ត្) ដ្លដំណើរករបានល្អ/មិនបានល្អ ព្មទាំងកិច្ច
ខិតខំនព្លកន្លងមកដ្លត្ូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីក្លំអ
សា្ថ្នភពឱ្យប្សើរឡើង។

ករសិក្សា ក៏មានគោលបំណងស្វ្ងយល់ថតើអាជា្ញ្ធរ និង
អ្នកពាក់ព័ន្ធននក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ធ្វើកររួមគា្ន្យ៉្ងដូច
ម្្ច និងកំណត់រកថតើតួនទី និងទំនក់ទំនង គួរត្ូវបានពង្ឹង
បន្ថ្មទៀតដោយរបៀបណ ដើម្បីធានឱ្យប្ព័ន្ធមានករអភិវឌ្ឍ
ប្សើរឡើង។ បន្ទ្ប់ពីករសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងទស្សនកិច្ច 
ទៅទីតាំងផ្ទ្ល់ ព័ត៌មាន និងករវិភគ នឹងត្ូវបានប្ើប្្ស់ជា  
ធាត៊ចូលដើម្បីរៀបចំឯកសារសង្ខ្បគោលនយោបាយ ដ្លអាច 
ត្ូវបានពិចារណនថ្ន្ក់ជាតិ ជាកិច្ចគាំទ្ដល់ករក្លំអ 
ករ គ្ប់គ្ងសំណល់ទាំងមូលឱ្យបានកន់ត្ប្សើរឡើង។

១�៣� វិមជែឈការ និងការគែប់គែងសំណល់

ដំណើរករកំណ្ទម្ង់វិមជ្ឈករ បានចាប់ផ្ដើមក្នុងប្ទ្ស 
កម្ពុជានដើមទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ២០០០ ដើម្បីពិនិត្យក្សម្ួលឡើង 
វិញលើទំនក់ទំនងរវាងអាជា្ញ្ធរថ្ន្ក់ជាតិ ថ្ន្ក់ខ្ត្ និងថ្ន្ក ់
មូលដ្ឋន្ និងបានជះឥទ្ធពិលលើករផ្ដល់ស្វាននក្នងុទីប្ជំ៊ជន។  
នក្នុងវិស័យសំណល់ វិមជ្ឈករ បានធ្វើឱ្យករងារប្មូល និង 
ចោលសំណល់ភគច្ើន ត្ូវបានជួលទៅឱ្យក្៊មហ៊៊នឯកជន 
ដោយក្នងុនោះ ក៊្មហ៊៊នសី៊នទី្ ដ្លជាប្តិបតិ្ករប្មូលសំណល់
ក្នុងក្៊ងភ្នំព្ញ គឺជាក្៊មហ៊៊នល្ចធ្ល្ជាងគ្បំផ៊ត។ ថ្វីបើ 
យ៊ទ្ធសាស្្គ្ប់គ្ងសំណល់ន្ះ ពឹងផ្អក្យ្៉ងខា្ល្ងំលើជំនញ និង
ភពដ្លអាចបត់ប្នបានរបស់វិស័យឯកជនក្ដី ប៉៊ន្្យ៊ទ្ធសាស្្ 
ន្ះ ក៏បន្សល់ទ៊កឱ្យមានចនោ្ល្ះខ្វះខាតគួរជាទីកត់សមា្គ្ល់លើករ
គ្បដណ្ដប់របស់ស្វា និងលើលទ្ធផលអន៊វត្ករងារផ្នក្បរិសា្ថន្ 
ដ្លនិយ័តកររដ្ឋភិ្បាល មានភពសា្ទក់្ស្ទើរ ឬមិនមានសមត្ថភព
អាចដោះស្្យបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ចនោ្ល្ះខ្វះខាតជា 
ច្ើន គឺជាលទ្ធផលកើតច្ញពីប្ព័ន្ធដ្លកង្វះធនធាន និង 
សមត្ថភព។ ចំណុចខ្សាយទាំងអស់ន្ះ ក៏បណ្ត្លមកពីករ 
កំណត់តួនទី និងករមើលខ៊សត្ូវមិនបានច្បាស់លាស់ផងដ្រ 
ដ្លជាហ្ត៊ធ្វើឱ្យមានភពអសកម្ម និងករពឹងផ្អ្កលើត្ប្ព័ន្ធ
ដ្លមានស្្ប់។ 

១�៤� វិធីសាសែ្តនែការសិកែសាឯកសារពាក់ព័ន្ធ

ដើម្បីសម្្ចគោលបំណងខាងលើ បារា៉្ម៉្ត្ និងវិធីសាស្ ្
ន្ករសិក្សា ត្ូវបានកំណត់ដូចខាងក្្ម៖

ក) តំបន់សិក្សា៖ ព្ំដ្នរដ្ឋបាលសម្្ប់ករសិក្សាន្ះ ត្ូវ 
បានកំណត់ថ គឺជាខ្ត្ក្ប ដោយក្នុងនោះរួមទាំងក្៊ងក្ប
ផងដ្រ។ ទីតាំងបោះចោលសំណល់ (ទីលានចាក់សំរាម 
និង/ឬកន្ល្ងចាក់សំរាម) ដ្លជាផ្ន្កមួយន្ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង
សំណល់រឹងរបស់ក្៊ងក្ប ក៏ត្ូវបានដក់បញ្ចូលជាផ្ន្កដ៏ 
សំខាន់ន្ករយកចិត្ទ៊កដក់របស់ករសិក្សាន្ះ។ កោះ 
ពោធិ៍ កោះទន្សាយ ក៏ជាផ្ន្កន្តំបន់សិក្សាផងដ្រ។ 

ខ) គោលវិធីប្បគ្ប់ជ៊្ងជ្្យក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង៖ 
អាស័្យដោយករចាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋភិ្បាលក្នងុករបង្កើត
ឱ្យមានគំរូដ្លអាចយកទៅអន៊វត្បន្បាន ករសិក្សាន្ះ នឹង  
ពិចារណលើគោលវិធីប្បគ្ប់ជ្៊ងជ្្យក្នុងករគ្ប់គ្ង 

40 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



សំណល់រឹង ពោល ជាវិធីសាស្្ដ្លដក់បញ្ចលូទស្សនទាន 
 ស្ដីពីសមាហរណកម្មករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង (ករ ប្មូល 
ករដឹកជញ្ជនូ ករក្ច្ន ្ប្ពឹ្តិ្កម្ម និងករបោះ ចោល) បន្ថ្ម 
លើករផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើនិរន្រភពផ្ន្កបរិសា្ថ្ន 
របស់ប្ព័ន្ធន្ះ។ ករពិចារណដទ្ទៀតដ្លនឹងត្ូវដក់ 
បញ្ចូល មានដូចជា ទិដ្ឋភពផ្ន្កសង្គមដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយ
យ្នឌ័រ និងអ្នកប្មូលសំណល់ក្នុងវិស័យក្្ ប្ព័ន្ធ ព្ម
ទាំងករចូលរួមចំណ្កផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និងផ្ន្ក បច្ចក្ទ្ស 
របស់ក្៊មទាំងពីរន្ះ ទៅក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ រឹងក្នុង 
ខ្ត្ក្ប។

គ) ប្ភពទិន្នន័យបន្ទប់្បន្សំ៖ ប្ភពទិន្នន័យបន្ទប់្បន្សំ តូ្វបាន
កំណត់ក្នងុដំណក់កលសិក្សាឯកសារពាក់ព័ន្ធ ហើយនឹងតូ្វ
ពង្ីកនព្លបានរកឃើញប្ភពព័ត៌មានថ្មីៗ។ ករ ស្្វ 
ជ្វ្ និងករពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធ ត្វូបានធ្វើឡើងដោយ 
អង្គករមូលនិធិអាស៊ី ចំណ្កប្ភព ឯកសារបន្ថ្ម ត្ូវបាន 
ដក់បញ្ចូល ដើម្បីពង្ឹងករយល់ដឹងពីក្៊ងក្ប។ ម្យា៉្ងទៀត 
ព័ត៌មានដូចជាសា្ថន្ភពស្ដ្ឋកិច្ច ករអភិវឌ្ឍន៍ ភូមិសាស្្ -ល- 
របស់ក៊្ងដ្លមានសា្ថន្ភព និងលក្ខណៈប្ជាសាស្្ស្ដៀង 
គា្ន្ជាមួយក្៊ងក្ប ក៏ត្ូវបានប្មូលផងដ្រ។ ទិន្នន័យ ន្ះ 
នឹងយកទៅប្ើប្្ស់ ដើម្បីបំព្ញបន្ថ្មឱ្យទិន្នន័យខ្វះខាត 
របស់ក្៊ងក្ប ដោយដើរតួនទីជាធាត៊ចូល តំណង។ ម្យា៉្ង 
ទៀត ករសិក្សាន្ះ ក៏ស្វ្ងយល់ពីលិខិតបទដ្ឋ្នគតិយ៊ត 
និងកឹ្ត្យច្បាប់ជាធរមានដ្លមានឥទ្ធពិលលើករគ្ប់គ្ងលើ 
សំណល់ ក្នុងខ្ត្ក្បផងដ្រ។

ឃ) ប្ភពទិន្នន័យចម្បង៖ ក្៊មករងារ នឹងច៊ះសិក្សានមូលដ្ឋ្ន 
ផ្ទល់្ ដើម្បីប្មូលករយល់ឃើញ ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យបន្ថម្
ពីប្ភពព័ត៌មានចម្បង តាមរយៈករសមា្ភ្សន៍អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
សំខាន់ៗ ដ្លរួមមានអ្នកតំណងរដ្ឋ្ភិបាល សង្គមស៊ីវិល/
អង្គករក្្រដ្ឋ្ភិបាល វិស័យឯកជន ទីភ្ន្ក់ងារមា្ច្ស់ជំនួយ 
អ្នកសិក្សាស្្វជ្្វ ក៏ដូចជាអ្នកតាំងលំនក្នុងមូលដ្ឋ្ន 
(មា្ច្ស់តូប អ្នកធ្វើអាជីវកម្មក្នុងផ្សារ អ្នករស់នតាមលំនដ្ឋ្ន 
វិស័យសណ្ឋ្គារ/ភោជនីយដ្ឋ្ន សាលារៀន។ល។)

ង) ធាត៊ចូលបន្ថ្ម៖ ក្នុងសកម្មភពច៊ះទស្សនកិច្ចផ្ទ្ល់ នឹងមាន 
ករថតរូប ដើម្បីចងក្ងជាឯកសារពីករអន៊វត្ផ្ន្កករគ្ប់
គ្ងសំណល់រឹង ក៏ដូចជាដើម្បីផិ្តយកទិដ្ឋភពស្ដពីីសា្ថន្ភព
ផ្លូវ ឆ្ន្រ សម៊ទ្ ទីសាធារណៈ និងបរិក្ខ្រដទ្ទៀតផងដ្រ។ 
បន្ថ្មលើន្ះ ករសិក្សា នឹងមានករកត់សមា្គ្ល់ពិស្សពី 
តួនទីរបស់ស្្ី និងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធក្នុងករប្មូលសំណល់ 
ផងដ្រ។ អង្គករមូលនិធិអាស៊ី បានបង្កើតឯកសារមា៉្ទ្ីស 
ដ្លជួយតម្ង់ទិសករគិតគូរជ៊ំវិញគោលបំណងរបស់ករ 
សិក្សា។ ឯកសារន្ះ នឹងដើរតួនទីជាមូលដ្ឋ្នគ្ឹះសម្្ប់
ករងារនព្លខាងម៊ខ។

