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1. ខ្លឹមសារ្ហងេប 
ដូចរកុងដដទ្នែេងនទ្ៀតនៅកនុងរបនទ្សកមពុជាផដរ រកងុបាត់ដំបង ជួ្បរបទ្េះ ូវបញ្ហា របឈមនានា
កនុងោររគ្ប់រគ្ងសំណល់។ នៅនពលផដលកញ្ា ប់ថវោិរបចំឆ្ន ំពំុបា ែាល់ឲ្យជានទ្ៀងទាត់សរាប់
នសវារគ្ប់រគ្ងសំណល់ ទី្រកងុរតូវពលងផែែកនលើវស័ិយឯកជ្ សរាប់នសវារបមូល ិងចក់សំរាម
របស់ទី្រកងុ នដាយដថន្សវាន េះរតូវរបមូលយកពីរបជាពលរដា។ ក៏ប ុផ ា នដាយសារគុ្ណភាពនសវា
កមមរបស់រកុមហ ុ ែាល់នសវានៅា ករមិតទាបនៅន ើយ នហើយនដាយសារអសមតថភាព  ិង
អលទ្ធភាពកនុងោរបង់ដថន្សវាកមមន េះ ជានរឿយ នៗគ្ផតងន ើញរបជាជ្ ដុតសំរាមនៅត្តមទី្វាល 
 ិងនបាេះនចលសំណល់នដាយគ្នម  ោររគ្ប់រគ្ងឲ្យរតលមរតូវ  ផដលន្វើឲ្យប េះពាល់ោ ងខំ្ាងដល់
សុខភាពសាធារណៈ  ិងបរសិាថ  រស់នៅ ក៏ដូចជាន្វើឲ្យបាត់បង់ទំ្ ុកចិតាចំនពាេះរដាា ភិបាល ិង
រកុមហ ុ ែាល់នសវាែងផដរ។ នដើមបនីដាេះស្រសាយបញ្ហា ទំាងន េះ រកុងបាត់ដំបងបា ដាក់ឲ្យដំនណើ រោរ
 ូវគំ្ ិតែាួចនែាើមដ ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ត្តមផបបចូលរមួនៅកនុងឆ្ន ំ 2011 នដាយា ជំ្ ួយ
បនចាកនទ្សពីវទិ្ាសាថ  សរាប់យុទ្ធសាស្រសាបរសិាថ  សកល (នៅោត់ថា "IGES")  ិងអងគោរ
នរៅរដាា ភិបាល ិងដដគូ្ អងគោរអងគោរផកដចនសំរាម  ិងោរសិកានៅកមពុជា (នៅោត់ថា ដដគូ្ 
"COMPED") ត្តមរយៈោររមួបញ្ាូ លគ្នន ជាយុទ្ធសាស្រសាដ កមមវ ិ្ ីជានរចើ ផដលគំ្នរទ្នដាយគ្នរាង
កិចាសហរបតិបតាិោរបនចាកនទ្ស  ិងហិរញ្ញបបទា របស់ដដគូ្អភិវឌ្ឍ ៍ជានរចើ ។ គំ្ ិតែាួចនែាើម
ន េះ នលើកន ើងោ ងនរចើ អំពីលំហូរសំណល់  ិងនតា តជាសំខា ់នៅនលើសំណល់រ លងទី្រកងុ 
(MSW)។ ជារមួ គំ្ ិតែាួចនែាើមន េះ ា នគ្នលនៅនតា តជាសំខា ់នលើោរន្វើផែ ោរនៅត្តម
សហគ្ម៍  ិងោរអ ុវតាោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ផដលលែសរាប់អាោសធាតុផែែកនលើនគ្នលោរណ៍ 
3R (ោត់ប ថយ នរបើន ើងវញិ  ិងផកដចន) ក៏ដូចជាោរកសាងសមតថភាព  ិងោរន្វើឲ្យរបនសើរ 

 
 
