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ស្រចក្ដីថ្ល្រងអំណរគុណ

របាយការណ៍នេះ តេូវបានរៀបចំឡើងដោយវិទេយាស្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល (GGGI) បេចាំបេទេសកម្ពុជា និងសរសេរដោយ 
ធារ៉េ មីឆេលស៍ (Terra Michaels), ដេយូសេលីន រ៉េវាហេស (Josselin Ravaz ) និង ពិសិដ្ឋ សេនសមេស់ មកពី ហ្កេេត (GRET) 
ដោយមានការផ្ដល់ធាតុចូល និងការតេួតពិនិតេយពី ខារ៉ូលីន កាសេ ឌីសេស (Karolien Casaer-Diez), ជើរ៉ូម ហ្វេគេី  
(Jerome Fakhry) និង ដូណូវា៉េន ស្តរេយ៍ (Donovan Storey) មកពី GGGI។
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អារម្ភកថារបស់អភិបាលក្រុង

ការកេលម្អការគេប់គេងសំណល់រឹង គឺជាអាទិភាពខ្ពស់មួយសមេេប់កេុងបាត់ដំបង ដូចដេលតេូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងបញ្ជីសកម្មភាពជា
អាទិភាព ក្នុងសេចក្ដីពេេងផេនការយុទ្ធសសេ្តស្ដីពីទីកេុងបេកប ដោយចីរភាព សមេេប់កេុងចំនួន ៧។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មេនឆ្នេំ  
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គំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាចេើន ដូចដេលបានសង្ខេបក្នុងរបាយការណ៍នេះ។ បច្ចុបេប ន្ននេះ កេុងរបស់យើងមានជមេើសមួយចំនួនសមេេប់គេប់គេង 
សំណល់រឹងដេលអាចយកមកធ្វើការកេច្នេបាន ដូចជា សំណល់បា្លេស្ទកិ និងសំណល់សរីរង្គជាដើម។ យើងមានមជេឈមណ្ឌលញេកសំរមដើមេបី 
ធ្វើការកេច្នេសំណល់រឹងឡើងវិញ ដេលទើបតេសងសង់រួច តេៀមនឹងដាក់ឱេយដំណើរការ ហើយយើងក៏មានគោលបំណងសងសង់ទីលាន 
ចាក់សំរមថ្មី ដេលបេសើរជាងមុន ក្នុងឆ្នេំខាងមុខផងដេរ។ ជាការពិត ការរីកចមេើននេវិស័យកេេបេព័ន្ធក៏រួមចំណេកយ៉េងធំធេងដល់ការ
ទាញយកធនធាន ដេលអាចកេច្នេបានយកមកធ្វើការកេច្នេនៅក្នុងទីកេុងនេះផងដេរ។
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ឡើងក្នុងទេង់ទេេយធំ រួមទាំងនៅក្នុងទីលានចាក់សំរមដេលមានសេេប់នេះផងដេរ។ ផ្អេកតាមសមិទ្ធផលដេលសមេេចបានកន្លងមក  
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នេះ។ ដូចដេលតេូវបានបង្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ដើមេបីឱេយបេព័ន្ធគេប់គេងសំណល់រឹងកាន់តេមានបេសិទ្ធភាព ការញេកសំណល់រឹង  
នៅនឹងបេភពដើម មានសរៈសំខាន់យ៉េងខា្លេំង។ ការធ្វើបេបនេះ ធ្វើឱេយគេអាចកេច្នេសំណល់រឹងក្នុងបរិមាណកាន់តេចេើន 
ជាងមុន និងអាចញេកសំណល់រឹងដេលអាចយកទៅកេច្នេ បានចេញពីសំណលស្ងួត។  ការដុតសំរមដោយចំហ  និងការចោលសំរម 
ពាសវាលពាសកាល តេូវមានការទប់ស្កេត់ឱេយបានតេឹមតេូវ តាមរយៈការអនុវត្តអនុកេឹតេយលេខ ១១៣។ គំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះ មិនតេឹមតេ 
ជួយឱេយបរិស្ថេន សុខភាពសធារណៈ និងសោភណភាពទីកេុងរបស់យើងកាន់តេមានភាពល្អបេសើរប៉ុណ្ណេះទេ ប៉ុន្តេថេមទាំងបង្កើតនូវ 
ឱកាសសេដ្ឋកិច្ច និងការងរផងដេរ។ ការបង្កើនបរិមាណ និងគុណភាពជីកំប៉ុសក៏ផ្ដល់លទ្ធភាពឱេយកសិកររបស់យើងអាចធ្វើកសិកម្ម 
កាន់តេមានចីរភាព ពេេះពួកគេអាចកាត់បន្ថយការបេើបេេស់ជីគីមីនំចូលបាន។ 

ដើមេបីសមេេចគោលដៅនេះ បេជាពលរដ្ឋគេប់រូបតេូវតេចូលរួម។ ដូច្នេះ ការបង្កើនការយល់ដឹង និងការអប់រំ មានសរៈសំខាន់យ៉េងខា្លេំង  
ដើមេបីធ្វើយ៉េងណាឱេយគេប់គ្នេបានយល់ដឹងពីការទទួលខុសតេូវ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តតាមអនុកេឹតេយ 
លេខ ១១៣។ ទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់មួយទៀត នោះ គឺការកាត់បន្ថយបរិមាណសំណល់រឹងឱេយបាននៅតិចបំផុត។ ពេលដេលបេទេសកម្ពុជា 
មានការអភិវឌេឍ ហើយបេេក់ឈ្នលួកំពុងមានការកើនឡើង ការបេើបេេស់ក៏កំពុងមានការកើនឡើងផងដេរ។ នេះមានន័យថា មានការបង្កើន 
សំណល់រឹងកាន់តេចេើន ឧទាហរណ៍ ដូចជា ពពួកវត្ថដុេលអាចបេើបេេស់បានតេ ១  ដងធ្វើពីបា្លេស្ទកិ និងសោ្នេជាដើម។ អនុកេតឹេយលេខ ១៦៨  
បញ្ជូនសរអំពីការកាត់បន្ថយការបេើបេេស់វត្ថុធ្វើពីបា្លេស្ទិកដេលបេើបានតេ ១ ដង។ តេូវមានការរៀបចំយុទ្ធនការអប់រំផេសព្វផេសាយ ដើមេប ី
លើកទឹកចិត្តឱេយមានការបេើបេេស់ធនធានដ៏មានតម្លេរបស់យើង ឱេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភាពបន្ថេមទៀត។ 
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 ១.២. ១. ការបេជុំ និងការសមា្ភេសជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ៣
 ១.២. ២. ការចុះពិនិតេយដល់ទីកន្លេងដើមេបីស្វេងយល់ពីផ្នេកសំរម ៣
 ១.២. ៣. ការពិភាកេសាបន្ថេមដើមេបីស្វេងយល់ពីទីផេសារសំណល់រឹងដេលបានកេច្នេ ៤
 ១.២. ៤. សិកា្ខេសលាពិគេេះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ៥
១.៣. ដេនកំណត់ និងឧបសគ្គនេគមេេង ៥
 ១.៣. ១. ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ៥ 
 ១.៣. ២. ទិន្នន័យបច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ចពីមមជេឈមណ្ឌលកេច្នេសំណល់រឹង ៥

២. ការពិនិតេយរបាយការណ៍ដេលធ្លេប់សិកេសា និងការបេមូលទិន្នន័យ ៧

២.១. កេុងបាត់ដំបង ៧
២.២. ចេបាប់ និងលិខិតបទដា្ឋេនគតិយុត្តិ ៨
២.៣. គមេេងផេសេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសំណល់រឹងកេុងបាត់ដំបង ១៣
២.៤. ការស្វេងយល់ពីវិស័យគេប់គេងសំណល់រឹងក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ១៨
 ២.៤.១. អភិបាលកិច្ច ១៨
 ២.៤.២. ការបង្កើតសំរម ២២
 ២.៤.៣. ការទុកដាក់ បេមូល និងការញេក ២៦
 ២.៤.៤. ការកេច្នេ និងការបោះចោល ៣៥
២.៥.  មេរៀនល្អៗពីគមេេងសំរមនៅលើពិភពលោក ៤០
២.៦. ការវិភាគភាពខា្លេំង ភាពខេសាយ ឱកាស កតា្តេគំរមកំហេង និងការផ្តល់អនុសសន៍ ៤៣
 ២.៦.១. អភិបាលកិច្ច ៤៣
 ២.៦.២. ការទុកដាក់ និងការញេក ៤៥
 ២.៦.៣. ការបេមូលសំរម ៤៦
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 ២.៦.៤. កន្លេងកេច្នេ និងបោះចោល ៤៧
 ២.៦.៥. ជេើសរីសតំបន់ធ្វើយុទ្ធនការ ៤៨
 ២.៦.៦. មេរៀនបន្ថេមទៀតដេលបានអនុវត្តទូទាំងបេទេសស្តីពីការគេប់គេងសំណល់រឹងក្នុងកេបខណ្ឌវិមជេឈការ ៤៩
  ២.៦.៧. សេចក្តសីន្និដា្ឋេន ៥២

៣. ការរៀបចំបេព័ន្ធកេច្នេសំណល់រឹងក្នុងកេុងបាត់ដំបង ៥៥

៣.១. ការបង្កើតបេព័ន្ធកេច្នេសំរមដេលមានបេសិទ្ធភាព  ៥៥
៣.២. អភិបាលកិច្ច ៥៦
៣.៣. ការស្តុកទុក និង ការញេក ៥៩
៣.៤. ការបេមូល ៦២
៣.៥. យុទ្ធនការផេសព្វផេសាយ ៦៤
 ៣.៤.១. ដំណាក់កាលទី ១៖ ផេសារ ៦៤
 ៣.៤.២. ដំណាក់កាលទី ២៖ សង្កេត់ស្វេយបោ៉េ ៧៦
៣.៥. អនុសសន៍រយៈពេលវេង ៨២

៤. ការធ្វើឲេយបេសើរឡើង អាជីវកម្មកេច្នេសំណល់រឹងក្នុងកេុងបាត់ដំបង ៨៩

៤.១. អង្គការ ខមភីដ (COMPED) ៨៩
 ៤.៤.១. អនុសសន៍ ៩៣
 ៤.៤.២. សេចក្តីសន្និដា្ឋេន ៩៧
៤.២. សហគេេសបា្លេស្ទិកបាត់ដំបង ៩៨
 ៤.២. ១. ការវិភាគទីផេសារ ៩៨
 ៤.២. ២. អនុសសន៍ ៩៩
 ៤.២. ៣. សេចក្ដីសន្និដា្ឋេន ១០២
៤.៣. មជេឈមណ្ឌលញេកសំរម ១០២
 ៤.៣. ១. ជមេើសទី ១៖ ចាប់ផ្តើមបេតិបតិ្តការឱេយបានឆប់រហ័ស ១០២ 
៤.៣. ២. ជមេើសទី  ២៖ ដើរតួជាស្តង់អេតចាយ ១០៣
 ៤.៣. ៣. ជមេើសទី  ៣៖ លក់ថង់បា្លេស្ទិកស្អេតសមេេប់សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង ១០៣
 ៤.៣. ៤. ជមេើសទី  ៤៖ ការកេច្នេសោ្នេ ១០៣
 ៤.៣. ៥. ជមេើសទី  ៥៖ ដំឡើងទៅជាកន្លេងកេច្នេមួយកមេិតទៀត ឬខេសេសង្វេក់ញេកពេញលេញ ១០៤
ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ១០៥
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អត្ថបទសង្ខ្រប

ក.ជ.អ.ច និង វិទេយាស្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល បានធ្វើការងរក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និងបានជេើសរីសកេុងផេសេងៗទៀត ដើមេបីអភិវឌេឍផេន 
ការយុទ្ធសសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេងុបេកបដោយចីរភាព។ កេេមការអនុវត្តកិច្ចការងរនេះ កេងុបានកំណត់ចក្ខវិុស័យ និង កំណត់កម្មវត្ថសុមេេប់ 
ការអភិវឌេឍទីកេុងបេកបដោយចីរភាព។ គមេេងអាទិភាពតេូវបានកំណត់ឡើង។ កេុងនីមួយៗបានជេើសរីសគមេេងអភិវឌេឍន៍ទីកេុង 
បេកបដោយចីរភាពចំនួន១០។ ការអន្តរគមន៍មួយក្នងុចំណមការអន្តរគមន៍ជាចេើន ដេលកំណត់អាទិភាពដោយកេងុបាត់ដំបង គឺពងេកី 
វិសលភាពនេការកេច្នេសំណល់រឹងក្នុងកេុងឲេយមានទំហំធំជាងមុន។ 

ដើមេបីគំទេកិច្ចការងរនេះ ក.ជ.អ.ច និងវិទេយាស្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល បានធ្វើការជាមួយកេុងដើមេបីបង្កើតនូវជមេើសលម្អិតជាចេើន 
ក្នុងការបង្កើតខេសេសង្វេក់ផលិតកម្មដេលអាចទុកចិត្តបានសមេេប់សំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន (រួមមាន ការញេក ការបេមូល  
ការដឹកជញ្ជនូ សំណល់រឹងនិងការលក់ផលិតផលដេលបានកេច្នេរួច) ដោយផ្ដេតជាចមេបងលើសំណល់បា្លេស្ទកិ និងសំណល់សរីរង្គ។ កេេម 
ការគំទេដោយទីបេឹកេសាហ្គេេត ( GRET ) ស្ថេប័នទាំង៣បានបង្កើតនូវជមេើសផេសេងៗ ដេលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ ដេលអាចធ្វើទៅបាន  
អមជាមួយនឹងការកំណត់តម្លេជាសេេច សមេេប់ការអនុវត្ត។ របាយការណ៍នេះឆ្លះុបញ្ចេងំពីការវិភាគស្ថេនភាពគេប់គេងសំណល់រឹងក្នងុកេងុ  
និងមានអនុសសន៍ដេលបានស្នើឡើងជាផ្នេកមួយនេគមេេងនេះ ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេជាក់ស្ដេង។ កេេយការបោះពុម្ពផេសាយរបាយការណ៍ 
នេះ វិទេយាស្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល និងក.ជ.អ.ច ពេមទាំងរដ្ឋបាលកេុងបាត់ដំបង នឹងធ្វើការរួមគ្នេ ក្នុងការអនុវត្តអនុសសន៍ដេលបាន 
លើកឡើង។ 

ផ្នេកទីមួយនេរបាយការណ៍នេះ ផ្ដល់ព័ត៌មានទូទៅអំពីគមេេង ពេមទាំងវិធីសសេ្ត និងបញ្ហេបេឈមមួយចំនួន។ ផ្នេកទីពីរ ផ្ដល់ការវិភាគ 
ដេលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយអំពីស្ថេនភាពបច្ចុបេបន្ន។ ផ្នេកនេះ បង្ហេញទិន្នន័យជាចេើនអំពីស្ថេនភាពសំណល់រឹងក្នុងកេុងបាត់ដំបង  
បន្ទេប់មកទិដ្ឋភាពទូទៅនេបរិបទនេបទបេបញ្ញត្តិថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់មូលដា្ឋេន ពេមទាំងទិដ្ឋភាពទូទៅនេគមេេងគេប់គេងសំណល់ផេសេងៗ 
ទៀតដេលមានក្នុងកេុងបាត់ដំបង។ ផ្នេកនេះ ក៏មានរប់បញ្ចូលទាំងការដកសេង់បទពិសោធន៍ថា្នេក់អន្តរជាតិដេលអាចយកជាគំរូបាន  
និងផ្ដល់ការវិភាគលើភាពខា្លេងំ ភាពខេសាយ ឱកាស និងកតា្តេគំរមកំហេងចំពោះការគេប់គេងសំណល់រឹង ក្នងុកេងុបាត់ដំបង ដោយមានភា្ជេប់ 
អនុសសន៍អមជាមួយការវិភាគនេះផងដេរ។ ផ្នេកទីបីនេរបាយការណ៍នេះ និយយអំពីវិធីសសេ្តដេលអាចអនុវត្តបានជាជំហនៗ សមេេប់ 
អនុវត្តន៌អនុសសន៍ដេលដាក់ស្នើឡើង។ បន្ទេប់មក  ផ្នេកទីបួន ផ្ដល់ព័ត៌មានទូទៅនេធុរកិច្ចកេច្នេសំណល់រឹងក្នងុសេកុ និងទិសដៅដេលអាច 
ពងេឹងការអនុវត្តនេះឲេយបានជោគជ័យ។ គេប់ផ្នេកទាំងអស់ដេលបានរៀបរប់ខាងលើ មានព័ត៌មានមួយចំនួនដេលតេូវបានដកចេញដើមេប ី
រកេសាជាការសមា្ងេត់។ 

ជារួម របាយការណ៍នេះធ្វើឡើងសមេេប់ ក.ជ.អ.ច និងវិទេយាស្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល ជាមួយដេគូគមេេងផេសេងទៀត យកជាមូលដា្ឋេន 
ក្នុងការគំទេរដ្ឋបាលកេុង និងធុរកិច្ចក្នុងតំបន់ ដើមេបីអនុវត្តតាមអនុសសន៍ដេលបានលើកឡើង និងដំណើរការសកលេបងគមេេងញេក 
សំណល់រឹង។
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១.១. សាវតារគមេេង និងគោលបំណង

១. ១.១. សាវតារគមេេង

ក្នុងរយៈពេលបេេំឆ្នេំកន្លងទៅនេះ បេទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណម 
បេទេសដេលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតនៅអាសុីអាគ្នេយ៍  
ដោយមានកំណើនផលិតផលក្នុងសេុកសរុប (GDP) បេចាំឆ្នេំ  
ជាមធេយម ៧%។ ការកើនឡើងនេសំណល់រឹង និងបញ្ហេបេឈម 
ននដេលជាប់ទាក់ទងនឹងការគេប់គេងសំណល់រឹង គឺជា 
ការលំបាកមួយក្នុងចំណមការលំបាកជាចេើន ដេលជាលទ្ធផល 
នេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉េងឆប់រហ័ស និងកំណើននេការបេើបេេស ់
ជាបន្តបន្ទេប់នេះ។ បរិមាណសំណល់រឹងនៅទីបេជុំជនបានកើន 
ឡើងយ៉េងខា្លេងំរហូតដល់ជាង ៤ លានតោនក្នងុមួយឆ្នេ ំនៅទូទំាង 
បេទេស ដេលបេហេល ៣៧% តេូវបានយកទៅចាក់ចោលនៅ 
ទីលានចាក់សំរម ១២% តេូវកេច្នេឡើងវិញ និង ៥១% តេូវបាន 
បោះចោល ឬដុតដោយខុសចេបាប់ បើទោះបីជាមានចេបាប ់
ហមឃាត់ក៏ដោយ។ បរិមាណសំរមដេលចាក់ចោលនៅទីលាន
ចាក់សំរម បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទេប់ពី ៣១៧,៥៥០ តោន/ឆ្នេំ  
នៅឆ្នេំ២០០៤ ដល់ ១.៥០៣,៧២៣ លានតោន/ឆ្នេំ នៅ 
ឆ្នេ២ំ០១៧ និងកំពុងបន្តកើនឡើង។ ការកើនឡើងយ៉េងខា្លេំងនេ 
ការចោលសំណល់ រឹងគួបផេសំនឹងការអនុវត្តការគេប់គេងសំណល់រឹង 
មិនបានល្អ (រួមមានការស្តកុទុក ការបេមូល ដឹកជញ្ជនូ និងការចាក់ 
សំរមនៅទីលានចាក់សំរម) ពេមទាំងកង្វះការចូលរួមព ី
សហគមន៍ បង្កនូវបញ្ហេបេឈមធ្ងន់ធ្ងរជាចេើនសមេេប់ទីកេុង។

កេុងបាត់ដំបង មានបេជាជនរស់នៅបេមាណ ១៦០.០០០នក់  
បានបេឈមនឹងបញ្ហេជាចេើនរួមមានការចោលសំរមដោយមិន 
មានការគេប់គេងតេឹមតេូវ ឬចោលពាសវាលពាសកាល និង 
ការដុត ក៏ដូចជាកង្វះខាតក្នុងការញេក ពេមទាំងការរៀបច ំ
ផេនការបេមូល។ ជាការកត់សមា្គេល់ បរិមាណសំណល់សរីរង្គ 
យ៉េងចេើនតេូវបានបង្កើតឡើងបានបង្កជាបញ្ហេ (មានបេមាណ 
ពី ៥០-៧០% នេសំរមទីកេុង ) និងផ្តល់នូវឱកាសសមេេប ់
ការអភិវឌេឍផលិតផលពីធនធានដេលទាញយកពីសំរម។ 
បន្ថេមពីនេះទៀត ការចោលសំណល់បា្លេស្ទិក (បេហេល ១០ % 

នេសំណល់ ដោយជាមធេយមបេជាជនកម្ពុជារស់នៅទីកេុងក្នុង 
បេទេសកម្ពជុា បេើថង់បា្លេស្ទកិបេមាណ ២.០០០ ថង់ ក្នងុមួយឆ្នេ ំ) 
បង្កជាបញ្ហេសុខភាពសធារណៈ និងបរិស្ថេន ក៏ប៉ុន្តេវាក៏បាន 
ផ្តល់មកវិញនូវសកា្តេនុពលក្នុងការបេមូល និងកេច្នេឡើងវិញ 
ផងដេរ។

ខណៈពេលដេលរដ្ឋបាលកេុងមានបេតិបត្តិករផ្ដល់សេវាកម្មបេមូល 
សំរមពីរ មានការបេមូលសំរមកេេផ្លូវការ និងកន្លេងកេច្នេ  
សំណល់រឹងគួរឱេយកត់សមា្គេល់មួយចំនួន ដេលតមេវូឱេយមានការរៀបចំ  
និងបង្កើនបេសិទ្ធភាពដល់វិស័យទាំងមូល។

១.១.២. កម្មវត្ថុ

កម្មវត្ថុនេរបាយការណ៍នេះគឺ

•  ដើមេបីផ្តល់អនុសសន៍សមេេប់ការបង្កើតបេព័ន្ធកេច្នេសំណល់រឹង 
បេកបដោយបេសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងកេុងបាត់ដំបង

•  ដើមេបីរចនគំរូធុរកិច្ចដេលមានភាពបេសើរជាងមុនសមេេប់ 
មជេឈមណ្ឌលកេច្នេសំណល់ដេលមានសេេប់

•  ដើមេបីរចនការអនុវត្តសកលេបងការញេកសំណល់រឹងនៅនឹងបេភព  
ការបេមូល និងការដឹកជញ្ជនូសំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេឡើងវិញ  
ដេលមានលក្ខណៈទេង់ទេេយធំ (សមេេប់ សង្កេត់មួយ)

ខណៈដេលរបាយការណ៍នេះផ្តេតលើការញេកសំណល់រឹងនៅនឹង 
បេភព និងការកេច្នេឡើងវិញ ការកាត់បន្ថយសំណល់រឹងក៏មាន 
សរៈសំខាន់ខា្លេំងដេរក្នុងការធ្វើឱេយស្ថេនភាពសំណល់រឹងនៅទីកេុង 
នេះមានភាពបេសើរឡើង ជាឧទាហរណ៍ ការកាត់បន្ថយ សំរមទីកេងុ 
ការបេើបេេស់សមា្ភេរៈបេើបានតេមួយដង រួមមាន ថង់និងកំប៉ុង 
បា្លេស្ទិក ពេមទាំងបេអប់សោ្នេ។ ដោយហេតុថារបាយការណ៍នេះ  
មិនបានកំណត់ដំណះសេេយនេជំហនដ៏សំខាន់នេះ ការកាត ់
បន្ថយសំរមនឹងតេូវបានដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តន៍  
ជាពិសេសនោះគឺអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនការលើកកម្ពស ់
ការយល់ដឹង។

១. ស្រចក្តីផ្តើម
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១.២. វិធីសាសេ្ត

វិធីសសេ្តរួមសមេេប់គមេេងនេះ តេូវបានបង្ហេញនៅក្នុងរូបភាព 
ខាងកេេម។ ក្នុងផ្នេកទី ២៖ វិវេចនឯកសរដេលមានសេេប់និង 
ការបេមូលទិន្នន័យ សមាសធាតុនេបេព័ន្ធកេច្នេសំណល់រឹង 
នពេលបច្ចុបេបន្ន  តេូវបានបង្ហេញចាប់ពីការបង្កើតរហូតដល ់
ការបេមូលយកទៅចោលនិង ការកេច្នេឡើងវិញ បន្ទេប់មកគ ឺ
ការវិភាគចំណុចខា្លេងំ ចំណុចខេសាយ ឱកាស និងកតា្តេគំរមកំហេង  
(SWOT) ដើមេបីបង្កើតអនុសសន៍។ អនុសសន៍ ជាមួយនឹង 
ផេនការការងរជាក់លាក់ នឹងបានរៀបរប់លម្អិតបន្ថេមទៀត  
“ក្នងុផ្នេកទី ៣៖ ការរៀបចំបេព័ន្ធកេច្នេសំណល់រឹង ក្នងុកេងុបាត់ដំបង”  
ដេលរួមមានទាំងផ្នេកកេច្នេសំណល់រឹង និងការអនុវត្តសកលេបង 
ការញេកសំរម ដោយហេតុថាផ្នេកទាំងពីរនេះមានការពាក់ព័ន្ធ  
និងបំពេញគ្នេទៅវិញទៅមក។ និយយជារួម វិធីសស្តេវិភាគ  
ធ្វើឡើង ដើមេបីផ្តល់អនុសសន៍សមញ្ញ និងតម្លេសមរមេយ ដេលអាច 
រៀបចំ និងអនុវត្តន៍ទៅបានក្នុងរយៈពេលខ្លី តេទោះបីជាយ៉េងនេះ 
ក្តីក៏មានផ្នេកមួយ ផ្តេតលើការងររយៈពេលវេងផងដេរ។

ផ្នេកទី ៤៖ ការធ្វើឱេយធុរកិច្ចកេច្នេសំណល់រឹងកាន់តេបេសើរឡើងក្នងុ 
កេងុបាត់ដំបង ផ្តល់ការវិភាគធុរកិច្ចអមជាមួយនឹងអនុសសន៍មេេប់ 
ការធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវកន្លេងកេច្នេសំណល់រឹងចំនួនពីរ និងការពិភាកេសា 
អំពីសកម្មភាពសំខាន់ៗ សមេេប់មជេឈមណ្ឌលញេកសំណល់ថ្មីមួយ 
កន្លេង។ ផ្នេករងជាចេើនទៀត ផ្តេតលើកន្លេងកេច្នេសំណល់ពីរ 
កន្លេង (អង្គការ ខមភីដ (COMPED) និងសហគេេសផលិតផល 
បា្លេស្ទកិបាត់ដំបង ដេលកេច្នេថង់បា្លេស្ទកិ) រួមមានទាំងការវិភាគផ្នេក 
ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងការផ្តល់អនុសសនពី៍អ្នកជំនញការផ្នេក 
គេប់គេងសំណល់រឹង រប់បញ្ចលូទំាងទមេង់គំនិតសន្និដា្ឋេន និង 
សេចក្តីលម្អិតទៅតាមផ្នេកនីមួយៗ។

ជាចុងកេេយ ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាធាតុមួយដ៏សំខាន ់
ដើមេបីធានថាលទ្ធផលដេលទទួលបានសមសេបសមេេប់វិស័យនេះ   
និងឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការរបស់តួអង្គសំខាន់ៗ។ ផ្នេករង 
ខាងកេេមនេះពិពណ៌នពី ការបេមូលទិន្នន័យ និងការចូលរួម 
របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដេលបានធ្វើឡើងក្នុងការសមេបសមេួល 
ការអនុវត្តគមេេង។

រូបភាពទី ១៖ វិធីសសេ្តក្នុងការសិកេសាគមេេងជារួម

វិវេចនា និងការបេមូលទិន្នន័យ

ការកេច្នេសំណល់រឹង

ធ្វើផេនទីសេវាកម្ម
ដេលមានសេេប់

កំណត់ចំណុចខេសាយ

ផ្តល់នូវអនុសាសន៍ក្នុង
ការដោះសេេយបញ្ហេ 
ដើមេបីធ្វើការកេលម្អ

ការញេកសំណល់រឹង

គេេងតេួសៗនូវបេតិបត្តិការធុរកិច្ច និងចំណាយនាពេលបច្ចុបេបន្ន

បង្កើតផេនការធុរកិច្ច

ការវិភាគតម្លេ កំណត់ឱកាស

ផេនការធុរកិច្ច ការអនុវត្តសាកលេបង
ញេកសំណល់រឹង

ពិភាកេសាជាមួយ
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

បង្កើតលក្ខខ័ណ្ឌ
ជេើសរើស

ជេើសរើសឃុំ 
និងបេតិត្តិករ

រចនាការអនុវត្ត
សាកលេបង
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១.២.១. ការបេជុំ និងការសមា្ភេសជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

ទីបេឹកេសាបច្ចេកទេស បានធ្វើការបេជុំ និងធ្វើការសមា្ភេសជាចេើន 
លើកជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងវិស័យគេប់គេងសំណល់រឹង  
ដើមេបីស្វេងយល់អំពីបេព័ន្ធកេច្នេសំណល់រឹង និងគំរូធុរកិច្ចដេលមាន 
សេេប់ សមត្ថភាព ពេមទាំងវិធីសសេ្តអនុវត្តរបស់ពួកគេ។  
កិច្ចការនេះ រួមមានការស្វេងយល់អំពីខេសេសង្វេក់ផលិតកម្ម ដូចជា 
ជំហននេដំណើរការកេច្នេផលិតផលពីសំណល់រឹង ការបេើបេេស់ 
ផលិតផលដេលបានកេច្នេឡើងវិញ ឬដេលទាញយកធនធានព ី
សំណល់រឹងនៅមជេឈមណ្ឌលកេច្នេសំរម និង តមេូវការទីផេសារ។

រូបភាពខាងកេេមបង្ហេញអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងវិស័យ 
គេប់គេង និងបេមូលសំណល់រឹង ក្នុងកេុងបាត់ដំបង ដេលផ្នេក 
ទាំងអស់នេះតេូវបានពិពណ៌នលម្អិតបន្ថេមទៀតនៅពេលកេេយ 
ក្នុងរបាយការណ៍។ ឧបសម្ព័ន្ធ ១  ផ្តល់នូវបញ្ជីបេជុំដេលបានធ្វើ 
ឡើងក្នុងអំឡុងពេលសិកេសា។

បន្ថេមលើភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដេលបានរៀបរប់ខាងលើ ទីបេឹកេសា 
បច្ចេកទេស និងGGGI បានសមេបសមេួលយ៉េងជិតស្និទ្ធជា 
មួយអង្គការសហបេជាជាតិដើមេបីអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម  

(UNIDO) ដោយបានផ្តល់ការដំឡើងគេឿងបរិកា្ខេរដល់ទីតាំង 
កេច្នេសំណល់រឹង និងបានធ្វើយុទ្ធនការផេសព្វផេសាយនៅកេងុបាត់ដំបង។ 
GGGI និង UNIDO បានចុះហត្ថលេខាលើអនុសេសរណៈយោគ 
យល់គ្នេនៅខេកុម្ភៈឆ្នេំ២០១៩ ដើមេបីសមេួលដល់កិច្ចខិតខ ំ
បេឹងបេេងនេះ។ 

១.២.២. ការចុះពិនិតេយដល់ទីកន្លេងដើមេបីស្វេងយល់ពីផ្នេកសំរាម

ទីបេឹកេសាបច្ចេកទេសបានកំណត់កេុមសំខាន់ៗមួយចំនួនដេលមាន 
សកម្មភាព ឬមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិស័យគេប់គេងសំណលរឹង 
នៅក្នុងកេុងបាត់ដំបង ហើយបានចុះពិនិតេយដល់ទីកន្លេងចាប់ពីថ្ងេ 
ទី២៩ ខេមករ ដល់ថ្ងេទី០២ ខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ២០១៩ ។ អង្គការ 
សង្គមសុីវិលមួយចំនួនតេូវបានដាក់បញ្ចូល ដើមេបីស្វេងយល់បន្ថេម  
អំពីឆន្ទៈរបស់បេជាជនទូទៅក្នុងការបេងចេកសំណល់រឹង និង 
បង់ថ្លេសេវាកម្មបេមូលសំរម។ ឧបសម្ព័ន្ធ ៣ ផ្តល់នូវបញ្ជីលម្អិត 
នេភាគីពាក់ព័ន្ធ វិធីសសេ្តដេលបេើបេេស់ក្នុងការបេមូលទិន្នន័យ  
និងចំនួនសំណាកនេកេុមនីមួយៗ។ 

រូបភាពទី ២៖ ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងវិស័យគេប់គេង និងបេមូលសំរម

រដ្ឋេភិបាល ឯកជន អង្គការ

រដ្ឋបាលកេុងបាត់ដំបង៖ អ្នកគេប់គេង
សេវាកម្មគេប់គេងសំណល់រឹង

សុីន ទេី: អ្នកបេមូលសំរម COMPED: កន្លេងធ្វើកំប៉ុស 

កេសួងបរិស្ថេន៖  
ចក្ខុវិស័យយុទ្ធសសេ្ត 

លៀប លឹម: អ្នកបេមូលសំរម

មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្តបាត់ដំបង៖  
និយតករ លើការងរគេប់គេងសំរម 

សំណល់រឹងទីបេជុំជន

សហគេេសបា្លេស្ទិកបាត់ដំបង៖ 
អ្នកកេច្នេថង់បា្លេស្ទិក

ផ្នេកបេមូលសំរមកេេផ្លូវការ 
(អេតចាយ)
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១.២. ៣. ការពិភាកេសាបន្ថេមដើមេបីស្វេងយល់ពីទីផេសារ 
សំណល់រឹងដេលបានកេច្នេ

បទសមា្ភេសន៍ និងការពិភាកេសាជាចេើនតេូវបានធ្វើឡើង ដើមេបីស្វេង 
យល់អំពីតមេូវការផលិតផលដេលបានកេច្នេពីសំណល់រឹង នៅកេេ 
កេុងបាត់ដំបង រួមទាំងតមេូវការសកា្តេនុពលនៅកម្ពុជាទាំងគេេប ់
ជ័របា្លេស្ទិក និងផលិតផលបា្លេស្ទិកចុងកេេយ និងការចាប់អារម្មណ ៍
ចំពោះជីកំប៉ុស។ ការបេជុំមួយចំនួនតេូវបានធ្វើឡើងនៅសលា 
រជធានីភ្នំពេញ ហើយខ្លះទៀតធ្វើឡើងតាមរយៈអុីម៉េលនិង/ 
ឬទូរសព្ទ។ បញ្ជីលម្អិតនេការទំនក់ទំនង កាលបរិច្ឆេទ និងបេធាន 
បទតេូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១។

•   សម្ព័ន្ធសមាគមសហគេេសធុនតូច និងមធេយម (FASMEC) –  
កំណត់ទីផេសារអាជីវកម្មកេច្នេសំណល់រឹង

•   ហ្គេហ្គេីនខេមប៊ូឌា (GoGreen Cambodia) – កម្មវិធីទូរស័ព្ទ 
ដេលបានបេើបេេស់ក្នងុរជធានីភ្នពំេញសមេេប់ការបេមូលសំរម

•   សមាគមកសិកម្មសរីរង្គកម្ពុជា  (COrAA)– សកា្តេនុពល 
សមេេប់កសិដា្ឋេនសរីរង្គ

•   ខេអេអេស (KAS) – ធា្លេប់បានធ្វើការសិកេសាពីមុនមកលើ 
ការញេក និងការបេមូលសំរមក្នុងកេុងបាត់ដំបង 

•   កាវា៉េក់ (CAVAC) – គមេេងផ្នេកកសិកម្មដេលមានបណា្ដេញ 
សមេេប់ការធ្វើកសិដា្ឋេនសរីរង្គ

•   អេអាយអឹមអេស (AIMS) – អនុវត្តគមេេងអភិវឌេឍន៍ខេសេសង្វេក់ 
ផ្គត់ផ្គង់ផ្នេកកសិកម្ម

•   កេមុហុ៊នហ្គេនីមូវខន់សលធីង ( Green Move Consulting ) 
– ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការបេមូលធនធានមកវិញពីសំរមសមេេប ់
សហគេេសធុនតូច និងមធេយម ( SMEs ) ក្នុងកេុងបាត់ដំបង

•     ស្តង់ធំមួយដេលនំចេញទៅបេទេសដទេ
•  ស្តង់ទំហំមធេយមមួយ
•     ស្តង់ទំហំតូចពីរ

•  បេធានផេសារចំនួន ៥ នក់
•  អ្នកបេមូលសំរមនៅផេសារចំនួន ៥នក់
•  សេវាបេមូលសំរមក្នុងផេសារជាលក្ខណៈឯកជន

•  ការពិភាកេសាកេុមចំនួន ១ ជាមួយនឹងអ្នកបេមូលសំរមកេេផ្លូវការនៅទីលានចាក់សំរម
•  ការសមា្ភេសជាមួយអ្នកបេមូលសំរមកេេផ្លូវការចំនួន ៨នក់
•  ការសមា្ភេសជាមួយអ្នកបេមូលសំរមកេេផ្លូវការចំនួន ១០នក់ 

•  បេជាជនជាសេ្តីតាមបណា្ដេញអង្គការបន្ទេយសេ្តី
•  យុវជនចំនួន ៤នក់ពីបណា្ដេញយុវជនខេត្តបាត់ដំបង

•  អង្គការ Bareebo and Kleine Hilfsaktion - កសិដា្ឋេនសរីរង្គកេបេរកេុង
•  មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខេបេមាញ់ និងនេសទខេត្តបាត់ដំបង
•  Plastic Free ខេត្តបាត់ដំបង 

•  ទាំង ១០សង្កេត់

ស្តង់អេតចាយ (សមា្ភេសន៍)

ផេសារ (សមា្ភេសន៍)  

អេតចាយ (ពិភាកេសាកេុម/
សមា្ភេសន៍)

អង្គការសង្គមសុីវិលផេសេងៗ 
(ពិភាកេសាកេុម)

ការបេជុំ/សមា្ភេសន៍ផេសេងៗ

ចៅសង្កេត់ (សមា្ភេសន៍)

រូបភាពទី ៣៖ ការពិភាកេសាជាកេុមនិងសមា្ភេសន៍ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើមេបីបេមូលទិន្នន័យ
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១.២.៤. សិកា្ខេសាលាពិគេេះយោបល ់
ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

សិកា្ខេសលាពិគេេះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធតេូវបានធ្វើឡើង 
នៅថ្ងេទី ២ ខេឧសភា ឆ្នេំ២០១៩ ដើមេបីបង្ហេញ និងពិភាកេសា 
អំពីលទ្ធផលបឋម។ ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទាំងអស់ ក្នុងវិស័យនេះ 
តេូវបានអញ្ជើញឱេយចូលរួមក្នុងការពិភាកេសា ហើយអង្គការយូនីដូ  
តេូវបានអញ្ជើញឱេយធ្វើបទបង្ហេញពីការងរដេលពួកគត់កំពុងធ្វើ 
ដំណាលគ្នេ នៅក្នុងកេុងបាត់ដំបង។

ទីបេកឹេសាបច្ចេកទេស បានបង្ហេញពីកម្មវត្ថរុបស់គមេេង ការរកឃើញ 
សំខាន់ៗ មេរៀនដេលទទួលបានពីគមេេងគេប់គេងសំណល់រឹងព ី
ទីកេុងដទេទៀតជុំវិញពិភពលោក និងអនុសសន៍បឋមសមេេប ់
កេលម្អការគេប់គេងសំណល់រឹងនៅកេុងបាត់ដំបង។ កិច្ចពិភាកេសា 
មួយ តេូវបានរៀបចំឡើង ដើមេបីទទួលបាននូវមតិយោបល់ពីអ្នក 
ចូលរួម ដេលមានបេងចេកជា ៤កេុម ៖ ភាគីពាក់ព័ន្ធមកព ី
ស្ថេប័នរដា្ឋេភិបាល ចៅសង្កេត់ បេធានគេប់គេងផេសារ និងអង្គភាព 
បេមូលសំរម។ ការយល់ដឹងកាន់តេសុីជមេេ និងអនុសសន ៍
ដេលទទួលបានពីសិកា្ខេសលា មានដាក់បញ្ចលូនៅក្នងុរបាយការណ៍ 
នេះទាំងអស់។

១.៣. ដេនកំណត់ និងឧបសគ្គនេគមេេង

១.៣.១. ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម

ដើមេបីយល់ឱេយបានចេបាស់ពីសកា្តេនុពលនេការ ចាប់អារម្មណ៍របស ់
អ្នកបេើបេេស់ក្នុងការញេកសំណល់រឹង និងដើមេបីបា៉េន់បេមាណ/ 
កំណត់បរិមាណខេសេសង្វេក់ផលិតកម្មឱេយបានគេប់ជេុងជេេយ 
ការស្ទង់មតិលើព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម និង ឆន្ទៈក្នុងការបង់បេេក ់
ឱេយបានល្អិតល្អន់ ពិតជាមានភាពចាំបាច់។ ទោះជាយ៉េងនេះ 
ក៏ដោយ ទីបេឹកេសាបច្ចេកទេស មិនបានធ្វើការស្ទង់មតិសេដ្ឋកិច្ច- 
សង្គមពេញលេញទេ មានតេការស្ទង់មតិទីផេសារលើកេុម ឬអង្គភាព 
មួយចំនួនដេលបានជេើសរីសប៉ុណ្ណេះ។  

ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមមួយចំនួនតេូវបានកំណត់នៅក្នុង 
របាយការណ៍របស់សុីឌីអាយអេ ( CDIA ) ដេលបានធ្វើកាលព ី
ឆ្នេំ២០១៧ ហើយទីបេឹកេសាបច្ចេកទេសបានបេើបេេស់ទិន្នន័យ 
ដើមដេលបេមូលបានក្នុងកំឡុងឆ្នេំ២០១៧ តាមរយៈការស្ទង់មត ិ

ខ្លីមួយ ដើមេបីស្វេងយល់ពីការយល់ឃើញរបស់សធារណៈជន 
ទៅលើសកម្មភាពផេសេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកកខ្វក់ និងសំណល់រឹង 
នេគមេេងទន្លេសប ២ របស់អេឌីប៊ី ( ADB Tonle Sap II)។ 
ទោះយ៉េងណាក៏ដោយសំណុំទិន្នន័យទាំងពីរមានលក្ខណៈទូទៅ  
មិនមានព័ត៌មានគេប់គេេន់ដើមេបីស្វេងយល់អំពីតមេូវការ និងឆន្ទៈ 
បេជាជនឱេយបានទូលំទូលាយនោះទេ។ 

ដើមេបីថ្លឹងថ្លេងលើបញ្ហេនេះ ទីបេឹកេសាបច្ចេកទេសបានសមា្ភេសន ៍
ជាមួយអ្នក ទិញអេតឆយ (អ្នកបេមូលសំរមកេេផ្លូវការ) និង 
អង្គការសង្គមសុីវិលមួយចំនួន។ សរុបមក ទិន្នន័យនេះបានផ្តល់នូវ 
ការយល់ដឹងជាទូទៅអំពីតមេវូការ និងកង្វល់របស់អ្នកបង្កើតសំណល់រឹង 
ឬ សំរមនៅទូទាំងកេុង ក៏ប៉ុន្តេ វានៅតេមានចំណុចខ្វះខាតក្នុង 
ការស្វេងយល់ ដូចជាសរ និងឧបករណ៍ដេលល្អបំផុតសមេេប់ធ្វើ 
ទីផេសារ ឬគំនិតជាក់លាក់ និងចេបាស់លាស់ស្តីពីការជំរុញលើក 
ទឹកចិត្តដល់ការញេកសំណល់រឹងតាមផ្ទះ។ 

១.៣.២. ទិន្នន័យបច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ច 
ពីមជេឈមណ្ឌលកេច្នេសំណល់រឹង

ទីបេកឹេសាបច្ចេកទេសទទួលបាននូវព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ច 
ស្ទើរទាំងសេុងតាមរយៈវិធីសស្តេដេលបានរៀបរប់ខាងលើ 
ដោយមានការជេេមជេេងពី GGGI និងពីអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន។ 
ទោះយ៉េងណាក៏ដោយទិន្នន័យរសើបមួយចំនួន ដូចជា ព័ត៌មាន 
ហិរញ្ញវត្ថលុម្អតិរបស់វិស័យឯកជន (ជាពិសេស សហគេេសបា្លេស្ទកិ 
បាត់ដំបង (BPP) កេុមហ៊ុន សុីន ទេី កេុមហ៊ុន លៀប លឹម  
និងអង្គការ ខមភីដ ( COMPED)) រួមមានដូចជា ព័ត៌មាន 
អំពីចំណាយបេតិបត្តិការ និងចំណាយវិនិយោគសមេេប់ការទិញ 
វត្ថុធាតុដើម ធនធានមនុសេស បេេងសំង អគ្គិសនី ទឹក ។ល។ 

 
  មិនតេវូបានផ្តល់ជូននោះទេ។ ដូច្នេះ ថ្លេចំណុចខ្លះ ចំាបាច់ឱេយយើង 
  ធ្វើការសន្មតដោយចៀសពុំរួច។ លើសពីនេះទៀត ព័ត៌មានដេល 
  រសើប និងគំរូធុរកិច្ចសមេេប់កេមុហុ៊នកេច្នេសំណល់រឹងនោះ តេវូបាន 
  លុបចេញពីរបាយការណ៍នេះ ដើមេបីឱេយរបាយការណ៍នេះអាចចេញ 
  ផេសាយបាន។
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២.  វិវ្រចនាឯកសារដ្រលមានស្រ្រប់  
និងការប្រមូលទិន្នន័យ

6

២.១. កេុងបាត់ដំបង

កេុងបាត់ដំបង ជាកេុងធំលំដាប់ទីបីនៅកម្ពុជាដេលមានទីតាំងស្ថិត 
នៅភាគខាងលិចនេបេទេស មានចមា្ងេយបេហេល ១០០ គីឡូម៉េតេ 
ពីបេទេសថេ។ ទីកេុងនេះមានបេជាជនរស់នៅបេមាណ  
១៦០.០០០ នក់ និងមានសង្កេត់ចំនួន ១០។ វិស័យកសិកម្ម 
គេបដណ្តប់តំបន់ជនបទដេលនៅកេបេរៗកេងុ ថ្វបីើរដ្ឋបាលកេងុនេះ  
គំទេឱេយមានកំណើនសណា្ឋេគរ ភោជនីយដា្ឋេន ផ្ទះសំណាក់  
និងឧសេសាហកម្ម សិបេបកម្មខា្នេតតូចមួយចំនួន ដេលភាគចេើនសមេេប់ 
បមេើឲេយវិស័យទេសចរណ៍ក៏ដោយ។

រូបភាពទី ៤៖ ផេនទីកេុងបាត់ដំបង១

ដូចគ្នេនឹងសលាកេុងដទេទៀតនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាដេរ កេុង 
បាត់ដំបងបេឈមមុខនឹងបញ្ហេជាចេើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគេប់គេង 
សំរម រួមមានការចោលសំរមដោយមិនមានការគេប់គេង 
តេឹមតេូវ និងការដុត ក៏ដូចជាកង្វះខាតក្នុងការញេក និងការរៀបច ំ
ផេនការបេមូលសំរម។ រដ្ឋបាលកេុងបាត់ដំបងទទួលខុសតេូវ 
ក្នុងការគេប់គេងសេវាកម្មបេមូលសំរម ហើយមន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត  
(កេេមឱវាទកេសួងបរិស្ថេន) ទទួលខុសតេូវចំពោះបទបេបញ្ញត្តិ  
និងផ្តល់ការណេនំផ្នេកបច្ចេកទេស។ ចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិ  
ដេលគេប់គេងអង្គភាពនីមួយៗ និងការគេប់គេងសំរមតេូវបាន 
ពិពណ៌ននៅក្នុងផ្នេករងខាងកេេម។

១   អាយជីអ៊ីអេស (IGES), វិធីសសន៌វិធីគេប់គេងសំណល់រឹងដោយមានការចូលរួមសមេេប់ការកាត់បន្ថយបមេេបមេួលអាកាសធាតុ៖ ករណីកេុងបាត់ដំបង,  

(ខេមិថុន ឆ្នេំ២០១៨) ទំព័រទី ២ 

គមេេង៖  បង្កើតគំរូអាជីវកម្មសមេេប់ខេសេ 
សង្វេក់ផ្គត់ផ្គង់បេកបដោយនិរន្តរភាពសមេេប់ 
សំណល់រឹង ដេលអាចកេច្នេឡើងវិញនៅ  
កេុបបាត់ដំបង  ដោយផ្តេតលើសំណល ់
បា្លេស្ទិកនិងសរីរង្គ

កំណត់សមា្គេល់

កេុងបាត់ដំបង

ផ្លូវជាតិ

ពេំបេទល់កេុង
ពេំបេទល់ខេត្ត

ទីរួមខេត្ត
ទីរួមកេុង

បេភព៖
- ទិន្នន័យរដ្ឋបាលពីទីភា្នេក់ងរសហបេតិបត្តិការ 
អន្តរជាតិជប៉ុន(JICA) ឆ្នេំ២០០១
- ផេនទីចមេុះពី  QGIS

ទន្លេសប
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២.២. ចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិ

អនុកេឹតេយលេខ១១៣ អនកេ បក ស្តីពីការគេប់គេង 
សំណល់រឹងទីបេជុំជន

អនុកេតឹេយនេះតេវូបានអនុម័តកាលពីថ្ងេទី២៧ ខេសីហ ឆ្នេ២ំ០១៥  
ដោយអនុវត្តទៅលើការញេក ទុកដាក់ សមា្អេត បេមូល ដឹកជញ្ជូន  
កេច្នេ និងការគេប់គេងសំណល់រឹង និងទីលានចាក់សំរម នៅក្នុង 
បេទេសកម្ពុជា។

តួនាទីរបស់សា្ថេប័ន

ជាសេនធិការនេរជរដា្ឋេភិបាលកម្ពជុា កេសួងចំនួន ២ និងរដ្ឋបាល 
កេេមឱវាទរបស់កេសួងសមី ទទួលខុសតេូវលើការងរគេប់គេង 
សំណល់រឹង។

វិធនការគេប់គេង

•   អ្នកបង្កើតសំរម តេូវតេញេក វេចខ្ចប់ ទុកដាក់ និងបញ្ចេញ 
សំរមរបស់ពួកគេ ហើយតេូវបង់ថ្លេសេវាបេមូលបេសិនមាន 
ការកំណត់។

•   ការបោះចោល និងដុតសំរម នៅតាមដងផ្លូវ ទីសធារណៈ  
ទីវាល តាមបេព័ន្ធលូទឹក ក្នុងបេព័ន្ធទឹកសធារណៈ ឬក្នុងដីកម្ម 
សិទ្ធិឯកជនតេូវបានហមឃាត់ដាច់ខាត។

•   បេធាន ឬមា្ចេស់ទីតាំងអាជីវកម្មនន តេូវតេដាក់ធុងសំរមឱេយ 
បានគេប់គេេន់ និងផ្តល់សេវាកម្មចាំបាច់ផេសេងៗ។

•   កំណត់ការផាកពិន័យសមេេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគេប់មជេឈដា្ឋេន និង 
សកម្មភាពដេលមិនអនុលោមតាមការកំណត់ននដូចមាន 
ចេងក្នុងតារង ១។

២   ការបកបេេភាសអង់គ្លេសនៅក្នុងឯកសរចេបាប់ខ្មេរ ឃើញមានបេើពាកេយ “សំរម Garbage” ឆ្លេស់គ្នេនឹងពាកេយថា “សំណល់រឹង Waste” បាន។

កេសួងមហាផ្ទេ
គំទេទៅដល់ដំណើរការរបស់អង្គភាពគេប់គេង

រដ្ឋបាលខេត្ត រៀបចំលិខិតបទដា្ឋេនគតិយុត្តដេលចាំបាច់គំទេដល់រដ្ឋបាលកេុង 

ក្នុងការរៀបចំផេនការសកម្មភាព ផេនការថវិកា និងការបង្កើត 

សេវាកម្ម អនុម័តលើការជេើសរីស និងការបេើបេេស់ទីលាន  

ចាក់សំរម

រដ្ឋបាលកេុង គេប់គេងសំរម និងសំណល់រឹងទីបេជុំជន ទាំងសេុងក្នុងតំបន ់

ដេនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន មានសិទ្ទធ្វើបេតិភូកម្មមុខងរទៅ 

ថា្នេក់ឃុំ និងចេករំលេកសេវាកម្មជាមួយកេុងដេលនៅជាប់គ្នេនឹង 

វិស័យឯកជន (ដោយមានកិច្ចសនេយាតិចជាង ១០ឆ្នេ)ំ អាចបេមូល 

ថ្លេសេវាសមេេប់បមេើដល់ការគេប់គេងសំណល់រឹងតេូវផ្តល់ធុង 

សំរម និងសេវាកម្មឱេយបានគេប់គេងតាមទីកន្លេងសធារណៈ 

នន អនុម័តសកម្មភាពកេច្នេ ឬការបេើបេេស់សំរម

កេសួងបរិសា្ថេន
រៀបចំគោលនយោបាយ ផេនការយុទ្ធសស្តេជាតិ  

លិខិតបទដា្ឋេនគតិយុត្ត មគ្គវិធានបច្ចេកទេស 

ផ្តល់ការណេនំបច្ចេកទេស និងការអភិវឌេឍសមត្ថភាព 

ដល់សលាកេុង

មន្ទីរខេត្ត ផ្តល់ការណេនំផ្នេកបច្ចេកទេសដល់សលាកេុងសហការ 

ក្នុងការរៀបចំផេនការ និងការអនុវត្តចេបាប់ លិខិតបទដា្ឋេន  

គតិយុត្ត និងជំរុញការអប់រំដល់បេជាជន អនុម័តការជេើសរីស  

និងការបេើបេេស់ទីលាន

រូបភាពទី ៥៖ តួនទី របស់ស្ថេប័ននៅក្នុងអនុកេឹតេយលេខ ១១៣២
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តារងទី ១៖ សកម្មភាពល្មើស ឬសកម្មភាពមិនអនុវត្តតាមការកំណត់ និងការពិន័យអន្តរការណ៍

ល.រ សកម្មភាពល្មើស ឬសកម្មភាពមិនអនុវត្តតាមការកំណត់ ការពិន័យអន្តរការណ៣៍

១ ការញេក និងការវេចខ្ចប់សំរមមិនបានតេឹមតេូវ ពី ១០.០០០ ទៅ ២០០.០០០ រៀល

២ យកសំរមទៅដាក់នៅតាមដងផ្លូវ/ទីសធារណៈខុសម៉េងអនុញ្ញេត ពី ២០.០០០ ទៅ ៤០០.០០០ រៀល

៣ មិនបង់ថ្លេបេមូល ដឹកជញ្ជូន និងទីលានចាក់សំរម ទ្វេដងនេថ្លេសេវាបេចាំខេ

៤ ការបោះចោលសំរម ពី ២០.០០០ ទៅ ៤០០.០០០ រៀល

៥ ការដុតសំរម ពី ៥០.០០០ ទៅ ១.០០០.០០០ រៀល

៦
ការទុកដាក់សំរមមិនបានតេឹមតេូវរបស់មា្ចេស់កម្មវិធីដេលបានបង្កើត
នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួន

ពី ២០០.០០០ ទៅ ២.០០០.០០០ រៀល

៧ មិនមានធុងសំរម និងសេវាចាំបាច់ផេសេងៗគេប់គេេន់ក្នុងធុរកិច្ចរបស់ខ្លួន ៤០០.០០០ រៀល

៨ ការទុកដាក់ សំរម ពីសំណល់សំណង់មិនបានតេឹមតេូវ ពី ៤០០.០០០ ទៅ ៨០០.០០០ រៀល

៩ ការធ្វើសេវាបូមសំណល់ភក់ដោយមិនមានលិខិតអនុញ្ញេតពីអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន ពី ៤០០.០០០ ទៅ ១.០០០.០០០ រៀល

១0 ការទុកដាក់ និងវេចខ្ចប់សំណល់រឹង លាយឡំជាមួយនឹងសំណល់គេេះថា្នេក់ ពី ៥០០.០០០ ទៅ ១.០០០.០០០ រៀល

៣  1 USD = ៤,១០០ រៀល
៤  ខ្លឹមសរដីកាតេូវបានផ្តល់ដោយខេអេអេស (KAS)

បេកាសអន្តរកេសួង លេខ ៨៦៨២ បេ.ក ស្តីព ី
ការពិន័យលើការគេប់គេងសំរាម

បេកាសអន្តរកេសួង លេខ ៨៦៨២ បេ.ក ចេញដោយកេសួង 
មហផ្ទេ កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងេទី ១០ ខេកញ្ញេ   
ឆ្នេំ២០១៩ ដើមេបីគេប់គេង និងបេើបេេស់ចំណូលដេលបានមក 
ពីការពិន័យអន្តរការណ៍ ចំពោះបទល្មើសដូចមានចេងក្នុងអនុកេឹតេយ 
លេខ ១១៣។ បេកាសនេះដាក់ចេញនូវយន្តការដើមេបីបេងចេក 
ថវិកាដេលទទួលបានតាមរយៈការពិន័យ។ បេកាសនេះ ផ្តល ់
អំណាចទៅដល់រដ្ឋបាលកេុង និងសេុក ដើមេបីបង្កើតកេុមការងរ 
អន្តរកាលមួយ ដើមេបីចូលរួមអនុវត្តបេកាសរួមនេះ។

ដីកាស្តីពីការគេប់គេងសំណល់រឹង៤

ដីកានេះបានចេញផេសាយកាលពីថ្ងេទី ១៣ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ២០១៧  
ដោយអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង សមេេប់ខេត្តបាត់ដំបង ដោយមាន 
ការគំទេពីខេអេអេស (KAS) ចូលរួមជាមួយមេឃុំ ចៅសង្កេត់  
និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ។ ដីកានេះរួមមាន ២៦ បេការ ដោយអនុលោម 
ទៅតាមអនុកេឹតេយលេខ ១១៣ ប៉ុន្តេមិនមានផេនការសកម្មភាព 
ចេបាស់លាស់នោះទេ។ ដីកានេះបានដាក់ចេញនូវទិសដៅ 
ដូចខាងកេេម៖ 

•   ធ្វើឱេយកេុងបាត់ដំបងកា្លេយជាកេុងបេតង
•   ពងេឹងការអនុវត្តតួនទី  និងភារកិច្ចបេកបដោយបេសិទ្ធភាព 
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ក្នុងការគេប់គេងសំណល់រឹង
•   លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសធារណៈ និងការចូលរួមរបស ់

បេជាជនក្នុងការគេប់គេងសំណល់រឹង
•   កំណត់តម្លេការបេមូល និងដឹកជញ្ជូនសំរមបេកបដោយ 

តមា្លេភាព សេបទៅនឹងស្ថេនភាពបច្ចុបេបន្ននៅកេុងបាត់ដំបង
•   អនុវត្តគោលការណ៍សេ៊ីអ៊េរ (៣R)៖ កាត់បន្ថយ បេើបេេស ់

ឡើងវិញ កេច្នេឡើងវិញ
•   អ្នកបង្កើត ឬមា្ចេស់សំរម អាចដាក់ពាកេយសុំការលើកលេង 

កាតព្វកិច្ចក្នុងការបង្កើតសំរមក្នុងករណីដេលគត់អះអាង 
បានថាគត់អាចកេច្នេឡើងវិញបានតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព  
និងបរិស្ថេនដេលបានតេតួពិនិតេយ និងបញ្ជេក់ដោយមន្ទរីបរិស្ថេន 
ដោយលើកសំណើការលើកលេងនេះជូនសលាកេុង។

•   មា្ចេស់លំនៅឋានតេូវតេសហការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាក្នុង 
ការសមា្អេតកន្លេងមានសំរម

•   បេសិនបើគ្មេនផ្លូវចូលទៅដល់ មា្ចេស់លំនៅឋានតេូវបេើទីតាំង
បេមូលសធារណៈណាមួយដើមេបីដាក់សំរម 

សារាចរអន្តរកេសួងលេខ ១០៧០ ស្តីពីការអនុវត្តអនុកេឹតេយ 
ស្តីពីការគេប់គេង សំណល់រឹងទីបេជុំជន

ចេញដោយកេសួងបរិស្ថេន និងកេសួងមហផ្ទេ កាលពីថ្ងេទី១២  
ខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ២០១៥  ឯកសរនេះបានបញ្ជេក់អំពីតួនទី  
របស់កេសួងពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលថា្នេក់កេេមជាតិ និងមន្ទីរបរិស្ថេន 
ដើមេបីធាននូវការអនុវត្តអនុកេឹតេយលេខ ១១៣។

ថ្នេក់ជាតិ៖ 

កេសួងបរិស្ថេន និងកេសួងមហផ្ទេ តេូវសមេបសមេួលជាមួយ 
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើមេបីបង្កើតកេុមការងរអន្តរ 
កេសួង ក្នុងការអនុវត្តការធ្វើវិមជេឈការនេការគេប់គេងសំណល់រឹង 
ទៅថា្នេក់សេុក/កេុង។ កេុមការងរនេះ មានទំនួលខុសតេូវ 
ដូចតទៅ៖

•   ផេសព្វផេសាយខ្លឹមសរអនុកេឹតេយ
•   រៀបចំបទបេបញ្ញត្តិ និងឯកសរបទដា្ឋេនបច្ចេកទេសផេសេងៗ
•   សិកេសា បេមូលទិន្នន័យ និងរៀបចំផេនសមេេប់ការផ្ទេរ 

និងការអនុវត្តសកម្មភាព
•   តាមដាន វាយតម្លេ និងរៀបចំសិកា្ខេសលាដើមេបីឆ្លុះបញ្ចេំងនូវ

អ្វីបានធ្វើ និងមេរៀនដេលបានទទួល

•   រៀបចំរបាយការណ៍វឌេឍនភាពការងរ និងបញ្ហេបេឈមនន 
ជូនដល់រដ្ឋមន្តេីកេសួងបរិស្ថេន រដ្ឋមន្តេីកេសួងមហផ្ទេ 
រដ្ឋមន្តេីកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងរជរដា្ឋេភិបាល។

  រដ្ឋបាលខេត្ត៖

•   ផេសព្វផេសាយខ្លឹមសរអនុកេឹតេយទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
•     បេគល់សកម្មភាពគេប់គេងសំណល់រឹងជូនសេុកឫកេុង
•   ធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើមេបីពិនិតេយកេសមេួលកិច្ចសនេយា
•   ណេនំ សមេបសមេួល និងជួយជំរុញកេុងឫសេុកក្នុង 

ការរៀបចំផេនការ
•   ជំរុញ និងគំទេដល់កេុង/សេុក ដើមេបីពិនិតេយមើលស្ថេនភាព 

ទីលានចាក់សំរមបច្ចុបេបន្ន និងស្វេងរកទីតាំងសមេេប់ទីលាន
ចាក់សំរមថ្មី

•   តាមដាន និងវាយតម្លេការអនុវត្តការគេប់គេងសំណល់រឹង។

  រដ្ឋបាលសេុក/កេុង

•   ផេសព្វផេសាយខ្លឹមសរអនុកេឹតេយទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
•   ពិនិតេយលទ្ធភាពវិមជេឈការការគេប់គេងសំណល់រឹង
•   ពិនិតេយកិច្ចសនេយាដេលមានសេេប់ និងធ្វើការជាមួយភាគ ី

ពាក់ព័ន្ធដើមេបីពិនិតេយកេសមេួលកិច្ចសនេយាតាមការចាំបាច់
•   បេសិនបើមិនទាន់មានសេវាកម្មគេប់គេងសំណល់រឹងទេ 

ចូរធ្វើការរៀបចំ
•   សិកេសាពីបច្ចុបេបន្នភាពការគេប់គេងសំណល់រឹង ដូចជាបេភព  

និងបរិមាណ សំណល់រឹងដេលបានបង្កើត
•   រៀបចំផេនការ និងវិធានការនន ដើមេបីចូលរួមលើកកម្ពស ់

ការកាត់បន្ថយបរិមាណសំរម និងការបោះចោល
•   លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់បេជាជនលើការញេកសំរមនៅ 

បេភព ការវេចខ្ចប់ និងការបោះចោល
•   ផ្តល់ធុងសធារណៈឱេយបានគេប់គេេន់ ដើមេបីធានបាននូវ 

បេសិទ្ធភាពនេការបេមូល និងដឹកជញ្ជូនសំរម
•   ធ្វើការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនន ដើមេបីពិនិតេយមើលស្ថេនភាព 

ទីលានចាក់សំរមបច្ចុបេបន្ន និងស្វេងរកទីតាំងសមេេប់ទីលាន 
ចាក់សំរមថ្មី។

ឃុំ/សង្កេត់៖

•   ផេសព្វផេសាយខ្លឹមសរអនុកេឹតេយ លិខិតបទដា្ឋេនគតិយុត្តិ និង 
ឯកសរបទដា្ឋេនបច្ចេកទេសផេសេងៗទៅដល់បេជាជន  
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និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។
•   មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត៖
•   ផេសព្វផេសាយខ្លឹមសរ អនុកេឹតេយ លិខិតបទដា្ឋេនគតិយុត្តិ និង 

ឯកសរបទដា្ឋេនបច្ចេកទេសផេសេងៗទៅដល់បុគ្គលិកកេេមឱវាទ
•   សហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនន ដើមេបីផេសព្វផេសាយខ្លឹមសរ  

អនុកេឹតេយលិខិតបទដា្ឋេនគតិយុត្តិ និងឯកសរបទដា្ឋេន 
បច្ចេកទេសផេសេងៗបេកបដោយបេសិទ្ធភាពទៅដល់បេជាជន  
និងភាគីពាក់ព័ន្ធ

•   ចូលរួមក្នុងការរៀបចំកិច្ចសនេយា
•   ចូលរួមក្នុងការតេួតពិនិតេយកន្លេងចាក់សំរមបច្ចុបេបន្ន 

និងលទ្ធភាពនេការកេច្នេសំរម
•   ធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលថា្នេក់កេេមជាតិ ដើមេបីរៀបចំផេនការក្នុង 

ការគេប់គេងសំរម
•   ចូលរួមក្នុងការសិកេសា និងពិគេេះយោបល់លើការស្វេងរក 

ទីតាំងទីលានចាក់សំរមថ្មី
•   ធ្វើការវាយតម្លេហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថេន
•   ជំរុញការអនុវត្តអនុកេឹតេយលេខ ១១៣។

បេកាសលេខ ១៩៥៖ តម្លេសេវាអតិបរមានេសំរាម 
សំណល់រឹងនៅទីបេជុំជន

បានចេញផេសាយកាលពីថ្ងេទី០៦ ខេមិថុន ឆ្នេំ២០១៨ ដោយ 
កេសួងបរិស្ថេន កេសួងមហផ្ទេ និងកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
បេកាសនេះរួមមាន ៩ មាតេេ សមេេប់រដ្ឋបាលថា្នេក់កេេមជាត ិ
ធ្វើការកំណត់នូវតម្លេសេវាក្នុងដេនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។ តម្លេសេវា 
បូកបញ្ចូលនូវការសមា្អេត ការបេមូល និងការដឹកជញ្ជូនសំរម  
សំណល់រឹងទីបេជុំជន ក៏ដូចជាទីលានចាក់សំរម។ គេធ្វើ 
ការបេងចេកនូវមា្ចេស់សំរមជា ១៥បេភេទ (ពិនិតេយក្នុងតារង ២)  
និងបេងចេកទីតាំងជា ៣៖ ភ្នំពេញ កេុង និងសេុក។ តម្លេសេវា 
មានកមេិតខ្ពស់បន្តិចសមេេប់រជធានីភ្នំពេញ ខណៈដេលតម្លេមាន 
កមេិតទាបនៅថា្នេក់សេុក។ កាលពីថ្ងេទី២៦ ខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ២០១៩  
តម្លេសេវាបេមូលសំរមថ្មី ដោយអនុលោមទៅតាមបេកាសនេះ  
តេវូបានចេញផេសាយជាសធារណៈក្នងុរជធានីភ្នពំេញ ដោយកំណត់ 
យកកាលបរិច្ឆេទសុពលភាពចាប់ពីថ្ងេទី០១ ខេមេស ឆ្នេ២ំ០១៩។

តារងខាងកេេមបង្ហេញពីតម្លេសេវាអតិបរមាសមេេប់កេុង ដេល 
សុីសង្វេក់គ្នេនឹងការសិកេសានេះ។

តារងទី ២៖ តម្លេសេវាអតិបរមាសមេេប់ការគេប់គេងសំរម សំណល់រឹងនៅទីបេជុំជន

ល.រ បេភេទនេមា្ចេស់សំរម តម្លេសេវាបេមូលសំរមអតិបរមាក្នុងកេុង(រៀល/ខេ)

១ លំនៅឋាន ចាប់ពី ៦.៤០០ ទៅ ៥៧.២០០

២ ទីតាំងអាជីវកម្ម/ហង ចាប់ពី ៥០.៤០០ ទៅ ១១៤.៤០០

៣ សណា្ឋេគរ/ផ្ទះសំណាក់ (រប់ចំនួនបន្ទប់) ចាប់ពី ៩.៦០០ ទៅ ៣៣.៦០០

៤ ទីកមេសាន្ត ចាប់ពី ២៤២.៨០០ ទៅ ៦.២៦៧.២០០

៥ មជេឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម/មា៉េត/ផេសារ (គិតជា ម២) ចាប់ពី ១.៦០០ ទៅ ២.៨០០

៦ មន្ទីរពេទេយ/មណ្ឌលសុខភាព/គ្លីនិក (រប់ចំនួនគេេ) ចាប់ពី ១២.៨០០ ទៅ ១៩.២០០

៧ ស្ថេប័នអប់រំឯកជន/មិនមេនរដា្ឋេភិបាល ចាប់ពី ១៥១.៦០០ ទៅ ១.៣៥៩.២០០

៨ ស្ថេប័នអប់រំសធារណៈ ៣៤៨.០០០
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ល.រ បេភេទនេមា្ចេស់សំរម តម្លេសេវាបេមូលសំរមអតិបរមាក្នុងកេុង(រៀល/ខេ)

៩ កេុមហ៊ុនឯកជន ចាប់ពី ១៤០.០០០ ទៅ ៧៥៩.២០០

១០ ស្ថេនីយបេេងឥន្ធនៈ ចាប់ពី ១៣៣.៦០០ ទៅ ៣២៣.៦០០

១១ ទីតាំងស្តុក/ដឹកជញ្ជូនទំនិញ (គិតជា ម២) ចាប់ពី ៨០០ ទៅ ៤,៤០០

១២ ឧសេសាហកម្ម/សិបេបកម្ម ចាប់ពី ១៩៦.០០០ ទៅ ១.៩៥៨.៤០០

១៣ ស្ថេនទូត/ស្ថេនកុងសុល/អង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាល ៣៩២.០០០