១�៥� គំរូ “ទីកែុងបែតង”

ឯកសារយោងស្ីពី គំរូ "ទីក្៊ងប្តង" ត្ូវបានចងក្ងឡើង 

ដើម្បីជួយសម្ួលដល់ករប្ៀបធៀប និងដំណើរករក្នុងករ  
កំណត់ថតើគួរក្សម្ួលយកគំរូពីខាងក្្យ៉្ងណឱ្យបានល្អ
បំផ៊ត សម្្ប់បរិបទប្ទ្សកម្ពុជា។ ក្៊ងទាំងន្ះ បានបងា្ហ្ញ 
នូវវិធីសាស្្ថ្មីៗ ក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ប្កបដោយភព 
ជោគជ័យ ដោយប្ើប្្ស់ធនធាន និងសមត្ថភពបច្ចក្ទ្សដ្ល  
មានស្្ប់។ ករពិពណ៌នដោយសង្ខ្បពីគំរូនីមួយៗ រួមទាំងករ
ពិពណ៌នដោយសង្ខ្បពីទិដ្ឋភពននដ្លធ្វើឱ្យគំរូទាំងន្ះ 
មាន លក្ខណៈពិស្សដោយឡ្កពីគ្ និងបានទទួលជោគជ័យ។ 
ឧទាហរណ៍គំរូមួយចំនួនពីទីក្៊ងក្នុងទ្វីបអាស៊ីដ្លបានអន៊វត្វិធី
សាស្្ថ្មីៗក្នុងករងារគ្ប់គ្ងសំណល់ រួមមាន៖

 y ក៊្ង Alapuzzha (រដ្ឋ Kerala, ប្ទ្សឥណ្ឌ ្- ចំនួន ប្ជាជន៖ 
១៧៤.០០០ នក់) - ក្៊ងន្ះ បានបង្កើតឱ្យមានយ៊ទ្ធនករ 
"ផ្ទះសា្អ្ត ទីក្៊ងសា្អ្ត" ដ្លផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើ 
ករញ្កសំណល់នប្ភព។ ករអន៊វត្សាកល្បងតូចមួយ 
ត្ូវបានដក់ឱ្យអន៊វត្ក្នុងភូមិមួយក្នុងចំណោមភូមិទាំង ៥២ 
របស់ក្៊ង ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១២ ហើយបន្ទ្ប់មកទៀត មានភូមិ 
ចំនួន ១១ ទៀត បានអន៊វត្បន្ថ្ម។ បរិក្ខ្រផលិតជីកំប៉៊ស្ 
និងជីវមា៉្ស ត្ូវបានបង្កើតឡើងតាមគ្ួសារ តាមរយៈមាន
ករឧបត្ថម្ភទ៊នពីរដ្ឋ្ភិបាល ដោយក្នុងនោះ បរិក្ខ្រផលិតជី 
កំប៉៊ស្មួយមានតម្ល្ ១៥០ រូពី (២ ដ៊លា្ល្រ) កន្ល្ងផលិត 
ជីវមា៉្ស មួយ មានតម្ល្ ៣.៣៧៥ រូពី (៥០ ដ៊លា្ល្រ)។ 
មជ្ឈមណ្ឌល ធ្វើជីកំប៉៊ស្ខា្ន្តតូច ត្ូវបានកសាងឡើងក្នុង 
សហគមន៍សម្្ប់គ្ួសារ ដ្លមិនមានបរិក្ខ្រធ្វើជីកំប៉៊ស្ 
នតាមផ្ទះ (Venugopal, n.d.)។

រូបភាពទី ២៖ បរិកា្ខែរធ្វើជីកំប៉ុស្តនៅកែុង Alappuzha 

 y ក្៊ង Panaji (រដ្ឋ Goa, ប្ទ្សឥណ្ឌ្ - ចំនួនប្ជាជន៖ 
៤០.០០០ នក់) - Panaji ត្ូវបានប្ងច្កទៅជាតំបន់គ្ប់
គ្ងសំណល់ចំនួន ១២ ដោយតំបន់គ្ប់គ្ង សំណល់ 
នីមួយៗ ស្ថិតនក្្មអ្នកមើលខ៊សត្ូវមា្ន្ក់។ គ្ួសារ 
ចាំបាច់ ត្ូវញ្កកកសំណល់ទៅជា ៥ ចំណ្ក៖ សំណល់ 
សើម បា្លស្្ទកិ ក្ដស និងកត៊ង លោហៈ និងក្វ និងសំណល់
មិនអាចក្ច្ន្ប្ើប្្ស់វិញបាន។ សំណល់សើម ត្ូវបាន 
បញ្ជូនទៅកន្ល្ងធ្វើជីកំប៉៊ស្ សំណល់ស្ងួត ត្ូវបានបញ្ជូនទៅ
សា្ថ្នីយញ្កសំណល់។ បញ្ហ្ប្ឈមពីរ គឺករគ្ប់គ្ងក្លិន

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 41



នទីតាំងក្ច្ន្សំណល់សើម និងបរិមាណសំណល់ដ្ល 
មានករកើនឡើងកន់ត្ច្ើន។ ក្៊ង គិតថ្ល្ស្វាប្ចាំឆ្ន្ំ 
ចំនួន ៣៦៥ រូពី (៥ ដ៊លា្ល្រ) ពីគ្ួសារនីមួយៗ និង៣០០-
១០.០០០ រូពី (៤ ទៅ ១៤៤ ដ៊លា្ល្រ) សម្្ប់សណ្ឋ្គារ។ 
ក្៊ងលក់សំណល់ដ្លបានញ្ករួចទៅឱ្យឈ្មួញ និងក្៊ម 
ហ៊៊ន ផលិតស៊ីម៉ង់ (Agarwal, 2017)។

 y  ក្៊ង Mysuru (រដ្ឋ Karnataka, ប្ទ្សឥណ្ឌ្ - ចំនួន 
ប្ជាជន៖ ៩២០.០០០ នក់) - ក៊្ងន្ះ តូ្វបានជ្ើសរីស 
ដោយសារត្ដំណើរករគ្ប់គ្ងសំណល់មានច្ើនថ្នក់្របស់
ខ្លួន ក្នុងនោះរួមមានករផលិតជីកំប៉៊ស្តាមប្បវិមជ្ឈករតាម
សហគមន៍ និងករញ្កសំណល់ជាអតិបរមានប្ភព។ 
ក្៊ងន្ះ កំព៊ងព្យាយមឈានទៅសម្្ចគោលដៅមិនឱ្យ 
មានសំណល់ និងដក់កញ្ចប់ថវិកចំនួន ៣៦.០០០ ដ៊លា្ល្រ 
ដើម្បីបំព្ញផ្នករន្ះ (Aravind, 2014)។

 y  ក្៊ង Surabaya (រដ្ឋ Java ខាងកើត ប្ទ្សឥណ្ឌូណ្ស៊ី – 

ចំនួនប្ជាជន៖ ៣,៥ លាននក់) – ក្៊ង Surabaya អន៊វត្
ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងតាមសហគមន៍ ក្្យព្លមាន 
ករបិទទីលានចាក់សំរាមដ៏ធំមួយដោយមិនបានគ្្ងទ៊ក ដ្ល 
ជាហ្ត៊ធ្វើឱ្យសំណល់ ត្ូវនគរចោលពាសព្ញផ្លូវក្នុង 
ទីក្៊ង។ ករចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ និងអង្គករក្្រដ្ឋ្ភិបាល 
ដ្លបានទទួលករគំាទ្ពីក៊្ង Kitakyushu របស់ជប៊៉ន បាន
នំឱ្យមានករពង្ីកកម្មវិធីន្ះ និងករអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌល 
ធ្វើជីកំប៊៉ស្ សា្ថនី្យប្មូលបណោ្តះ្អាសន្ន និងបង្កករចូលរួម
ពីអ្នកតាំងទីលំនបានកន់ត្ប្សើរ។ ធនគារសំណល់ ក៏
បានជួយសម្ួលដល់កិច្ចខិតខំក្នុងករក្ច្ន្សំណល់យ៉្ង
ច្ើន ផងដ្រ តាមរយៈករបង្កឱ្យមានករចូលរួមប្កបដោយ
ប្សិទ្ធភពពីពលរដ្ឋក្នងុករញ្កសំណល់នប្ភព (Global  

Covenant of Mayors for Climate & Energy, 2019)។

២�  ទិដ្ឋភាពទូទៅពីការគែប់គែងសំរាមសំណល់រឹង 

ក្នុងកែុងកែប

ក្៊ងក្ប គឺជាសហគមន៍តំបន់ឆ្ន្រសម៊ទ្តូចមួយ ប៉៊ន្្ក៏  
ជាកន្ល្ងទ្សចរណ៍ក្នុងស្៊កដ៏សំខាន់ ដ្លត្ូវបានរំពឹងទ៊ក  
ថ នឹងរីកលូតលាស់នព្លអនគត។ ក្៊ងក្ប មានប្ជាជន 
២០.០០០ នក់ និងជាកន្ល្ងដ្លប្មូលផ្ុំប្ជាជនច្ើនជាងគ្
បំផ៊តក្នុងខ្ត្ក្ប ដ្លជាខ្ត្មួយមានទំហំ ៣៣៦ គម២ និង 
ប្ជាជនសរ៊បចំនួន ៨០.២០៨នក់។ បើគិតពីទិដ្ឋភពផ្ន្ក 
រដ្ឋបាល កោះទន្សាយ និងកោះពោធិ៍ ក៏ជាផ្ន្ករបស់ក្៊ងក្ប 
ផង ដ្រ។

រូបភាពទី ៣៖ ផែនទីរដ្ឋបាលខែត្តកែប

ករវិភគឧទាហរណ៍របស់ក្៊ង Surabaya បានបងា្ហ្ញ 
ថ កតា្្ខាងក្្មមានលក្ខណៈចាំបាច់សម្្ប់ករយក
ទៅអន៊វត្បន្៖

 y ករកសាងសមត្ថភព៖ អ្នកពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ បានឆ្លង 
កត់ករបណ្ដុះបណ្ត្លដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនញ និង 
បង្កើនចំណ្ះដឹង

 y ភពជាដ្គូរវាងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន៖ រដ្ឋភិ្បាល
ថ្ន្ក់ក្៊ងលើកទឹកចិត្ឱ្យមានករវិនិយោគលើបរិក្ខ្រ 
គ្ប់គ្ងសំណល់

 y ករគំាទ្នថ្នក់្ជាតិ៖ គោលនយោបាយ និងគោលករណ៍ 
ណ្នំរបស់រដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់ជាតិ បានជួយពង្ឹង និង 
ជួយជ្្មជ្្ងដល់កិច្ចខិតខំបន្ថ្មទៀត 