ករណីសិកាន េះ រតូវបា នបាេះពុមពែាយនៅផខមិថុនា ឆ្ន ំ2018 នដាយមជ្ឈមណឌ ល IGES នដាយា កិចាសហោរគ្នន ជាមួយអងគោរ UNEP នលើផែនកបនចាកវទិ្ាបរសិាថ   (CCET) ផដលជាផែនកមួយដ 
គ្នរាងរមួគ្នន រវាងវទិ្ាសាថ  សរាប់យុទ្ធសាស្រសាបរសិាថ  សកល (IGES) ជាមួយកមមវ ិ្ ីបរសិាថ  របស់អងគោរសហរបជាជាតិ (UN Environment) ផែែកនលើោរគំ្នរទ្ផែនកហិរញ្ញវតថុនដាយរកសួងបរសិាថ  ដ 
របនទ្សជ្ប ុ  (MOEJ)។ នបើនទាេះបីជាា កិចាខិតខំរបលងផរបងជានរចើ រតូវបា ន្វើន ើងនដើមបីធានា ូវភាពពិតជាក់ផសាង  ិងតុលយភាពសាន ដដន េះកាី ក៏ប ុផ ាខ្លមសារដ នសចកាីស និដាា   គឺ្ជាោរន្វើន ើងនដាយ
អនក ិព ធតា ល់  ិងមិ ផម ជាកមមសិទ្ធិណ្តមួយរបស់ IGES  ិងអនកែាល់ហិរញ្ញបបទា ននាេះនទ្។ 
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ន ើង ូវភាពជាដដគូ្រវាងរដាា ភិបាលរកុង ិងភាគី្ពាក់ព័ ធនៅកនុង
មូលដាា  ។ គំ្ ិតែាួចនែាើមន េះ ក៏ លងរតូវបំនពញបផ ថមនដាយរបាក់
ហិរញ្ញបបទា ផដលា លកខខណឌ  ិងា ចំ ួ កំណត់ ផដលរតូវបា 
ែាល់ជូ្ នៅសាលារកុងសរាប់ោរផកលមែនសវារគ្ប់រគ្ង សំណល់
របស់ទី្រកងុ។ នដាយា ោរគំ្នរទ្ោ ងខំ្ាងផែនក នោបាយ  ិង
នរោមោរដលកនំារបស់អភិបាលរកុង  ិងភាគី្ពាក់ព័ ធសំខា ់ៗ ក៏ដូច
ជាោរសរមបសរមលួ  ិងជំ្ ួយបនចាកនទ្ស ផដលែាល់នដាយអងគោរ 

នរៅរបនទ្ស (រួមទំាងអងគោរអ ារជាតិ វទិ្ាសាថ   IGES  ិងទី្រកុង
ភិសណុនលាក)  ិងកិចាខិតខំរបលងផរបងជាប ាបនាា ប់ពីភាគី្ពាក់ព័ ធនានា 
(សាលារកុង អងគោរនរៅរដាា ភិបាលកនុងស្រសកុ រកុមហ ុ ឯកជ្   ិង
សាជិ្កសហគ្ម ៍) សាថ  ភាពដ ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់នៅកនុងរកុង
បាត់ដំបងា ោរផកលមែជាប ាបនាា ប់នៅនពលប ុនាម  ឆ្ន ំក ង្មកន េះ។ 

 

2. សាវតារ 
ោរវវិឌ្ឍដ ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា ិងនខតាបាត់ដំបងមកទ្ល់ លងនពលបចាុបប នន េះ។ 
 

 
2.1. ព័ត៌ា មូលដាា  របស់នខតា 

 

នខតាបាត់ដំបង ា ទី្តំ្តងសថិតនៅនលើដងសាលងសផងក នៅភាគ្ពាយ័ពយ
ដ របនទ្សកមពុជា នៅជិ្ត លងរពំផដ របនទ្សដថ  ិងរគ្បដណា ប់នលើ
ដែាដីចំ ួ  115.44 គ្.ម2 ផដលា របជាជ្ សរបុចំ ួ  152,1171 
នាក់។ បាត់ដំបង គឺ្ា ភាពលបីលាញថាជានខតាែលិតស្រសូវឈា 
មុខនគ្នៅកនុងរបនទ្ស    ផដលកសិកមមគឺ្ជាឧសាហកមមចមបង 

 
រគ្បដណា ប់នលើដែាដីរបាណ 74% ដ ដែាដីនខតា (85.6 គ្ម²)។ រកុង
បាត់ដំបង គឺ្សថិតនៅចំកណ្តា លដ នខតាបាត់ដំបង នហើយរកុងន េះ រតូវ
បា ផបងផចកជារដាបាលសង្វក ត់ចំ ួ  10 (សង្វក ត់មួយចំ ួ ជាអតីត
 ំុរបស់ស្រសុកបាត់ដំបង) (របូភាពទី្ 1)។ 

 
 
 

 