១៤ ស្ថេប័នសធារណៈ ១០៤.០០០

១៥ ផេសេងៗ បេេបេួល

អនុកេឹតេយលេខ ១៦៨ ស្តីពីការគេប់គេងថង់បា្លេស្ទិក

បានចេញផេសាយកាលពីថ្ងេទី១០ ខេតុលា ឆ្នេំ២០១៧  
អនុកេឹតេយនេះរួមមាន ៣២ មាតេេ ដោយរឹតបន្តឹងលើការនំចូល  
ផលិត ចេកចាយ បេើបេេស់ និងការកេច្នេថង់បា្លេស្ទិកក្នុងបេទេស 
កម្ពុជា។ គោលបំណងនេអនុកេឹតេយនេះ គឺដើមេបីកាត់បន្ថយ 
ការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិកមានដេយួរ និងជំរុញការបេើបេេស់វត្ថ ុ
ជំនួសថង់ដេលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថេន។ ក្នុងអនុកេឹតេយនេះដេរ  
មានកំណត់ឱេយទិញថង់បា្លេស្ទិកក្នុងផេសារទំនើប (បើចង់បេើវា)។  
បន្ថេមពីនេះទៀត ចាប់ពីពេលនេះទៅ ថង់បា្លេស្ទិកក្នុងកំរស ់

ណាមួយតេូវបានហមឃាត់មិនឱេយធ្វើការនំចូល និងផលិត ខណៈ 
ដេលការអនុគេេះពន្ធនឹងតេូវបានផ្តល់ជូនសមេេប់ការនំចូល  
និងការផលិតថង់ដេលងយពុកផុយ។ 

តួនាទី របស់សា្ថេប័ន

កេេពីកេសួងទាំងពីរដេលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពគេប់គេង 
សំរម (កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងកេសួងមហផ្ទេ)  
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងកេសួងទេសចរណ៍ បានចូលរួម 
ក្នុងការអនុវត្តអនុកេឹតេយស្តីពីការគេប់គេងថង់បា្លេស្ទិកនេះដេរ។

រូបភាពទី  ៦៖ តួនទី របស់ស្ថេប័នកេេមអនុកេឹតេយលេខ ១៦៨

កេសួងបរិសា្ថេន ដឹកនំការរៀបចំគោលនយោបាយយុទ្ធសស្តេ  
និងលិខិតបទដា្ឋេនគតិយុត្តិផ្តល់ជំនញបច្ចេកទេសដល ់
រដ្ឋបាលថា្នេក់កេេមជាតិជំរុញការអនុវត្តអនុកេឹតេយឯកភាព 
ការអនុគេេះពន្ធ VAT លើការកេច្នេ និងការផលិតសមា្ភេរៈ 
ននអំពីសំណល់ថង់បា្លេស្ទិក

មន្ទីរបរិសា្ថេនខេត្ត គំទេដល់រដ្ឋបាលថា្នេក់កេេមជាតិក្នុង
ការគេប់គេងសំណល់ថង់បា្លេស្ទិក

កេសួងមហាផ្ទេ សហការ និងសមេបសមេួលជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលខេត្ត គំទេ សមេបសមេួល និងដឹកន ំ
ក្នុងការអនុវត្តសម្មភាពដេលទាក់ទង 
នឹងការកាត់បន្ថយថង់បា្លេស្ទិក និង 
លើកទឹកចិត្តការកេរច្នេ អាចធ្វើ 
បេតិភូកម្មមុខងរទៅរដ្ឋបាលថា្នេក ់
កេេមជាតិ
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កេសួងសេដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ

កំណត់អតេេការបេមូលពន្ធ អាករ និងនីតិវិធីចាំបាច់ផេសេងទៀតដើមេបើគំទេដល់ការអនុវត្តសកម្មភាពកត់តេេទិន្នន័យការន ំ
ចូលថង់បា្លេស្ទិកបេចាំឆ្នេំ ដើមេបើបញ្ជូនមកកេសួងបរិស្ថេនធ្វើការវាយតម្លេតេួតពិនិតេយលើការអនុវត្តអាករលើសមា្ភេរៈវេចខ្វប ់
ដេលផលិតពីរវត្ថុធាតុងយពុកផុយតេួតពិនិតេយលើការអនុវត្តអាករលើការកេច្នេ និងការផលិតសមា្ភេរៈននអំពីសំណល ់
ថង់បា្លេស្ទិក

កេសួងទេសចរណ៍ បញ្ចូលនូវសូចនករបេសិទ្ធភាពទុកដាក់សំណល់ថង់បា្លេស្ទិកក្នុងការវាយតម្លេសោភណភាពកេុងស្អេតសមេបសេួលក្នុង 
ការលើកកម្ពស់ការអប់រំស្តីពីថង់បា្លេស្ទិក

៥   យោងតាមការពិភាកេសា និងការអុីមេលជាចេើនជាមួយទីបេឹកេសាបច្ចេកទេស និងបុគ្គលិករបស់ UNIDO ។ ពេលវេលាតេូវបានគេបា៉េន់ស្មេន និងមិនមានលក្ខណៈរឹងមាំទេ។

វិធនការគេប់គេង

•   ពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមកាត់បន្ថយការបេើបេេស ់
ថង់បា្លេស្ទិក

•   អាជីវកម្ម ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម តេូវបានលើកទឹកចិត្តឱេយកាត ់
បន្ថយចំនួនថង់បា្លេស្ទិកដេលផ្តល់ទៅឱេយអតិថិជន

•   ផេសារទំនើប និងមជេឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មតេូវតេគិតថ្លេលើ 
ការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិក

•   ថង់បា្លេស្ទិកដេលនំចូលតេូវមានទំហំទៅតាមបទដា្ឋេនកំណត់
•   ការពិពណ៌នអំពីការផាកពិន័យចំពោះការល្មើស៖

 ֘ ការចេញលិខិតពេមានជាលាយលក្ខណ៍អកេសរ
 ֘ ការផា្អេកអាជីវកម្មជាបណ្ដេះអាសន្ន
 ֘ ការផា្អេក និងការដកហូតការអនុញ្ញេតក្នុងការនំចូល 

ឬការផលិតក្នុងសេុក
 ֘ ការពិន័យ

២.៣. គមេេងផេសេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសំណល់រឹង 
ក្នុងកេុងបាត់ដំបង

កេេពីគមេេងនេះ មានតួអង្គជាចេើនដេលមានគមេេងពាក់ព័ន្ធ 
នឹងការគេប់គេងសំរម ទាំងទើបនឹងរៀបចំថ្មីៗ ទាំងបានរៀបច ំ
ហើយ ឬកំពុងដំណើរការនៅកេុងបាត់ដំបង ឬដេលមានការងរ 
ក្នងុការរួមចំណេកដល់សកម្មភាពគេប់គេងសំណល់រឹងនៅក្នងុកេងុ។

អង្គការសហបេជាជាតិដើមេបីអភិវឌេឍន ៍
ឧសេសាហកម្ម(UNIDO)

អង្គការសហបេជាជាតិដើមេបីអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម (UNIDO)  
កំពុងផ្តល់ការគំទេទៅដល់កេុមហ៊ុន សុីន ទេី, សហគេេស 
បា្លេស្ទិកបាត់ដំបង(BPP) អង្គការកេច្នេសំរម និងការសិកេសា 
នៅកម្ពុជា ( COMPED ) ដើមេបីធ្វើឲេយគេឿងបរិកា្ខេរ និង 
ការញេកសំណល់រឹងនៅនឹងបេភពរបស់ពួកគេ កាន់តេបេសើរ 
ឡើង។ ទំហំការងរ និងរយៈពេលការងររបស់ពួកគេមាន 
ដូចខាងកេេម៥៖ 

១.  ជួយកេុមហ៊ុន សុីន ទេី និង លៀប លឹម ក្នុងការបេមូល 
សំរមស្ងួតសមេេប់ញេកនៅមជេឈមណ្ឌលញេកសំរម

ក.  រៀបចំ និងអនុវត្តន៍យុទ្ធនការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
នៅតាមសលារៀន

- ពីខេមករ ដល់ខេមីន ឆ្នេំ២០១៩ 

២.  ជួយបំពាក់គេឿងបរិកា្ខេរដល់សហគេេសបា្លេស្ទិកបាត់ដំបង  
(BPP) ឱេយបានបេសើរជាងមុន ដើមេបីអាចផលិតថង់បា្លេស្ទកិ  
និងបេភេទបា្លេស្ទិកផេសេងៗទៀតឱេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភាព

ខ.  ផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ចំនួន ៤ គេឿងសមេេប់ខេសេសង្វេក ់
ផលិតកម្មថ្មី៖ មា៉េសុីនកិនមួយ មា៉េសុីនលាងមួយ មា៉េសុីន 
សម្ងួតបេព័ន្ធគេប់គេងទឹកកខ្វក់ និងមា៉េសុីនបំប្លេងជា 
គេេប់ជ័រ

- ធ្វើលទ្ធកម្មទិញឧបករណ៍ក្នុងខេតុលា ឆ្នេំ២០១៩  
ហើយនឹងដំឡើងក្នុងខេមេស ឆ្នេំ២០២០
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៣.  ជួយបំពាក់គេឿងបរិកា្ខេរដល់អង្គការកេច្នេសំរម និងការសិកេសា 
នៅកម្ពុជា (COMPED) ឱេយបានបេសើរជាងមុន

ក.  ផ្តល់ជូននូវមា៉េសុីនចំនួន ៣គេឿង៖ មា៉េសុីនកាត់ចិញេ្ចា ំ
មួយគេឿង  មា៉េសុីនចូកចេបល់មួយគេឿង និងមា៉េសុីន 
រេងមួយគេឿង

-  ធ្វើលទ្ធកម្មទិញឧបករណ៍ក្នុងខេមេស ឆ្នេំ២០១៩ 
ហើយដំឡើងក្នុងខេសីហ ឆ្នេំ២០១៩

ខ. ផ្តល់ជូននូវការសងសង់គេឹះបេតុង និងដំបូល

- សងសង់ដើម ឆ្នេំ ២០២០

GGGI និង  UNIDO បានរៀបចំនូវកិច្ចពេមពេៀងសហបេតិបត្តកិារ 
បច្ចេកទេសមួយ សមេេប់ឱេយគមេេងទាំងពីរមានកិច្ចសហការ 
កាន់តេជិតស្និតក្នុងកំឡុងពេលអនុវត្តគមេេង។

វិទេយាសា្ថេនយុទ្ធសាស្តេបរិសា្ថេនសកល (IGES)

វិទេយាស្ថេនយុទ្ធសស្តេបរិស្ថេនសកល(IGES) ដេលធា្លេប់បាន 
ធ្វើការជាមួយ អង្គការកេច្នេសំរម និង ការសិកេសានៅកម្ពុជា  
(COMPED) បានអនុវត្តការសកលេបងការញេក និងការបេមូល 
សំរមនៅខេត្តបាត់ដំបង។ គមេេងដំបូងបានចាប់ផ្តើមក្នុង 
ឆ្នេំ២០១១ ជាមួយគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការគេប់គេងសំរមនៅ 
តាមសហគមន៍ ដោយមានគំនិតបើកការរៀបចំផេនការគេប់គេង 
សំរម ការសមេេចចិត្ត ការអនុវត្ត និងការតាមដានជូនដល់ភាគ ី
ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅក្នុងវិស័យនេះ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះតេូវបាន 
ពងេីកនៅក្នុងឆ្នេំ២០១៤ ដេលនំឱេយមានការសិកេសាអំពីសរធាត ុ
បំពុលបរិយកាសដេលមានរយៈពេលខ្លី និងផេនការការងរ 
ពាក់ព័ន្ធ ដោយតេូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នេំ២០១៧។

ពេញមួយគមេេងនេះ សិកា្ខេសលាសធារណៈជាចេើនតេូវបាន 
ធ្វើឡើង ដើមេបីបេមូលមតិយោបល់។ មតិយោបល់ដេលបានដាក ់
ក្នុងរបាយការណ៍នេះ បានបង្ហេញយ៉េងចេបាស់អំពីការចាប់អារម្មណ៍  

និងការចូលរួមពីសធារណជន។ លើសពីនេះទៀត វាស្តេងឱេយ 
ឃើញថាភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទាំងអស់បានចូលរួមនៅក្នុង 
ការរៀបចំផេនការ និងការអនុវត្តការងរ រួមមានទាំងរដ្ឋបាលកេុង  
មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត កេុមហ៊ុន សុីន ទេី អង្គការ ខមភីដ និងសង្កេត ់
ជាចេើន។ អនុសសន៍ដ៏គួរឱេយចាប់អារម្មណ៍មួយ បានលើកឡើងថា  
គួរមានការដាក់ធុងសំរមសរីរង្គបន្ថេមភា្ជេប់នឹងឡានសំរមដេល 
មានសេេប់ ដើមេបីងយសេួលក្នុងការបេមូល និងញេកសំរម  
ទោះបីជាយ៉េងនេះក្តី  មិនមានភាពចេបាស់លាស់ទេថា តើរឿងនេះ 
បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តហើយឬនៅនោះទេ។ ផេនការការងរ 
ក្នុងការគេប់គេងសំណល់រឹង និងការសកលេបង តេូវបានអនុវត្ត 
ដោយមានការសមេបសមេួលជាមួយកេុមការងរ។ ទោះប ី
យ៉េងនេះក្តី យើងសង្កេតឃើញថា ការធ្វើយុទ្ធនការផេសព្វផេសាយ 
ជាសធារណៈមានរយៈពេលមិនគេប់គេេន់ឡើយ (ឧទាហរណ៍  
ការធ្វើតេពីរបីថ្ងេ ដេលមានរយៈពេលខ្លី) ។ វាក៏ហក់ដូចជា 
មិនមានការតាមដាន និងការវាយតម្លេចេបាស់លាស់ណាមួយ  
ដើមេបីកំណត់បេសិទ្ធភាពនេយុទ្ធនការ និងអនុវត្តសមាសភាគ 
នេគមេេងផេសេងទៀតនោះដេរ៦។

សមាសភាគមួយនេគមេេងនេះ គឺផ្តេតលើការញេកសំរមនៅក្នុង 
ផេសារចំនួន ៣ ប៉ុន្តេវាទទួលបានជោគជ័យតេនៅផេសារបឹងឈូក 
បុ៉ណ្ណេះ។ សំរមដេលបានញេក តេវូបានគេសមេេចយកទៅដាក់នៅ  
អង្គការកេច្នេសំរម និង ការសិកេសានៅកម្ពុជា (COMPED)  
ហើយ វិទេយាស្ថេនយុទ្ធសស្តេបរិស្ថេនសកល (IGES) បាន 
សមេបសមេួលក្នុងការចរចាររវាងភាគីខាងផេសារ និង កេុមហ៊ុន  
សុីន ទេី ដើមេបីឱេយទីផេសារអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លេសមេេប ់
ការបង្វេរសំរមនេះ។ ជាការសន្និដា្ឋេននោះគឺថា ភាគីខាងផេសារគេេន ់
តេបង់ថ្លេសេវាទីលានចាក់សំរម ដេលហេតុនេះបានធ្វើឱេយពួកគេ 
អាចមានលទ្ធភាពទិញឡានដឹកសំរមទុកបេមូលសំរមដោយខ្លួន 
ឯង។ ទោះជាយ៉េងនេះក្តី ដោយហេតុថាថ្លេសេវាទីលានចាក់សំរម 
នៅមានកមេិតខ្ពស់នៅឡើយ ទើបវាមិនបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត 
ក្នុងការញេកសំរមនោះទេ។

៦   អាយជីអ៊ីអេស/ខមភីដ (IGES/COMPED), របាយការណ៍ចុងកេេយស្តីអំពីផេនការការងរសមេេប់កាត់បន្ថយកតា្តេបំពុលអាកាសធាតុរយៈពេលខ្លី, (ខេ កុម្ភៈ ឆ្នេំ ២០១៧)។
៧   យោងតាមការពិភាកេសា និងការអុីមេលជាចេើនជាមួយទីបេឹកេសាបច្ចេកទេស និងបុគ្គលិករបស់យូនីដូ។ ពេលវេលាតេូវបានគេបា៉េន់ស្មេន និងមិនមានលក្ខណៈរឹងមាំទេ។
៨   UNESCAP/WASTE CONCERN, ឱេយតម្លេសំណល់រឹង, វិរូបកម្មទីកេុង, ឆ្នេំ២០១៥ 
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ធនាគារពិភពលោក៧

នៅខេមិថុន ឆ្នេំ២០១៩ ធនគរពិភពលោកបានរៀបច ំ
សិកា្ខេសលាមួយ ដើមេបីបង្ហេញ និងពិភាកេសាអំពីគមេេងគេប់គេង 
សំណល់រឹងដេលខ្លួនគេេងនឹងអនុវត្ត។ គមេេងនេះ រួមមាន 
សមាសភាគផ្នេកចេបាប់ គោលនយោបាយនិងការពងេឹងសមត្ថភាព 
ថា្នេក់ជាតិ និងការអនុវត្តសកលេបងនៅក្នុងកេុងចំនួន ៣។ ធនគរ
ពិភពលោកពិចារណាក្នុងការជួយដល់ការកេសមេួលអនុកេឹតេយ 
លេខ ១១៣ ដើមេបីកេសមេលួតួនទី របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមមានបេព័ន្ធ 
ទិន្នន័យគោល និងបេព័ន្ធរបាយការណ៍ និងកំណត់សំណាក 
គំរូសំរម និងនីតិវិធីក្នុងការវិភាគ និងការងរមួយចំនួនទៀត។  
គោលនយោបាយថ្មី អាចជួយដោះសេេយបញ្ហេបា្លេស្ទិក  
( រប់បញ្ចូលទាំងលទ្ធភាពហមបេេមវត្ថុបេើបេេស់តេម្តងហើយ 
បោះចោល) និងការវេចខ្ចប់សំណល់។ ការកសងសមត្ថភាព  
និងគោលការណ៍ណេនំផេសេងៗទៀត រួមមានការសេង់ថ្លេដើម  
ទមេង់គំរូសមេេប់ធ្វើកិច្ចសនេយា ជួយដល់ការតេួតពិនិតេយ និង 
ការពងេងឹផ្នេកបរិស្ថេន និងការណេនំក្នងុការរៀបចំ និងបេតិបត្តកិារ 
របស់ទីលានចាក់សំរម។

គណៈកមា្មេធិការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបេចាំអាសុីបា៉េសុីហ្វិច 
របស់អង្គការសហបេជាជាតិ (UNESCAP)៨

ក្នុងឆ្នេំ២០១២ យូអិនអេស្កេព (UNESCAP) ក្នុងភាពជាដេគ ូ
ជាមួយ អង្គការ ខមភីដ (COMPED) បានអនុវត្តកម្មវិធីលើក 
កម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីការបេងចេកបេភពដេលជាផ្នេកមួយនេ 
កម្មវិធីបេេកា្លេយសំរមមកជាធនធាន នេគមេេងកាត់បន្ថយ 
ភាពកេីកេ និងការគេប់គេងសំណល់រឹងបេកបដោយចីរភាព  
ក្នុងបណា្ដេទី រួមខេត្ត និងកេុងតូចៗក្នុងអាសុីបា៉េសុីហ្វិក ដេលបាន 
ទទួលហិរញ្ញបេបទានពីមូលនិធិប៊ិល និងមេលីនដា ហ្គេតស៍  
( Bill & Melinda Gates) ចាប់ពីឆ្នេំ២០០៩ ដល់ឆ្នេំ២០១៥។  
កម្មវិធីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះ ផ្តេតលើផេសារចំនួន ៣  
នៅក្នុងកេុងបាត់ដំបង គឺផេសារណាត់/ផេសារធំ ផេសារថ្មី និងផេសារ 
បឹងឈូក។ អ្នកលក់តាមផ្លូវ កម្មករ និងសមាជិកសមាគម  
ក៏ដូចជាគេួសរមួយចំនួន តេូវបានគេកំណត់គោលដៅក្នុង 
ការញេកសំរមនៅនឹងបេភព។

ការអនុវត្តនៅផេសារបឹងឈូក បានបង្ហេញពីភាពជោគជ័យធំមួយ  
ដោយមានអ្នកលក់តាមផ្លូវចំនួន ៣៥% បានធ្វើការញេកសំរម 
របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នេំ។ ទាំងអ្នកសមា្អេតផេសារ និង  
កេុមហ៊ុន  សុីន  ទេី បានបេមូលសំរមដេលបានញេកហើយនោះ។  
ទោះយ៉េងណា ផេសារពីរផេសេងទៀតតេូវបានគេរយការណ៍ថា  
មិនសូវទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្មេនទេ ដោយសរហេតុផល 
មួយចំនួន។ ហេតុផលទីមួយ ការគេប់គេងទីផេសារ និងអ្នកសមា្អេត 
ផេសារ (អ្នកសមា្អេតផេសារមានចំនួនតិចតួចពេក) មិនបានសហការ  
ដេលជាហេតុបណា្ដេលឱេយមានការទុកដាក់សំរមឡូកឡំគ្នេវិញ។  
លើសពីនេះទៀត មិនមានការលើកទឹកចិត្តផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នក 
លក់តាមផ្លូវសមេេប់ការញេកសំរម ហើយធុងសំរមក៏មានមិន 
គេប់គេេនដើមេបីឱេយអ្នកចោលសំរមញេកសំរមនោះដេរ។  
គមេេងនេះគូសបញ្ជេក់ឱេយឃើញពីកមេិតប្តេជា្ញេចិត្តចេបាស់លាស់ព ី
អ្នកគេប់គេងផេសារ និងអ្នកសមា្អេតផេសារ ហើយយុទ្ធនការលើក 
កម្ពស់ការយល់ដឹងមិនអាចផ្តេតតេទៅលើអ្នកលក់តាមផ្លូវតេមេយា៉េង 
ប៉ុណ្ណេះទេ។

ធនាគារអភិវឌេឍអាសុី (ADB) 

ធនគរអភិវឌេឍន៍អាសុី មានគមេេងកំពុងដំណើរការចំនួន ២  
នៅខេត្តបាត់ដំបង៖ ការអភិវឌេឍន៍មជេឈមណ្ឌលញេកសំរម កេេម 
គមេេងអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកេុងរបៀងភាគខាងតេបូង និងការអភិវឌេឍ 
ទីលានចាក់សំរមថ្មីកេេមគមេេងអាងទន្លេសប។

ទំហំការងរដំបូងនេការអភិវឌេឍន៍មជេឈមណ្ឌលញេកសំរម គឺដើមេប ី
សងសង់មជេឈមណ្ឌលញេក សំណល់រឹងក្នុងកមេិតអតិបរមា 
ចំនួន ៨ តោន ដោយមានឧបករណ៍ញេកចំនួន ៨ ក្នុងមួយវេន  
៨ ម៉េង។ លទ្ធផលសិកេសាសមិទ្ធិលទ្ធភាព ស្នើឱេយមានគេឿងចកេ 
ចូកចំនួន ១  មា៉េសុីនកៀបចំនួន ១ ជញ្ជីងថ្លឹងចំនួន ៣ ធុង 
ប៉ូលីទីលីនដេលមានដង់សុីតេខ្ពស់ (HDPE) ចំនួន  ៨ ធុង  
និងមា៉េសុីនភ្លើងចំនួន ១ គេឿង។ គមេេងនេះតេូវបានអនុវត្តន ៍
ដោយមានកិច្ចសហបេតិបត្តិការជាមួយកេសួងសធារណការ  
និងដឹកជញ្ជនូ និងការសមេបសមេលួជាមួយសលាកេងុបាត់ដំបង។  
ការសិកេសានេះ ក៏បានស្នើឱេយមានការកសងសមត្ថភាពមន្តេីដេរ។  
នៅខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៨ ធនគរអភិវឌេឍន៍អាសុីបានជូនដំណឹង 
ដល់អ្នកនិពន្ធអំពីបេសកកម្មវិវេចន៍ពាក់កណា្ដេលអាណត្តិនេ 
គមេេងដេលបានអនុវត្ត។ ការកសងសមត្ថភាពលើបេតិបត្តិការ  
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និងការថេទាំកន្លេងទាញយកធនធាន តេូវបានគេេងធ្វើសមេេប ់
មន្តេីសលាកេុង និងបេតិបត្តិករឯកជន ប៉ុន្តេមិនបានកំណត ់
ពេលវេលាជាក់លាក់នៅឡើយទេ។ ជាមួយគ្នេនេះដេរ មិនមាន 
ផេនការបន្ទេន់ ឬថវិកា ដើមេបីដំឡើងឧបករណ៍ញេកនៅមជេឈមណ្ឌល 
ញេកសំរមនោះទេ។

គមេេងអាងទន្លេសបកំពុងតេួតពិនិតេយលើការជេើសរីស និង 
រៀបចំទីតាំងទីលានចាក់សំរមថ្មី ដេលតេូវបានស្នើឡើងឱេយស្ថិតនៅ 
ចមា្ងេយបេមាណ ២១ គីឡូម៉េតេ ខាងតេបូងកេុងបាត់ដំបង។  
គមេេងនេះគេេងនឹងដំណើរការនៅឆ្នេំ២០២២ ជាមួយនឹង 
អាយុកាលបេើបេេស់លើសពី ៣០ ឆ្នេំ  និងមានបរិមាណបេហេល  
៣ លានម៉េតេគូប។ បច្ចុបេបន្នវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបច ំ
ភា្ជេប់ជាមួយនឹងជមេើសសំណើចំនួន ៣។ ជមេើសមួយដេល 
បង្ហេញក្នុងរូបភាពទី  ៧ គឺជាជមេើសដេល ល្អបំផុត ប៉ុន្តេមិនទាន ់
មានការសមេេចជេើសរីសនៅឡើយទេ។

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

ខេអេអេស (KAS) គឺជាកេុមអ្នកផ្តល់យោបល់មួយរបស់អាល្លឺម៉ង់  
ដេលបានធ្វើការជាមួយសង្កេត់ និងសលាខេត្តក្នុងខេត្តបាត់ដំបង  
ដើមេបីអភិវឌេឍដីកា ឬបទបេបញ្ញតិ្តមូលដា្ឋេនសមេេប់ការគេប់គេង 
សំណល់រឹងនៅថា្នេក់ឃុំក្នុងខេត្តបាត់ដំបង (បានពិពណ៌ននៅក្នុង 
ផ្នេកចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិ៖ ដីកាស្តីពីការគេប់គេងសំណល់រឹង)។  
គមេេងនេះតេូវបានអនុវត្តនៅឆ្នេំ២០១៦ និងឆ្នេំ២០១៧ ដោយ 
បានសមេេចលទ្ធផលជាសេចក្តីពេេងបទបេបញ្ញត្តិដេលតេូវបាន 
អនុម័តជាផ្លូវការដោយអភិបាលខេត្តក្នុងឆ្នេំ២០១៨៩។

ខាងកេេមនេះគឺជាអ្វតីេវូបានណេនំឱេយអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នេ ំ២០៣០  
ដើមេបីកេលម្អការគេប់គេងសំរមបេកបដោយបេសិទ្ធភាព។

រូបភាពទី ៧៖ ទីតាំងទីលានថ្មីដេលបានស្នើឡើងក្នុងគមេេង ADB

ទីតាំងទីលានថ្មីដេលបាន 
ស្នើឡើងក្នុងគមេេង ADB

គមេេង៖  បង្កើតគំរូអាជីវកម្មសមេេប់ខេសេ 
សង្វេក់ផ្គត់ផ្គង់បេកបដោយនិរន្តរភាពសមេេប់ 
សំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេឡើងវិញនៅ  
កេុបបាត់ដំបង  ដោយផ្តេតលើសំណល ់
បា្លេស្ទិកនិងសរីរង្គ

កំណត់សមា្គេល់

ពេំបេទល់សង្កេត់

ទន្លេ
ផ្លូវដេក

រង្វង់មូល

ទីលានចាក់សំរម

ទីលានចាក់សំរមថ្មីដេលស្នើរសុំ

ទីលានចាក់សំរម

ផេសារ

ផេសារ

ផេសាររតេី

ផេសារតូច

ផេសារទំនើប

បេភព៖
- ទិន្នន័យរដ្ឋបាលពីទីភា្នេក់ងរសហបេតិបត្តិការ 
អន្តរជាតិជប៉ុន(JICA) ឆ្នេំ២០០១
- ផេនទីចមេុះពី  QGIS
- គំនូសផេនទីតាមបេព័ន្ធ GPS
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រូបភាពទី ៨៖ អនុសសន៍របស់ KAS រហូតដល់ឆ្នេំ២០៣០១០

  

ការតេួតពិនិតេយទៅលើការគេប់គេង 

កាកសំណល់រឹង

ការអនុវត្តដោយមឹុងមា៉េត់ ការលើកកំពស់ការយល់ដឹង 

និងការគេប់គេងជាសាធរណៈ

•   ការបេមូលកមេេដោយសលាកេុង
•   ការបង្កើតថវិការផា្ទេល់ខ្លួន
•   ការពងេឹងនូវសមត្ថភាពរបស់សលាកេុង
•   កិច្ចសនេយារយៈពេលខ្លីជាមួយអ្នកផ្តល ់

សេវាកម្ម ឬការដេញថ្លេជាលក្ខណៈ 
អន្តរជាតិ

•   ការតេួតពិនិតេយ
•   ការបេមូល និងវិភាគទិន្នន័យ

•   វិធានការតេជាក់៖ ការបង្កើនការយល់ 
ដឹង និងការអប់រំ

•   វិធានការតេជាក់៖ ការលើកទឹកចិត្ត 
សមេេប់ការអនុវត្តបានល្អ

•   វិធានការក្តេ៖ ការអនុវត្តចេបាប់
•   វិធានការក្តេ៖ ការផ្តន្ទេទោសចំពោះ 

ការរំលោភបំពានលើដីកា

•   យុទ្ធសស្តេទំនក់ទំនង
•   AIDA និង KISS
•   ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុច្ឆន្ទៈទីកេុងបេតង
•   វិស័យសធារណៈគ្មេនការបេើបេេស ់

បា្លេស្ទិក
•   រង្វេន់វិស័យសធារណៈគ្មេនការបេើបេេស់ 

បា្លេស្ទិក
•   ទីកេុងស្អេត
•   កិច្ចសហបេតិបត្តិការជាមួយអង្គការកេេ

រដា្ឋេភិបាល
•   គេហទំព័រការសំអាត អនម័យនៅ 

ក្នុងកម្ពុជា (អាចរកបាននៅថ្ងេទី២៤ 
ខេមេស ឆ្នេំ២០១៧)

ហ្គេហ្គេីន ខេមបូឌា (GoGreen Cambodia)១១

ហ្គេហ្គេីន ខេមបូឌា (GoGreen Cambodia) គឺជាកេុមអ្នក 
ស្ម័គេចិត្តមួយមានមូលដា្ឋេននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដេលជាផ្នេក 
មួយនេអ៊ីនស្តេដដ៍ អាសុីខាងតេបូង( inSTEDD South Asia ) 
 ដេលបានជំរុញការអភិវឌេឍកម្មវិធីទូរស័ព្ទអេនដេយ ( Android ) 
ជាសធារណៈដោយឥតគិតថ្លេ សមេេប់រយការណ៍អំពីបញ្ហេ 
គេប់គេងសំរម។

ចលនាដុំឥដ្ឋបេតង

គមេេង ចលនដុំឥដ្ឋបេតង តេូវបានបង្កើតឡើងដោយកេុម 
យុវជនបេកបដោយភាពច្នេបេតិដ្ឋតាមរយៈកម្មវិធីគំនិតផ្តួចផ្តើម 
អ្នកដឹកនំអាសុីអាគ្នេយ៍ (YSEALI) និងបានបញ្ចប់នៅខេមករ  
ឆ្នេំ២០១៩។ គោលបំណងចមេបង គឺបេើបេេស់សំណល់បា្លេស្ទិក 
ឡើងវិញដោយបង្កើតទៅជាដុំឥដ្ឋអេកូតាមរយៈការកម្ទេចបា្លេស្ទិក 
ស្ងួតតូចៗទៅក្នុងដបបា្លេស្ទិក។ សកម្មភាពទាំងនោះ រួមមាន  
(១) កិច្ចសហការជាមួយសលារៀនចំនួន ២ នៅខេត្តបាត់ដំបង  

រូបភាពទី ៩៖ កម្មវិធីហ្គេហ្គេីន ខេមបូឌា 
(GoGreen Cambodia)

១០   KAS, Deika on Solid waste management: A Case of Participatory Legislative Drafting at the Commune Level, ឆ្នេំ២០១៧, ទំព័រទី១៨ 
១១   ព័ត៌មានពីការពិភាកេសាជាមួយបុគ្គលិក GoGreen Camboddia និង តាមរយៈទំព័រFacebookរបសG់oGreen Cambodia

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.
insteddilabsea.gogreen&hl=en
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ដើមេបីបេមូលសំរមបា្លេស្ទិកស្ងួតហើយបង្កើតជាឥដ្ឋ (២) ជំរុញ 
កសិក សរីរង្គឱេយបេើបេេស់ដុំឥដ្ឋបា្លេស្ទិក (ឧទាហរណ៍ សងសង ់
បរិកា្ខេរដាក់ជីកំប៉ុសនៅតាមខ្នងផ្ទះ) និងគៀងគរយុវជននៅតាម 
កសិដា្ឋេនសរីរង្គ។ កេមុនេះ មានបណា្ដេញយុវជនយ៉េងរឹងមំានៅខេត្ត 
បាត់ដំបង។

កម្ពុជាគា្មេនថង់បា្លេស្ទិក (Plastic Free Cambodia) 

កម្ពុជាគ្មេនថង់បា្លេស្ទិក គឺជាអង្គភាពអ្នកស្ម័គេចិត្តដេលផ្តេតលើ 
ការបេើបេេស់សមា្ភេរៈផេសេងជំនួសឲេយបា្លេស្ទិក។ សកម្មភាពនននៅ 
ខេត្តបាត់ដំបងរួមមាន៖ (១) សិកា្ខេសលាស្តីពីការកាត់បន្ថយ 
កាកសំណល់បា្លេស្ទិក (២) ការចូលរួមសមា្អេតក្នុងអំឡុងពេល 
ពេតឹ្តកិារណ៍ពិសេសៗ ដូចជាពិធីបុណេយអំុទូក និង (៣) ផេសព្វផេសាយ 
ការលើកកម្ពស់ការចូលរួមក្នុង យុទ្ធនការខេកក្កដាគ្មេនថង់បា្លេស្ទិក  
(Plastic Free July)។

សមាគមហេ្ល្វមីស្ហ (Flemish ) សមេេប់កិច្ចសហបេតិបត្តិការ
អភិវឌេឍន៍ និងជំនួយបច្ចេកទេស(VVOB)

វីវីអូប៊ី (VVOB) គឺជាអង្គការប៊េលហេសិកដេលផ្តេតលើការអប់រ ំ
ដើមេបីការអភិវឌេឍ។ ផ្អេកលើការបេជុំជាមួយបុគ្គលិករបស់ស្ថេប័ន 
នេះ នំឱេយយើងយល់ដឹងអំពីគោលបំណងនេកម្មវិធីនេះធ្វើឡើង 
ដើមេបីលើកកម្ពស់សលារៀនអេកូ និងគ្មេនបា្លេស្ទិក។ កម្មវិធីនេះ  
នឹងមានរយៈពេលរហូតដល់ឆ្នេំ២០២១។ វីវីអូប៊ី កំពុងផ្តេត 
គោលដៅលើសកម្មភាពសលាអេកូ និងគ្មេនបា្លេស្ទិកនេះនៅ 
តាមសលារៀនចំនួន ២០ ដេលក្នុងនោះមានសលាបឋមសិកេសា 
ចំនួន ១១ និងវិទេយាល័យចំនួន ៩។ គិតតេឹមដើមឆ្នេំ២០១៩  
វីវីអូប៊ី បានធ្វើការជាមួយសលារៀនចំនួន១០។ សកម្មភាព 
ចមេបងរបស់ពួកគេរួមមាន៖ (១) ផ្តល់ធុងសំរម (ចំនួនពី ២ ទៅ  
១០ ដោយផ្អេកលើតមេវូការរបស់សលារៀន) ដេលតេវូបានរៀបចំ 
សមេេប់បេភេទសំរមផេសេងៗគ្នេ និង (២) អប់រំនយកសលា  
គេូ និងសិសេសអំពីការបេងចេកសំរមឱេយបានតេឹមតេូវ។

ផេនដីមួយមហាសាគរមួយ

សហការជាមួយអង្គការខមភីឌ មូលនិធិផេនដីមួយមហសគរមួយ 
របស់អាល្លឺម៉ង់ បានគំទេសកម្មភាពចូលរួមសមា្អេតនៅដងស្ទឹង 
សង្កេក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដោយផ្តល់ទូក និងឧបករណ៍ផេសេងទៀត 
ទៅឱេយអង្គការខមភីឌ ដើមេបីបេមូលសំរមក្នុងទឹក។

២.៤. ការស្វេងយល់ពីវិស័យគេប់គេង 
សំណល់រឹងក្នុងកេុងបាត់ដំបង

ផ្តើមពីការធ្វើវិវេចនរបាយការណ៍ដេលធា្លេប់សិកេសា កិច្ចបេជុំ និង 
ការសមា្ភេស ស្ថេនភាពបច្ចុបេបន្ននេខេសេសង្វេក់ផលិតកម្ម និងតួអង្គ 
ពាក់ព័ន្ធតេូវបានពិពណ៌ននៅក្នុងផ្នេករងខាងកេេម។ ទីមួយ  
ការគេប់គេងតេូវបានដោះសេេយអមដោយទិដ្ឋភាពទូទៅនេលំហូរ 
សំរមដូចដេលបានបង្ហេញក្នុងរូបភាពទី ១០ ពីការបង្កើតដល ់
ការទុកដាក់ ការបេមូល និងការញេក រហូតទៅដល់ការកេច្នេ  
និងការបោះចោល។ ចុងបញ្ចប់មេរៀនដេលទទួលបានពីគមេេង 
អន្តរជាតិផេសេងៗទៀត តេវូបានបង្ហេញ ដើមេបីជាការជំរុញចិត្តបន្ថេម។ 
 រូបភាពទី ១១ ក៏បង្ហេញផេនទីកេុងបាត់ដំបង ដេលបានបង្ហេញ 
ពីសេវាកម្មសំខាន់ៗ និងតួអង្គដេលតេូវមានវត្តមាន។

២.៤.១. អភិបាលកិច្ច

កេសួងមហផ្ទេ កេសួងបរិស្ថេន និងកេសួងទេសចរណ៍ 
ពេមទាំងអង្គភាពកេេមឱវាទ គឺជាតួអង្គគេប់គេងសំខាន់ៗ 
(រូបភាពទី ១២ខាងកេេម)។ កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
ដេលបានផ្តល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ សមេេប់សេវាកម្មគេប់គេង
សំណល់រឹង មិនបានបង្ហេញនៅក្នុងរូបភាពខាងកេេមទេ។ 
សលាកេុងដេលស្ថិតនៅកេេមឱវាទកេសួងមហផ្ទេ មាន
ការទទួលខុសតេូវខ្ពស់បំផុតសមេេប់ការអនុវត្តគមេេងនេះ 
ដូច្នេះតេូវបានបង្ហេញមុនគេ។

សាលាកេុងបាត់ដំបង៖ អ្នកគេប់គេងសេវាសំរាមផេសេងៗ

សលាកេុងបាត់ដំបង មានបុគ្គលិកបច្ចេកទេសចំនួន ៤នក់  
នៅកេេមការិយល័រៀបចំសោភ័ណភាព និងគេប់គេងកាកសំណល់កេងុ  
ដេលធ្វើការលើសកម្មភាពគេប់គេងសំណល់រឹង។ សេបតាម 
អនុកេឹតេយលេខ ១១៣ រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈកេសួង 
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានផ្តល់ថវិកាជាតិសមេេប់សេវាអនម័យ 
បរិស្ថេន ដោយក្នុងនោះកេុងបាត់ដំបងទទួលបាន ៨៧.០០០  
ដុលា្លេរអាមេរិច ក្នុងឆ្នេំ២០១៥ និងបេហេល ១៤០.០០០  
ដុលា្លេរអាមេរិច ក្នុងមួយឆ្នេំ  ចាប់ពីឆ្នេំ២០១៦ ដល់ឆ្នេំ២០១៩ ។ 

ដូចដេលបានកំណត់ដោយគោលនយោបាយ រដ្ឋបាលកេុងទទួល 
បន្ទុកគេប់គេង និងអនុវត្តសេវាកម្មបេមូលសំរម (រួមទាំង 
ការដាក់ធុងសំរមនៅតាមទីសធារណៈ) ប៉ុន្តេមិនបេមូលថ្លេ 
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េលៀប
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រូបភាពទី ១២៖ តួអង្គគេប់គេងសំខាន់ៗ

រជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា

កេសួងមហផ្ទេ រដ្ឋបាលសលាខេត្ត រដ្ឋបាលសលាកេុង

កេសួងបរិស្ថេន មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត

កេសួងទេសចរណ៍

រូបភាពទី ១១៖ –ផេនទីនេការគេប់គេងសំណល់រឹង នៅតំបន់ដេលមានសេវាកម្ម បេមូល និង ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ

ផេនទីនេការគេប់គេងសំណល់រឹងនៅតំបន់ដេល
មានសេវាកម្ម បេមូល និង ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ

គមេេង៖ បង្កើតគំរូអាជីវកម្មសមេេប់ខេសេសង្វេក ់
ផ្គត់ផ្គង់បេកបដោយនិរន្តរភាពសមេេប់កាកសំណល ់
ដេលអាចកេច្នេឡើងវិញនៅ កេុងបាត់ដំបង  ដោយ 
ផ្តេតលើសំណល់បា្លេស្ទិកនិងសរីរង្គ

កំណត់សមា្គេល់

ទន្លេមេ

ផ្លូវដេក

 រង្វង់មូល

ផេសារ
ផេសារ

ផេសាររតេី

ផេសារតូច

ផេសារទំនើប

តំបន់បេមូលសំរម
សុីន ទេី

លៀប  លឹម

ទីតាំង
ផលិតផលបា្លេស្ទិកបាត់ដំបង

ទីលានចាក់សំរម

មជេឈមណ្ឌលញេកសំរម

ផ្លូវធំ

យនដា្ឋេនកេុមហ៊ុនសុីន ទេី

ផ្លូវតូច
ផ្លូវរថភ្លើង

អង្គការ ខមភីដ

បេភព៖
-  ទិន្នន័យរដ្ឋបាលពីទីភា្នេក់ងរសហបេតិបត្តិការ 
អន្តរជាតិជប៉ុន(JICA) ឆ្នេំ២០០១
- ផេនទីចមេុះពី  QGIS
- គំនូសផេនទីតាមបេព័ន្ធ GPS
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បេមូលសំរមឡើយ ដេលភារកិច្ចនេះ តេវូបានកំណត់ដោយចេបាប់។  
ផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋបាលកេុងបានចុះកិច្ចសនេយាជាមួយអ្នកបេមូលពីរ  
គឺកេុមហ៊ុនសុីន ទេី ដេលបានបេមូលសំរម (និងថ្លេសេវាពាក់ព័ន្ធ) 
ក្នុងឃុំចំនួន ៨ ចាប់តាំងពីឆ្នេំ២០១០ និងកេុមហ៊ុនលៀប លឹម  
ដេលតេូវបានឧបត្ថម្ភធនដោយថវិកាសលាកេុង ដើមេបីផ្តល់សេវា 
ជូនដល់ឃុំចំនួន ២ និងទីសធារណៈចាប់តាំងពីឆ្នេំ២០១៥។  
កិច្ចសនេយារយៈពេល ១០ឆ្នេំ របស់កេុមហ៊ុនសុីន ទេី នឹងតេូវបន្ត 
ជាថ្មី នៅឆ២០២០ ហើយកិច្ចសនេយារបស់កេុមហ៊ុនលៀប លឹម  
តេវូបានបន្តជារៀងរល់ឆ្នេ ំចាប់ពីឆ្នេ២ំ០១៩ នេះតទៅ ដោយថវិកា 
កេុងទាំងអស់ (បេហេល ១៤៣.០០០ ដុលា្លេរអាមេរិច ក្នុងឆ្នេំ  
២០១៩) តេូវបានបេងចេកទុកសមេេប់សេវាកម្មដេលផ្តល ់
ដោយរដ្ឋបាលកេងុ។ ទាក់ទងនឹងសេវាកម្មកេច្នេ និងការបោះចោល  
សលាកេុងជាមា្ចេស់ទីតាំងមជេឈមណ្ឌលញេកសំរម(MRF)  
ដេលការសងសង់តេូវបានផ្តល់មូលថវិកាដោយធនគរអភិវឌេឍន ៍
អាសីុ។ ទីកេងុបានផ្តល់សិទ្ធឱិេយ កេមុហុ៊នលៀប លឹម ក្នងុការគេប់គេង 
កន្លេងនោះ ទោះបីមិនទាន់មានកិច្ចសនេយាផ្លូវការជាលាយលក្ខណ ៍
អកេសរណាមួយក៏ដោយ។ រដ្ឋបាលសលាកេុងមិនមានថវិកាដើមេប ី
ចំណាយលើបេតិបត្តកិារនៅកន្លេងនេះទេ។ លើសពីនេះសលាកេងុ 
បានផ្តល់ដីមួយហិកតាដល់ កេុមហ៊ុនសុីន ទេី សមេេប់កន្លេងចាក ់
សំរមបច្ចុបេបន្ន និងដីមួយហិកតាដល់ខមភីដ សមេេប់កន្លេងកេច្នេ  
ជីកំប៉ុស។ ផេនទី ក្នុងរូបភាពទី ១១ បង្ហេញពីទីតាំងនេអង្គភាព 
ទាំងនេះ និងឃុំដេលបមេើការដោយកេុមហ៊ុនសុីន ទេី និង 
កេុមហ៊ុនលៀប លឹម។

រដ្ឋបាលសលាកេុងក៏ទទួលខុសតេូវក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល ់
ដឹង និងការញេកសំរម ហើយមានគោលបំណងរៀបចំការ 
បេកួតបេជេងថា្នេក់ភូមិ សមេេប់សកម្មភាពលើកកម្ពស់បរិស្ថេន  
ប៉ុន្តេមកទល់ពេលនេះ មិនទាន់មានផេនការយុទ្ធសស្តេណាមួយ 
តេូវបានបង្កើតឡើង ដើមេបីសមេបសមេួលសកម្មភាព និងការអនុវត្ត 
ជាមួយឃុំននឡើយ។ បញ្ហេនេះតេូវបានគូសបញ្ជេក់ នៅក្នុង 
សិកា្ខេសលាពិគេេះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងេទី ២  
ខេឧសភា ឆ្នេំ២០១៩ នៅពេលដេលសលាកេុងបានឯកភាពលើ 
ភាពចាំបាច់នេកិច្ចការនេះ និងបានបង្ហេញផេនការដើមេបីផ្ទេរតួនទី  
ទៅកមេិតឃុំនេះ។ លោកចៅសង្កេត់ក៏បានសម្តេងនូវឆន្ទៈនិង 
ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ក្នុងការកេលម្អការគេប់គេងសំណល់រឹង។

ជាចុងកេេយទោះបីជាអនុកេតឹេយលេខ ១១៣ ចេងអំពីគោលការណ៍ 
ណេនំ និងការផាកពិន័យ ដេលស្ថិតនៅកេេមការទទួលខុសតេូវ 
របស់ទីកេុងក៏ដោយ ក៏មិនទាន់មានសកម្មភាពអនុវត្ត ដោយ 
សលាកេុងនៅឡើយទេ។

មន្ទីរបរិសា្ថេនខេត្តបាត់ដំបង៖ អ្នកផ្តល់យោបល់ 
និងអ្នកអនុវត្តន៍

ការិយល័យការពារបរិស្ថេន នេមន្ទីរបរិស្ថេនខេត្តមានបុគ្គលិក 
ចំនួន ៣ នក់  និងថវិកាបេហេល ៧៥០ ទៅ ១០០០ ដុលា្លេរអាមេរិច  
ក្នុងមួយឆ្នេំ ។ ដូចដេលបានកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយ 
ពាក់ព័ន្ធ មន្ទរីបរិស្ថេនខេត្តបាត់ដំបង តេវូសហការលើការធ្វើផេនការ  
និងការអនុវត្តចេបាប់ និងយុទ្ធនការផេសព្វផេសាយជាសធារណៈ  
ក៏ដូចជាផ្តល់ការណេនំបច្ចេកទេសដល់សលាកេុង និងគំទេ 
ដល់ការគេប់គេងសំណល់ថង់បា្លេស្ទិក។ ដោយសហការជាមួយ 
សលាកេងុ មន្ទរីបរិស្ថេនខេត្តក៏ទទួលខុសតេវូផងដេរក្នងុការអនុវត្ត 
ការពិន័យចំពោះការមិនគោរពចេបាប់។ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយ  
យើងមើលឃើញថានបច្ចុបេបន្ននេះមន្ទីរបរិស្ថេនខេត្តមិនទាន់បាន 
អនុវត្តវិធានការស្តីពីការល្មើសណាមួយនៅឡើយទេ។

បន្ថេមលើសពីនេះទៀត មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្តបាត់ដំបងតេូវផ្តល ់
វិញ្ញេបនបតេញេកសំណល់រឹងបរិស្ថេនដល់អង្គភាពនន ទោះប ី
យ៉េងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះ ផ្តល់វិញ្ញេបនបតេ 
ជូនបានដល់តេភោជនីយដា្ឋេន និងសហគេេសខា្នេតតូច និង 
មធេយមមួយចំនួនប៉ុណ្ណេះ។ មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្តបានបញ្ជេក់ជូន 
ផងដេរថា អង្គភាពបេភេទផេសេងទៀតដេលបេហេលជាសំដៅដល ់
វិស័យ កេេផ្លូវការ ក៏អាចមានសិទ្ធិទទួលបានការទទួលស្គេល់នេះ 
ផងដេរ។

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ទោះបីសលាកេុងបាត់ដំបងជាអ្នកអនុវត្តសេវាកម្មគេប់គេង 
សំណល់រឹងដ៏សំខាន់ក៏ដោយ ក៏រដ្ឋបាលខេត្តមានទំនួលខុសតេូវ 
មួយចំនួនសេបតាមអនុកេឹតេយលេខ ១១៣ និង ១៦៨។ ទំនួល 
ខុសតេូវទី ១ គឺការគំទេដល់សលាកេុងក្នុងការរៀបផេនការ 
ថវិកា និងផេនការសកម្មភាព ក៏ដូចជាការបង្កើតសេវាកម្ម។  
ទំនួលខុសតេូវទី ២ គឺការដឹកនំការអនុវត្តសកម្មភាពទាក់ទងនឹង 
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ការកាត់បន្ថយថង់បា្លេស្ទិក (រួមទាំងការកេច្នេឡើងវិញ) យ៉េងណា 
មិញការទទួលខុសតេូវទាំងនេះអាចតេូវបានផ្ទេរទៅឱេយរដ្ឋបាលថា្នេក ់
កេេមជាតិ។ ទោះយ៉េងណាក្តី រហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋបាល 
សលាខេត្តបានតេឹមតេចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកេច្នេសំណល់រឹង 
របស់យូនីដូប៉ុណ្ណេះ។ ថ្វីបើដូចោ្នេះមេនក៏ដោយ ក៏រដ្ឋបាលសលា 
ខេត្ត នៅតេជាតួអង្គសំខាន់ដេលមានសិទ្ធសិមេេច នៅក្នងុការបង្កើត 
ផេនការ និងគោលនយោបាយគេប់គេងសំណល់រឹង។

កេសួងបរិសា្ថេន

កេសួងបរិស្ថេន មានការទទួលខុសតេូវចេើននៅថា្នេក់ជាតិ ប៉ុន្តេ 
អ្វដីេលគួរឱេយចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺការអនុវត្ត និងផេនការអនុវត្តន៍១២  
នេអនុកេឹតេយលេខ ១៦៨ ស្តីពីថង់បា្លេស្ទិក។ មជេឈមណ្ឌលធុរកិច្ចធំៗ  
និងផេសារទំនើបតេូវបានជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកេសរ ដោយ 
នយកដា្ឋេនគេប់គេងសំណល់រឹងថា ធុរកិច្ចទាំងនេះតេូវគិតថ្លេ 
សមេេប់ការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិកនៅកន្លេងរបស់ខ្លួន ។ អ្នកតំណាង 
នៅកេសួងក៏បានឱេយដឹងថាផេសារតូច និងមា៉េតមួយចំនួនបានដាក ់
កំហិតឱេយមានការគិតថ្លេនេះ។ នយកដា្ឋេនគេេងនឹងពងេកីការអនុវត្ត 
នេះទៅផេសារក្នុងមូលដា្ឋេនចនោ្លេះ ឆ្នេំ២០២០ និងឆ្នេំ២០២២។

នយកដា្ឋេនគេប់គេងសំណល់រឹង បានចាប់ផ្តើមរៀបចំអនុកេឹតេយ 
ស្តីពីការគេប់គេងសមា្ភេរៈវិចខ្ចប់ចំណីអាហរ រួមមានកំប៉ុងបា្លេស្ទិក  
បំពង់បឺត និងបេអប់សោ្នេ។ វាជារឿងសំខាន់ ពេេះវាផ្តេតសំខាន ់
ទៅលើវត្ថុដេលមិនអាចកេច្នេឡើងវិញបាន ដេលវិស័យសំរម 
កេេផ្លូវការមិនអាចមានលទ្ធភាពបេមូលយកបាន។ គេមិនទាន ់
ចេបាស់ថា តើអនុកេឹតេយនេះនឹងតេូវបានបញ្ចប់ ហើយអនុវត្ត 
នៅពេលណា ឬមានខចេងយ៉េងណាខ្លះនៅឡើយទេ។

នយកដា្ឋេនអប់រំបរិស្ថេន អនុវត្តផេនការ និងការអនុវត្តយុទ្ធនការ 
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសធារណៈ។ ក្នុងអំឡុងពេល 
សមា្ភេសន៍នៅខេមីន ឆ្នេំ២០១៩ នយកដា្ឋេនបានផ្តល់ព័ត៌មាន 
អំពីយុទ្ធនការនពេលខាងមុខ ដេលបានបង្កើតដើមេបីផេសាយនៅ 
តាមវិទេយុ ទូរទសេសន៍ និងកាសេត បូកទំាងផា្ទេងំប៉ាេណូ បណ្ណផេសព្វផេសាយ 
បណ្ណបេកាស និងផា្ទេំងស្ទិកឃើរបិទ(រូបសញ្ញេឬអកេសរអប់រំ 
សមេេប់បិទលើយនយន្ត)។ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយវាហក ់
ដូចជាពេឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដំណើរការតេក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណេះ  
ហើយក៏គ្មេនការតេួតពិនិតេយណាមួយដេរ (កាលពីពេលមុន 
ក៏មិនមានដេរ) ដើមេបីកំណត់ពីលទ្ធផលនេពេឹត្តិការណ៍ទាំងនេះ។

កេសួងទេសចរណ៍

ទោះបីជាកេសួងទេសចរណ៍នៅមិនទាន់តេូវបានលើកយកមក 
ពិភាកេសាក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពគេប់គេងសំណល់រឹងនៅឡើយក្តី  
ក៏កេសួងនេះ សកសមនឹងរប់បញ្ចូលក្នុងសកម្មភាពនេះ ដោយ 
មានហេតុផលចេើន។ ហេតុផលទីមួយ វិស័យទេសចរណ៍ជារឿយៗ 
មានឥទ្ធិពលយ៉េងខា្លេំងដល់តមេូវការសេវាកម្មសធារណៈ (ដូចជា  
នៅសៀមរបដេលមានតមេូវការគេប់គេងសំរមកាន់តេចេើន  
ដោយសរបរិមាណភ្ញៀវទេសចរចូលទសេសនតំបន់អង្គរមានចំនួន 
ចេើន)។ ហេតុផលទីពីរ កេសួងទេសចរណ៍ មានទំនួលខុសតេូវ 
ក្នុងការគេប់គេងសំរមថង់បា្លេស្ទិកក្នុងអនុកេឹតេយលេខ១៦៨ រួម 
ទាំងការសហការក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំស្តីពីថង់បា្លេស្ទិក។  
កេសួងទេសចរណ៍ ក៏បានបញ្ចូលការគេប់គេងសំរមថង់បា្លេស្ទិក 
ធ្វើជាសូចនករមួយនៅក្នុងការវាយតម្លេពានរង្វេន់ទីកេុងស្អេត  
ដេលតេូវគេប់គេង និងផ្តល់ជូនដោយកេសួងនេះផា្ទេល់។ 

២.៤..២. ការបង្កើតសំរាម

បេជាជនក្នុងកេុងបាត់ដំបងមានចំនួនបេមាណ ១៦មុឺននក់។  
ការបា៉េន់ស្មេនបរិមាណសំរម ដេលបានបង្កើតក្នុងមួយថ្ងេ  
កាលពីមុន មានចាប់ពី ៨៧ ទៅ ១៣០ តោន/ថ្ងេ១៣ ។  ទោះប ី
បរិមាណនេះ ខុសគ្នេតាមរដូវក៏ដោយ ក៏របាយការណ៍ថ្មីៗនេះ  
(ពីឆ្នេំ ២០១៧) បា៉េន់ស្មេនថាបរិមាណសំរមកើនឡើងកាន់តេ 
ខ្ពស់រហូតដល់ ១៣០តោន/ថ្ងេ។ កេេមការសិកេសានេះ ទីបេឹកេសា 
បច្ចេកទេស បានបា៉េន់បេមាណថា ការផលិតសំរមអាចនឹងកើន 
ខ្ពស់ជាងនេះ។ ដូច្នេះ របាយការណ៍នេះ កំណត់យកបរិមាណ 
សំរម ១៣០ តោន/ថ្ងេ។ 

សាវតារនេអ្នកបង្កើតសំរាម

ផ្អេកលើមូលដា្ឋេនទិន្នន័យឃុំសង្កេត់ឆ្នេំ២០១៦ សលាកេុង 
បាត់ដំបងមានសង្កេត់ចំនួន ១០ គេួសរចំនួន ២៩.៧២០ គេួសរ  
និងមានបេជាជនចំនួន ១៦១.០៧២នក់ (សូមមើលតារង 
ខាងកេេម)។ ស្វេយបោ៉េជាទីបេជុំឃុំដេលភាគចេើនមានស្ថេប័ន 
សធារណៈ និងឯកជននៅទីនោះ។ តារងទី ៣ បង្ហេញពីបេភេទ 
ធុរកិច្ចនៅកេុងបាត់ដំបង។
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តារងទី ៣៖ ព័ត៌មានបេជាសស្តេ និងចំនួនធុរកិច្ចនៅកេុងបាត់ដំបង១៤

សង្កេត់

ចំន
ួនគ

េួរស
រ

ចំន
ួនប

េជា
ជន

ចំន
ួនផ

េសារ
ទំន

ើប

ចំន
ួនផ

េសារ

ចំន
ួនផ

េសារ
តូច

ៗ
 ១

៥

ចំន
ួនផ

េសារ
រត

េី

ចំន
ួនភោ

ជន
ីយ

ដា
្ឋេន

ចំន
ួនក

្លីនិក
ស

ុខភា
ព

ចំន
ួនស

ណា
្ឋេគ

រ

ចំន
ួនផ

្ទះស
ំណា

ក់

ចំន
ួនស

្ថេប័ន
មីក

េូហ
ិរញ

្ញវត
្ថុ

ចំន
ួនស

្ថេប័ន
ធន

គ
រ

ចំការសំរោង ៣,៧៥៥ ២0,៩៤២ 0 0 ២ 0 ១ ២ 0 ៥ 0 0

ក្តុលដូនទាវ ២,៣២៥ ១0,៥៣៦ 0 0 ១ 0 ១ 0 0 0 0 0

អូរចារ ៣,0៤១ ១៨,២២២ ១ ១ 0 0 0 0 ១ ៦ ២ ១

អូរមា៉េល់ ២,៧៧៥ ១២,៥៨៣ 0 0 ១ 0 0 0 0 0 ១ 0

ពេេកពេះស្តេច ២,៥៦១ ១៤,១0១ 0 ១ 0 0 ២ ១ ១ ២១ ៣ ១

រតនៈ ២,៩៩៧ ១៦,៥៥៤ 0 0 ១ 0 ៧ ២ ១៨ ១៦ ៦ ១

ស្លេកេត ១,៣៧៨ ៨,៨៤៧ 0 0 ១ 0 ៥ 0 ១ ៣ 0 0

ស្វេយបោ៉េ១៦ ៣,៤៤0 ២១,៧៩៩ ១ ៣ 0 ១ ៩ ១0 ១៩ ៣៤ ៤ ១0

ទួលតាឯក ៤,0៥៤ ១៩,២0៦ 0 0 ២ 0 ១ ៣ ១ ៤ 0 0

វត្តគរ ៣,៣៩៤ ១៨,២៨២ 0 0 0 0 ៨ ១ 0 ៧ 0 0

សរុប ២៩,៧២0 ១៦១,0៧២ ២ ៥ ៨ ១ ៣៤ ១៩ ៤១ ៩៦ ១៦ ១៣

១២   បេជុំជាមួយអនុបេធាននយកដា្ឋេនគេប់គេងសំណល់រឹងនេកេសួងបរិស្ថេន
១៣   ការបា៉េន់បេមាណទាបដេលបានពេយាករនៅក្នុងរបាយការណ៍គមេេងកេលម្អហេដា្ឋេរចនសម្ព័ន្ធបរិស្ថេនទីកេុង របស់សុីឌីអាយអេ ( CDIA ) ក្នុងខេសីហ ឆ្នេំ២០១០ 

ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ២ និងការបា៉េន់បេមាណខ្ពស់គឺបានមកពីផេនការការងរឆ្នេំ២០១៧ សមេេប់ការកាត់បន្ថយការបំពុលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេលខ្លី របស់អាយជីអ៊ីអេស/ខាំផេដ 
( IGES/COMPED)។ បេភពផេសេងទៀតបា៉េន់ស្មេនបរិមាណសរុបរវាងតួលេខទាំងពីរនេះ។

១៤   ទិន្នន័យមូលដា្ឋេនឃុំសង្កេត់នេកេសួងមហផ្ទេឆ្នេំ២០១៦ និងទិន្នន័យកេសមេួលលើចំនួនផេសារផ្អេកលើបទសមា្ភេសន៍ជាមួយមេឃុំ
១៥   ផេសារតូចៗតេូវបានគេចាត់ទុកថាជាផេសារដេលមិនបើកពេញមួយថ្ងេ (បើកតេពេលពេឹក និងពេលរសៀលប៉ុណ្ណេះ)
១៦   ទីបេជុំឃុំនេកេុង
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យោងតាមទិន្នន័យដេលបេមូលបានក្នុងឆ្នេំ២០១៧ បេជាជន 
បេហេល ៧៤% ចង់បានវិក្កយបតេដោយឡេកសមេេប់ថ្លេសេវា 
បេមូលសំណល់រឹង ជាជាងដាក់ចូលជាមួយវិក្កយបតេទឹក  
ឬអគ្គិសនី។ ជាមធេយម ការស្ទង់មតិនេះក៏បានចង្អុលបង្ហេញថា 
មានគេួសរដេលមានឆន្ទៈចំណាយបេហេល ២ដុលា្លេរក្នុងមួយ 
ខេសមេេប់សេវាកម្មការគេប់គេងសំណល់រឹងដេលមានភាពល្អ 
បេសើរ១៧។ ចំនួននេះ តិច ឬចេើន មានភាពសេបទៅតាមចេបាប់  
ដេលកំណត់កមេិតថ្លេសេវាសមេេប់ការបេមូលសំរមនៅតាមខ្នង 
ផ្ទះចនោ្លេះពី ១,៦ ទៅ ១៤ ដុលា្លេរប៉ុណ្ណេះ អាសេ័យទៅលើទំហំ  
និងបេភេទខ្នងផ្ទះ។  

ទមា្លេប់របស់មា្ចេស់សំរាម

សមេេប់ខ្នងផ្ទះ និងធុរកិច្ច សេវាបេមូលតាមផ្ទះតេូវបានផ្តល់ដោយ 
ការបេមូលជាផ្លូវការ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយតំបន់ខ្លះមិនអាចចូល 
ទៅដល់នោះទេ។ នៅតាមផេសារ អ្នកលក់ដាក់សំរមក្នុងថង់បា្លេស្ទិក  
ឬបោះចោលទៅលើដី ដើមេបីឱេយអ្នកសមា្អេតផេសាររីស។ ការពិភាកេសា 
បានបង្ហេញថា មូលហេតុនេការបរជ័យក្នុងការញេកសំរមកាល 
ពីមុននោះ គឺដោយសរតេអ្នកបង្កើតសំរមសង្កេតឃើញអ្នក 
បេមូលសំរមជាអ្នកដាក់សំរមឡូកឡំគ្នេទៅវិញទេ។ ដូច្នេះ 
ពួកគត់ក៏គិតថាការញេកសំរមខាតតេពេល។ លើសពីនេះទៀត  
បទសមា្ភេសន៍ជាមួយអ្នកលក់នៅតាមផេសារបានបង្ហេញថាពួកគេ 
ដឹងថានៅក្នុងបេទេសផេសេងទៀត (ឧទាហរណ៍បេទេសថេ) ទីធា្លេ 
ផេសារតេូវបានរកេសាភាពស្អេតបាត ពេេះបេជាពលរដ្ឋនៅទីនោះ 
ដឹងថាពួកគេនឹងតេវូពិន័យបើគេចោលសំរមគ្មេនសណា្ដេប់ធា្នេប់១៨។ 
ចម្លើយទាំងនេះបង្ហេញថា ទាំងការធ្វើឱេយបេសើរឡើងនេសកម្មភាព 
បេមូល និងការពងេឹងការអនុវត្ត គឺជាផ្នេកសំខាន់នេការអភិវឌេឍ 
វិស័យគេប់គេងសំណល់រឹងនៅបេទេសកម្ពុជា ។ វាក៏បង្ហេញថា  
ការបេេសេយ័ទាក់ទងឱេយដល់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធនៅមូលដា្ឋេនស្តពីីរបៀប 
ញេកសំរមគឺជារឿងសំខាន់ ដើមេបីឱេយមា្ចេស់សំរម អាចយល់ពីមូល 
ហេតុចាំេបាច់តេូវតេញេកសំរម។

លើសពីនេះទៅទៀត ការសិកេសាមួយដេលធ្វើឡើងសមេេប់គមេេង 
អេស៊េ (SWITCH Asia) ក្នុងឆ្នេំ២០១៥ ពាក់ព័ន្ធនឹង 
ធេីហ្គើ១៧ (17triggers) ស្តីពីអាកបេបកិរិយជុំវិញការកាត់បន្ថយ 
សំណល់ថង់បា្លេស្ទិក បានកត់សមា្គេល់ពីការពិតគួរឱេយចាប់អារម្មណ ៍
មួយចំនួនរបស់អ្នកបង្កើតសំរម១៩។ ការសិកេសានោះបាន 
រកឃើញថា មានការយល់ដឹងខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់សុខភាព និង 
បរិស្ថេនចេញពីការគេប់គេងសំរមមិនបានតេឹមតេូវ (ការដុតសំរម  
ការចោលសំរម) ដោយអ្នកបេើបេេស់ ៩៧% បង្ហេញពីបញ្ហេផ្លូវ 
ដង្ហើមបណា្ដេលពីការដុតសំរម។ ចំណុចមួយទៀតដេលគួរឱេយ 
ចាប់អារម្មណ៍ផងដេរនោះ គឺនិសេសិតមានការយល់ដឹងខ្ពស់បំផុតព ី
ផលប៉ះពាល់ ហើយនិសេសិតខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទំនងជាភាគរយ 
ខ្ពស់បំផុតក្នុងការចោលសំរម។ លើសពីលើនេះទៀតបុគ្គលមា្នេក់ៗ 
ក៏ទំនងជាអ្នកចោលសំរមចេើនជាងគេួសរអ្នកសេុកទៅទៀត។

ទាក់ទងតេនឹងថង់បា្លេស្ទកិ គេេន់តេខាងអាជីវករនៅផេសារបង្កើតសំរម 
ថង់បា្លេស្ទិកបេមាណ ៥០% នេថង់បា្លេស្ទិកទាំងអស់។ អាជីវករផេសារ 
បានសម្តេងការមិនសបេបាយចិត្តចំពោះការសុំឱេយអ្នកទិញដាក់ឥវា៉េន ់
ចូលគ្នេក្នុងថង់តេមួយ ហើយក៏មិនចង់ឱេយគេយល់ថាពួកគត់ជា 
មនុសេសកំណាញ់។

មូលហេតុដេលបង្ហេញពីការមិនចូលរួមធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូង 
ការគេប់គេងសំរម មានដូចខាងកេេមៈ

•   វាជាបញ្ហេរបស់អ្នកដទេ
•   វាជាការងររបស់អ្នកដទេ
•   ធុងសំរមមិនដេលឃើញមាននៅកន្លេងដេលតេូវការទេ
•   ថង់បា្លេស្ទិកងយសេួលកាន់តាមម៉ូតូ
•   បុគ្គលមា្នេក់ៗគេមិនចង់រីសសំរម ពេេះគេមិនចង់ពាក់ព័ន្ធ 

ថាខ្លួនជាអ្នករីសសំរមទេ ពេេះជារូបភាពដេលខ្លួនគិតថា 
អាកេក់មើល។

១៧   ទិន្ន័យស្ទង់មតិសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមដេលបេមូលបាននៅចុងឆ្នេំ២០១៧ នេគមេេងទន្លេសប ២ របស់ ADB
១៨ ការពិភាកេសា ការបេមូលទិន្នន័យ
១៩   17 Triggers Reducing Plastic Bag Waste in Major Cities of Cambodia Behavior Change Communication Campaign Market Research Report  

ខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ២០០៩



25

ការសិកេសាក៏បានលើកឡើងដេរថា ពេះសងេឃបេហេលជាអាចមាន 
ឥទ្ធិពលចេើនទៅលើ ការយល់ឃើញរបស់មនុសេសចាស់ ប៉ុន្តេតារ 
លេបីៗទំនងជាមានឥទ្ធពិលលើយុវជនចេើនជាង។ លើសពីនេះទៀត 
ផេសារពិតជាចង់ឱេយមានការគេផេសព្វផេសាយ និងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនការ  
ដើមេបីលើកកម្ពស់ការគេប់គេងសំរម ទោះបីអ្នកលក់មានទមា្លេប ់
អនុវត្តន៍ដេលពិបាកកេក៏ដោយ។ 

សរុបមក វាពិតជាការលំបាកណាស់ក្នុងការបញ្ជេេបនូវទមា្លេប់ថ្មី  
បេសិនបើបុគ្គលមា្នេក់ៗមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហេនេះ។  
ការចូលរួមយូរអង្វេង គឺចាំបាច់ដើមេបីអភិវឌេឍទមា្លេប់ថ្មី។ ការសិកេសា 
ចិត្តវិទេយាមួយកាលពីឆ្នេំ២០០៩ ២០ សន្និដា្ឋេនថា មនុសេសមា្នេក់  
តេូវចំណាយពេលជាមធេយមបេមាណ ៦៦ថ្ងេ ដើមេបីបង្កើតទមា្លេប់ថ្មី  
តេវាអាសេ័យទៅតាមអធេយាសេ័យរបស់បុគ្គល ពីមនុសេសមា្នេក់ទៅ 
មនុសេសមា្នេក់។ ចំណុចនេះគួរតេូវយកមកពិចារណានៅពេលបង្កើត 
ការសកលេបង និងផេនការអនុវត្តរយៈពេលវេង។

សមាសភាពសំណល់

សំរមរហូតដល់ ៨០ភាគរយ២១ តេូវបានបា៉េន់បេមាណថាមាន 
សរធាតុសរីរង្គ ដេលភាគចេើនជាកាកសំណល់អាហរដេល 
បានមកពីតាមផ្ទះ និងតាមផេសារ (រួមបញ្ចូលគ្នេបានបេមាណជា  
៩៥% នេសំណល់អាហរសរុប)។ ទោះយ៉េងណាក្តី បេភព 
មានភាពខុសគ្នេខា្លេំង ដោយការសិកេសារបស់អាយជីអុីអេស/ 
ខមភីដ (IGES/COMPED)២២ បានបា៉េន់ស្មេនថា មានតេ 
សំណល់អាហរ តេ ៦១តោនប៉ុណ្ណេះ ដេលតេូវបានបង្កើតមួយថ្ងេ  
ដេលស្មើនឹង៤៧% នេសំណល់រឹងសរុបដេលបានប៉ាេន់ស្មេនថាមាន  
១៣០ តោន/ថ្ងេ។ ដោយមានភាពខុសគ្នេធំនេះ សមាសភាព នេ 
សំណល់រឹងតេូវបានបង្ហេញតេួសៗនៅក្នុងរូបភាពខាងកេេមដោយ 
ផ្អេកលើសមាសភាពជាមធេយមនេសរីរង្គ ៧០% សំណល់ផេសេងៗ  
៣០% និងភាគរយទាក់ទងផេសេងទៀតសមេេប់សមាសភាគរង។

២០   របៀបនេការបង្កើតទមា្លេប់៖ Modelling habit for formation in the real world, Pillippa Lally et all, European Journal of Social Psychology, ថ្ងេទី១៦ ខេកក្កដា 
ឆ្នេំ២០០៩

២១   ការប៉ាេន់ស្មេនពីបេភពមួយចំនួន តាមរយៈការកំណត់សំគត់របស់ UNIDO និង វេបសយរបស់ COMPED (https://comped-cam.org/wastesurvey.php) អាចបេើបាន 
ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ២០១៨

២២    IGES/COMPED, Work Plan for Mitigating Short-Lived Climate Pollutants Final Report  ខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ២០១៧
២៣   Food waste estimates: IGES/COMPED 2017. Other estimates: average from UNIDO’s notes and the COMPED វេបសយ (https://comped-cam.

org/wastesurvey.php).