 បែអប់ទី១៖ ការវិភាគលើឧទាហរណ៍របស់កែុង Surabaya

២�១� សកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ

ក្ប គឺជាតំបន់មួយហាក់នមិនទាន់មានករអភិវឌ្ឍ និងមាន 
សក្ដ្ន៊ពលដ៏ប្សើរសម្្ប់កំណើនទ្សចរណ៍ អាស្័យដោយ 
ខ្ត្ន្ះនជាប់សម៊ទ្ និងមានឧទ្យានធម្មជាតិ ព្មទាំងដីព្្ដ៏
ច្ើនសន្ធឹកសន្ធ្ប់។ វិស័យអ្កូទ្សចរណ៍ មានភពទាក់ទាញ 
ជាពិស្ស អាស្័យដោយសម្ស់ធម្មជាតិ និងសភពស្ងប់សា្ង្ត ់
ន្ឆ្ន្រសម៊ទ្ និងតំបន់ទ្សភព។ សកម្មភពស្ដ្ឋកិច្ចដទ្ទៀត 
ភគច្ើនផ្្តលើវិស័យកសិកម្ម ដូចជាផ្ល្ឈើ ម្្ច និង 
ជលផល។

២�២�  ការអនុវត្តការគែប់គែងសំណល់រឹងក្នុង 

កែុងគោលដៅនៅកម្ពុជា

ដូចករអន៊វត្ទូទៅនកន្ល្ងដទ្ទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីដ្រ ករ 
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹង គឺជាប្ព័ន្ធដ្លមានលក្ខណៈចម្៊ះទាំង 
ទិដ្ឋភពផ្ន្កផ្លូវករផង និងក្្ផ្លូវករផង ដោយភគច្ើនប្មូល
ផ្ដុំនក្នុងតំបន់ទីប្ជ៊ំជន ដោយក្នុងនោះ អត្្ន្ករប្មូល 
សំណល់ច្ើនមានកម្ិតទាប។ នក្៊ងកំពត មានត្គ្ួសារ 
៣៦% ប៉៊ណោ្ណ្ះ ដ្លទទួលបានស្វាប្មូលសំណល់ជាប្ចាំ 
(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

ដំណក់ចង្អើរ

ក្ប
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2017)។ កង្វះករប្មូលសំណល់ន្ះ ធ្វើឱ្យអ្នកតាំងលំន 
ព្យាយមស្វ្ងរកវិធីសាស្្ដទ្ទៀត ដើម្បី ដោះស្្យជាមួយ 
គំនរ សំណល់ ជាហ្ត៊ធ្វើឱ្យមានករចោលសំណល់ខ៊សច្បាប់ និង 
ករដ៊តសំណល់ ហើយជម្ើសទំាងពីរន្ះ ផ្ដល់ឱ្យមានផលប៉ះពាល់
ផ្ន្កបរិសា្ថ្នដូចជា ដី ខ្យល់ និងធនធានទឹក និងផ្ន្កស៊ខភព។ 

កន្លង្ចាក់សំរាម គឺជាជម្ើសទូទៅដ្លជ្ើសរីសម្្ប់ករ
ទ៊កដក់សំណល់ដ្លប្មូលបាន។ ប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់ភគ 
ច្ើន គឺមានត្ឹមត្ករញ្កសំណល់លក្ខណៈគ្ួសារ ដើម្បី យក 
ទៅលក់ឱ្យឈ្មួញកណ្ត្លប៉៊ណោ្ណ្ះ (Min, 2016)។ វិស័យក្្ 
ប្ព័ន្ធ ក៏ដើរតួនទីយ៉្ងសំខាន់ក្នុងករប្មូលធនធានមានតម្ល្ 
ដូចជាដប PET លោហៈ និងអាល៊យមីញ៉ូមជាដើម។

សំណល់សរីរាង្គ មានបរិមាណច្ើនគួរកត់សមា្គ្ល់ នគ្ប់ 
ក្៊ងទាំងអស់របស់កម្ពុជា ប៉៊ន្្សំណល់ន្ះ កម្ត្ូវបានក្ច្ន្ 
ណស់ ជាហ្ត៊ធ្វើឱ្យសំណល់ទាំងន្ះ ត្ូវបានគ្យកទៅចោល
នកន្ល្ងចាក់សំរាមដ្លបង្កើតឱ្យមានឧស្ម័នម្តាន និងបង្កើត 
ឱ្យមានទឹកហៀរច្ញពីសំរាម ជ្្បចូលទៅក្្មដី និងលើដី។ 

២�៣�  ទិន្នន័យស្ដីពីសំណល់រឹងនៅខែត្តកែប 

និងកែុងគោលដៅដទែទៀត

ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងទីប្ជំ៊ជនក្នុង 
ប្ទ្សកម្ពជុា នមានករខ្វះខាត ដោយសារធនធានសម្្ប់ករ
គ្ប់គ្ងសំណល់ មានកមិ្ត ព្មទំាងករខ្វះខាតឧបករណ៍ដើម្បី
វាស់វ្ងលទ្ធផលអន៊វត្ករងារប្មូល និងចោលសំណល់។ ដើម្បី 
គណនបរិមាណសំរាមចូលមកក្នងុទីលានចាក់សំរាមឱ្យបានស៊កឹ្ត 
យ៉្ងហោចណស់ ត្ូវមានឧបករណ៍មួយចំនួន ដូចជាជញ្ជីងថ្លឹង 
ហើយទំាងអស់ន្ះ ទាមទារនូវធនធានហិរញ្ញវត្ថ ុ ព្មទំាងប្តិបតិ្ករ
ដ្លបានទទួលករបណ្ដុះបណ្ត្លត្ឹមត្ូវ។

ដោយសារកង្វះខាតទិន្នន័យ និងដើម្បីផ្ដល់ជាក្បខ័ណ្ឌករងារ 
សម្្ប់ករវិភគ និងករសម្្ចចិត្ ទិន្នន័យដ្លពាក់ព័ន្ធនឹង 
វិស័យសំណល់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា នឹងត្ូវបានយកមកប្ើប្្ស់ 
ដើម្បីបង្កើតជាក្បខ័ណ្ឌករងារសម្្ប់ករសិក្សានក្នងុខ្ត្ក្ប។ 

ករកំណត់សមាសធាត៊សំណល់៖ ទិន្នន័យដ្លមានបច្ចុប្បន្ន 
បានមកពីក្៊ងនន អាចត្ូវបានប្ើប្្ស់ ដើម្បីបា៉្ន់ប្មាណ
លើសមាសធាត៊សំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប ដោយសារអវត្មានន្ករ
វិភគសំណល់សម្្ប់ខ្ត្ន្ះ។ គោលវិធីន្ះ ពំ៊ម្នជាវិធីសាស្្
គួរជាទីជឿជាក់សម្្ប់ករវិភគលទ្ធភពគម្្ងទីលានចាក់សំរាម  
ឬករធ្វើជីកំប៉៊ស្នោះទ្ ប៉៊ន្្ជាវិធីសាស្្ដ្លអាចទទួលយក
បានសម្្ប់ករវិភគកម្ិតមូលដ្ឋ្ន ដូចដ្លយើងកំព៊ង ធ្វើន 
ព្លន្ះ។ រូបភពទី ៤ រៀបរាប់លម្អិតពីសមាសធាត៊សំណល ់
ក្នុងក្៊ងភ្នំព្ញ ដ្លបងា្ហ្ញឱ្យឃើញថ មានសមាមាត្សំណល់
សរីរាង្គមានកម្ិតខ្ពស់ ហើយបន្ទ្ប់មក គឺមានសំណល់ស្ងួត អាច 
ក្ច្នប្្ើប្្ស់វិញបាន ដូចជាបា្លស្្ទកិ (២០%) ក្ដស (១០%) 
ឈើ (២,៣%) និងក្វ (១,៦%)(Hul et al., 2015) ។

សំណល់ចំណីអាហារ និងសំណល់សរីរាង្គដ្លតូ្វបានបង្កើត
ឡើងនក្៊ងគោលដៅដទ្ទៀតក្នុង ប្ទ្សកម្ពុជា គឺមានចាប់ពី 
៦៣% ក្នុងខ្ត្សៀមរាប រហូតដល់ ៨០% ក្នុងខ្ត្កំពង់ឆ្ន្ំង។ 
សំណល់បា្ល្ស្ទិក និងលោហៈមួយចំនួនត្ូវបានញ្កនតាមផ្ទះ 
និងតាមរយៈវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ ដោយសារសមា្ភរ្ៈទំាងអស់ន្ះ មាន 
តម្ល្ខ្ពស់ (Sour, 2017) ។

ករប្មូលសំណល់៖ យោងតាមករបា៉្ន់ប្មាណមួយចំនួន 
៩៩% ន្សំណល់របស់ទីក្៊ង ត្ូវបានបោះចោលនក្នុងទីលាន
ចាក់សំរាម ដោយបន្សល់ទ៊កធនធានអាចក្ច្នប្្ើប្្ស់ឡើងវិញ 
ប្មាណត្ ១% ប៉៊ណោ្ណ្ះ ដ្លត្ូវបានប្មូលដោយអ្នកធ្វើករ 
ក្នុងវិស័យក្្ប្ព័ន្ធ (Heng, 2017)។ ក្នុងក្៊ងក្ប ករបង្កើត 
សំណល់ត្ូវបានរាយករណ៍ថ មានបរិមាណ ៨,៥ តោន/ថ្ង្ 
ដោយ ក្នុងនោះមានត្ ៥៧% ប៉៊ណោ្ណ្ះន្សំណល់ទាំងនោះ ត្ូវ
បានយកទៅចាក់នកន្ល្ងចាក់សំរាម ដ្លជាករបងា្ហ្ញឱ្យ 
ឃើញ ថ បរិមាណ សំណល់ដ្លនស្សសល់ គឺត្ូវបាន ដ៊ត 
ចោល ឬត្ូវបានបោះចោលដោយខ៊សច្បាប់។