 
របូភាពទី្ 1 ផែ ទី្នខតាបាត់ដំបង  ិងទី្តំ្តងរកុងបាត់ដំបង 
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រកុងបាត់ដំបង ដលកនំានដាយអភិបាលរកុងផដលរតូវបា ផតងតំ្តងនដាយ
រកសួងមហាដែា (MOI) សរាប់អាណតាិបួ ឆ្ន ំ  ិងអាចោ ់តំផណងបា 
នរចើ បំែុតពីរអាណតាិ។ រចនាសមព័ ធរបស់សាលារកុង រមួា រកុមរបលកា
រកុង ផដលរតូវបា នបាេះនឆ្ន តនរជ្ើសតំ្តងនដាយរកុមរបលកាសង្វក ត់ ( ំុ) 
សរាប់អាណតាិរយៈនពលរបំាឆ្ន ំ (ចំ ួ រកុមរបលកាខុសគ្នន ពីរបំាពីររបូ
នៅ 21 របូ)។ រកុមរបលកា ំុ រតូវបា នបាេះនឆ្ន តនរជ្ើសនរ ើសនដាយតា ល់
នដាយរបជាជ្ នៅកនុង ំុ (ចំ ួ រកុមរបលកាខុសគ្នន ពីរបំារបូ នៅ 11 របូ 
អាស្រស័យនលើចំ ួ របជាជ្ នៅកនុង ំុ/សង្វក ត់)។ ា គ្ណៈកាម ្ិោរ
ចំ ួ បី ផដលជួ្យដល់រកុមរបលកាកនុងោរន្វើនសចកាីសនរមចចិតា  ិង
អ ុវតាោរង្វរ៖ គ្ណៈកាម ្ិោរសរមបសរមួលបនចាកនទ្ស គ្ណៈ
កាម ្ិោរកិចាោរស្រសាី  ិងកុារ  ិងគ្ណៈកាម ្ិោរលទ្ធកមម (គ្ណៈ
កាម ្ិោរ ីមួយៗ ា សាជិ្កពី 15-20 នាក់ ផដលរតូវបា ផតងតំ្តង
នដាយរកុមរបលកា  ិងសាជិ្កដ គ្ណៈអភិបាល  ិងសាជិ្ករកុម 

របលកាភិបាល)។ មុខង្វររដាបាលរបស់គ្ណៈកាម ្ិោរទំាងន េះ 
រតូវបា ដលកនំានដាយនាយករដាបាល ផដលរតូវបា ផតងតំ្តងនដាយ
រកសួងមហាដែា  (Hor et al., 2012)។  នៅរកុងបាត់ដំបង មុខង្វររដាបាល
រតូវបា ផបងផចកជាោរោិល័យរកុងចំ ួ របំា ា ដូចជា៖ ោរោិល័យ
អភិវឌ្ឍរកុង ោរោិល័យរចកនចញចូលផតមួយ ោរោិល័យរដាបាល
 ិងហិរញ្ញវតថុ ោរោិល័យផែ ោរ ិងគំ្នរទ្សង្វក ត់  ិងោរោិល័យ
នសាភ័ណភាព ិងរគ្ប់រគ្ងសំណល់ (របូភាពទី្ 2)។ នៅកនុងរបនទ្ស
កមពុជា ា រកុងផតបីប ុនណ្តណ េះផដលា ោរោិល័យរដាបាលដាច់នដាយ
ផ កសរាប់រគ្ប់រគ្ងសំណល់៖ រាជ្ធា ីភនំនពញ (ទី្ចត់ោរកិចាោរ
រគ្ប់រគ្ងសំណល់) រកុងបាត់ដំបង  ិងរកុងសាលងផរតង (អងគភាពរគ្ប់
រគ្ងសំណល់រ លងរកុងសាលងផរតង) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូភាពទី្ 2៖ រចនាសមព័ ធរដាបាលដ រកុងបាត់ដំបង 
 
 