~៤០% <១០%
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២.៤.៣. ការទុកដក់ បេមូល និងការញេកសំណល់រឹង

អ្នកបង្កើតសំរមភាគចេើនមិនធ្វើការញេក និងទុកដាក់សំរម 
ទាំងអស់ទេ។ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយ វាគួរឱេយកត់សមា្គេល់ដេរថា  
៨៨% នេគេួសរទាំងអស់បានញេកសំរមដេលអាចយកទៅកេច្នេ 
ឡើងវិញ ដើមេបីលក់ទៅឱេយអេតចាយ ដោយទទួលបានបេេក់ចំណូល 
ជាមធេយមបេហេល ២ ដុលា្លេរក្នុងមួយគេួសរក្នុងមួយខេ ដេលរបស ់
ទំាងនោះជាទូទៅគឺកំបុ៉ងអាលុយមីញូ៉ម២៤។ គេក៏ដឹងដេរថា គេសួរ 
បេហេល ៦០% ផ្ទកុសំរមចោលក្នងុថង់បា្លេស្ទកិ និងបេមាណ ១៥%  
ចោលសំរមនៅក្នងុធុង ហើយនៅសល់បុ៉ន្មេនទៀត បេើមធេយាបាយ 
ផេសេងៗ ឬគ្មេនការទុកដាក់សំរមទាល់តេសោះ។ កេេពីនេះ គេសួរ 
ខ្លះធ្វើជីកំប៉ុសសំណល់រឹងរបស់ខ្លួន។ 

គួរកត់សមា្គេល់ថាបេេក់ចំណូល ២ដុលា្លេរអាមេរិកក្នុងមួយខេ បានព ី
ការលក់របស់ដេលអាចកេច្នេទៅអេតចាយ គឺស្មើទៅនឹងថ្លេបង ់
សេវា ដេលគេួសរមធេយមពេញចិត្តនឹងបង់ និងស្ថិតក្នុងចនោ្លេះថ្លេ 
បេមូលដេលបានអនុញ្ញេតដូចមានចេងក្នុងចេបាប់។ ដូច្នេះវាមាន 
ន័យថាការបេមូលសំរមមិនចោទសមេេប់គេួសរតូចៗទេ២៥។

ការផ្តល់ឲេយធុងសំរាមសាធរណៈ

កេុមហ៊ុនសេវាកម្មបេមូលសំរមឯកជនទាំង ២ គឺទទួលខុសតេូវ 
ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ធុងសំរមសធារណៈ៖

•   កេុមហ៊ុន សុីន ទេី ៖ ផ្អេកលើការបេជុំជាមួយបេធានសខា 
កេមុហុ៊នសីុន ទេ ីខេត្តបាត់ដំបង កេមុហុ៊នសីុនទេផី្តល់ធុងសំរម 
សធារណៈចំនួន ៤៥ (ធុង ៣០ មានចំណុះ ១៤០លីតេ  
និងធុង ១៥ មានចំណុះ ២៤០លីតេ) ដោយដាក់ពងេេយ 
នៅតាមសួនចេបារសធារណៈមួយចំនួន។ បេធានគេប់គេង  

ក៏បានបញ្ជេក់ដេរថា មានធុងស្តុកសំរមនៅផេសារ ចំនួន  
៩កន្លេង។ ដោយឡេក ធុងស្តុកសំរមមួយនៅផេសារជេេក្នុង 
សេុកថ្មគោលកេបេរនោះ និងមួយទៀតយកទៅរកេសាទុកនៅ 
យនដា្ឋេនកេុមហ៊ុនសុីន ទេី ដើមេបីថេទាំបណ្ដេះអាសន្ន។  
លើសពីនេះទៀត ដូចដេលបានសង្កេតឃើញនៅក្នុង 
បទសមា្ភេសន៍នៅតាមផេសារថា មិនឃើញមានធុងស្តុកសំរម 
មួយដេលតេូវមាននោះ នៅផេសារបឹងឈូកទេ។ ហេតុដូច្នេះ 
ហើយបច្ចុបេបន្ននេះមានតេធុងស្តុកសំរមចំនួន ៦ ប៉ុណ្ណេះ 
ដេលតេូវបានបេើបេេស់សមេេប់ការស្តុកសំរម នៅផេសារភួ ពុយ 
មានចំនួន ២ និងមានមួយៗនៅផេសារណាត់/ផេសារធំ/ផេសារ 
កណា្ដេល/ផេសារលើ/បុរីរំចេក និងផេសារវត្តតាមឹម 
(បង្ហេញក្នុងរូបភាពទី ១៤) ។

•   កេុមហ៊ុនលៀប លឹម៖ យោងតាមវិសលភាពរបស់សលា 
កេុងដេលបានកំណត់ការងររបស់កេុមហ៊ុនលៀប លឹម នៅ 
ឆ្នេំ២០១៨ និងបានផ្ទៀងផា្ទេត់ជាមួយមា្ចេស់កេុមហ៊ុនបាន 
ឱេយដឹងថា មានធុងសំរមចំនួន ១៥០ធុង (ធុង ១០០  
មានចំណុះ ៦០លីតេ និងធុង ៥០ ទៀត  មានចំណុះ ២៤០  
លីតេ)។ រដ្ឋបាលកេុងបានអំពាវនវឱេយដាក់ធុងសំរមទាំង 
នេះនៅតាមសួនចេបារសធារណៈ សលារៀនមួយចំនួន 
និងវត្តមួយចំនួន នៅសង្កេត់កណា្ដេលចំនួន ៣ គឺសង្កេត ់
ស្វេយបោ៉េ សង្កេត់រតនៈ និងសង្កេត់ពេេកពេះស្តេច។ គេកត ់
សមា្គេល់ឃើញថាធុងខ្លះតេូវបានគេលួច ឬខូច។ មានការបា៉េន ់
ស្មេនក្នងុកំឡុងពេលបេមូលទិន្នន័យថា បេហេល ៥០ ភាគរយ 
នេធុងសំរម (បេហេល ១០០ធុង) នៅសល់ហើយភាគចេើន 
នៅតាមសួនចេបារសធារណៈ ដូចមានបង្ហេញក្នងុរូបភាពទី ១៤។ 

២៤   ទិន្ន័យស្ទង់មតិសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមដេលបេមូលបាននៅចុងឆ្នេំ២០១៧ នេគមេេងទន្លេសប ២ របស់ ធនគរអភិវឌេឍអាសុី
២៥   IGES/COMPED, Work Plan for Mitigating Short-Lived Climate Pollutants Final Report, ខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ២០១៧



27

ការបេើបេេស់ធុងសំរាម និងធុងដំស័្ទរ

គួរកត់សមា្គេល់ថា កង្វះការរៀបចំ និងលើកកម្ពស់របស់ធុងស្តកុសំរម  
មិនបានជួយសមេួលដល់ការបេើបេេស់ទេ។ គេរកឃើញនៅ 
ផេសាភូពុយថា អ្នកសមា្អេតមិនបានបេើធុងសំរមទេ (បើទោះបីធុង 
នៅទំនេរមិនទាន់ពេញក៏ដោយ) ហើយបន្តបោះចោលសំណល់រឹង  
(ភាគចេើនជាសំណល់សរីរង្គ) នៅលើដីកេបេរផេសារ (សូមមើលរូប 
ថតក្នុងរូបភាពទី ១៥)។

ជាពិសេសនៅតាមផេសារ គឺមិនមានកន្លេងស្តុកសំរមនៅខាងក្នុង 
ផេសារទេ ដូច្នេះវាតេូវបានបោះចោលនៅលើដីដើមេបីឱេយអ្នកសមា្អេតមក 
បេមូលយក។ នៅខាងកេេផេសារ មានធុងសំរម (ផេសារមួយ មាន  
ធុងសំរមចំនួនពីរ) ដេលផ្តល់ដោយកេុមហ៊ុនសុីន ទេី ដេលមិន 
គេប់គេេន់សមេេប់ការញេកសំណល់រឹង បណា្ដេលឱេយមានគំនរសំរម 
ហួសបេមាណនៅជុំវិញធុងស្តុកសំរម។ លើសពីនេះទៀតនោះ 
 
 

រូបភាពទី ១៤៖ ផេនទី នេទីតាំងស្តុកសំណល់រឹងជាសធារណៈក្នុងកេុងបាត់ដំបង

រូបភាពទី ១៥៖ រូបភាពពីផេសារភួពុយ

ផេនទី នេទីតាំងស្តុកសំណល់
ជាសធារណៈក្នុងកេុងបាត់ដំបង

គមេេង៖ បង្កើតគំរូអាជីវកម្មសមេេប់ខេសេ 

សង្វេក់ផ្គត់ផ្គង់បេកបដោយនិរន្តរភាព 

សមេេប់កាកសំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេ 

ឡើងវិញនៅ កេុបបាត់ដំបង  ដោយផ្តេត 

លើសំណល់បា្លេស្ទិកនិងសរីរង្គ

កំណត់សមា្គេល់
ពេំបេទល់សង្កេត់

ស្តុក
ធុងសំរម

សំរម

សំរម-ផេសារជេេ

សំរមស្តុកទុក

ផេសារ

ផេសារ

ផេសាររតេី

ផេសារតូច

ផេសារទំនើប

ទន្លេមេ

ផ្លូវដេក

ផ្លូវ
ផ្លូវធំ

ផ្លូវតូច

បេភព៖- 
ទិន្នន័យរដ្ឋបាលពីទីភា្នេក់ងរ
សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន
(JICA) ឆ្នេំ២០០១
- ផេនទីចមេុះពី  QGIS
- គំនូសផេនទីតាមបេព័ន្ធ GPS
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គឺបញ្ហេអ្នកជិតខាងយកសំរមមកបោះចោល នៅក្នុងធុងទាំងនេះ 
ដេរ ជាងការបេើបេេស់សេវាកម្មបេមូលតាមដងផ្លូវ។

•   មានតេសង្កេត់ស្វេយប៉ោេបុ៉ណ្ណេះដេលមានធុងស្តកុសធារណៈ។
•   ផេសារណាត់/ផេសារធំ/ផេសារកណា្ដេល តាមផេសារនីមួយៗមានធុង

ស្តុកសំរមតេមួយ ដេលជាលទ្ធផលមានគំនរសំរមនៅជុំវិញ
នោះ ហើយតមេូវឱេយកេុមហ៊ុនសុីន ទេី ចំណាយពេលចេើនក្នុង 
ការបេមូល។

•   ផេសារថ្មីមានតេការចាក់សំរមចំហ (ផា្ទេល់ដី)។
•   ផេសារភួពុយមានធុងស្តុកសំរមពីរ ប៉ុន្តេមិនបានញេករវាងកាក

សំណល់ស្ងួត និងសើមឡើយ។ ម៉េយាងទៀតអ្នកសមា្អេតពេល 
ខ្លះមិនដាក់សំណល់រឹងចូលក្នុងធុងសូមេបីតេពេលដេលវាមិន 
ពេញក៏ដោយ ដោយសរតេកម្ពស់របស់ធុងនោះ។

ការបេមូល

សេវាកម្មបេមូលតេូវបានបេងចេកជាពីរបេភេទធំៗគឺ៖
•   ការបេមូលផ្លូវការ៖ រួមមានកេុមហ៊ុនសុីន ទេី សមេេប់សង្កេត ់

ចំនួន ៨ កេុមហ៊ុនលៀប លឹម សមេេប់សង្កេត់ចំនួន ២ និង 
សេវាបេមូលដោយខ្លួនឯងសមេេប់ផេសារបឹកឈូក។

•   ការបេមូលកេេផ្លូវការ៖ ហៅថា “អេតចាយ” រួមមាន៖   
ការបេមូលបុគ្គលមា្នេក់ៗ ការបេមូលដោយអេតចាយខា្នេតតូច/ 
មធេយម និងអេតចាយខា្នេតធំ។

អ្នកបេមូលតូចៗផេសេងទៀតមិនតេូវបានអង្កេតសុីជមេេនៅក្នុង 
ការសិកេសានេះរួមមាន កសិករដេលបេមូលកំទេចកំទីសំណល ់
អាហរ សមេេប់ចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹម ធ្វើជីកំប៉ុសលក្ខណៈគេួសរ  
និងសំរមមិនមានការគេប់គេង ឬដុត។ ចំនួនប៉ាេន់ស្មេននេសំណល់ រឹង 
ដេលបេមូលដោយអ្នកបេមូលទាំងអស់ដេលបានរយខាងលើ  
តេូវបានបង្ហេញនៅក្នុងរូបភាពទី ១៦។

ដំ�ក់�ល

ទីមួយ

��ុមហ៊ុនសុីន��ី ៧០%

ពី��ុមហ៊ុនសុីន��ី�

អង��រ ខមភីដ ២%

��ត�យ  ១២%

ផ��រ

បឹងឈូក   ៧  %

សំ�ម�ល���ន

��ភពនិង���ន

�រ���តពិនិត�� ៥%

សំណល់រ�ងពី

កសិករ ៣%

កំប៉ុស
�មផ�ះ

១%

�ៀប
លឹម
១%

រូបភាពទី ១៦៖ ការបា៉េន់ស្មេនសំណល់រឹងដេលបេមូលបាន២៦

២៦   បេភពតេូវបានពិភាកេសាក្នុងផេ្នកខាងកេេម។ បរិមាណសំណល់រឹងនេកេុមហ៊ុន សុីន ទេី យោងតាមគមេេងទន្លេសន២របស់ធនគរអភិវឌេឍន៍អាសុី បេមាណ១០ 
តោនក្នុងមួយថ្ងេ តេវាអាចតិចជាងនេះ ដេលនេះនឹងបង្កើន បរិមាណសំរមដេលមិនដឹងឬមិនអាចគេប់គេងបាន។
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អ្នកបេមូលសំរាមកេុមហ៊ុនសុីនទេី

កេុមហ៊ុនសុីន ទេីបានធ្វើបេតិបត្តិការនៅខេត្តបាត់ដំបងតាំងព ី
ឆ្នេ២ំ០១០ ដោយមានកិច្ចសនេយា ១០ឆ្នេ ំជាមួយរដ្ឋបាលកេងុបាត់ដំបង  
ដើមេបីផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នងុទីកេងុរហូតដល់ឆ្នេ២ំ០២០។ យោងតាម 
កិច្ចសនេយា កេុមហ៊ុនសុីន ទេី គឺតេូវបេមូលសំរមនៅឃុំទាំង ១០  
និងទីសធារណៈនន ដោយឡេកឃុំពីរក្នុងចំណមឃុំទាំងដប ់
នេះតេវូបានធ្វើកិច្ចសនេយា ឱេយផ្តល់សេវាដោយកេមុហុ៊នលៀប លឹម។ 
ផេនទីនេតំបន់សេវាកម្មរបស់កេុមហ៊ុនសុីន ទេី និងចំនួនដងនេ 
ការបេមូលតេូវបានបង្ហេញនៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ ។ កិច្ចសនេយាតេូវ 
បានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពនៅឆ្នេំ២០១៧ និងឈានដល់ការបន្តជាថ្ម ី
នៅឆ្នេំ២០២០។

ផ្អេកលើផ្លូវបេមូល និងកាលវិភាគ និងការសមា្ភេសជាលក្ខណៈ 
បុគ្គល និងការពិភាកេសាជាកេុមជាមួយអ្នករីសសំរមកេេផ្លូវការ 
នៅទីលានចាក់សំរម ចំនួនសំរមតេូវបានបេមូលរហូតដល់  
១០២ តោន ក្នុងមួយថ្ងេ (ដេលស្មើនឹង ៧៨% នេសំណល់សរុប  
ថ្វីបើមានការបា៉េន់បេមាណថា យ៉េងហចណាស់ សំណល់រឹង  
៨% ទៀត បានមកពីកេេកេុងបាត់ដំបងក៏ដោយ) ដូចដេល 
មានពណ៌នក្នុងតារងទី ៤។ ដើមេបីបេៀបធៀបជាមួយបេភព 
ផេសេងទៀត ការសិកេសាសមិទ្ធិលទ្ធភាពរបស់ធនគរអភិវឌេឍន ៍
អាសុី បានកត់សមា្គេល់ថា ការបា៉េន់ស្មេនការបេមូលសំរមរបស ់
កេុមហ៊ុនសុីន ទេី មានចំនួនពី ១៤០ ទៅ ១៤៨ តោន ក្នុងមួយថ្ងេ  
ហើយសលាកេុងបាត់ដំបងបានរយការណ៍ថាការបេមូលរបស ់
កេុមហ៊ុនសុីន ទេី មានចំនួនបេមាណ ៨០ តោន ក្នុងមួយថ្ងេ២៧។  
កង្វះការកុងសង់សុីសគ្នេក្នុងការកំណត់អតេេថ្លេបេមូលក៏តេូវបាន 
កត់សមា្គេល់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនគរអភិវឌេឍន៍អាសុីដេរ  
ដេលមានការបា៉េន់បេមាណបន្ថេមទៀតថា អតេេនេការបេមូល  

១០០ តោន ក្នុងមួយថ្ងេ គឺជាការបា៉េន់ស្មេនសមហេតុផល បើមើល 
ជាក់ស្តេងផ្អេកតាមចំនួនឡានដឹក និងចមា្ងេយទៅទីលានចាក ់
សំរម ផ្តល់នូវបេសិទ្ធភាពនេការបេមូលផ្តុំបេហេល ៧៦% នេ 
សំណល់រឹងសរុប។

កង្វះទិន្នន័យដេលអាចទុកចិត្តបាន បង្ហេញពីភាពទន់ខេសាយនេ 
បេព័ន្ធតេួតពិនិតេយ និងសមត្ថភាពរបស់សលាកេុង ដើមេបីគេប់គេង 
ការអនុវត្តកិច្ចសនេយាបេកបដោយបេសិទ្ធភាព។ បញ្ហេនេះគួរតេតេូវ 
បានដោះសេេយដោយបញ្ចូលខចេង ជាក់លាក់មួយចំនួននៅ 
ក្នុងកិច្ចសនេយាថ្មីដេលផ្តល់ភារកិច្ចបន្ថេមទៀតដល់កេុមហ៊ុនសុីន ទេី  
ទាក់ទងនឹងការធ្វើរបាយការណ៍ និងតមា្លេភាព។

ជារួម កេុមហ៊ុនសុីន ទេី ខេត្តបាត់ដំបងមានបុគ្គលិក ៧២នក់  
រថយន្ត ១៧គេឿង និងឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតដូចមានចេង 
ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ៦ ដើមេបីដំណើរការសេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅខេត្ត 
បាត់ដំបង។ ថ្លេសេវាបេមូលជាទូទៅខុសគ្នេពី ០.៥ ដុលា្លេរទៅ  
៥០ ដុលា្លេរសមេេប់គេួសរ និងអាជីវកម្មដូចដេលបានបង្ហេញ 
នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ៤ ដោយថ្លេតាមផេសារបេហេល ១៥០ ដុលា្លេរ 
ទៅ ២៣០ ដុលា្លេរក្នុងមួយខេ២៨។ គេបា៉េន់បេមាណថាបេហេល 
មួយភាគបួននេគេួសរសរុបទាំងអស់នៅក្នុងទីកេុងនេះ បង់ថ្លេ 
សេវាកម្មបេមូលសំរម។

តេបិតថាមាន បេហេល ៧០ ភាគរយនេសំរមដេលបានបង្កើតតេូវ 
បានបេមូល តេក៏មានតំបន់ជាចេើនតេូវបានគេរយការណ៍ថា  
សេវាកម្មនៅមានកមេិត ឬគ្មេនការផ្តល់សេវា ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុង 
តំបន់សេវាកម្មរបស់កេុមហ៊ុនសុីន ទេី ក៏ដោយ។ ឧទាហរណ៍តំបន ់
នននេឃុំរតនៈមិនដេលឃើញមានសេវាកម្មបេមូលសំរមទេ  
ហើយតំបន់កេបេរស្ថេនីយ៍រថភ្លើងក៏មានសេវាកម្មអន់ដេរ។ 

២៧   IGES, Participatory Waste Management Approach for Climate Change Mitigation: The Case of Battambang City, ខេមិថុន ឆ្នេំ២០១៨ 
២៨   បា៉េន់ស្មេនតាមរយៈការសមា្ភេសជាមួយអេត ចាយ នៅទីលានលើចំនួនឡានដឹកដេលដឹកសំរមចូលរៀងរល់ថ្ងេ
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តារងទី ៤៖ បរិមាណបា៉េន់ស្មេននេសំរមដេលបេមូលដោយកេុមហ៊ុនសុីន ទេ២ី៩

បេភេទឡានដឹក ចំនួនឡាន
ចំនួនដងក្នុង 
ការបេមូល 
ក្នុងមួយថ្ងេ 

បរិមាណបា៉េន់ស្មេន 
នេសំរមក្នុងមួយឡាន 
(តោន)

បរិមាណបា៉េន់ស្មេន
សំរមដេលបានបេមូល 
(តោន/សបា្តេហ៍)

បរិមាណប៉ាេន់ស្មេនសំរម
ដេលបានបេមូលក្នុងមួយ 
ថ្ងេ (តោន/ថ្ងេ)

រថយន្តកៀប - ៥តោន ៥

- ថ្ងេច័ន្ទ 
ដល់ថ្ងេសៅរ៍៖ 
៣ដង
- ថ្ងេអាទិតេយ៖ 
២ដង

៥ ៥០០ ៧១

រថយន្តកៀប - ១១តោន ២
- ១ដង 
ជារៀងរល់ថ្ងេ 

១១ ១៥៤ ២២

រថយន្តកៀបសមេេប់ផេសារ 
- ៤តោន

១

- ថ្ងេច័ន្ទ 
ដល់ថ្ងេសៅរ៍៖ 
៣ដង
- ថ្ងេអាទិតេយ៖ 
២ដង

៣ ៦០ ៩

សរុប ៧១៤ ១០២

អ្នកបេមូលសំរាម លៀប លឹម  
និងបេតិបត្តិករបរិកា្ខេរញេកសំណល់រឹង

កេុមហ៊ុនលៀប លឹម តេូវបានជេើសរីសតាមរយៈការដេញថ្លេ 
ក្នុងឆ្នេំ២០១៥ ដើមេបីផ្តល់សេវាកម្មបេមូលសំរមនៅសង្កេត ់
ចំនួន ២ និងសកម្មភាពអនម័យបរិស្ថេនផេសេងទៀតនៅទូទាំង 
កេុង។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកកិច្ចសនេយានេះតេូវបានបន្ត 
ជារៀងរល់ឆ្នេំ រហូតដល់ឆ្នេំ២០២០។ លើសពីនេះទៀតសលា 
កេុងបានស្នើសុំឱេយកេុមហ៊ុនលៀប លឹម ដំណើរការកន្លេងទាញ 
យកធនធាននៅជិតកន្លេងចាក់សំរម ទោះបីជាភារកិច្ចនេះ 
មិនតេូវបានចេងជាផ្លូវការនៅក្នុងកិច្ចពេមពេៀងក៏ដោយ។  
សកម្មភាពលម្អិតដេលបានពេមពេៀងជាមួយសលាកេុងរួមមាន៖  
ការបេមូលសំរមដោយឡាននៅឃុំចំនួន ២ ការបេមូលសំរម 
ដោយកង់នៅតំបន់ដេលបានកំណត់ចំនួន ១៤ នេឃុំទាំងអស់  

ការសមា្អេតនិងបេមូលសំរមនៅតាមទីសធារណៈចំនួន ១០  
កន្លេង ការកាត់តមេឹមដើមឈើនិងការកាត់សៅ្មេនៅតាម 
ទីសធារណៈចំនួន ៣ កន្លេង ការអប់រំ និងសកម្មភាពលើក 
កម្ពស់ការយល់ដឹងផេសេងៗ (រួមទាំងការទិញធុងសំរមចំនួន  
២០០ ដេលមានទំហំខុសៗគ្នេ និងថង់បា្លេស្ទិកធំៗ ជាង ២០០០  
សមេេប់ការបេើបេេស់ជាសធារណៈ និងពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ)  
និងសកម្មភាពបន្ទេប់បនេសំពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកកខ្វក់។ សលាកេុង 
បានផ្តល់ថវិកាចំនួន ៥៨១លានរៀល (បេហេល ១៤៥.០០០  
ដុលា្លេរអាមេរិក) ដល់កេមុហុ៊នលៀប លឹម សមេេប់សេវាកម្មទំាងនេះ 
ក្នុងឆ្នេំ២០១៨ និង ៥៧៥ លានរៀល (បេហេល ១៤៣.០០០  
ដុលា្លេរអាមេរិក) ក្នងុឆ្នេ២ំ០១៩ ។ ចំនួននេះតេវូនឹងចំនួនទឹកបេេក់ 
ដេលកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្តល់ជូនដល់សលាកេុង  
(១៤០.០០០ ដុលា្លេរអាមេរិក) ។ ។

២៩   បា៉េន់ស្មេនតាមរយៈការសមា្ភេសជាមួយអេត ចាយ នៅទីលានលើចំនួនឡានដឹកដេលដឹកសំណល់រឹងចូលរៀងរល់ថ្ងេ



31

ផេនទីនេតំបន់សេវារបស់កេមុហុ៊នលៀប លឹម និងកេមុហុ៊នសីុន ទេ ី 
និងចំនួនដងនេការបេមូលតេូវបានបង្ហេញនៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ ។

ការសិកេសាសមិទ្ធិលទ្ធភាពស្តីពីកន្លេងទាញយកធនធានរបស ់
ធនគរអភិវឌេឍន៍អាសុី បានបា៉េន់ស្មេនថាសំរមចំនួន ១០ តោន 
ក្នងុមួយថ្ងេតេវូបានបេមូល៣០ ដោយកេមុហុ៊នលៀប លឹម យ៉េងណា 
មុិញមា្ចេស់កេុមហ៊ុនបា៉េន់ស្មេនថាមានសំរមតេបេហេល ៤ តោន 
ក្នុងមួយថ្ងេប៉ុណ្ណេះ ដេលតេូវបានគេយកទៅទីលានចាក់សំរម។  

ទោះយ៉េងណាក៏ដោយ ផ្អេកលើទំហំ និងចំនួនឡានបេមូលសំរម  
ដូចដេលបានរបាយការណ៍ដោយកេុមហ៊ុនលៀប លឹម គេបានបា៉េន ់
ស្មេនថា មានសំរមបេមាណតេ ២ តោនប៉ុណ្ណេះដេលតេូវបាន 
បេមូលក្នុងមួយថ្ងេដូចមានបង្ហេញក្នុងតារងទី ៥ ។

លើសពីនេះទៀត កេុមហ៊ុនលៀប លឹម កំពុងផ្តល់សេវាកម្មបេមូល 
សំរមនៅសង្កេត់ចំនួន ២ ដេលមិនស្ថិតកេេមទំនួលខុសតេូវរបស ់
សលាកេុង។

៣០   SCE/Gret/Group Huit, ADB Tonle Sap Basin Feasibility Study ខេមីន ២០១៨ ទំព័រ ១៦០

តារងទី ៥៖ បរិមាណបា៉េន់ស្មេននេសំរមដេលបេមូលដោយកេុមហ៊ុនលៀប លឹម

ទំហំឡាន  
(ម៣)

ដង់សុីតេសំរម 
(តោន/ម៣)

ភាពញឹកញាប់ 
និងកាលវិភាគ

ចំនួនសំរមពីចំនួន
ឡានក្នុងមួយអាទិតេយ

បរិមាណបា៉េន់ស្មេននេ
សំរមដេលបានបេមូល

(តោន/សបា្តេហ៍)

បរិមាណបា៉េន់ស្មេននេសំរម 
ដេលបានបេមូល (តោន/ថ្ងេ)

៦ ០.៣ ម្តងក្នុងមួយសបា្តេហ៍ 
(អាទិតេយ ច័ន្ទ និងអង្គេរ

៧ ១២.៦ ២

 

រូបភាពទី ១៧៖ ផេនទី និង ផ្លូវបេមូលសំណល់រឹងក្នុងនេតំបន់សេវាកម្ម កេុមហ៊ុន សុីន ទេី និង លៀប លឹម កេុងបាត់ដំបង

កំណត់សមា្គេល់៖

•   ទំហំឡាននេកេុមហ៊ុន សុីន ទេី៖  

បន្ទេត់ដិត សំដៅឡានដឹក ទំហំ  

១១តោន និង បន្ទេត់ដាច់ដាច ់

សំដៅឡានទំហំ៥តោន

•   កាលវិភាគនេសេវាកម្មបេមូល ពណ ៌

ខៀវ សំដៅការបេមូលរល់ថ្ងេ ពណ ៌

ទឹកកេូច  សំដៅការបេមូលថ្ងេច័ន្ទ  

ថ្ងេពុធ ថ្ងេសុកេ ពណ៌លឿង សំដៅ 

ការបេមូល២ថ្ងេម្ដង ពណ៌ខ្មេ  សំដៅ 

ការបេមូលថ្ងេអង្គេរ ថ្ងេពេហសេបតិ៍  

ថ្ងេសៅរ៍ 

•   បនា្ទេត់ពណ៌កេហម សំដៅតំបន់ដេល 

ស្ទួនគ្នេរវាងកេុមហ៊ុន សុីន ទេី និង  

កេុមហ៊ុន  លៀប លឹម

ទន្លេធំ

បេមូលរល់ថ្ងេ  អង្គេរ ពេហសេបតិ៍ សៅរ៍

ផ្លូវដេក

បេមូលរល់ថ្ងេ ច័ន្ទ ពុធ សុកេ

រង្វង់មូល      

បេមូលពីរថ្ងេម្តង

បេមូលរល់ថ្ងេ  អង្គេរ ពេហសេបតិ៍ សៅរ៍

បេមូលរល់សបា្តេហ៍

បេមូលរល់ថ្ងេ

បេមូលរល់ថ្ងេ ច័ន្ទ ពុធ សុកេ

ផេសារ

បេមូលរល់ថ្ងេ  អង្គេរ ពេហសេបតិ៍ សៅរ៍

ផេសាររតេី

កេុមហ៊ុន សុីន ទេី និង 
កេុមហ៊ុន  លៀប លឹម

ផេសារតូច

កេុមហ៊ុន សុីន ទេី

ផេសារទំនើប

កេុមហ៊ុន លៀប  លឹម

ឡានបេមូលសំរម

ផេសារ

តំបន់បេមូលសំរម

កំណត់សមា្គេល់

បេភព៖
- ទិន្នន័យរដ្ឋបាលពីទីភា្នេក់ងរសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន
(JICA) ឆ្នេំ២០០១
- ផេនទីចមេុះពី QGIS
- គំនូសផេនទីតាមបេព័ន្ធGPS

គមេេង៖ បង្កើតគំរូអាជីវកម្មសមេេប់ខេសេសង្វេក់ផ្គត់ផ្គង់បេកប
ដោយនិរន្តរភាពសមេេប់សំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេឡើងវិញនៅ 
កេុបបាត់ដំបង  ដោយផ្តេតលើសំណល់បា្លេស្ទិកនិងសរីរង្គ

ផេនទី និង ផ្លូវបេមូលសំណល់រឹងក្នុងនេតំបន់សេវាកម្ម កេុមហ៊ុន 
សុីន ទេី និង លៀប លឹមកេុងបាត់ដំបង
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អ្នកបេមូលសំរាមឯកជនតាមផេសារ

ផេសារបឹងឈូកមានសេវាកម្មបេមូលសំរមឯកជនផា្ទេល់ខ្លួន ដេល 
បេតិបត្តិការបីដងក្នុងមួយថ្ងេ (បេហេលម៉េង ៥ ពេឹក ម៉េង  
២ រសៀល និងម៉េង ៥ លា្ងេច) ដូចដេលមានក្នុងគមេេង 
អាយជីអុីអេស (IGES)។ អ្នកបេមូលសំរមឯកជនទាំងនោះ  
មានឡានដឹកសំរម ៣តោន ចំនួន ២គេឿង និងមានបុគ្គលិក 
បេហេល ១២ នក់ដេលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេវាកម្ម 
នេះ។ ផេសារនៅតេបង់លុយឱេយកេមុហុ៊នសីុន ទេ ីសមេេប់សេវាទីលាន 
ចាក់សំរម ដេលមានតម្លេបេហេល ២០០ ដុលា្លេរក្នុងមួយខេ  
ដូចដេលបានបញ្ជេក់ដោយកេុមហ៊ុនសុីន ទេី។ អ្នកគេប់គេងផេសារ 
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សេវាកម្មនេះបេមូលសំរមសរុបចំនួន ១០តោន 
ក្នុងមួយថ្ងេ ដេលមានបរិមាណខ្ពស់ជាងបរិមាណបា៉េន់ស្មេន 
សំណល់រឹងដេលបានបង្កើតនៅផេសារនេះ។

ការបេមូលកេេផ្លូវការ៖ អេតចាយ

វិស័យបេមូលកេេផ្លូវការ គឺជាចរន្តបេមូលយ៉េងសកម្មសមេេប ់
ការកេច្នេឡើងវិញនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាដេលបេមូលបាន 

បេហេល ១០-១៥% នេសំណល់រឹងដេលបានបង្កើតនៅក្នុង 
កេុងបាត់ដំបង។ លំហូរនេសកម្មភាពបេមូលកេេផ្លូវការ  
តេូវបានបង្ហេញនៅក្នុងរូបភាពទី ១៨ ដោយផ្នេកនេះផ្តេតលើអ្នក 
បេមូលទិញជាជាងផ្តេតលើស្តង់អេតចាយ ដោយសរពួកគេផ្តល ់
សេវាកម្មបេមូលតាមផ្ទះ។

ចំនួននេអ្នកបេមូលកេេផ្លូវការនីមួយៗមិនតេូវបានគេស្គេល់ជា 
ទូទៅទេ។ តាមរយៈការបេមូលព័ត៌មានពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផេសេងៗ  
គេអាចសន្និដា្ឋេនថាមានអ្នករីសអេតចាយបេហេលពី ៥០ ទៅ  
៦០នក់នៅទីលានចាក់សំរម (៥០ភាគរយជាស្តេី និង  
៣០ភាគរយជាកុមារអាយុបេហេល ៨ ទៅ ១២ឆ្នេំ ) ហើយ 
មានអ្នករីសអេតចាយបេហេល ១៥០ ទៅ ២០០នក់នៅក្នុង 
ទីកេុង (យ៉េងណាមិញអាចមានចេើនជាងនេះ)។ តាមរយៈ 
បទសមា្ភេសន៍ គេបា៉េន់បេមាណថាបេភេទទាំងពីរចំណាយពេលពី  
៦ ទៅ ៨ម៉េងក្នុងមួយថ្ងេធ្វើការ និងអាចរកចំណូលបានបេហេល  
៣០ ទៅ ៥០ដុលា្លេរអាមេរិកក្នុងមួយសបា្តេហ៍ ដេលអាចបេហេល 
នឹងបេេក់ឈ្នួលអបេបបរមា១៨២ ដុលា្លេរក្នុងមួយខេនៅឆ្នេំ២០១៩  
ក្នុងឧសេសាហកម្មកាត់ដេរ។

តារងទី ៦៖ បរិមាណបា៉េន់ស្មេននេសំរមដេលបេមូលដោយផេសារបឹងឈូក

ទំហំឡាន (តោន) បរិមាណបា៉េន់ស្មេននេសំរមក្នុងមួយ

ឡាន (តោន)

បរិមាណសំរមអាសេ័យលើ 

ចំនួនឡានក្នុងមួយថ្ងេ

បរិមាណបា៉េន់ស្មេននេសំរម 

ដេលបានបេមូល (តោន/ថ្ងេ)

៣ ២ ៥ ១០

រូបភាពទី ១៨៖ លំហូរនេការបេមូលកេេផ្លូវការ

អ្នកបេមូល

១. អ្នករីសអេតចាយនៅទីលានចាក់សំរម

២. អ្នករីសអេតចាយក្នុងទីបេជុំកេុង

៣.  អ្នកទិញពីមា្ចេស់សំរម ដូចជាតាមផ្ទះ 

ភោជនីយដា្ឋេន។ល។

៤. អ្នកសមា្អេតនៅតាមផេសារ

៥. កម្មករបេមូលសំរមផ្លូវការ

ស្តង់អេតចាយខ្នេតតូច និងមធេយម

-  ទិញពីអ្នកបេមូល ហើយលក់ឱេយស្តង ់

អេតចាយខា្នេតធំ

- គ្នេនការផលិតមុននឹងលក់

-  ស្តង់អេតចាយខា្នេតធំយកឡានមក 

ទិញពីពួកគេ

ស្តង់អេតចាយខ្នេតធំ

-  ភាគចេើននំចេញទៅបេទេសថេ 

ឬវៀតណាម និងបេទេសមួយចំនួន

-  មានដំណើរការមួយចំនួនដូចជាបង្ហេប់ 

គៀប កិន។ល។

-  មានឡានដើមេបីបេមូលពីស្តង់អេតចាយ 

ហើយដឹកទំនិញទៅកេេបេទេស
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ទាក់ទងនឹងស្តង់អេតចាយ មានបេហេល ២០ ស្តង់តូច និងមធេយម  
ហើយមានស្តង់អេយចាតធំចំនួន ២កន្លេងនៅខេត្តបាត់ដំបង។  
ជាធម្មតា ស្តង់អេតចាយតូច/មធេយមទទួលបានបេេក់ចំណេញ 
គមា្លេតពី ១០% ទៅ ១៥%។

កេេពីទីលានចាក់សំរម អ្នកបេមូលអេតចាយ នៅរយបា៉េយ និង 
ពិបាកដឹងពីទីតាំងណាស់។ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយមានទីតាំង 
គួរឱេយកត់សមា្គេល់ចំនួនពីរដេលអ្នកបេមូលកេេផ្លូវការបានបេមូលផ្តុំ  
ដូចបានបង្ហេញនៅក្នុងរូបភាពទី ១៩។ ទីតាំងទី  ១ គឺនៅកេបេរមន្ទីរ 
ពេទេយបង្អេកខេត្តបាត់ដំបងក្នុងភូមិពេេកមហទេពដេលនៅជាប់នឹង 
ស្តង់អេតចាយតូចមួយ និងទី ២ ស្ថិតនៅតាមបណ្ដេយដងស្ទឹង 
សង្កេនៅជិតនគសន្តិភាព។

តាមការបា៉េន់ស្មេន បរិមាណសំរមដេលបេមូលបានពីវិស័យ 
កេេផ្លូវការក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈស្តង់អេតចាយមានរហូត 
ដល់ ១៧តោនក្នុងមួយថ្ងេ (ដូចបង្ហេញក្នុងតារងទី ៧ បង្ហេញព ី
បេភេទនេសំរម តម្លេ និងបរិមាណដេលបេមូលបានតាមកមេិត 
រៀងៗខ្លួន។ ជាទូទៅស្ថេនភាពហក់ដូចជាកាន់តេបេសើរសមេេប ់
អេតចាយនៅក្នុងកេុង។ លក្ខខណ្ឌការងរ និងគុណភាពនេសំរម 
កាន់តេមានភាពបេសើរឡើង ដេលផ្តល់នូវតម្លេខ្ពស់ជាងមុន។  
អេតចាយនៅទីលានចាក់សំរមផ្ទុយទៅវិញ មានជមេើសទីពីរ 
សមេេប់សមា្ភរៈដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន។ ទោះយ៉េងណា 
ក៏ដោយ ចំណុចនេះ នំឱេយពួកគេផ្តេតលើថង់បា្លេស្ទិក ដោយសរ 
តាមខ្នងផ្ទះនីមួយៗ និង/ឬ អេតចាយនៅក្នុងទីកេុង មិនអាច ឬមិន 
ចង់ខា្វេយខ្វល់នឹងរឿងថង់បា្លេស្ទិកនេះប៉ុន្មេនទេ។

រូបភាព ១៩៖ ទីតាំងខ្លះៗនេអ្នកបេមូលសំរមកេេផ្លូវការក្នុងកេុងបាត់ដំបង 

កំណត់សមា្គេល់

ផេសារ

ផេសារ

ផេសាររតេី

ផេសារតូច

ផេសារទំនើប

ផ្លូវធំ

ផ្លូវតូច

ផ្លូវរថភ្លើង

ស្តង់អេតចាយខា្នេតធំ

ស្តង់អេតចាយធន់តូច/ មធេយម

អ្នករីសសំរមកេេផ្លវូការ
នៅទីលានចាក់សំរម

កន្លេងស្នេក់នៅរបស់អ្នករីស
សំរមកេេផ្លវូការ

បេភព៖- 
ទិន្នន័យរដ្ឋបាលពីទីភា្នេក់ងរ
សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន
(JICA) ឆ្នេំ២០០១
- ផេនទីចមេុះពី  QGIS
- គំនូសផេនទីតាមបេព័ន្ធ GPS

ទន្លេមេ

ផ្លូវដេក

 រង្វង់មូល

ទីតាំង

ទីតាំងខ្លះៗនេអ្នកបេមូលសំរម
កេេផ្លូវការក្នុងកេុងបាត់ដំបង

គមេេង៖ បង្កើតគំរូអាជីវកម្មសមេេប់ខេសេ 

សង្វេក់ផ្គត់ផ្គង់បេកបដោយនិរន្តរភាព 

សមេេប់កាកសំណល់ដេលអាចកេច្នេ 

ឡើងវិញនៅ កេុបបាត់ដំបង  ដោយផ្តេត 

លើសំណល់បា្លេស្ទិកនិងសរីរង្គ
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តារងទី ៧) គេបា៉េន់បេមាណថា សំរមពី ២ ទៅ ២,៥ តោនមាន 
បេភពពីអ្នករីសអេតចាយនៅទីលានចាក់សំរម និងពី៥ ទៅ 
៧ តោនគឺមកពីអ្នករីសអេតចាយក្នុងកេុង (ជួនកាលវាអាចឡើង 
ដល់ ១០ តោន ឬលើសនេះ) ហើយនៅសល់ប៉ុន្មេនទៀត  
 

តេូវបានសន្មតថាមានបេភពមកពីតាមខ្នងផ្ទះ ឧសេសាហកម្ម ឬ 
ពីខាងកេេកេុង។

តារងទី ៧ បង្ហេញពីបេភេទសំណល់រឹង តម្លេ និងបរិមាណសំណល់់រឹង 
ដេលបេមូលបានតាមកមេតិនីមួយៗនេការបេមូលកេេផ្លវូការ។

សំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេ
តម្លេ៣១ 
(ដុលា្លេរ/
គ.ក)

សំណល់់រឹងដេលបេមូលបាន
ពីអ្នករីសអេតចាយនៅទ ី

លានចាក់សំរម (គ.ក/ថ្ងេ)

សំណល់់រឹងដេលបេមូលបានព ី
អ្នករីសអេតចាយនៅក្នុងកេុង 

(គ.ក/ថ្ងេ)

សំណល់់រឹងដេលបានបេមូលក្នុ
ងមួយស្តង់អេតចាយ  

(គ.ក/ថ្ងេ)

កំប៉ុងអាលុយមីញ៉ូម ១.00 0.៩ 0.៩ ៨២.៥

កម្ទេចកម្ទីអាលុយមីញ៉ូម 0.៦៣ 0.៤ 0.៧ ១0.៥

PET ដូចជាដបទឹកសុទ្ធ 0.២៥ ៥.១ ៦.៤ ១0៧.៥

បា្លេស្ទិកលាយគ្នេ (HDPE,  
PP, and LDPE)

0.២0 ៦.៩ ៤.២ ៧0.0

ភីវីសុី (PVC) 0.0៥ 0.0 0.0 ២0.0

ថង់បា្លេស្ទិក 0.0៨ ១២.៤ 0.0 0.0

ដេក១ (រឹងជាង) 0.២0 ១.៨ ២.៤ ១៣៥.0

ដេក២ (ទន់ជាង) 0.១៥ ១.៦ ១.៨ ៧0.0

ស័ង្កសី ដូចជាកំប៉ុងទឹកដោះគោ 0.១0 ៤.២ ២.៦ ៨២.៥

កេវ 0.0៦ ៣.៧ ៣.0 ១0.0

កេដាសកេស 0.0៨ ៣.១ ១២.១ ២៦0.0

ទង់ដេង ៤.១៣ 0.១ 0.១ ២.0

សំណល់រឹងជាមធេយមដេលបេមូ
លបានក្នុងមា្នេក់ក្នុងមួយថ្ងេ

៤0 ៣៤ ៨៥0

ចំនួនបា៉េន់ស្មេននេ 
អ្នករីសអេតចាយ

៥0 ទៅ ៦0 ១៥0 ទៅ ២00 ២0 (តូច/មធេយម)

សំណល់់រឹងដេលបេមូលបាន 
សរុបក្នុងមួយថ្ងេ

បេហេល ២ ទៅ ២.៥ 
តោន

បេហេល ៥ ទៅ ៧ តោន បេហេល ១៧ តោន

តារងទី ៧៖ តម្លេ និងបរិមាណនេវត្ថុដេលអាចកេច្នេឡើងវិញ បង់ថ្លេដោយអ្នកបេមូលទៅស្តង់អេតចាយខា្នេតតូច និងមធេយម

៣១   តម្លេនេះជាតម្លេនៅតាមស្ដង់អេតចាយតូច មធេយម ទៅអ្នកបេមូលយកមកលក់។ តម្លេដេលអ្នកបេមូលទិញពីតាមផ្ទះទាបជាងនេះ១០%។ នៅពេលដេលស្ដង់អេតចាយតូច 
មធេយម ទៅស្តង់ធំ តម្លេខ្ពស់ជាងនេះ ១៥%។ តម្លេនំចេញមិនតេូវបានដឹងទេ។ 
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គួរកត់សមា្គេល់ដេរថា ស្តង់អេតចាយមួយចំនួនមិនទិញ និងលក ់
ថង់បា្លេស្ទិក ដេលតេូវបានបេមូលដោយអ្នករីសអេតចាយនៅ 
ទីលានចាក់សំរមទេ ដោយសរហេតុផលមួយចំនួន៖

•   អ្នករីសអេតចាយមួយចំនួននៅក្នុងកេុងមិនដឹងថាថង់បា្លេស្ទិក 
តេូវបានទិញដោយ សហគេេសបា្លេស្ទិកបាត់ដំបង (BPP) 
សមេេប់ការកេច្នេឡើងវិញទេ។

•   ពួកគេខ្លះដឹងថាអាចលក់ថង់បា្លេស្ទិកបាន ប៉ុន្តេពួកគេមិនចង ់
បេមូលទេ ពីពេេះវាមានតម្លេទាប (តេឹមតេ ៣០០ ទៅ  
៥០០ រៀល/គីឡូកេេម) ហើយវាតេូវការពេលវេលា និង 
ទីកន្លេងដើមេបីបេមូល និងទុកដាក់។

សរុបមក វិស័យសំណល់រឹងគួរតេជួយជំរុញឱេយមានការបង្កើន 
តម្លេវត្ថុសំណល់ ដេលអ្នករីសអេតចាយបេមូលបានឱេយមាន 
តម្លេខ្ពស់ ជាជាងឱេយកេុមហ៊ុនសុីន ទេី ឬលាភលីម ពេេះពួកគេខ ំ
ដើរបេមូលតាមផ្ទះ ដេលពួកគេចំណាយលើសំរមដេលអាច 
កេច្នេឡើងវិញក្នុងតម្លេខ្ពស់។ ការញេកសំរមនឹងជួយឱេយមាន 
ការកេច្នេឡើងវិញបានកាន់តេចេើន ដើមេបីទាញយកសំណល ់
ទាំងនោះមកបេើឡើងវិញ ពេេះការញេកសំរមរួចសេេចដូច្នេះ  
ងយសេួលញេកវត្ថុយកមករកេច្នេ។ ពេេះហេតុដូច្នេះហើយ  
យុទ្ធនការបង្កើតទំនក់ទំនងគ្នេរវាងតួអង្គពាក់ព័ន្ធ គួរតេគូស 
បញ្ជេក់ការទាញយកនូវធនធានពីសំរមកេច្នេ បេេប់ទៅអ្នករីស 
អេតចាយ និងបញ្ជូនកាកសំណល់សរីរង្គទៅឱេយអង្គការខមភីដ  
(COMPED)។ លើសពីនេះទៀត ពួកគេគួរបង្កើតបេព័ន្ធ 
បេមូលវត្ថុដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន សមេេប់អ្នករីសអេតចាយ  
(ជំនួសឱេយការរីសចេបល់គ្នេ ហើយណាមួយវារញ៉េរញ៉េផង)។

គួរកត់សមា្គេល់ថា ការឱេយកេុមអេតចាយចូលរួមការងរនេះ មិនជា 
ងយសេួលពេកទេ ពេេះពួកគេគ្មេនអង្គការកណា្ដេល ហើយនៅ 
រយបា៉េយពេញទីកេុង។ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយ វាចាំបាច់ក្នុង 
ការដោះសេេយបញ្ហេសុខភាព និងអនម័យ ការញេកសំណល់  
អនម័យសធារណៈជាដើម ក៏ដូចជាស្វេងយល់ពីបញ្ហេបេឈម  
និងឱកាសផេសេងៗរបស់ពួកគេ។ ក្នុងសិកា្ខេសលាពិគេេះយោបល ់
រវាងភាគីពាក់ព័ន្ធមួយ ចៅសង្កេត់យល់ពេមសមេបសមេួលជាមួយ 
កេុមអេតចាយ ដេលនេះគឺជាឱកាសដេលពួកគេអាចចូលរួមក្នុង 
យុទ្ធនការនេះបាន។ ហេតុដូច្នេះ ពួកគេគួរតេតេូវបាន ចាត់ទុកថា  
ជាចំណុចគន្លឹះសមេេប់រួមគ្នេធ្វើការងរនេះឱេយបានកាន់តេល្អជាង 
នេះថេមទៀត។

២.៤.៤. ការកេច្នេ និងការបោះចោល

សហគេេសបា្លេស្ទិកបាត់ដំបង៣២៖ អ្នកកេច្នេបា្លេស្ទិក 

សហគេេសបា្លេស្ទកិបាត់ដំបង (ហៅមេយ៉ាេងទៀតថាផលិតផលបា្លេស្ទកិ 
បាត់ដំបង) មានអាយុកាល ៣ ឆ្នេំ  ដោយផលិតតេគេេប់បា្លេស្ទិក 
សមេេប់កេច្នេពីថង់បា្លេស្ទិក។ ផលិតផលបា្លេស្ទិកបាត់ដំបង ទទួល 
ទិញថង់បា្លេស្ទិកពីអេតចាយដេលបានពីទីលានចាក់សំរមខេត្ត 
បាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរប ទោះបីយ៉េងណាបេភពពីខេត្ត 
សៀមរបមានតមេូវជាងដោយសរ ថង់ទាំងនោះមានទំហំធំជាង។ 
 បេភពផេសេងទៀតរួមមាន បេជាជន និងស្តង់អេតចាយក្នុងខេត្ត 
បន្ទេយមានជ័យ។ ផលិតផលបា្លេស្ទិកបាត់ដំបងចំណាយបេេក ់
ពី ២០០ ទៅ ៨០០ រៀលក្នុង ១ គីឡូកេេម អាសេ័យលើ 
ភាពស្អេត និងថា តើវាអាចបេើបេេស់បានឬអត់ (លម្អិតបន្ថេម 
ទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី ២០) ។

សមត្ថភាពផលិតរបស់សហគេេសនេះ មានបរិមាណ ១,៨តោន 
ក្នុងមួយថ្ងេ (បេហេល ៤៥តោនក្នុងមួយខេ) បេសិនបើសិបេបកម្ម 
នេះដំណើរការបាន ២៤ម៉េង។ ប៉ុន្តេបច្ចុបេបន្នវាផលិតបាន 
បេហេល ២៥-៣០តោនប៉ុណ្ណេះ ក្នុងមួយខេ។ បេេក់ខេអបេបបរមា 
សមេេប់បុគ្គលិក ៣៥នក់ គឺ ១៥០ដុលា្លេរក្នុងមួយខេ។ បញ្ហេ 
បេឈមមួយគឺថាមុខតំណេងខ្លះមានចំណូលខ្ពស់ (ដូចជាមុខ 
តំណេងដេលតមេូវឱេយកាត់ដេថង់បា្លេស្ទិក) ប៉ុន្តេតួនទីផេសេងទៀត  
មិនបានទទួលចំណូលខ្ពស់ទេ។

យ៉េងណាមិញ បញ្ជីឧបករណ៍សមេេប់ផលិតផលបា្លេស្ទិកបាត ់
ដំបងមិនទាន់តេូវបានបញ្ចប់ក្នុងការសិកេសានេះក៏ដោយ យូនីដ ូ
គេេងនឹងបង្កើនសមត្ថភាពបេព័ន្ធផលិតកម្មរបស់សិបេបកម្មដល់  
៤ ទៅ ៥ តោនក្នុងមួយថ្ងេ (១០០-១២៥តោន ក្នុងមួយខេ) 
ដោយផ្ដល់ជូននូវ៖

•   មា៉េសុីនកិន និងគេឿងបន្លេស់
•   មា៉េសុីនលាងសមា្អេត (នៅដំណាក់កាលទីពីរ/ទីបី 

រួមមានការលាងសេបាង) និងគេឿងបន្លេស់
•   មា៉េសុីនសម្ងួត និងគេឿងបន្លេស់
•   មា៉េសុីនបង្កើតជាគេេប់តូចៗ

៣២   កេុមហ៊ុនជាទូទៅតេូវបានគេស្គេល់ថាជាផលិតផលបា្លេស្ទិកបាត់ដំបង គឺតេូវបានចុះបញ្ជីផ្លូវការថាជា“ សិបេបកម្មកេច្នេបា្លេស្ទិក”។ 
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ផលិតផលបា្លេស្ទិកបាត់ដំបងបានលក់គេេប់បា្លេស្ទិករបស់ខ្លួនទៅ 
ឱេយបេទេសថេ។ ការចំណាយដោយបូកសរុបនឹងការដឹកជញ្ជូន  
ថ្លេសេវាពេំដេន កមា្លេំងពលកម្ម និងពន្ធនំចូលជាទូទៅ ផលិតផល 
បា្លេស្ទិកបាត់ដំបងចំណាយ ២៦.១០០បាត (បេហេល ៨៣០  
ដុលា្លេរ) ដើមេបីនំចេញគេេប់បា្លេស្ទិកចំនួន  ១២.៥ តោនបាន។  
គេសន្មតថាការដំឡើងសមត្ថភាពដេលនឹងផ្តល់ជូនដោយ យូនីដូ  
នឹងធ្វើឱេយគេេប់បា្លេស្ទិកមានគុណភាពល្អជាងមុន ធ្វើឱេយគេងយនឹង 
ចូលមកទាក់ទងផលិតករនេះបាន  និងកាត់បន្ថយឈ្មួញ 
កណា្ដេលបរទេស។

ផលិតផលបា្លេស្ទិកបាត់ដំបងបានបើកដំណើរការជាថ្មីនៅខេសីហ  
ឆ្នេំ២០១៩ កេេមឈ្មេះថ្មី “សិបេបកម្មកេច្នេបា្លេស្ទិក” នៅភូមិតាពូង 
ជើង ឃុំតាពូង សេុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ។ សហគេេសនេះ  
បានដំឡើងសមត្ថភាពខេសេសង្វេក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួន ហើយ 
ឥឡូវនេះ សហគេេសក៏កំពុងផលិតថង់បា្លេស្ទិកដេលមានសច ់
ស្វិត ពេមទាំងនំចេញគេេប់បា្លេស្ទិកទៅបេទេសថេផងដេរ។  

ជាទេឹស្តី បន្ទេប់ពីការដំឡើងសមត្ថភាពទទួលបានពីយូនីដូ  
សហគេេសនឹងមានសមត្ថភាពថ្មី ពោលគឺខ្លួនអាចផលិតបេភេទ 
បា្លេស្ទិកបេភេទផេសេងទៀតបាន។ តេទោះយ៉េងនេះក្តី ក៏សហគេេស 
នេះនៅចង់បន្តផ្តេតលើថង់បា្លេស្ទិកទន់ជាង ជាពិសេសបេភេទ 
បា្លេសិ្ទកសមេេប់បេើក្នុងវិស័យឧសេសាហកម្ម។

សិបេបកម្មកេច្នេបា្លេស្ទកិនេះ កំពុងមានវត្តមានក្នងុទីផេសារ (ដេលមិនមាន 
អ្នកបេកួតបេជេងនៅក្នុងតំបន់នេះ ) ដេលបណា្ដេលឱេយសហគេេស 
នេះ អាចតេួតតេេតម្លេទីផេសារបាន។ សហគេេសក៏បានលើក 
ឡើងថា ខ្លួនមិនចង់បេកួតបេជេង និងលូកលាន់ក្នុងបណា្ដេញ 
ផ្គត់ផ្គង់ដេលពាក់ព័ន្ធនឹងអេតឆយ និងស្តង់អេតចាយទេ ហើយ 
គត់ក៏មិនមានលំហូរសច់បេេក់ ដើមេបីបង់ថ្លេខ្ពស់សមេេប់ 
អេចឌីភីអ៊ី (HDPE) និងអិលឌីភីអ៊ី (LDPE) ដេរ។ ដំណើរការ 
នេការកេច្នេអេចឌីភីអ៊ី  គឺដូចគ្នេនឹងអិលឌីភីអ៊ីដេរ ប៉ុន្តេវាតេូវការ 
សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងនេះ។ វាអាចលាយបញ្ចូលគ្នេទាំងពីរក្នុង 
កំឡុងពេលដំណើរការកេច្នេ។

រូបភាពទី ២0៖ ខេសេសង្វេក់ផលិតកម្មនពេលបច្ចុបេបន្នរបស់សិបេបកម្មកេច្នេបា្លេស្ទិក

អ្នកបង្កើតKey ស្តុក អ្នកបេមូល អ្នកញេក អ្នកកេច្នេ បោះចោល អ្នកទិញ

កេុងសៀមរប
កេុង

បន្ទេយមានជ័យ

ទីលានចាក់សំរម
បាត់ដំបង

MRF
BPP WTP 300 R/kg

អេតចាយ
20-25 តោន/ខេ

BPP ចំណាយ ៣០០៛/គក
BPP ទៅដឹក

បេជាជនទូទៅ៩-13 តោន/
ខេ BPP ចំណាយ  
300-500៛/គក

អ្នកបេមូលដឹកមកឱេយ

អេតចាយ
35-84 តោន/ខេ

BPP ចំណាយ ២០០៛/គក
BPP ទៅដឹក

ស្តង់អេតចាយ
0.6-5 តោន/ខេ

BPP ចំណាយ ៨០០៛/គក
អ្នកបេមូលដឹកមកឱេយ

បេទេសថេ
25-30 តោន/ខេ

BPP លក់តម្លេ 2700៛/គក
BPP ដឹកឱេយ

ទីលានចាក់សំរម
សៀមរប

BPP គេេប់បា្លេស្ទិក៖ 
25-30 តោន/ខេ បុគ្គលិក 

៣៥នក់
បេេក់ខេអបេបបរមា 150$/ខេ

កេុងបាត់ដំបង
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អង្គការខមភីដ៖ កន្លេងធ្វើជីកំប៉ុស

អង្គការខមភីដ (COMPED) គឺជាអង្គការកេេរដា្ឋេភិបាលមួយ 
ដេលដំណើរការកន្លេងធ្វើជីកំប៉ុសជាប់នឹងដីទីលានចាក់សំរម  
(មួយហិកតា) ដេលតេូវបានផ្តល់ដោយសលាកេុង។ បច្ចុបេបន្ន 
ខមភីដ ទទួលបានសំណល់ចមេះុបេហេល ៤ ទៅ ៦តោនក្នងុមួយថ្ងេ  
ដេលបេមូលដោយកេុមហ៊ុនសុីន ទេី ពីផេសារពួភុយ ដេលជាទីផេសារ 
លក់ដំុនៅកណា្ដេលកេងុ។ សំណល់នេះតេវូបានបំបេកដោយខមភីដ  
នៅនឹងកន្លេង ដេលឱេយ លទ្ធផលជាសំណល់សរីរង្គមានបេយោជន ៍
បេហេល ២តោនកន្លះ (៥០ ភាគរយ) ។ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយ 
សំណល់ភាគចេើនដេលបានមកដោយផា្ទេល់ពីអ្នកលក់ (នៅខាង 

ក្នុងទីផេសារ) មិនសូវចេបល់គ្នេទេ (រូបភាពទី  ២១)។ ដូច្នេះ  
ការណ៍នេះបង្ហេញឱេយឃើញចេបាស់ណាស់ថា តាមពិតសំណល ់
មិនមេនចេបល់ឡូកឡំគ្នេនៅឯផេសារឯណះទេ តេគឺតេូវបាន 
ចេបល់ឡូកឡំគ្នេក្នុងកំឡុងពេលសមា្អេតផេសារ និងបេមូលសំរម 
នេះតេម្តង។ ដោយសរតេបញ្ហេនេះ អង្គការខមភីដ តេវូជួលបុគ្គលិក  
ដើមេបីញេកសំរមដេលបានមកពីកេុមហ៊ុនសុីន ទេី ដេលធ្វើឱេយកើន 
ថ្លេដើមផលិតកម្ម និងកាត់បន្ថយតម្លេបេកួតបេជេងរបស់ជីកំប៉ុស។  
សំណល់ចមេុះក៏អាចបង្កគេេះថា្នេក់ដល់គុណភាពនេផលិតផល 
សមេេចផងដេរ។ សមា្ភេរៈសរីរង្គអាចតេូវបានបំពុលដោយ 
កាកសំណល់គីមីក្នុងកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន។

រូបភាពទី ២១៖ ឧទាហរណ៍នេសំណល់នៅផេសារភួពុយ

ខមភីដរយការណ៍ថា បេតិបត្តិការជីកំប៉ុសបច្ចុបេបន្នមិនផ្តល់បេេក ់
ចំណេញទេ ហើយតេូវបានទេទេង់ដោយបេេក់ចំណូលផេសេងទៀត 
ពីសកម្មភាពពិគេេះយោបល់របស់អង្គការ។

យូរៗម្តង កេមុហុ៊នលៀប លឹម ក៏ដឹកសំណល់សរីរង្គដេលសំបូរទៅ 
ដោយកាបូនរហូតដល់ ១០តោនក្នុងមួយខេ (កំណាត់ឈើដេល 
ផ្នេកខ្លះលក់ជាអុស) ទោះយ៉េងណាក៏ដោយខមភីដ មិនមាន 
មធេយាបាយសមេេប់បំបេកសំណល់នេះទៅជាបំណេកតូចៗដេល 
ចាំបាច់ ដើមេបីទទួលបានបរិមាណកាបូនសមាមាតេអាស៊ូតទេ។  
បញ្ហេបេឈម គឺមានការបេកួតបេជេងសមេេប់វត្ថុធាតុដើមទាំងនេះ  
(រោងចកេសុីម៉ង់ត៍និងឥដ្ឋ និងការបេើបេេស់នៅតាមគេួសរដូច 
ជាវត្ថុធាតុដើមសមេេប់ដុតជាដើម)។

សមត្ថភាពអតិបរមាតេូវបានគេបា៉េន់បេមាណថា យ៉េងហចក ៏
សហគេេសអាចទទួលយកសំណល់សរីរង្គបេមាណ ៨-១០តោន/ 
ថ្ងេបាន។ រោងបេតុងបច្ចុបេបន្នសមេេប់ធ្វើជីកំប៉ុសមានទំហំបេហេល  
៤០០-៥០០ ម៉េតេការ៉េ បុ៉ន្តេគំនរបច្ចបុេបន្នខ្ពស់ពេកមិនមានបុគ្គលិក 
គេប់គេេន់ក្នុងការបង្កើនបេតិបត្តិការទេ ហើយការបង្កើនគំនរថ្ម ី
ក៏ថ្លេដេរ។ ដើមេបីធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវបេតិបត្តិការ និងលទ្ធផល  
អង្គការយូនីដូគេេងនឹងផ្តល់នូវឧបករណ៍ដូចខាងកេេម៖

•   ឧបករណ៍ចិញ្ចេេំដោយដេខា្នេតតូច សមេេប់សំណល់សមេបូរ 
បរិមាណកាបូនចេើនដូចជាសំបកដូង ឬកំណាត់ឈើ

•   ម៉ាេសីុនបង្វលិដើមេបីចេបល់គំនរជីកំបុ៉សកាន់តេមានបេសិទ្ធភាព
•   ឧបករណ៍ញេក
•   បង្កើនផ្ទេដីគេបដណ្តប់ដល់ ៦០០ ម៉េតេការ៉េ (បច្ចុបេបន្នកំពុង

ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដេញថ្លេ) ។
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គេបា៉េន់បេមាណថា កេេយពេលទទួលបានការដំឡើងសមត្ថភាពនេះ បរិកា្ខេរនេះអាចកើនសមត្ថភាពទទួលសំណល់ពី ១០-១២ 
តោនក្នុងមួយថ្ងេនៅចុងឆ្នេំ២០១៩។

រូបភាពទី ២២៖ ខេសេសង្វេក់ផ្គត់ផ្គង់បច្ចុបេបន្នរបស់ COMPED

កេុងបាត់ដំបង

លៀប លឹម
សំរមស្ងួត (ពីឈើ)
ចេកចាយ មិនគិតថ្លេ

ខមភីដ
បុគ្គលិក ២នក់

ធ្វើកំប៉ុស៖ 3-4 តោន/ខេ
ចំណាយលើបេតិបត្តិការ៖ 800$ខេ

អ្នកទិញ (<100គម)
3-4 តោន/ខេ

100$-130$ ក្នុង១តោន
អ្នកទិញចំណាយលើការដឹក

រថយន្ត ខមភីដ
សរីរង្គ

អ្នកបង្កើតKey ស្តុក អ្នកបេមូល អ្នកញេក អ្នកកេច្នេ បោះចោល អ្នកទិញ

ផេសារបឹងឈូក ផេសារភួពុយ

ធុងសំរម សុីន ទេី
សំរមលាយគ្នេ

សុីន ទេី
លាយឡំ៖ 4-6 តោន/ថ្ងេ

ចេកចាយ មិនគិតថ្លេ

ខមភីដ
សរីរង្គ៖ 2-2.5 តោន/ថ្ងេ
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មជេឈមណ្ឌលញេកសំរាម(MRF)

ការសងសង់កន្លេងញេកសំណល់(MRF) តេូវបានបញ្ចប ់
ជាស្ថេពរនៅខេតុលា ឆ្នេំ២០១៨។ វាតេូវបានគេរៀបចំឡើងដេល 
អាចទទួលបាន ៨ តោនក្នុងមួយថ្ងេ ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយ 
បេតិបត្តិការនេះនៅមានកមេិត បើតាមការសង្កេតឃើញចេើន 
ដងចាប់ពីខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៨ រហូតដល់ខេមិថុន ឆ្នេំ២០១៩។  
កេមុហុ៊នលៀប លឹម ដឹកសំណល់មកម្តងក្នងុមួយអាទិតេយដើមេបីញេក  
ហើយជួលអ្នករីសអេតចាយដេលនៅទីលានចាក់សំរមកេបេរនោះ 
ដើមេបីញេកសំរមដោយដេ។ បច្ចុបេបន្នមានតេបុគ្គលពីរនក់ប៉ុណ្ណេះ 
ដេលធ្វើការនៅកន្លេងនោះ ទោះបីអេតចាយតេូវបានជួលជាថ្នូរ 
នឹងការបេមូលសំរម និងថង់បា្លេស្ទិកដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន  
(២០០៛/គីឡូកេេម)។ បុគ្គលផេសេងទៀតតេូវបានជួលម្តងមា្កេល  
ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយពួកគេរយការណ៍ថា ពួកគេរកបេេក់បាន 
ចេើនជាងពីការរីសនៅទីលានចាក់សំរម ដូច្នេះការងរនេះគេមិន 
សូវចាប់អារម្មណ៍ទេ។ កេេមគមេេងមជេឈមណ្ឌលញេកសំរមរបស់  
ADB បុគ្គលិកនឹងទទួលបានការបណ្តះុបណា្ដេលទំាងផ្នេកគេប់គេង  
និងការញេកសំរម។

និយយជារួមសមេេប់មជេឈមណ្ឌលញេកសំរម ដើមេបីដំណើរការ 
បាន វាចាំបាច់តេូវមានការសមេបសមេួលល្អបេសើរជាងមុនរវាង 
កេុមហ៊ុនសុីន ទេី កេុមហ៊ុនលៀប លឹម និងអេតចាយ។ អាជា្ញេធរ 
មូលដា្ឋេនតេូវផ្តួចផ្តើមគំនិត និងរៀបចំកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាង 
កេុមហ៊ុនសុីន ទេី និងកេុមហ៊ុនលៀប លឹម ដោយបេុងបេយ័ត្ន 
ដើមេបីកេលម្អសេវាកម្មបេមូលសំរម រៀបដំណើរការរបស ់
មជេឈមណ្ឌលញេកសំរម ឱេយកាន់តេបេសើរឡើង និងធានបាន 
នូវទំនក់ទំនងល្អជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ (រួមទាំងអេតចាយ)។  
បេសិនបើពួកគេមិនចូលរួមទេ បរិមាណសំរមបញ្ចនូទៅមជេឈមណ្ឌល 
ញេកសំរម នៅតេមានកមេិតចំពោះសមត្ថភាពបេមូលរបស់កេុម 
ហ៊ុនលៀប លឹម ហើយវិស័យគេប់គេងសំណល់រឹងទាំងមូលអាច 
រងផលប៉ះពាល់។ 

កន្លេងញេកសំណល់រឹងមើលទៅទំនងជាអាចធ្វើបេតិបត្តិការបាន 
បេកបដោយនិរន្តរភាព (តាមទសេសនៈទានផ្នេកហិរញ្ញវត្ថ)ុ បេសិន 
បើវាទទួលបានបេេក់ចំណូលបន្ថេមសមេេប់សេវាកម្មកេច្នេ  