សំណល់សរីរាង្គ៖ ដូចបានពិពណ៌នខាងលើហើយថសំណល់ 
សរីរាង្គភគច្ើន គឺជាសំណល់ម្ហូបអាហារ និងបន្ល្ និងមាន 
សមាសធាត៊ច្ើនជាងគ្បំផ៊តនក្នុងសមាមាត្ន្សំណល់ន
ក្នុងបណ្ត្ប្ទ្សននទូទាំងសាកលលោក។ ក្នុងប្ទ្សមាន
ស្ដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ សំណល់សរីរាង្គ ជាទូទៅមានបរិមាណចាប់ពី 
៤០-៥០% ចំណ្កនក្នុងប្ទ្ស មានស្ដ្ឋកិច្ចកំព៊ងអភិវឌ្ឍន៍ 
ជាពិស្សនផ្ន្កខ្លះន្តំបន់អាស៊ីភគខាងត្បូង សំណល់ន្ះ 
អាចមានរហូតដល់ ៨០%។ ស្បព្លដ្លប្ទ្សកម្ពុជា 
កំព៊ងមានវឌ្ឍនភពស្ដ្ឋកិច្ច ភគរយសំណល់សរីរាង្គ ក៏មាន 
ករកើនឡើងផងដ្រ។ ក្៊ងមានទំហំមធ្យម ដូចជាក្៊ងសៀមរាប 
និងក្៊ងបាត់ដំបងជាដើម មានសំណល់សរីរាង្គ ៦០% ទៅ ៧០% 
ក្នុងពាក់កណ្ត្លទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ២០០០។ ក្៊ងភ្នំព្ញ ក៏មានសំណល់ 
សរីរាង្គក្នុងអត្្ ៦៣% ផងដ្រក្នុងឆ្ន្ំ២០០៥។ បច្ចុប្បន្ន 

រូបភាពទី ៤៖ សមាសធាតុសំណល់ក្នុងកែុងភ្នំពែញក្នុងឆ្នែំ 
២០១៥

សំណល់អាហារ/សំណល់សរីរាង្គ
សំណល់ឈើ
សំណល់ជ័រ និងស្ប្ក
សំណល់ផ្ស្ងៗ

សំណល់បា្ល្ស្ទិក
សំណល់ក្វ
សំណល់វាយនភ័ណ្ឌ

សំណល់ក្ដស
សំណល់លោហៈ
សំណល់ស្រា៉្មិច និងថ្ម

៩.៥%
០.៥%២.១%

០.២%
១.១%

១.៦%

២.៣%

៩.៩%

២០.៩%

៥១.៩%

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 43



តារាងទី ១ ទិន្នន័យពីបែជាសាសែ្ត និងសំណល់រឹងរបស់ខែត្តកែប

សាវតារផ្នែកបែជាសាសែ្តរបស់ខែត្តកែប

ចំនួនឃ៊ំ/សងា្ក្ត់ ៥

ចំនួនប្ជាជន ៤០.៧៦៣

# គ្ួសារ ៨.៩១៧

# ភោជនីយដ្ឋ្ន សណ្ឋ្គារ 
និងកន្ល្ងកម្សាន្ សប្បាយ 
ដទ្ទៀត

សណ្ឋ្គារចំនួន ៧២ + ៦ 
ន កោះទន្សាយ (សរ៊បចំនួន 
៧៨)

ភោជនីយដ្ឋ្នចំនួន 56 
(យោង តាម tripadvisor)

សូមមើលបញ្ជីរាយឈ្ម្ះ 
សណ្ឋ្គារក្នុងខ្ត្ក្ប៖ 
https://www.kep-cambo-

dia.com/mainpages/

kep-hotels.html

# អ្នកទ្សចរជាតិ នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

# អ្នកទ្សចរអន្រជាតិ នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ទិន្នន័យសំខាន់ៗន្សំណល់រឹងក្នុងខ្ត្ក្ប

បរិមាណសំណល់ក្នុងមួយថ្ង្ នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

អ្នកផ្ដល់ស្វា នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ករចាប់ផ្ដើមប្តិបត្ិកររបស ់
អង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់

នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ករទទួលសា្គល់្ចំពោះអង្គភព 
គ្ប់គ្ងសំណល់ពីសំណក់ 
ក្សួងមហាផ្ទ្

នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ខ្ស្បន្ទ្ត់គណន្យ្យភពរបស់ 
អង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់

នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

# មន្្ីរាជករស៊ីវិលរបស ់
អង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់

នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

# កិច្ចសន្យារបស់អង្គភព 
គ្ប់គ្ងសំណល់ក្៊ង

នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ករគ្បដណ្ដប់ន្ករផ្ដល់ស្វា នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ករប្មូលថ្ល្ស្វាប្ចាំខ្ នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ទីលានចាក់សំរាម នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ចមា្ង្យទៅកន់ទីលានចាក់សំរាម នឹងត្ូវកំណត់នព្លក្្យ

ដោយផ្សារសាមគ្គីក្នុងខ្ត្កំពត មាន ៨០% ដ្លន្ះ ជាករ 
បងា្ហ្ញ ឱ្យឃើញពី ឱកសទាញយកសំណល់សរីរាង្គពីប្ភពត្ 
ម្ដង ដូចជានទីផ្សារ សាលារៀន សណ្ឋ្គារ និងភោជនីយដ្ឋ្ន។ 
ខ្ត្ក្ប ក៏មានឱកសជាសក្ដ្ន៊ពលជាច្ើនផងដ្រក្នុងករ 
ទាញយកសំណល់ទាំងន្ះ។

ករបោះចោល៖ យោងតាមរបាយករណ៍មួយក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧ 
បានឱ្យដឹងថ មានទីតាំងចោលសំរាមចំនួន ៧២ កន្ល្ង ដ្ល 
បម្ើឱ្យក្៊ងទំហំតូច និងមធ្យមនទូទាំងប្ទ្ស។ ទីតាំងទាំង 
អស់ ន្ះ ច្ើនត្ជា ទីលានចាក់សំរាមបើកចំហមិនមានសន្ិស៊ខ  
ខ្វះប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្ន ស៊ខភព ស៊វត្ថិភព ឬករច្ញចូល។ 
ចំណុចទាំងអស់ន្ះ បង្កឱ្យមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកម្មករក្នុង
ប្ព័ន្ធ និងក្្ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងសំណល់ ក៏ដូចជាប្ជាជននក្ប្រ 
ខាង ដ្លរងផលប៉ះពាល់ពីបរិសា្ថ្នដ្លរងករខូចខាត និង 
អសន្ិស៊ខ។ សំណល់ដ្លព៊ំបានទៅដល់ទីលានចាក់សំរាមទាំង
ន្ះ អាចនឹងត្ូវបានបោះចោលដោយខ៊សច្បាប់ ហើយភគច្ើន 
ត្ូវបានបោះចោលនតាមបណោ្ត្យផ្លូវ ឬក្នុងផ្លូវទឹក។ ករសិក្សា 
មួយក្នុងឆ្ន្ំ២០០៤ ធ្វើឡើងដោយទីភ្ន្ក់ងារសហប្តិបត្ិករ 
អន្រជាតិជប៉៊ន បានបា៉្ន់ប្មាណថ ករចោលសំរាមដោយខ៊ស 
ច្បាប់ក្នុងក្៊ងភ្នំព្ញ មានអត្្ ២,៥% ន្បរិមាណ សំណល់ 
សរ៊ប នកណ្ត្លក្៊ង និងមានកមិ្តខ្ពស់រហូតដល់ ១៥% ន 
តាមតំបន់ជាយក្៊ង។ អត្្ន្ករដ៊តសំណល់ មានកម្ិតកន់ត្ 
ខ្ពស់ថ្មទៀត ពោលគឺ ១៥% នមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ត្លក្៊ង 
និង៥០% នតំបន់ជាយក្៊ង (Sour, 2017)។

ករបង្កើតសំណល់ក្នុងប្ជាជនមា្ន្ក់៖ ដើម្បីបងា្ហ្ញឱ្យឃើញ
រូបភពច្បាស់លាស់ស្ដីពីស្ណរីយ៉ូករបង្កើតសំណល់នព្ល 
អនគតក្នុងខ្ត្ក្ប ជាដំបូងជាករសំខាន់ណស់ដ្លត្ូវមាន
ករបា៉្ន់ប្មាណយ៉្ងសមហ្ត៊ផលពីករបង្កើតសំណល់ក្នុង 
ប្ជាជនមា្ន្ក់ សម្្ប់ក្៊ងដ្លមានចំនួនប្ជាជនប្ហាក់  
ប្ហ្លជាមួយប្ជាជននក្នុងខ្ត្ក្ប។ ករបង្កើតសំណល់ 
ក្នុងប្ជាជនមា្ន្ក់ មានចាប់ពី ០,៧៣ គីឡូក្្ម ក្នុងក្៊ង ភ្នំព្ញ 
ក្នុង ឆ្ន្ំ ២០១៥ (PPCA, IGES, Nexus, UN Environment, & CCCA, 

2018) រហូតដល់ ០,៥៨ គីឡូក្្ម ក្នុងខ្ត្បាត់ដំបងក្នុងឆ្ន្ំ 
២០១៦ (CCAC, 2016)។ អាស្័យដោយខ្ត្បាត់ដំបង និងខ្ត្ 
ក្ប ត្ូវបានចាត់ទ៊កថ ជាទីក្៊ងគោលដៅដ្លមានសា្ថ្នភព
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និងប្ជាសាស្្ប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្ យើង មាន  
ហ្ត៊ផលសមស្បក្នុងករប្ើប្្ស់តួល្ខក្នុងខ្ត្បាត់ដំបងក្នុង 
បរិមាណ ០,៥៨ គីឡូក្្ម សម្្ប់ខ្ត្ក្ប រហូតដល់មានករ 
សិក្សាបន្ថ្មលើប្ធានបទន្ះ ត្ូវបានធ្វើឡើង។

២�៤� ឧបករណ៍បែមូលទិន្នន័យ

ករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាច្ើននថ្ន្ក់ជាតិ និងអន្រជាតិ ដ្ល 
គាំទ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ត្លស្ដីពីសំណល់ទីក្៊ង និងកិច្ចខិតខំក្នុង 
ករកសាងសមត្ថភព បានអភិវឌ្ឍឱ្យមានឧបករណ៍ និងធនធាន 
នន ដើម្បីគាំទ្ដល់ករសម្្ចចិត្ជ៊ំវិញករគ្ប់គ្ងសំណល់
ទីក្៊ង។ ជាករសំខាន់ដ្លត្ូវមានកម្ងព័ត៌មានស្ដីពីសំណល់ 

បរិមាណ ន្ះ គឺប្មាណ ៥១%។ សំណល់ម្ហូបអាហារ អាចផ្ដល់ 
ឱកសសម្្ប់ករកត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្ន្កបរិសា្ថ្ន ដូចជា 
ករបំព៊លទឹក និងករបំភយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាដើម និងអាច 
ក្ច្ន្ជាផលិតផលមានអត្ថប្យោជន៍ និងប្សិទ្ធភពសម្្ប ់
ករបង្កើនគ៊ណភពដី និងករពារករហូរច្្ះដីក្នុងវិសយ័កសិកម្ម 
ករដំដ៊ះ ឧទ្យាន និងព្្ឈើ។

ទីផ្សារ និងប្តិបត្ិករពាណិជ្ជកម្មដទ្ទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយ
អាហារ៖ របាយករណ៍មួយ បងា្ហញ្ថ សំណល់សរីរាង្គបង្កើតឡើង