2.2. បរបិទ្រគ្ប់រគ្ងសំណល់ – ករមិតថាន ក់ជាតិ 
 
ោរនរៀបចំសាថ ប័  

 
នៅករមិតថាន ក់ជាតិ ទំ្ ួលខុសរតូវតា ល់សរាប់ោររគ្ប់រគ្ង 
សំណល់ សថិតនៅនលើអគ្គនាយកដាា  គំ្នពារបរសិាថ  ដ រកសួងបរសិាថ   
(MOE) សរាប់សំណល់រ លង សំណល់ឧសាហកមម សំណល់នរគ្នេះ
ថាន ក់  ិងសំណល់សំណង់។ បផ ថមនលើន េះ រតូវតរមូវឲ្យា ោរ
ចូលរួមពីរកសួងមួយចំ ួ នទ្ៀត នដើមបីន្វើោររគ្ប់រគ្ងរបនភទ្
សំណល់ជាក់លាក់មួយចំ ួ  ដូចជាសំណល់នវជ្ជសាស្រសា (នាយកដាា  
ម ាីរនពទ្យ  ិងម ាីរសុខាភិបាលនខតាដ រកសួងសុខាភិបាល)  ិង 

 
សំណល់ផដលពាក់ព័ ធ លងថាន ំសា្ប់សតវលែិត  ិងជី្ (អគ្គនាយកដាា  
កសិកមម ដ រកសួងកសិកមម រោុខ របាញ់  ិងន សាទ្ (MAFF)។ បផ ថម
នលើន េះ រកសួងមហាដែា (MOI) ក៏រតូវទ្ទួ្លខុសរតូវកនុងោរអ ុវតាោរ
រគ្ប់រគ្ងសំណល់នៅករមិតមូលដាា   រមួទំាងករមិតថាន ក់នខតា ិងថាន ក់
រកុង ែងផដរ (របូភាពទី្ 3)។ 

រកមុរបលការកងុ 

គ្ណៈអភិបាលរកងុ 
(អភិបាល 1 នាក់ អភិបាលរង 4 នាក់) 

គ្ណៈកាម ្ិោរ 
កិចាោរស្រសាី  ិងកុារ 

គ្ណៈកាម ្ិោរនរៀបចំផដ ដី  
 គ្របូ ីយកមម  ិងសំណង់ 

គ្ណៈកាម ្ិោរ 
លទ្ធកមម 

គ្ណៈកាម ្ិោរ 
សរមបសរមលួបនចាកនទ្ស 

ោរោិល័យជំ្នាញ 
ថាន ក់រកងុ 

នាយករដាបាល  ិង  
នាយករងរដាបាល 

ោរោិល័យ 
នសាភ័ណភាព  ិង
រគ្ប់រគ្ងសំណល់ 

ោរោិល័យ 
ផែ ោរ  ិង 
គំ្នរទ្សង្វក ត់ 

ោរោិល័យ 
អភិវឌ្ឍរកងុ 

ោរោិល័យ 
រចកនចញចូល 

ផតមួយ 

ោរោិល័យ 
រដាបាល  ិង 
ហិរញ្ញវតថុ 
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ោរអភិវឌ្ឍរបជា្ិបនតយយថាន ក់នរោមជាតិ 

នាយករដាមន្រ ាី 
 

រកមុរបលកាជាតិអភិវឌ្ឍ ៍នដាយចីរភាព 
(2015) 

 

រដាមន្រ ាីពាក់ព័ ធ 
             រកសួងកសិកមម 

រោុខ របា ញ់  ិងន សាទ្ 

                

  
    អគ្គនាយកដាា  កសិកមម 

 

   នាយកដាា  ម ាីរនពទ្យ    អគ្គនាយកដាា  រដាបាលថាន ក់មូលដាា   
 

នាយកដាា  រគ្ប់រគ្ង
សំណល់រ លង 

 
  នាយកដាា   ីតិកមមកសិកមម 

 
នាយកដាា  មុ ង្វរ ិង្ ធា  

នាយកដាា  រគ្ប់រគ្ងសារ
ធាតុា នរគ្នេះថាន ក់ 

នាយកដាា  អ្ិោរកិចា ិង
ពរងលងោរអ ុវតាចាប់ 

 
នាយកដាា  កិចាោររដាបាល –  

រាជ្ធា ី ខណឌ   ិងនខតា 

ម ាីរបនចាកនទ្សនខតាដ រកសួងពាក់ព័ ធ 
 

   ម ាីរបរសិាថ   
 
សំណល់ទី្រកងុ សំណល់នរគ្នេះថាន ក់ 
សំណល់ឧសាហកមម  ិងសំណល់ 
C&D 
 

ោរោិល័យោរពារបរសិាថ   
• ោរនលើកកមពស់ោរយល់ដលង 
• ោរន្វើផែ ោរ 
• ោររបលកានោបល់បនចាកនទ្ស 
• M&E 
• ោរនលើកមពស់  ិងោរពរងលងោរអ ុវតា
ចាប់ ិងបទ្បបញ្ញតាិ 