(ឧទាហរណ៍ តម្លេក្នុងមួយតោន)។ បើមិនដូចោ្នេះទេ បេេក ់
ចំណូលបានមកពីវត្ថុធាតុដេលអាចកេច្នេឡើងវិញនោះនឹងមិន 
គេប់គេេន់សមេេប់ចំណាយលើបេតិបត្តិការទេ។ បច្ចុបេបន្ននេះ  
សមា្ភេរៈដេលមានតម្លេបំផុត តេូវបានបេមូលដោយអេតចាយផា្ទេល់  
ពីអ្នកបង្កើតសំរមនៅក្នុងកេុង (ដោយមិនចាំបាច់ញេកសំរម 
តាមផ្ទះ)។ វាមានសរៈសំខាន់ណាស់ក្នុងរកេសាឱេយបាន សេវាកម្ម 
បេមូលតាមផ្ទះនេះ។ ដូច្នេះ បរិកា្ខេរញេកយកវត្ថសំុណល់ នឹងទទួល 
បានតេវត្ថុសំណល់ដេលមានតម្លេទាបប៉ុណ្ណេះ។

ទីលានចាក់សំរាម

ទីលានចាក់សំរមបច្ចុបេបន្នដំណើរការដោយ កេុមហ៊ុន សុីន ទេី  
ជាកន្លេងចាក់សំរមលក្ខណៈចំហដោយគ្មេនការគេប់គេងបរិស្ថេន។  
វាបានដំណើរការអស់រយៈពេលបេហេល ១៥ឆ្នេំ មកហើយ  
ដេលមានទីតាំងស្ថិតនៅចមា្ងេយ ៤គីឡូម៉េតេខាងជើងកេុង។  
ទីលាននេះ តេូវបានគេបា៉េន់ស្មេនថានឹងពេញអស់ នៅចនោ្លេះឆ្នេំ  
២០២០ និង២០២៥ ។ សំរមមិនតេូវបានបង្ហេប់ ឬយកដីគេបទេ  
ហើយវាតេូវបានគេបា៉េន់ស្មេនថា ៨០% នេសំរម តេូវបានដុតនៅ 
នឹងកន្លេង៣៣ ដេលបណា្ដេលឱេយមានការពេួយបារម្ភដល់សុខភាព 
សធារណៈ។ ទីតាំងនេះមិនមានផេនការបេតិបតិ្តការ ឬ 
ការគេប់គេងទេ ហើយពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងរដូវវសេសាដោយ 
សរផ្លូវថ្នល់ជាផ្លូវដី។ នេះមានន័យថា សំរមតេូវបានគេបោះចោល 
នៅលើផ្លូវចូលក្នុងកំឡុងពេលរដូវវសេសាហើយបានឈូសឆយនៅ 
ដើមរដូវបេេំង។

ដីនេះជាកម្មសិទ្ធិមួយផ្នេករបស់កេុមហ៊ុនសុីន ទេី (៦ ហិកតា)  
និងមួយផ្នេកទៀតរបស់កេុង (១ ហិកតា)។ យោងតាមកិច្ចសនេយា 
ជាមួយសលាកេងុ សីុន ទេ ីតេវូបេគល់ដីជាទីលានចាក់សំរមទៅឱេយ 
សលាកេុងវិញ នៅពេលដេលទីលាននោះមានសំរមពេញ។ 

ថ្មីៗនេះ លៀប លឹមក៏បានបើកកន្លេងចាក់សំរមថ្មីមួយដេរ  ដេល 
ដំណើរការជាកន្លេងចាក់សំរមលក្ខណៈចំហ ជំនួសទីលានចាក ់
សំរមរបស់សុីន ទេី។ វាមានទីតាំងនៅភូមិអូរមុន្នី ឃុំអន្លង់វិល  
ខេត្តបាត់ដំបង។ គមេេងទន្លេសបរបស់ធនគរអភិវឌេឍន ៍
អាសុី បានស្នើឱេយកន្លេងចាក់សំរមថ្មីស្ថិតនៅចមា្ងេយបេមាណ  

៣៣   SCE/Gret/Group Huit, ADB Tonle Sap Basin Feasibility Study, March 2018, page 163
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២១ គីឡូម៉េតេភាគខាងតេបូងពីទីកេុង។ ការបិទកន្លេងចាក់សំរម 
ដេលមានសេេប់អាចជះឥទ្ធិពលយ៉េងខា្លេំងដល់មជេឈមណ្ឌល 
ញេកសំរម អេតចាយ និងខមភីដ។ នៅពេលនោះនឹងមិនមាន 
សំរមតេូវបញ្ចូនទៅទីតាំងនោះទៀតទេ ដូច្នេះហើយខមភីដ កន្លេង 
ទាញយកធនធាន និងអេតចាយ តេូវតេៀមលក្ខណៈសមេេប់ផល 
ប៉ះពាល់ដេលអាចកើតមាននេះ។ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយវាទំនង 
ជាដោយសរតេមជេឈមណ្ឌលញេកសំរម និងមានចមា្ងេយតេបេេំគ ី
ឡូម៉េតេប៉ុណ្ណេះ ផ្ទុយពីទីលានថ្មីដេលមានចមា្ងេយ ២១ គម ដូច 
នេះវាមានអត្ថបេយោជន៍ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុសមេេប់សុីន ទេី ដើមេបីន ំ
យកសំរមទៅទីតាំងដដេលនេះសិន។

២.៥. មេរៀនល្អៗពីគមេេងគេប់គេងសំរាម 
នៅលើពិភពលោក

យុទ្ធសស្តេគេប់គេងសំណល់រឹងនៅក្នុងទីកេុងចំនួន ៤ ដេលតេូវ 
បានទទួលស្គេល់ជាអន្តរជាតិ ថាមានការគេប់គេងសំរមបានល្អ  
តេូវបានយកមកពិនិតេយ ដើមេបីទាញយកមេរៀនល្អៗសមេេប់យក 
មកអនុវត្តនៅកេុងបាត់ដំបង។

កេុងពិស្ណុលោក បេទេសថេ៣៤

កេុងពិស្ណុលោកបេើ វិធីសសេ្តយកសហគមន៍ជាគោល ដោយ 
ផ្តេតសំខាន់លើការបណ្តុះបណា្ដេល ដើមេបីអប់រំបុគ្គលិកកេុង ផេសារ  
សហគមន៍ សលារៀន និងសណា្ឋេគរស្តីពីសំរម និងបមេេបមេួល 
អាកាសធាតុ។ អ្នកស្ម័គេចិត្តការពារបរិស្ថេននៅតាមសហគមន ៍
តេូវបានបណ្តុះបណា្ដេល ដើមេបីបង្កើនការយល់ដឹង និងអាចតេូវបាន 
ដំឡើងឋានៈជាកម្មវិធីបណ្តុះបណា្ដេលគេូបង្គេល។ ពេឹត្តិការណ ៍
បង្កើនការយល់ដឹងជាសធារណៈជាចេើនជំហន តេូវបានរៀបច ំ
ឡើង រួមមាន យុទ្ធនការ សិកា្ខេសលា និងសកម្មភាពតាមផ្ទះ។  
ការបណ្តុះបណា្ដេលមានបេធានបទជាក់លាក់មួយចំនួន រួមមាន  
វត្ថុធាតុសំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន និងតម្លេរបស់វា  
ការបេើបេេស់ធុងសំរមតាមគេួសរ ការធ្វើជីកំប៉ុស ថ្លេសេវាកម្ម 
បេមូលសំរមផ្លវូការ និងគោលការណ៍បង់បេេក់សមេេបអ្នកបំពុល។

វិស័យកេេផ្លូវការដេលសកម្មខា្លេំងណាស់មិនទទួលបានការលើក 
ទឹកចិត្តដោយផា្ទេល់ពីរដា្ឋេភិបាលទេ ប៉ុន្តេផ្ទុយទៅវិញតេូវបានគំទេ 
ដោយការបណ្តុះបណា្ដេល ធនគរសំរម និងតេូវបានគេទទួល 
ស្គេល់ថាជាតួអង្គសំខាន់សមេេប់ការពារបរិស្ថេន។ 

ចំពោះជំនួយជាធាតុចូលពីថា្នេក់កេុង ជាធម្មតា សលាកេុងចេញ 
លិខិត “ស្នើសុំកិច្ចសហបេតិបត្តិការ” សមេេប់ការអនុវត្តចេបាប់ជា 
ជាងការផាកពិន័យ ប៉ុន្តេខាងសលាកេុងក៏អាចចេញលិខិតពិន័យ 
ផងដេរ។ កេុងនេះក៏កំពុងបន្តពងេីក និងធ្វើពិពិធកម្មមជេឈមណ្ឌល 
បេពេឹត្តិកម្មការគេប់គេងសំណល់រឹង ដើមេបីជួយសមេួលដល់ចរន្ត 
សំរម។ ចាប់ពីឆ្នេំ១៩៩៩ ទីកេុងនេះ បានទទួលការគំទេអស ់
រយៈពេល ៧ឆ្នេំ ពីរដា្ឋេភិបាលអាល្លឺម៉ង់ ដើមេបីអភិវឌេឍ និងអនុវត្តកម្ម 
វិធីគេប់គេងសំណល់រឹងដេលមានភាពបេសើរជាងមុន។ 

នៅឆ្នេំ២០១៣ បេហេល២០% នេសំរមទីកេុងតេូវបានកេលម្អ  
ភាគចេើនដោយវិស័យកេេផ្លូវការ។ ខាងកេេមនេះ មានរំលេច 
ចំណុចសំខាន់ដេលនំគមេេងគេប់គេងសំរមនៅទីកេុងនេះ  
ទទួលបានជោគជ័យ៖

•   បេព័ន្ធគេប់គេងដេលយកសហគមន៍ជាគោល ដេលមាន 
លក្ខណៈគេប់ជេុងជេេយ ដោយមានការតេងតាំងអ្នក 
ស្ម័គេចិត្តដេលមានតួនទី ជាក់លាក់ និងការបណ្តុះបណា្ដេល/ 
ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងចេបាស់លាស់ ជាចេើន 
ដំណាក់កាល។

•   វិស័យកេេផ្លូវការសកម្មមួយ ដេលតេូវបានលើកកម្ពស់ ប៉ុន្តេ 
មិនតេូវបានលើកទឹកចិត្តដោយផា្ទេល់ទេ។

•   ការអនុវត្តដោយគ្មេនការពិន័យ។
•   ជំនួយបច្ចេកទេសរយៈពេលវេង ដើមេបីបង្កើតផេនការគេប់គេង 

សំណល់រឹងឱេយបានគេប់ជេុងជេេយ
•   មានការចូលរួមយ៉េងសកម្មពីសំណាក់អាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន។
•   យុទ្ធនការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងទំនក់ទំនង 

រយៈពេលវេង។

៣៤   Climate and Clean Air Coalition Municipal Solid Waste Initiative, Solid waste management City Profile: Phitsanulok Municipality, Thailand, 2014. 
Sarintip Tantanee and Suthi Hantrakul, Municipal Waste Management Challenges of Urbanization: Lesson Learned from Phitsanulok, Thailand 
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កេុងស៊ូរា៉េបាយ៉េ បេទេសឥណ្ឌូនេសុី ៣៥

ស៊ូរ៉េបាយ៉េផ្តេតលើ វិធីសសេ្តពងេឹងសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍  
តាមរយៈការគំទេដល់យុទ្ធនការសង្គមនីយកម្ម/ការបេឹកេសា 
យោបល់ ដេលផ្តេតលើ អ័របី (៣Rs ) ការបង្កើតអ្នកសមេបសមេលួ  
និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងបេជាជន និងអង្គការបរិស្ថេនកេេ 
រដា្ឋេភិបាល។ មានការចេកចាយធុងសំរម ដាក់ធុងជីកំប៉ុស  
និងរទេះសំរមឥតគិតថ្លេ និងកន្លេងសមា្អេតសំរមចមេុះ រួមទាំង 
ធនធានសំរម និងកន្លេងធ្វើជីកំប៉ុស។ ដើមេបីជាការយល់ដឹង  
ខេត្តនីមួយៗនេបេទេសឥណ្ឌូនេសុីជេើសរីស “ឯកអគ្គរដ្ឋទូត 
សុច្ឆន្ទៈអនម័យ” ជារៀងរល់ឆ្នេំ ហើយទីកេុងនេះរៀបចំការ 
បេកួតបេជេងដេលសហគមន៍នីមួយៗ តេូវបានវិនិច្ឆ័យដោយ 
ចំនួនដើមឈើដេលបានដាំ និងសោភណភាពនេការដាំដើមឈើ។ 
តួអង្គទាំងអស់ (សធារណៈ ឯកជន និងអង្គការមិនស្វេករកបេេក ់
ចំណេញ)ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ហើយ 
រដា្ឋេភិបាលជួលបុគ្គលិកពេញម៉េងដើមេបីធាននូវដំណើរការ 
កម្មវិធីនេះ។

បេហេល ១/៦ នេសំរមទីកេុងបានបេេមុខមាត់ជាមួយនឹង 
ការគេប់គេងសំណល់រឹងដេលមានភាពល្អបេសើរ។ ខាងកេេមនេះ  
មានរំលេចចំណុចសំខាន់ដេលនំគមេេងគេប់គេងសំរមនៅ 
ទីកេុងនេះ ទទួលបានជោគជ័យ៖

•   ការបេកួតបេជេងផ្តល់នូវការលើកទឹកចិត្តជាថវិកា និង 
បានបង្កើតមទនភាពនៅក្នុងសហគមន៍។

•   វិធីសសេ្ត “រួមគ្នេពីកេេមឡើងលើនិងពីលើចុះកេេម”  
បានបង្ហេញថា ការកាត់បន្ថយ និងការញេកសំរមអាចទទួល 
បានជោគជ័យ និងមានចីរភាពនៅទូទាំងកេុងដោយមាន 
ការគំទេពីគេប់តួអង្គទាំងអស់។

•   ការកសងសមត្ថភាពសមេេប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាន 
បង្ហេញពីការផ្តល់នូវអត្ថបេយោជន៍ដល់វិស័យទាំងមូល។

កេុងឡាពីនតាណា បេទេសឈីលី៣៦

នៅទីកេុងឡាពីនតាណា សំណល់បន្លេបង្កើតបានជាចរន្តសំណល ់
ធំជាងគេ (៥៥%) ដូច្នេះសលាកេុងបានសមេេចចិត្តផ្តេតលើ 

សំណល់សរីរង្គ និងការធ្វើជីកំប៉ុស។ រដា្ឋេភិបាលបានចំណាយ 
ពេល និងធនធាន ដើមេបីកំណត់អត្តសញ្ញេណតួអង្គពាក់ព័ន្ធ  
និងការធ្វើផេនការដេលជាលទ្ធផលកំណត់គោលដៅការក្នុង 
ការញេកសំរមតាមផេសារ និងការផ្តល់ធុងសំរមតាមផ្ទះ ដើមេប ី
ញេកសំណល់បន្លេ ដោយមានបេភពសំណល់ពីរទៀតនឹងតេូវបាន 
បេមូលនៅថ្ងេបន្ទេប់។ រដា្ឋេភិបាលក៏មានយុទ្ធនការមួយដេល 
កំពុងបន្តធ្វើពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយ ដើមេបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង  
ដោយជួលបុគ្គលដេលមានចំណេះដឹងផ្នេកបរិស្ថេន។ កន្លេងធ្វើ 
ជីកំប៉ុស (ដេលបេហេល ១/៣ ជាការចិញ្ចឹមជន្លេន) តេូវបាន 
ពងេីកជាបណ្តើរៗ ជាមួយនឹងការផ្តល់ថវិកាជាជំហ៊េនៗ។  
វាក៏មានទីតាំងយុទ្ធសសេ្តផងដេរ គឺនៅជិតកេុងជាងទីលាន 
ចាក់សំរម ដូច្នេះវាជួយសនេសំការចំណាយលើការបេមូលរបស ់
កេុមហ៊ុនដោយបង្វេរសំណល់រឹង ដេលអាចនឹងចាក់ទៅទីលាន 
ចាក់សំរម។ បេជាពលរដ្ឋទទួលបានការលើកទឹកចិត្តក្នុងទមេង ់
ជាការផ្តល់ជីកំប៉ុសឥតគិតថ្លេ និងទទួលបានកន្លេងសធារណៈ 
ដេលមានភាពបេសើរ ដូចជាសួន ការថេទាំក្លឹបកីឡាជាដើម។  
តាមការបា៉េន់ស្មេន មានបេហេលតេ ២៨% នេគេួសរទាំងអស ់
ប៉ុណ្ណេះ ដេលញេកសំរមរបស់ពួកគេ ទោះបីជារដ្ឋបាលកេុងបាន 
ធ្វើយុទ្ធនការជាចេើនសមេេប់បេជាជនភាគចេើនក៏ដោយ។  
រដ្ឋបាលកេុងនឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនការដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេនេះ។ 

ក្នងុចំណមថវិកាសមេេប់ការគេប់គេងបរិស្ថេន និងសំរម បេហេល 
៤០% តេូវបានចំណាយសមេេប់ការបេមូលសំរមទីកេុង (រួមទាំង 
សេវាកម្មសធារណៈ និងការសមា្អេតនៅតាមទីផេសារ) ៣៦% លើ 
ការបោះចោលសំរមទីកេុង MSW ២% លើការអប់រំ ១% លើ 
បេតិបត្តិការ និងថេទាំកន្លេងធ្វើជីកំប៉ុស និង ១៧% លើកម្មវិធី 
បរិស្ថេនផេសេងទៀត (កម្មវិធីឃំុស្អេត ឧបករណ៍ការពារ ។ល។ )។

បេមាណជា ២០% នេសំរមទីកេុងសរុបតេូវបានគេយកមកធ្វើ 
ជីកំប៉ុស។ មូលហេតុនេភាពជោគជ័យមានដូចខាងកេេម៖

•   ផ្តេតលើចរន្តការទាញយកធនធនពីសំរម ដេលរួមចំណេក 
ធំជាងគេ

•   បន្តកម្មវិធីអប់រំជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តជាសធារណៈ 
តាមផ្ទះ

៣៥   IGES and UNEP, Planning and Implementation of Integrated Solid waste management Strategies at Local Level: The Case of Surabaya City 
ខេឧសភា ឆ្នេំ២០១៧

៣៦   Cecilia Allen, La Pintana, Chile: Prioritizing the Recovery of Vegetable Waste, ខេមិថុន ឆ្នេំ២០១២
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•   កំណត់គោលដៅសំណល់សរីរង្គពីផេសារ និងគំទេចំណាយ 
សមា្អេតផេសារ

•   បន្តផ្តល់នូវថវិកាសមេេប់កម្មវិធីអប់រំ និងបរិស្ថេន
•   ការបោះចោលសំរមទីកេុង គឺជាការចំណាយដ៏ចេើនរបស ់

កេុង ដូច្នេះសលាកេុងមានឆន្ទៈក្នុងការគំទេការធ្វើជីកំប៉ុស
ដើមេបីកាត់បន្ថយការចំណាយ។

កេុងម៉ុមបេ បេទេសឥណា្ឌេ៣៧

ទីកេុងម៉ុមបេមានវិស័យសំរមកេេផ្លូវការដេលរីកចមេើន ហើយ 
ដោយសរទីកេុងធំខា្លេំង ដូច្នេះការរៀបចំផេនការពងេីកមាន 
ភាពស្មុគស្មេញណាស់។ ពេេះហេតុដូច្នេះ វិធីវិមជេឈការអនុញ្ញេត 
ឱេយមានភាពបត់បេន និងកេតមេូវបាន។ និគមនីមួយៗទទួល 
ខុសតេូវក្នុងការបេមូលសំរមផា្ទេល់ខ្លួនដោយមានចំណុចបេមូលរួម  
និងការបេមូលតាមផ្ទះ។ វិស័យកេេផ្លូវការដេលបេទេសឥណា្ឌេ 
បាននិងកំពុងឆ្ពេះទៅរកការបង្កើតជាផ្លូវការមួយរយៈកន្លងមក  
ការបេមូល និងការសមា្អេតសំរម បានទទួលបេេក់ចំណូលពីថ្លេ 
សេវាបេមូល និងលក់ផលិតផលកេច្នេឡើងវិញ។ អង្គការក្នុងសេុក 
ផ្តល់នូវកម្មវិធីបណ្តុះបណា្ដេលសមេេប់វិស័យកេេផ្លូវការរួមមាន  
ការចរចារកិច្ចសនេយា ការធ្វើជីកំប៉ុស ការរៀបចំបេកបដោយ 
ភាពសហការ ការញេក និងការដោះសេេយបញ្ហេសំរមជាដើម និង 

ការរៀបចំកិច្ចសនេយាសមេេប់សេវាកម្មបេមូលសំរម។ ជីវៈឧស្ម័នគ ឺ
ជាបច្ចេកវិទេយាជីកំប៉ុសទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ ពេេះវាអាចតេូវ 
បានអនុវត្តតេឹមកមេិតមូលដា្ឋេនដេលមានទំហំដីតូចហើយមិនមាន 
ក្លិនទេ។

ទោះបីការអនុវត្តវិធានការវិមជេឈការតេូវការពេលយូរក៏ដោយ  
ក៏សលាកេុងទទួលបានអត្ថបេយោជន៍តាមរយៈការសនេសំលុយព ី
ការបង្វេរសំរមនេះដេរ។ ចំណុចសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងភាពជោគជ័យ 
របស់កម្មវិធីនេះគឺ៖

•   ការគំទេ ការលើកកម្ពស់ និងការរៀបចំវិស័យកេេផ្លូវការ
•   អនុញ្ញេតឱេយថា្នេក់និគមនៅក្នុងទីកេុងនីមួយៗអនុវត្តនូវអ្វីដេល 

ល្អបំផុតសមេេប់ពួកគេ
•   កំណត់នូវចំណុចបេមូលសំរមរួមនៅក្នុងសហគមន៍ និង 

ថ្លេសេវាសមេេប់សេវាកម្មបេមូល

មេរៀនល្អៗ

និយយជារួម មានមេរៀនល្អៗសំខាន់ៗ និងយុទ្ធសស្ត្រច្នេបេឌិត
មួយចំនួន ដេលទទួលបានពីករណីសិកេសាពីទីកេុងគំរូទាំងបួននេះ 
ដេលអាចមានបេយោជន៍យកមកអនុវត្តក្នុងកេុងបាត់ដំបង ដូចដេ
លមានបង្ហេញក្នុងរូបភាពខាងកេេម៖

គន្លឹះជោគជ័យ៖

យុទ្ធសាសេ្ត
គួរឱេយចាប់អារម្មណ៍៖

•   ជំនួយបច្ចេកទេសរយៈពេលវេង
•   យុទ្ធនការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងទំនក់ទំនងរយៈពេលវេង
•   ការចូលរួមយ៉េងពេញទំហឹងពីអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន 
•   កម្មវិធីបណ្តុះបណា្ដេល និងការអនុវត្តរយៈពេលវេង
•   ការពងេីក និងធ្វើពិពិធកម្មកន្លេងសមា្អេត
•   វិធីវិមជេឈការ ឬវិធីសស្តេយកសហគមន៍ជាគោល
•   កិច្ចសហបេតិបត្តិការចមេុះគេប់តួអង្គសមេេប់ការយល់ដឹងជាសធារណៈ
•   ពងេីកវិស័យកេេផ្លូវការដេលបានលើកកម្ពស់ និងបណ្តុះបណា្ដេល

•   កមេមានការចេញការពិន័យណាស់ តេចេើនតេមានចេញលិខិត "សំណើសុំកិច្ចសហការ"
•   ការជេើសរីស "ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុច្ឆន្ទៈអនម័យ" តាមខេត្ត ឬ អ្នកការពារបរិស្ថេនស្ម័គេចិត្តនៅតាមសហគមន៍

ដើមេបីបង្កើនការយល់ដឹង
•   ការបេកួតបេជេងសហគមន៍ស្អេត ដោយផ្អេកលើការដាំដើមឈើ និងសោភណភាព
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២.៦. ការវិភាគ ភាពខ្លេំង ភាពខេសាយ ឱកាស 
ការគំរាមកំហេង និងការផ្តល់អនុសាសន៍

សមាសធាតុមុននេផ្នេកទី ២៖ “វិវេចនរបាយការណ៍ដេលមានសេេប់  
និងការបេមូលទិន្នន័យ” បានផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនេ 
ចេបាប់ និងលិខិតបទដា្ឋេនគតិយុត្តិ និងការយល់ដឹងអំពីវិស័យគេប ់
គេងសំណល់រឹង (ពីការគេប់គេង និងការបង្កើតតាមរយៈការកេច្នេ 

និងការបោះចោល) នៅក្នុងកេុងបាត់ដំបង។ វាក៏បានបង្ហេញព ី
គមេេងផេសេងទៀតដេលផ្តេតលើវិស័យនេះ និងបទពិសោធន ៍
ជោគជ័យពីទីកេុងនននៅលើពិភពលោក។ ការវិភាគខាងកេេម 
បង្ហេញពីចំណុចខា្លេំង ចំណុចខេសាយ ឱកាស និងការគំរមកំហេង  
ដេលឈានទៅដល់ការផ្តល់អនុសសន៍ សមេេប់ការកេលម្អវិស័យ 
គេប់គេងសំរមរឹងនេះ។

២.៦.១. អភិបាលកិច្ច

ភាពខា្លេំង ភាពខេសាយ ឱកាស ការគំរមកំហេង

•   មានគោលនយោបាយមួយ 
ចំនួនដេលកំណត់ការគេប់គេង  
និងការអនុវត្តសកម្មភាព 
គេប់គេងសំណល់រឹង។

•   អនុកេឹតេយលេខ ១១៣ ចេង 
យ៉េងចេបាស់អំពីការពិន័យ 
ចំពោះការល្មើសអាសេ័យ 
តាមបេភេទសកម្មភាព  
(រប់បញ្ចូលទាំងការដុត  
និងការចោលសំរម)។

•   បច្ចុបេបន្នសលាកេុងកំពុង 
គំទេសេវាកម្មសធារណៈ 
តាមវិធីផេសេងៗ។

•   មានការសមេបសមេួល 
តិចតួចនៅក្នុងចំណមភាគ ី
ពាក់ព័ន្ធជាចេើនដេលកំពុង 
អនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើម 
ការគេប់គេងសំណល់រឹង។

•  មានការចូលរួមតិចតួចព ី
សង្កេត់ និងភូមិទៅល 
សំណល់រឹង។

•  ចេបាប់នេការល្មើសមិនតេូវ 
បានអនុវត្តទេ។

•  មិនមានការតេួតពិនិតេយ 
សកម្មភាពគេប់គេង 
សំណល់រឹង។

•   សលាកេងុមានថវិកាបេមាណ 
១៤៣,០០០ ដុលា្លេរជា 
រៀងរល់ឆ្នេសំមេេប់សកម្មភាព 
គេប់គេងសំរម និងទឹកកខ្វក់។

•   អនុកេឹតេយលេខ ១១៣ ផ្តល ់
សិទ្ធិដល់កេុងដើមេបីធ្វើ 
បេតិភូកម្មដល់ឃុំ/សង្កេត់។

•   ឃុំ/សង្កេត់មានការទឹកចិត្ត 
ចំពោះការចូលរួមក្នុង 
ការគេប់គេងសំរម។

•   មានកម្មវិធីតេួតពិនិតេយប៉ុន្ត 
ែតេូវាការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព។

•   ការអនុវត្តជាមួយនឹងការដាក ់
ឱេយមានការពេមានបានទទួល 
ជោគជ័យនៅក្នុងបេទេស 
ដទេទៀត។

•   មិនមានផេនការអនុវត្ត 
ជាក់ស្តេងនៅក្នុង 
អនុកេឹតេយលេខ ១១៣ - ថា 
តើអ្នកណាគួរអ្នកបេមូល 
អ្នកណាគួរជាអ្នកផាកពិន័យ 
គេប់គេងបេេក់ចំណូល 
ដោយរបៀបណា។ ល។

•  កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុមិនទទួលស្គេល ់
កិច្ចសនេយាកេងុដេលធ្វើឱេយមាន 
ការលំបាកក្នុងការអនុវត្ត។

•  បេហេលជាមិនមានភាព 
បេសើរឡើងនៅក្នុងវិស័យ 
នេះទេបើគ្មេនជំនួយ 
បច្ចេកទេស។

•  ការអនុវត្តចេបាប់ដេលមិន 
បានគេេងទុក និងគ្មេន 
ការចូលរួមជាសធារណៈ 
អាចបង្កើនការចោល 
សំរមជាចំហ ឬដុត។

៣៧   Virali Gokaldas, Mumbai, India: Waste Picker-Run Biogas Plants as a Decentralized Solution, June 2012 and Sarintip Tantanee and Suthi Hantrakul, 
Municipal Waste Management Challenges of Urbanization: Lesson Learned from Phitsanulok, Thailand, January 2019 should both references be 
here like this?
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មូលដា្ឋេនគេឹះនេគោលនយោបាយ និងបេតិភូកម្មអំណាចដល ់
អង្គភាពននសមេេប់គេប់គេងសេវាកម្មគេប់គេងសំណល់រឹងនៅ 
ខេត្តបាត់ដំបង មានគេប់គេេន់ ដេលអាចធ្វើឱេយវិស័យនេះដំណើរ 
ការតាមបេកេតីបាន។ ទោះយ៉េងណាក្តី អនុសសន៍ខាងកេេម 
នឹងជួយធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវអភិបាលកិច្ចនេសេវាកម្មគេប់គេង 
សំណល់រឹងដោយផ្អេកលើការវិភាគភាពខា្លេំង ភាពខេសាយ ឱកាស  
កតា្តេគំរមកំហេងខាងលើ។

តមេូវឱេយមានការសមេបសមេួលតាមវិស័យ ជាពិសេស 
ទាក់ទងនឹងការចូលរួមពីសង្កេត់។ 

ចេបាប់ អនុញ្ញេតចេបាស់លាស់ហើយថា ឱេយមានការធ្វើបេតិភូកម្ម  
និងតេូវមានឆន្ទៈខ្ពស់ពីសង្កេត់ និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទេទៀត ដើមេប ី
ឱេយការសមេបសមេួលមានភាពបេសើរឡើង ប៉ុន្តេតេូវមានវិធានការ 
ដើមេបីធ្វើកិច្ចការនេះបាន។ ខាងកេេមនេះ គឺជាអនុសសន ៍
ដេលបានផ្តល់ជូន ដើមេបីកេលម្អបញ្ហេនេះ៖

•   តេវូរៀបចំកិច្ចបេជំុបេចំាតេមីាស ដើមេបីបង្កើនការសមេបសមេលួ  
និងការជជេកសន្ទន។ កិច្ចបេជុំនេះគួរតេ រៀបចំឡើង 
ដោយសលាកេុង។

•   ការចាត់តាំងតំណាងសង្កេត់ ដោយផ្តេតខា្លេំងលើក្នុងការគេប ់
គេងសំណល់រឹង ដេលនឹងជួយសមេួលដល់ការអនុវត្តឱេយបាន 
កាន់តេល្អបេសើរនៅទូទាំងកេុង។ ពួកគេតេូវតេមាននូវទំហ ំ
ការងរចេបាស់លាស់មួយដេលមានការឯកភាព  និងទទួល 
ស្គេល់ដោយសលាកេុង។

•   បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមមានការពេញនិយមខា្លេំងនៅក្នុង 
បេទេសកម្ពុជា ជាពិសេសហ្វេសប៊ុក និងតេលេកេេម ដេលជា 
បេភពមិនគិតថ្លេ ហើយគួរតេតេូវបានបេើដើមេបីបង្កើនការជឿ 
ទុកចិត្តពីសធារណៈ និងការសមេបសមេួល។

•   សលាកេុងគួរខិតខំបេឹងបេេង ដើមេបីគំទេដល់ពេឹត្តិការណ ៍
គេប់គេងសំណល់រឹងនន ដេលរៀបចំដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ផេសេងៗ ពេេះវាបង្កើនការជឿទុកចិត្ត និងការចូលរួមរបស ់
សធារណជន។

•   សលាកេុងគួរចាត់បុគ្គលិកមួយរូប ដើមេបីគេប់គេងចំណុច 
ដេលបានរៀបរប់ខាងលើនេះ។

មិនមានការតេួតពិនិតេយ និងការអនុវត្តសកម្មភាពល្មើសទេ។  
ចេបាប់គូសបញ្ជេក់ពីសកម្មភាពល្មើស និងការផាកពិន័យ ប៉ុន្តេ 
យន្តការគេប់គេង និងវិធានការមិនតេូវបានកំណត់ចេបាស់លាស ់
នោះទេ។ ខាងកេេមនេះ គឺជាអនុសសន៍ដេលបានផ្តល់ជូន  
ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេនេះ៖

•   សលាកេុងគួរតេបង្កើតកេុមតេួតពិនិតេយដេលទទួលបន្ទុកលើ 
ការតេួតពិនិតេយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម(កេុមហ៊ុនសុីន ទេី កេុមហ៊ុន 
លៀប លឹម និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទេទៀតដេលចូលរួមក្នុងវិស័យ 
គេប់គេងសំណល់រឹង)។

•   ផេនការអនុវត្ត គឺជាសមាសធាតុចំាបាច់នេការគេប់គេងសំណល់ 
រឹង ទោះយ៉េងណាក្តីដោយសរតេខ្វះភាពចេបាស់លាស ់
ទាក់ទងនឹងតួនទី និងទំនួលខុសតេូវ ការអនុវត្តតេូវបាន 
ណេនំឱេយធ្វើជាដំណាក់កាលៗជាមួយ នឹងបេព័ន្ធផ្តល ់
ដំណឹងជាមុន។ ជាពិសេស ឧទាហរណ៍ពីកេុមហ៊ុនពិស្ហុលោក 
(Phitsanulok) របស់បេទេសថេបានបង្ហេញថា អង្គភាព 
ននឆ្លើយតបទៅនឹង “សំណើរសុំកិច្ចសហការ” ដេល 
ជាបេភេទបេព័ន្ធពេមានមួយដេលកមេនឹងឈានទៅដល ់
ការពិន័យណាស់។

•   ដើមេបីអនុញ្ញេតឱេយមានការពងេឹងការអនុវត្ត វាក៏មានភាព 
ចាំបាច់ដេរក្នងុការបង្កើតសូចនករដេលមានបេយោជន៍ 
សមេេប់ការតេតួពិនិតេយផងដេរ។ ជាទសេសនៈ សូចនករទាំង 
នេះតេូវមានការពេមពេៀងលក្ខណៈថា្នេក់ជាតិ បើទោះបីជា 
ការអនុវត្តសកលេបងអាចតេូវបានធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបង 
ក៏ដោយ។

•   កម្មវិធីគឺចាំបាច់ណាស់ដើមេបីបង្កើនបេសិទ្ធភាពការតាមតាម 
រយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដូចជា ហ្គេហ្គេនីខេមបូឌា (GoGreen  

Cambodia ) ជាដើម។ លើសពីនេះទៅទៀតមានតមេូវការ 
ចំាបាច់សមេេប់ពាកេយស្នើសំុដេលតេវូបានបេើបេេស់ជាលក្ខណៈ 
ឯកជនដោយអង្គភាពរដា្ឋេភិបាលសមេេប់ការតាមដាន។

•   មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្តគួរតេចាត់តាំងបុគ្គលិកមា្នេក់សមេេប់សេវាកម្ម 
អនុវត្ត និងតេួតពិនិតេយ។
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២.៦.២. ការទុកដក់ និងការញេក

ភាពខា្លេំង ភាពខេសាយ ឱកាស កតា្តេគំរមកំហេង

•   សលាកេុងផ្តល់ធុងសំរម 
សធារណៈមួយចំនួន។

•   សកម្មភាពញេកធា្លេប់មាន 
រួចមកហើយ ហើយដោយសរ 
វិស័យមិនផ្លូវការ បានផ្តល ់
សេវាកម្មដល់ផ្ទះសមេេប ់
ការទាញយកធនធានពីវត្ថ ុ
ដេលអាចកេច្នេបាន។

•   យុទ្ធនការននមិនបាន 
ទទួលជោគជ័យខា្លេំងទេ 
ក្នុងការញេកសំណល់សរីរង្គ 
នពេលកន្លងមក។

•   ធុងស្តុកសំរមធំៗ កំពុងខ្វះ 
នៅតាមផេសារនិងតំបន់ដេល 
មិនផ្តល់សេវា។

•   ខ្វះការរៀបចំដើមេបីសមេួល 
ដល់ការបេើបេេស់ធុងស្តុក 
សំរម (ជាពិសេសតាមផេសារ)

•   ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហេសំរម 
នៅមានកមេិតខ្ពស់ប៉ុន្តេ 
បេជាជនជេើសរីសមិន 
កេលម្អទំលាប់របស់ពួកគេ។

•   យទុ្ធនការកន្លងមកមានរយៈ 
ពេលខ្លីណាស់ហើយបាន 
ដកចេញនូវភាគីពាក់ព័ន្ធ 
សំខាន់ៗដូចជាអ្នកគេប់គេង 
ផេសារជាដើម។

•   សមាសធាតុជាចេើននេ 
ការគេប់គេងសំរម ដូចជា 
ចំណេះដឹងអំពីចេបាប់និង 
ការយល់ដឹងអំពីសកម្មភាព 
កេឆ្នេមិនតេូវបានសធារណ 
ជនយល់ចេបាស់នោះទេ។

•   មានថវិកាសធារណៈសមេេប់
សកម្មភាពគេប់គេង 
សំណល់រឹង។

•  កេលម្អសកម្មភាពទីផេសារ  
និងការបណ្តុះបណា្ដេល (រួម 
ទាំងការបណ្តុះបណា្ដេលគេ ូ
បង្គេល) បានបង្ហេញនូវ 
ជោគជ័យនៅកន្លេង 
ផេសេងទៀត។

•  ផេសារនិងអាជីវកម្មធំៗ  
ភាគចេើនមានទីតាំងស្ថិតនៅ 
កណា្ដេលសង្កេត់ស្វេយបោ៉េ  
ដូច្នេះវាសកសមសមេេប ់
សកម្មភាពចាប់ផ្តើម។

•  កេងុ (ជាពិសេសផេសារ) បង្កើត 
នូវបរិមាណសំណល់សរីរង្គ 
យ៉េងចេើន ហើយមានកន្លេង 
ធ្វើដាក់ជីកំប៉ុសសេេប់ដេល 
តេៀមដើមេបីទទួល។

•   បង្កើនធុងស្តុកសំរម 
សធារណៈអាចកាត់បន្ថយ 
ការបង់បេេក់សមេេប ់
សេវាកម្មបេមូលផ្លូវការ។

•   ការមិនអើពើពីភាគីពាក់ព័ន្ធ 
សំខាន់ៗ (ដូចជាអ្នកបោស 
សមា្អេតផេសារ) ពីដំណើរការ 
រៀបចំផេនការ និង 
ការបណ្តុះបណា្ដេលធ្វើឱេយ 
មានគមា្លេតចំណេះដឹង 
និងការប្តេជា្ញេចិត្ត។

•   ការផ្តល់ឧបករណ៍ព័ត៌មាន  
និងសេវាកម្មមិនគេប់គេេន់  
ដល់អ្នកបង្កើតសំរមបង្កឱេយ 
ទំលាប់ក្នុងការញេក 
សំរមមិនបានល្អ

•   កង្វះកិច្ចពេមពេៀងជាផ្លូវការ  
អាចនំឱេយមានភាពបរជ័យ 
នៅក្នុងខេសេសង្វេក់តម្លេ។

ការគំទេមួយចំនួនតេូវបានផ្តល់ជូន ដោយការដាក់ធុងសំរម 
សធារណៈ និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងប៉ុន្តេជាទូទៅនៅ 
មានកមេិត និងគ្មេនផេនការចេបាស់លាស់។ ការវិភាគភាពខា្លេំង  
ភាពខេសាយ ឱកាស ការគំរមកំហេង ខាងលើនំឱេយមានអនុសសន៍ 
ដូចខាងកេេម។

មានតមេូវការបង្កើនការដាកធុងសំរម និងធុងស្តុកសំរម 
សធារណៈឱេយចំតាមផេនការ។ ជាមួយនឹងចូលរួមពីតំណាង 
គេប់គេងសំណល់រឹងថា្នេក់សង្កេត់ ការកំណត់ទីតាំងសមេេប់ដាក ់
ធុងអាចមានភាពងយសេួលជាងមុន ក៏ដូចជាអាចទាញយកមក 
វិញនូវថ្លេសេវាបេមូលដេរ។

•   ធុងស្តុកសំរមសធារណៈតេូវការជាចាំបាច់នៅតំបន់សង្កេត ់
ដេលមិនទាន់មានសេវាល្អ។ ដើមេបីកាត់បន្ថយការគំរមកំហេង 
នេការមិនបង់បេេក់សេវាសមេេប់សេវាកម្មបេមូលសំរម  
សលាកេុងគួរតេផ្តលសិទ្ធិអនុញ្ញេតឱេយទៅតំណាងគេប់គេង 
សំណល់រឹងថា្នេក់សង្កេត់ ដើមេបីបេមូលថ្លេសេវាបេចាំខេដើមេប ី
បង់ទៅកេុមហ៊ុនសុីន ទេី ជាពិសេសកន្លេងដេលដាក់ធុងស្តុក 
សំរមសធារណៈ។

•   ការញេកសំរមមានតិចតួចបំផុត កេេពីវិស័យកេច្នេកេច្នេ 
កេេផ្លូវការដេលកំពុងរីកចមេើន។ ដើមេបីបង្កើនទមា្លេប់នេ 
ការញេកសំរម ធុងសំរមដោយឡេក និងទីលានចាក់សំរម  
គួរតេតេូវបានផ្តល់ និង/ឬបានបង្ហេញបេេប់។ 
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•   វាពិតជាមានសរៈសំខាន់ណាស់ដេលភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជា 
អ្នកគេប់គេងផេសារ អ្នកបោសសមា្អេត អ្នកបេមូលនិងតំណាង 
សង្កេត់ មាននូវថាធាតុចូលអំពីទីតាំងដាក់ធុងសំរម និង 
ធុងស្តុកសំរម ដើមេបីធានថាវាអាចបំពេញនូវសេចក្តីតេូវការ។

ការអប់រំ និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ចាំបាច់តេូវតេជា 
ការកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងដេលមានរយៈពេលវេង និងមាន 
ឧបករណ៍ដេលល្អបេសើរជាងមុន។ យុទ្ធនការលើកកម្ពស ់
ការយល់ដឹងជាចេើនតេូវបានអនុវត្តនពេលកន្លងមក ទោះបីជាវា 
នំឱេយយើងសមេេចបានការអនុវត្តការញេកសំរមខ្លះមកហើយក ៏
ដោយ ក៏វាបានតេឹមរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណេះ។

•   យុទ្ធនការគួរតេតេូវបានអនុវត្តឱេយមានរយៈពេលវេងជាជាង 
គេេន់ធ្វើតេពីរបីថ្ងេ។ មានការណេនំឱេយធ្វើរយៈពេល ៦០ ថ្ងេ  
ដោយរៀបឱេយមានលក្ខណៈជាពេឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាព 
បណ្តុះបណា្ដេលជាបន្តបន្ទេប់។ យុទ្ធនការទាំងនេះក៏គួរតេ 
រួមបញ្ចូលនូវសរក្នុងកាត់បន្ថយសំរមផងដេរ ជាពិសេស 
នៅតាមផេសារ និងសលារៀន (ដោយការយកនូវកាបូប  
និងដបទឹកដេលអាចបេើឡើងវិញបាន ។ល។)

•   ពេឹត្តិការណ៍បណ្តុះបណា្ដេលគេូបង្គេល បង្កើនមូលដា្ឋេន 
ចំណេះដឹង ហើយដូច្នេះបរិមាណព័ត៌មានតេូវបានផេសព្វផេសាយ 
ទូលំទូលាយ។ តំណាងសង្កេត់ សលាកេុង និងបុគ្គលិក 
មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត អ្នកស្ម័គេចិត្ត អ្នកគេប់គេងផេសារ ។ល។ គឺជា 
បេក្ខជនដេលល្អបំផុតដើមេបីកា្លេយជាគេូបង្គេល និងគួរតេ 
ទទួលបានវិញ្ញេបនបតេសមេេប់ការងរនេះ។

•   សកម្មភាពនេការអនុវត្ត តេូវតេកំណត់គោលដៅទៅរកអ្នក 
បង្កើតសំរម អ្នកសមា្អេត និងអ្នកបេមូល ពីពេេះវាជាចំណុច 
ខេសាយបំផុតនៅក្នុងបេព័ន្ធ។ ជាពិសេសនេះរួមមានអ្នក 
សមា្អេតតាមផេសារ អ្នកលក់ដូរ អាជីវកម្ម បុគ្គលិកកេុមហ៊ុន 
សុីន ទេី និងកេុមហ៊ុនលៀប លឹម គេួសរជាដើម។

•   ចំណេះដឹងទូទៅលើបេធានបទសំខាន់ៗអាចតេូវបានធ្វើឱេយ 
បេសើរឡើង។ យុទ្ធនការនេះគួរតេរួមបញ្ចូលនូវបេធានបទ 
ជាចេើនរួមមាន ការអនុវត្តចេបាប់ កន្លេងកេច្នេ សរៈសំខាន ់
នេអេតចាយ និងកន្លេងកេច្នេផេសេងទៀត ។ល។

•   កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងផ្នេកទីផេសារនពេលកន្លងមកនៅមាន 
កមេិតនៅឡើង ទាំងរយៈពេលអនុវត្ត និងភាពនេការទទួល 
ខុសតេូវ។ វាចេបាស់ណាស់ថាសមា្ភេរៈ និងកិច្ចខិតខំបេឹងបេេង 
ផ្នេកទីផេសារអាចតេូវបានកេលម្អឱេយបានល្អបេសើរជាង។

ការអនុវត្តក្នុងការទុកដាក់សំរម និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 
គួរតេស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផេនការ ដោយផ្តេតលើ 
ចរន្តសំរមជាក់លាក់មួយ។ ដោយសរតេមានអ្នកបង្កើតសំរម 
ចេើន នៅទូទាំងកេុង ការអនុវត្តការបង្កើនការទុកដាក់ និងការលើក 
កម្ពស់ការយល់ដឹងអាចតេវូបានធ្វើឡើងនៅតេមឹផ្នេកណាដេលអាច 
គេប់គេងបាន ដោយផ្តេតលើចរន្តសំរមដេលអាចទាញយកធន 
ធានបានចេើនបំផុត។ ខាងកេេមនេះគឺជាអ្វីដេលតេូវបានណេនំ៖

•  ផេសារគឺជាអ្នកបង្កើតធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងកេុង និងផលិត 
សំណល់សរីរង្គ។ គេបានផ្ដល់អនុសសន៍ថាឱេយកំណត ់
គោលដៅលើផេសារធំបំផុតជាមុន និងពិសេសគឺសមេេប ់
ការទាញយកធនធានពីសំណល់សរីរង្គសមេេប់កន្លេង 
ធ្វើជីកំប៉ុស។

•  ដោយសរសង្កេត់កណា្ដេលមានបេជាជនចេើន និងមានចំនួន 
អាជីវកម្មចេើន វាគួរតេជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតបន្ទេប់។

២.៦.៣. ការបេមូលសំរាម

ខណៈពេលដេលវិស័យបេមូលផ្លូវការ និងកេេផ្លូវការមាន 
សកម្មភាពខា្លេំង ហើយអាជា្ញេធរពិតជាបានផ្តល់ការគំទេ  
តេការសមេបសមេួល ការបណ្តុះបណា្ដេល និងការចូលរួមព ី
សធារណជននៅមានភាពខ្វះខាតចេើននៅឡើយ។ ការវិភាគ 
ភាពខា្លេំង ភាពខេសាយ ឱកាស និងការគំរមកំហេង ខាងលើនំឱេយ 
មានអនុសសន៍ដូចខាងកេេម៖

មធេយាបាយល្អ និងលឿនបំផុត ដើមេបីគំទេលើការញេកសំរម 
ដល់ផ្ទះ គឺដើមេបីលើកកម្ពស់ និងផ្តល់លទ្ធភាពបន្ថេមទៀតដល ់
វិស័យបេមូលកេេផ្លូវការដេលសកម្ម។ អ្នកបេមូលសំរមតាម 
ដងផ្លូវ និងតាមទីលានចាក់សំរម ៨០% គឺជាស្តេី និងកុមារ  
ដូច្នេះការផ្តល់ការបណ្តុះបណា្ដេល និងឧបករណ៍នឹងជួយឱេយពួកគេ 
អនុវត្តសេវាកម្មរបស់ពួកគេបានបេសើរជាងមុនបេកបដោយ 
សុវត្ថិភាព។ អនុសសន៍មួយចំនួន មានផ្តល់ជូនដូចខាងកេេម៖

•  ពេឹត្តិការណ៍បណ្តុះបណា្ដេលទៀងទាត់តេូវបានធ្វើ
ឡើង ដើមេបីអប់រំអំពីបញ្ហេសុខភាព សេវាបេមូលផ្លូវការ 
ការទុកដាក់សំរម និងការអនុវត្តចេបាប់ ។ល។

•  ការចូលរួម គឺជាការចាំបាច់ក្នុងការស្វេងយល់ពីបញ្ហេបេឈម 
របស់ពួកគេ និងស្វេងរកដំណះសេេយដើមេបីជួយក្នងុការទាញ 
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ភាពខា្លេំង ភាពខេសាយ ឱកាស ការគំរមកំហេង

•  បេតិបត្តិករបេមូលផ្លូវការ  
កំពុងទាញយកធនធាននេ 
សំណល់ទីកេុង។

•  តំបន់សធារណៈតេូវបាន 
ថេទាំដោយធនឧបត្ថម្ភ 
សធារណៈ។

•  វិស័យកេេផ្លូវកា រគឺជាអ្នក 
បេមូលធំជាងគេទី ២  
ដេលសកម្ម និងជាសំខាន ់
ក្នុងទាញយកធនធាន 
ពីវត្ថដេលអាចកេច្នេបាន

•  សេវាកម្មបេមូលជាផ្លវូការមិន 
មានភាពសីុសង្វេក់គ្នេ និង 
មិនតេវូបានផេសព្វផេសាយឱេយបាន 
ទូលំទូលាយនៅឡើយ។

•  អ្នកបង្កើតសំរមជាចេើនមាន 
ទសេសនៈមិនល្អចំពោះសេវាកម្ម 
បេមូលផ្លវូការ។

•  អ្នកបង្កើតសំរមជាចេើនមិន 
បង់ថ្លេបេមូលសំរមទេ។

•  អ្នកបេមូលផ្លវូការចំណាយ 
ពេលវេលាចេើនក្នងុការបេមូល 
សំរមតាមផេសារដេលរយប៉ាេយ 
មិននៅក្នងុធុងសំរម។

•  មានថវិកាសធារណៈ 
គេប់គេេន់សមេេប់សកម្មភាព 
សំណល់រឹង។

•  អាជា្ញេធរសធារណៈមាន 
សិទ្ធិបេមូលថ្លេគេប់គេង 
សំណល់រឹង។

•  បណា្ដេញបេមូលសំរមក 
្រៅផ្លូវការគឺរឹងមាំ ហើយមាន 
ជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងបេទេស 
ដទេទៀតបានបង្ហេញថា 
ការចូលរួមរបស់ពួកគេអាចន ំ
ឱេយខិតខំបេឹងបេេងក្នុង 
ការទាញយកធនធានពីសំរម 
កាន់តេបានចេើនថេមទៀត។

•  ការខកខានមិនបានកត់សមា្គេល់  
និងបញ្ចូលអ្នកបេមូលសំរម 
ទាំងអស់ថាជាផ្នេកមួយនេ 
ខេសេសង្វេក់តម្លេគេប់គេង 
សំណល់រឹង នំឱេយការទាញ 
យកធនធានពីសំរម 
មានកមេិតទាប។

•  កង្វះការសមេបសមេួលនិង 
កិច្ចពេមពេៀងជាមួយអ្នក 
បេមូលផ្លូវការនោះនៅពេល 
មានការបេេបេួលសកម្មភាព 
បេមូលសំរម គឺមាន 
ការគំរមដល់និរន្តរភាពនេ 
សេវាកម្មទាំងនោះ។

•  ការញេកសំរមដេលបាន 
បេមូលតាមផ្ទះគឺជារឿយៗ 
មិនទទួលបានជោគជ័យទេ។

យកធនធានពីសំរមដេលមានការគេប់គេងចេបាស់លាស់ 
និងបរិមានចេើនជាងមុន។

អ្នកបេមូលសំរមផ្លូវការគួរតេបោះពុម្ព និងផេសព្វផេសាយសេវាកម្ម 
របស់ពួកគេហើយធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពដើមេបីឆ្លុះបញ្ចេំងពីការផា្លេស ់
ប្តូរ។ ការផ្តល់កាលវិភាគចេបាស់លាស់ និងសេវាកម្មជាក់លាក់  
អាចកេបេេមុខមាត់ របស់ពួកក្នុងកេសេភ្នេកសធារណៈ ហើយ 
អាចនឹងសូមេបីតេការទាញយកថ្លេដើមមកវិញ។ ខាងកេេមនេះ 
តេូវបានណេនំជាពិសេស។

•   បោះពុម្ពតារងពេលវេលានៅលើវិក្កយបតេបេចាំខេ និងចេករំ
លេកជាមួយសលាកេុងដើមេបីធ្វើការផេសព្វផេសាយនៅលើបណា្ដេ
ញសង្គម។

•   គេយល់ឃើញថា អ្នកបេមូលផ្លូវការបានយល់
ពេមបេមូលសំណល់រឹងដេលបានញេកហើយ។ 
នៅពេលចរចារលើសេវាកម្មបន្ថេម កាលវិភាគសេវាកម្មគួរ
តេតេូវបានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព ដើមេបីឆ្លុះបញ្ចេំងពីកិច្ចពេមពេៀង 
(ដេលគួរធ្វើជាផ្លូវការ)។

•   ការពិភាកេសាគួរតេតេូវបានលើកឡើង 
ថាតើតំណាងសង្កេត់អាចបេមូល និងបង់ថ្លេសេវាបេមូលក្នុង
នមតំណាងតំបន់ដេលមិនទទួលបានសេវាបានឬទេ។

២.៦.៤. កន្លេងកេច្នេ និងបោះចោល

កន្លេងកេច្នេ និងបោះចោល តេូវបានវាយតម្លេយ៉េងលម្អិតបន្ថេម 
ទៀតនៅក្នុងផ្នេកទី ៤៖ “ការធ្វើឱេយបេសើរឡើងអាជីវកម្មកេច្នេក្នុង 
កេុងបាត់ដំបង”។ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយចំណុចខាងកេេមនេះ 
បំពេញន័យឱេយអនុសសន៍ដេលបានផ្តល់រួចមកហើយនៅក្នុង 
ការពិភាកេសាផ្នេករងនេះ។

ជាពិសេស ចេបាស់ណាស់ថាមានតមេូវការដើមេបីពងេឹងការយល់ដឹង 
ឱេយកាន់តេបេសើរឡើងក្នុងចំណមអេតចាយ និងអ្នកបង្កើតសំរម  
ការសមេបសមេួលរវាងងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យ និងការញេក 
សំរមឱេយបានល្អជាងមុន។ សមេេប់គោលដៅរយៈពេលវេង  
ការអភិវឌេឍទីលានចាក់សំរមថ្មីបេកបដោយស្តង់ដារបរិស្ថេន 
តេឹមតេូវ គឺមានសរៈសំខាន់ណាស់។
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២.៦.៥. ជេើសរើសតំបន់ធ្វើយុទ្ធនាការ

ទាក់ទងនឹងការជេើសរីសតំបន់យុទ្ធនការ (សកលេបង) ក្នុងសង្កេត់សមេេប់ការសកលេបងសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ពិតជា 
មានសរៈសំខាន់ណាស់ដើមេបីបង្ហេញពីសវតាររ និងសូចនករសំខាន់ៗ។

ភាពខា្លេំង ភាពខេសាយ ឱកាស កតា្តេគំរមកំហេង

•   សិបេបកម្មកេច្នេបា្លេស្ទកិកេច្នេ 
ថង់បា្លេស្ទកិ ជាសេវាកម្ម 
កេច្នេដេលស្តង់អេតចាយមិន 
ផ្តល់ឱេយ។

•   ខមភីដ (COMPED) ផ្តល់ 
សេវាធ្វើជីកំបុ៉សដេលកេងុ 
ផេសេងទៀតនៅកម្ពជុាមាន 
ទាន់មាន។

•   អេតចាយមួយចំនួនកេេពី 
នៅទីលានចាក់សំរមកំពុង 
បេមូលថង់បា្លេស្ទកិសមេេប់ 
សិបេបកម្មកេច្នេបា្លេស្ទកិ។

•   សំណល់រឹងចមេះុបច្ចបុេបន្ន 
តេវូបានបញ្ជនូទៅកេមុហុ៊ន  
COMPED បណា្ដេលឱេយ 
ចំណាយលើបេតិបត្តកិារ 
កាន់តេខ្ពស់។

•   កន្លេងទាញយកធនធាន  
កំពុងតេវូបានបេើបេេស់។

•   ថ្លេដើមបេតិបត្តកិារខ្ពស់ជាង 
តម្លេលក់ជីកំបុ៉ស។

•   មិនមានយន្តការ និងថវិកា  
(នៅថា្នេក់អាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន)  
ដើមេបីបដិភាគហិរញ្ញវត្ថ ុ
ដល់សកម្មភាពញេកសំរម 
និងទាញយកធនធាន។

•   បេជាជនទូទៅ និងអេតចាយ 
ខ្លះហក់មិនដឹងថាថង់បា្លេស្ទចិ 
អាចយកទៅកេច្នេបានទេ។

•   ផេសារបង្កើតនូវបរិមាណ 
សំណល់សរីរង្គយ៉េងចេើន។

•   បេសិនបើទីលានចាក់សំរមថ្ម ី
តេវូបានប្តរូទៅចមា្ងេយ ១៥ គី 
ឡូម៉េតេឆ្ងេយពីកន្លេងបច្ចបុេបន្ន  
នោះវានឹងបង្កើតឱកាស 
សមេេប់អ្នកបេមូលសំរម 
ដើមេបីសនេសំបេេក់ដោយយក 
កាកសំណល់ទំាងនោះទៅ។

•  កង្វះការសមេបសមេលួ 
មុនពេលការបិទទីលាន 
ចាក់សំរម អាចប៉ះពាល់ដល់ 
បេតិបត្តកិាររបស់កេមុហុ៊ន 
ខមភីដ(COMPED) និង 
កន្លេងទាញយកធនធាន

គមេេងសាកលេបងមុនៗក្នុងការញេកសំរាម  
ការបេមូល និងការធ្វើជីកំប៉ុស

ផេសារបឹងឈូកផេសារថ្ម ី(១៣មករ) ផេសារណាត់/ផេសារធំ (ផេសារកណា្ដេល) 
និងផេសារភូពុយធា្លេប់បានសហការជាមួយកេុមហ៊ុន COMPED  
សមេេប់ការញេកសំរម ដឹកជញ្ជូន និងធ្វើជីកំប៉ុសពីសំណល ់
សរីរង្គ។ កេុមហ៊ុនសុីន ទេី គឺទទួលបន្ទុកក្នុងការបេមូល និង 
ដឹកជញ្ជូនសំណល់សរីរង្គទៅឱេយអង្គការខាំេផេដ។ លទ្ធផលបាន 
បង្ហេញថាការសកលេបងទទួលបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេលខ្លី  
ប៉ុន្តេនៅទីបំផុតការញេកសំរមបានបញេឈប់។ ទោះបីហក់ដូចជា 
គ្មេនការតេួតពិនិតេយ និងវាយតម្លេតេូវបានធ្វើឡើងក៏ដោយ ក៏វា 
ទំនងជាការសកលេបងមិនបានជោគជ័យ ពេេះវាមានរយៈពេល 
ខ្លីពេក ដោយគ្មេនការបេេសេ័យទាក់ទងគេប់គេេន់រវាងភាគ ី

ពាក់ព័ន្ធ (រួមទាំងអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន) និងកង្វះការលើកទឹកចិត្ត 
ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ។

បញ្ហេដំបូងពីរ គឺមេនទេនទៅងយសេួលក្នុងការកេតមេូវបើមាន 
ការតាំងចិត្តមុតមាំ។ ការសកលេបងអាចតេូវបានពងេីកដោយមាន 
សកម្មភាពបន្ថេម ហើយភាគីពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមតាំងពីដំបូង។  
នេះគឺជាហេតុផលមួយក្នុងចំណមហេតុផល ដេលមានការស្នើ 
ឱេយបង្កើតកិច្ចពេមពេៀងជាមួយអ្នកគេប់គេងផេសារ និងអ្នកបេមូល 
ផ្លូវការមុនពេលអនុវត្តយុទ្ធនការណាមួយ ពីពេេះការគំទេ  
និងការយល់ដឹងរបស់ពួកគេគឺចាំបាច់ដើមេបីទទួលបានជោគជ័យ  
(ជាពិសេសជាមួយអ្នកបេមូល ពេេះការលាយឡំវិញនេសំណល់រឹង 
ក្នុងកំឡុងពេលបេមូល ររំងដល់ការញេកនៅនឹងបេភព) ។
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ការលើកទឹកចិត្តផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ គឺមានការលំបាកជាងមុនក្នុង 
ការដោះសេេយបើគ្មេនបេភពមូលនិធិចេបាស់ លាស់ ដេលជាផ្នេក 
នេបេព័ន្ធដេលមាន។ ខណៈពេលដេលមានករណីសិកេសាមួយព ី
គមេេងអាយជីអ៊ីអេស ( IGES ) បានបង្ហេញពីការចរចាអំព ី
ការសនេសំសំចេ ដេលអាចធ្វើទៅបានទាក់ទងទៅនឹងសំណល់រឹងដេល 
តេូវបានបង្វេរចេញពីទីលានចាក់សំរម (ហើយធ្វើបានសមេេចជា 
មួយផេសារបឹងឈូក) វាកាន់តេមានភាពស្មុគស្មេញសមេេប់ចំនួន 
អ្នកទទួលផលចេើន។ ដូច្នេះវាទំនងជាពិបាក និងមានដំណើរការ 
យូរជាងនេះជាមួយកេុមហ៊ុនសុីន ទេី ហើយមិនតេូវបានណេនំឱេយ 
អនុវត្តភា្លេមៗនោះទេ ប៉ុន្តេគួរតេតេូវបានពិចារណាសមេេប់ការធ្វើ 
ផេនការរយៈពេលវេង។ ផ្ទុយទៅវិញ គេបានផ្ដល់អនុសសន៍ឱេយ 
លើកកម្ពស់ការបេកួតបេជេង មទនភាព និងការទទួលស្គេល ់
ជាសធារណៈក្នុងរយៈពេលខ្លី ដូចដេលបានឃើញនៅកេុង 
ស៊ូរ៉េបាយ៉េ។

លើសពីនេះទៀតនៅពេលទមា្លេប់របស់អ្នកបង្កើតសំរម និង 
អ្នកបេមូលសំរមមានការលំបាកក្នុងការផា្លេស់ប្តូរណាស់ គេបាន 
ផ្ដល់អនុសសន៍ឱេយមានយុទ្ធនការរយៈពេលវេងជាមួយនឹង 
ការអនុវត្តជាជំហន  ដើមេបីរៀបចំផេនការបង្កើនធុងសំរម  
និងធុងស្តុកសំរម ក៏ដូចជាការធ្វើទីផេសារ ការបណ្តុះបណា្ដេល  
និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង។ គួរមានបុគ្គលិកពេញម៉េង 
អនុវត្តសកម្មភាពទាំងនោះ ដើមេបីធាននូវធ្វើការជាមួយអ្នកបង្កើត 
សំរម ដើមេបីបង្កើនការយល់ដឹង និងឆ្លើយឆ្លងសំណួរ។

តំបន់គោលដៅដេលទទួលបានការណេនាំ 
សមេេប់ធ្វើយុទ្ធនាការ

គេបានផ្ដល់អនុសសន៍ឱេយអនុវត្តការសកលេបងញេកសំរម  
ដោយផ្តេតលើការទាញយកធនធានពីសំណល់សរីរង្គជាពីរ 
ជំហ៊េន គឺទីមួយនៅផេសារធំៗក្នុងមូលដា្ឋេនចំនួន ៥ និងទី ពីរ 
នៅកណា្ដេលសង្កេត់ស្វេយបោ៉េ។ មូលហេតុមានដូចខាងកេេម៖

សមេេប់ផេសារ៖

•   ការបង្កើតសំណល់រឹងមានបរិមាណខ្ពស់ រហូតដល់ ២០%  
នេសំណល់ទីកេុងទាំងមូល) ដេលភាគចេើនជាសំណល ់
សរីរង្គ)

•   បេព័ន្ធគេប់គេងសំណល់រឹងដេលមានសេេប់ដូចជាអ្នកបោស 
សមា្អេតផេសា ការទុកដាក់ និងការបេមូល

•   គេួសរខ្លះយកសំណល់របស់ពួកគេទៅបោះចោលនៅផេសារ  
ប៉ុន្តេបើមានចំណុចតេួតពិនិតេយខ្លះៗនោះនឹងជួយធ្វើឱេយបេសើរ 
ឡើងនូវការតេួតពិនិតេយ និងការអនុវត្ត (ហើយបេហេល 
នឹងទទួលបានកមេេមកវិញ)

•   សមាជិកសហគមន៍ជាចេើនដើរទិញឥវា៉េន់នៅផេសារ ដូច្នេះ 
យុទ្ធនការតាមផេសារនឹងកាន់តេទូលំទូលាយ

•   អ្នករីសកេេផ្លូវការមកពីទូទាំងកេុង មកបេមូលសំរមដេល 
អាចកេច្នេឡើងវិញបាន ដេល នំឱេយមានការពងេីកវិសលភាព 
កាន់តេទូលាយ និង មធេយាបាយដើមេបីសហការគ្នេ។

  សមេេប់សង្កេត់សា្វេយបោ៉េ៖

•   សង្កេត់នេះមានបេជាជនចេើនជាងគេ និងមានអាជីវកម្ម 
មួយចំនួនធំ

•   មានផេសារបីក្នុងចំណមទីផេសារធំជាងគេទាំង៥ 
•   ជាកន្លេងដេលភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិចូលទសេសន 

ចេើនជាងគេ
•   មានស្ថេប័នឯកជន និងសធារណៈ
•   យុទ្ធនការផេសព្វផេសាយពីមុនស្តីពីការគេប់គេង សំណល ់

រឹងនៅតាមទី បេជុំជនតេូវបានធ្វើភាគចេើននៅក្នុងសង្កេត់នេះ 
ជាពិសេសនៅតាមបណ្ដេយផ្លវូលេខ១ លេខ២ និងលេខ៣។

២.៦.៦. មេរៀនបន្ថេមទៀតដេលបានអនុវត្តទូទាំងបេទេស 
ស្តីពីការគេប់គេងសំណល់រឹងក្នុងកេបខណ្ឌវិមជេឈការ

 ដោយបានចេញផេសាយនៅថ្ងេទី ២៧ ខេសីហ ឆ្នេំ២០១៥  
អនុកេឹតេយលេខ១១៣ ស្តីព”ីការគេប់គេងសំរម និងសំណល់រឹង 
ទីកេុង” បង្កើតតួនទី  និងទំនួលខុសតេូវនៅគេប់កមេិតទាំងអស ់
នេរដា្ឋេភិបាលក្នុងគោលបំណងធ្វើវិមជេឈការការទទួលខុសតេូវក្នុង 
ការគេប់គេងសំរមដល់ថា្នេក់មូលដា្ឋេន។ អនុកេឹតេយនេះក៏បង្ហេញព ី
តមេូវការសមេេប់ការញេកសំរម ការទុកដាក់ ការសមា្អេត  
ការបេមូល ការដឹកជញ្ជូន ការកេច្នេសំរម និងការគេប់គេងទីលាន 
ចាក់សំរម។ ការតមេូវឱេយបង់ថ្លេសេវា និងការពិន័យចំពោះ 
ការល្មើសចេបាប់ ក៏មានចេងផងដេរ។ ដោយផ្អេកលើការវិភាគ 
ស្ថេនភាពទូទៅនៅកេុងបាត់ដំបង នំឱេយយើងអាចទាញចេញ 
ជាមេរៀនបន្ថេមមួយចំនួនទៀតសមេេប់ការអនុវត្តអនុកេឹតេយ 
លេខ ១១៣។
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ការធ្វើបេតិភូកម្មទៅថ្នេក់ឃុំ/សង្កេត់

គោលបំណងសំខាន់មួយនេអនុកេឹតេយ គឺធ្វើវិមជេឈការការទទួល 
ខុសតេូវក្នុងការគេប់គេងសំរមទៅថា្នេក់កេេមជាតិ។ បញ្ហេនេះនៅ 
តេតេូវអនុវត្តឱេយបានយ៉េងពេញលេញ។ ក្នុងករណីខេត្តបាត់ដំបង  
សលាកេុងតេូវបានផ្តល់ការទទួលខុសតេូវលើការគេប់គេងសំរម  
តេមិនមានការធ្វើបេតិភូកម្មបន្តទៅដល់ថា្នេក់ឃុំសង្កេត់ទេ ទោះប ី
មានការចង់ចូលរួមពីថា្នេក់ឃុំ/សង្កេត់ក៏ដោយ។ ការធ្វើបេតិភូកម្ម 
ទៅថា្នេក់កេេមទៀតនឹងមានបេសិទ្ធភាពខា្លេំង សមេេប់ការបេេសេ័យ 
ទាក់ទងព័ត៌មាន និងការអនុវត្តសកម្មភាពនៅថា្នេក់មូលដា្ឋេន។  
ការកសងសមត្ថភាពសមេេប់ថា្នេក់កេេមជាតិក៏នៅមានការខ្វះ 
ខាត ហើយជាទូទៅមានការយល់ដឹងទាបអំពីបញ្ហេបច្ចេកទេស  
និងគោលនយោបាយ  ដោយមានការបណ្តុះបណា្ដេលតិចតួច 
ប៉ុណ្ណេះ។

កំណត់គោលដៅការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 
ដេលបេសើរជាងមុន

ការងរសំខាន់ៗ កំពុងតេូវបានធ្វើជាមួយនឹងយុទ្ធនការអប់រំ  
ឧទាហរណ៍ធ្វើដោយនយកដា្ឋេនអប់រំបរិស្ថេន នេកេសួងបរិស្ថេន។  
ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយ យុទ្ធនការទាំងនេះមានរយៈពេលខ្លី  
(ជាធម្មតាមួយថ្ងេ) ហើយមានបេសិទ្ធភាពតិចតួច។ ដើមេបីឱេយ 
សហគមន៍ផា្លេស់ប្តូរទមា្លេប់ដេលរស់សុេំយូរមកហើយ យុទ្ធនការ 
គួរតេតេូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេលវេងជាជាងគេេន់តេបេើពេល 
ពីរបីថ្ងេ។ គេបានផ្ដល់អនុសសន៍ឱេយមានដាក់គោលដៅរយៈពេល  
៦០ថ្ងេ ដោយមានពេឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពបណ្តុះបណា្ដេលជា 
បន្តបន្ទេប់។ ជមេើសមួយសមេេប់រដា្ឋេភិបាលនោះគឺការផ្តេត 
ការខិតខំបេឹងបេេងលើទីកេុងណាមួយ ដោយធ្វើការជាមួយ 
ថា្នេក់កេេមជាតិ បន្ទេប់មកធ្វើការតេួតពិនិតេយ និងវាយតម្លេលើ 
បេសិទ្ធភាពនេយុទ្ធនការ ដើមេបីចម្លងទៅធ្វើនៅកេុងផេសេងទៀត។