44 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ទីក្៊ង និងទិន្នន័យរួមសម្្ប់ក្៊ងនីមួយៗ ដើម្បីធានឱ្យមាន 
ចំណុច យោងរួម។ សម្ព័ន្ធភពអាកសធាត៊ និងខ្យល់សា្អ្ត និង 
ធនគារ ពិភពលោក បានបង្កើតឧបករណ៍មួយមានឈ្ម្ះថ 
ឧបករណ៍វាយតម្លរ្ហ័សសម្្ប់ទីក៊្ង (City Rapid Assessment  

Tool) ដើម្បីជួយសម្ួលដល់ករប្មូល និងករ ផ្ទៀងផ្ទ្ត់ 
ព័ត៌មានន្ះ។

៣� បរិបទផ្នែកលិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្តិ

ដើម្បីយល់ឱ្យកន់ត្ច្បាស់ពីតួនទី និងករទទួលខ៊សតូ្វរបស់
ក្៊ងននក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាទាក់ទងជាមួយសំណល់រឹង ជាករល្អ
ក្នងុករពិនិត្យឡើងវិញលើច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋន្គតិយ៊តិ្សម្្ប់
វិស័យន្ះ។

៣�១� កែឹតែយចែបាប់/បែកាសជាធរមាន

លិខិតបទដ្ឋន្គតិយ៊តិ្សំខាន់ៗចំនួន ០៣ ដ្លគ្បដណ្ដប់
លើករគ្ប់គ្ងសំណល់នកម្ពុជា៖

 y  អន៊ក្ឹត្យល្ខ ៣៦៖ ដ្លឆ្លើយតបចំពោះសំណួរ ស្ដីពីករ
គ្ប់គ្ងសំណល់រឹងលើកដំបូងគ្បំផ៊តត្ូវបានអន៊ម័តក្នុង
ទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ១៩៩០ ។

 y  ប្កសល្ខ ៨០ ស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងសម្្ប់ 
ខ្ត្/ក្៊ង៖ ត្ូវបានប្កសឱ្យប្ើប្្ស់ដោយក្សួងមហា
ផ្ទ ្ និងក្សួងបរិសា្ថន្ គ្បដណ្ដប់លើទិដ្ឋភពជាច្ើនន្ករ
គ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងមូលដ្ឋ្ន រួមមានដូចជា ករប្មូល 
ករសមា្អ្ត ករទ៊កដក់ ករដឹកជញ្ជូន ករក្ច្ន្ប្ើប្្ស់ 
ឡើង វិញ និងករបោះចោលសំណល់។ ខ្ត្ក្ប ត្ូវបាន 
បញ្ជ្ក់យ៉្ងច្បាស់នក្នុងប្កសន្ះ។ ករទទួលខ៊សត្ូវ
ដ្លតូ្វបានកំណត់រួមមាន៖ ករផ្ដល់ធ៊ង សម្្ប់ផ្ទកុ សំណល់ 
ករយល់ដឹងរបស់សាធារណជន បទប្បញ្ញតិ្សម្្ប់ករ ចោល 
សំណល់។ ល ។

 y អន៊កឹ្ត្យល្ខ ១១៣ បញ្ជក់្កន់ត្ច្បាស់ថ្មទៀតពីតួនទី 

និងករទទួលខ៊សត្ូវរបស់រដ្ឋ្ភិបាល និងអង្គភព ថ្ន្ក់ មូល 

ដ្ឋ្ន ដ្លបានចូលជាធរមានក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ (Min, 2016)។ 

ឥទ្ធិពលដទ្ទៀតន្អន៊ក្ឹត្យល្ខ ១១៣ ន្ះ រួមមាន៖  

កំណត់កន់ត្ច្បាស់ពីតួនទីសំខាន់ៗដ្លក្សួង និងរដ្ឋបាល

ថ្ន្ក់ក្្មជាតិសម្្ប់ករមើលខ៊សត្ូវ និងករគាំទ្ដល់

ករគ្ប់គ្ងសំណល់ ករប្ងច្កករទទួលខ៊សត្ូវច្បាស់

លាស់ក្នុងករគ្ប់គ្ងសំណល់ជូនដល់រដ្ឋបាលក្៊ង និង 

ស្៊ក ករកំណត់ករទទួលខ៊សត្ូវក្នុងករលើកកម្ពស់ក្នុង 

ករយល់ដឹង និងករចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងករគ្ប់

គ្ងសំណល់រឹងក្នុងមូលដ្ឋ្ន។

ផ្អ្កលើក្បខ័ណ្ឌករងារច្ងក្នុងប្កសល្ខ ៨០ ក្៊ង 

ក្ប បានអន៊ម័តឱ្យមានលិខិតូបករណ៍ផ្ន្កច្បាប់ ដើម្បីបកស្្យ 

បញ្ជ្ក់បន្ថ្មទៀត ស្ដីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងមូលដ្ឋ្ន (Min, 

2016)។ អន៊កឹ្ត្យល្ខ ១១៣ តូ្វបានអន៊វត្ ប៊៉ន្្នពំ៊ទាន់ បាន

ជំរ៊ញករអន៊វត្ព្ញល្ញពីសំណក់រដ្ឋភិ្បាលនឡើយ (PPCA 

et al., 2018)។

៣�២� ការកំណត់ពីតួនាទី

មានភពមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថតើ មានករិយល័យបរិសា្ថន្

នក្នងុក៊្ងក្បឬទ្។ មានករយល់ឃើញថ ក្នងុព្លអវត្មាន

ករិយល័យបរិសា្ថន្ ករិយល័យទទួលបន្ទកុរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ 

ជាអ្នកអន៊វត្ករទទួលខ៊សតូ្វក្នុងករសម្្ចចិត្ពាក់ព័ន្ធជាមួយ

ករគ្ប់គ្ងសំណល់ និងឬករិយល័យគំាទ្ និងធ្វើផ្នករឃំ៊។ 

តួនទី និងករទទួលខ៊សតូ្វដទ្ទៀតពាក់ព័ន្ធ ជាមួយករសម្្ច

ចិត្លើករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង មានពណ៌នក្នុងតារាងទី ២  

(Min, 2016)។

តារាងទី ២ តួនាទី និងការទទួលខុសតែូវរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការគែប់គែងសំណល់

តួនាទី ទីបែឹកែសា អាជា្ញែធរខែត្ត មន្ទីរ

បរិសា្ថែន

មន្ទីរសែដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ 

វិស័យ

ឯកជន

ផែសែងៗ

ករធ្វើផ្នករ 

ករកំណត់ទីតាំងទីលានចាក់សំរាម  

ករធ្វើផ្នករថវិក   

កិច្ចសន្យា   

ករអន៊វត្    

ករកំណត់ថ្ល្ស្វាប្មូល និងករប្មូល   

ករគាំទ្ និងករសម្បសម្ួល   

ករតាមដន និងករមើលខ៊សត្ូវ   

ករវាយតម្ល្   

ករអប់រំ  

XXX: ករចូលរួមព្ញទំហឹង , XX: ករចូលរួមកម្ិតមធ្យម , X: ករចូលរួមតិច

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 45



៤� ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការគែប់គែងសំណល់រឹង

ករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ភគច្ើនបាន 
ទទួលករគំាទ្ដោយថ្លស្្វាដ្លបង់ដោយអ្នកប្ើប្្ស់ផ្អក្លើ
ទស្សនទានករសា្ដរ្យកថ្លចំ្ណយត្ឡប់មកវិញ។ ថ្លស្្វា តូ្វ
បានប្៉ាន់ប្មាណផ្អក្លើសកម្មភពរបស់អ្នកបង្កើតសំណល់ជាក់
លាក់នោះ ព្មទំាងទំហំ និងប្តិបតិ្កររបស់អ្នកបង្កើតសំណល់។ 
ប្តិបត្ិករឯកជនដ្លគ្ប់គ្ងលើករប្មូលសំណល់ តាមកិច្ច
សន្យាជាអ្នកទទួលខ៊សត្ូវក្នុងករប្មូលថ្ល្ស្វា និងករផ្ដល់ 
ស្វា។ ករមិនបង់ថ្ល្ស្វា ត្ងកើតមានជាសាមញ្ញ ហើយបង្កឱ្យ
មានបញ្ហប្្ឈមគួរជាទីកត់សមា្គល់្ដល់លទ្ធភពប្តិបតិ្ករផ្នក្
ហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្ន្កប្តិបត្ិកររបស់ក្៊មហ៊៊ន ហើយជាលទ្ធផល  
ធ្វើឱ្យប្តិបត្ិករមិនមានលក្ខណៈអាចព្យាករទ៊កជាម៊នបាន និង
អាចផ្ល្ស់ប្ូរដោយផ្អ្កលើតថភពជាក់ស្ដ្ងផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ។ ករ
គណនថ្លស្្វាប្មូលសំណល់ពីអ្នកប្ើប្្ស់ ពំ៊តូ្វបានគណន
ផ្អ្កលើបរិមាណសំណល់ដ្លត្ូវបានបង្កើតនោះទ្ ប៉៊ន្្ផ្អ្ក 
លើ ប្ភ្ទ និងទំហំប្តិបត្ិករ។ ករសិក្សាអង្ក្តមួយន ឆ្ន្ំ 
២០១៦ បានបងា្ហ្ញឱ្យឃើញថ ថ្ល្ស្វាប្មូលសំណល់ គឺមាន 
ចាប់ពី ០,៨ ដ៊លា្ល្រ ដល់ ៣០ ដ៊លា្ល្រក្នុងមួយខ្ (Min, 2016)។

យន្ករមួយទៀតរបស់កម្ពុជា ក្នុងករផ្ដល់មូលនិធិសម្្ប់
ស្វាប្មូលសំណល់ គឺផ្្តលើសំណល់បង្កើតឡើងដោយទីផ្សារ
នក្នងុក៊្ង។ គំរូផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថ ុ និងករគ្ប់គ្ងន្ះ ហាក់មាន 
ករវិវត្ដោយចាប់ផ្ដើមពីករបង្កើតឱ្យមានកិច្ចសន្យារវាងក៊្មហ៊៊ន 
ប្មូលសំណល់ ជាមួយប្តិបតិ្ករផ្សារ ហើយវិវត្សន្សឹមៗទៅជា
ករផ្ដល់ស្វាដល់អ្នកបង្កើតសំណល់នតាមលំនដ្ឋ្ន និងជា 
លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ដោយសារត្កំណើនតមូ្វករជាក់ស្ដង្។

ដោយសារលក្ខណៈពិស្សរបស់ខ្ត្ក្ប ដ្លជាគោល
ដៅទ្សចរណ៍ដ៏មានប្ជាប្ិយភពសម្្ប់ប្ជាជនកម្ពុជាផង 
និងភ្ញៀវអន្រជាតិផង ក៊្មករងារស្្វជ្្វ បានពិនិត្យលើលទ្ធភព
ន្ករកំណត់ថ្ល្ស្វា ដ្លផ្សារភ្ជ្ប់ជាមួយទិដ្ឋភពននន្ 
ទ្សចរណ៍ក្នងុមូលដ្ឋន្ដ្លនឹងអាចបង្កើតឱ្យមានចំណូលហើយ 
ស្បព្លជាមួយគា្ន្នោះ ក៏ព៊ំបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
លើអ្នកតាំងលំនក្នុងមូលដ្ឋ្ន ដូចជាថ្ល្ស្វាប្មូលពីអ្នកសា្ន្ក់
នតាមសណ្ឋ្គារ ឬជិះទូកទៅកន់កោះនក្នុងរង្វង់ខ្ត្ន្ះ។ 
ករស្្វជ្្វបឋមបានកំណត់ឃើញគំរូប្ភ្ទន្ះ នក្នងុប្ទ្ស 
ឥណ្ឌូណ្ស៊ី ហើយគោលវិធីន្ះ ត្ូវបានអន៊វត្ដោយជោគជ័យ 
មួយចំនួន (សូមមើលប្អប់៖ Gili Trawanga Eco Tax)។

៥�  គំរូនែការគែប់គែង និងការលើកទឹកចិត្តដើមែប ី
លើកកម្ពស់ការគែប់គែងសំណល់រឹង

គំរូន្ករគ្ប់គ្ងជាច្ើនដ្លអាចដើរតួនទីជាគំរូសម្្ប់
យកមកពិចារណនព្លធ្វើផ្នករក្នុងខ្ត្ក្ប។ គំរូទាំងន្ះ 
រួមមានដូចជា៖

 y មជ្ឈមណ្ឌលសា្ដ្រធនធានចម្៊ះ៖ មជ្ឈមណ្ឌលន្ះ គឺជាគ្ឹះ
សា្ថន្សា្ដរ្សណំលខ់ា្នត្តូច មានលក្ខណៈវិមជ្ឈករដល្កច្្ន ្
សំណល់ចនោ្ល្ះពី ២ តោនទៅ ២០ តោនក្នុងមួយថ្ង្ ទទួល 
យកកកសំណល់ ទីក្៊ងដ្លញ្ករួចហើយ ឬមិនទាន់ញ្ក 
និងប្ើប្្ស់បច្ច្កទ្សអស់តម្ល្ទាប ដើម្បីសា្ដ្រយក ធន 
ធាន ពីសំណល់មកវិញ។ មជ្ឈមណ្ឌលសា្ដ្រធនធានចម្៊ះ ត្ូវ
បានបង្កើតឡើងផ្អ្កលើស្ចក្ដីត្ូវករក្នុងមូលដ្ឋ្ន ហើយ 
មានលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះបរិមាណ និងគ៊ណភពន្ 
សំណល់ក្នុងមូលដ្ឋ្ន (Economic and Social Commission 

for Asia and the Pacific, 2017)។

 y កម្មវិធីទីក្៊ងសា្អ្ត៖ ករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមួយរបស់កម្ពុជាដ្ល
ត្ូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីទទួលសា្គ្ល់កិច្ចខិតខំក្នុងករគ្ប់គ្ង
សំណល់រឹងរបស់ក៊្ងគំរូ។ កន្លងមក ក៊្ងជាច្ើនបានសម្ប
សម្ួលកិច្ចខិតខំរបស់កម្មករក្នុងករប្មូលសំណល់ច្ញពី
តាមដងផ្លូវនក្្មគម្្ង "ករប្កួតប្ជ្ងទីក្៊ង សា្អ្ត" 
ឬហៅថ "កម្មវិធីទីក្៊ងសា្អ្ត"។ កម្មវិធីកំព៊ងនអន៊វត្បន្ដ។

 y ក្៊ងព្ះសីហន៊៖ ក្៊ងមួយន្ះ អន៊វត្ករងារនរៀងរាល់ 
ច៊ងសបា្ដ្ហ៍ជាមួយសងា្ក្ត់ទាំង 0៥ របស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើយ៊ទ្ធន
ករបោសសមា្អត្ក្នងុសងា្កត់្ណមួយក្នងុចំណោមសងា្កត់្ទំាង 
0៥។ នព្ល ទីតាំងបោសសមា្អ្តត្ូវបានស្នើឡើង និង 
សម្្ចពីសំណក់ក្៊មប្ឹក្សាសងា្ក្ត់នីមួយៗហើយ រដ្ឋបាល
ក្៊ងធ្វើកររៀបចំព្ឹត្ិករណ៍សមា្អ្តជាក់ស្ដ្ងតាមរយៈករ 
អញ្ជើញមន្្ី យ៊វជន អង្គករក្្រដ្ឋ្ភិបាល ក៏ដូចជាអ្នក  
តំណងសមាគមទីភ្ន្ក់ងារទ្សចរណ៍ចំនួន ៤០ ទៅ ៦០ 
នក់ ឱ្យមកចូលរួម។ 

 y ក្៊ងស្ទឹងត្្ង គឺជាក្៊ងមួយក្នុងចំណោមក្៊ងមួយចំនួនតូច
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដ្លគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងដោយផ្ទ្ល់តាម
រយៈអង្គភពគ្ប់គ្ងសំណល់របស់ខ្លួន ពោលគឺមិន ម្ន 

ពន្ធអ្កូទ្សចរណ៍របស់កោះ Gili Trawanga នប្ទស 
ឥណ្ឌូណ្ស៊ី

ដើម្បីដោះស្្យករផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ករគ្ប់គ្ង
សំណល់នក្នងុកន្លង្គោលដៅទ្សចរណ៍ដ៏មានប្ជាបិ្យ
ភពន្ះ អង្គករក្្រដ្ឋ្ភិបាល ក្នុងស្៊កមួយ និងអាជា្ញ្ធរ 
គ្ប់គ្ងសំណល់ បានរួមកមា្ល្ំងគា្ន្ដោះស្្យបញ្ហ្ន្ះ។ 
មូលនិធិអ្កូទ្សចរណ៍ Gili Eco Trust ដ្លជាបណ្ដុំអ្នក 

ផ្ដល់ស្វាទ្សចរណ៍ និងហាងកីឡាម៊ជទឹកកម្សាន្ បានអន៊វត្ 
ពន្ធអ្កូឡូសី៊ដ្លបង់ដោយអ្នកទ្សចរនព្លមានករផ្ដល់
ស្វាជូន។ មូលនិធិទាំងអស់ន្ះ ត្ូវបានយកទៅប្ើប្្ស់ 
ដើម្បីឧបត្ថម្ភទ៊នសម្្ប់កិច្ចខិតខំគ្ប់គ្ងសំណល់នលើ
កោះ។ មូលនិធិន្ះ បានជួយដល់គាំទ្ករគ្ប់គ្ងសំណល់ 
ឱ្យអាចទប់ទល់លើករចំណយ និងចៀសវាងករ ខាតដើម 
ទ៊ន (Willmott et al., 2012)។

បែអប់ទី ២៖ ពន្ធអែកូទែសចរណ៍របស់កោះ Gili Trawanga 
នៅបែទែសឥណ្ឌូណែសុី

46 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



តាម រយៈអ្នកផ្ដល់ស្វាឯកជន (ពោលគឺគំរូក្នុងករច៊ះកិច្ច 
សន្យាជាមួយក្៊មហ៊៊នប្មូលកកសំណល់ ឬអ្នកយក ភស៊ី 
ផ្សារ) នោះទ្។ គួរកត់សមា្គ្ល់ថ ម៊នព្លបង្កើតអង្គភព  
គ្ប់គ្ងសំណល់ក្៊ងនដើមឆ្ន្ំ២០១១ ហើយត្ូវបាន 
ទទួល សា្គល់្ដោយ ក្សួងមហាផ្ទ ្ក្នងុឆ្ន្២ំ០១៣ ករប្មូល
សំណល់ក្នុងក្៊ងស្ទឹងត្្ង ត្ូវបានច៊ះកិច្ចសន្យាប្គល់ទៅ
ឱ្យក្៊មហ៊៊នឯកជន (Min, 2016)។

 y មជ្ឈមណ្ឌលគ្ប់គ្ងសំណល់ប្បសង្គមក្នុងខ្ត្បាត់ ដំបង៖ 
មជ្ឈមណ្ឌលន្ះ គឺជាគម្្ងប្បចម្៊ះ និងជាមជ្ឈមណ្ឌល
ក្ច្ន្សំណល់ប្បសង្គម និងប្បសរីរាង្គ (កន្ល្ងផលិតជី 
កំប៉៊ស្ និងជីវមា៉្ស)។ គោលបំណងចម្បងរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល 
ន្ះ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់គ៊ណភពជីវិត និងលក្ខខណ្ឌករងារ 
របស់អ្នករីសសំរាម។ ករក្លំអឱ្យប្សើរឡើងរួមមាន 
ដូចជា៖

 y បន្ទប់សម្្ក កន្ល្ងចម្អិនអាហារ កន្ល្ងងូតទឹក បង្គន់ ទឹក 
សា្អ្ត ។ល។

 y ករធ្វើបទបងា្ហ្ញជាញឹកញាប់ស្ដីពីវិធានករសន្ដិស៊ខ និង 
អនម័យ ផ្ដល់ជូនដល់កម្មករនិយោជិតដោយប៊គ្គលិក 
របស់អង្គករក្ច្ន្សំរាម និងករសិក្សានកម្ពុជា។

 y ក៊មារជាង ៣០ នក់ដ្លជាកូនៗរបស់គ្ួសារអ្នករីស 
សំរាមរស់នជំ៊វិញទីលានចាក់សំរាម តូ្វបានលើកទឹក ចិត្ 
ឱ្យទៅសាលារៀន និងបានទទួលគ៊ណប្យោជន៍ពីករ 
បង្ៀនក្្ម៉្ងបន្ថ្ម។

 y លទ្ធភពចូលទៅល្ងក្នុងទីធា្ល្ និងបន្ទប់សម្្ប់ក៊មារ 
ល្ងកម្សាន្ដ។

 y ជីវមា៉្ស ដ្លផលិតបានត្ូវបានប្ើប្្ស់សម្្ប់ករដំ
ស្ល និងបំភ្លឺ ហើយជីកំប៉៊ស្ត្ូវបានយកទៅលក់ដើម្បីបាន 
ចំណូលបន្ថ្ម (COMPED, 2013)។

 y ធនគារសំណល់ (ប្ទ្សឥណ្ឌូណ្ស៊ី)៖ អង្គភពឯករាជ្យ 
ទំាង អស់ន្ះ ធ្វើប្តិបតិ្ករដោយឈរលើទស្សនទានធនគារ 
ពាណិជ្ជកម្ម ដោយក្នុងនោះសមា្ភ្រៈដ្លអាចក្ច្ន្ ទៅប្ើ 
ប្្ស់វិញបាន គឺជារូបិយវត្ថុ។ អតិថិជនយកសមា្ភ្រៈទាំងនោះ
មកដក់ផ្ញើនធនគារ ហើយបញ្ញើនោះត្ូវបានកត់ត្្ទ៊ក 
ក្នុងកូនសៀវភៅធនគារ។ នច៊ងឆ្ន្ំក្នុងអំឡុងកម្មវិធី ប៊ណ្យ 
ជាតិ ករទូទាត់ជាសាច់ប្្ក់តូ្វបានធ្វើឡើងផ្អក្លើបរិមាណ
ន្សមា្ភ្រដ្លត្ូវបានផ្ទ្រ។ ជាទូទៅអង្គភព ទាំង ន្ះ មាន 
ប្តិបត្ិករ ដោយមានករគាំទ្ពីរោងចក្ផលិតទំនិញប្ើ
ប្្ស់ ក្នុង វិស័យឯកជន (Salim, 2013)។