អនុកេឹតេយនេះមានលក្ខណៈបេេកដបេជា  និងចេបាស់លាស់លើ 
តមេូវការសមេេប់ការគេប់គេងសំណល់រឹង (ការញេក ការវេចខ្ចប់  
ការទុកដាក់ និងការបោះចោល)។ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយ  
ជាទូទៅមិនមានការទាក់ទងចេបាស់លាស់ជាមួយអ្នកបង្កើត 
សំរមទេ (គេួសរ ហង ភោជនីយដា្ឋេនជាដើម)។ មនុសេស 
ភាគចេើនមិនបានដឹងទេថាការរកេសាសំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេ  
និងសំរមផេសេងៗញេកពីគ្នេ គឺជាតមេូវការសេបចេបាប់ ឬថា 
សំរមតេូវតេតេូវវេចខ្ចប់ឱេយបានតេឹមតេូវ។ ជាផ្នេកមួយនេយុទ្ធ 
នការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ឧបករណ៍ជាក់ស្តេងគួរតេតេូវ 

បានអនុវត្ត ហើយគោលការណ៍កាត់បន្ថយសំរមគួតេតេូវបាន 
ដាក់បញ្ចូលផងដេរ។ ឧទាហរណ៍អគរផ្ទះល្វេង និងបូរីគួរតេ 
តេូវមានធុងសំរមដាច់ដោយឡេក សមេេប់ការបេមូលផ្លូវការ  
ឬក៏អេតចាយអាចបេមូលបាន។ មា្ចេស់លំនៅឋានគួរតេទទួលបាន 
ការអប់រំអំពីសំណល់រឹងណា ដេលអាចបេមូលលក់ទៅឱេយអេតចាយ  
(ឧទាហរណ៍ ខិត្តបណ្ណ និងបណ្ណបេកាស) ហើយការងរដេលធ្វើ 
ដោយអ្នកបេមូលកេេផ្លូវការទាំងនេះគួរតេតេូវបានទទួលស្គេល់។  
ជមេើសមួយទៀតគឺតេូវវេចខ្ចប់សំណល់រឹងកេច្នេបាននៅក្នុងថង់ថា្លេ  
ដើមេបីឱេយអេតចាយមើលឃើញ កុំឱេយពួកគេរវល់តេសេេយគេប់ថង់  
ដេលជាហេតុធ្វើឱេយជេុះសំរម។

ផេនការគេប់គេង ផេនការសកម្មភាព និងថវិកាបេចាំឆ្នេំ 

ថវិកាដេលបានផ្តល់ទៅសលាកេុងជាទូទៅមានកមេិតទាប។  
លើសពីនេះទៀត កេុងននមិនបេើបេេស់ថវិកានេះ បេកប 
ដោយបេសិទ្ធភាពទេ។ ក្នុងករណីខេត្តបាត់ដំបង ថវិកាបេមាណ  
១៤០.០០០ ដុលា្លេរអាមរិក តេូវបានផ្តល់ឱេយបេតិបត្តិករឯកជន 
មួយដោយមានកិច្ចសនេយាធូររលុង និងមិនតមេូវឱេយមានការញធ្វើ 
របាយការណ៍។ ជាមួយនឹងថវិកាតិចតួច ការណេនំអំពីរបៀប 
ក្នុងការចំណាយនឹងធានបាននូវការចាយលុយឱេយសមនឹងថ្លេ 
ចំណាយ។ រដា្ឋេភិបាលកណា្ដេល និងថា្នេក់កេេមជាតិគួរតេឯកភាព 
គ្នេលើផេនការថវិកាលម្អិត ដេលតេូវមានលទ្ធផលចេបាស់លាស់។  
បញ្ជអីាទិភាពគួរតេតេវូបានបង្កើតឡើង ភា្ជេប់នឹងផេនការសកម្មភាព  
និងថវិកាចំណាយលម្អិតទៅនឹងសកម្មភាពដេលបានជេើស 
រីស។ នៅពេលថវិកាតេូវបានផ្តល់ទៅសលាកេុង ការធ្វើកិច្ច 
សនេយាបេកបដោយតមា្លេភាព ការធ្វើរបាយការណ៍ និង 
ការតេួតពិនិតេយ ចាំបាច់តេូវតេមាន។

តមេូវការក្នុងកិច្ចសនេយាបេកបដោយភាពបេេកដបេជា 
ចេបាស់លាស់សមេេប់អ្នកផ្តល់សេវាឯកជន

ដោយសរកិច្ចការគេប់គេងសំរមភាគចេើនតេូវបានផ្តល់ទៅឱេយ 
វិស័យឯកជន ដូចនេះសលាកេុងគួរតេមានភាពចេបាស់លាស ់
ជាងមុនលើតមេូវការ និងកិច្ចសនេយា។ កិច្ចសនេយាដោយ 
យកលទ្ធផលជាមូលដា្ឋេនជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាឯកជន គួរតេូវ 
បានយកមកបេើបេេស់។ ឧទាហរណ៍កេុងគួរតេធ្វើការជាមួយ 
វិស័យឯកជន និងពិគេេះយោបល់ជាមួយបេជាជន ដើមេបីបង្កើត  
និងទាក់ទងពីកាលវិភាគបេមូល និងការងរសមេេប់ដំណើរការ។  
បេជាជននឹងដឹងថាពេលណាសំរមនឹងតេូវគេមកបេមូល ដេល 
អាចជួយសមេួលដល់ការបេមូលសំរម និងកេលម្អសោភណភាព 
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កេុង។ ធ្វើដូចនេះអាចឱេយអ្នកបង្កើតសំរមអាចគោរពតាមអនុកេឹតេយ 
 ដោយរកេសាទុកសំរមនៅផ្ទះរហូតដល់ថ្ងេបេមូល។ អាជា្ញេធរកេុង 
នៅតេបេឈមនឹងការចេឡំអនុកេឹតេយទាក់ទងនឹងរឿងដេលកេសួង 
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលស្គេល់ថាការសលាក្នុងការធ្វើកិច្ច 
សនេយាទៅអ្នកផ្តល់សេវាគេប់គេងសំរម។

ការបេកួតបេជេង និងគណនេយេយភាព 
ជាងមុនពីវិស័យឯកជន

ការដំណើរការកិច្ចសនេយាបេកបដោយតមា្លេភាព និងការបេកួត 
បេជេងគឺតេូវបានលើកទឹកចិត្ត។ ជាទូទៅមានតេបេតិបត្តិករ 
ឯកជនមួយប៉ុណ្ណេះ ដេលទទួលខុសតេូវក្នុងការបេមូលសំរម 
នៅក្នុងកេុងមួយ (មានពីរនៅខេត្តបាត់ដំបង)។ ការធ្វើឱេយ 
មានការបេកួតបេជេងកាន់តេចេើននៅក្នុងសេវាកម្មបេមូលសំរម 
ជាមួយនឹងកិច្ចសនេយាដេលមានតមា្លេភាព និងជាសធារណៈ  
ដោយមានរយៈពេលកំណត់ (៥-១០ ឆ្នេំ ) នឹងជួយធ្វើឱេយសេវា 
កម្មកាន់តេបេសើរឡើង។ អ្នកម៉េការបេមូលសំរមគួរតេូវបានតាម 
ដាន ដើមេបីធានថាពួកគេបេមូលសំរមនៅគេប់តំបន់ដេលបានធ្វើ 
កិច្ចសនេយា។ ករណីក្នុងខេត្តបាត់ដំបង តំបន់ទាំងមូលដូចជាឃុ ំ
រតនៈមិនមានសេវាអ្វីទាំងអស់។ ការដុតសំរមដើមេបីបង្កើនទំហ ំ
ទីលានចាក់សំរមគួរតេតេូវបានហមឃាត់ ដូចមានចេងក្នុង 
អនុកេឹតេយ។ បញ្ហេនេះ គួរតេតេូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងកិច្ចសនេយា 
នពេលអនគត។

តេួតពិនិតេយឱេយបានទៀងទាត់ និងការពិន័យ 
លើការដុត និងការចោលសំរាម

អនុកេឹតេយនេះបញ្ជេក់យ៉េងចេបាស់តមេូវមិនឱេយដុត ឬចោលសំរម  
ហើយគេដឹងចេបាស់ណាស់អំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថេន និងសុខភាព 
សធារណៈបណា្ដេលមកពីសកម្មភាពទាំងនេះ។ ការដុតសំរម  
និងការចោលសំរមតេងតេមានតម្លេថោកជាងការចោលតេឹមតេូវ  
ហើយតេងតេតេូវបានគេសង្កេតឃើញមាននៅតាមទី ជនបទ 
ដេលគ្មេនបេព័ន្ធបេមូលសំរម។ នៅក្នុងតំបន់ទីកេុង ការអនុវត្តន ៍
របៀវនេះនៅតេមាន បើទោះបីជាមានសេវាកម្មហើយ បើគ្មេន 
ការអប់រំ និងអន្តរគមន៍ពីរដា្ឋេភិបាលទេរឿងនេះនឹងនៅតេបន្ត 
កើតមាន។ ការតេួតពិនិតេយរួមគ្នេឱេយខា្លេំងជាងមុន ជាមួយ 
ការអប់រំបេជាជនដោយគំរមពិន័យ អាចមាននឹងបេសិទ្ធភាព  
(សូមមើលផ្នេកការអនុវត្តចេបាប់) ។ យុទ្ធនការជាវិជ្ជមានស្តីព ី
អត្ថបេយោជន៍នេការបញេឈប់សកម្មភាពទាំងនេះគួរតេអនុវត្ត។

នៅខេត្តបាត់ដំបងបេជាជនជាចេើននំគ្នេបោះចោលសំរម 
នៅផេសារ។ វាគួរតេមានដាក់ស្លេកសញ្ញេ និងបញ្ជេក់ថានេះជារឿង 
ខុសចេបាប់ ហើយការផាកពិន័យអាចនឹងតេូវបានអនុវត្ត។

ទោះបីជាការផាកពិន័យមិនតេូវបានធ្វើក៏ដោយ “ការពេមាន”  
ដេលបេជាជនអាចតេូវបានពិន័យ ឬ “ ស្នើសុំកិច្ចសហការ”  
អាចមានបេសិទ្ធភាព បេសិនបើតេូវបានផេសព្វផេសាយយ៉េង 
ទូលំទូលាយ ដោយហេតុថា បច្ចុបេបន្ននេះបេជាជនពេលខ្លះ 
គត់មិនទាំងដឹងថាពួកគត់អាចនឹងតេូវគេពិន័យនោះទេ។  
ផេនការអនុវត្តចេបាប់ គួរតេតេូវបានបង្កើតឡើងពីមួយថ្ងេទៅមួយ 
ថ្ងេ និងជាជំហនៗ ដោយចាប់ផ្តើមពីការតេួតពិនិតេយដោយបុគ្គលិក 
របស់មន្ទីរបរិស្ថេន និងបេព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានជាមុន។

ការបង់ថ្ងេសេវា

វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការអនុវត្តអនុកេឹតេយឱេយបានតេឹមតេូវ។  
ដោយសរភារកិច្ចគេប់គេងសំរមភាគចេើនតេូវបានផ្តល់ទៅ 
ឱេយវិស័យឯកជន អាជីវកម្មទាំងនេះចាំបាច់តេូវមាន 
ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅខេត្តបាត់ដំបងគេបា៉េន់ស្មេនថា មានអ្នក 
បង្កើតសំរមបេមាណតេ ២៥% ប៉ុណ្ណេះដេលបង់ថ្លេសេវាកម្ម 
គេប់គេងសំរម។ ខណៈពេលដេលមានហេតុផលជាចេើនចំពោះ 
បញ្ហេនេះ (មិនមានថវិកា មិនសបេបាយចិត្តនឹងសេវាកម្ម ។ល។)  
វាពិបាកសមេេប់បេតិបត្តិករឯកជនក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មឱេយបានល្អ  
បេសិនបើពួកគេមិនបានទទួលបេេក់ខេ។ គួរកត់សមា្គេល់ថា 
នៅខេត្តបាត់ដំបង ៨៨%នេបេជាជនបានលក់របស់របរមួយចំនួន 
ទៅឱេយអេតចាយ។ គេួសរនីមួយៗរកបេេក់ចំណូលបានជាមធេយម  
២ដុលា្លេរក្នុងមួយខេពីការលក់ទាំងនោះ ដេលស្ថិតក្នុងចនោ្លេះនេថ្លេ 
បេមូលដេលអនុញ្ញេតដូចមានចេងក្នុងចេបាប់។ ដូច្នេះ វាមានន័យថា 
ការបេមូលសំរមមិនចោទសមេេប់គេួសរតូចៗទេ។

គួរតេឱេយមានយន្តការដេលមានបេសិទ្ធភាពជាងមុន សមេេប ់
ការបេមូលថ្លេឈ្នួល។ ឧទាហរណ៍ថ្លេឈ្នួលអាចតេូវបានបេមូល 
ដោយសលាកេុង ឬបញ្ចូលគ្នេជាមួយអគ្គិសនី (ដូចជានៅ 
ភ្នពំេញ) ឬវិក្កយបតេទឹកនិងចេកបន្តទៅឱេយអ្នកម៉េការបេមូលបេេក់ 
សេបទៅតាមគុណភាពនេសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ ថវិកាមួយ 
ចំនួនក៏គួរតេតេូវបានគេផ្តល់សមេេប់បេតិបត្តិការ និងថេទាំទីលាន 
ចាក់សំរម មិនមេនតេសមេេប់ការបេមូលប៉ុណ្ណេះទេ។ រដ្ឋបាល 
សង្កេត់ក៏អាចទទួលខុសតេូវផងដេរចំពោះការបេមូលថ្លេសេវាព ី
គេួសរនៅតាមតំបន់ដេលបេើបេេស់ធុងស្តុកសំរមសធារណៈ។
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២.៦.៧. សន្និដ្ឋេន

សរុបមក កេុងបាត់ដំបង នៅមានការខ្វះខាតផេនការទាក់
ទងនឹងការគេប់គេងសំណល់រឹងនៅក្នុង កេុងនៅឡើយ។ 
ថ្វីបើមានកង្វះខាតបេបនេះក៏ដោយ ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់
ពីភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ និងឱកាសជាចេើនដើមេបីអភិវឌេឍបេព័ន្ធ
គេប់គេងសំណល់រឹងបេកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងកេុងនេះបាន
ដេរ។ ជាមួយនឹងការរៀបចំផេនការដេលមានភាពល្អបេសើរ និ

ងការសមេបសមេួលក្នុងរយៈពេលវេងតាមជំហនចេបាស់លាស់ 
ដើមេបីធ្វើការកេលម្អការគេប់គេង ការទុកដាក់ ការបណ្តុះបណា្ដេល 
ការយល់ដឹង ការពងេឹងចេបាប់ និងការបេមូលសេវា នោះការគេប់គេ
ងសំណល់រឹងដេលមានភាពល្អបេសើរនឹងអាចសមេេចទៅបានស
មេេប់កេុងបាត់ដំបង។

ផ្នេកទី ៣៖ ការរៀបចំបេព័ន្ធកេច្នេសំណល់រឹងក្នុងកេុងបាត់ដំបង

ការគេប់គេង

សំណល់រឹង

បញ្ជេេបការលើកកម្ពស ់
ការយល់ដឹងសធារណៈ

ក្នុងរយៈពេលវេងបណ្តុះបណា្ដេល
អ្នកបេមូលសំរមទាំងអស់

ការពងេឹងចេបាប់

បេេស័យទាក់ទងនឹង
ភាគីពាក់ព័ន្ធឱេយទៀងទាត់

ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត
ដល់ការសកម្មភាពល្អៗ

ផ្តេតការយកចិត្តទុកដាក់
ការដាក់ធុងសំរមនៅតាម

ទីតាំងដេលចាំបាច់

បង្កើនការបេមូលសំរម 
ឱេយបានទៀងទាត់

(ទីតាំង និងពេលវេលា)
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៣.  ការរៀបចំប្រព័ន្ធក្រច្ន្រសំណល់រឹង 
ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

6

៣.១ ការបង្កើតបេព័ន្ធកេច្នេសំរាម 
ដេលមានបេសិទ្ធភាព 

មកដល់តេង់ចំណុចនេះ របាយការណ៍នេះ បានបេមូលផ្ដុំព័ត៌មាន 
ដេលមានសេេប់ក្នងុសលាកេងុទំាងមូល។ ក្នងុផ្នេកនេះ អនុសសន៍ 
ជាចេើននឹងតេូវបានលើកឡើងក្នុងគោលដៅធ្វើឲេយបេសើរឡើង 
បេព័ន្ធគេប់គេងសំណល់ រឹងក្នុងកេុងបាត់ដំបង។ វិធីសសេ្តនេះ  
រៀបចំបេព័ន្ធគេប់គេងសំណល់រឹងធ្វើយ៉េងណាកំុឲេយមានការបេេបេលួ 
ខា្លេំងទៅលើលក្ខខណ្ឌ និង ថវិកាដេលមានសេេប់ក្នុងសលាកេុង 
ដើមេបីធានឲេយបានភាពងយសេួលក្នុងការអនុវត្តកេេមជំនួយព ី
មា្ចេស់ជំនួយខ្លះជាមួយនឹងការគំទេផ្នេកបច្ចេកទេស ដើមេបីឲេយ 
ការអនុវត្តគមេេងអាចធ្វើទៅបាន។  

បេព័ន្ធគេប់គេងសំណល់រឹងក្នុងសលាកេុងទាំងមូលដេលបាន 
បង្ហេញក្នុងផ្នេកទីមួយ អាចបេើបេេស់ជាគំរូសមេេប់បង្កើត 
យុទ្ធសសេ្តគេប់គេងសំណល់រឹងឲេយមានភាពទូលំទូលាយជាងមុន។ 
ផ្នេកទីពីរ បានបកសេេយយ៉េងលម្អិតអំពីយុទ្ធនការសធារណៈនេ 
ការគេប់គេងសំណល់រឹង ដេលមាន២ដំណាក់កាល ដេលក្នុងនោះ 

ផ្ដេតសំខាន់លើការបង្កើនកន្លេងស្តុក ការធ្វើឲេយបេសើរឡើង 
សេវាកម្មបេមូល និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង។ បន្ទេប់មកទៀត  
ផ្នេកទីបី នឹងលើកយកសកម្មភាពលម្អិត នេគមេេងជំនួយការ 
បច្ចេកទេសមកធ្វើការពិភាកេសា។ ជាចុងបញ្ចប់ ផ្នេកចុងកេេយ  
គូសបញ្ជេក់ពីការចំណាយលើការអនុវត្តសមេេប់ផ្នេកទាំង៣ 
ខាងលើ ដេលតេូវបានបង្ហេញដោយយោងតាមការផ្ដល់ជំនួយព ី
ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ 

ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យល់សេបថា ការញេកសំណល់រឹងនៅនឹង 
បេភព ជាចំណុចគន្លឹះក្នុងការធ្វើឲេយបេសើរឡើងការគេប់គេង 
សំណល់រឹងក្នុងកេុងបាត់ដំបង។ ចំណុចគន្លឹះទាំងនេះ មានចំណុច 
សំខាន់ៗមួយចំនួន រួមមាន ការកេលម្អការគេប់គេងនិងការរៀបច ំ
ផេនការសកម្មភាព ការបង្កើនកន្លេងស្តុក និងការញេកសំណល់រឹង  
ពេមទាំងការកេលម្អសេវាកម្មបេមូល។  រូបភាពទី ២៣ បង្ហេញ 
សកម្មភាពដេលស្នើឡើងសមេេប់អនុវត្តក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នេំកេេយ  
ក៏ប៉ុន្តេមានតេផេនការឆ្នេំទី ១ ប៉ុណ្ណេះ ដេលបានលើកមក 
បង្ហេញជាលម្អិត ដោយហេតុថាសមាសភាពតូចៗជាចេើនមាន 
ភាពងយសេួលក្នុងការពងេីកនពេលអនគត។ 
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Separation and Collection Activities

KEY:

សកម��ព��ប់��ងសំណល់រ�ង- រយៈ��ល��ង

���ំទី១ ���ំទី២ ���ំទី៣

��ី�សទី១ ��ី�សទី២ ��ី�សទី៣ ��ី�សទី៤ ��ី�សទី១ ��ី�សទី២ ��ី�សទី៣ ��ី�សទី១ ��ី�សទី២ ��ី�សទី៣��ី�សទី៤

ដំ�ក់�លទី១៖ ប��ើត��ន�រអនុវត�ច��ប់ ដំ�ក់�លទី២៖   �កល��ងអនុវត�ច��ប់

ដំ�ក់�លប��ើន�រផ��កសំណល់រ�ងនិងយុទ���រ��រណៈ

ដំ�ក់�លទី៣៖  អនុវត���ន�រច��ប់

�រ���តពិនិត������ំ

�ើកកម�ស់�រយល់ដឹងរបស់���ជន�ើ�រ��ប់��ងសំ�មរ�ង

សហ�រនិង�ើកកម�ស់សកម��ព��ប់��ងសំណល់រ�ង����ង�ៀត

ទំ�ក់ទំនង�មួយ��ត�យពីរដងក��ងមួយ���ំ

ផ��រចំនួន៥ធំៗ 

��ន�រ��មូលសំ�មលម�ិត

ស���ត់���យ��� ផ��រធុនតូច និងមធ��ម ស���ត់ចំនួន៣ ស���ត់ចំនួន៣ ស���ត់ចំនួន៣

�រ��ជុំ���ំ��ី�ស
ប��ើត/��ើបច��ប��ន��ពប��ីអ�កតំ�ង
អនុវត���ប់��ងសំណល់រ�ង

ផ��ព�ផ��យ/��ើបច��ប��ន��ព��ន�រ��មូល �ក់ធុងសំ�មនិង�ត់ក���ង�ក់សំ�ម

រូបភាពទី ២៣៖. សកម្មភាពនេការគេប់គេងសំណល់រឹងដេលស្នើឡើងក្នុងកេុងបាត់ដំបង

៣.២. អភិបាលកិច្ច

ដូចដេលបានពិភាកេសាក្នុងផ្នេកមុនៗ ការសមេបសមេួលជាមួ
យភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការចូលរួមពីសហគមន៍ គឺជាគន្លឹះដ៏សំខា
ន់ក្នុងការធ្វើឲេយបេសើរឡើងសេវាកម្មគេប់គេងសំណល់រឹង។ 
លើសពីនេះទៅទៀត ការបង្កើនការខិតខំបេឹងបេេងក្នុងការតាមដា
នជាបេចាំនិងការអនុវត្តចេបាប់នឹងជំរុញបេជាពលរដ្ឋឲេយកេបេេទំលា
ប់របស់គត់ឲេយល្អជាងនេះ។ អនុសសន៍ដេលមានក្នុងផ្នេករងនេះ 
មានគោលដៅគំទេកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងទាំងពីរដេលលើកឡើង។

អនុសាសន៍ ១៖ ការតាមដនសកម្មភាពគេប់គេង 
សំណល់រឹងផេនការពងេឹងការអនុវត្តចេបាប់

•   ដំណាក់កាលទី ១៖ បង្កើតផេនការអនុវត្តចេបាប់
 - បង្កើតផេនការអនុវត្តចេបាប់ អ្នកណាជាអ្នកតេូវចុះអនុវត្ត? 

គួរចុះញឹកញាប់ប៉ុណា្ណេ?

 - ផ្ដល់អនុសសន៍ក្នុងការរអនុញ្ញេតឲេយអ្នកតំណាងការងរ 
គេប់គេងសំណល់រឹងបេចាំសង្កេត់ធ្វើការរយការណ៍ទៅ 
មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត

 - បេើបេេស់បេព័ន្ធពេមាន - ពេមាន២ដង បើនៅតេបន្តអនុវត្ត 
ទើបពិន័យ

 - អប់រំជាសធារណៈអំពីការផាកពិន័យក្នុងការដុត និង  
ចោលសំរមពាសវាលពាសកាល ពេមទាំងចេករំលេក 
ព័ត៌មានថានឹងមានផេនការអនុវត្តការផាកពិន័យ 
នពេលអនគត

 - ដាក់បញ្ចូលការបញ្ចុះតម្លេសមេេប់ជាការលើកទឹកចិត្តក្នុង 
ការញេកសំណល់រឹង

•   ដំណាក់កាលទី ២៖ សកលេបងផេនការអនុវត្តចេបាប់
 - ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចេបាប់កេេយពីធ្វើការអប់រំជាសធារណៈ 

បានទូលំទូលាយ
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 - អនុវត្តបេព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានជាមុន
 - សង្កេត់បេមូលបេេក់ពិន័យបន្ទេប់ពីមានការអនុម័តព ី

មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត

•   ដំណាក់កាលទី ៣៖ ចុះអនុវត្តផេនការអនុវត្តចេបាប់
 - ធ្វើសិកា្ខេសលាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើមេបីតេួតពិនិតេយ 

ឡើងវិញ និង សមេិតសមេេំងផេនការ
 - ចុះផាកពិន័យ

សូចនាករក្នុងការតាមដន

វាពិតជាមានសរៈសំខាន់ណាស់ក្នងុការកំណត់ឲេយបានចេបាស់លាស់ 
នូវសូចនករសំខាន់ៗសមេេប់ធ្វើការតាមដាន។ ជាញឹកញាប់  
សូចនករក្នុងការតាមដានមានចេើនពេក តេមិនមានសរៈ 
សំខាន់។ សូចនករនេការគេប់គេងសំណល់រឹងដេលគួរ 
កំណត់រួមមាន៖ 

•  បរិមាណសំណល់រឹងដេលបានបេមូល (ចំនួនឡានដឹកសំរម 
ដេលចាក់នៅទីលាន)

•  ភាពញឹកញាប់នេការបេមូល
•  អ្នកជិតខាងដេលកេងចំណេញពីសេវាកម្មគេប់គេងសំណល់់រឹង 

 ភាគរយក្នុងការបេមូលថ្លេសេវាកម្មគេប់គេងសំណល់រឹង 
 បរិមាណនិងភាគរយនេសំណល់់រឹងដេលបានយកមកច្នេជា 
ជីកំប៉ុសដោយអង្គការ COMPED (ដើមេបីវាយតម្លេគុណភាព 
នេការញេកសំណល់រឹងនៅនឹងបេភព)

•  អតេេនេការពេញចិត្តរបស់អ្នកបេើបេេស់ (ការស្ទង់មតិជា 
បេចាំមួយ)

•  បរិមាណសំណល់់រឹងដេលបង្កើតដោយមនុសេសមា្នក់ក្នុងមួយថ្ងេ

កម្មវិធីតាមដន

មានកម្មវិធី២បេភេទដេលមានសរៈសំខាន់សមេេប់ការតាមដាន៖  
មួយសមេេប់សធារណៈជនដើមេបីលើកទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមរបស ់
បេជាជនទូទៅ និង មួយទៀតសមេេប់អាជា្ញេធរ។ កម្មវិធីទាំងនោះ  
អនុញ្ញេតឲេយយើងអាចបេមូលសូចនករ ពាកេយបណ្តងឹ ឬការជោគជ័យ  
និងតេួតពិនិតេយឡើងវិញ បានយ៉េងឆប់រហ័ស និងបេកបដោយ 
ភាពងយសេួល។ 

បច្ចបុេបន្ននេះ កម្មវិធីហ្គេហ្គេនីខេមបូឌា ( GoGreen Cambodia )  
អាចបេើបេេស់បានជាសធារណៈក្នុងកេុងបាត់ដំបង។ បើទោះបីជា 

សមត្ថភាពនេកម្មវិធីនៅមានដេនកំណត់នពេលនេះ (កម្មវិធីមាន 
សមត្ថភាព៣មុខក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ ដូចជា តំបន់ដេលតេូវ 
ការឲេយមកយកសំណល់រឹង តំបន់ដេលមានសេវាកម្មល្អ និង តំបន ់
ដេលតេូវការធុងសំរមបន្ថេម) វាអាចបេើបេេស់បានសមេេប ់
តាមដានបានភា្លេមៗ។ ជាពិសេស វាអាចបេើបេេស់បានក្នុង 
កំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនការ ដោយបេើបេេស់រូបភាពទឹកមុខដូចជា 
ទឹកមុខសបេបាយចិត្ត ដើមេបីបង្ហេញថា សំណល់់រឹងតេូវបានញេក 
តេមីតេវូល្អ និង ទឹកមុខមិនសបេបាយចិត្តដើមេបីបង្ហេញថាសំណល់់រឹង 
មិនបានញេក។ ព័ត៌មានអំពីធុងសំរមអាចមានសរៈសំខាន់ផង 
ដេរសមេេប់សង្កេត់ និងអាជា្ញេធរ ដើមេបីយល់ថាតំបន់ណាខ្លះដេល 
កំពុងមានបញ្ហេ។ 

បើទោះបីជាយ៉េងនេះក៏ដោយ កម្មវិធីនេះតេូវការកេលម្អឲេយមាន 
ភាពល្អបេសើរជាងនេះ ដើមេបីតេួតពិនិតេយការតាមដានដេលបានធ្វើ 
ឡើង (ការធ្វើឲេយបេសើរឡើងការស្តុកទុកទិន្នន័យសមេេប់អ្នក 
បេើបេេស់)។ បច្ចុបេបន្ននេះ កម្មវិធីហ្គេហ្គេីនខេមបូឌា ក៏កំពុង 
ស្វេងរកទទួលជំនួយបន្ថេមសមេេប់គោលបំណងនេះ និង  
មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសហការជាមួយអាជា្ញេធរ។ ការបង្កើត 
កម្មវិធីដូចគ្នេនេះសមេេប់ឲេយអាជា្ញេធរធ្វើការបេមូលទិន្នន័យតាម 
ដានលម្អិត ក៏ជាជមេើសអាចធ្វើទៅរួចមួយដេរ។ 

ការតាមដនជាបេចាំ

ដេលល្អបំផុត បុគ្គលិកមា្នេក់ពីមន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត គួរតេតេូវបាន 
ចាត់តាំងក្នុងសកម្មភាពតាមដាន។ វាអាចមានសរៈសំខាន់ក្នុង 
ការបង្កើនសកម្មភាពតាមដានបន្តិចម្ដងៗ អមជាមួយនឹងការធ្វើ 
យុទ្ធនការផេសព្វផេសាយ ដូចច្នេះព័ត៌មាននេផេនការចុះតាមដាននឹង 
បានផេសព្វផេសាយបានចេបាស់លាស់ជាសធារណៈមុនពេលចាប់ផ្ដើម 
សកម្មភាព។ 

•  មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត គួរជួល និងបណ្តុះបណា្ដេលបុគ្គលិកពេញ 
ម៉េងនៅពេលដេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផេនការយុទ្ធនការ

•  បុគ្គលិកនេះគួរបន្តទុកជាបុគ្គលិកពេញម៉េងបើទោះបីជា 
យុទ្ធនការតេូវបានបញ្ចប់

•  បុគ្គលិកនេះ គួរមានតួនទី ក្នុងការកត់តេេ បញ្ហេបេឈម និង  
ព័ត៌មានផេសេងៗទាក់ទងនឹងសកម្មភាពតាមដាន។

•  បុគ្គលិកគួរបេើបេេស់កម្មវិធីហ្គេហ្គេនីខេមបូឌា ក្នងុការតាមដាន  
និង សុើបអង្កេតលើការរយការណ៍ពីសធារណជន។
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•  សកម្មភាពនៅទីលានចាក់សំរមគួរតេូវបានតាមដានយ៉េង 
ហចណាស់ម្ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍។

•  សង្កេត់ទាំងអស់គួរតេូវបានតាមដានយ៉េងហចណាស់ម្ដង 
ក្នុងមួយខេ។

អនុសាសន៍ទី ២៖  
ការបង្កើនការសមេបសមេួលជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

ការបេជុំបេចាំតេីមាស

សកម្មភាពដេលមានសរៈសំខាន់ និងសមញ្ញបំផុត ដេលបាន 
ស្នើឡើងគឺ កិច្ចបេជុំបេចាំតេីមាស ដើមេបីបង្កើតទំនក់ទំនងក្នុង 
ចំណមសហគមន៍ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការគេប់គេងសំណល់រឹងក្នុង 
កេុងបាត់ដំបង។ តេូវបានបំផុសគំនិតដោយការបេជុំបេចាំខេរបស ់
កេុមការងរផ្នេកទឹកស្អេតនិងអនម័យ(WATSAN) ដេលបាន 
រៀបចំឡើងដោយកេសួងអភិវឌេឍន៍ជនបទ ក្នុងរជធានីភ្នំពេញ  
ការបេជុំក្នុងទមេង់បេបនេះតេូវបានស្នើឡើង៖

•  អ្នកតំណាងបេចាំសង្កេត់ តេូវបង្ហេញ ភាពជោគជ័យ បញ្ហេ 
បេឈម និង សំណើ សមេេប់ធ្វើឲេយការគេប់គេងសំណល់រឹង 
មានភាពបេសើរឡើង

•  បន្ទេប់មកទៀត ភាគីពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត (អង្គការកេេ 
រដា្ឋេភិបាល អ្នកបេមូល និង អ្នកអនុវត្ត ។ល។) បង្ហេញ 
តេួសៗអំពីកម្មវិធី និងពេឹត្តិការណ៍របស់ពួកគត់ដេលគេេង 
នឹងធ្វើក្នុងពេលខាងមុខ ដើមេបីអាចបង្ហេញថា ពួកគត់តេូវការ 
គំទេពីសលាកេុង ពេមទាំង ស្វេងរកចំណុចណាខ្លះដេល 
អង្គការកេេរដា្ឋេភិបាល អាចគំទេសលាកេងុ និង សង្កេត់វិញ។ 

•  បេសិនបើអាច ភាគីមួយ គួរបង្ហេញលម្អិតអំពីការសិកេសាថ្មីៗ  
និង លទ្ធផលពីការអនុវត្ត ជាដើម។ កិច្ចបេជុំលើកទី ១ អាច 
បេើបេេស់ជាការបង្ហេញផេនការសមេេប់ការអភិវឌេឍបេព័ន្ធ 
កេច្នេសំណល់់រឹងដេលមានភាពបេសើរឡើង តេកិច្ចបេជំុកេេយៗ 
អាចផា្លេស់ប្ដូរវេនគ្នេក្នុងការធ្វើបទបង្ហេញលម្អិតបេបនេះ។  

•  គួរមានមួយផ្នេកនេការបេជុំជាការពិភាកេសាគ្នេដោយបើកចំហ  
សមេេប់សំនួរផេសេងៗ និង ការចេករំលេកគំនិត ពេមទាំង   
ការពេមពេៀងគ្នេក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជារួម។ 

អ្នកតំណាងការគេប់គេងសំណល់រឹងបេចាំសង្កេត់

លើសពីនេះទៅទៀត វាពិតជាមានសរៈសំខាន់ណាស់ក្នុង 
ការធានថាមានអ្នកតំណាងការគេប់គេងសំណល់រឹងបេចាំសង្កេត ់
នៅរល់ពេលទំាងអស់ ដើមេបីបង្កើនកិច្ចសន្ទនរវាង មា្ចេស់សំណល់់រឹង  
និងអាជា្ញេធរ។ ពួកគត់នឹងមានតួនទី សំខាន់ក្នុងការចេករំលេក 
ព័ត៌មានថ្មីៗ ក្នុងការគេប់គេងសំណល់់រឹង ដូចជា សេវាកម្មបេមូល  
ទីតាំងនេធុងដាំស័្ទរ សេចក្ដីបេកាសថ្មីៗពីអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន ។ល។

ខាងកេេមនេះជាវិសលភាពការងរដេលបានស្នើឡើងសមេេប់  
អ្នកតំណាងការគេប់គេងសំណល់រឹងបេចាំសង្កេត់៖

•  ចូលរួមក្នុងការបេជុំបេចាំតេីមាសជាមួយសលាកេុង ហើយធ្វើ 
ការបេជុំនៅសង្កេត់ភា្លេមៗកេេយពីការបេជុំបេចាំតេីមាសនេះ  
ដើមេបីចេករំលេកព័ត៌មាន។

•  ជាសមាជិកនេទំព័រហ្វេសប៊ុក (Facebook) ឬតេឡេហ្គេេំ  
(Telegram ) ដេលបានបង្កើតឡើងដោយសលាកេុង  
និងចេករំលេកសេចក្ដីបេកាស និងធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពទៅកាន ់
សហគមន៍អំពីសកម្មភាពគេប់គេងសំណល់រឹង

•  ចូលរួមផេសព្វផេសាយអនុកេឹតេយលេខ ១១៣ ជាពិសេស តមេូវការ 
នេការមិនបោះចោលពាសវាលពាសកាល និងដុតសំរម  
ពេមទាំងការបង់ថ្លេសេវាបេមូលសំរមនៅពេលដេលសំរម 
តេូវបានបេមូល។ 

•  ចូលរួមក្នុងការអប់រំសហគមន៍លើការញេកសំណល់នៅ 
នឹងបេភព 

វាជាការចាំបាច់ដេលសលាកេុងយល់ពេម និងចាត់តាំងអ្នក 
តំណាងដូចដេលបានរៀបរប់ខាងលើ ឱេយបានចេបាស់លាស់  
និងគួរមានកិច្ចបេជុំផ្លូវការ និងមានការចុះហត្ថលេខាយល់ពេម 
រវាងចៅសង្កេត់ និងអភិបាលនេគណៈអភិបាលសលាកេុង។ 

បណា្ដេញសង្គម

វាមានភាពសមញ្ញ និងមិនមានចំណាយថវិកាអ្វីសោះ  
ក្នុងការបង្កើត និងរកេសាទុកកេុមបណា្ដេញសង្គមជាមធេយាបាយ 
ទំនក់ទំនងសមេេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចេករំលេកព័ត៌មាន។  
គួរបេើបេេស់ ហ្វេសប៊ុក (Facebook) និងតេឡេហ្គេេំ  
(Telegram ) (បង្កើតជាកេុមសមេេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងទំព័រ 
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សមេេប់សហគមន៍) ដោយសរបណា្ដេញទាំងពីរនេះ តេូវបាន 
បេើបេេស់ជាទូទៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។  

សកម្មភាពដេលស្នើឡើងសមេេប់ការគេប់គេងបណា្ដេញសង្គម 
មានដូចជា៖ 

•  សលាកេុងគួរគេប់គេងគណនេយេយបណា្ដេញសង្គម និង 
គួរចាត់តាំងបុគ្គលិកមា្នេក់ដើមេបីអនុវត្តការងរនេះ។

•  គួរធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពឲេយបានទៀងទាត់ យ៉េងហចណាស់  
ពីរ ទៅបីដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍។

•  សមា្ភេរៈទាំងអស់ដេលបានបង្កើត កំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនការ  
(មើលផ្នេករងបន្ទេប់ទៀត) គួរតេូវបានចេករំលេកឲេយ 
ទៀងទាត់។

•  គួរបង្កើតសញ្ញេរួមមួយបេកបដោយភាពច្នេបេតិដ្ឋ ដេលអាច 
បេើបេេស់នៅគេប់ពេឹត្តិការណ៍ទាំងអស់

•  គួរបង្ហេញពីសរៈបេយោជន៍នេការកេច្នេសំណល់រឹង ការធ្វើ 
ជីកំប៉ុស និងចេករំលេកព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយដេល 
ប៉ះពាល់ដល់បេជាជន  ដូចជា ការអនុវត្តចេបាប់ជាដើម។ 

បុគ្គលិកដេលបានចាត់តាំងសមេេប់អន្តរកម្មភាគ ី
ពាក់ព័ន្ធនិងបណា្ដេញសង្គម

សកម្មភាពដេលបានរៀបរប់ខាងលើតមេវូឲេយមាន ការសមេបសមេលួ  
ការធ្វើផេនការ អន្តរកម្ម និង ការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពសកម្មភាពថ្មីៗ 
យ៉េងចេើន។ មានការអនុសសន៍ថា សលាកេុងតេូវចាត់តាំង 
បុគ្គលិកមា្នេក់ ដើមេបីរៀបចមា្កេរបេជុំបេចាំតេីមាស គេប់គេង និង 
ធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពបណា្ដេញសង្គម និងទំនក់ទំនងទៅវិញទៅមកជា 
មួយភាគីពាក់ព័ន្ធ (និងចូលរួមពេឹត្តិការណ៍របស់ពួកគេ)។  
ខាងសលាកេុងក៏តេូវចូលរួមយ៉េងសកម្មក្នុងការធ្វើយុទ្ធនការ 
ផេសព្វផេសាយ រួមមាន ការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ដេលគេូបង្គេល  
ការសិកេសាអំពីការធ្វើទីផេសារការគេប់គេងសំណល់រឹង ផ្ដល់ជំនួយ 
ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្ដេល និងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នករីសអេតចាយ  
ពេមទាំង ទំនក់ទំនងជាមួយអ្នកគេប់គេងផេសារ  និង/ឬ អ្នកតំណាង 
ការគេប់គេងសំណល់រឹងបេចាំសង្កេត់។

៣.៣. ការស្តុកទុក និង ការញេក

មានកន្លេងស្តុកគេប់គេេន់ និងងយសេួលក្នុងការបេើបេេស់  
អមជាមួយនឹង មានយុទ្ធសសេ្តផេសព្វផេសាយចេបាស់លាស់ អាចជួយ 
ជំរុញឲេយមានការចូលរួមពីសធារណៈជនក្នុងការញេកសំណល់រឹង 
បានកាន់តេចេើន។ អនុសសន៍ខាងកេេមលើកឡើងសមេេប់ជំរុញ 
កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងនេះ។ អនុសសន៍តេូវបានរៀបរប់តេួសៗក្នុង 
ផ្នេករងខាងកេេមនេះ តេនឹងពិភាកេសាលម្អិតក្នុងផ្នេករងបន្ទេប់ដេល 
មានចំណងជើងថា យុទ្ធនការផេសព្វផេសាយ ទំព័រទី ៧៦។

អនុសាសន៍ទី  ៣៖ យុទ្ធនាការតាមដំណាក់កាល និង  
ការកំណត់សំណល់រឹងក្នងុការទាញយកមកបេើបេេស់ឡើងវិញ

យុទ្ធនការតាមដំណាក់កាលតេូវបានដាក់ស្នើឡើងឲេយបង្កើន 
កន្លេងស្ដុក និងសកម្មភាពនេការញេកសំណក់ក្នុងកេុងបាត់ដំបង។  
ចំណុចនេះគួរតេតេូវតាមដាន និងកេសមេួលដើមេបីឲេយកាន់តេទទួល 
បានភាពជោគជ័យតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនេការអនុវត្ត។  
លើសពីនេះទៅទៀត ការផ្ដេតទៅលើ ការទាញយកសំណល់រឹង 
មកបេើបេេស់ឡើងវិញ (សំរមសរីរង្គ និងសំរមស្ងួត ពេមទាំង 
សំរមដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន ។ល។) គួរតេូវបានកេសមេួល 
តាមបេភេទសំណល់រឹងដេលបានបង្កើត និងធនធានដេលអាច 
ទាញយកមកបានចេើនបំផុត ។ 

សំណល់រឹងផេសារនិងសរើរាង្គ

គោលដៅដំបូងគេគឺផេសារធំៗទាំង៥ ដោយសរតេផេសារទាំងនេះ 
បង្កើតសំណល់រឹងក្នងុបរិមាណចេើន និងងយសេលួក្នងុការតាមដាន។  
ផេសារក៏ជាចំណុចបេមូលផ្ដុំនេជីវិតនៅតាមទីកេុង ហេតុនេះ  
ផេសារ អាចមានឥទ្ធិពលទៅកាន់បេជាពលរដ្ឋបានទូលំទូលាយ។  
លើសពីនេះទៅទៀត ជាអនុសសន៍ សំណល់សរីរង្គជាសំណល់ រឹង 
ចមេបងដេលអាចទាញយកធនធានបេើបេេស់ឡើងវិញ ដោយ 
សរតេសំណល់រឹងបេភេទនេះមានបរិមាណចេើន។ យុទ្ធសសេ្ត 
ផេសព្វផេសាយតេូវបញ្ជេក់ឲេយបានចេបាស់ថាសំណល់សរីរង្គ គឺសមេេប ់
អង្គការខមភីដ (COMPED) និងសន្មតថាសំណល់រឹងបេភេទផេសេង 
ទៀតតេូវដាក់ក្នុងធុងទី ២ ដេលអាចបន្តយកទៅមជេឈមណ្ឌល 
ញេកសំរម(MRF) បាន។  
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សំណល់បា្លេស្ទិកក៏អាចជាគោលដៅតាមទីតាំងជាក់លាក់នេផេសារ  
ដូចជា តំបន់ដេលលក់សំលៀកបំពាក់ សេបេកជើង និង តុក្កតា 
ជាដើម។ តំបន់ទាំងនេះបង្កើតបានជាសំណល់បា្លេស្ទិកដេល 
លាយជាមួយនឹងម្ហូបអាហរ (ពីអាហរថ្ងេតេង់និងអាហរសំរន់)  
និងទឹកពីភេសជ្ជៈ។ 

ដើមេបីលើកទឹកចិត្តលើសកម្មភាពញេក គេបានផ្ដល់អនុសសន៍  
ក្នុងការធ្វើឲេយយុទ្ធនការឲេយកាន់តេមានការបេកួតបេជេង គ ឺ
ការផ្ដល់ពានរង្វេន់លើសកម្មភាពញេកសំណល់រឹងដេលជោគជ័យ។ 
លើសពីនេះទៅទៀត បុគ្គលមា្នេក់ៗ មានដូចជា អ្នកលក់  
អ្នកអនម័យ និងអ្នកគេប់គេង គួរតេូវបានទទួលស្គេល់ដោយសរ 
ធារណជន សមេេប់សកម្មភាពឆ្នើមដេលបានធ្វើឡើងក្នុងកំឡុង 
ពេលធ្វើយុទ្ធនការ។

ខណៈដេលអនុសសន៍ក្នងុរបាយការណ៍ផ្ដេតសំខាន់លើការបេកួត 
បេជេងទេង់ទេេយធំមួយសមេេប់ផេសារទាំងអស់ ជាអនុសសន៍  
គួរធ្វើការអនុវត្តសកលេបងជាដំបូងទេង់ទេេយតូចក្នុងផេសារចំនួន២  
និងបេើបេេស់លទ្ធផល និងមេរៀនដេលទទួលបានជាគំរូ សមេេប ់
ពងេីកវិសលភាពទៅផេសារទាំងអស់។ បន្ទេប់ពីផេសារទាំង៥ គេដាក ់
ស្នើឡើងថាផេសារតូចៗ និងផេសារទំនើបជាគោលដៅសមេេប ់
អនុវត្តបន្ត។ 

ទិដ្ឋភាពសំខាន់ផេសេងទៀត គឺការរួមបញ្ចលូការកាត់បន្ថយសំណល់រឹង 
ក្នុងយុទ្ធនការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ជាឧទាហរណ៍  ការលើក 
ទឹកចិត្តឲេយអ្នកដេលទៅផេសារយកកាបូបដេលអាចបេើបេេស ់
ឡើងវិញមកតាមខ្លួន។ 

សំណល់រឹងតាមសាលារៀននិងសំណល់បា្លេស្ទិក

ជមេើសផេសេងទៀង គឺការអនុវត្តបេមូលសំណល់បា្លេស្ទិកតាម 
សលារៀន។  រួមជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថេន វាក៏មាន 
បេសិទ្ធភាពផងដេរក្នុងការអប់រំកុមារអំពីការយល់ដឹងពីបរិស្ថេន។ 
 កេុមហ៊ុនកូកាកូឡា បានធ្វើយ៉េងជោគជ័យក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ក្នុង 
ការផ្ដល់ធុងស្តុកសំណល់រឹងធំសមេេប់បេមូលដបបា្លេស្ទិកក្នុងទីធា្លេ 
សលា អមជាមួយនឹងផា្លេកសញ្ញេ និងសរអប់រំដេលបានចេក 
រំលេកក្នុងសន្និបាតសលា។ សិសេសតេូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនេះ 
 កេេយពីការគោរពភ្លេងជាតិនៅពេលពេឹក និងតេូវបានរំលឹក 
ដោយគេូក្នុងកំឡុងពេលសិកេសា។ បន្ទេប់មកសលាអាចលក់ដប  
ទៅអេតចាយ និងបេើបេេស់ថវិកាបន្តិចបន្តួចនេះសមេេប ់

សកម្មភាពផេសេងៗរបស់សលា។ ការអនុវត្តសកលេបងនេះបាន 
ពងេីកទៅកាន់សលាចំនួ១៧ក្នុងខណ្ឌកំបូល ក្នុងរជធានីភ្នំពេញ 
កេេមជំនួយរបស់គណៈកម្មការទីកេុងស្អេត។ ការយកសកម្មភាព 
នេះមកធ្វើនៅកេុងបាត់ដំបងក៏ជាជមេើសល្អផងដេរ ដោយមាន 
បន្ថេមជាមួយនឹងធុងសំរម ដាច់ដោយឡេកសមេេប់បេមូល 
ថង់បា្លេស្ទិកឲេយសហគេេសបា្លេស្ទិកបាត់ដំបង (BPP)។

សំណល់រឹងតាមសង្កេត់និងសំណល់ស្ងួត

កេេយពីការធ្វើយុទ្ធនការនៅតាមផេសារ គេបានផ្ដល់អនុសសន៍  
ឲេយផ្ដេតសំខាន់លើសង្កេត់កណា្ដេល គឺសង្កេត់ស្វេយបោ៉េ  
និងសំណល់ស្ងួត ពេមទាំងសំណល់ដេលអាចកេច្នេឡើងវិញ 
បាន។ សង្កេត់នេះជាសង្កេត់ដេលមានបេជាជន និងភ្ញៀវទេសចរ 
ចេើនជាងគេ ហេតុនេះសង្កេត់នេះបង្កើតសំណល់ក្នុងបរិមាណ 
ចេើនជាងសង្កេត់ផេសេងទៀត។ ផេនការដេលបានបេើបេេស់ក្នុង 
យុទ្ធនការតាមផេសារ គួរតេូវបានកេសមេួលដោយយោងតាម 
តមេូវការនេសង្កេត់ និងមេរៀនដេលទទួលបាន។ រីឯទីតាំងនិង 
តួនទី អេតចាយក៏គួរតេូវបានកំណត់ផងដេរ។ 

អនុសាសន៍ទី ៤៖ ការបង្កើនចំនួនធុងស្តុក 
សំណល់រឹងជាសាធរណៈ

ការដេលមានធុងស្តកុសំណល់គេប់គេេន់សមេេប់ការញេកសំណល់រឹង  
នឹងជះឥទ្ធិពលខា្លេំង ដល់ខេសេសង្វេក់ផលិតកម្មសំណល់។  
ការបង្កើនធុងសំរម គួរតេូវបានកំណត់ជាដំណាក់កាលតាម 
យុទ្ធនការនីមួយៗ និងផេសារភា្ជេប់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុង 
ការ កេច្នេសំណល់រឹង និងទាញយកធនធានមកបេើបេេស់ឡើងវិញ 
របស់កន្លេងញេកយកវត្ថសំុណល់រឹង (MRF) និងខំភីដ (COMPED) 
(សេចក្តីលម្អិតមាននៅផ្នេក   VIII យុទ្ធនការផេសព្វផេសាយ ទំព័រ៧៦  
ដេលបានរៀបចំនិងងតេូវបានកេសមេួលនិងអនុវត្តនៅតំបន់ថ្មី)។ 

អ្នកតំណាងបេចាំសង្កេត់និងអ្នកគេប់គេងពេមទាំងអ្នកអនម័យ 
ផេសារ គួរកំណត់ទីតាំង សមេេប់ដាក់ធុងដាំស្ទ័រ ជាមួយនឹង  
កេុមហ៊ុន លាភ លឹម និង កេុមហ៊ុន សុីន ទេី កេេមការដឹកន ំ
របស់សលាកេុង។ ធ្វើដូចនេះអាចធានបានទីតាំងដេលល្អ 
បំផុត។ មិនតេប៉ុណ្ណេះ ការបេើបេេស់ និង ការអនុវត្តចេបាប់ ។ល។ 
តេូវបានបង្កើតឡើងថេមទៀត។
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ផេសារ

 ការរៀបចំ ឲេយ មានតំបន់បេមូលឱេយសេួលបួលឡើងវិញ ដើមេបីឱេយ 
អ្នកបេមូលសំរមបេើបេេស់ធុងដាំស្ទ័រ។ មានការស្នើសុំថា  
គួរ កប់ធុងដាំស័្ទរពាក់កណា្ដេល ឬរៀបជាផ្លូវឡើង ដើមេបីបង្កើន 
ភាពងយសេួលក្នុងការបេើបេេស់ធុង។ លើសពីនេះទៅទៀត  
គួរបេើធុងដាំស្ទ័របេភេទមេយា៉េងដេលអាចបិទជិតនៅពេលដេលមិន 
បេើបេេស់ (ឧទាហរណ៍ នៅពេលដេលផេសារបិទ អាចបង្កេរ  
បេជាជនដេលកុំឱេយយកសំណល់រឹងពីផ្ទះមកចោល ដោយមានដាក ់
ស្លេកសញ្ញេសមរមេយដើមេបីឱេយដឹងមុន។ ធុងស្តុកនេះអាចជំនួស 
ធុងស្តុករបស់កេុមហ៊ុន សុីន ទេី ដេលបានដាក់ឲេយបេើបេេស់ និង 
អាចបេើបេេស់បានជាមួយឡានរបស់កេុមហ៊ុនងផងដេរ។

តំបន់ដេលមិនទទួលបានសេវាកម្មគេប់គេេន់ក្នុងសង្កេត់

មានតំបន់ដេលគួរឲេយកត់សមា្គេល់ជាចេើនក្នុងកេុង ដេលមិនទទួល 
បានសេវាកម្មគេប់គេេន់ ដោយសរមូលហេតុជាចេើនមានជាអាទិ៍   
ផ្លូវមានទំហំតូចសមេេប់ឡានបេមូលសំរមចូល ឬតំបន់ដេល 
កេីកេ។ បើទោះបីជាយ៉េងនេះក៏ដោយ តំបន់ទាំងនោះមិនគួរនៅតេ 
បន្តមិនទទួលបានសេវាកម្មបេបនេះឡើយ ដោយឡេក អ្នកតំណាង 
បេចាំសង្កេត់គួរកំណត់ឲេយបានចេបាស់លាស់នូវតំបន់ទាំងនោះ និង 
កន្លេងណាដេលគួរឲេយសលាកេុងមកដាក់ធុងសំរមបន្ថេម ដើមេបី 
បង្កើនភាពងយសេួលនៅក្នុងការបេមូល។

បញ្ហេមួយដេលពាក់ព័ន្ធ គឺការផ្ដល់សេវាកម្មដោយមិនគិតបេេក ់
ក្នុងតំបន់ខ្លះ និងគិតបេេក់ក្នុងតំបន់ផេសេងទៀត។ គេបានស្នើ 
ឡើងថា  សង្កេត់គួរគេប់គេងថ្លេសេវាបេមូលពីតំបន់ដេលមាន 
ធុងសំរមសធារណៈ ដេលនេះនឹងមានពិភាកេសានៅផ្នេកបន្ទេប់។ 

អនុសាសន៍ទី ៥៖ ការអប់រំនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

ការគេប់គេងនេការផា្លេស់ប្តូរទមា្លេប់អនុវត្តតាមផ្ទះ តេូវតេជាកម្មវិធ ី
អន្តរគមន៍រយៈពេលវេង ដេលតេូវកំណត់ជាជំហនអនុវត្តឱេយបាន 
ចេបាស់លាស់ សេបជាមួយនឹងការកើនឡើងនេធុងសំរមសធារណៈ 
បេសិនបើមានលទ្ធផលបេកបដោយចីរភាព។

ការបណ្តុះបណា្ដេលគេូ

ធាតុផេសំនេអនុសសន៍នេះ គឺការកសងសមត្ថភាពឱេយបានលម្អិត  
និងចេបាស់លាស់ក្នុងចំណមអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
មុនពេលចាប់ផ្តើមសកម្មភាពនៅតាមមូលដា្ឋេន។ ក្នុងករណីខ្លះ 
សកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ដេលតមេូវសមេេប់តេអាជា្ញេធរ 
មូលដា្ឋេន (កេុង និងសង្កេត់ / ភូមិ) នឹងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេ 
ឱេយយល់ដឹងអំពីអត្ថបេយោជន៍នេការផា្លេស់ប្តូរអាកបេបកិរិយបាន 
ជាក់ជាពុំខាន។

បេធានសង្កេត់គឺជាគោលដៅសំខាន់នេការបណ្តុះបណា្ដេលគេ ូ
បង្គេល។ ពួកគេមានចិត្តសទរហើយបានយល់ពេមជួបជា 
មួយខាងអេតចាយ និងចេញទៅពិនិតេយមើលតាមផ្ទះក្នុងសេុក  
ពេមទាំងការការពារធុងសំរម។ ពួកគេបានស្នើសុំឧបករណ៍  
និងព័ត៌មានដើមេបីចេករំលេកគំនិត។

បេធនបទនិងសមា្ភេរៈសមេេប់យុទ្ធនាការ 
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

រំលេចយ៉េងចេបាស់ថាមានបេធានបទមួយចំនួននេការគេប់គេង 
សំណល់រឹងដេលសធារណជនទូទៅមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្ដួច។ 
ជាពិសេស តមេូវការនេសមា្ភេរៈដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាននិង 
មិនអាចកេច្នេឡើងវិញបាន ពេមទាំងចេបាប់នេការគេប់គេង 
សំណល់រឹង។ ការផេសព្វផេសាយលើចំណុចទាំងអស់នេះ គួរតេូវធ្វើ 
ឡើងដោយបេើបេេស់សមា្ភេរៈ ដេលសមញ្ញ និងមើលទៅបេប 
សបេបាយៗ។ ចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗដេលខ្វះចនោ្លេះ និងតមេូវឲេយ 
មានការផេសព្វផេសាយទៅកាន់បេជាជនមានដូចជា៖

•  វិធីក្នងុការបង្កើតសំណល់រឹងតិចជាងមុន(បេើបេេស់កាបូបដេល 
អាចបេើបេេស់ឡើងវិញបានជាដើម)

•  ការផាកពិន័យសមេេប់ការចោលសំរមពាសវាលពាសកាល 
និងដុតសំរម

•  កុំបេេប់បេជាជន  តេបង្ហេញគត់ពីវិធីក្នុងការញេកសំណល់រឹង  
(រវាងសំណល់សរីរង្គ និងសំណល់រឹងបេភេទផេសេងៗទៀត)

•  ធ្វើអាទិភាពតាមលំដាប់នេការគេប់គេងសំណល់រឹង បង្កេរ  
បេើបេេស់ឡើងវិញ កេច្នេ ទាញយកជាធនធានបេើបេេស ់
ឡើងវិញ និង បេពេឹត្តិកម្ម
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•  ផ្ដល់ជាបញ្ជីពេញលេញនេអ្វីដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន 
និងវិធីក្នុងការបេមូល

•  បង្ហេញពីសំណល់រឹងណាដេលងយនឹងបង្កការយល់ចេលំ  
ជាជាងសំណល់រឹងដេលបានស្គេល់ចេបាស់ហើយ (ភាគចេើន 
ដឹងថា បា្លេស្ទិកនិងកំប៉ុងអសមាសភាពទាំងអស់នេះ គួរតេូវ 
ធ្វើឡើាចកេច្នេឡើងវិញបាន ចុះចំណេក សំបកបា្លេស្ទិក និង  
សោ្នេវិញ?)

•  សរៈសំខាន់នេការញេកសំណលរឹង ជាពិសេសចំពោះសុខភាព 
និងសមា្ភេរៈផា្ទេល់ខ្លួន

•  អាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន គំទេ ចូលរួម និងអនុម័តលើសកម្មភាព 
ទាំងនោះយ៉េងចេបាស់លាស់

លើសពីនេះទៅទៀត សមេេប់ផេសារ ឧបករណ៍តេូវមានផា្លេំងរូបភាព 
ឲេយបានជាក់លាក់ ក្នុងការញេកសំណល់រឹងជាពីរបេភេទ (សំណល ់
សរីរង្គ និងអសរីរង្គ) ដោយបង្ហេញថាសំណល់រឹងបេភេទណាគួរ 
ដាក់ក្នងុធុងណា ហើយបញ្ជេក់ឲេយចេបាស់ថា អ្វគួីរធ្វើជាមួយនឹងសមា្ភេរៈ 
ដេលមិនសូវបានលើកមកពិភាកេសាដូចជាំ ថង់បា្លេស្ទិកដេលកខ្វក់  
និងបេអប់សោ្នេ។ ជាទូទៅ ការអប់រំគួរតេូវបង្ហេញថា សមា្ភេរៈភាគ 
ចេើនអាចទាញយកធនធានបានបេសិនបើវាស្អេត។ បើទោះបីជា 
យ៉េងនេះក៏ដោយ សរដេលផេសព្វផេសាយតេវូកំណត់រឹង តាមមជេឈមណ្ឌល 
កេច្នេសំណល់រឹងក្នុងមូលដា្ឋេន ឧទាហរណ៍ បេសិនបើមាន 
មជេឈមណ្ឌលកេច្នេសោ្នេ ឲេយកា្លេយទៅជាសមា្ភេរៈដេលអាចបេើបេេស ់
ឡើងវិញបាន។ សរទាំងនេះតេូវបានផេសព្វផេសាយដោយធ្វើបច្ចុបេបន្ន 
ភាពទៅតាមសេវាកម្មដេលមាន។

ធុងដាំស័្ទរ គួរតេូវបានតុបតេងឲេយបានចេបាស់និងដាក់សញ្ញេសមា្គេល ់
ផងដេរ។ ការរៀបចំបេបនេះ គួរតេូវបង្ហេញយ៉េងចេបាស់ផងថា  
អ្វីជាសរីរង្គ។ បេសិនបើមានការភាន់ចេឡំ សំណល់នោះគួរតេូវ 
បានដាក់ក្នុងធុងផេសេងមួយទៀត។ ជារួម ផេសារយល់សេបជាមួយ 
ចំណុចជាចេើនដេលបានបង្ហេញ ដូចជា តមេូវការក្នុងការអប់រ ំ
អ្នកលក់  តមេូវការនេកាលវិភាគបេមូលសំណល់រឹងដេលចេបាស ់
លាស់និងបេកាន់ខា្ជេប់ តមេូវការក្នុងការបន្ថេមធុងសំរម និង 
តមេូវការការអប់រំអំពីបេភេទសំណល់ផេសេងៗ។ ជាពិសេស  
មានចំណុចលើកឡើងថា ការដាក់ធុងស្តុកសំណល់ គួរតេូវបាន 
រួមបញ្ចូលក្នុងកិច្ចសនេយាជាមួយផេសារ។

៣.៤. ការបេមូល 

អនុសាសន៍ទី ៦៖ ការកៀរគរអ្នករើសសំរាមតាមផ្លូវកេេ 
បេព័ន្ធ ដើមេបីធ្វើឲេយសេវាកម្មបេមូលសំរាមកាន់តេ 
ល្អបេសើរជាងមុន

វិស័យកេេបេព័ន្ធមានភាពរឹងមាំណាស់ក្នុងកេុងបាត់ដំបង និង 
ចូលរួមចំណេកយ៉េងចេើនដល់វិស័យកេច្នេសំណល់ លើសពីនេះ 
ទៅទៀត តាមការបា៉េន់ស្មេន មានបេមាណ៨០%នេអ្នករីសសំរម 
តាមផ្លូវ គឺជាសេ្តីនិងកុមារ។ បើទោះបីជាយ៉េងនេះក្ដី ពួកគេកមេ 
នឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ ទាំងនៅពេលរៀបច ំ
ផេនការគេប់គេងសំណល់រឹង និងការធ្វើពិធីអបអរសទរ ពេមទាំង 
លើកទឹកចិត្តថាជាផ្នេកមួយសំខាន់ក្នងុវិស័យសំណល់រឹង។ ការញេក 
សំណល់រឹងនឹងមានបេយោជន៍ដល់ពួកគត់យ៉េងចេើន តេយ៉េងណា 
ក្តពួីកគត់គួរតេវូបានបញ្ចលូក្នងុខេសេសង្វេក់ផលិតកម្មនេការគេប់គេង 
សំណល់រឹងបន្ថេមទៀត។

មានការផ្តល់អនុសសន៍ ឱេយធ្វើទំនក់ទំនងឲេយបានទៀងទាត់  
(យ៉េងហចណាស់២ដងក្នុងមួយឆ្នេំ ) ជាមួយអ្នកបេមូល 
កេេបេព័ន្ធ នៅទីតាំងដេលបានកត់ចំណាំចំនួន២ និងនៅជិត 
កន្លេងទិញលក់អេតចាយ។ ចំណុចទី ១ សមេេប់ការពិភាកេសា  
គួរកំណត់វិធីសសេ្តក្នុងការកេលម្អលទ្ធភាពនេការទាញយក 
ធនធានពីសំណល់ដេលអាចបេើបេេស់ឡើងវិញបាន មានដូចជា  
ការជេើសរីសបេភេទនេថង់ឲេយបានជាក់លាក់ (ថង់ថា្លេសមេេប ់
សំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន ហើយថង់សេអាប់សមេេប់ 
សំណល់ចមេះុ) និងវិធីក្នងុការទុកដាក់សំណល់រឹង (មិនតេវូទុកថង់ 
ចំហ និងកំពប់ ពេេះសកម្មភាពបេបនេះនឹងទទួលបានការផាក 
ពិន័យ)។ វគ្គបណ្តុះបណា្ដេលផេសេងៗទៀតដេលគួរដាក់បញ្ចូល 
មានដូចជា សុខភាពនិងអនម័យ ចេបាប់និងបទបេបញ្ញតិ្ត កាលវិភាគ 
ផ្លូវការនេការបេមូលសំរម និងការគេប់គេងទីលាន (កាត់បន្ថយ 
ការដុតដេលមានគេេះថា្នេក់ ។ល។)។

សកម្មភាពជាមួយអេតចាយដេលតេូវបានផ្ដល់អនុសសន ៍
មានដូចជា៖

•  បណ្តុះបណា្ដេលអ្នកអេតចាយម្ដងក្នុងមួយឆ្នេំ ជាមួយនឹង 
ការលើកទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួច (កាតទូរស័ព្ទ អាវយឺត) លើ 
បេធានបទដូចជា សុវត្ថិភាពការងរ សុខភាពនិងអនម័យ  
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ការគេប់គេងទីលាន ដំណើរការអាជីវកម្ម ចេបាប់ដេលពាក់ព័ន្ធ  
និង ជមេើសក្នុងការទទួលបានការថេទាំសុខភាព ។ល។ 

•  ពិភាកេសាដោយបើកចំហអំពីវិធីជួយពួកគត់ឲេយទាញយក 
ធនធានពីសំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបានចេើនជាងមុន 
ដោយមិនធ្វើឲេយសំរមខា្ចេត់ខា្ចេយពាសវាលពាសកាល។

•  កំណត់វិធីសសេ្តក្នុងការទាញយកធនធានពីសំណល់រឹងដេល 
អាចកេច្នេឡើងវិញ ឲេយបានបេសើរឡើង (មានបេភេទថង ់
ឬធុងសំរមជាក់លាក់ ដើមេបីបង្ហេញពីវត្តមាននេសំណល់រឹងដេល 
អាចកេច្នេឡើងវិញនិង កាត់បន្ថយការកាយយកសំណលរឹង)។ 

•  ចេករំលេកព័ត៌មានថ្មីៗពីការបេជុំបេចាំតេីមាស ពេឹត្តិការណ៍  
ធុងសំរម និង ផេនការបេមូល។

•  ចេករំលេកព័តមានពីចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តតិាមរយៈការបេើបេេស់ 
បណា្ដេញសង្គមបេកបដោយភាពច្នេបេតិដ្ឋជាមធេយាបាយ  
ជាពិសេសលើការចោលសំរមពាសវាលពាសកាលនិង 
ការពងេឹងការអនុវត្តចេបាប់

•  ពងេឹងសរៈសំខាន់របស់ពួកគត់ដោយអបអរសទរគត ់
តាមបណា្ដេញសង្គមកេេយពីវគ្គបណ្តុះបណា្ដេល

គេក៏បានដាក់ស្នើផងដេរថាពួកគត់គួរតេូវចាត់តាំងតំណាងមា្នេក ់
ចូលរួមសកម្មភាពផេសេងៗជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផេសេងៗទៀត  
(ការបេជុំបេចាំតេីមាស យុទ្ធនការផេសព្វផេសាយជាសធារណៈ  
។ល។) និងចេករំលេកព័ត៌មានជាមួយនឹងសហគមន៍ពួកគត ់
ទាំងមូល។ វាជារឿងល្អណាស់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តពួកគត់ក្នុង 
ការបង្កើតជាសមាគម ដោយសរវាអាចផ្ដល់ផលបេយោជន៍ឲេយ 
ពួកគត់ក្នុងរយៈពេលវេង (សូមមើល អនុសសន៍រយៈពេលវេង 
អំពីការធ្វើឲេយអេតចាយមានលក្ខណៈផ្លូវការ ទំព័រទី ១០២)។

អនុសាសន៍ទី ៧៖ ផេនការលម្អិតនេការបេមូលសំរាម

ផេនការនេការបេមូលសំរមមិនតេូវបានចេករំលេកឲេយបាន 
ទូលំទូលាយជាមួយសហគមន៍ទេ បើទោះបីជាមានកាលវិភាគ 
ទូទៅមួយក៏ដោយ។ ទាំងកេុមហ៊ុន សុីន ទេី និង លៀប លឹម  
តេូវបង្កើតផេនទី ជាក់លាក់មួយ ដោយមានបង្ហេញពីកាលវិភាគ 
របស់ពួកគត់និងចេករំលេកឲេយបានទូលំទូលាយតាមរយៈ 
វិក្កយបតេ និងអ្នកតំណាងបេចាំសង្កេត់។ 

ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនការញេកសំណល់រឹង គេបានស្នើឡើងថា  
កាលវិភាគបេមូលដេលមានភាពល្អបេសើរតេូវបានរៀបចំឡើង  
ដោយមានការពេមពេៀងរវាងសលាកេុងនិងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម 
បេមូល។ វាតេូវរួមបញ្ចូល ការដឹកជញ្ជូនសំណល់រឹងមិនមេន 
សរីរង្គទៅមជេឈមណ្ឌលញេកសំរម( MRF) សមេេប់ញេក  
និងសំណល់សរីរង្គទៅអង្គការខមភីដ ( COMPED ) ហេតុដូច 
នេះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតេតេូវបានចូលរួមក្នុងការធ្វើផេនការ 
និងពិភាកេសា។ 

ផេនការបេមូលសំរមគួរតេូវធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព  និងផេសព្វផេសាយជា 
សធារណៈម្ដងទៀតនៅពេលនោះ។ បេសិនបើជោគជ័យ  
កិច្ចសនេយារវាងសេវាកម្មបេមូលទាំងពីរគួរតេូវបានកេសមេួលជាផ្លូវ 
ការដោយរួមបញ្ចូលការកេលម្អ។ កិច្ចពេមពេៀងដេលបាន 
ចុះហត្ថលេខាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធសមេេប់យុទ្ធនការនីមួយៗ 
គួរតេូវបានចាត់ទុកជាគំរូកិច្ចសនេយា តេក៏តេូវមានកេសមេួលដោយ 
យោងតាមមេរៀនដេលទទួលបាន។