៦�  តួនាទីវិស័យកែែបែព័ន្ធ និងយែនឌ័រនៅក្នុង 

ការគែប់គែងសំណល់

ចំណងទាក់ទងដ៏សំខាន់រវាង កម្មករធ្វើករក្នុងវិស័យក្្  
ប្ព័ន្ធដ្លមានជីវភពពឹងផ្អ្កលើករ គ្ប់គ្ងសំណល់ និង 
សកម្មភពសា្ដរ្យកធនធានពីសំណល់មកវិញ តូ្វបានទទួលសា្គល់្ 

កន់ត្ច្ើនឡើងនទូទំាងសាកលលោក។ ជំនួសឱ្យករប្ងើយ 
កន្ើយចំពោះតថភពជាក់ស្ដ្ងមួយន្ះ គោលវិធីប្កប ដោយ 
ជោគជ័យ បានបង្កឱ្យមានករចូលរួមដោយផ្ទ្ល់ពីសហគមន៍ 
ទាំងអស់ន្ះ ដោយព្យាយមដក់បញ្ចូលពួកគ្ទៅក្នុងគំរូករគ្ប់
គ្ងសំណល់ថ្មី តាមវិធីយ៉្ងណធានឱ្យមានករគោរពចំពោះ 
ចំណ្ះដឹង និងបទពិសធន៍របស់ពួកគ្នក្នុងវិស័យន្ះ ហើយ 
ស្បព្លជាមួយគា្ន្នោះ ក៏ផ្ដល់កិច្ចករពារផ្ន្កស៊ខភព និង  
ស៊វត្ថភិពកន់ត្ប្សើរឡើងបន្ថម្លើករផ្ដល់សំណងចំពោះករ 
ងាររបស់ពួកគាត់។ 

ឧទាហរណ៍ពីខ្ត្កំពតរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា ផ្ដល់ឱ្យយើងនូវ 
គំនិតមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយចំណូលសម្្ប់កម្មករទាំងអស់
ន្ះ។ វិស័យក្្ប្ព័ន្ធមានភពសកម្ម ជាពិស្សនក្នុងករ 
គ្ប់គ្ងសំណល់ក្នងុខ្ត្កំពត ដោយក្នងុនោះមានអ្នករីស អ្ត ចាយ 
ជាង ៣០ នក់ធ្វើករក្នងុក៊្ងន្ះ ហើយពួកគាត់ភគច្ើន គឺ ជា 
សី្្រកកម្្បានចនោ្លះ្ពី ២ ដ៊លា្លរ្ ទៅ ៣,៥០ ដ៊លា្លរ្ ក្នងុ មួយ ថ្ង្ 
(Community Sanitation and Recycling Organization, n.d.)។

ករសង្ក្តមួយចំនួនទៀត ផ្ដល់ឱ្យយើងនូវករយល់ដឹងព ី
បរិបទកម្ពុជា ក្នុងនោះរួមមានដូចជា៖

 y ៥១% ន្អ្នករីសសំរាមដ្លសកម្មក្នងុក៊្ងភ្នព្ំញ គឺជាក៊មារ 
(អាយ៊តិចជាង ១៨ ឆ្ន្)ំ ដោយក្នងុនោះ ៣៥% មានអាយ៊តិចជាង 
១៥ ឆ្ន្។ំ អាយ៊របស់អ្នកដ្លតូ្វបានសាកសួរ គឺមានចាប់ពី ៨ 
ឆ្ន្ដំល់ ៧៧ ឆ្ន្។ំ

 y អ្នករីសសំរាមភគច្ើន គឺមកពី "គួ្សារមានសមាជិកច្ើនជាង 
៥ នក់ ដោយជាមធ្យមគ្ួសារអ្នករីសសំរាម មានសមាជិក 
៥,៤២ នក់"។

 y ៣៤% ន្គ្ួសារអ្នករីសសំរាម គឺមានស្្ីជាម្គ្ួសារ 
ដោយ ក្នុងនោះភគច្ើនន្អ្នករីសសំរាមក្នុងក្៊ងភ្នំព្ញ គឺ 
ជា ប៊រស (៦២%)។

 y ភគច្ើនសន្ធឹកសន្ធ្ប់ន្អ្នករីសសំរាមដ្លសកម្ម គឺមាន 
៦៨% ជាជនជាតិខ្ម្រ ចំណ្ក ២៦% ជាជនជាតិវៀតណម 
(Community Sanitation and Recycling Organization, n.d.)។

៧� បែធានបទនាពែលបច្ចុបែបន្នស្តីពីការគែប់គែង    

     សំណល់ និងបរិសា្ថែនសាកល

៧�១� ឋានានុកែមសំណល់

ឋានន៊ក្មសំណល់ គឺជាវិធីសាស្្ន្ក្បខណ្ឌក្នុងករ 
សម្្ចចិត្ ដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់ ដើម្បីជាមគ្គុទ្ទ្សក៍លើករ 
សម្្ចចិត្ប្បគ្ប់ជ្៊ងជ្្យពាក់ព័ន្ធជាមួយករគ្ប់គ្ង ករ 
ប្មូល ករសា្ដ្រយកនូវធនធាន និងថមពល និងករបោះចោល 
សំណល់ (សូមមើលរូបភពទី ៥)។ អក្សកត់ 3Rs ដ្លតំណង 
ឱ្យករកត់បន្ថយសំណល់ (reduce) ករប្ើប្្ស់ឡើងវិញ 
(reuse) និងករក្ច្ន្ប្ើប្្ស់ឡើងវិញ (recycle) គឺជា 
សមាសធាត៊នក្នុងឋានន៊ក្មន្ះ។ 

របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប 47



ដៅអាហារប្ភ្ទន្ះសម្្ប់ករកត់បន្ថយករអត់ឃា្ល្ន ចំណី 
សត្វ និងផលិតកម្មជីកំប៉៊ស្ ព្មទាំងផលិតផលជួយបង្កើនជីវជាតិ
ដីដទ្ទៀត ដ្លអាច យកទៅប្ើប្្ស់ជំនួសជីគីមី។ ករទាញ
យកកកសំណល់ន្ះច្ញពីទីលានចាក់សំរាម និងកន្ល្ងចាក់ 
សំរាម ជួយកត់បន្ថយករបំភយឧស្ម័នម្តានដ្លជាឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក់ ហើយក៏ជួយកត់បន្ថយហានិភ័យផ្នក្បរិសា្ថន្ និង 
ស៊ខភព ពាក់ព័ន្ធជាមួយករបំព៊លខ្យល់ និងទឹកផងដ្រ។

៧�៦� បែពែឹត្តិកម្មសំណល់តាមបែបវិមជែឈការ

ករកត់បន្ថយបរិមាណសំណល់នម៊នព្លយកទៅបោះ
ចោល ជួយកត់បន្ថយតម្ូវករទីលានចាក់សំរាម ក៏ដូចជាផល
ប៉ះពាល់ននដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយករចាក់បំព្ញទីលានចាក់ 
សំរាម។ ដើម្បី កត់បន្ថយបរិមាណសំណល់ សំណល់ដ្លមាន 
ប្យោជន៍ ចាំបាច់ត្ូវញ្ក និងប្មូលឱ្យបានត្ឹមត្ូវ។ គំរូន្ 
ករញ្ក និងប្ព្ឹត្ិកម្មសំណល់នក្នុងស្៊ក និងតាមសហគមន៍ 
ជាច្ើន ត្ូវបានបង្កើតឡើង ដោយក្នុងនោះរួមមានករទាញយក
សំរាមស្ងួតដ្លអាចក្ច្ន្យកទៅប្ើប្្ស់វិញបាន និងករធ្វើជី 
កំប៉៊ស្ ករផលិតជីវមា៉្សពីសំណល់សរីរាង្គ ដូចជាសំណល់អាហារ 
ជាដើម ដើម្បីផលិតជាជីកំប៉៊ស្ ផលិតផលជួយពង្ឹងគ៊ណភពដី 
ហើយអាចបូកផ្សំជាមួយឡជីវមា៉្ស ដើម្បីផលិតជីវមា៉្សសម្្ប់ 
ចម្អិន និងកម្ដ្ផងដ្រ។

៧�៧� អត្ថបែយោជន៍សមែែប់អាកាសធាតុ និង  

               គុណភាព ខែយល់

ដោយហ្ត៊ថ ករអន៊វត្ករគ្ប់គ្ងសំណល់នព្ល 
បច្ចុប្បន្ន រួមចំណ្កធ្វើឱ្យមានករប្្ប្ួល អាកសធាត៊តាម 
រយៈករបំភយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដ្លភគច្ើនគឺម្តាន និង មាន 
ផលប៉ះពាល់ដល់ខ្យល់ ដី និងធនធានទឹក ដោយសារ សារធាត៊ 
បំព៊លផ្ស្ងៗជាច្ើន ដូចជា ទឹកដ្លហៀរច្ញពី កក សំណល់ 
ឧស្ម័ននទីលានចាក់សំរាម បន្សំរវាងម្តានជាមួយ ឧស្ម័ន 
កបូនិច និងសមាសធាត៊ដទ្ទៀត។ តាមរយៈករ បង្កើត ឱ្យ មាន
យ៊ទ្ធសាស្្គ្ប់ជ្៊ងជ្្យក្នុងករកត់បន្ថយករ ចោលសំណល់  
ផលប៉ះពាល់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើន្ះជាច្ើន អាចត្ូវបាន 
កត់បន្ថយគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់។

៨�  គំនិតផ្តួចផ្តើមនានាសមែែប់ការគែប់គែង 

សំណល់រឹងទីកែុងនៅខែត្តកែប

ករសិក្សាពីឯកសារពាក់ព័ន្ធនព្លន្ះ បានបងា្ហ្ញថ មាន
ករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាច្ើនដ្លបាន គាំទ្ករលើកកម្ពស់ករគ្ប់
គ្ងសំណល់ក្នុងខ្ត្ក្ប។ ករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដទ្ទៀត ក៏មាន 
នថ្ន្ក់ជាតិផងដ្រ។ ជាសង្ខ្ប ករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតទាំងអស់ន្ះ 
មានដូចជា៖ 

 y ក្សួងទ្សចរណ៍ និងធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី កំព៊ងពិភក្សា
ឈានទៅរកករព្មព្ៀងគា្ន្លើកម្ចីក្នុងទឹកប្្ក់ ៣០ លាន 
ដ៊លា្ល្រអាម្រិក ដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិសម្្ប់ហ្ដ្ឋ្រចនសម្ព័ន្ធ