ការពិភាកេសាននអំពីសេវាកម្មបេមូលផ្លូវការធ្វើការបញ្ចុះតម្លេដល ់
មា្ចេស់សំណល់រឹងដេលបានអនុវត្តការញេកសំណល់រឹងរបស់ពួកគត់  
អាចតេូវ ចាប់ផ្តើមអនុវត្ត។ ក៏ប៉ុន្តេ វាក៏បានរំពឹងថានឹងចំណាយ 
ពេលយូរក្នុងការទទួលស្គេល់លើបេេក់សនេសំពីការពេមពេៀងលើ 
អតេេមួយ និងពីសំណល់ដេលបានកេច្នេ។ ដូចនេះ បេធានបទនេះ  
តេូវបានរៀបរប់នៅក្នុងផ្នេករងអំពី “អនុសសន៍រយៈពេលវេង”  
ដេលនិយយអំពីការបញ្ចុះតម្លេ និងការស្តេរការទូទាត់ចំណាយ 
លើការគេប់គេងសំរមឡើងវិញ នៅទំព័រទី ១0២។

វិសលភាពការងរដេលបានផ្ដល់អនុសសន៍មានដូចជា៖ 

•  ពិចារណាឡើងវិញនិងលម្អិតអំពីផេនការបេមូលសំណល់រឹង 
ជាក់ស្ដេង ធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព ដើមេបីឆ្លុះបញ្ចេំងពីកំណើននេធុង 
សំរមតាមដំណាក់កាល

•  ធ្ចើបច្ចុបេបន្នភាពផេនការនេការបេមូល 
យ៉េងហចណាស់រៀងរល់៦ខេ

•  ពិភាកេសាជាចំហអំពីការបង្កើនការស្តេរឡើងវិញនេការទូទាត ់
ការចំណាយលើសេវាកម្ម រួមមានការបេមូលនិងការបង់ថ្លេ 
ធុងសំរមសធារណៈនៅតាមសង្កេត់



64

៣.៥. យុទ្ធនាការផេសព្វផេសាយ

ផ្នេករងនេះផ្ដល់បទបង្ហេញពីយុទ្ធនការពីរដំណាក់កាលដំបូង 
ដេលបានស្នើឡើង។ យុទ្ធនការនីមួយៗចាប់ផ្ដើមឡើងដោយ 
បង្ហេញពី ព័ត៌មានទូទៅដេលសំខាន់ៗក្នុងការស្វេងយល់និង 
ការធ្វើផេនការនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗ។ ព័ត៌មាននេះនឹងតេូវចងកេង 
សមេេប់ដំណាក់កាលនពេលអនគតដេលមិនបានដាក់បញ្ចូល 
ក្នុងរបាយការណ៍នេះ។

៣.៥.១. ដំណាក់កាលទី ១៖ ផេសារ

រូបភាពទី ២៥ ផេសារធំៗទាំង ៥ គួរចូលរួមក្នុងការអនុវត្តសកលេបង
មានបង្ហេញជាចំណុចពណ៌កេហមក្នុងរូបភាពទី ២៥ ។

រូបភាពទី ២៥៖ ទីតាំងផេសារ ផេសារទំនើប និង ផេសារតូចៗ 

កំណត់សមា្គេល់

ផ្លូវបេមូលសំរម

ផេសារ

ផេសាររតេី

ផេសារតូច

ផេសារទំនើប

បេភព៖- 
ទិន្នន័យរដ្ឋបាលពីទីភា្នេក់ងរ
សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន
(JICA) ឆ្នេំ២០០១
- ផេនទីចមេុះពី  QGIS
- គំនូសផេនទីតាមបេព័ន្ធ GPS

ទន្លេមេ

ពេំបេទល់សង្កេត់

ផ្លូវដេក

 រង្វង់មូល

គមេេង៖ បង្កើតគំរូអាជីវកម្មសមេេប់ខេសេសង្វេក ់

ផ្គត់ផ្គង់បេកបដោយនិរន្តរភាពសមេេប់កាកសំណល់ 

ដេលអាចកេច្នេឡើងវិញនៅ កេុបបាត់ដំបង  ដោយ 

ផ្តេតលើសំណល់បា្លេស្ទិកនិងសរីរង្គ

រល់ថ្ងេ

បេមូលថ្ងេ ច័ន្ទ  ពុធ សុកេ

បេមូលរៀងរល់ពីរថ្ងេម្តង

បេមូលរល់ថ្ងេអង្គេរ  ពេហសេបតិ៍ សៅរ៍

បេមូលរៀងរល់សបា្តេហ៏

បេមូលរៀលរល់ថ្ងេ

បេមូលថ្ងេ ច័ន្ទ  ពុធ សុកេ

បេមូលរល់ថ្ងេអង្គេរ  ពេហសេបតិ៍ សៅរ៍

សុីន ទេី និងលៀប លឹម

ទីតាំងផេសារនៅបាត់ដំបង
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តារងខាងកេេមបង្ហេញពីព័ត៌មានទូទៅនេផេសារទាំង៥នេះ៖

តារងទី ៨៖ ព័ត៌មានទូទៅនេផេសារទាំង៥

ឈ្មេះផេសារ ផេសារថ្មី  ផេសារណាត់ឬផេសារធំ ផេសារភូពុយ  ផេសារលើ ផេសារបឹងឈូក

ឈ្មេះអ្នក 
គេប់គេងផេសារ 

ឈុន សុភាព សម រី វា៉េន់ ចំរីន សេង សិរីវឌេឍនៈ សៀន ភិវ័ន្ត

លេខ 
ទំនក់ទំនង

០១២ ៩៥៦ ៦២៤ ០១២  ៥៦៥ ២៣៤ ០៨៦ ៨៤៧ ៤៧៥ ០១៧ ៥២៧ ២៨៧

អាសយដា្ឋេន
ភូមិ  ១៣មករ  

សង្កេត ់
ពេេកពេះស្ដេច

ភូមិ ពេេកមហទេព 
សង្កេត់ស្វេយបោ៉េ

ភូមិ អញ្ចេញ  
សង្កេត់អូរចារ

ភូមិកម្មករ  
សង្កេត់ស្វេយបោ៉េ

ភូមិពេេក 
មហទេព  

សង្កេត់ស្វេយបោ៉េ

លក្ខណៈ 
ពិសេសរបស់ផេសារ 

លក់ទំនិញចមេុះ លក់ទំនិញចមេុះ 
ផេសារបោះដុំបន្លេ 

និងផ្លេឈើ
លក់ទំនិញចមេុះ

លក់ទំនិញចមេុះ  
និងបោះដុំបន្លេ 

និងផ្លេឈើ

ចំនួនតូប ៦០៦ ៥២៥ ៧៣៧ ២៤៤ ១០០០

តូបលក់ម្ហូបអាហរ  
បន្លេ និង សច់

២០០ ២០២ ៦០០ ១៤៨ ៤០០

តូបលក់គេឿងទេស  
សំលៀកបំពាក់គេឿង 
អលង្កេរ ។ល។

៤០៦ ៣២៣ ១៣៧ ៩៦ ៦០០

រយៈពេលបើក
ពីម៉េង ៤ពេឹក  

ដល់ម៉េង  
៦ ៣០ នទី លា្ងេច

ពីម៉េង ៥ពេឹក 
ដល់ម៉េង ៦ ៣០  

នទី លា្ងេច
២៤ម៉េង

ពីម៉េង ៦ពេឹក 
ដល់ម៉េង ៦លា្ងេច

ពីម៉េង ៦ពេឹក  
ដល់ម៉េង 
៦លា្ងេច

ការបង្កើតសំរាម

យោងតាមការសមា្ភេសជាមួយ នឹងអ្នកគេប់គេងផេសារ អ្នកអនម័យផេសារ និង សេវាកម្មបេមូលសំរមនៅតាមផេសារទាំងនោះ  
យើងអាចបា៉េន់ស្មេនបរិមាណសំរមបានដូចខាងកេេម៖

ឈ្មេះផេសារ  ផេសារថ្មី  ផេសារណាត់ ឬផេសារធំ  ផេសារភូពុយ  ផេសារលើ  ផេសារបឹងឈូក

បរិមាណសំណល់រឹងសរុប 
ដេលបា៉េន់ស្មេន (តោន/ថ្ងេ)

៤ ៥,៥ ៥,៥ ២ ៧

 សមាសភាពសំណល ់
សរីរង្គដេលបា៉េន់ស្មេន (%)

៧០% ៧០% ៨០% ៧០% ៨០%

បរិមាណសំណល់សរីរង្គ 
ដេលបា៉េន់ស្មេន (តោន/ថ្ងេ)

២,៨ ៣,៨ ៣,៨ ១,៤ ៤,៩
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តារងទី ៩៖ លម្អិតនេសេវាកម្មអនម័យតាមផេសារនីមួយៗ៣៨

ឈ្មេះផេសារ ផេសារថ្មី  ផេសារណាត់ ឬផេសារធំ ផេសារភូពុយ  ផេសារលើ ផេសារបឹងឈូក

ចំនួនអ្នកអនម័យផេសារ ២ ៤ ១២ ១ ៧

បេេក់ខេជាមធេយមសមេេប់អ្នក
អនម័យមា្នេក់ (ដុលា្លេរ/ខេ) 

១២៥ ២០០ ១៣០ ១៥០ ១៥០

ថ្លេសេវាអនម័យដេលអ្នកលក់
បង់ក្នុងមួយថ្ងេ (ដុលា្លេរ/ថ្ងេ)

០,១២៥ ០,០៥ ០,១២៥ ០,១២៥
ពី០,១២៥ 
ទៅ០,២៥

ថ្លេសេវាអនម័យដេលបេមូល
បានក្នុងមួយថ្ងេ (ដុលា្លេរ/ថ្ងេ)

៧៦ ២៦ ៩២ ៣១ ពី ១២៥ទៅ២៥០

ការស្តុក

មានសមា្ភេរៈសមេេប់ស្ដុក៣បេភេទដេលនិយមបេើបេេស់ រួមមាន ធុងសំរម ធុងដាំស្ទ័រ (ជាធម្មតាផ្ដល់ឲេយដោយកេុមហ៊ុន សុីន ទេី)  
និង កន្លេងចាក់សំរមបើកចំហ។ សមា្ភេរៈស្តុកដេលបេើបេេស់តាមផេសារនីមួយៗបានបង្ហេញក្នុងតារងខាងកេេម៖

តារងទី ១0៖ សមា្ភេរៈស្តុកសំរមតាមផេសារនីមួយៗ

ឈ្មេះផេសារ  ផេសារថ្មី
 ផេសារណាត់ 

ឬផេសារធំ
ផេសារភូពុយ ផេសារលើ ផេសារបឹងឈូក

 ចំនួនធុងសំរម ៨ ៣ ១២ ៨ ៨

ចំណុះធុងសំរម (គីឡូ) ៣០ ៣០ ១៥ ១៥ ១៥

កន្លេងចាក់សំរមបើកចំហ ១ ០ ១ ០ មួយចំនួន

បរិមាណសំរមដេលបង្កើតពីផេសារទាំង៥នេះមានបេមាណជិត  
១៧តោនក្នុងមួយថ្ងេដេលបរិមាណនេះលើសពីសមត្ថភាពរ 
បស់មជេឈមណ្ឌលកេច្នេជីកំប៉ុសរបស់ខាំេផេដ (COMPED)  
នពេលបច្ចុបេបន្ន ដេលមានសមត្ថភាពក្នុងការកេច្នេតេឹមតេ 
៨តោនក្នុង១ថ្ងេ ហើយអាចបង្កើនសមត្ថភាពកេច្នេដល់១០តោន 
ក្នុងមួយថ្ងេកេេមការគំទេរបស់យូនីដូ (UNIDO)។  
ហេតុដូចនេះ វាតេូវបានស្នើឡើងថា គួរមានផេនការក្នុងការពងេីក  
មជេឈមណ្ឌលខាំេផេដ ក្នុងឆ្នេំខាងមុខ។ 

សេវាកម្មសមា្អេតនៅតាមផេសារ

តាមរយៈការបេមូលទិន្នន័យបានបង្ហេញថាជាទូទៅ បុគ្គលិកផេសារ 
រួមមានអ្នកអនម័យ  ហើយពួកគត់មានតួនទី សំខាន់ពីរគឺ ជូត  
និង បោស ពេមទាំងបេមូលសំរមពីតាមតូបទាំងអស់ទៅចោល 
នៅធុងសំរមនៅខាងកេេផេសារដេលទុកឲេយសេវាកម្មបេមូល  
មកបេមូល។ ជាទូទៅ អ្នកលក់បង់ថ្លេសេវាបន្តិចបន្តួចបេចាំថ្ងេ 
សមេេប់សេវាកម្មនេះទៅផេសារ។ សេចក្តីលម្អិតនេសេវាកម្មនេះតាម 
ផេសារនីមួយៗមានបង្ហេញក្នុងតារងទី ៩៖ 

៣៨   Iសរីនធីប ថានថានី(Sarintip Tantanee) និងសុទ្ធី ហនតេេកុល (Suthi Hantrakul) បញ្ហេបេឈមក្នុងការគេប់គេងសំរមទីកេុងនេនគររូបនីយកម្ម៖មេរៀនទទួលបានពី 
Phitsanulok បេទេសថេ(មករ ២០១៩)
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ពណ៌នពីកន្លេងចាក់សំរមបើកចំហ

ទំហំបេមាណ ៥មx៦មx០,៨ម  

ព័ទ្ធដោយជញ្ជេំងបេតុង  

នៅខាងកើតផេសារ

មិនមាន
ទី ធា្លេទំនេរ 

នៅជិតធុងដាំស្ទ័រ
មិនមាន

គំនរសំរម 

នៅជុំវិញផេសារ

 ចំនួនធុងដាំស្ទ័ររបស់កេុមហ៊ុន សុីន ទេី ០ ១ ២ ១ ០

ចំណុះធុងដាំស័្ទរ (តោន) ០ ៤ ៤ ៤ ០

ធុងសំរមសមេេប់ញេកសំរម គ្មេន គ្មេន គ្មេន គ្មេន គ្មេន

ការបេមូល

ការបេមូលផ្លូវការ

Table ១១ ក្នុងចំណមផេសារទាំង៥ ផេសារបឹងឈូកគឺជាផេសារតេមួយគត់ដេលធ្វើការបេមូល និង ដឹកជញ្ជូសំរមដោយខ្លួនឯងទៅចាក់នៅ 
ទីលាន។ បើទោះបីជាយ៉េងនេះក្ដី ក៏ផេសារបឹងឈូកតេូវបង់ថ្លេទីលានទៅកាន់កេុមហ៊ុន សុីន ទេីផងដេរ ដេលមានតម្លេបេហក់បេហេលទៅ 
នឹងថ្លេសេវាកម្មបេមូលនេផេសារផេសេងទៀត។ ការអនុវត្តនេការបេមូលនឹងពណ៌នក្នុងតារងទី ១១៖

តារងទី ១១៖ការបេមូលសំរមនៅតាមផេសារ

 ឈ្មេះផេសារ ផេសារថ្មី ផេសារណាត់ ឬផេសារធំ ផេសារភូពុយ  ផេសារលើ ផេសារបឹងឈូក

កេុមហ៊ុនផ្ដល ់
សេវាកម្មបេមូល

កេុមហ៊ុន សុីន 
ទេី

កេុមហ៊ុន សុីន ទេី កេុមហ៊ុន សុីន ទេី កេុមហ៊ុន សុីន ទេី ផេសារផា្ទេល់

ចំនួនឡានសមេេប ់
ដំណើរការបេមូល

១ ២ ១ ១ ២

ពណ៌នពីឡាន 
បេមូល

ឡានដេលមាន 
បេព័ន្ធសង្កត់

- ឡានដេលមានបេព័ន្ធ 
សង្កត់សមេេប់សំរម 

នៅខាងកេេធុងដាំស្ទ័រ
- ឡានមកស្ទូចយកធុងដាំស្ទ័រ

ឡានមកស្ទូច 
យកធុងដាំស្ទ័រ

ឡានមកស្ទូច 
យកធុងដាំស្ទ័រ

ឡាន១ ឬ២តាម 
បរិមាណ 

សំណល់រឹង

បរិមាណសំណល់រឹង 
ដេលបេមូលចេញពីផេសារ

១០០% ១០០% ៨៥% ១០០% ១០០%

បុគ្គលិក 
បេមូលសំរម

៥ទៅ៦នក់ ៦ទៅ៧នក់
មា្នេក់ (តេអ្នកបើក 
ឡានប៉ុណ្ណេះ)

មា្នេក់(តេអ្នកបើក 
ឡានប៉ុណ្ណេះ)

១២ នក់

ភាពញឹកញាប ់
នេការបេមូល

 ម្ដងក្នុងមួយថ្ងេ ម្ដងក្នុងមួយថ្ងេ
ពីរដងក្នុង 
មួយថ្ងេ

 ពីរថ្ងេម្ដង បីដងក្នុង១ថ្ងេ

ម៉េងបេមូល
 ចនោ្លេះពីម៉េង  
៣ដល់ម៉េង 

៥លា្ងេច

ចនោ្លេះពីម៉េង  
៤ដល់ម៉េង ៧ពេឹក

ចនោ្លេះពីម៉េង  
៥ដល់ម៉េង 

១១ពេឹក

បេហេល 
ម៉េង៥ពេឹក

បេហេលម៉េង 
៥ពេឹក  

ម៉េង ២រសៀល  
និង ម៉េង ៥ពេឹក
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គួរឲេយកត់សមា្គេល់ថាការបេមូលសំរមនៅផេសារភូពុយ និងផេសារ 
លើតេូវការតេបុគ្គលិកមា្នេក់ប៉ុណ្ណេះដោយសរតេបេសិទ្ធភាព 
នេការបេមូលដោយបេើបេេស់ធុងដាំស័្ទរ។ បេព័ន្ធនេះគួរតេូវបាន 
ដាក់ពងេេយនៅគេប់ផេសារទាំងអស់។  ដើមេបីជៀសវាង ការចោល 
សំរមពាសវាលពាសកាល ធុងដាំស្ទ័រគួរតេូវដំឡើងឲេយអ្នកអនម័យ 
ងយសេួលក្នុងការបេើបេេស់ដូចដេលបានស្នើឡើងក្នុងផ្នេកទី ១។

ការបេមូលកេេផ្លូវការ

ជាទូទៅ សំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបានមានដូចជា កំបុ៉ង 
អាលុយមីញ៉ូម តេូវបានបេមូលដោយអ្នកបេមូលសំរមកេេបេព័ន្ធ  
និងអ្នកអនម័យផេសារ។ ជាមធេយម តាមរយៈការបេមូលយក 
ទៅលក់អេតចាយនេះ អ្នកអនម័យមា្នេក់អាចរកកមេេបាន 
បេមាណ ២៥ដុលា្លេរក្នុងមួយខេ។ លើសពីនេះទៅទៀត ផេសារ 
ទំាងនេះគឺជាទីតំាងចមេបងដេលអ្នករីសសំរមមករីសយកសំណល់រឹង 
ដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន ជាពិសេសនៅពេលដេលផេសារបិទ  
រហូតដល់ពេលលា្ងេច។

អនុសាសន៍សមេេប់ការអនុវត្តសាកលេបង 
ទេង់ទេេយតូចនៅតាមផេសារ

គេបានផ្ដល់អនុសសន៍ឲេយអនុវត្តសកលេបងទេង់ទេេយតូចជាដំបូង 
នៅផេសារចំនួន២ ដើមេបីយល់ថាអ្វីដេលដំណើរការបានល្អបំផុត។  
បន្ទេប់មកលទ្ធផលដេលទទួលបាននឹងតេូវបានបេើបេេស់ជាគំរូ  
សមេេប់យុទ្ធនការផេសព្វផេសាយទេង់ទេេយធំខាងកេេម។ ដោយ 
សរតេសំណល់សរីរង្គនៅផេសារភាគចេើនតេូវបានលាយឡំជាមួយ 
សមាសធាតុផេសេងៗរួមមានដូចជា សច់សត្វ ឆ្អឹង និងតេី ដេល 
មិនអាចមានបេសិទ្ធភាពក្នុងការកេច្នេជាជីកំប៉ុសដោយខមភីដ  
(COMPED) គេបានផ្ដល់អនុសសន៍ ឲេយផ្ដេតសំខាន់ជាដំបូង 
នៅផេសារភូពុយ។ ដោយសរតេជាផេសារបោះដុំផ្លេឈើនិងបន្លេដេល 
មានទីតាំងនៅជាយសលាកេុង វាមានសភាពស្ងប់ស្ងេត់និងងយ 
សេួលក្នុងការរៀបចំជាងផេសារដទេទៀត។ 

នៅផេសារបឹងឈូក តេូវបានដាក់ស្នើឲេយដាក់គោលដៅចំពោះទីតាំង 
ខាងក្នុងផេសារនិងនៅជុំវិញផេសារដេលលក់សមា្ភេរៈស្ងួតជាចេើនមាន 
ដូចជា សំលៀកបំពាក់ សេបេកជើង តុក្កតា ។ល។ សំណល់រឹង 
ភាគចេើននឹងជាសំណល់ស្ងតួ (បា្លេស្ទកិ កេដាសកេស  សោ្នេ ។ល។) 
 និង ដាក់គោលដៅក្នុងការកាត់បន្ថយសំណល់ម្ហូបដេលសល់ព ី
អាហរថ្ងេតេង និង អាហរសមេន់។ ដើមេបីអនុវត្តសកលេបងឲេយ 
បានជោគជ័យ វាពិតជាមានសរៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើការ 
យ៉េងជិតស្នទិ្ធជិាមួយនឹងអ្នកបេមូលដើមេបីជៀសវាងការលាយសំរម 
ចូលគ្នេក្នុងកំឡុងពេលបេមូល ដូចដេលបានកើតឡើងពីមុន។ 

អនុសាសន៍សមេេប់ការរៀបចំយុទ្ធនាការសមេេប់ផេសារទាំង៥

ការប្ដេជា្ញេចិត្តរបស់ផេសារជាគន្លះឹក្នងុការជំរុញឲេយការញេកសំណល់រឹង 
នៅនឹងបេភពបានជោគជ័យ។ ការរៀបចំផេនការ និងការកំណត ់
រយៈពេល ៦០ថ្ងេ ៣៩ លើការធ្វើយុទ្ធនការ “ការបេកួតបេជេង 
ពានរង្វេន់ផេសារស្អេត” (ដេលមានរៀបរប់លម្អិតក្នុងតារងទី ១២)  
សមេេប់ផេសារទាំង៥ អាចចាត់ទុកជាការលើកទឹកចិត្តដោយមិន 
បេើបេេស់ថវិកាក្នុងការជំរុញឲេយ អ្នកលក់ អ្នកអនម័យផេសារ និង 
អ្នកគេប់គេងផេសារអនុវត្តការញេកសំណល់រឹង។ បេសិនបើការញេក 
នៅនឹងបេភពទទួលបានភាពជោគជ័យ និង ផលិតភាពនេការកេច្នេ 
ជីកំប៉ុសមានការកើនឡើង ការបញ្ចុះតម្លេលើសេវាកម្មបេមូលគួរ 
តេូវធ្វើឡើង។ 

លំហូរការងរក្នុងការធ្វើយុទ្ធនការនៅតាមផេសារ មានបង្ហេញ 
ក្នុងរូបភាពទី  ២៦ រួមមានទាំងផេនការតាមដំណាក់កាល។  
សមិទ្ធផលដេលទទួលបានសំខាន់ៗ មានបង្ហេញក្នុងបេអប់រូប 
ពេជេពណ៌បេតង និងតេូវតេធ្វើឲេយបានមុនពេលបន្តអនុវត្ត 
សកម្មភាពបន្ទេប់។ សកម្មភាពតេូវបានបង្ហេញក្នុងបេអប់ការ៉េ  
ហើយចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងចំណុចបញ្ចប់តេូវបានបង្ហេញក្នុងបេអប ់
ពងកេពើ។ 

៣៩  Psychology study from 2009 concluded that it takes on average 60 days to form a habit. Source: How are habits formed: Modelling habit for 
formation in the real world, Pillippa Lally et all, European Journal of Social Psychology, 16 July 2009. 
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រូបភាពទី ២៦៖ លំហូរការងរនេយុទ្ធនការទីផេសារ

យុទ���រផ��ព�ផ��យ

កំណត់សកម��ព
�រ�រ��លអ�កដឹក
�ំជំរុញ�រ��ក

សំណល់រ�ង

��ជុំ�ប់��ើម

ប��ើត
គណកម��រ

�យត����នរ���ន់

កំណត់ជនប���ល
របស់����ុង

និងមន�ីរបរ����ន��ត�

កំណត់សូច�ករនិង
��ន�រស���ប់ចុះ

�ម�ន

កំណត់��ន�រ��មូល
សំ�ម�មួយសុីន��ី

និង �ៀប លឹម

ចុះកិច���ម��ៀង
សហ��តិបត�ិ�រ

�ប់��ើមយុទ��
�រផ��ព�ផ��យ

បណ��ះប���លអ�ក
អ�ម័យ�ផ��រ

បណ��ះប���ល
អ�ក��មូល

បណ��ះប���ល
អ�ក��មូល

បណ��ះប���ល
អ�ក��ស��ត�យ

����ធរចុះ
�ម�ន�មផ��រ

ប��ប់យុទ��
�រផ��ព�ផ��យនិង
�យត���ផ��រ��ល

��ើងឯក

ផ��ព�ផ��យ���ំ
ស���ហ៍�មប���ញ
សង�មផ��រ��លអនុវត�

�នល��ង��

�រអនុវត�សកម��ព
�រ�រ�បន�ប���ប់អ�កដឹក�ំ

ជំរុញ�រ��កសំណល់
និង��មផ��រ
២���/ស���ហ៍

�ះពុម�
និង�ៀបចំឧបករណ៍

ផ��ព�ផ��យ�ំងអស់និង
រច��ើធុងស��កសំ�ម

ផ��ព�ផ��យ���ំស���ហ៍
�មប���ញសង�ម�ើងឯក
���ក់ពីផ��រនីមួយៗ��ល

អនុវត��នល��ង��

��ឹត�ិ�រណ៍
�ក់ក���លយុទ���រ
�មផ��រនិងយុទ���រ

សំ�ត

�ក់ធុងសំ�ម
�មទី�ំង��ល

�នកំណត់

��ឹត�ិ�រ�ប់��ើម
�រផ��ព�ផ��យ

រច�ឧបករណ៍
ផ��ព�ផ��យ

និង�ររច�ធុង
�ំស�័រ័ ធុងសំ�ម

កំណត់��ន�រ
អនុវត�ច��ប់

កំណត់តំ�ងពី
ស���ត់�ំង៣��ល

�ទី�ំងផ��រ

��ើស��សទី�ំង
�ក់ធុង�ំស�័រ

លទ�កម���ើស��ស
អ�កផ�ត់ផ�ង់

បណ��ះប���ល
អ�កដឹក�ំជំរុញ
�រ��កសំ�ម

លទ�កម���ើស��ស
អ�កផ�ត់ផ�ង់

កំណត់ក���ង�ក់
ធុងសំ�មក��ងផ��រ
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តារងទី ១២៖ អនុសសន៍លម្អិតសមេេប់ការរៀបចំការអនុវត្តសកលេបងសមេេប់ផេសារ

ល.រ សកម្មភាពការងរ មា្ចេស់ការ លម្អិត

១ សកម្មភាពចាប់ផ្ដើម សាលាកេុង ណេនាំពីពេលវេលានេយុទ្ធនាការ និង ទំនួលខុសតេូវនេភាគីពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ
ពាក់ព័ន្ធភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដេលធ្វើការលើការគេប់គេងសំណល់រឹង

១.0១ កំណត់ជនបង្គេល 
របស់សលាកេុង និង 
មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត

សលាកេុង និង 
មន្ទីរបរិស្ថេន

គួរជាអ្នកដេលធ្វើការងរចេើនទាក់ទងនឹងការគេប់គេងសំណល់រឹង ការិយល័យ 
សំណល់រឹង និងសោភណភាពកេុងគឺជាអ្នកដឹកនំគណៈកម្មការ

១.0២ កំណត់និងដាក់ចេញ 
សកម្មភាពសមេេប់អ្នក 
ដឹកនំជំរុញការញេក 
សំណល់រឹង

COMPED និង 
មន្ទីរបរិស្ថេន

មន្ទីរបរិស្ថេនជួលបុគ្គលិកមា្នេក់ 
COMPED ជួលបុគ្គលិកមា្នេក់ (ឬអាចចាត់តាំងបុគ្គលិកញេកមា្នេក់ដេលមានសេេប ់
ចូលរួមធ្វើយុទ្ធនការ) បុគ្គលិកពេញម៉េងទាំងពីរនក់នេះនឹងធ្វើការពេញម៉េង 
រយៈពេល៣ខេ (១ខេមុនពេលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនការរយៈពេល៦០ថ្ងេ)៖
-  ចំណាយពេល៩០%ធ្វើការនៅតាមផេសារ ដោយការផេសព្វផេសាយសរវិជ្ជមាន និង 

ជំរុញលើកទឹកចិត្ត អ្នកអនម័យ អ្នកលក់ និង បេជាជនដេលយកសំណល់មកចោល 
នៅផេសារឲេយញេកសំណល់

- ផ្ដល់របាយការណ៍តាមដានជាសធារណៈបេចាំសបា្ដេហ៍តាមផេសារនីមួយៗ
- ជាបុគ្គលដេលសកម្មក្នុងការជំរុញឲេយការញេកសំណល់រឹងមានបេសិទ្ធភាព

១.0៣ កំណត់អ្នកតំណាង 
ការគេប់គេងសំណល់រឹង 
បេចាំសង្កេត់ សមេេប ់
សង្កេត់ទាំង៣ជា 
ទីតាំងផេសារ

អ្នកតំណាង 
ការគេប់គេង 
សំណល់រឹង 
បេចាំសង្កេត់

១.0៤ ធ្វើសិកា្ខេសលា 
ដើមេបីរៀបចំផេនការ

អ្នកតំណាង 
ការគេប់គេង 
សំណល់រឹង 
បេចាំសង្កេត់

លម្អិតពីតួនទី និងទំនួលខុសតេូវកំណត់ការចុះអនុវត្តចេបាប់

M១.១ បង្កើតគណៈកម្មការ  
ពានរង្វេន់ទីផេសារសា្អេត

សាលាកេុង គណៈកម្មការគេប់គេង (ជាអ្នកធ្វើការសមេេចចិត្ត)
ជនបង្គេលមា្នេក់ពីកេុងបាត់ដំបង (បេធន)
ជនបង្គេលមា្នេក់ពីមន្ទីរបរិសា្ថេនខេត្តបាត់ដំបង (អនុបេធន)
តំណាងពីសង្កេត់ទាំង៣ (សង្កេត់ សា្វេយបោ៉េ អូរចារ និង ពេេកពេះស្ដេច)
អ្នកដឹកនាំជំរុញការញេកសំរាមដេលបានជេើសរើស
សមាជិកគណៈកម្មការ (ចូលរួមក្នុងការរៀបចំផេនការផេសេងៗ)
តំណាងពីផេសារទាំង៥
តំណាងពីខង COMPED
អ្នកស្ម័គេចិត្តពីកេុមអ្នកគេប់គេងសំណល់រឹងផេសេងៗទៀត
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២ សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការ "ពានរង្វេន់ទីផេសារសា្អេត"

២.០១ លម្អិតពីសូចនករសមេេ
ប់យុទ្ធសសេ្តតាមដាន

សលាកេុង លទ្ធផលការតេួតពិនិតេយបេចាំសបា្ដេហ៍តាមផេសារនីមួយៗពីអ្នកដឹកនំជំរុញការញេក 
សំរមចំនួន២នក់ លទ្ធផលតេួតពិនិតេយបេចាំសបា្ដេហ៍ពីសំណល់សរីរង្គដេលទទួល 
បានពី COMPED លទ្ធផលតេតួពិនិតេយសំណល់រឹងដេលដឹកទៅមជេឈមណ្ឌលញេកសំរម 
លទ្ធផលការតាមដានដោយសរធារណៈជន និងអ្នកស្ម័គេចិត្តតាមរយៈការបេើបេេស ់
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ GoGreen Cambodia

២.0២ លម្អិតពីផេនការបេមូល 
តាមផេសារជាមួយនឹង  
កេុមហ៊ុន សុីន ទេី និង  
កេុមហ៊ុន លៀប លឹម

មន្ទរីបរិស្ថេនខេត្ត កាលវិភាគបេមូលសំរមសមេេប់ផេសារនីមួយៗ
កេុមហ៊ុនសុីន ទេី បេមូលសំណល់សរីរង្គ (បេចាំថ្ងេ)
កេុមហ៊ុនលៀប លឹម បេមូលសំណល់រឹងផេសេងទៀតទៅមជេឈមណ្ឌលញេកសំរម 
(យ៉េងហចណាស់៣ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍)

២.0៣ កំណត់ផេនការ 
អនុវត្តចេបាប់

មន្ទរីបរិស្ថេនខេត្ត ផ្ដេតសំខាន់លើការអប់រំជាសធារណៈអំពីការផាកពិន័យក្នុងការដុត និង ការចោល 
សំរមពាសវាលពាសកាល និងផេសព្វផេសាយពីផេនការដេលនឹងអនុវត្តនពេលអនគត

M២.១ ចុះកិច្ចពេមពេៀង 
សហបេត្តិបត្តិការ

សាលាកេុង អ្នកគេប់គេងផេសារយល់ពេមចូលរួមយុទ្ធនាការនេះ
 �   កេុមហ៊ុន សុីន ទេី យល់ពេមបេមូលសំណល់សរើរាង្គពីផេសារតាមពេលវេលា 

ជាក់លាក់ដេលបានកំណត់
 �   កេុមហ៊ុន លៀប លឹម យល់ពេមបេមូលសំណល់រឹងផេសេងទៀតទៅមជេឈមណ្ឌល 

ញេកសំរាម
 �   អ្នកគេប់គេងផេសារ កេមុហុ៊ន សីុន ទេ ី និង កេមុហុ៊ន លៀប លឹម ចុះហត្ថលេខលើ 

កិច្ចពេមពេៀងសហបេតិបត្តិការ

២.0៤ រចនឧបករណ ៍
ផេសព្វផេសាយ និង 
ការតុបតេង

មន្ទរីបរិស្ថេនខេត្ត  
និង ជំនួយការ 
បច្ចេកទេស

ផ្ដេតសំខាន់លើការផេសព្វផេសាយដេលមិនបង្កើតសំណល់ចេើន (ដូចជា កាត់បន្ថយ 
ការបេើបេេស់ខិតបណ្ណ ជាដើម)
 �   បង្កើតជាវីដេអូផេសព្វផេសាយ
 � បេើបេេស់សញ្ញេ # លើបណា្ដេញសង្គម
 � ផេសព្វផេសាយអប់រំលើសំរមដេលងយនឹងបង្កការយល់ចេលំ(ដូចជា 
បា្លេស្ទិកដេលកខ្វក់ ឬ សោ្នេ ជាដើម)

 � ផេសព្វផេសាយអប់រំថាអ្វីខ្លះជាសំណល់សរីរង្គ និង អ្វីខ្លះមិនមេនជាសំណល់សរីរង្គ
 � ផេសព្វផេសាយពីសមា្ភេរៈដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន រួមមាន ថង់បា្លេស្ទិក និង ជីកំប៉ុស
 � លើកទឹកចិត្តក្នុងការបេមូលយកសំបកដូង និង កាកអំពៅជាដើម ។ល។

M២.២ រចនាលើធុងដំស្ទ័រ កេុមហ៊ុន  
លៀប លឹម

បេសិនបើអាច បោះពុម្ពលើសមា្ភេរៈដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន

២.0៥ ជេើសរីសទីតាំង 
ដាក់ធុងដាំស្ទ័រ

សលាកេុង អ្នកតំណាងការគេប់គេងសំណល់រឹង និងអ្នកតំណាងផេសារ ពិភាកេសា និង 
កំណត់កន្លេងដាក់ និង តមេូវការនេធុងដាស័្ទរ

២.0៦ ជេើសរីសទីតាំង 
ដាក់ធុងសំរម

COMPED សំភាសអ្នកអនម័យតាមផេសារនិងអ្នកគេប់គេងផេសារដើមេបីកំណត់ទីតាំងដេលសមសេប 
ដើមេបីដាក់ធុងសំរមក្នុងផេសារ
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២.0៧ ធ្វើការដេញថ្លេ 
ទិញធុងដាំស្ទ័រ

UNIDO គួររៀបចំឲេយបានងយសេួលក្នុងការបេើបេេស់់

២.0៨ ធ្វើការដេញថ្លេ 
ទិញធុងសំរម

កេុមហ៊ុន 
លៀប លឹម

សលាកេុងតេូវបេេកដថា ទីតាំងតេូវបានកំណត់យោងតាមអ្នកគេប់គេងផេសារ

២.0៩ ផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណា្ដេល 
គេូបង្គេល (អ្នកដឹក 
នំជំរុញការញេកសំណល់  
និង អ្នកតំណាង 
ការគេប់គេងសំណល់រឹង)

សលាកេុង  
មន្ទរីបរិស្ថេនខេត្ត  
និង COMPED

បេធានបទដេលតេូវបញ្ចូលក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្ដេលរួមមាន៖
- ចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិផេសេងៗ និង ការពងេឹងការអនុវត្តចេបាប់ ដោយ មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត
- ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថេន និង សុខភាពសធារណៈ ដោយមន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត
- ស្វេងយល់ពីសំណល់សរីរង្គ និង សរៈសំខាន់នេជីកំប៉ុស ដោយ COMPED
-  ស្ថេនភាពការគេប់គេង់សំណល់រឹងជារួមក្នុងកេុងបាត់ដំបង រួមមាន 

សរៈសំំខាន់នេអេតចាយ ដោយសលាកេុងបាត់ដំបង
- ណេនំ និង ផេសារភា្ជេប់ទំនក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកគេប់គេងផេសារ
-  ការអប់រំជាក់លាក់ពីសំណល់ដេលជាសោ្នេ និងបា្លេស្ទិក ដោយ Plastic Free 

Cambodia

M២.៣ ការដក់ធុងសំរាម និង ធុងដំស្ទ័រ

២.១0 ការផេសព្វផេសាយយុទ្ធនការ សលាកេុង បណា្ដេញសង្គម

៣ ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការយុទ្ធនាការ

M៣.១ ពេឹត្តិការណ៍ចាប់ផ្ដើម 
យុទ្ធនាការ

ពេឹត្តិការណ៍មួយថ្ងេពេញនៅផេសារទាំង៥ កេុមការងរគណៈកម្មការទាំងអស់តេូវ 
ចំណាយពេលបេហេលមួយម៉េងតាមផេសារនីមួយៗ អ្នកតំណាង អ្នកស្ម័គេចិត្ត  
គណៈកម្មការទាំងមូល បេងចេកកំលាំង និង មានវត្តមានមុន និងកំឡុងពេល 
ធ្វើយុទ្ធនាការសមា្អេត បុគ្គលសំខន់ៗក្នុងខេត្តអាចចូលរួមដេរ (ដូចជា  
គណអភិបាលខេត្ត ចៅសង្កេត់ ជាដើម) ណេនាំឲេយអ្នកគេប់គា្នេសា្គេល់អ្នកដឹកនាំជំរុញ 
ការញេកសំណល់រឹង សាទរចំពោះអ្នករើសអេតចាយ

៣.0១ បណ្តុះបណា្ដេល 
អ្នកអនម័យនៅផេសារ  
(សបា្ដេហ៍ទី ១ 
ដល់សបា្ដេហ៍ទី ២)

អ្នកដឹកនំជំរុញ 
ការញេក 
សំណល់រឹង  
និងអ្នកតំណាង 
ការងរគេប់គេង 
សំណល់រឹង 
បេចាំសង្កេត់

ពេឹត្តិការណ៍កន្លះថ្ងេនៅតាមផេសារទាំង៥
- អ្នកដឹកនំជំរុញការញេកសំរមផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណា្ដេល
- អ្នកតំណាងការងរការគេប់គេងសំណល់រឹងតេូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ដេលនេះដេរ
- បោះពុម្ពមួក និង អាវយឺត សមេេប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់
- វគ្គបណ្តុះបណា្ដេលអំពីបេធានបទទាំងអស់ដេលរៀបរប់ក្នុង ២.០៩
- ផ្ដេតចមេបងលើចំណុចដេលអាចបង្កការភាន់ចេលំដូចជា សំបកបា្លេស្ទិក សោ្នេ ជាដើម

៣.0២ បណ្តុះបណា្ដេល 
អ្នកបេមូលកេុមហ៊ុន  
សុីន ទេី និង លៀប លឹម  
(សបា្ដេហ៍ទី ៣)

អ្នកដឹកនំជំរុញ 
ការញេកសំរម  
និងមន្ទរីបរិស្ថេន 
ខេត្ត

ពេឹត្តិការណ៍កន្លះថ្ងេនៅតាមផេសារទាំង៥
- អ្នកដឹកនំជំរុញការញេកសំរមផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណា្ដេល
- អ្នកតំណាងការងរការគេប់គេងសំណល់រឹងតេូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ដេលនេះដេរ
- បោះពុម្ពមួក និង អាវយឺត សមេេប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់
- វគ្គបណ្តុះបណា្ដេលអំពីបេធានបទទាំងអស់ដេលរៀបរប់ក្នុង ២.០៩
- ផ្ដេតចមេបងលើចំណុចដេលអាចបង្កការភាន់ចេលំដូចជា សំបកបា្លេស្ទិក សោ្នេ ជាដើម
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៣.0៣ បណ្តុះបណា្ដេល 
អ្នករីសអេតចាយ  
(សបា្ដេហ៍ទី ៤)

អ្នកដឹកនំជំរុញ 
ការញេកសំរម  
និងមន្ទីរបរិស្ថេន 
ខេត្ត

ពេឹត្តិការណ៍កន្លះថ្ងេនៅតាមផេសារទាំង៥
- អ្នកដឹកនំជំរុញការញេកសំរមផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណា្ដេល
- អ្នកតំណាងការងរការគេប់គេងសំណល់រឹងតេូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ដេលនេះដេរ
- បោះពុម្ពមួក និង អាវយឺត សមេេប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់
- វគ្គបណ្តុះបណា្ដេលអំពីបេធានបទទាំងអស់ដេលរៀបរប់ក្នុង ២.០៩
- ផ្ដេតចមេបងលើចំណុចដេលអាចបង្កការភាន់ចេលំដូចជា សំបកបា្លេស្ទិក សោ្នេ ជាដើម

M៣.២ ពេឹត្តិការណ៍ពាក់ក
ណា្ដេលយុទ្ធនាការ 
សំនួរ ចំលើយ និង 
យុទ្ធនាការសមា្អេត

សាលាកេុង រៀបចំដូចគា្នេទៅនឹងពេឹត្តិការណ៍ចាប់ផ្ដើម ដោយវិលជុំតាមផេសារទាំង៥
អបអរសារទរភាពជោគជ័យ
បុគ្គលសំខន់ៗចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការសមា្អេត
អនុញ្ញេត្តឲេយមានការសួរសំនួរនិងផ្ដល់ចំលើយដើមេបីបំភ្លឺបន្ថេម

៣.0៤ ផ្ដេតសំខាន់ជាមួយ 
អ្នកលក់ និងបេជាជន 
ជិតខាងដេលយក 
សំរមមកបោះចោល 
នៅផេសារ (សបា្ដេហ៍ទី ៤  
ដល់សបា្ដេហ៍ទី ៨)

អ្នកដឹកនំជំរុញ 
ការញេក 
សំណល់រឹង

អ្នកដឹកនំការញេកសំណល់រឹងផ្ដេតលើការពិភាកេសាជាមួយអ្នកលក់ 
ស្វេងយល់ពីបញ្ហេបេឈមផេសេងៗ និង ចេករំលេកវាជាមួយគណៈកម្មការ 
តេូវតាមដានមើលអ្នកដេលយកសំរមមកចោលនៅបរិវេណផេសារផងដេរ
ចុះតាមតូបលក់ និង ជួបអ្នកដេលចោលសំរមមិនតេឹមតេូវដើមេបីពិភាកេសាពីការញេក 
និងការគេប់គេងសំណល់រឹង

៣.0៥ បេចាំការនៅតាម 
ផេសារជាបេចាំ

អ្នកដឹកនំជំរុញ 
ការញេកសំរម

អ្នកដឹកនំជំរុញការញេកសំណល់តេូវនៅតាមផេសារយ៉េងហចណាស់ពីរថ្ងេក្នុងមួយ 
សបា្ដេហ៍
 � ចេករំលេកការពិតផេសេងៗដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការគេប់គេងសំណល់រឹង
 � ចូលរួមការសមា្អេត
 � ចាំឆ្លើយសំនួរផេសេងៗ
 � ចុះតាមតូបលក់ដើមេបីពិភាកេសាពីការញេកសំណល់រឹង
 � តាមដានសកម្មភាពញេកសំរម

៣.0៦ ចុះតាមដានដោយ 
ចេដនេយដោយ 
អាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន

សលាកេុង និង 
មន្ទីរបរិស្ថេន 
ខេត្ត

សលាកេុងនិងមន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត តេូវចុះតេួតពិនិតេយតាមផេសារយ៉េងហចណាស់  
ម្ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ដើមេបីវាយតម្លេការញេកសំណល់

៣.0៧ ការផ្ដល់ពានរង្វេន ់
បន្តិចបន្តួចបេចាំសបា្ដេហ៍

មន្ទីរបរិស្ថេន 
ខេត្ត

រៀងរល់សបា្ដេហ៍ ផេសារមួយនឹងតេូវបានអបអរសទរនៅលើហ្វេសប៊ុក (Facebook) 
ថាជាផេសារដេលមានការអនុវត្តបានល្អជាងគេដោយយោងតាមសូចនករតាមដានផេសេងៗ

៣.0៨ ការអបអរសទរបេចា ំ
សបា្ដេហ៍ ផេសារដេល 
អនុវត្តបានល្អជាងគេ

អ្នកដឹកនំជំរុញ 
ការញេកសំណល់  
រឹង និង 
អ្នកតំណាង 
ការងរគេប់គេង 
សំណល់រឹង 
បេចាំសង្កេត់

រៀងរល់សបា្ដេហ៍ បុគ្គល(ដោយមានការសុំអនុញ្ញេតជាមុន)  ពីផេសារនីមួយៗ នឹងតេូវ 
បានបេកាសតាមបណា្ដេញសង្គមជាអ្នកដេលបានអនុវត្តបានល្អជាងគេ
អាចជារូបថតដេលបង្ហេញពីការអនុវត្តល្អ 
អាចជា អ្នករីសអេតចាយ អ្នកអនម័យផេសារ អ្នកលក់ ឬអ្នកទិញ

M៣.៣ ពេឹត្តិការណ៍បញ្ចប ់
យុទ្ធនាការផេសព្វផេសាយ  
និងវាយតម្លេផេសារ 
ដេលជាជើងឯក

សាលាកេុង ធ្វើឡើងនៅកណា្ដេលកេុងបាត់ដំបង
មានជាស្ដង់ និង ធុងសំរាមដច់ដោយឡេកតាមបេភេទ សមេេប់យុទ្ធនាការសមា្អេត
ជេើសរើសផេសារជាជើងឯកយោងតាមសូចនាករដេលបានកំណត់
ផេសព្វផេសាយពីផេនការពងេីកសកម្មភាពញេកសំរាម
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៣.៤.២. ដំណាក់កាលទី ២៖ សង្កេត់សា្វេយបោ៉េ

សង្កេត់ស្វេយបោ៉េ (ដូចដេលបានបង្ហេញក្នុងរូបភាពទី ២៧)  
មានអតេេទី បេជុំជន ១០០% និង ជាសង្កេត់ចមេបងក្នុងកេុង 
បាត់ដំបង ដេលមានបេជាជននិង អាជីវកម្មចេើនជាងគេ  
(តារងទី ៣) ស្ថេប័នសធារណៈ និង សួនចេបារសធារណៈ។ 

ការបង្កើតសំរាម 

ជាមួយនឹងមធេយមភាគខ្ពស់នេបេភពសំណល់រឹងធំៗ (តាមបរិមាណ 
សំណល់រឹងមាន  ១៤%មកពីតាមផ្ទះ ៦០% មកពីផេសារធំៗ ៣៤% 
មកពីផេសារផេសេងទៀត និង ៣៨%ពីសណា្ឋេគរនិងផ្ទះសំណាក់)  
សង្កេត់ស្វេយប៉ោេគឺពិតជាសង្កេត់ដេលបង្កើតសំណល់រឹងក្នងុបរិមាណ 
ចេើនបំផុត (យ៉េងហចណាស់ ១៥%នេសំណល់រឹងក្នុងកេុង 
ទាំងមូល បើមិនអញ្ចឹងទេអាចចេើនជាងនេះ)។ 

ការស្តុក

ដូចបានរៀបរប់ក្នុងផ្នេកទី ១ កន្លេងស្តុកសំរមសធារណៈមាន 
បេមាណ១០០ធុងក្នុងកេុងបាត់ដំបង ដេលក្នុងនោះភាគចេើន 
ស្ថិតក្នុងសង្កេត់ចមេបងនេះ។ មានធុងដាំស្ទ័រចំណុះ៤តោនចំនួន២  
ដេលកេុមហ៊ុនសុីន ទេីដាក់នៅតាមផេសារ។ បច្ចុបេបន្ននេះ ធុងដាំស្ទ័រ 
មួយនៅខាងកេេផេសារណាត់ និង មួយទៀតនៅខាងកេេផេសារលើ។ 

ការបេមូល

ការបេមូលផ្លូវការ

កេុមហ៊ុនសុីន ទេី ទទួលខុសតេូវក្នុងការបេមូល និង  ដឹកជញ្ជូន  
ក្នុងសង្កេត់នេះ ហើយ កាលវិភាគនេការបេមូលមានបង្ហេញនៅ 
ក្នុងរូបភាពទី  ២៧ ក៏ប៉ុន្តេមិនបានផេសព្វផេសាយជាសធារណៈ 
ក្នុងតំបន់សេវាកម្មទេ។ ទាំងការបេមូលសំរម និង ថ្លេសេវា  
តេូវបានធ្វើឡើងពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយ បុគ្គលិកកេុមហ៊ុន  
សុីន ទេី ចេក និង បេមូលវិក្កយបតេដោយផា្ទេល់ពីអតិថិជន។ 
គួរឲេយកត់សមា្គេល់ ផ្លូវលេខ១ និង ផ្លូវលេខ៣ ពេមទាំង សួនចេបារ 
សធារណៈ សេវាកម្មបេមូលធ្វើឡើងជារៀងរល់ថ្ងេ។ បើទោះប ី
ជាយ៉េងនេះ មានតំបន់ខ្លះតេូវបានដាក់កាលវិភាគថានឹងទទួល 
បានសេវាបេមូល៣ថ្ងេក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ ( ច័ន្ទ ពុធ សុកេ ឬ អង្គេរ  

ពេហសេបតិ៍ សៅរ៍) ក៏ប៉ុន្តេជាទូទៅអាចទួទួលបានតេឹមតេម្ដង  
ឬពីរដងប៉ុណ្ណេះក្នុងមួយសបា្ដេហ៍។ នេះមិនគេប់គេេន់ដើមេបីធាន 
ឲេយបានសំណល់សរីរង្គដេលមានគុណភាពល្អសមេេប់ខមភីដ  
( COMPED ) ឡើយ។

ការបេមូលកេេផ្លូវការ 

ចំនួនអ្នករីសសំរមកេេផ្លូវការនៅទូទាំងកេុងមិនមានទិន្នន័យ 
ចេបាស់លាស់ទេ។ ក៏ប៉ុន្តេតាមរយៈការសំភាសជាមួយនឹង  
ស្តង់ទិញលក់អេតចាយចំនួន៣ ចៅសង្កេត់ទាំង ១០ និង អ្នករីស 
អេតចាយ១០នក់ អាចបា៉េន់ស្មេនបានថាមានអ្នករីសអេតចាយ 
បេមាណ១៥០ ទៅ ២០០នក់នៅទូទាំងកេុងបាត់ដំបង។  
គួរឲេយកត់សមា្គេល់ថា មានទីតាំងពីរក្នុងសង្កេត់ស្វេយបោ៉េ ដេលមាន 
កេុមអ្នករីសអេចាយបេមាណ ៥០ ទៅ ៦០នក់ កំពុងតាំងទី  
រស់នៅមិនសេបចេបាប់នៅទីនោះ។ ទីតាំងទី ១ គឹនៅជិតមន្ទីរពេទេយ 
បង្អេកខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងភូមិពេេកមហទេព និងទីតាំងទី ២ គ ឺ
តាមបណ្ដេយស្ទឹងសង្កេជិតសួននគសន្តិភាព និងផេសាររតេី។

ការចូលរួមពីអាជា្ញេធរ  មូលដ្ឋេន

សមេេប់ឆ្នេំ២០១៩ សលាកេុងបានចាត់ឲេយសង្កេត់ស្វេយបោ៉េ 
ធ្វើការដឹកនំសកម្មភាពសមា្អេត ម្ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍នៅរៀងរល ់
ថ្ងេសុកេ ជាពិសេសនៅតាមផ្លូវលេខ១ ផ្លូវលេខ២ និង ផ្លូវលេខ៣  
ពេមទាំងសួនចេបារសធារណៈ។ សកម្មភាពនេះ បានផ្ដល់សរទៅ 
កាន់បេជាជនថាការស្តុកសំរមតេឹមតេូវ គឹំមានសរៈសំខាន់ណាស់  
និងការចោលសំរមពាសវាលពាសកាលមិនអាចទទួលយកបាន 
ឡើយ។ សង្កេត់មិនមាន ទាំងថវិកា ទាំងជនបង្គេលសមេេប ់
ការងរគេប់គេងសំណល់រឹង។ 

យុទ្ធនាការអប់រំដេលធ្លេប់ធ្វើពីមុន

កម្មវិធីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដេលបានធ្វើឡើងក្នងុកេងុបាត់ដំបង 
រួមមាន (១) ការចេកខិតបណ្ណ ការបេកាសជាសំលេង និង  
ការធ្វើសិកា្ខេសលាតាមសហគមន៍។ បើទោះបីជាយ៉េងនេះក៏ដោយ  
សកម្មភាពទាំងនេះតេូវបានធ្វើឡើងតេឹមរយៈពេលកំណត់មួយ 
ប៉ុណ្ណេះនិងមិនមានបេសិទ្ធភាពរយៈពេលវេងទេ។ 
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រូបភាពទី ២៧៖ កាលវិភាគបេមូលសំណល់រឹងក្នុងសង្កេត់ស្វេយបោ៉េ

កំណត់សមា្គេល់

ផេសារ

ផេសាររតេី

ផេសារតូច

ផេសារទំនើប

បេភព៖- 
ទិន្នន័យរដ្ឋបាលពីទីភា្នេក់ងរ
សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិជបុ៉ន
(JICA) ឆ្នេំ២០០១
- ផេនទីចមេុះពី  QGIS
- គំនូសផេនទីតាមបេព័ន្ធ GPS

គមេេង៖ បង្កើតគំរូអាជីវកម្មសមេេប់ខេសេសង្វេក់ 

ផ្គត់ផ្គង់បេកបដោយនិរន្តរភាពសមេេប់កាកសំណល់ 

ដេលអាចកេច្នេឡើងវិញនៅ កេុបបាត់ដំបង  ដោយ 

ផ្តេតលើសំណល់បា្លេស្ទិកនិងសរីរង្គ

ផ្លូវបេមូលសំរម

រល់ថ្ងេ

បេមូលថ្ងេ ច័ន្ទ  ពុធ សុកេ

បេមូលរៀងរល់ពីរថ្ងេម្តង

បេមូលរល់ថ្ងេអង្គេរ  ពេហសេបតិ៍ សៅរ៍

បេមូលរៀងរល់សបា្តេហ៏

បេមូលរៀលរល់ថ្ងេ

បេមូលថ្ងេ ច័ន្ទ  ពុធ សុកេ

បេមូលរល់ថ្ងេអង្គេរ  ពេហសេបតិ៍ សៅរ៍

សុីន ទេី និងលៀប លឹម

កាលវិភាគបេមូលសំណល់ក្នុង 
សង្កេត់ស្វេយបោ៉េ

ស្តង់អេតចាយធន់តូច/ មធេយម

អ្នករីសសំរមកេេផ្លវូការ
នៅទីលានចាក់សំរម

ទីតាំង

ទន្លេមេ

ផ្លូវដេក

 រង្វង់មូល

ពេំបេទល់សង្កេត់
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រូបភាពទី ២៨៖ទីកន្លេងរស់នៅរបស់អ្នករីសសំរមកេេផ្លូវការនៅក្នុងសង្កេត់ស្វេយបោ៉េ

កំណត់សមា្គេល់

ផេសារ

ផេសារ

ផេសាររតេី

ផេសារតូច

ផេសារទំនើប

ពេំបេទល់សង្កេត់

អ្នករីសសំរមកេេផ្លវូការ
នៅទីលានចាក់សំរម

បេមូលរៀងរល់ថ្ងេ

បេមូលថ្ងេច័ន្ទ ពុធ និងសុកេ

បេមូលពីរថ្ងេម្តង

បេមូលថ្ងេអង្គេរ ពេហសេបតិ៍  និងសៅរ៍
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អនុសាសន៍សមេេប់ការរៀបចំយុទ្ធនាការ 
សមេេប់សង្កេត់សា្វេយបោ៉េ

 ជាទូទៅ ដំណាក់កាលទី ២នេការអនុវត្តសកលេបងតេូវធ្វើតាមគំរ ូ
ដំណាក់កាលទី ១ តេក៏តេូវធ្វើតាមសកម្មភាពដេលមានក្នុង 
ផ្នេកទី ១ផងដេរ  ដូចជា ការជេើសរីសអ្នកតំណាំងបេចាំសង្កេត់  
ការបេជុំបេចាំតេីមាស និង ការធ្វើលម្អិតនិងបោះពុម្ពកាលវិភាគ 
បេមូលសំរម។ ការងរបន្ថេមមួយចំនួនបានគូសបញ្ជេក់ក្នុងផ្នេក 
ខាងកេេម។

ការកេសមេួលទី ១៖ ផ្ដេតសំខន់លើសំរាម 
ដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន

ដំណាក់កាលនេការអនុវត្តសកលេបងនេះ គួរតេូវផ្ដេតសំខាន ់
លើការធ្វើឲេយបេសើរឡើង នេការញេកសំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេ 
ឡើងវិញបានសមេេប់អេតចាយ។ មូលហេតុដោយសរថា  
សេវាកម្មបេមូលផ្លូវការ និងកេេផ្លូវការ មិនចាំបាច់តេូវផា្លេស់ប្ដូរទ 
 តេតេូវបង្កើនបេសិទ្ធភាព ហើយមានការបង្ហេញយ៉េងចេបាស់ដេរ 
ថាមានតមេូវការក្នុងការធ្វើឱេយការចោលសំរម ការស្តុក និងទីតាំង 
បេមូលសមេេប់ខេសេសង្វេក់អេតចាយ ឱេយកាន់តេល្អបេសើរឡើង 
ថេមទៀត។ នេះរួមបញ្ចូលទាំេងការបេមូល និងការញេកដបបា្លេស្ទិក  
និងថង់នៅតាមសលាដេលបានរៀបរប់ក្នុងផ្នេកមុនផងដេរ។

ទន្ទឹមនឹងមានតមេូវការក្នុងការញេកសំណល់រឹងទាំងអស់សមេេប ់
តាមផ្ទះ និងនៅតាមហងអាជីវកម្ម  វាមិនមេនជារឿងងយសេួល 
ទេនៅក្នុងការអនុវត្ត។ នៅកេុង ឡាពីតាណា របស់បេទេសឈីលី  
មានការបា៉េន់ស្មេនថា កេេយពីយុទ្ធនការធ្វើឡើងហើយចេើនឆ្នេ ំ
មានតេឹមតេ ២៨%ប៉ុណ្ណេះនេបេជាជនតាមផ្ទះដេលបានញេក 
សំណល់រឹងរបស់ពួកគត់។ លើសពីនេះទៅទៀត តេបិតការដាក ់
គោលដៅនៅតាមទីតាំងអាជីវកម្មដូចជា ភោជនីយដា្ឋេន និង 
សណា្ឋេគរស្ដេប់មើលទៅគួរឲេយទាក់ទាញ តេវាពិតជាពិបាកណាស ់
ក្នុងការរៀបចំផេនការសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ការចរចារ និង រៀបច ំ
សេវាកម្មបេមូលនៅតាមទីតាំងជាក់លាក់ទាំងនេះ ពេមទាំងដើមេប ី
ធានថាកម្មករបេមូលពិតជាតាមដាន និង បេមូលតេពីបេភពណា 
ដេលតេូវបានអនុញ្ញេតមេន។ 

ខាងកេេមនេះជាអនុសសន៍ដេលបានលើកឡើង៖

•   ផ្ដេតសំខាន់លើការទាញយកធនធានពីសំណល់រឹងដេលអាច 
កេច្នេឡើងវិញបានសមេេប់អេតចាយ

•   លើកទឹកចិត្តការធ្វើជីកំប៉ុសតាមផ្ទះពីសំណល់សរីរង្គ
•   រួមបញ្ចូលអេតចាយសមេេប់យុទ្ធនការនេះ  រួមមានដូចជាការ

ពិភាកេសាពីបញ្ហេបេឈមនិងការចេករំលេកគំនិត ដូចជា៖ 

 - ចេករំលេកព័ត៌មានថា ការទុកដាក់សំរមដោយចំហ និង 
ការទុកសំរមចោល ពាសវាលពាសកាលអាចនំទៅរក
ការផាកពិន័យ

 - ស្វេងរកដំណះសេេយ ដេលអាចជួយឲេយសំណល់រឹង 
ដេលអាចកេច្នេឡើងវិញងយសេួលក្នុងការស្វេង
រក។ពិចារណាក្នុងការជំរុញឲេយមានថង់ពីរបេភេទ 
ដោយបង្ហេញពីភាពខុសគ្នេ  ដូចជា ថង់ដេលថា្លេសមេេប់
សំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន។ 

•   បេសិនបើចាំបាច់ កំណត់ពេលវេលា និង ចំណុចសមេេប ់
អេតចាយក្នុងការរីសយកសំរមដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន 
ក្នុងតំបន់ដេលមិនទទួលបានសេវាកម្មគេប់គេេន់។ 

ការកេសមេួលទី ២៖ ការដក់ធុងដំស្ទ័រ 
ក្នុងតំបន់ដេលមិនទទួលបានសេវាកម្មគេប់គេេន់

ក្នុងកំឡុងពេលសិកេសានេះ មានចំណុចឱេយកត់សមា្គេល់មួយគឺថា  
មានតំបន់ជាចេើនក្នុងសង្កេត់ដេលមិនទាន់ទទួលបានសេវា 
កម្មគេប់គេេន់។ ចៅសង្កេត់បានយល់សេបផងដេរថា ធុងសំរម 
សធារណៈនឹងជួយកាត់បន្ថយការចោលសំរមពាសវាល 
ពាសកាល និង ការដុត។ ខណៈដេលស្នើឡើងឲេយរកេសាវិធីសសេ្ត 
នេការបេមូលដដេលពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយ វាក៏តេូវបាន 
ផ្ដល់អនុសសន៍ផងដេរថា យុទ្ធនការដំណាក់កាលទី ២ 
នៅសង្កេត់ស្វេយបោ៉េ គួររួមបញ្ចូល ការដាក់ធុងដាំស្ទ័រនៅទីតាំង 
ដេលបានជេើសរីសដោយចាប់ផ្ដើមឡើងពីសលារៀនទៅមុន 
គេ។ គោលបំណងនេះដើមេបីធានថា តំបន់ទាំងអស់ទទួលបាន 
ផលបេយោជន៍ពីសេវាកម្មបេមូលដោយរកេសាការគេប់គេងធុងដំាស្ទរ័ 
ឲេយបានល្អ និងមកយកសំរមឲេយបានទៀងទាត់ ដើមេបីទប់ស្កេត់នឹង 
ការចោលសំរមពាសវាលពាសកាល។
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ការស្វេងរកទីតាំងដេលសមសេបអាចជាបញ្ហេបេឈម ជាពិសេស 
គឺតំបន់ដេលតូចចង្អៀត។ រូបភាពទី  ២៩ បង្ហេញពីទីតាំងដេលតេូវ 
បានផ្ដល់អនុសសន៍ ដោយសលាកេងុ បើទោះបីជាអាចមានទីតំាង 
ចាំបាច់ជាងនេះក៏ដោយ។ វាពិតជាមានសរៈសំខាន់ណាស់ដេល 
សង្កេត់ ធ្វើការពិភាកេសាជាសធារណៈដើមេបីបញ្ជេក់ពីសរៈសំខាន់នេ 
ការដាក់ធុងសំរមនៅតាមទីសធារណៈ និងទាមទារការយល់ពេម 
ក្នុងការដាក់ធុងដាំស្ទ័រតាមទីតាំងទាំងនោះ។ បន្ទេប់មកទៀត  
សង្កេត់គួរធ្វើការយ៉េងជិតស្និទ្ធជាមួយសលាកេុង និងមន្ទីរបរិស្ថេន 
ខេត្តក្នុងការកំណត់ទីតាំងដេលសមសេបសមេេប់ធុងដាំស្ទ័រ  
ជាពិសេសតំបន់ដេលមិនមានផ្លូវសមេេប់ចូលបេមូលបាន។ 
ជាអនុសសន៍ គួរកំណត់ឱេយលើសពី៣ទីតាំង (លើសពីផេសារ)  
ដេលកន្លេងខ្លះអាចតេូវការធុងលើសពីអាសេ័យលើបរិមាណ 
សំណល់រឹងដេលបានបង្កើត។

សមេេប់ផ្ទះដេលនៅតេចង់លក់សំរមឲេយអេតចាយជាជាងចោល 
សំរមតាមធម្មតា ធុងសធារណៈអាចបេើបេេស់ក្នុងការចោល 
សំរមដេលមានតម្លេតិច ហើយអាចធ្វើជាចំណុចសធារណៈ 
សមេេប់ទិញលក់អេតចាយ ដេលអាចបង្កើតជាឱកាសនពេល 
អនគត ឲេយពួកគេទទួលទិញសំណល់រឹងដេលអាចកេច្នេបានជា 
លក្ខណៈផ្លូវការ (ដូចជាការបង្កើតជាគំរូធនគរសំណល់ក្នុងកេុង 
សុរ៉េបាយ៉េ (Surabaya))។ 

ការកេសមេួលទី ៣៖ ការបេមូលថ្លេសេវា សមេេប់ 
ធុងដំស្ទ័រសាធរណៈ

បញ្ហេបេឈមមួយនេការដាក់ធុងសធារណៈគឺការផ្ដល់សេវាកម្ម 
ដោយមិនគិតបេេក់ ដេលអាចបង្កជាបញ្ហេតវា៉េក្នុងសហគមន៍ពីផ្ទះ 
និងអាជីវកម្មដេលបង់ថ្លេសេវាកម្ម។ បើទោះជាយ៉េងនេះ ចេបាប ់
អនុញ្ញេតឲេយសលាកេុងបេមូលថ្លេសេវា និងផ្ទេរភារកិច្ចទៅសង្កេត់។ 
វាចាំបាច់ក្នុងការបង់ថ្លេគេប់គេងសំណល់រឹង។ ធ្វើដូចនេះមិនអាច 
បង្កឲេយមានជម្លេះលើបញ្ហេធុងដាំស្ទ័រសធារណៈ ដេលតេូវបាន 
គេគិតថាបេើបេេស់ដោយមិនគិតបេេក់ បើបេៀបធៀបទៅនឹង 
សេវាកម្មបេមូលពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយដេលបង់បេេក់។  
តម្លេអាចតេូវបានកេសមេួល (កាត់បន្ថយ) ចំពោះកន្លេង  
ឬសង្កេត់ដេលទើបតេមានធុងសំរមសធារណៈ។ ដោយសរ 
សលាកេុងមានបំណងផ្ទេរការងរទៅសង្កេត់ ហើយសង្កេត់ក៏ពេញ 

ចិត្តក្នុងការទទួលយកតួនទី នេះ សង្កេត់គួរមានតួនទីបេមូលថ្លេ 
សេវាពីតាមផ្ទះក្នុងតំបន់ដេលបានបេើបេេស់ធុងសធារណៈ។  
សេវាកម្មបេមូលពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយ និងការបង់ថ្លេសេវា 
បេមូលក្នុងតំបន់ផេសេងទៀត នឹងបន្តធ្វើតាមធម្មតាហើយបញ្ហេដេល 
មិនបង់បេេក់ឲេយកេុមហ៊ុនសុីន ទេីនឹងតេូវបានកាត់បន្ថយ។

ការពេមពេៀងជាផ្លូវការគួរតេូវបានធ្វើ រវាងសលាកេុង  សង្កេត់និង 
សេវាកម្មបេមូលដើមេបីធានការអនុវត្តរយៈពេលវេង។ ដូចដេល 
បានរៀបរប់ពីមុនក្នុងផ្នេកនេះផងដេរអំពីកេុមហ៊ុន សុីន ទេី  
កិច្ចសនេយាគួរតេូវបានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព ដើមេបីរួមបញ្ចូលតមេូវការនេ 
ការធ្វើរបាយការណ៍ និងការតាមដានដើមេបីធានថាបានទទួលនូវ 
សេវាកម្មដេលបានកេលម្អ។

ការកេសមេួលទី ៤៖ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

ជាដំបូង កមេិតបេសិទ្ធភាពរួមទាំងរយៈពេលនេការអនុវត្តតេូវបាន 
កំណត់សិន មុនពេលសមេេចបេើបេេស់សមា្ភេរៈដដេលម្ដងទៀត។  
ការកំណត់ពេលវេលាអាចខ្លីជាងនេះលុះតេេតេចេបាស់លាស់ថា 
សហគមន៍ក្នុងមូលដា្ឋេននិងអាជីវកម្មបានចូលរួមក្នុងដំណាក់កាល 
ទីមួយយ៉េងសសេេក់សសេេំ។

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការផា្លេស់ប្តូរឥរិយបថគួរតេូវបាន 
ផ្ដេតលើ ការរៀបចំពេឹត្តិការណ៍ក្នុងសហគមន៍ ការធ្វើសិកា្ខេសលា  
និង សកម្មភាពបណ្តះុបណា្ដេលទៅកាន់សធារណជន។ គួរយកចិត្ត 
ទុកដាក់លើអេតចាយដេលមានក្នុងតំបន់ និងធ្វើការជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយពួកគេ ដើមេបីធាននូវការបេមូលដេលមានភាពល្អបេសើរ 
ជាងនេះ ដោយឲេយអ្នកដឹកនំជំរុញការញេកសំណល់រឹង កសង 
ទំនក់ទំនងល្អជាមួយពួកគត់ និង ជួយបង្កើតទំនក់ទំនងល្អរវាង 
ពួកគត់ជាមួយនឹងអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន។

ផ្ទះគេប់់់បេភេទទំាងអស់គួរតេវូបានកំណត់ជាគោលដៅ។ សកម្មភាព 
តាមសលាជាបេចាំក៏ជាជមេើសដេលល្អផងដេរសមេេប់ដំណាក ់
កាលនេះ និងគួរមានសិកា្ខេសលាដោយសំដៅធ្វើការជាមួយ 
ភោជនីយដា្ឋេន និងអាជីវកម្មដោយផ្ដល់អនុសសន៍លើវិធីដេលជួយ 
ពួកគត់អាចសនេសំសំចេបេេក់ ឬក៏ធ្វើការញេកសំណល់រឹងបានងយ 
សេួលតមេូវតាមស្ថេនភាពពួកគត់។
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រូបភាពទី ២៩៖ ទីតាំងដាក់ធុងដាំស្ទ័រដេលស្នើឡើងក្នុងសង្កេត់ស្វេយបោ៉េ

កំណត់សមា្គេល់

ផេសារ

ផេសាររតេី

ផេសារតូច

ផេសារទំនើប

បេភព៖- 
ទិន្នន័យរដ្ឋបាល- ផេនទីចមេុះពី  QGIS
- គំនូសផេនទីតាមបេព័ន្ធ GPS

គមេេង៖ បង្កើតគំរូអាជីវកម្មសមេេប់ខេសេសង្វេក់ 

ផ្គត់ផ្គង់បេកបដោយនិរន្តរភាពសមេេប់កាកសំណល់ 

ដេលអាចកេច្នេឡើងវិញនៅ កេុបបាត់ដំបង  ដោយ 

ផ្តេតលើសំណល់បា្លេស្ទិកនិងសរីរង្គ

កាលវិភាគបេមូលសំណល់ក្នុង 
សង្កេត់ស្វេយបោ៉េ

ស្តង់អេតចាយធន់តូច/ មធេយម

ទីតំាងធុងដំាស្ទរ័

អ្នករីសសំរមកេេផ្លវូការ
នៅទីលានចាក់សំរម

ទីតាំង

ទន្លេមេ

ផ្លូវដេក

 រង្វង់មូល

ពេំបេទល់សង្កេត់
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៣.៥. អនុសាសន៍រយៈពេលវេង

បង្កើតបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយនិងតាមដន ការបេមូលសំណល់រឹង 
ដេលបានញេកពីតាមផ្ទះនិងអាជីវកម្ម 

បេសិនបើការញេកសំណល់រឹងអាចពងេីកទៅកាន់ផ្ទះនិងអាជីវកម្ម 
ទូទាំងកេុង បញ្ហេបេឈមមួយគឺការបង្កើតបេព័ន្ធសមេេប់ការញេក 
សំណល់រឹងតាមផ្ទះនិងការអនុវត្តចេបាប់ ពេមទំាងការបញ្ចះុតម្លេដេល 
មានសកា្ដេនុពល។ ខាងសេវាកម្មបេមូលតេូវតេួតពិនិតេយមើលតាម 
ធុង ស្តុកថា តើការញេកសំរមបានតេឹមតេូវឬអត់ និង “បិទស្លេក”  
លើផ្ទះណាដេលមិនគោរពចេបាប់ដេលបានធ្វើឲេយសេវាកម្មបេមូល 
ជួបបេទះការលំបាកនិងចំណាយពេលចេើនក្នុងដំណើរការសេវា 
កម្ម។ លើសពីនេះទៅទៀត វគ្គបណ្តុះបណា្ដេល និងការតេួតពិនិតេយ 
គុណភាពមានសរៈសំខាន់ នេះធ្វើឲេយបេព័ន្ធដំណើរការពិបាកក្នុង 
ការរៀបចំ និងចំណាយចេើន។ 

ជមេើសដេលល្អគឺការបង្កើតចំណុចវិមជេឈការក្នុងសង្កេត់ដើមេប ី
បេមូលបេភេទសំណល់រឹងជាក់លាក់។ ធុងសំរមអាចដាក់នៅក្នងុ 
តំបន់តាមការពិភាកេសាជាមួយអ្នកតំណាងបេចាំសង្កេត់ ហើយ 
តេូវបានចាត់ទុកថាជាចំណុចដេលងយសេួលក្នុងការតាមដាន 
ឲេយបានចេបាស់លាស់។ នេះអាចឲេយបេជាជនតាមផ្ទះ និងអាជីវកម្ម 
ចូលរួមបន្តិចម្ដងៗដោយមានការយល់ដឹងជាមុន ក៏ប៉ុន្តេអាច 
ដោះសេេយបញ្ហេការលាយឡំសំណល់រឹងម្ដងទៀតនៅពេលបេមូល។ 
លើសពីនេះទៅទៀត ជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់ក្នុងការតាមដាន 
តេូវមានកិច្ចពេមពេៀងដេលពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហេថា អ្នកណាជាអ្នក 
តាមដាន អ្វីជាការលើកទឹកចិត្ត និង តើតេូវធ្វើដូចម្ដេចឲេយមាន 
ភាពងយសេួល។ សេវាកម្មបេមូលអាចផ្ដល់ឲេយតាមគោលការណ ៍
បេចាំថ្ងេ និងបញ្ចុះតម្លេ ឬលើកទឹកចិត្ត ជាការផ្ដល់រង្វេន់ទៅគេប ់
សង្កេត់ទាំងអស់ ឬក៏ទៅដល់ភូមិ។ 

ជមេើសដេលស្មុគស្មេញជាងនេះ អាចឲេយសេវាកម្មបេមូលបង្កើត 
ជាកូដឃេយូអ៊េរ (QR) ឬជាកម្មវិធីដើមេបីបង្ហេញទីតាំងដេលសំរម 
ផ្ទះនិងអាជីវកម្មតេូវបានបេមូលនិងអតេេនេការញេកសំណល់រឹង។  
បើទោះបី ជាយ៉េងនេះក្តី មានធាតុមួយចំនួនដេលចាំេបាច់ក្នុង 
ការដោះសេេយ ដើមេបីឲេយបេព័ន្ធនេះដំណើរការ៖

•  បច្ចេកវិទេយា (កូដ ឬកម្មវិធីឃេយូអ៊េរ) តេវូការការបង្កើត  
ការសកលេបង 

ការស្វេងរក និងដោះសេេយកំហុស ពេមទាំង ធ្វើចេញជា 
បេព័ន្ធដើមេបីកំណត់ទីតាំងផ្ទះនិងអាជីវកម្មទូទាំងសលាកេុង។  
កាន់តេអស្ចេរេយ បើមានបេព័ន្ធដេលអាចអនុវត្តការបញ្ចុះតម្លេ 
ដោយស្វ័យបេវត្តិលើវិក្កយបតេដេលចេញក្នុងខេនីមួយៗ។

•  តេូវមានបេព័ន្ធមួយ សមេេប់អ្នកបង្កើតសំណល់រឹងបង្ហេញព ី
សំណល់រឹងរបស់ពួកគេដេលបានញេក។ ការរៀបចំដូច្នេះ  
អាចធ្វើទៅបានបេសិនបើសំរមដេលអាចកេច្នេបានដាក់ក្នុង 
ថង់ថា្លេ ឬបេសិនបើធុងបេភេទជាក់លាក់តេូវបានផ្ដល់ឲេយតាម 
បេភេទសំណល់រឹង (ឧទាហរណ៍ ធុងសមេេប់សំរមស្ងួត  
ហើយសំរមបេភេទផេសេងទៀតដាក់ក្នុងថង់)។

•  តួនទី ក្នងការកំណត់សំណល់រឹងដេលបានញេកជាបន្ទកុរបស់ 
កម្មករនេសេវាកម្មបេមូលផ្លវូការ និង បេព័ន្ធមិនអាចដំណើរការ 
បានទេបើគ្មេនពួកគត់។ ហេតុនេះ វគ្គបណ្តុះបណា្ដេល  
និងការលើកទឹកចិត្តពិតជាមានសរៈសំខាន់។

•  ឡានបេមូលអាចតេូវបានជំនួសដោយឡានដេលមាន 
ខណ្ឌចេកតាមបេភេទសំណល់រឹងដេលបានញេក ឬ បំពាក់ធុង 
ខាងកេេសមេេប់សំណល់ស្ងួត (ដោយហេតុថាសំណល ់
ភាគចេើនជាសំណល់សរីរង្គ)

•  កេុមហ៊ុនបេមូលសំរមផ្លូវការអាចនឹងបង្កើនការចំណាយ 
បេតិបត្តិការដោយសរតេពេលវេលានេការបេមូលតេូវបាន 
បង្កើន ដេលនេះតមេូវឲេយមានថវិកាឧបត្ថម្ភធននិងការលើក 
ទឹកចិត្ត។

•  អាជា្ញេធរក្នុងតំបន់ និង/ឬ មា្ចេស់ជំនួយតេូវផ្ដល់ជំនួយលើវគ្គ 
បណ្តុះបណា្ដេល ធុងសំរម ឡានដឹក ។ល។ ដើមេបីធាន 
និរន្តភាព អាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន និង កេុមហ៊ុនបេមូលផ្លូវការ  
(ជាជាងមា្ចេស់ជំនួយ) តេូវពេមពេៀងគ្នេលើការបញ្ចុះតម្លេ ឬ  
ការផាកពិន័យដេលប៉ះប៉ូវចំពោះការចំណាយបេតិបត្តិការ 
ដេលបានកើនឡើង និងជាការលើកទឹកចិត្តសមេេប់កម្មករ  
(សូមមើលអនុសសន៍បន្ទេប់ទៀតសមេេប់ព័ត៌មាននេះ)។

ជមេើសមួយទៀតអាចបេមូលសំរមដេលបានញេកដោយឆ្លេស់ថ្ងេ 
គ្នេ។ បើទោះបីជាយ៉េងនេះក៏ដោយ មិនគួរអនុវត្តបេបនេះទេ 
ពីពេេះថាសេវាកម្មបេមូលសំរមក្នុងកេុងបាត់ដំបង  បច្ចុបេបន្នបាន 
ធ្វើឡើងយ៉េងចេើនតេឹមតេ៣ថ្ងេក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ប៉ុណ្ណេះ ដោយ 
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មានតំបន់ខ្លះទទួលបានតេឹមតេម្ដងក្នុងមួយសបា្ដេហ៍ ឬក៏មិនបាន 
ទទួលសោះ។ សមេេប់ការបេមូលឆ្លេស់ថ្ងេគ្នេ ជាការល្អបេសើរក្នុង 
ការមានសេវាកម្មបេមូល ៤ដង ឬចេើនជាងនេះក្នុងមួយសបា្ដេហ៍។

ផ្ដេតសំខន់លើការទាញយកសំណល់ 
សរើរាង្គពីតាមផ្ទះនិងអាជីវកម្ម

ដូចដេលបានផ្ដល់អនុសសន៍ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនការក្នុងសង្កេត់  
ស្វេយ បោ៉េ លទ្ធផលភា្លេមៗបំផុតដេលអាចធ្វើបាន គឺការលើកទឹក 
ចិត្តការបេមូលសំរមដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបានដោយអេតចាយ 
ដោយសរតេការញេកសំណល់រឹងពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយមាន 
ភាពស្មុកស្មេញ។ អមជាមួយនឹងការតាមដានដេលបានស្នើឡើង 

ជាមួយនឹងវិមជេឈការធុងសំរម គេបានផ្ដល់អនុសសន៍ ផងដេរថា 
ធុងសំរមទាំងនោះគួរតេូវបេើបេេស់ដើមេបីបេមូលសំណល់សរីរង្គ។ 
ដោយមូលហេតុថា សំណល់ដេលមិនមេនជាសំណល់សរីរង្គ 
បេមាណជិត៥០%តេូវបានបេមូលដោយអ្នកបេមូលកេេផ្លូវការក្នុង 
កេងុ(ដេលអាចស្មើនឹងបេមាណ១៥%នេសំណល់ដេលបានបង្កើត)  
ចំណេកឯសំណល់សរីរង្គតេឹមតេ១០%ប៉ុណ្ណេះដេលអាចទាញ 
យកបាន (ដេលស្មើនឹងបេមាណ៨%នេសំណល់រឹងសរុប) ដោយ 
សរតេសំណល់សរីរង្គមានបរិមាណចេើន (មើលរូបភាពទី ៣០)។  
ដូច្នេះ  ការទាញយកសំណល់សរីរង្គ ជាការល្អសមេេប់ការធ្វើ 
បេពេឹត្តិកម្មបន្តទៀតដេលនឹងមានឥទ្ធិពលចេើនលើបេព័ន្ធទាញ 
យកធនធានពីសំណល់រឹងទាំងមូល ក្នុងរយៈពេលវេង។

០% ១០% ២០%

~៤០% ~២០% <១០%<៥% >១០%

All Waste

�ើ/���<១០%

៣០% ៤០% ៥០% ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% ១០០%

>៥% >១០%

សំណល់អសរ��ង�

៣០-៥០% ��សំណល់អសរ��ង�
���វ�ន������យ��ត�យនិង

��ុមហ៊ុន�ត់ដំបងផលិតផល���ស�ិក

១០%��សំណល់សរ��ង����វ�ន�����
�យអង��រ COMPED �រ��ើជីកំប៉ុស
�មផ�ះនិង�យកសិករ

សំណល់សរ��ង�

�កសំណល់��រ�មផ�ះ ~៤០%

���ស�ិក> ១០%

�កសំណល់��រពីផ��រ ~២០%

��វ  >៥%

�កសំណល់��រ����ងៗ  < ៥ %

សំណល់អសរ��ង�����ងៗ  >១០%

រូបភាពទី ៣0៖ សំណល់ដេលអាចកេច្នេឡើងវិញជាភាគរយ នេសំណល់រឹងសរុប សំណល់សរីរង្គ និងសំណល់អសរីរង្គ 

ការបង្កើតការលើកទឹកចិត្តនិងការបញ្ចុះតម្លេ 
លើសេវាកម្មគេប់គេងសំណល់រឹង

បញ្ហេក្នុងការអនុវត្តការញេកសំរម គឺការបង្កើតការលើកទឹកចិត្ត 
និងការបញ្ចុះតម្លេដេលមានចីរភាព។ ជាមួយនឹងការបេជុំជាមួយ 
នឹងអ្នកគេប់គេងផេសារ វាមិនអាចធ្វើទៅបានទេក្នុងការបញ្ចុះតម្លេ 
លើថ្លេសេវាកម្មអនម័យ ដោយសរតេវាមានតម្លេទាបរួចហើយ  
(តម្លេអតិបរិមាតេឹម ០.២៥ដុលា្លេរក្នុងមួយថ្ងេក្នុងមួយតូប)។  

លើសពីនេះទៅទៀត ការផាកពិន័យតាមតូប និងតាមផ្ទះដេល 
មិនញេកសំណល់ តមេូវឲេយមានសកម្មភាពតាមដានដេលលម្អិត 
និងសមសេប ដេលនេះទាមទារការខិតខំបេឹងបេេងខា្លេំងនិងថវិកា 
ចេើន (ដូចដេលបានពិភាកេសាក្នុងអនុសសន៍រយៈពេលវេង 
មុននេះ)។ វាពិតជាល្អផងដេរ បេសិនបើអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន  
គឺជាអ្នកដេលចុះអនុវត្តចេបាប់ ជាជាងទុកឱេយតេអ្នកផេសារ និង  
អ្នកបេមូលជាអ្នកអនុវត្ត។  
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ការលើកទឹកចិត្តដេលល្អនិងមានចីរភាពបំផុតគឺការលើកទឹកចិត្ត 
ណាដេលបង្កើតឡើងពីកមេេដេលសនេសំបានពីការធ្វើបេពេឹត្តិកម្ម 
សំណល់រឹង។ នេះតមេូវឲេយមានថ្លេបេពេឹត្តិកម្មសំណល់រឹងដេលមិន 
លាយឡំជាមួយនឹងថ្លេបេមូល (ដូចដេលកំពុងអនុវត្ត) និង  
ថវិកាជាក់លាក់សមេេប់ការគេប់គេងសំណល់រឹងក្នុងសលាកេុង។ 
នៅក្នុងករណីនេះ វាពិតជាចាំបាច់ក្នុងការពិចារណាថា ការញេក 
សំណល់រឹងនៅនឹងបេភព ការទាញយកធនធានពីសំណល់រឹង  
និង ការធ្វើជីកំប៉ុសអាចសនេសំលើថ្លេចំណាយបេពេឹត្តិកម្មដោយ 
សរវាបានកាត់បន្ថយបរិមាណសំណល់រឹងដេលតេូវកប់។ កមេេ 
ដេលសនេសំបាននេះអាចដាក់ស្នើជាការបញ្ចុះតម្លេលើថ្លេសេវា 
ដេលអ្នកបង្កើតសំណល់រឹងតេវូបង់ ឬផ្ដល់ជាជំនួយលើការលើកទឹក 
ចិត្តផេសេងៗ (ដូចជាការផ្ដល់ជូនជីកំប៉ុសដោយមិនគិតថ្លេទៅ 
បេជាជន ដូចឧទាហរណ៍ក្នុងកេុង ឡាពីតាណា)។ បើទោះបីជា 
យ៉េងនេះក៏ដោយមានបញ្ហេបេឈមមួយចំនួនក្នុងការចរចារនិង 
ការពេមពេៀងលើកមេេដេលសនេសំបាននេះ។ 

កមេេដេលអាចសនេសំបានដោយសេវាកម្មបេមូលអាសេ័យទៅតាម 
ទីតាំងនេមជេឈមណ្ឌលទាញយកធនធានពីសំណល់ ឬកេច្នេ 
សំណល់ដេលមានលំហូរសំណល់។ បេសិនបើមជេឈមណ្ឌលទាញ 
យកធនធានពីសំណល់រឹង ឬកេច្នេសំណល់រឹងមានទីតំាងដដេលនៅ 
ទីលាន (ដូចករណីកេុងបាត់ដំបងសព្វថ្ងេ) ការចំណាយលើ 
ការដឹកជញ្ជូនមិនអាចសនេសំបានទេ។ មានតេផលិតផលជីកំប៉ុស 
ដេលអាចសនេសំបាន បើទោះបីជាយ៉េងនេះ មជេឈមណ្ឌលអាចរក 
បេេក់ចំណូលតិចជាងការចំណាយ ហេតុនេះចំណុចបេសព្វរវាង 
ចំណាយនិងចំណូលតេូវធ្វើឲេយបានជាមុនសិន។ 

ក៏ប៉ុន្តេបេសិនបើមជេឈមណ្ឌលញេកយកធនធានពីសំណល ់
ឬកេច្នេសំណល់នៅជិតសលាកេុងជាងទីលាន ជាពិសេសគ ឺ
នៅពេលដេលទីលានថ្មីនឹងបង្កើតឡើង ពេលនោះការចំណាយ 
លើការដឹកជញ្ជូននឹងតេូវបានកាត់បន្ថយ។ ក្នុងករណីនេះ 
សំណល់រឹងដេលអាចទាញយកធនធានបាន ឬអាចកេច្នេបាន  
តេូវបញ្ជូនទៅមជេឈមណ្ឌលញេកយក ធនធានពីសំណល់  
ឬកេច្នេសំណល់ដេលនៅជិតសលាកេុង ដេលអាចសនេសំសំចេ 
លើការចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរបន្ថេមចេើនគីឡូម៉េតេបាន។  
សមេេប់កេុងបាត់ដំបង កេុមហ៊ុនសុីន ទេី អាចទទួលបានផល 
ចំណេញដោយការយកសំណល់រឹងឲេយខមភីដ (COMPED) ព ី

ពេេះវាមានចមា្ងេយជិតជាងទីតាំងទីលានថ្មី (ស្មើនឹងបេហេល  
មួយភាគបួននេចមា្ងេយសរុប ដេលបច្ចុបេបន្នការចំណាយលើ 
ការដឹកជញ្ជូនស្មើនឹងបេមាណ ១ដុលា្លេរ ក្នុងសំណល់រឹង ១ តោន  
ដេលនឹងកើនឡើង៤ដុលា្លេរក្នុងមួយតោនសមេេប់ទីលានថ្មី)។  
លើសពីនេះទៅទៀត បេសិនបើយុទ្ធនការញេកបានជោគជ័យ  
និងមជេឈមណ្ឌលញេកសំរមអាចដំណើរការបាន វានឹងមានសរៈ 
បេយោជន៍ក្នុងការបំប្លេងសំណល់រឹងពេមទាំងលើកទឹកចិត្តអ្នករីស 
អេតចាយក្នុងការបេមូលដូចដេលបានពិភាកេសាក្នុងផ្នេកមុន។ 
ហេតុនេះ វាតេូវបានផេសព្វផេសាយផងដេរថាបេសិនបើសំណល់មិន 
បានញេក ថ្លេសេវានេការបេមូលរបស់អ្នកនឹងគុណនឹង៤។ 

ការកំណត់តម្លេលើកទឹកចិត្តក៏ជាជមេើសមួយទៀតផងដេរ។  
ការកំណត់តម្លេលើកទឹកចិត្តគឺជាគោលការណ៍មួយដេលការកំណត់ 
តម្លេអាសេ័យលើបរិមាណសំណល់ដេលបានបង្កើត។ ហេតុនេះ  
តាមផ្ទះអាចមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការកាត់បន្ថយបរិមាណ 
សំណល់ដេលបង្កើតដើមេបីកាត់បន្ថយចំណាយ។

 បើទោះបីជាយ៉េងនេះក្ដី ការអនុវត្តការកំណត់តម្លេលើកទឹកចិត្ត  
(តម្លេអាសេ័យលើទម្ងន់)ក្នុងទីកេុងដេលសេវាកម្មមិនបានគេប 
ដណ្តប់គេប់ទីកន្លេងអាចផ្ដល់ផលអវិជ្ជមាន។ តាមផ្ទះអាចតេូវបាន 
ជំរុញឲេយពួកគត់កាត់បន្ថយចំណាយដោយចោលសំរមពាសវាល 
ពាសកាលនិងដុតចោល ដេលនេះនឹងផ្ដល់ជាផលអវិជ្ជមាន។  
លើសពីនេះទៅទៀត យោងតាមតមេូវការនេការរៀបចំ ការអនុវត្ត 
នេការកំណត់តម្លេលើកទឹកចិត្តនេះ អាចពិបាកក្នុងការអនុវត្តក្នុង 
ទេង់ទេេយធំក្នុងទី សលាកេុងក្នុងបេទេសដេលកំពុងអភិវឌេឍ។ 

ក្នុងករណីកេុងបាត់ដំបង វាគួរឲេយចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសកលេបង  
គំរូនេការកំណត់តម្លេលើកទឹកចិត្តនេះនៅកមេិតសង្កេត់។ ដូច្នេះ  
ការចំណាយរបស់សលាកេុងនៅក្នុងតំបន់នេះ អាចនឹងតេូវបាន 
កាត់បន្ថយតាមចំនួនដេលបានកំណត់អាសេ័យលើសមត្ថភាព 
អាជា្ញេធរមូលដា្ឋេនដេលអាចធ្វើទៅបាន។ ការបញ្ចុះតម្លេនេះ 
អាចតេូវបានតេួតពិនិតេយឡើងវិញរៀងរល់ឆ្នេំ ដោយគណៈកម្មការ 
ញេកសំណល់រឹងនៅនឹងបេភព  (ដេលរួមមាន បេតិបត្តិករ  
អ្នកតំណាងបេជាជនតាមផ្ទះ និង អាជា្ញេធរសលាកេុង)។  
ដោយយោងតាមសូចនករមួយចំនួន (គុណភាពសេវាកម្ម  
គុណភាពនេការញេក បរិមាណនេសំណល់រឹងដេលបានបង្កើតក្នុង 
មនុសេសមា្នេក់ ។ល។) ឱេយធ្វើឱេយទំហំថវិកាឧបត្ថម្ភធន តេូវបាន 
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ផា្លេស់ប្ដរូ។ អត្ថបេយោជន៍នេគណៈកម្មការនេះ គឺបង្ហេញការវាយតម្លេ 
លើការអនុវត្ត និងលើកទឹកចិត្តបេជាជនតាមផ្ទះឱេយបេឹងអនុវត្តឱេយ 
បានល្អជាងមុន ជាការថ្នូរនឹងការកាត់បន្ថយតម្លេបន្ថេមទៀត។ 

ការធ្វើឲេយបេសើរឡើងការសា្ដេរឡើងវិញ 
នេការចំណាយលើការគេប់គេងសំណល់រឹង 

តាមការបា៉េនស្មេន មានតេតេឹមមួយភាគបួននេអតិថិជន 
តាមផ្ទះប៉ុណ្ណេះ ដេលបានបង់ថ្លេសេវាគេប់គេងសំណល់រឹង 
ដេលនេះបង្ហេញថាមានអតេេវិក្កយបតេដេលមិនបានបង់ក្នងុកមេតិ 
ខ្ពស់។ វាអាចបណា្ដេលមកពីរង្វង់កង្វះខាតនៅតេង់ចំណុចនេះ  
ដោយហេតុថា សេវាកម្មមានគុណភាពមិនល្អ ហេតុនេះបេជាជន 
មិនបង់ថ្លេសេវា សេវាកម្មក៏តេូវបានថមថយ និង មានបេជាជន 
តិចតួចដេលបន្តបង់បេេក់។ ដើមេបីលុបបំបាត់កង្វខាតនេះ យន្តការ 
អនុវត្តចេបាប់តេវូតេធ្វើឡើងដោយមានការផា្លេស់ប្ដរូគុណភាពសេវាកម្ម 
បើមិនចឹងទេ ពួកគត់នឹងទទួលបរជ័យ។ នេះជាមូលហេត ុ
ដេលចាំបាច់តេូវបង្កើត និង ផេសព្វផេសាយជាដំបូងផ្លូវបេមូលសំរម  
ពេមទាំងបេព័ន្ធតាមដានសំលេង (បុគ្គលិកមន្ទីរបរិស្ថេនខេត្តដេល 
បានចាត់តំាង) ដើមេបីធានថាសេវាកម្មបេមូលតេវូបានបេកាន់ខា្ជេប់។ 

នៅដេលបេព័ន្ធទាំងពីរនេះ តេូវបានបង្កើតឡើង (ដេលតេូវការ 
ពេលចេើន) សេវាកម្មបេមូលផ្លវូការនិងអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេនអាចផ្ញើសរ 
រួមថាការបង់ថ្លេសេវាកម្មតេូវតេធ្វើ បើមិនដូច្នេះទេ នឹងមាន 
ការផាកពិន័យចំពោះអ្នកដេលមិនបង់ថ្លេសេវា (ដេលមានចេងក្នុង 
អនុកេឹតេយ ១១៣)។ សរទាំងនេះគួរបង្ហេញតាមរយៈយុទ្ធនការ 
ផេសព្វផេសាយ ជាសធារណៈ (តាមទូរទសេសន៍ វិទេយុ ការផេសព្វផេសាយ 
ជាសំលេងជាសធារណៈ ។ល។) ផា្ទេំងផេសព្វផេសាយ បណា្ដេញ 
សង្គមជាដើម។ 

ជមេើសមួយទៀត គឺធ្វើឲេយសង្កេត់យកកមេេដេលបេមូលបានទៅ 
ផ្ដល់ជាជំនួយឲេយកេុមហ៊ុន សុីន ទេី សមេេប់ធុងសំរមសហគមន ៍
ជំនួសឲេយបេជាពលរដ្ឋ ដូចដេលបានស្នើឡើងក្នុងដំណាក់កាលនេ 
ការធ្វើយុទ្ធនការក្នុងសង្កេត់។ ថ្លេសេវាដេលបានបង់គួរផ្អេកតាម 
តារងដេលបានកំណត់ដោយចេបាប់ (មើលឧបសម្ព័ន្ធទី ៤)។ 

ការធ្វើផេនការសមេេប់ទីលាននាពេលអនាគត 

មានការរំពឹងទុកថា ក្នុងប៉ុន្មេនឆ្នេំខាងមុខនេះ ទីលាននពេល 
បច្ចបុេបន្ននឹងបិទ និងផា្លេស់ប្ដរូទៅទីតំាងថ្ម។ី នេះនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ 
យ៉េងខា្លេំងដល់សកម្មភាពរបស់ខមភីដ និង កេុមហ៊ុន សុីន ទេី  
ពេមទាំងខេសេសង្វេក់សំណល់រឹងទាំងមូល។ 

នៅទីលានថ្មី គេរំពឹងថានឹងមានជញ្ជីងសមេេប់ថ្លឹងទម្ងន់។  
ថេមពីលើនេះ ទីតាំងនឹងតេូវបានគេប់គេងតាមគោលការណ៍តម្លេ 
ក្នុងមួយតោននេសំរមដេលដឹកចូល។ ហេតុដូចនេះ វាពិតជា 
គួរឲេយចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការរៀបចំ យុទ្ធនការបញ្ជេេប 
ការយល់ដឹងលើការកេច្នេជាជីកំប៉ុសជំនួសឲេយការបញ្ជូនសំរម 
ទៅទីលាន។ គោលបំណងគឺការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងថា  
អាជា្ញេធរមូលដា្ឋេនតេូវវិនិយោគវិញទាំងអស់ ឬដោយផ្នេកពីបេេក ់
សនេសំដេលទទួលបានតាមរយៈការកាត់បន្ថយបរិមាណសំរម 
ដេលបានបំប្លេងទៅជាជីកំប៉ុស ដោយផ្ដល់ជាថវិកាឧបត្ថម្ភធនទៅ 
ខមភីដ (COMPED) ផ្អេកតាមបរិមាណសំណល់រឹងដេលបាន 
កេច្នេជំនួសឲេយថ្លេទីលាន។ 

ជាចុងបញ្ចប់ វាពិតជាមានសរៈសំខាន់ណាស់ដេលតេូវគិតគូរ 
ដល់អ្នករីសអេតចាយផងដេរនៅពេលដេលមានការផា្លេស់ប្ដូរ 
ទីលាន។ វាអាចជាឱកាសមួយក្នុងការធ្វើឲេយសេវាកម្មរបស់ពួកគ 
េមានលក្ខណៈផ្លូវការដោយជួលពួកគេឲេយធ្វើការនៅខមភីដ ឬ  
នៅមជេឈមណ្ឌលញេកសំរម (MRF)។ ធ្វើបេបនេះ ក៏អាចជំរុញ 
ឲេយមជេឈមណ្ឌលអប់រំរបស់ COMPED នៅអាចដំណើរការ 
បានផងដេរ។ 

ទទួលសា្គេល់និងធ្វើឲេយអេតចាយមានលក្ខណៈផ្លូវការ

ជាចុងកេេយ ការរួមបញ្ចូលអ្នករីសអេតចាយទៅជាអ្នកផ្ដល ់
សេវាកម្មផ្លូវការជាងនេះ ឱេយចេើនទៅៗ ជាដំណើរការដេលអាច 
ធ្វើទៅរួច។ ជមេើសមួយគឺអាចផ្ដល់ជាអាជា្ញេបណ្ណសមេេប់ពួកគត ់
ក្នុងការគេប់គេងសេវាកម្មរបស់ពួកគត់ និងលើកទឹកចិត្តឱេយមាន 
ការរៀបចំបេបនេះ។ បេសិនបើពួកគត់តេវូបានចងកេង(ឬចូលរួម) 
ជាសមាគម វានឹងផ្ដល់ផលបេយោជន៍ឲេយពួកគត់ក្នុងរយៈពេលវេង 
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(ដូចជាករណី សហគមន៍អ្នករីសអេតចាយដេលទទួលបាន 
ការឧបត្ថម្ភរបស់អាជា្ញេធរមូលដា្ឋេនក្នុងបេទេស La Pintana, 

អាមេរិចខាងតេបូង)។ បេយោជន៍សមេេប់សមាគម គឺបេឡាជាត ិ
របបសន្តិសុខសង្គមដេលបច្ចុបេបន្នកំពុងធ្វើការទទួលស្គេល់អ្នក 
ដេលបេកបរបរដោយខ្លួនឯង និងអាចឧបត្ថម្ភជាផលបេយោជន ៍
ផេសេងៗ (ការថេទំាសុខភាព និងគេេះថា្នេក់ការងរ) សមេេប់ 
សមាគមដេលតេវូបានទទួលស្គេល់ ក្នុងកំឡុងពេល២ទៅ៣ឆ្នេំ  
ខាងមុខ។ ដូចដេលបានដឹង កម្មករដេលបមេើការដោយខ្លួនឯង 
មិនតេូវបានទទួលស្គេល់ឡើយ ក៏ប៉ុន្តេអ្នកមានកាន់បណ្ណគេួសរ 
កេីកេអាចចុះឈ្មេះបាននៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម។  
គេបានផ្ដល់អនុសសន៍ថា រដា្ឋេភិបាលតេូវគំទេសេវានេះឲេយបាន 
ទូលំទូលាយ ពីពេេះអ្នករីសសំរមតាមផ្លូវ និងនៅទីលាន 
ភាគចេើនជា សេ្តី និងកុមារ ក៏ប៉ុន្តេសមាគមគួរតេូវបានបង្កើតតាម 
ទមេង់ធម្មជាតិ។

ដើមេបីពងេឹងសមាគមក្នុងកេុងបាតដំ់បង នៅក្នងុវិស័យនេការបេមូល 
សំរមកេេផ្លូវការ វាអាចមានបេយោជន៍ក្នុងការអញ្ជើញ សមាគម 
បេជាធិបតេយេយឯករជេយនេសេដ្ឋកិច្ចកេេបេព័ន្ធ (អាយឌៀ IDEA) 
ដើមេបីណេនំ និងជួបជាមួយអ្នករីសអេតចាយកំឡុងពេលផ្ដល់វគ្គ 
បណ្តុះបណា្ដេល។ អាយឌៀ គឺជាសមាគមដេលបានចុះឈ្មេះនៅ 
កេសួងមហផ្ទេ ដេលតេូវបានអញ្ជើញជាផ្លូវការដោយនយក 

រដ្ឋមន្តេីក្នុងការសហការជាមួយរដា្ឋេភិបាលលើសិទ្ធិអ្នកធ្វើការកេេ 
បេព័ន្ធ រួមមានអ្នករីសសំរមតាមផ្លូវជាដើម។  

សមាគមបេជាធិបតេយេយឯករជេយ នេសេដ្ឋកិច្ចកេេបេព័ន្ធ 
(IDEA) ទំនក់ទំនង៖ លោក ក  ភឿន អគ្គលេខាធិការរង 
វេបសយ៖ http://ideacambodia.org 

ការសិកេសាវិភាគលក្ខណៈសំណល់រឹង

ការសិកេសាវិភាគសំណល់រឹងដេលមានលក្ខណៈគេប់ជេុងជេេយ  
មានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការកំណត់សមាសភាពពិតបេេកដ 
នេសំណល់  រឹងដេលបានបង្កើត។ អ្វីដេលចំណេញបំផុតព ី
ការសិកេសានេះ គឺអាចបង្កើនការយល់ដឹងពីលទ្ធភាពជាក់ស្ដេង 
នេអេតចាយ ដេលធ្វើឲេយការចងកេងជាលក្ខណៈផ្លូវការ និង 
ការគេបគេងអាចធ្វើទៅបានបេសិនបើចាំបាច់។  ការសិកេសានេះ  
ក៏អាចជួយឲេយមានការស្វេងយល់បេសើរឡើងនេវិស័យកេច្នេ 
សំណល់រឹង  និងអនុញ្ញេតឲេយមានការអភិវឌេឍបន្តទៀត ដូចជា ការធ្វើ 
ពិពិធកម្មមជេឈមណ្ឌលបេពេឹត្តិកម្មសំណល់ (មជេឈមណ្ឌលជីកំប៉ុស 
ថ្មី ឡជីវៈឧស្ម័ន ។ល។) និង ការលើកទឹកចិត្តក្នុងការបន្តការទាញ 
យកធនធានពីសំណល់ក្នុងរយៈពេលវេង។
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៤.១. ខមភីដ (COMPED)៤០ 

៤.១.១ ការវិភាគទីផេសារ

ដើមេបីទទួលបានអតេេផលិតកម្មខ្ពស់ ការវិភាគផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ 
បង្ហេញថាការញេកសំណល់រឹងជាកតា្តេគន្លឹះ បើទោះបីជាការបង្កើន  
ធាតុចូលដេលជាសំណល់សរីរង្គដេលសំបូរទៅដោយកាបូន  
និងផលិតភាព ដើមេបីធ្វើឲេយបេសើរឡើងគំរូធុរកិច្ច។

វាតេូវបានបង្ហេញយ៉េងចេបាស់ថា សំណល់សរីរង្គដេលស្ងួតអាច 
ពិបាកក្នុងការរក តាមរយៈការសមា្ភេសន៍ជាមួយភាគីមួយចំនួន 
បង្ហេញថា សំណល់សរីរង្គស្ងតួមានតមេវូការខ្ពស់សមេេប់ការដុត។  
មានករណីអង្កេមជាឧទាហរណ៍ ដេលតេូវបានទិញដោយកន្លេង 
ផលិតឥដ្ឋក្នុងតម្លេបេកួតបេជេងមួយ។ កេេយពីបានទទួលមា៉េសុីន 
បំបេកពីយូនីដូ សំណល់សរីរង្គដេលសំបូរកាបូនធំៗ ងយនឹង 
បំបេកទៅជាសំណល់រឹងតូចៗដើមេបីងយសេួលក្នុងការយកមកធ្វើ 
ជីកំប៉ុស។ ទោះបីជាយ៉េងនេះក្តី ចំណុចកង្វះខាតនេះ អាចកេលម្អ 
បានតាមរយៈការយកមេកឈើពីឲេយកេុមហ៊ុន លៀប លឹម ដេលធ្វើ 
សេវាកម្មរកេសាសោភ័ណភាពសលាកេុង ដេលអាចផ្គត់ផ្គង់បាន 
រហូតដល់ ១០តោនក្នុងមួយខេឯណះ។ លើសពីនេះទៅទៀត  
មានឱកាសមួយចំនួនក្នងុការទាញយកសំណល់សរីរង្គស្ងតួពីទីផេសារ  

ដូចជា កាកអំពៅ ឬ សំបកដូង។ សំណល់រឹងទាំងនេះគួរតេូវបាន 
លើកទឹកចិត្តឲេយបេមូលក្នុងកំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនការផេសព្វផេសាយ។

ក៏គួរឲេយកត់សមា្គេល់ផងដេរថា បេសិនបើការញេកសំណល់រឹងមាន 
ភាពបេសើរឡើង សមត្ថភាពមជេឈមណ្ឌលកេច្នេកំប៉ុសខមភីដ  
(COMPED) នឹងដល់ចំណុចកំណត់ដេលគេបដណ្តប់លើ 
ផ្ទេកេឡាទំហំ ៦០០ម៉េតេការ៉េ និងការវិភាគផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុបង្ហេញ 
ថាធុរកិច្ចទាំងមូលមានភាពបេសើរឡើង។ យ៉េងហចណាស់  
ទំហំនេះតេូវតេពងេីកទ្វេដងក្នុងកំឡុងពេល មួយឆ្នេំ ឬពីរឆ្នេំ  
(ឲេយបាន១២០០ ម៉េតេការ៉េ) ដើមេបីអាចទទួលបានពី ២០ទៅ  
២៤ តោនក្នុងមួយថ្ងេ និងពងេីកទៅពេលអនគតឲេយបានទំហ ំ
យ៉េងហចណាស់ ២៥០០ម៉េតេការ៉េដើមេបីអាចកេច្នេសំណល ់
បានពី ៤០ ទៅ ៥០ តោនក្នុងមួយថ្ងេ។ ទាំងយូនីដូ និងសលា 
កេុងគួរស្វេងរកដីសមេេប់ឧបត្ថម្ភបន្ថេមទៀតសមេេប់គោលបំណង 
នេះនពេលអនគត។ 

តាមការសិកេសាទីផេសារដេលបានធ្វើឡើងក្នុងគមេេងនេះ វាបង្ហេញ 
យ៉េងចេបាស់ថា  មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលជីកំប៉ុស  
តេអ្នកទិញចង់ឲេយគុណភាពជីកំប៉ុសនេះ មានការធ្វើទីផេសារឲេយបាន 
ចេបាស់ ហើយបេសិនបើធ្វើបាន នោះនឹងមានការបញ្ជេទិញក្នុង 
បរិមាណដ៏ចេើន។ 

៤.  ការធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើង ធុរកិច្ចក្រច្ន្រ 
សំណល់រឹងក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

6

៤០   Iគំរូហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្មតេូវបានដកចេញ (រប់បញ្ចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ) សមេេប់ហេតុផលរកេសាការសមា្ងេត់
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បច្ចុបេបន្ននេះ ជីកំប៉ុសតេូវបានវេចខ្ចប់ដោយមិនមានលក្ខណៈផ្លូវការ 
ទេ។ នេះអាចជាបញ្ហេបេឈមមួយជាពិសេសសមេេប់អ្នកទិញ 
រយិសេសបញ្ហេបេឈមមួយសមេេប់អ្នកទិញ។ បរិមាណ 
ដ៏ចេើនលើផលិតផលជីកំបុ៉ស តេងអ្នកទិញចង់ឲេយគុណភាព 
ជីកំប៉ុសតេូវបានធ្វើទីផេសារឲេយបាន។ ការវេចខ្ចប់ដេលតេឹមតេូវ 
អាចបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនលើផលិតផល  និង បេកប 
ដោយវិជា្ជេជីវៈ។ បេសិនបើខមភីដ (COMPED) ចង់ធ្វើការ 
បេកួតបេជេងទីផេសារ គេបានផ្ដល់អនុសសន៍ ថាគត់តេូវធ្វើ 
ស្លេកយីហ និង ធ្វើយុទ្ធសសេ្តទីផេសារផលិតផលរបស់ពួកគត់  
ដើមេបីបំពេញស្ដង់ដាក្នងុសេកុដេលអ្នកទិញតេវូការ និងមានទំនុកចិត្ត 
លើគុណភាពផលិតផល (ដោយមានផា្លេកសញ្ញេចេបាស់លាស់  
មានវេចខ្ចប់ និង មានបង្ហេញគុណភាពផលិតផលជាដើម) ។  
ការបង្កើតខិតបណ្ណ ក៏មានបេយោជន៍ចេើនដេរ ពេេះអ្នកទិញអាច 
បេៀបធៀបជីកំបុ៉សរបស់ពួកគត់ទៅនឹងជីដេលមានលក់លើទីផេសារ 
បច្ចុបេបន្ន និង ការកេបេេគុណភាពដី ឬកំណត់មធេយាបាយធ្វើទីផេសារ 
ដេលគួរឲេយទាក់ទាញ។ 

ខមភីដ (COMPED) មិនមានយុទ្ធសសេ្តទីផេសារចេបាស់លាស់ក្នុង 
ការផេសព្វផេសាយផលិតផលរបស់ពួកគត់ទេ។ ជាមួយដឹងចំណេះដឹង 
នេតមេូវការ វាក៏ធ្វើបានផងដេរក្នុងការកេសមេួល និងធ្វើពិពិធកម្ម 
ផលិតផល (ដូចជាការលាយជីកំប៉ុសជាមួយនឹងជីគីមីជា 
ឧទាហរណ៍)។ សមាសធាតុមួយនេការធ្វើយុទ្ធសសេ្តទីផេសារ 
នេះគឺការធ្វើតេស្ដជាបេចាំនិងការធ្វើទីផេសារលើលទ្ធផល (រួមមាន 
សមាសភាពលោហៈធ្ងន់ដេលមានក្នុងជី)ដើមេបីធានគុណភាព 
ផលិតផល។ ទិន្នន័យដេលបានផ្ដល់ឲេយដោយ ខមភីដ (COMPED) 
កំឡុងពេលសិកេសា (មានក្នុងតារងទី ១៩) បង្ហេញថាគុណភាព 
អាចបេកួតបេជេងក្នុងទីផេសារសលាកេុងសេុក។ 

យោងតាមទីផេសារនេជីកំបុ៉ស អ្នកតំណាងពីហ្វេស់ស្មេខ (FASMEC) 
បានបញ្ជេក់យ៉េងចេបាស់ថា មានចមា្កេរចេកនិងស្វេយដេលតេូវការ 
ជីកំប៉ុសក្នុងបរិមាណចេើន (ចមា្កេរចេកមានទីតាំងនៅខេត្ត 
កំពង់ចាមមានតមេូវការបេមាណ១០០តោនក្នុងមួយខេក្នុង 
ដើមឆ្នេំ២០១៩)។ ចមា្កេរមួយចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិង 

ប៉េលិនក៏តេូវការជីកំប៉ុសដេរ។ បើទោះបីជាយ៉េងនេះក៏ដោយ  
ការសមា្ភេសជាមួយខូរ៉េ ( COrAA ) (ដេលមានសមាជិកភាគចេើន 
ជាមា្ចេស់ចមា្កេរមេេចក្នុងខេត្តកំពត) បានបង្ហេញថា មានចមា្កេរខ្លះ 
គត់ផលិតជីកំប៉ុសដោយខ្លួនឯង។ លើសពីនេះទៅទៀត  
មានការបេកួតបេជេងខា្លេំងជាមួយជីគីមី (តារងទី ២០) និង 
ជាមួយជីកំប៉ុសនំចូលពីកេេបេទេស។ ព័ត៌មានទាំងនេះ បង្ហេញ 
យ៉េងចេបាស់ថា ការបង្កើនសមា្ភេរៈផេសព្វផេសាយនិងទំនក់ទំនង 
ជាក់លាក់ជាមួយចមា្កេរ ទំនងជានំផលបេយោជន៍ចេើនដល ់
ខមភីដ (COMPED) ។ 

យោងតាមការសង្កេតលើទីផេសារជីកំប៉ុសនៅកម្ពុជា កេុមហ៊ុន 
ធ្វីនអាហ្គេីតិច (TWIN Agri Tech) ក្នុងរជធានីភ្នំពេញក៏ផលិត 
កំបុ៉សនិងលក់ក្នងុតម្លេបេហក់បេហេលគ្នេនឹងខមភីដ (COMPED) 
ដេរ (សូមមើលតារងទី ១៩)។ បើទោះបីជាយ៉េងនេះក៏ដោយ  
ផលិតផលរបស់ខមភីដ (COMPED) មានគុណភាពខ្ពស់ជាង។ 
មេយាងវិញទៀត កេុមហ៊ុនធ្វីនអាហ្គេីតិច (TWIN Agri Tech)  
ក៏ផលិតជីកំប៉ុសជន្លេនផងដេរ ដេលមានគុណភាពល្អជាង  
ហេតុនេះអាចជាទីចង់បេើបេេស់ជាង។ ខមភីដ (COMPED)  
គួរដាក់បញ្ចលូការធ្វើជីកំបុ៉សបេភេទនេះបន្ថេមទៀតក្នងុមជេឈមណ្ឌល 
របស់ខ្លួន ដើមេបីបង្កើនលទ្ធភាពបេកួតបេជេងលើទីផេសារ។  
ភាពខុសគ្នេចមេបងរវាង កេុមហ៊ុនធ្វីនអាហ្គេីតិច (TWIN Agri  

Tech) និង ខមភីដ (COMPED) គឺការបេមូលសំណល់ពីហង  
និង ភោជនីយដា្ឋេនដោយបង់បេេក់ និងមានសមត្ថភាពក្នុង 
ការផលិតក្នុងបរិមាណចេើន (អាច៤០០ទៅ៨០០តោនក្នុង 
មួយខេ)។ បើទោះបី ខមភីដ (COMPED) អាចបង្កើនសមត្ថភាព 
តាមរយៈការពងេីកទំហំមជេឈមណ្ឌល (សូមមើលអនុសសន ៍
ទៅ៤) វាពិតជាមានបញ្ហេបេឈមក្នុងការចុះបេមូលដោយសរតេ 
មានទេង់ទេេយតូច (ស្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ច) ដេលអាចបង្កឲេយ 
ការចំណាយខ្ពស់លើបេតិបត្តកិារដោយបន្ថេមសកម្មភាពចុះបេមូល។ 
បើទោះបីជាយ៉េងនេះ ខមភីដ (COMPED) អាចពិចារណាលើ 
ការធ្វើពិពិធកម្មជីកំប៉ុសជន្លេន ដើមេបីធ្វើឲេយផលិតផលរបស់គត ់
កាន់តេមានការបេកួតបេជេងនិងអាចលក់ក្នុងតម្លេខ្ពស់លើទីផេសារ  
នេះអាចធ្វើឲេយពួកគត់អាចបេកួតបេជេងបានចេើនជាងមុន។
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តារងទី ១៣៖ ការបេៀបធៀបខមភីដ (COMPED) និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជីសរីរង្គផេសេងទៀតនៅកម្ពុជា

សូចនាករ COMPED TWIN Agri Tech Co., LTD MSG (Maly San 
Group Co., Ltd) Ex-M-Cambodia Co., Ltd

អាសយដា្ឋេន
សង្កេត់ចមា្កេរសំរោង 

កេុងបាត់ដំបង
ផ្លូវលេខ ១៣១ សង្កេត់ភ្នំពេញថ្មី 

ខ័ណ្ឌសេនសុខ ភ្នំពេញ

អគរ MSG ផ្លូវលេខ  
១៤៦  សង្កេត់ទឹកល្អក់ទី 

២ ខ័ណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ 

ផ្លូវលេខ ៩៦E0 ផ្លូវលេខ ២១៥ 
សង្កេត់វាលវង់  ខ័ណ្ឌ៧មករ 

ផលិតផល ក្នុងសេុក ក្នុងសេុក នំចូលពីបេទេសថេ នំចូលពីបេទេសបេលហេសិក

តម្លេ     

ដុលា្លេរ/៤០គីឡូ ៦.២៥ ៨ ១៣ ១៥

ដុលា្លេរ/តោន ១៣០ ១២៥ ៣២៥  ៣៣០

ថ្លេដឹកជញ្ជូន មិនគិតបេេក់
មិនគិតបេេក ់

ក្នុងសលាកេុងភ្នំពេញ
មិនគិតបេេក់ មិនគិតបេេក់

សារធតុចិញ្ចឹម     

N  ២.២៦  ១.៨ ១.៣ ៤

P ២.២៦ ១.៥១ ១.៥៩ ៣

K ៣.៥៤  ២.០១ ១.១១ ៣



90

តារងទី ១៤៖ ការបេៀបធៀបជីសរីរង្គរបស់ខមភីដ (COMPED) 
ជាមួយនឹងជីគីមី ពីបេទេសវៀតណាម និងជីសរីរង្គពីបេទេសថេ

ជីសរីរង្គរបស់ COMPED  ជីគីមីពីវៀតណាម ជីសរីរង្គពីបេទេសថេ 

ជីកំប៉ុស

ជីកំប៉ុស(២.២៦:២.២៦:៣.៥៤៤១)៖ 
១៣0ដុលា្លេរ/តោន

(១) កេុមហ៊ុនជីតេីកោណ
 - UREA (៤៦:0:0)៖ ៣៤0ដុលា្លេរ/
តោន

 - DAP (១៨:៤៦:0)៖ ៤៥0ដុលា្លេរ/
តោន

 - Kali (0:0:៦0)៖ ៣៦0ដុលា្លេរ/តោន

(១) កេុមហ៊ុនជីកេបីកេហម

ជីកំប៉ុស (៦:៣:៣)៖ 
៣២0ដុលា្លេរ-៣៦0 ដុលា្លេរ/តោន

(២) Cheam Tech Co., Ltd 
 - UREA (៤៦:0:0)៖ ៣៤0  ដុលា្លេរ/
តោន

 - DAP (១៨:៤៦:0)៖ ៤៤0ដុលា្លេរ/
តោន

 - Kali (0:0:៦0)៖ ៣៧0ដុលា្លេរ/តោន
(២) MSG (Maly San Group Co., Ltd 

Compost (១.៣:១.៥៩:១.១១)៖ 
៣២៥ ដុលា្លេរ/តោន

(៣) Bind Dien Fertilizer Co., Ltd 
 - UREA (៤៦:0:0)៖ ៣៨៦ដុលា្លេរ/
តោន

 - DAP (១៨:៤៦:0)៖ ៥៥៦ដុលា្លេរ/
តោន

 - Kali (0:0:៦0)៖ ៤២0ដុលា្លេរ/តោន

មានចំណុចមួយដេលនៅមិនទាន់ចេបាស់ ថាតើតមេូវការជីកំប៉ុស 
ពីសំណល់ទីបេជុំជននឹងបង្កើតជាផលវិបាកក្នុងការលក់ ដេរឬទេ  
ដោយសរជួនការវាមានកេរ្តិ៍ឈ្មេះមិនល្អ និងមានបេសិទ្ធភាពទាប 
បេើបេៀបធៀបទៅនឹងជីកំបុ៉សពីកសិកម្ម។ ការសិកេសាក្នងុគមេេងនេះ  
មិនមានបញ្ជេក់ពីចំណុចបេឆំងនឹងជីកំប៉ុសដេលផលិតចេញព ី
សំណល់ទីបេជុំជនទេ តេបើទោះបីជាយ៉េងនេះការសិកេសាសុីជមេេ 
គួរតេូវធ្វើឡើងដើមេបីកំណត់ថាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់បេសិទ្ធភាព 
ផលិតផលដេរឬទេ។ ការសិកេសាទីផេសារ គួរតេូវបានគិតពិចារណាព ី
តមេវូការជាក់លាក់សមេេប់ជីកំបុ៉សតេវូការក្នងុការផលិតពីសំណល់ 
ទីបេជុំជន និង កំណត់បញ្ហេជាក់លាក់ដេលពាក់ព័ន្ធគ្នេ។

•  ជីកំបុ៉សដេលផលិតចេញពីសំណល់ទី បេជំុជន/ទីផេសារ អាចតេវូ 
បានបំពុលដោយសំណល់មានគេេះថា្នេក់ (ថ្មពិល  
សរធាតុគីមីដេលបានបេើបេេស់សមេេប់គោលបំណង 
ផេសេសងៗ ជាដើម) នៅពេលដេលទុកចោលនៅផ្ទះ  
ឬកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន។ 

•  បេសិនបើដំណើរការនេការញេកមិនពេញលេញ ជីកំប៉ុស 
អាចមានផ្ទុក កំទេចបា្លេស្ទិក អំបេងកេវ និងឧបករណ ៍
មុតសេួចផេសេងៗទៀត។ 

៤១  (2.26:2.26:3.54) បង្ហេញពីឧទាហរណ៍នេសរធាតុចិញ្ចឹម (N:P:K) ក្នុងជី 
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•  ជីកំប៉ុសដេលផលិតចេញពី សំណល់រឹងតាមផ្ទះ/ផេសារ អាចមិន 
សូវមានជីជាតិដូចជីកំប៉ុសដេលផលិតចេញពីលាមកសត្វ។

ការសិកេសាទីផេសារកំប៉ុសគួរតេូវបញ្ចូលពេលសិកេសាដោយមាន 
ការចុះសមា្ភេសន៍ជាមួយកសិដា្ឋេនដើមេបីកំណត់ឲេយបានចេបាស់ព ី
ទីផេសារសមេេប់ជីកំប៉ុស និងរួមបញ្ចូលការវិភាគ ចំណុចខា្លេំង  
ចំណុចខេសាយ ឱកាស និង ការគំរមកំហេង (SWOT)  
នេការបេកួតបេជេង ដូចជាជីកំប៉ុសដេលផលិតចេញពីលាមក 
សត្វ ជីគីមី ជីកំប៉ុសជន្លេនជាដើម។ នេះអាចជួយក្នុងការកំណត ់
ទំហំវិនិយោគលើកន្លេងកេច្នេនពេលអនគត។ គួរកត់សមា្គេល ់
ផងដេរថា ទីបេឹកេសាកំពុងធ្វើការសិកេសាគមេេង២ផេសេងទៀតដេល 
ពាក់ព័ន្ធនឹងគមេេងនេះ មួយនៅខេត្តសៀមរបអំពីផលិតផល 
ជីកំប៉ុស និងមួយទៀតនៅរជធានីភ្នំពេញពីផលិតផលពីភក់បង្គន់  
ក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មេនខេខាងមុខនេះ។ 

៤.១.២. អនុសាសន៍

អនុសាសន៍ទី ១៖ ធ្វើឲេយបេសើរឡើងគុណភាព 
សំណល់សរើរាង្គ

វានឹងមានផលបេយោជន៍ដល់ខមភីដ (COMPED) ក្នុងការធ្វើ 
ការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកគេប់គេងផេសារ អ្នកអនម័យ ផេសារ  
និងសេវាកម្មបេមូល សុីន ទេី ក្នុងការធ្វើការញេកសំណល់រឹង។  
លើសពីនេះទៅទៀត ខមភីដក៏នឹងទទួលបានផលបេយោជន៍ចេើន 

ផងដេរ ក្នុងការបេមូលសំណល់រឹងពីផេសារ ៤ ផេសេងទៀត ដោយសរ 
ផេសារទាំងនោះមានផលិតផលបេភេទផេសេងទៀត។ នេះអាចជួយ 
ឲេយទទួលបានសំណល់សរីរង្គស្ងួត ដូចជាសំបកដូង និងកាកអំពៅ 
ដេលអាចជួយបង្កើនទិន្នផលកំប៉ុសនិងជួយធ្វើឲេយមានតុលេយភាព 
ផលធៀបកាបូននិងអាសូត។ 

មធេយាបាយកាន់តេល្អក្នុងការទទួលបានសំណល់សរីរង្គនិង 
សេស់នោះគឺខមភីដ ចូលរួមការបេមូលដោយផា្ទេល់នៅតាមផេសារ  
ដោយសរតេ កេមុហុ៊ន សីុន ទេ ីនឹងមិនទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត 
អ្វីឡើយក្នុងការបង្កើនបេសិទ្ធភាពការញេកសំណល់នៅពេលនេះ។ 
បេសិនបើខមភីដ បេមូលសំរមដោយខ្លួនឯង នោះនឹងអនុញ្ញេត 
ឲេយខមភីដ បានមើលដោយផា្ទេល់ពីគុណភាពនេផលិតផល លើកកម្ពស់ 
ការយល់ដឹងរបស់អ្នកលក់និងអ្នកអនម័យផេសារ ពេមទាំងអាចធ្វើ 
ពិពិធកម្មបេេក់ចំណូលរបស់គត់ទៀតផង។  

បើទោះបីជាយ៉េងនេះក៏ដោយ  ដោយសរតេសមត្ថភាពទីលាន 
បច្ចុបេបន្នជិតពេញ វានឹងមានផលបេយោជន៍ដល់កេុមហ៊ុន សុីន ទេ ី
ក្នុងការបេមូលសំរមតាមបេភេទផេសេងគ្នេ ដោយសរទីតាំង 
មជេឈមណ្ឌលកេច្នេរបស់ខមភីដ មានទីតាំងជិតជាងទីតាំងទីលានថ្ម ី
ដេលស្នើឡើង។ ចំណុចនេះតេូវបង្ហេញនិងពិភាកេសាជាមុនជាមួយ
កេុមហ៊ុន សុីន ទេី ជាមុនដើមេបីធានកិច្ចសហបេតិបត្តិការ។ 

សកម្មភាពដេលបានណេនំ ភាគីពាក់ព័ន្ធដេលចូលរួម

ទំនក់ទំនងជាបេចាំជាមួយអ្នកគេប់គេងផេសារ និងអ្នកអនម័យផេសារ 
ដោយចាប់ផ្ដើមឡើងនៅផេសារ ភូពុយ

អ្នកគេប់គេងផេសារនិងអ្នកអនម័យផេសារ

ពិពិធកម្មការបេមូលតាមផេសារទៅផេសារទាំងបួនផេសេងទៀត ផេសារដំបូងអាចជា 
ផេសារណាត់និងផេសារបឹងឈូក ហើយបន្តទៅផេសារផេសេងទៀត

សលាកេុង
 អ្នកគេប់គេងផេសារ

សលាកេុងបានចាត់តាំងកេុមហ៊ុន លៀប លឹម ឲេយយកមេកឈើដេល 
កាប់បានពីសេវាកម្មរបស់គត់ទៅឲេយខមភីដ ឲេយបានចេើនជាងមុន

សលាកេុង
កេុមហ៊ុន លៀប លឹម

 ធ្វើការដេញថ្លេ ឡានសមេេប់បេមូលសំណល់សរីរង្គដោយផា្ទេល់និងគិតកមេេបន្តិចប
ន្តួច (លុះតេេតេកេុមហ៊ុនបានបញ្ចុះតម្លេឲេយផេសារលើសេវាកម្មបេមូល)

ខមភីដ
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អនុសាសន៍ទី ២៖ ធ្វើមា៉េកផលិតជីកំប៉ុស 
និងកំណត់យុទ្ធសាសេ្តទីផេសារ

តាមរយៈការសិកេសាទីផេសារដេលធ្វើឡើងក្នុងគមេេងនេះ បង្ហេញ 
យ៉េងចេបាស់ថាមានចំណាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលជីកំប៉ុស តេអ្នក 
ទិញចង់ឲេយគុណភាពតេូវបានធ្វើទីផេសារនិងបេសិនបើអាច ការទិញ 
ស្ថិតក្នុងបរិមាណដេលចេើន។ 

វាអាចមានសរៈសំខាន់ផងដេរថាក្នុងការសិកេសាទីផេសារជីកំប៉ុស 
ឲេយបានសុីជមេេដើមេបីធ្វើទីផេសារផលិតផលបានចេបាស់លាស់។  
វាអាចរួមបញ្ចូលការធ្វើការវិភាគ ភាពខា្លេំង ភាពខេសាយ ឱកាស  
និងការគំរមកំហេង នេការបេកួតបេជេងជាមួយផលិតផល 
ផេសេងទៀត ដូចជា ជីកំប៉ុសដេលផលិតពីលាមកសត្វ ជីគីមី  

ជីកំប៉ុសជន្លេនជាដើម។ នេះអាចជួយក្នុងការកំណត់ទំហំវិនិយោគ 
លើកន្លេងកេច្នេនពេលអនគត។ 

ទោះបីជាយ៉េងនេះក៏ដោយខមភីដ គួរបង្កើតការវេចខ្ចប់ដេល 
ទាក់ទាញ និង ធ្វើមា៉េកផលិតផល ដោយមានព័ត៌មានគុណភាព 
ដើមេបីធ្វើឲេយអតិថិជនមានទំនុចិត្ត។ វាក៏មានសរៈសំខាន់ផងដេរ 
ក្នុងការបង្កើតខិត្តបណ្ណដើមេបីបេៀបធៀបកំប៉ុសរបស់គត់នឹងជ ី
ដេលមានលក់លើទីផេសារទូទៅ ឬកំណត់សមា្ភេរៈទីផេសារផេសេងទៀត 
ដេលមានភាពទាក់ទាញ។ ឧទាហរណ៍ ខមភីដ បង្កើតការធ្វើតេស្ដ 
នៅខាងកេេសមេេប់ជីកំប៉ុសរបស់គត់ និងផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណ្តុះ 
លើវិធីនេការបេើបេេស់និងហេតុអ្វីតេូវបេើបេេស់ជីកំប៉ុស។ 

សកម្មភាពដេលបានណេនាំ ភាគីពាក់ព័ន្ធដេលចូលរួម

ធ្វើការសិកេសាទីផេសារកំប៉ុសសុីជមេេ ជំនួយការបច្ចេកទេស

បង្កើតការវេចខ្ចប់និងមា៉េកកំប៉ុស ដោយមានផា្លេកសញ្ញេនិងព័ត៌មានអំពីគុណភាពកំប៉ុស(NPK) AMK, AIMS

បង្កើតខិតបណ្ណដោយបេៀបធៀបផលបេយោជន៍នេជីកំប៉ុសនិងជីបេភេទផេសេងទៀត COMPED

ធ្វើតេស្តផលិតផលជាបេចាំដើមេបីបង្ហេញពីបេសិទ្ធភាព និងធ្វើការទំនក់ទំនងជាមួយដេគ ូ
ដេលមានសកា្ដេនុពលផេសេងទៀត (ដូចជាកាវា៉េក់ (CAVAC) និងគមេេងកសិកម្មហ្គេថ  
(Gret) នៅខេត្តសៀមរប)

មន្ទីរពិសោធន៍ឯករជេយ

ទំនក់ទំនងជាមួយមីកេូហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ (AMK) ដើមេបីអាចធ្វើការផុសផលិតផលជីកំប៉ុស 
ក្នុងកម្មវិធីទន្លេសប ដេលជាការធ្វើទីផេសារឌីជីថលដើមេបីមានទំនក់ទំនងជាមួយកសិករ។ 

COMPED

ចូលរួមជាមួយគមេេងអេអាយអឹមអេស (AIMS) ដើមេបីបានជួបកសិករក្នុងខេត្តបាត់ដំំបង 
តាមរយៈពេឹត្តិការណ៍ផេសេងៗ ដើមេបីអាចផេសព្វផេសាយពីការបេើបេេស់ជីកំប៉ុស

COMPED

អនុសាសន៍ទី ៣៖ ពិពិធកម្មផលិតផល

មានលទ្ធភាពចេើនដើមេបីធ្វើពិពិធកម្មផលិតផល ឬសេវាកម្ម 
ដើមេបីបង្កើនចំណូល ឬភាពទាក់ទាញ។ មធេយាបាយមួយនោះ  
គឺការចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មបេមូលសំណល់រឹងនិងធ្វើបេពេឹត្តិកម្ម។ 
ដោយសរវាជាបំណងរបស់ខមភីដ (COMPED) ក្នងុការទទួលបាន 
សំណល់រឹងស្អេត ការផ្ទេរការគេប់គេងសំណល់រឹងផេសារទៅខមភីដ 

នឹងទទួលបានផលបេយោជន៍ចេើន។ នេះតមេូវឲេយមានឡាន 
សមេេប់បេមូលសំណល់និងអាចជាបេភពបេេក់ចំណូលបន្ថេម  
ជាពិសេសជាងគេនោះគឺអាចធ្វើឲេយស្ថេនភាពអាជីវកម្មមានភាព 
បេសើរឡើង។ តេបើទោះបីជាយ៉េងនេះក៏ដោយ ដូចជាមិនចាំបាច ់
ធ្វើបេបនេះនោះទេ នៅពេលដេលទីលានថ្មីតេូវបានបើនៅទីតាំង 
ដេលឆ្ងេយ ពេេះវានឹងកា្លេយទៅជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់កេុមហ៊ុន  
សុីន ទេីក្នុងការបេមូលសំណល់ដាច់ដោយឡេកសមេេប់ខមភីដ  
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ដោយសរតេវាអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយ។ 
ទោះជាយ៉េងនេះក្ដី វាអាចវាអាចបង្កឲេយមានការបេកួតបេជេង 
រវាងសេវាកម្មរបស់ខមភីដ និង សេវាកម្មរបស់កេុមហ៊ុន សុីន ទេី។  

ដោយផ្អេកលើភាពជាក់លាក់នេតមេូវការ យើងគួរពិចារណាលើ 
ចំណុចខាងកេេម៖ 

•  ការធ្វើកំប៉ុសជន្លេន

 - តមេូវឲេយមានការកេសមេួលមជេឈមណ្ឌលកេច្នេជីកំប៉ុស 
បច្ចុបេបន្ន

 - ជីកំប៉ុសជន្លេនមានគុណភាពខ្ពស់ជាង និងភាព 
ទាក់ទាញនេផលិតផលបេភេទនេះអាចខា្លេំងជាង  

=អាចបន្ថេមតម្លេជាងមុន +ចំណូលបន្ថេមពីការលក ់
ជន្លេន(ជាអាហរសមេេប់កសិដា្ឋេនចិញ្ចឹមតេីឬបង្កង)  
http://earthwormvietnam.com/

•  ជីកំប៉ុសលាយជាមួយជីគីមី

 - អាចមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវេង  
(តេអាចបេើបេេស់បាន ឬទេសមេេប់អាហរសរីរង្គនេ 
កសិអាជីវកម្ម?)