៧�២� សែដ្ឋកិច្ចចកែែ

ស្ដ្ឋកិច្ចចក្្ មានបំណងកំណត់សារជាថ្មីឡើងវិញពីករ  
លូតលាស់ដោយផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើអត្ថប្យោជន៍ជា 
វិជ្ជមានសម្្ប់សង្គមទាំងមូល។ ស្ដ្ឋកិច្ចចក្្ សំដៅលើ 
ករ កត់បន្ថយសកម្មភពស្ដ្ឋកិច្ចច្ញពីករប្ើប្្ស់ធនធាន 
មានដ្នកំណត់ និងករកត់បន្ថយសំណល់។ ដោយឈរលើ  
មូលដ្ឋ្នន្ករឈានទៅរកប្ភពថមពលកកើតឡើងវិញ គំរ ូ
ស្ដ្ឋកិច្ច ចក្្ សា្ថ្បនមូលធនផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច ធនធាន និងសង្គម 
(Ellen MacArthur Foundation, 2017)។

៧�៣� ការមិនបង្កើតសំណល់ (Zero Waste)

ករមិនបង្កើតសំណល់ (Zero Waste) សំដៅលើករអភិរក្ស
ធនធានទាំងអស់តាមមធ្យាបាយន្ផលិតកម្ម ករបរិភោគ ករ 
ប្ើប្្ស់ឡើងវិញ និងករក្ច្ន្ប្ើប្្ស់ឡើងវិញប្កបដោយ
ករទទួលខ៊សត្ូវចំពោះគ្ប់ផលិតផល ករវ្ចខ្ចប់ និងវត្ថុធាត៊ 
ដើមទាំងអស់ ដោយមិនដ៊តធនធានទាំងនោះ និងមិនបោះចោល 
ទៅ លើដី ទឹក ឬអាកសដ្លគំរាមដល់បរិសា្ថ្ន ឬស៊ខភពមន៊ស្ស 
ឡើយ (Zero Waste International Alliance, 2018)។

៧�៤� ការកាត់បន្ថយការបែើបែែស់បា្លែសិ្ទក

មូលនិធិ Ellen MacArthur បា៉្ន់ប្មាណថបា្ល្ស្ទិក ៨ លាន 
តោន ចូលទៅក្នុងមហាសម៊ទ្ជារៀងរាល់ឆ្ន្ំ (Ellen MacArthur 

Foundation, 2017) ។វិធានករណ៍ននដើម្បីករពារមហាសម៊ទ្ 
និងសងា្វក់្ចំណីអាហាររបស់យើងឱ្យរួចផ៊តពីករបំព៊លដោយបា្លស្្ទកិ 
បន្ថ្មទៀត រួមមានករកត់បន្ថយបា្ល្សិ្ទកប្ើប្្ស់ត្មួយដង
ហើយចោល ពង្ឹងកិច្ចខិតខំក្នុងករក្ច្ន្មកប្ើប្្ស់ឡើងវិញ 
និងករលើកកម្ពស់ករគ្ប់គ្ង និងករចោលកកសំណល់។

៧�៥� សំណល់ចំណីអាហារ

សំណល់ទីក៊្ងនទូទំាងសាកល មានភគរយសំណល់សរីរាង្គ 
ខ្ពស់ជាងគ្។ សំណល់សរីរាង្គ គឺជាសំណល់ដ្លអាចព៊កផ៊យ 
បានតាមធម្មជាតិ ហើយភគរយដ៏ខ្ពស់ន្សំណល់ន្ះ គឺមាន  
ទំនក់ទំនងជាមួយករចម្អិនម្ហូបអាហារ ឬកម្ទ្ចកម្ទីម្ហូបអាហារ។ 
កិច្ចខិតខំកម្ិតអន្រជាតិ បានផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើករ  
កត់បន្ថយករបោះចោលអាហារដ្លអាចញាុ្ំបាន និងបង្វ្រទិស

ជម្ើសដ្ល 
គ្ព្ញចិត្ 
ខា្ល្ំងបំផ៊ត

ករករពារ

ករកត់បន្ថយ

ករប្ើប្្ស់ឡើងវិញ

ករក្ច្ន្ប្ើប្្ស់ឡើងវិញ

ករទាញយកថមពល

ករបោះចោល

ជម្ើស 
ដ្លគ្ ព្ញ 
ចិត្តិចបំផ៊ត

រូបភាពទី៥៖ កែបខណ្ឌក្នងុការសមែែចចិត្តអំពីឋានានុកែមសំណល់

48 របាយករណ៍សិក្សាវិសាលភពស្ីពីករគ្ប់គ្ងសំណល់រឹងនក្នុងខ្ត្ក្ប



ក្នុងបណ្ត្ខ្ត្តាមឆ្ន្រសម៊ទ្ ដ្លនឹងគាំទ្ដល់ករអភិវឌ្ឍ
វិស័យទ្សចរណ៍។ កម្ចន្ីះ ក៏គំាទ្ដល់ករគ្ប់គ្ងសំណល់
ក្នុងខ្ត្ក្បផងដ្រ (Chea, 2018)។

 y អង្គករដទ្ទៀត បានយកចិត្ទ៊កដក់លើករគ្ប់គ្ង 
សំណល់ក្នងុខ្ត្ក្ប ដូចជា វិទ្យាសា្ថន្អភិវឌ្ឍន៍ប្តងសកល 
កម្មវិធីបរិសា្ថ្នសហប្ជាជាតិ/គណៈកមា្ម្ធិករអង្គករសហ
ប្ជាជាតិផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម ប្ចាំតំបន់អាស៊ី និងបា៉្ស៊ីហ្វិក 
សា្ថ្នទូតស៊៊យអ្ត កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គករសហប្ជាជាតិ។

 y ឯកសារបោះព៊ម្ពផ្សាយឆ្ន្ំ២០១៨ មានចំណងជើងថ  
"យ៊ទ្ធ សាស្្ និងផ្នករសកម្មភពគ្ប់គ្ងសំណល់សម្្ប់
រាជធានីភ្នំព្ញ ឆ្ន្ំ២០១៨-២០៣៥" បានរួមបញ្ចូលនូវ  
ទិដ្ឋភពទូទៅទូលំទូលាយស្ដីពីមា្ច្ស់ជំនួយអន្រជាតិ និង 
មា្ចស់្ជំនួយថ្នក់្តំបន់ដ្លចូលរួមក្នងុករគំាទ្ដល់ករក្លំអ
ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លមាននក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធមានចំណងជើងថ "ប្ភពមូលនិធិជាសក្ដ្ន៊ពល 
សម្្ប់ករ គ្ប់គ្ងកកសំណល់"។ 

៩�  ខ្លឹមសារសង្ខែប និងជំហានបនា្ទែប់

ករច៊ះសិក្សាទៅកន់ខ្ត្ក្ប នឹងត្ូវធ្វើ ឡើងក្នុង សបា្ដ្ហ៍ 
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បច្ច្កទ្សទៅកន់ទីតាំងបង្កើតសំណល់ និងកន្ល្ងចោល 

សំណល់។ ករងារតាមដនបន្ដនឹងផ្ដ្តករយកចិត្ទ៊កដក់លើ
កររៀបចំឯកសារសង្ខ្បគោលនយោបាយ បន្ថ្មពីលើករវិភគ 
ដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងនក្្យព្លទស្សនកិច្ច ទៅមូលដ្ឋ្ន 
ផ្ទ្ល់។

ឯកសារសង្ខ្បគោលនយោបាយ នឹងឆ្លើយតប ចំពោះ គោល 
បំណងធំជាច្ើន ក្នុងនោះអាចមាន៖

 y ករផ្ល់អន៊សាសន៍គោលនយោបាយ ដ្លគាំទ្ដល់ករ 
គ្ប់គ្ងសំណល់ប្កបដោយនិរន្ដភព និងគិតគូរ ពីផល 
ប៉ះពាល់ បរិសា្ថ្ន និងសង្គមដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងប្ទ្ស កម្ពុជា។

 y ករបង្កើតឱ្យមានគំរូទស្សនទានមួយ ដ្លសមស្បទៅតាម
សា្ថ្នភពរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា ដោយផ្អ្កលើប្ព័ន្ធ និង  
ហ្ដ្ឋរ្ចនសម្ពន័្ធដ្លតូ្វបានសាកល្បងសម្្ប់ករគ្ប់គ្ង 
សំណល់។

 y ឱកសក្នុងករបង្កើនធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណ្ះដឹង ដើម្បី
គាំទ្ដល់ករគ្ប់គ្ងសំណល់ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។

 y ករពិចារណផ្ន្កសង្គម និងយ្នឌ័រ។

ប្ធានបទជាក់លាក់ដទ្ទៀតដ្លគួរយកមកពិចារណ មាន 
ដូចជា៖

 y បច្ច្កវិទ្យា ប្ព័ន្ធ និងហ្ដ្ឋ្រចនសម្ព័ន្ធ

 y គំរូលើកទឹកចិត្ដ្លផ្អ្កលើហិរញ្ញវត្ថុ និងករដឹកនំ

 y កររៀបចំគម្្ងអន៊វត្សាកល្បង

 y ករចូលរួមក្នុងភពជាដ្គូ។
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 ទន្ល្បាសាក់ សងា្ក្ត់ទន្ល្បាសាក់ ខណ្ឌចំករមន  
 រាជធានីភ្នំព្ញ ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២១៣ ៩០៨ / ២២០ ៣៦៩
គែហទំព័រ៖ https://www.moe.gov.kh/

ល្ខាធិការដា្ឋ្នគណៈកមា្ម្ធិការជាតិសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍ
តាមប្បប្ជាធិបត្យ្យនៅថ្ន្ក់ក្្មជាតិ

អាសយដ្ឋែន៖  ស្ថិតក្នុងបរិវ្ណក្សួងមហាផ្ទ្ (អគារ T) មហាវិថីព្ះនរោត្ម  
 សងា្ក្ត់ទន្ល្បាសាក់ ខណ្ឌចំករមន រាជធានីភ្នំព្ញ  
 ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៧២០ ០៣៨ / ៧២០ ០៦១
គែហទំព័រ៖ http://ncdd.gov.kh/

អង្គការមូលនិធិអាសុី

អាសយដ្ឋែន៖  ផ្ទះល្ខ ៥៩ ផ្លូវ ឧកញា៉្ព្ជ្ (ផ្លូវ ២៤២)  
 រាជធានីភ្នំព្ញ ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២១០ ៤៣១
គែហទំព័រ៖ https://asiafoundation.org/