 - អាចបង្កើនតម្លេបន្ថេម

សកម្មភាពដេលបានណេនាំ ភាគីពាក់ព័ន្ធដេលចូលរួម

ផ្ដល់សេវាកម្មបេមូល ជាពិសេសតាមផេសារ ផេសារ

ពិពិធកម្មផលិតផល៖ ជីកំប៉ុសជន្លេន ជីកំប៉ុសលាយជាមួយជីគីមី ជាដើម។ល។ COMPED

កម្មវិធីអេផផទន្លេសាប (Tonle Sap App) តេូវបានបង្កើតឡើងដោយមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ 
អេអឹមខេ (AMK) កេេមកិច្ចសហការជាមួយមា្ចេស់ជំនួយមួយចំនួននិងបានដាក់ឲេយ 
ដំណើរការនៅដើមឆ្នេ ំ២០១៩។ វាជាបណា្ដេញឌីជីថលមួយដេលអាចធ្វើការទំនក់ទំនង 
ដោយផា្ទេល់ជាមួយនឹងកសិករ រួមមានព័ត៌មានដូចជា៖  

 - ធាតុផេសំកសិកម្មដូចជាជី ថា្នេំសំលាប់សត្វល្អិត ជ័របា្លេស្ទិកឧបករណ ៍
ដំណក់ទឹកនិងវត្ថុផេសេងៗទៀត

 - លក់រយ និង លក់ដុំ ធាតុផេសំកសិកម្ម
 - ជំនញសមេេប់ដោះសេេយបញ្ហេកសិកម្ម
 - កម្ចីសមេេប់ធ្វើដើមទុន និង វិនិយោគ
 - បច្ចុបេបន្នភាពព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកសិកម្ម 

ទំនក់ទនង៖ លោកសេី គឹម ដាវីន
អ៊ីម៉េល: davin.kim@amkcambodia.com

អេអាយអឹមអេស (AIMS) “គមេេងជំរុញទីផេសារ 
សមេេប់កសិកម្មខ្នេតតូច” គឺជាគមេេងរយៈពេល៦ឆ្នេំ  
កេេយ កេេមការផ្ដល់ហិរញ្ញបេបទានពីមូលនិធិអន្តរជាត ិ
សមេេប់ការអភិវឌេឍន៍កសិកម្ម (IFAD) និងអនុវត្ត 
ដោយកេសូងពាណិជ្ជកម្ម ដើមេបីលើកកម្ពស់វិបុលភាព 
របស់កសិករខា្នេតតូចនៅកម្ពុជា តាមរយៈកំណើននេ 
ចំណេញដោយផេសារភា្ជេប់កសិអាជីវកម្មទៅនឹងទីផេសារ 
កសិកម្ម រហូតដល់ឆ្នេំ២០២៣។ ខេត្តបាត់ដំបងគឺជា 
ខេត្តមួយក៏ជាខេត្តដេលអនុវត្តគមេេងនេះផងដេរ។  

ទំនក់ទនង៖ លោក គឹម ហួត 
បេធានគមេេងបេចាំខេត្តបាត់ដំបង
អ៊ីម៉េល៖ huort៧៧@yahoo.com

អនុសាសន៍ទី ៤៖ ពងេីកទំហំមជេឈមណ្ឌលកេច្នេជីកំប៉ុស

ដូចបានពិភាកេសានៅផ្នេកមុន បេសិនបើមានការញេកសំណល ់
បានតេឹមតេូវ សមត្ថភាពក្នុងការកេច្នេជីកំប៉ុសរបស់មជេឈមណ្ឌល 

របស់ខមភីដ នឹងដល់ចំណុចកំណត់យោងតាមផ្ទេកេឡាដេល 
គេបដណ្តប់នពេលបច្ចុបេបន្ន។  យ៉េងហចណាស់  មជេឈមណ្ឌល 
គួរតេូវពងេីកទំហំទ្វេដង ក្នុងរយៈពេល ១ឆ្នេំ ឬ២ឆ្នេំ ខាងមុខ  
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(រហូតដល់ទំហំ ១២០០ម៉េតេការ៉េ)ដើមេបីអាចទទួលសំណល់រឹង 
បាន ២០ទៅ២៤តោនក្នុងមួយថ្ងេ ដេលអាចបម្លេងសំណល់រឹង 
សរីរង្គបេមាណ ២៥%និងមួយភាគ៦នេសំណល់រឹងក្នុងកេុង 
បាត់ដំបង។ វាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការពងេីកលើទីតាំងបច្ចុបេបន្ន  
បេសិនបើមានការធ្វើផេនការចេបាស់លាស់ ដោយសរវាមាន 
ទំហំផ្ទេដីសរុបបេមាណ ១ហិចតា។ ក្នុងរយៈពេលវេង គេផ្ដល ់
អនុសសន៍ថា វាពិតជាចាំបាច់ក្នុងការពងេីកកន្លេងផលិតជីខមភីដ  
ឲេយបានផ្ទេកេឡាយ៉េងហចណាស់ ២៥០០ម៉េតេការ៉េ ដើមេប ី
កេច្នេសំណល់រឹង ពី៤០ទៅ៥០តោនក្នុងមួយថ្ងេ នេះអនុញ្ញេតក្នុង 
ការបំប្លេងសំណល់រឹងបេមាណ៤០%នេសំណល់រឹងទាំងអស់ក្នុង 
សលាកេុង និង បេហេលជាអាចពងេីកលើសនេះទៀត 

នពេលអនគត។ ទាំងយូនីដូ ទាំងសលាកេុង គួរស្វេងរក 
ដីជាជំនួយឧបត្ថម្ភក្នុងរយៈពេលវេង។ 

ជាចំណុចពិសេស តំបន់ដេលមានពណ៌កេហមនេមជេឈមណ្ឌល 
ខមភីដ ក្នុងរូបភាពទី ៣១  អាចបេើបេេស់បានសមេេប់ការពងេីក។ 
គេផ្ដល់អនុសសន៍ថា យូនីដូ ឬក៏មា្ចេស់ជំនួយផេសេងទៀតគួរផ្ដល ់
ជំនួយបន្ថេមក្នុងការពងេីកទៅតំបន់នេះផងដេរ។ បើទោះបីជា 
យ៉េងនេះក៏ដោយ ការពងេីកសមត្ថភាពផលិតគួរតេូវបានពិចារណា  
លុះតេេណាមានការ បញ្ជេក់ថាមានលទ្ធភាពក្នុងការលក់ជីកំបុស 
ដេលបានផលិតក្នុងតម្លេសមរមេយ។

រូបភាពទី ៣១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនកន្លេងផលិតជីកំប៉ុសខមភីដ COMPED និង 
មជេឈមណ្ឌលញេកសំរម MRF (បេភព: រូបភាពពី Google)

ដីទំនេរ 
៧២៦០ម៉េតេការ៉េ

សលារៀន 
៩០០ម៉េតេការ៉េ

អាគររដ្ឋបាល 
៦០០ម៉េតេការ៉េ

មជេឈមណ្ឌលញេកសំរម 
២៣០០ម៉េតេការ៉េ

តេួតពិនិតេយនិងសំអាត 
២៦០ម៉េតេការ៉េ

កន្លេងផ្ទុកសំរមអោយ
រលួយ  ៧០០ម៉េតេការ៉េ

លេបាយ២៨០ម៉េតេការ៉េ
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សកម្មភាពដេលបានណេនាំ ភាគីពាក់ព័ន្ធដេលចូលរួម

ពងេីកទ្វេដងកន្លេងធ្វើជីកំប៉ុសក្នុងឆ្នេំ បន្ទេប់ឲេយបានទំហំ ១២០០ ម៉េតេការ៉េ  
(មិនមានតមេូវការដីបន្ថេម បេសិនបើមានការធ្វើផេនការចេបាស់លាស់)

ជំនួយការបច្ចេកទេស និង COMPED 

ពងេីកកន្លេងកេច្នេជីកំប៉ុសឲេយបានទំហំ ២៥០០ម៉េតេការ៉េ ក្នុងរយៈពេលមធេយម  
និង រយៈពេលវេង (៣ទៅ៥ឆ្នេំ ខាងមុខ)

សលាកេុង COMPED និង ជំនួយការបច្ចេកទេស

អនុសាសន៍ទី ៥៖ សិកេសាសមិទ្ធិលទ្ធភាពក្នុងការចុះឈ្មេះ 
និងទទួលបានផលបេយោជន៍ពីទីផេសារកាបូន

បេភពចំណូលមួយទៀតដេលមានសកា្ដេនុពលសមេេប់មជេឈមណ្ឌល 
កេច្នេជីកំបុ៉សគឺទីផេសារកាបូន។ ការធ្វើជីកំបុ៉សអាចបង្កេរការបញ្ចេញ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ហេតុដូចនេះមជេឈមណ្ឌលកេច្នេជីកំប៉ុសជាចេើន 
អាចមានសិទ្ធិទទួលបានផលចំណេញពីទីផេសារកាបូន។ 

ការបំបេកសមាសធាតុសរីរង្គពីសំណល់រឹងតាមផ្ទះដោយមិនមាន 
តេួតពិនិតេយចេបាស់លាស់ បង្កើតមេតាន (ដេលជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក ់
ដេលមានឥទ្ធិពល២១ដងខា្លេំងជាងឧស្ម័នកាបូនិច)។ ការធ្វើ 
ជីកំប៉ុសពីសំណល់តាមផ្ទះ អាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះ 
កញ្ចក់យ៉េងចេើន ដេលអាចឲេយមជេឈមណ្ឌលកេច្នេជីកំបុ៉សអាចទទួល 
បានផលបេយោជន៍ពីទីផេសារកាបូន (លក់ដោយស្ម័គេចិត្តនៅលើ 
ទីផេសារ)។ ការទទួលបានផលបេយោជន៍ពីទីផេសារកាបូនតមេូវឲេយ 
មានការចុះឈ្មេះលើបណា្ដេញឯកទេសមួយ និងមានវិញ្ញេបនបតេ 
ដេលមានភាពស្មុគស្មេញ និងមានតម្លេថ្លេ។ អ្នកកាន់គមេេងតេូវ 
តេអាចបង្ហេញថា កន្លេងរបស់គត់អាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ បើបេៀបធៀបទៅនឹងស្ថេនភាពដេលគ្មេនកន្លេង
នោះ។ ឯកសរនេះជាធម្មតាចាំបាច់តេូវមានការអនុម័តដោយ 
អង្គភាពឯករជ ដេលបន្ទេប់មកអនុញ្ញេតឱេយគមេេងនេះតេូវបាន 
ចុះឈ្មេះនៅលើទីផេសារថាជាអ្នកលក់កាបូន។ ការតាមដានតេូវតេ 
បានបង្កើតឡើងដោយគមេេងដើមេបីកំណត់បរិមាណឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ 
ដេលតេូវជៀសវាង ហើយរបាយការណ៍តាមដានតេូវតេតេូវបាន 
ផ្ទៀងផា្ទេត់ដោយអង្គភាពឯករជ។

ជាឧទាហរណ៍ ហ្គេវា៉េល័រ (Gavalor) (អង្គការកេេរដា្ឋេភិបាល 
ដេលបានចូលរួមជាមួយហ្គេេថ (Gret) នៅក្នុងឆ្នេំ២០១៨)  
បានបា៉េន់ស្មេនថា នៅសលាកេុង មហជង្គៈ (Mahajanga  

) បេទេស មា៉េដា៉េហ្គេស្កេរ៍ (Madagascar) មជេឈមណ្ឌលធ្វើ 
ជីកំប៉ុសពីសំណល់សរីរង្គបាន ១០០០ តោនក្នុងមួយឆ្នេំ  
អាចបញ្ចៀសការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចស្មើនឹង ១៥,៩៥៤  
តោនក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នេំ។ ជាមួយនឹងតម្លេ ២០ដុលា្លេរ/តោន  
នេសមមូលឧស្ម័នកាបូនិច មជេឈមណ្ឌលធ្វើជីកំប៉ុសរំពឹងថានឹង 
អាចទទួលបានបេេក់ចំណួលបេមាណ ៣២០.០០០ ដុលា្លេរ  
ក្នុងកំឡុងពេល ១០ឆ្នេំ នេះ។ 

សកម្មភាពដេលបានណេនាំ ភាគីពាក់ព័ន្ធដេលចូលរួម

ទីផេសារកាបូន COMPED

៤.១.៣. ការសន្និដ្ឋេន

ការសិកេសាបង្ហេញយ៉េងចេបាស់ថា  ការធ្វើឲេយបេសើរឡើងការញេក 
សំណល់រឹង ក្នងុកេងុបាត់ដំបង ដោយផ្ដេតសំខាន់លើការស្តេរឡើង 
វិញសំណល់សរីរង្គ និងជាពិសេសសំណល់សរីរង្គដេលសំបូរទៅ 
ដោយសរធាតុកាបូន អាចជួយធ្វើឲេយករណីអាជីវកម្មរបស ់
អង្គការខមភីដ (COMPED) មានភាពបេសើរឡើង 
យ៉េងខា្លេំង។ ដោយមិនមានការញេកសំណល់រឹង មជេឈមណ្ឌលតេូវ 
ការថវិកាឧបត្ថម្ភយ៉េងចេើន។ ក្នុងការសិកេសានេះ មានការផ្តល ់
អនុសសន៍ថា អ្នកដេលធ្វើការក្នុងការគេប់គេងសំណល់រឹងទាំង 
អស់តេូវចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដេលបានលើកឡើងដើមេបីធ្វើឲេយ 
សកម្មភាពគេប់គេងសំណល់រឹងមានភាពបេសើរឡើងក្នុងកេុង 
បាត់ដំបងដូចដេលបានលើកឡើងក្នុងផ្នេកមុននេរបាយការណ ៍
នេះ។ កេេពីនេះ ជំនួយការបច្ចេកទេសនឹងតេូវផ្ដល់ជូនដើមេបីធាន 
ថាសកម្មភាពទាំងអស់នឹងតេូវបានអនុវត្តដោយហ្មត់ចត់។
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តារងទី ១៥៖ បញ្ជីទីផេសារដេលមានសកា្តេនុពុលក្នុងរជធានីភ្នំពេញសមេេប់សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង

ល.រ កេុមហ៊ុន អាសយដ្ឋេន ទំនាក់ទំនង អ្នកផ្គត់ផ្គង់បច្ចុបេបន្ន

១ VSY Plastic factory មហវិថីសហព័ន្ធរុសេសី សង្កេត់ទឹកថា្លេ 
រជធានីភ្នំពេញ

 0៧0 ៦៦៩ ៤៦៤,0៩៥ 
៦៦៥ ៤៦៤

បេទេសចិន និងថេ

២ Modern Plastic & Packaging  
(Cambodia) Co., Ltd.

ផ្លូវលេខ២ សង្កេត់ចាក់អងេេកេេម 
ខណ្ឌមានជ័យ រជធានីភ្នំពេញ

0២៣ ៤២៥ ២៣៤, 0២៣ 
៤២៥ ២៣៥

បេទេសថេ

៣ UST Crafts ផ្លូវលំ ភូមិពេេកតាពៅ សង្កេត់តាមបេេ 
ខណ្ឌចេបារអំពៅ រជធានីភ្នំពេញ

0៩៧ ៩៧ 0៧ ៥៧៣, 
0១១ ៧៤ ៧0 ៧១ 

បេទេសចិន

៤ SHPP ផ្ទះលេខ ៣២៩ ផ្លូវលេខ ២៤៥  
មហវិថីម៉េសេទុង សង្កេត់ផេសារដេប៉ូ១ 
រជធានីភ្នំពេញ

0៧៨ ៧៨៦ ៦៦៧ វៀតណាម

ជាមួយនឹងការកេលម្អការធ្វើទីផេសារ ការតេួតពិនិតេយ គុណភាព  
(ការធ្វើតេស្ដ) និងកំណើនក្នុងការផលិត ទំនងមានស្ថេនភាព 
វិជ្ជមានសមេេប់ការលក់ជីកំប៉ុស។ ការសិកេសាសុីជមេេ តេូវបានផ្ដល ់
អនុសសន៍ដើមេបីវិភាគទីផេសារសមេេប់បេភេទផលិតផលផេសេងៗ 
នពេលខាងមុខ។ ចំណុចខ្លះនឹងតេូវបានសិកេសាដោយគមេេង 
ពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត នពេលអនគត។  លើសពីនេះទៅទៀត  
គេផ្ដល់អនុសសន៍ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ទំហំកន្លេងកេច្នេជីកំប៉ុស 
នៅមជេឈមណ្ឌល តេូវតេពងេីកឲេយបានទំហំ ១២០០ម៉េតេការ៉េ  
ក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះ ដើមេបីសមេបសមេួលសមត្ថភាព 
ក្នងការផលិតបរិមាណជីកំប៉ុសឲេយបានចេើនជាងមុន និង បេសិន 
បើអាចខំភីដ (COMPED) តេវូទទួលការចុះឈ្មេះក្នងុការទទួល 
បានអត្ថបេយោជន៍ពីកម្មវិធីទីផេសារកាបូន។

៤.២. សហគេេសបា្លេស្ទិកបាត់ដំបង៤២

៤.២.១. ការវិភាគទីផេសារ

ការផលិតផលិតផលបា្លេស្ទិកនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាមានកមេិត 
តិចតួចណាស់ ដោយផលិតផលបា្លេស្ទិកភាគចេើន (អាចកេច្នេ 
ឡើងវិញបាន និងគេេប់បា្លេស្ទិក) តេូវបាននំចេញទៅ 
បេទេសវៀតណាម និងថេ និងបេទេសមួយចំនួនទៀត។  

សមេេប់អ្នកដេលកំពុងកេច្នេនៅកម្ពុជាបច្ចុបេបន្ននេះ (ដូចជា  
កេុមហ៊ុនជប៉ុន ហ្គេមី រីសយខ្លីង ១១០ Gomi Recycling  
១១0) មានតមេូវការបេភពផលិតផលដេលមានគុណភាពខ្ពស់  
(គេេប់បា្លេស្ទិក) ។  

ភ្នំពេញមានទីតាំងស្ថិតនៅឆ្ងេយជាងនៅថេបន្តិចចំពោះទីផេសារ  
ប៉ុន្តេអាចផ្តល់ឱកាសបន្ថេមទៀត។ តារងទី ២៦ មានរយ 
បញ្ជីរោងចកេមួយចំនួន ដេលបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញគេេប ់
បា្លេស្ទិកកេច្នេហើយដេលផលិតក្នុងសេុក ប៉ុន្តេពួកគេនៅស្ទេក់ស្ទើរ 
មិនដាក់ចិត្តថានឹងទិញទេ លុះណាតេបានពិនិតេយនូវសំណាកគេេប ់
បា្លេស្ទិកដើមេបីពិនិតេយគុណភាពជាមុនសិន។ លើសពីនេះទៅទៀត  
ទំនងជាមានអ្នកផលិតថង់បា្លេស្ទិក នៅបាត់ដំបង ប៉ុន្តេមិនមាន 
គេេប់បា្លេស្ទិកដេលមានគុណភាពខ្ពស់ដាក់លក់នៅទីនោះទេ។  
ទោះយ៉េងណាព័ត៌មានសមេេប់ទំនក់ទំនងមិនតេូវបានបង្ហេញ 
ទេ។ គួរឱេយសោកស្តេយដេលគ្មេនរូបភាពចេបាស់បង្ហេញពីគុណភាព 
ចុងកេេយរបស់ផលិតផល ដូចនេះការវិភាគទីផេសារកាន់តេពិបាក 
បញ្ជេក់។ ខាងកេេមនេះជាបញ្ជីអ្នកទិញដេលបង្ហេញការចាប ់
អារម្មណ៍ បេសិនបើផលិតផលបំពេញតាមស្តង់ដារដេលគេចង ់
បាន ដូច្នេះ សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង គួរតេផ្តល់ធ្វើ 
ទីផេសារដល់ពួកគេជាមុន បន្ទេប់ពីចាប់ផ្តើមបេតិបត្តិការជាមួយការ 
ដំឡើងសមត្ថភាពដេលផ្តល់ដោយយូនីដូ។
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៤2  គំរូអាជីវកម្មហិរញ្ញតេូវបានដកចេញ (រប់បញ្ចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ) សមេេប់ហេតុផលរកេសាការសមា្ងេត់

ហនិភ័យធំបំផុតចំពោះទីផេសារ គឺការអនុវត្តអនុកេតឹេយស្តពីីថង់បា្លេស្ទកិ  
ដេលនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉េងខា្លេំងដល់សកម្មភាពរបស់សិបេបកម្ម 
ផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង។ ទោះយ៉េងណាការកេសមេួល 
ទាក់ទងនឹងការរឹតតេបិតការទិញឥវា៉េន់នៅក្នុងបេទេសថេ (ដូចជា 
ការហមឃាត់ការនំចូលកាកសំណល់បា្លេស្ទិក ដេលក៏ដូចទៅនឹង 
ករណីរបស់បេទេសចិន និងវៀតណាម) នឹងផ្តល់ផលបេយោជន ៍
ដល់កេុមហ៊ុន ហើយអាចទាក់ទងដល់កេសមេួលមួយដេល 
ផ្ទុយទៅនឹងការអនុវត្តចេបាប់នៅកម្ពុជា។ ដូច្នេះការគំទេគួរតេតេូវ 
បានផ្តល់ដល់កេុមហ៊ុននេះ ដើមេបីធ្វើពិពិធកម្មផលិតកម្មរបស់ខ្លួន 
ទៅជាផលិតផល អិលឌីភីអ៊ី (LDPE) ឬអេចឌីភីអ៊ី (HDPE)  
ជាដើម។ លើសពីនេះទៀតការបេេបេួលបេបនេះ មានន័យថា 
ស្តង់អេតចាយនឹងតេូវធ្វើសកម្មភាពមុនកេច្នេខ្លះលើទំនិញរបស ់
ពួកគេជាមុន  បេសិនបើពួកគេចង់បន្តលក់វាទៅឱេយបេទេសថេ  
ឬបេទេសកេេផេសេងទៀត ដេលធ្វើឱេយសិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្ត 
បាត់ដំបង កា្លេយជាអតិថិជនដេលគេចង់បាន។ នេះក៏បង្កើត 
ឱកាសសមេេប់ទីផេសារផលិតកម្មកម្ពុជាដើមេបីកេច្នេឡើងវិញនៅ 
ក្នុងរង្វង់បេទេស។

៤.២.២. អនុសាសន៍

ការកេលម្អល្អបំផុតមួយដេលអាចធ្វើទៅបានសមេេប់សិបេបកម្មផលិត 
បា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង គឺជំរុញការកេច្នេថង់បា្លេស្ទិកនៅក្នុងកេុង។  
អ្នករីសអេតចាយ និងបេជាជនភាគចេើននៅទីកេុង មិនដឹងថា 
សំរមថង់បា្លេស្ទិកមានតម្លេទីផេសារទេ ហើយមា្ចេស់សំរមជាចេើន 
ទៀតក៏មិនដឹងអំពីរឿងនេះដេរ។ ខណៈពេលដេលវាអាចជាបញ្ហេ 
បេឈមក្នុងការបេមូល និងរកេសាទុកថង់បា្លេស្ទិក បើធៀបទៅនឹង 
អតេេចំណូលដេលទទួលបានពីសំណល់បា្លេស្ទិកបេភេទនេះ  

ការលើកកម្ពស់ការផេសព្វផេសាយពីទីតាំងនេះ នឹងបង្កើនការយល់ដឹង  
ហើយក៏ទំនងជាបង្កើនសមត្ថភាពរបស់សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្ត 
បាត់ដំបងក្នុងការបេមូលសមា្ភេរៈក្នុងសេុកដេរ។ លើសពីនេះ  
ការអប់រំអំពីការទិញនូវសំរមស្អេតក្នុងតម្លេខ្ពស់ អាចបង្កើន 
ការទាញយកធនធាន។

ឧបករណ៍សំខាន់ពីរសមេេប់លើកកម្ពស់អាជីវកម្ម គឺអាចជា 
ការទទួលបានវិញ្ញេបនបតេពីកេសួងទំាង ២។ ទីមួយនោះ គឺតាមរយៈ 
មន្ទីរបរិស្ថនខេត្តដេលមានសិទ្ធិក្នុងការចេញវិញ្ញេបនបតេដល ់
អង្គភាពដេលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថេន។ ការសន្ទនរវាងភាគីទំាងពីរ  
គួរតេធ្វើឱេយបេសើរឡើង ដើមេបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការកេច្នេ 
បា្លេស្ទិកនៅកេុងបាត់ដំបង ក៏ដូចជាការកសងសមត្ថភាពទាំងមន្ទីរ
បរិស្ថនខេត្ត និងសិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង ដើមេបីលើក 
កម្ពស់ការគេប់គេងផ្នេកសុខភាព និងអនម័យក្នុងការកេច្នេនេះ។  
ជមេើសមួយក្នុងការជួយក្នុងរឿងនេះ គឺការបណ្តុះបណា្ដេលព ី
បញ្ហេសុខភាព និងអនម័យ (ដូចដេលនឹងតេូវផ្តល់ជូនអេតចាយ)  
ដល់បុគ្គលិករបស់សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង។

លើសពីនេះទៀតកេសួងឧសេសាហកម្ម និងសិបេបកម្ម (MIH)  
ដេលតេួតពិនិតេយលើបេតិបត្តិការ និងវិញ្ញេបនបតេ ជាអ្នកផ្តល ់
វិញ្ញេបនបតេបេតិបត្តិការសមេេប់ស្តការបំពេញតាមស្តង់ដារ។ 
ស្តង់ដារទាំងនេះ គឺភាពចេបាស់លាស់សមេេប់ទីតាំងផលិតជាទូទៅ  
ដូចជារោងចកេកាត់ដេរ ប៉ុន្តេបេហេលជាមិនមានភាពចេបាស់លាស ់
សមេេប់អង្គភាពមួយចំនួន ដូចជាសិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្ត 
បាត់ដំបងនោះទេ។ ទោះយ៉េងណា សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិក 
ខេត្តបាត់ដំបងគួរតេចូលរួមជាមួយកេសួង ដើមេបីស្វេងយល់ព ី
ជំហនដេលតេូវធ្វើដើមេបីទទួលបានវិញ្ញេបនបតេ។
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សកម្មភាពដេលបានណេនាំ ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ផេសព្វផេសាយពីតមេូវការថង់បា្លេស្ទិកដល់បេជាជន និងអ្នករីសអេតចាយ
ក្នុងកេុងសមេេប់កេច្នេឡើងវិញ រួមមានរបៀបសមា្អេតសមា្ភេរៈទាំងនោះ 
ជាពិសេសតម្លេថង់ដេលស្អេត

សលាកេុង
សង្កេត់/សេុក
មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត

រៀបចំសិកា្ខេសលាដើមេបីលើកកម្ពស់ការកេច្នេនៅខេត្តបាត់ដំបងជាមួយអាជា្ញេធរមូល
ដា្ឋេនស្តង់អេតចាយ អ្នករីសអេតចាយ និងបេតិបត្តិករពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកេច្នេ

សលាកេុង
មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត

ស្វេងរកការទទួលបាននូវញ្ញេបនបតេការអនុវត្តបរិស្ថេនពីមន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត 
សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង

បណ្តុះបណា្ដេលបុគ្គលិកឱេយបេតិបត្តិការអនុវត្តអនម័យល្អនៅកន្លេងធ្វើការ សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង

អនុសាសន៍ទី ២៖ ការទិញបា្លេស្ទិកពីស្តង់អេតចាយ

វិធីមួយ ដើមេបីធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវទីផេសាររបស់សិបេបកម្មផលិត 
បា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង គឺតេូវចូលរួម និងទិញសំរមស្អេតដោយ 
ផា្ទេល់ពីស្តង់អេតចាយ ចៀសជាងបេជេងទិញពីអេតចាយជាមួយ 
ពួកគេ។ ខណៈពេលដេលសំណល់បា្លេស្ទិកពីទីលានចាក់សំរម 
មានតម្លេថោក វាកាន់ក៏តេគគេិចជាដេរ ដូច្នេះវាតេូវការពេលវេលា  
និងថវិកាកាន់តេចេើនដើមេបីញេក និងលាងសមា្អេត នំឱេយចំណាយ 
ថវិកាដដេល។ ថ្លេសមាមាតេនេសំរមដុល ស្អេត និងបានញេក 
ហើយមានតម្លេទាបជាង។ សំណល់បា្លេស្ទិកពីស្តង់អេតចាយមាន 
តម្លេថ្លេជាងមេន តេតេូវបានញេក និងស្អេត ដេលធ្វើឱេយតម្លេកើន 
ឡើងពី ២០០ ទៅ ៥០០ រៀល/គីឡូកេេម បុ៉ន្តេបានជួយកាត់បន្ថយ 
ថ្លេដើម ហើយជាមួយនឹងការដំឡើងសមត្ថភាពរបស់យូនីដូ  

ក្នុងការផលិតគេេប់បា្លេស្ទិកដេលមានគុណភាពខ្ពស់ ក៏ជួយឱេយរក 
បេេក់ចំណូលកាន់តេចេើន ពីការលក់ផលិតក្នុងតម្លេខ្ពស់វិញដេរ។

វាក៏នឹងផ្តល់នូវសំរមដេលយកចូលមានសភាពស្អេតជាងមុន  
ដេលមិនតេឹមតេជួយកាត់បន្ថយថ្លេដើមរបស់ សិបេបកម្មផលិត 
បា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង ប៉ុន្តេក៏ជួយបន្ថយចំណាយលើឈ្មួញ 
កណា្ដេលដេរ។ ដោយសរតេកង្វះចំណេះដឹង និងឆន្ទៈរបស់ស្តង ់
អេតចាយ ក្នុងការចេករំលេកព័ត៌មានដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ គេបាន 
ណេនំឱេយធ្វើឱេយកេលម្អវិញនូវទំនក់ទំនងរវាងសិបេបកម្មផលិត 
បា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង និងស្តង់អេតចាយ ដោយចាត់ទុកសិបេបកម្ម 
ផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបងជាអង្គភាពមួយដេលផ្តល់នូវគុណតម្លេ 
បន្ថេម ដោយកាត់បន្ថយតមេូវការឈ្មួញកណា្ដេល ក្នុងកំឡុងពេល 
លក់ទៅឱេយអង្គភាពក្នុងសេុក ឬទៅកេេបេទេស។

សកម្មភាពដេលបានណេនាំ ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទកិខេត្តបាត់ដំបង ធ្វើការទាក់ទង និងលើកទឹកចិត្តដល់ស្តង់អេតចាយ 
ឱេយលក់ថង់បា្លេស្ទិកមកខ្លួនដោយបញ្ជូនឡានដឹកទំនិញទៅបេមូលទិញថង់បា្លេស្ទិក

សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង ស្តង់អេតចាយ 
អ្នករីសអេតចាយ

ធ្វើការជាមួយស្តង់អេតចាយដើមេបីរកបេភពបា្លេស្ទិកផេសេងទៀតសមេេប់កេច្នេបន្ទេប់មក
ដាក់លក់ទៅបេទេសថេ

សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង

លើកសំណើសេវាកម្មដល់ស្តង់អេតចាយ ដើមេបីបង្កើនតម្លេបន្ថេមក្នុងសកម្មភាពរបស ់
ពួកគេ (ការបងេួម កាត់ ។ល។)

សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង
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អនុសាសន៍ទី ៣៖ លក់ទៅឲេយផលិតករក្នុងសេុក

ដូចដេលបានរៀបរប់នៅក្នុងផ្នេកវិភាគទីផេសារ ការធ្វើដំឡើង 
សមត្ថភាពរបស់យូនីដូ នឹងអនុញ្ញេតឱេយសិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិក 
ខេត្តបាត់ដំបង អាចលក់ទៅឱេយកេុមហ៊ុនផលិតក្នុងសេុក។  
នៅពេលណាផលិតផលិតផលថ្មីបាន សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិក 
ខេត្តបាត់ដំបង គួរតេទាក់ទងកេុមហ៊ុនផលិត ហើយយកសំណាក 
គំរូទៅពួកគេ។ ពួកគេបានបញ្ជេក់យ៉េងចេបាស់ថា ពួកគេចាប់អារម្មណ៍ 
ចង់ទិញផលិតផលក្នុងសេុកប៉ុន្តេទាមទារតេូវដឹងឱេយចេបាស់អំព ី

គុណភាពនេផលិតផលដេលផ្តល់ដោយសិបេបកម្ម។ ការចំណាយ 
លើការដឹកជញ្ជូនតេូវតេគិតគូរ ពេេះថាកេុមហ៊ុនផលិតភាគចេើន 
មានទីតាំងនៅភ្នំពេញ។ និយយជារួម ដោយភាពសេពិចសេពិល 
នេការនំចេញបា្លេស្ទកិនពេលអនគត ជាបេយោជន៍ធំរបស់សិបេបកម្ម 
ផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងការដេលបង្កើតទំនក់ទំនងជា 
មួយកេុមហ៊ុនផលិតយ៉េងហចណាស់មួយនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា  
ក្នុងករណីមានការបេេបេួលជាសកលភា្លេមៗណាមួយកើតឡើង។

សកម្មភាពដេលបានណេនាំ ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

បញ្ជូនសំណាកគំរូទៅកេុមហ៊ុនផលិតនននៅបេទេសកម្ពុជា (បន្ទេប់ពីការដំឡើង 
សមត្ថភាពរបស់យូនីដូ បានអនុវត្ត។

សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង

បង្កើតទំនក់ទំនងជាមួយអ្នកទិញយ៉េងហចណាស់មា្នេក់ក្នុងករណីមានការបេេបេួល 
ភា្លេមៗក្នុងការនំចេញបា្លេស្ទិកទៅអន្តរជាតិ

សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង

អនុសាសន៍ទី ៤៖ គាំទេសិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង ដើមេបីអនុវត្ត 
តាមបទដ្ឋេនគតិយុត្តស្តីពីការកេច្នេ និងការការពារបរិសា្ថេន

ទន្ទឹមនឹងសិបេបកម្មនេះ ផ្តល់នូវសកម្មភាពកេច្នេដ៏សំខាន់ វាក៏មានភាពចាំបាច់តេូវយកចិត្តទុកដាក់លើបរិមាណទឹកកខ្វក់ដ៏ចេើន  
ដេលបានបង្កើតដោយសិបេបកម្មនេះផងដេរ ដើមេបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថេន។

សកម្មភាពដេលបានណេនាំ ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ជួលទីបេឹកេសាបច្ចេកទេស និងមន្ទីរពិសោធន៍ឯករជ ដើមេបីធ្វើការសិកេសាវាយតម្លេហេតុ
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថេន និងសង្គម

សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង

អនុវត្តការអនុសសន៍ណេនំ ដើមេបីអនុវត្តតាមស្តង់ដារដេលមានសេេប់ សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង

អនុសាសន៍ទី ៥៖ ការសិកេសាសមិទ្ធិលទ្ធភាព 
ដើមេបីធ្វើពិពិធកម្មផលិតកម្ម

ផ្អេកលើការសិកេសាសមិទ្ធិលទ្ធភាព សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្ត 
បាត់ដំបង អាចពិចារណាក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មផលិតកម្មរបស់ខ្លួន 
ដោយផលិតបា្លេស្ទិករឹង និង/ឬ កេច្នេសំណល់ដេលមិនអាចកេច្នេ 

ឡើងវិញបាន ដូចជាបេអប់សោ្នេជាដើម។ សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិក 
ខេត្តបាត់ដំបង អាចពិចារណាលើការអភិវឌេឍសកម្មភាពកេច្នេ 
សកលេបងមួយចំនួន (ពីរូ៉លីសក្នងុបា្លេស្ទកិ (pyrolysis of plastic),  
ផលិតកម្មអេសអ៊េរអេហ្វ (production of SRF), ។ល។) ដើមេប ី
បង្កើនបរិមាណវត្ថុធាតុដើមដេលតេូវបង្វេរទៅទីលានចាក់សំរម។
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៤.២.៣. សេចក្ដីសន្និដ្ឋេន

មានការបញ្ជេក់ចេបាស់ណាស់ថា មានករណីអាជីវកម្មសមេេប ់
សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង ដេលការផេសព្វផេសាយសេវាកម្ម 
ទាំងក្នុងសេុក ដើមេបីធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវវត្ថុដេលបេមូលចូល  
(បា្លេស្ទិកស្អេត) និងហើយការបង្កើនការធ្វើទីផេសារផលិតផលរបស ់
សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបងនៅកម្ពុជា គឺពិតជាចាំបាច់។  
រឿងនេះនឹងកា្លេយជាការពិត បេសិនបើទីផេសារអន្តរជាតិកាន ់
តេរឹតតេបិត ដេលជាការផ្តល់ឱកាសដល់បេទេសកម្ពុជា។ គមេេង 
គេប់គេងសំណល់រឹងផេសេងៗ គួរតេផ្តេតលើការកេច្នេ និងការទាញ
យកយកធនធានពីសំណល់បា្លេស្ទិកនៅក្នុងបេទេសដើមេបីបិទវដ្ដនេ 
ការកេច្នេសំណល់។

៤.៣. មជេឈមណ្ឌលញេកសំរាម

ដោយសរវិស័យកេេផ្លូវការរស់រវីកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និង 
បរិមាណដ៏ចេើននេកាកសំណល់សរីរង្គ មជេឈមណ្ឌលញេក 
សំណល់រឹងបានផ្តល់នូវតម្លេបន្ថេមតិចតួចបំផុត ដល់ការទាញ 
យកធនធានពីផលិតផលដេលអាចកេច្នេបានដេលស្ងួត។  
ទោះយ៉េងណាក៏ដោយ មជេឈមណ្ឌលញេកសំណលដេលជាខេសេ 
សង្វេក់ញេកសំរម អាចទាញយកធនធានពីវត្ថុធាតុដេលអាច 
កេច្នេដេលមានតម្លេទាប ហើយរួមចំណេកដល់ការបង្វេរបរិមាណ 
វត្ថុធាតុចេញពីទីលានចាក់សំរម។ ខាងកេេមនេះ គឺជាការណេន ំ
សមេេប់ការធ្វើឱេយមុខងររបស់មជេឈមណ្ឌលកាន់តេមានដំណើរការ 
បេសើរឡើង ក្នុងរយៈពេលវេង។

ដោយមិនគិតពីជមេើសដេលបានទទួលនៅកន្លេងទាញយក 
ធនធាន សកម្មភាពដំបូងគឺតេូវបង្កើតកិច្ចពេមពេៀងផ្លូវការជា 
មួយអ្នកម៉េការបន្ត ដើមេបីដំណើរការកន្លេងទាញយកធនធាន។  
បើគ្មេនវាទេ នោះការអនុវត្តនឹងនៅទេឹង ហើយតួនទី និង 
ការទទួលខុសតេូវក៏គ្មេនភាពចេបាស់លាស់។ កិច្ចពេមពេៀងនេះ 
គួរតេចង្អុលបង្ហេញយ៉េងចេបាស់ថា អ្នកណាជាអ្នកមានភារៈនឹង 
ដំណើរការទីតាំង និងពងេេងអំពីផេនការសកម្មភាពលម្អិត។ 

៤.៣.១. ជមេើសទី ១៖ ចាប់ផ្តើមបេតិបតិ្តការឱេយបានឆប់ៗ

អាសេ័យតាមការរចនរបស់វា សមត្ថភាពរបស់មជេឈមណ្ឌល 
ញេកសំរម តេូវទទួលបានសំណល់ស្ងួតចំនួន ៨ តោនក្នុងមួយថ្ងេ  
ដោយមានអ្នកញេកចំនួន ៨នក់ ធ្វើការតាមកាលវិភាគការងរ 
ធម្មតា ៨ម៉េង ក្នុងមួយសបា្តេហ៍ ៦ថ្ងេ។ ដូច្នេះនេះ តមេូវឱេយមាន 
អ្នកញេកមា្នេក់សមេេប់មួយតោនក្នុងមួយថ្ងេ។ មកដល់ពេលនេះ  
អេតចាយមិនចាប់អារម្មណ៍មកធ្វើការនៅកន្លេងនេះទេ ពេេះពួកគេ 
រកលុយបានចេើនជាងពីការបេមូលសំរម។ ទោះយ៉េងណា 
ក៏ដោយ ជាមួយនឹងការអនុវត្តយុទ្ធនការទីផេសារ វាចាំបាច់តេូវមាន 
កន្លេងដេលមានមុខងរសមេេប់ញេកសំណល់មិនមេនសរីរង្គ។ 

វាតេូវបានគេផ្តល់យោបល់ឱេយមានអ្នកញេកពីរនក់ធ្វើការពេញ 
ម៉េង ដោយផ្តល់បេេក់ខេមធេយមបេហក់បេហេលនឹងបេេក់ចំណូល 
បេចាំខេជាមធេយមរបស់អ្នករីសអេតចាយ។ នៅពេលបរិមាណ 
សំណល់រឹងកើនឡើងពេលយុទ្ធនការចាប់ផ្តើមនោះ ចំនួនបុគ្គលិក 
គួរតេកើនឡើងសេបតាមចំនួនសំណល់រឹង (កម្មករមា្នេក់ក្នងុមួយតោន 
ក្នុងមួយថ្ងេ)។ នេះក៏អាចផ្តល់ឱកាសដល់អេតចាយនៅទីលាន 
ចាក់សំរមមានការងរធ្វើ នៅពេលដេលទីលានចាក់សំរមថ្ម ី
ដំណើរការ។ ដើមេបីសមេួលដល់ការបេេបេួលនេះ ការបិទ និង 
ការផា្លេស់ប្តូរទីតាំងទី លាណសំរមតេូវតេទាក់ទងទៅអេតចាយ។

ដោយសរ ៨០% នេអ្នករីសអេតចាយគឺជាស្តេី ការជួលពួកគត ់
ផ្តល់នូវឱកាសដើមេបីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅសមេេប់ស្តេីឱេយបាន 
កាន់តេបេសើរ។

វាពិតជាពិបាកក្នុងការវាយតម្លេយ៉េងចេបាស់ ថាតើថវិកាប៉ុន្មេន 
ដេលអាចទាញយកពីកន្លេងទាញយកធនធាន ពីការបេមូល និង 
លក់ទៅស្តង់អេតចាយ ពីពេេះវាមិនចេបាស់ថាតើសំណល់រឹងដេល 
អាចកេច្នេប៉ុន្មេនមាននៅក្នុងធុងសំរម។ ដោយមានការបេេបេួល  
និងភាពមិនចេបាស់ចេើន ដូច្នេះគេមិនអាចមានហេតុផលដើមេប ី
កំណត់ចំណុចបេសព្វចំណាយ-ចំណេញបានទេ។ ទោះយ៉េងណា 
 វាជាយោបល់របស់ទីបេឹកេសាបច្ចេកទេសដេលធ្វើការអរគុណដល ់
សកម្មភាពរបស់អ្នករីសអេតចាយក្នុងបេតិបត្តិការនៅក្នុងទីកេុង  
ដេលនំឱេយមានតេវត្ថុធាតុអាចកេច្នេដេលមានតម្លេថោក ក្នុងចំនួន
តិចតួចប៉ុណ្ណេះទៅដល់ទីលានចាក់សំរម។ ហេតុដូច្នេះ តេបិតថា 
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ការបង្វេរវត្ថុធាតុអាចកេច្នេបានដេលមានតម្លេទាប មុននឹងវាអាច 
ទៅដល់ទីលានចាក់សំរមបាន ជាអ្វីដេលយើងអាចធ្វើបាន តេវា 
ហក់ដូចជាមានភាពស្មុគស្មេញណាស់ (ឬមិនអាចទៅរួចទេ) 
ដើមេបីរកេសាលំនឹងថវិការបស់កន្លេងទាញយកធនធានតេជាមួយបេេក់ 
ចំណូលពីវត្ថុធាតុអាចកេច្នេបាន ហើយទំនងជាបេតិបត្តិការកន្លេង 
ទាញយកធនធាន តេូវការការឧបត្ថម្ភធនក្នុងរយៈពេលវេងថេម 
ទៀតផង។ ដើមេបីវិភាគឱេយបានពេញលេញ ថាតើការងរនេះតេូវការ 
បេេក់ឧបត្ថម្ភធនចាំបាច់ប៉ុន្មេននោះ យុទ្ធនការកំណត់លក្ខណៈ 
តេូវធ្វើនៅកមេិតគេួសរ និងទីលានចាក់សំរម ដើមេបីកំណត ់
បេសិទ្ធភាពនេការបេមូលដោយអ្នករីសអេតចាយ និងតម្លេន 
ៃវត្ថុធាតុ អាចកេច្នេបានដេលសេសសល់។

៤.៣.២. ជមេើសទី ២៖ ដើរតួជាស្តង់អេតចាយ

មានឱកាសសមេេប់មជេឈមណ្ឌលញេកសំរមដើរតួជាស្តង់អេតចាយ។  
ដើមេបីធ្វើដូច្នេះបាន វាចំាបាច់តេវូបំពាក់ដោយគេឿងម៉ាេសីុនសមសេប  
ដូចជាមា៉េសុីនបងេួម និងស្វេងរកទីផេសារដើមេបីនំចេញដោយផា្ទេល ់
ទៅបេទេសថេ ឬបេទេសវៀតណាម។

ដើមេបីធ្វើដូចនេះ កន្លេងទាញយកធនធាន នឹងតេូវចាប់ផ្តើមទិញ 
សំណល់រឹងពីអ្នករីសអេតចាយ។ បេេកដចេបាស់នោះ គឺវាជសមបំផុត 
ដេលតេូវទិញពីអ្នកលក់រីសអេតចាយនៅទីលានចាក់សំរម  
ទោះយ៉េងណាក៏ដោយវាមានបញ្ហេបេឈមមួយដេលបច្ចុបេបន្នពួក 
គេមានតមេូវឱេយលក់ទៅស្តង់អេតចាយមួយចំនួន ដូច្នេះការដោះដូរ 
នេះទាមទារនូវកិច្ចពេមពេៀងរវាងសលាកេុង កេុមហ៊ុនលៀប លឹម  
និងកេុមហ៊ុនសុីន ទេី។

៤.៣.៣. ជមេើសទី ៣៖ លក់ថង់បា្លេស្ទិកសា្អេត 
សមេេប់សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង

ជមេើសមួយទៀត គឺតេូវទិញ សមា្អេត និងលក់ថង់បា្លេស្ទិកទៅឱេយ 
សិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង។ បន្ទេប់ពីការប្តូរទីតាំង 
សិបេបកម្មនពេលថ្មីៗនេះ ផលិតផលបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង  
អាចជួយសមេលួដល់ការបន្ថេមតម្លេពីពេេះកន្លេងទាញយកធនធាន 
ស្ថិតនៅក្នុងកេុង។ សិបេបកម្មផលិតផលបា្លេស្ទិកខេត្តបាត់ដំបង  
នឹងទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ពីការមានសំណល់រឹងស្អេតជាងមុន  
ហើយកន្លេងទាញយកធនធាន នឹងទទួលបានអត្ថបេយោជន ៍

ដោយទទួលបានបេេក់ចំណូលពីផលិតផលដេលជាងស្អេត។ 

ការណ៍នេះ តមេូវឱេយមានគេឿងមា៉េសុីន និងការដំឡើងសមត្ថភាព 
ទីតាំងពីមា្ចេស់ជំនួយ។ គួរកត់សមា្គេល់ថា ដើមេបីអនុវត្ត 
សកម្មភាពនេះ តេូវការបេភពទឹកជាចាំបាច់។

មានគុណវិបត្តដ៏ិមួយគឺថាសិបេបកម្មផលិតផលបា្លេស្ទកិខេត្តបាត់ដំបង  
ជាញឹកញយ បេមូលយកថង់បា្លេស្ទិកពីទីលានចាក់សំរម។  
វាមិនចេបាស់ទេថា តើអនុសសន៍នេះគេេន់តេជាការនំឱេយកន្លេង 
ទាញយកធនធានដើរតួជាឈ្មួញកណា្ដេលដេលធ្វើឱេយតម្លេ 
កើនឡើង។ យ៉េងណាៗកិច្ចការនេះ អាសេ័យលើការទាញយក 
ធនធានពីថង់បា្លេស្ទិកជារួម សេបជាមួយនឹងការធ្វើយុទ្ធនការ។

៤.៣.៤. ជមេើសទី ៤៖ ការកេច្នេស្នេ

ការធ្វើឱេយបេសើរដេលល្អឡើងជាងនេះទៀតនោះគឺកន្លេងទាញ 
យកធនធាន បំពេញនូវចនោ្លេះខ្វះខាតហើយកេច្នេសំរមសោ្នេ។  
ចំនួននេការធ្វើឱេយបេសើរគួរឱេយកត់សមា្គេល់មួយចំនួនគឺចាំបាច់  
រួមទាំងតមេូវទីធា្លេបន្ថេមទៀត។ ខាងកេេមនេះ គឺជាជមេើស 
ដេលអាចធ្វើបានដើមេបីការកេច្នេសោ្នេ៖

•  ការទាញយកធនធន៖ នេះគឺជាជមេើសបំប្លេងពីសំណល ់
ទៅថាមពល។ សោ្នេអាចតេូវបានកំទេច និងលក់ជាទំរង់បេេង 
ឥន្ធនៈ ដេលជាវិធីសមញ្ញបំផុតក្នុងការកេច្នេសោ្នេ។

•  ការកេច្នេឡើងវិញ៖ ការធ្វើឱេយបេសើរឡើងបេភេទនេះតមេូវឱេយ 
មានការកំទេច ការរំលាយ កំណក និងការហូតវត្ថុ។

•  ការកេច្នេឡើងវិញ៖ ការកេច្នេមួយទៀតគឺគេេន់តេទាក់ទងនឹង 
ការកំទេច ការរំលាយ កំណក និងការដកហូតយកវត្ថុអ្វីមួយ។

បញ្ហេលំបាកជាមួយសោ្នេនោះ គឺវាមានដង់សុីតេទាប ដូច្នេះ 
ការដឹកជញ្ជូនសមេេប់ការកេច្នេគឺថ្លេណាស់។ ការនេះជាធម្មតា 
ធ្វើឱេយមានការលំបាកក្នុងការកំណត់គំរូអាជីវកម្មដេលល្អមួយ។  
ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយជាមួយនឹងទីលានចាក់សំរមនៅជិត  
និងសមត្ថភាពក្នុងការញេកសំណល់រឹង នេះអាចជាជមេើសមួយ 
ដេលគេចង់បាន។ លើសពីនេះទៀត វាមិនចេបាស់ទេថាតើទីតាំង 
ទីលានចាក់សំរមនៅកាន់តេឆ្ងេយ អាចធ្វើឱេយមានករណីធ្វើអាជីវកម្ម 
សមេេប់ជមេើសនេះ ឬយ៉េងណា ប៉ុន្តេវាចេបាស់ណាស់ថាវានឹង 
ពិបាកបេសិនបើគ្មេនការញេកវត្ថុធាតុនោះទេ។
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៤.៣.៥. ជមេើសទី ៥៖ ដំឡើងទៅជាកន្លេង 
កេច្នេមួយកមេិតទៀត ឬខេសេសង្វេក់ញេកពេញលេញ

ជមេើសមួយទៀតអាចដំឡើងទីតាំងញេកដើមេបីទាញយកធនធាន 
ឱេយជាទៅខេសេសង្វេក់ផ្គត់ផ្គង់ ដេលមានភាពល្អបេសើរឡើង ដើមេបី 
សមេួលដល់ដំណើរការញេក។ ក្នុងអំឡុងពេលនេដំណើរ 
ទសេសនកិច្ចនេះ ទីបេឹកេសាបច្ចេកទេស បានកត់សមា្គេល់ថាកន្លេង 
នោះមិនតេូវបានបំពាក់ឧបករណ៍ ដើមេបីញេកសំណល់បេកបដោយ 
បេសិទ្ធភាពទេ (មានតេមា៉េសុីនគៀបមួយ មា៉េសុីនកិនកេវមួយ  
មា៉េសុីនភ្លើងមួយ និងឧបករណ៍ផ្ទុកមួយប៉ុណ្ណេះ)។ ដើមេបីបង្កើន 
បេសិទ្ធភាពនេការញេក ជាចាំបាច់តេូវវិនិយោគលើមា៉េសុីនញេក  
ឧបករណ៍បញ្ចនូ តុសមេេប់ដាក់សមា្ភេរៈញេក និងម៉ាេសីុនរុញបញ្ជនូ។  
នេះនឹងអនុញ្ញេតឱេយមានការញេកសំរមមុនពេលយកទៅចាក ់
នៅទីលានចាក់សំរម។ សេណារីយ៉ូនេះទាមទារការគំទេពីមា្ចេស ់
ជំនួយសមេេប់ការវិនិយោគ ហើយក៏ទំនងជាតេូវការការគំទេ 
ពីអាជា្ញេធរមូលដា្ឋេន ដើមេបីឧបត្ថម្ភធនថ្លេបេតិបត្តិការផងដេរ។  
វាអាចងយសេួលជាងមុន ក្នុងការតស៊ូមតិសុំការគំទេដល ់
សេណារីយ៉ូនេះ នៅពេលដេលទីលានចាក់សំរមថ្មីបើកដំណើរ  
ដេលការចំណាយលើការសមា្អេតនឹងកើនឡើង។

ជមេើសចុងកេេយ គឺតេូវផា្លេស់ប្តូរទាំងសេុងឱេយទៅជាបេភេទកន្លេង 
មួយផេសេងទៀតដេលបិទរង្វង់ផលិតកម្ម។ ជាជមេើសមួយដេរនោ  
គឺផលិតផលិតផលបា្លេស្ទិកដេលទិញពីសិបេបកម្មផលិតបា្លេស្ទិកខេត្ត 
បាត់ដំបង។ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយ អាចនឹងមិនមានកន្លេងគេប ់
គេេន់សមេេប់សកម្មភាពបេបនេះទេ ហើយឧបត្ថម្ភធនខ្ពស់នឹងតេូវ 
ការចាំបាច់ដើមេបីទិញឧបករណ៍បំពាក់ចំបាច់។

ម៉េយាងវិញទៀត កន្លេងសមេេប់រៀបចំនេះអាចតេូវបានធ្វើឡើងជា 
ផ្នេកមួយរបស់អង្គការខមភីដ ( COMPED ) ឬកន្លេងកេច្នេ 
សំណល់សរីរង្គដាច់ដោយឡេកមួយ ដេលអាចបេើជាកន្លេងមួយ 
សមេេប់ធ្វើជីកំប៉ុស ដូចជាការធ្វើជីកំប៉ុសដោយបេើជន្លេនជាដើម។  
ជាថ្មីម្តងទៀត ជមេើសនេះនឹងតមេូវឱេយមានឧបត្ថម្ភធនខ្ពស់ ទោះប ី
ជាមានបរិមាណសំណល់សរីរង្គដ៏ចេើនដេលបង្កើតដោយកេុងក ៏
ដោយ ពេេះថាបើតេូវការញេកសំរមទាំងនោះទៀត ចេបាស់ជានឹង 
នំឱេយមានតមេូវការកន្លេងកេច្នេថេមទៀត ជាក់ជាពុំខាន ។
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ឧបសម្ព័ន្ធ១៖ ឯកសារយោង 

១៧ Triggers, Reducing Plastic Bag Waste in Major Cities of Cambodia Behavior Change Communication Campaign 
Market Research Report November ២0១៥

ADB Project Admin Manual, Kingdom of Cambodia: Greater Mekong Sub-Region Southern Economic Corridor 
Towns Development Project, November ២0១២

Allen, Cecilia, La Pintana, Chile: Prioritizing the Recovery of Vegetable Waste, June ២0១២

CDIA TA-៨៥៥៦: Pre-feasibility Studies for Second Tonle Sap Integrated Urban Management Project (៤៧២៨៥-
00១), ២0១៧

CDIA, Urban Environmental Infrastructure Improvement Project Report, August ២0១0 

Climate and Clean Air Coalition Municipal Solid Waste Initiative, Solid waste management City Profile: Phitsanulok 
Municipality, Thailand, ២0១៤

Gokaldas, Virali, Mumbai, India: Waste Picker-Run Biogas Plants as a Decentralized Solution, June ២0១២

IGES, Participatory Waste Management Approach for Climate Change Mitigation: The Case of Battambang City, 
June ២0១៨

IGES/COMPED, Work Plan for Mitigating Short-Lived Climate Pollutants (SLCPs) from Landfills and Municipal 
Solid Waste - Cities Reducing Emissions Through Improved Waste Management in Battambang, Cambodia; IGES, 
Municipality of Battambang, and COMPED, February ២0១៧

IGES and UNEP, Planning and Implementation of Integrated Solid waste management Strategies at Local Level: The 
Case of Surabaya City, May ២0១៧

KAS, Deika on Solid waste management: A Case of Participatory Legislative Drafting at the Commune Level, ២0១៧

Lally, Pillippa et al, How are habits formed: Modelling habit for formation in the real world, European Journal of 
Social Psychology, ១៦ July ២00៩

Sarintip Tantanee and Suthi Hantrakul, Municipal Waste Management Challenges of Urbanization: Lesson Learned 
from Phitsanulok, Thailand, January ២0១៩

SCE/Gret/Group Huit, ADB Tonle Sap Basin Feasibility Study, March ២0១៨

UNESCAP/Waste Concern, Valuing Waste, Transforming Cities, ២0១៥

ឧបសម្ព័ន្ធ

6
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ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៖ ការបេជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

សា្ថេប័ន បុគ្គល កាលបរិច្ឆេទ បេធនបទដេលពិភាកេសា

Green Move Consulting នន់ សុផាន់ណា ១0-ធ្នូ-១៨ ការទាញយកធនធានពីសំណល់រឹង និង សហគេេស 
ធុនតូចនិងមធេយមនៅខេត្តបាត់ដំបង

COMPED ការិយល័យភ្នំពេញ សំ ផលា្លេ ១១-ធ្នូ-១៨ មជេឈមណ្ឌលកេច្នេជីកំប៉ុស COMPED

BPP ឆេង គឹមឆេង ១២-ធ្នូ-១៨ ដំណើរការមជេឈមណ្ឌលកេច្នេថង់បា្លេស្ទិក និង ទសេសនកិច្ច 
ជុំវិញទីតាំង

កេុងបាត់ដំបង កេុមហ៊ុន  
លៀប  លឹម កេុមហ៊ុន សុីន ទេី 

និង មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត

ផេសេងៗ ១៣-ធ្នូ-១៨ ណេនំពីគមេេង ដំណើរការរបស់កេុមហ៊ុន សុីន ទេី និង 
លៀប  លឹម ពេមទាំងអនុសសន៍សមេេប់គមេេង

មជេឈមណ្ឌលញេកសំរម 
(MRF)

លៀប  លឹម ១៣-ធ្នូ-១៨ ដំណើរការមជេឈមណ្ឌលញេកសំរម និងទសេសនកិច្ច 
ជុំវិញទីតាំង

ស្ដង់អេតចាយតូចក្នុង 
ខេត្តបាត់ដំបង

មិនមាន ១៣-ធ្នូ-១៨ តម្លេនេការចំណាយទៅលើអេតចាយ ការសមា្ភេសន៍ជាមួយ 
អេតចាយពីតំបន់កេបេរៗនោះ

COMPED ខេត្តបាត់ដំបង ចន ចេក ១៣-ធ្នូ-១៨ ដំណើរការមជេឈមណ្ឌលកេច្នេជីកំប៉ុស និង ទសេសនកិច្ច 
ជុំវិញទីតាំង

Plastic Free 
បេចាំខេត្តបាត់ដំបង

Kim Knoaa ១៤-ធ្នូ-១៨ ការអង្កេតននលើសេវាកម្មបេមូលសំរម អនុសសន ៍
សមេេប់ការបេមូលទិន្នន័យ

កេុងបាត់ដំបង ណយ ចេក ១៤-ធ្នូ១៨ ព័ត៌មានពីកិច្ចសនេយាកេុមហ៊ុន លៀប  លឹម និង 
កេុមហ៊ុន សុីន ទេី

COrAA (Cambodian  
Organic Agriculture  

Association)

Chihoko SUZUSHIMA ៩-មករ-១៩ ស្វេងយល់ពី ការចុះឈ្មេះសមាជិកកសិកម្មសរីរង្គ  
និង អំពីទីផេសារជីកំប៉ុស

កេសួង កសិកម្ម ផាន់ បេុស ១១-មករ-១៩ ស្វេងយល់ពីអ្នកធ្វើកសិកម្មសរីរង្គនៅកម្ពុជា

កេសួង បរិស្ថេន ដេក វិមានរស្មី ១៤-មករ-១៩ ស្វេងយល់ពីអនុវត្តចេបាប់នពេលអនគតលើអនុកេឹតស្ដីព ី
ថង់បា្លេស្ទិក

FASMEC  
(Federation of SMEs)

លេសុីន រិទ្ធី
លី វិសល
សូក មា៉េន់ឌី

១៤-មករ-១៩ ស្វេងយល់ពីសហគេេសធុនតូច និង មធេយម សមេេប់ទីផេសារ 
ជីកំប៉ុសនិងការកេច្នេបា្លេស្ទិក

KAS Rober Hor ១៦-មករ-១៩ ស្វេងយល់ពីការរៀបចំធ្វើដីកា (ចេបាប់កមេិតសង្កេត់) ដោយ 
KASក្នុងកេុងបាត់ដំបង
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សា្ថេប័ន បុគ្គល កាលបរិច្ឆេទ បេធនបទដេលពិភាកេសា

ADB សន រដា្ឋេ Email អុីម៉េល សមិទ្ធិលទ្ធភាពនេ មជេឈមណ្ឌលញេកសំរម និង ការរៀបចំ

UNIDO GGGI និង 
កេសួងបរិស្ថេន (នយកដា្ឋេនគេ

ប់គេងសរធាតុគេេះថា្នេក់)

ផេសេងៗ ១៣-កុម្ភៈ-១៩ ការរៀបចមា្កេរអនុវត្តសកលេបង

AIMS – ខេត្តបាត់ដំបង គឹម ហួត 
អា៊េង បញ្ញេភារៈ លុយ សុភា

២១-កុម្ភៈ-១៩ ស្វេងយល់ពី ទីផេសារជីកំប៉ុសក្នុងខេត្តបាត់ដំបង  
តសកលេបង្វើដីកា (ចេបាប់កំរិតសង្កេត់)

ដោយលបា៉ុសនិងការកេច្នេបា្លេស្ទិច

កេុមហ៊ុន សុីន ទេី 
សខាខេត្តបាត់ដំបង

ឡុង ភីឌីអូន ២២-កុម្ភៈ-១៩ ស្វេងយល់ពី សេវាកម្មបេមូលសំរមក្នុងសលាកេុង 
នពេលបច្ចុបេបន្ន

កេសួងបរិស្ថេន 
(នយកដា្ឋេនអប់រំបរិស្ថេន)

ផេសេងៗ ១-កុម្ភៈ-១៩ ស្វេងយល់ពីការរៀបចំ យុទ្ធនការផេសព្វផេសាយ  
និងផេនការសមេេប់កេុងបាត់ដំបង

GoGreen Cambodia Natalya Rodionova ១-មីន-១៩ ស្វេងយល់ពីកម្មវិធី GoGreen Cambodia  
និងផេនការនពេលអនគត

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា មិនអាចទាក់ទងបាន 
តេបានបេើបេេស់វេបសយ 
សមេេប់ជាឯកសរយោង 
https://www.ccc.org.

kh/

ស្វេងយល់ពីទីផេសារសកា្ដេនុពលសមេេប់គេេប់ជ័រដេលបាន 
កេច្នេពីថង់បា្លេស្ទិក

ឧបសម្ព័នទី ៣៖ សកម្មភាពដេលបានធ្វើកំឡុងពេលដើរបេមូលទិន្នន័យ

ល.រ បេភពទិន្នន័យ វិធីសាសេ្ត ចំនួនសំណាក

I. អាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន

ចៅសង្កេត់ ការសមា្ភេស ១០

II. ផេសារទាំង៥ (ផេសារបឹងឈូក ផេសារភូពុយ ផេសារណាត់ ផេសារលើ និង ផេសារថ្មី)

អ្នកគេប់គេងផេសារ ការសមា្ភេស ៥

អ្នកអនម័យផេសារ ការសមា្ភេស ៥

សេវាកម្មបេមូលសំរមផេសារ ការសមា្ភេស ៤
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III. មជេឈមណ្ឌលកេច្នេសំណល់រឹង

សហគេេសកេច្នេថង់បា្លេស្ទិក ការបេជុំ ១

IV. អ្នករើសអេតចាយ

អ្នករីសអេតចាយនៅទីលាន (អញ្ជើញអ្នកចូលរួម៨នក់) ការពិភាកេសាជាកេុម ១

អ្នករីសអេតចាយនៅទីលាន ការសមា្ភេស ៨

អ្នករីសអេតចាយនៅជុំវិញសលាកេុង ការសមា្ភេស ១០

V. ស្តង់ទិញលក់អេតចាយ

ស្តង់ធំដេលនំចេញទៅកេេបេទេស ការសមា្ភេស ១

ស្តង់ទំហំមធេយម ការសមា្ភេស ១

ស្តង់ទំហំតូច ការសមា្ភេស ២

VI. ភាគីពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត

អង្គការ Bareebo និង Kleine Hilfsaktion- អ្នកបង្កើតកសិដា្ឋេនសរីរង្គនៅកេបេរសលាកេងុ តេរទូរស័ព្ទ ១

Plastic Free បេចាំខេត្តបាត់ដំបង ការបេជុំ ១

មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត ការបេជុំ ១

បណា្ដេញយុវជនបេចាំខេត្តបាត់ដំបង (អញ្ជើញអ្នកចូលរួម៤នក់) ការពិភាកេសាជាកេុម ១

កេុមសេ្តី (អញ្ជើញអ្នកចូលរួម៧នក់ពីបណា្ដេញអង្គការបន្ទេយសេី) ការពិភាកេសាជាកេុម ១

VII. ការធ្វើផេនទី ធុងសំរាមសាធរណៈ ការកំណត់ទីតាំង GPS ១
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ឧបសម្ព័នទី ៤៖ ថ្លេសេវាបេមូលសំរម៤៣ 

ល. រ ពណ៌នា តម្លេ

ក. ផ្ទះល្វេង 

១ ផ្ទះល្វេងកេេម (E0) ១.0 ដុលា្លេរ

២ ផ្ទះល្វេងលើ ចាប់ពីជាន់ទី ១ឡើង 0.៥ ដុលា្លេរ       

ខ. ផ្ទះបេកបអាជីវកម្ម 

៣ ផ្ទះល្វេងកេេមបេកបអាជីវកម្ម (E0) ២.0 ដុលា្លេរ       

៤ ផ្ទះល្វេងកេេមបេកបអាជីវកម្ម ចាប់ពី ២ល្វេងឡើង ៥.0 ដុលា្លេរ

៥ ផ្ទះលើកស្លេកកេុមហ៊ុន ១0.0 ដុលា្លេរ

៦ ភូមិគេឹះ ៥.0 ដុលា្លេរ

៧ ភូមិគេឹះជួលឱេយបរទេស ១0.0 ដុលា្លេរ

គ. ភោជនីយដ្ឋេន

៨ ភោជនីយដា្ឋេន ២0.0 ដុលា្លេរ    

៩ ខារ៉េអូខេ ២0.0 ដុលា្លេរ   

១០ អាហរដា្ឋេន ១0.0 ដុលា្លេរ

១១ រោងភាពយន្ដ ១0.0 ដុលា្លេរ   

១២ សិបេបកម្ម ១0.0 ដុលា្លេរ

១៣ ស្ថេនីយ៍បេេងឥន្ធនៈ ១0.0 ដុលា្លេរ

១៤ កន្លេងលាងរថយន្ដ និង ម៉ូតូ ១0.0 ដុលា្លេរ

១៥ កន្លេងលាងម៉ូតូ ៥.0 ដុលា្លេរ      

១៦ ចំណតរថយន្ត ២0.0 ដុលា្លេរ    

១៧ ចំណតរថយន្តកេុមហ៊ុន ២0.0 ដុលា្លេរ    

៤៣  ថ្លេសេវាបេមូលនិងដឹកជញ្ជូនបេចាំខេចេញនៅខេមករឆ្នេំ២០០៧ ដោយអភិបាលខេត្ត និងកេុង
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ឃ.  សណា្ឋេគារ

១៨ សណា្ឋេគរចាប់ពី ៣០ បន្ទប់ចុះ ២0.0 ដុលា្លេរ

១៩ សណា្ឋេគរចាប់ពី ៣០ បន្ទប់ឡើង ៥0.0 ដុលា្លេរ   

២០ ផ្ទះសំណាក់ចាប់ពី ២០ បន្ទប់ចុះ ១0.0 ដុលា្លេរ

២១ ផ្ទះសំណាក់ចាប់ពី ២០ បន្ទប់ឡើង ២0.0 ដុលា្លេរ  

២២ គេឹះស្ថេនរដ្ឋបាល ១.0 ដុលា្លេរ

២៣ សលារៀនរដ្ឋ ១.0 ដុលា្លេរ     

២៤ សលារៀនឯកជន ១0.0 ដុលា្លេរ   

២៥ គ្លីនីកឯកជន ១0.0 ដុលា្លេរ

២៦ ធនគរឯកជន ១0.0 ដុលា្លេរ    

២៧ ធនគរជាតិ ១.0 ដុលា្លេរ       

២៨ ផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្មកេុមហ៊ុន (មួយយប់) ៣0.0 ដុលា្លេរ    

ង. ផេសារ

២៩
ចាបពី ២០០រៀលបេចាំថ្ងេក្នុងមុខរបរនីមួយៗ និង 
អ្នកលក់តាមទីសធារណៈ  

I.៤ បុគ្គលិកផ្នេកបេតិបត្តិការ ១៣ រួមមាន អ្នកបើកបរ និង ជាង ជាដើម

I.៥ កម្មករបោស ១៣ បោសនិងបេមូលសំរមនៅតាមសួនសធារណៈ

I.៦ កម្មករកើប ២៩ មកជាមួយនឹងឡានបេមូល  ដើមេបីចូកសំរមដាក់ក្នុងឡាន

II. រថយន្ត

II.១ រថយន្ត ១១ តោន ២ បេមូល និង ដឹកជញ្ជូនសំរម

II.២ រថយន្ត ៥ តោន ១០ បេមូល និង ដឹកជញ្ជូនសំរម

II.៣ រថយន្ត ១.៥ តោន ១ ដឹកបេេងទៅទីលាន
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II.៤ រថយន្ត ១៦ តោន ១ ដឹកដីទៅទីលាន

II.៥ Bulldozer- D៣០ ១ បេតិបត្តិការនៅទីលាន

II.៦ Bulldozer- D៥០ ១ បេតិបត្តិការនៅទីលាន

III. ផេសេងៗ

III.១ រទេះអូស ៣ បោស និង បេមូល សំណល់រឹង

III.២ ធុងកម្មករបោស ១៥ បោស និង បេមូល សំណល់រឹង

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៥៖ បញ្ជីវត្តមាន នៅថ្ងេសិកា្ខេសលាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុង ខេឧសភា ឆ្នេំ ២០១៩

សិកា្ខេសលា៖ គំរូអាជីវកម្ម សមេេប់ខេសេសង្វេក់ផលិតកម្មកេច្នេសំណល់រឹងបេកបដោយចីរភាព 
ដោយផ្ដេតសំខាន់លើ សំណល់បា្លេស្ទិកនិងសំណល់សរីរង្គ 

បញ្ជីវត្តមាន
ថ្ងេទី០២ ខេឧសភា ឆ្នេំ២០១៩

ទីកន្លេង៖ សណា្ឋេគរខេមរបាត់ដំបង១ 

ល.រ ឈ្មេះ តួនាទី សា្ថេប័ន

១ Thin Phalla ទីបេឹកេសា សង្កេត់រតនៈ

២ Ear Kim Cheng អនុបេធានមន្ទីរ មន្ទីរបរិស្ថេនខេត្ត

៣ Moeun Vibol ជំទប់ទី មួយ សង្កេត់អូរចារ

៤ Che Chhorn ជំទប់ទី ពីរ សង្កេត់ទួលតាឯក

៥ Phoung Samoeun មន្តេី កេសួងមហផ្ទេ

៦ Hok Kimseng មន្តេី កេសួងមហផ្ទេ

៧ Aing Kimseang មន្តេីទិន្នន័យ GRET
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៨ Et Sothea ភាសុី ផេសារណាត់

៩ Nim Sour អ្នកសមេបសមេួល GIZ/DAR

១0 Soeung LyLy មន្តេី DGE/GSSD

១១ Oeurn Phanavit មន្តេីរដ្ឋបាល DGE/GSSD

១២ Teang Sovoeung ទីបេឹកេសា សង្កេត់ស្លេកេត

១៣ Khorm Sakhorn អ្នកបកបេេ Big taxt

១៤ Phon Theoun ជំនួយការអ្នកបកបេេ Big taxt

១៥ E Vuthy DSG NCSO

១៦ Sout Samdy មន្តេី GGGI

១៧ Delasal បេធាន SAMATOA

១៨ Kim KNORR BTB Kad PFC

១៩ MARCUSWOLL បេធាន NEARADEI NGO

២0 Tith Rotha ជំនួយការ សលាកេុង

២១ Beu Sok Thoeut ទីបេឹកេសា សង្កេត់វត្តគរ

២២ Oeun Panhaneat អនុបេធាននយកដា្ឋេន GSSD

២៣ Nout Nivann បេធាន មន្ទីរកសិកម្មបាត់ដំបង

២៤ Long Pidi oun បេធានសខា កេុមហ៊ុន  សុីន  ទេី

២៥ Peng Sopheap ទីបេឹកេសា

២៦ Karolien Casaer តំណាងបេចាំបេទេស GGGI

២៧ Soeun Chamrong ការិយល័យសោភ័ណភាពកេុងនិងគេប់គេង 
សំណល់រឹង

សលាកេុង

២៨ Dek Vimeanreaksmey អនុបេធាននយកដា្ឋេន កេសួងបរិស្ថេន

២៩ Chin Somaly ទីបេឹកេសា សង្កេត់ពេេកពេះស្ដេច

៣0 Sary Mithuna សិសេស បណ្តញយុវជនខេត្តបាត់ដំបង

៣១ Mey Phavorn សិសេស បណ្តញយុវជនខេត្តបាត់ដំបង

៣២ Sou Ara H’vatt អភិបាលខេត្ត
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៣៣ Noy Chek បេធានការិយល័យ សលាកេុង

៣៤ Sean Bophaphal ជំនួយការ Comped

៣៥ Prak Monita រដ្ឋបាល GRET

៣៦ Em Oeurn ទីបេឹកេសា សង្កេត់ស្វេយបោ៉េ

៣៧ Erm Si Yoeun ជំទប់ទី ១ សង្កេត់ក្ដុលដុលទាវ

៣៨ Yart Pok ទីបេឹកេសា សង្កេត់អូមា៉េល់

៣៩ Seng Siri ratanak បេធាន ផេសារលើ

៤0 Leap Lim បេធាន កេុមហ៊ុន លៀប  លឹម

៤១ Touch Sokharith បេធានគមេេង GRET ខេត្តសៀមរប

៤២ Terra Michaels ជំនួយការបច្ចេកទេស GRET

៤៣ Sean Phivan បេធាន ផេសារបឹងឈូក

៤៤ Hoeun Deou អភិបាលរង សលាកេុងបាត់ដំបង

៤៥ Som Rie បេធាន ផេសារណាត់

៤៦ Thit Metchorra បេធាននយកដា្ឋន UNIDO

៤៧ Tem Sokchan រដ្ឋបាល
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