• ោររាយោរណ៍នៅសាលារកងុ ិង
រកសួងបរសិាថ   

 

  
 

 
សំណល់កសិកមម 

 
• ោរែេពវែាយពីោរនរបើ
របាស់ជី្វា ស់ 

• ោរចុេះបញ្ជ ី ិងោរន្វើោរ
រតួតពិ ិតយនលើថាន ំសា្ប់
សតវលែិតកសិកមម  ិងជី្ 

               
                      

• ោររគ្ប់រគ្ងត្តមដា 
របតិបតាិោរដ នសវាផថទំា
សុខភាពសាធារណៈ ិង
ឯកជ្ ពាក់ព័ ធ លងោរ
បនងកើតសំណល់នវជ្ជសាស្រសា 

        សាលារកុង 
 

សំណល់ទី្រកងុ សំណល់នរគ្នេះថាន ក់ 
សំណល់ឧសាហកមម សំណល់ 
C&D  សំណល់កសិកមម  ិង
សំណល់នវជ្ជសាស្រសា 

 

• ោរកំណត់ទី្លា ចក់សំរាម 
• រកុមហ ុ ឯកជ្  (រកុមហ ុ ែាល់
នសវាពីខាងនរៅ.) 

                បណ្តា ទី្រកុង 
 

សំណល់ទី្រកងុ សំណល់នរគ្នេះថាន ក់ 
សំណល់ឧសាហកមម សំណល់ C&D  
សំណល់កសិកមម  ិងសំណល់នវជ្ជសាស្រសា 
សំណល់សំណង់ 

 
• ទី្ចត់ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ (ភនំនពញ) 
• ោរោិល័យនរៀបនសាភ័ណភាពរកុង  ិង
រគ្ប់រគ្ងសំណល់ (រកុងបាត់ដំបង) 

• រកុមហ ុ ឯកជ្  (រកុមហ ុ ែាល់នសវាពី 
ខាងនរៅ។) 

 
 

ោរោិល័យម ាីរបរសិាថ  នខតា ោរោិល័យ MAFF ោរោិល័យម ាីរសុខាភិបាលនខតា រកុង  ិង ស្រសុក              ខ័ណឌ  
 

ទំ្នាក់ទំ្ ងកិចាសហោរ ោររគ្ប់រគ្ង 
 

      ំុ  ិង សង្វក ត់ សង្វក ត់ 

របូភាពទី្ 3៖ បរោិោសសាថ ប័ ជាតិផដលពាក់ព័ ធ លងោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ (IGES, 2016) 
 

រកបខណឌ ចាប់ 
 
នៅកនុងឆ្ន ំ 2015 រដាា ភិបាលកមពុជាបា អ ុម័ត អ ុរកលតយនលខ 113  
សាីពីោររគ្ប់រគ្ងសំណល់រ លងទី្រកុង  នដើមបីនលើកកមពស់ោររគ្ប់រគ្ង
សំណល់រ លងទី្រកុងឲ្យា របសិទ្ធភាព តា្ភាព  ិងគ្ណន យយភាពក៏
ដូចជា នដើមបធីានា ូវសាថ  ភាពលែរបនសើរខាងសុខភាពសាធារណៈ ិង
បរសិាថ  ។  នបើនទាេះបីជាវសិាលភាពដ អ ុរកលតយន េះ កំណត់រតលម
សំណល់រ លងទី្របជំុ្ជ្   ិងពំុបា រាប់បញ្ាូ ល ូវរបនភទ្នែេងនទ្ៀត ដូចជា 
សំណល់ឧសាហកមម  ិងសំណល់នរគ្នេះថាន ក់ក៏ពិតផម  ក៏ប ុផ ាអ ុរកលតយ
ន េះបា ជំ្រញុោរអ ុវតានគ្នលោរណ៍ 3R (ោត់ប ថយ នរបើន ើងវញិ 
 ិងផកដចន) នៅករមិតមូលដាា   រមួទំាងបា ជំ្រញុនលើកទ្លកចិតាឲ្យា 
ោរនរបើរបាស់ែលិតែលផកដចននរបើរបាស់ន ើងវញិនទ្ៀតែង។ បផ ថមនលើ
ន េះនទ្ៀត អ ុរកលតយន េះ ា នគ្នលបំណងហាមឃាត់ោរចក់សំរាម 
 ិងោរដុតសំរាមនៅទី្វាល (រាជ្រដាា ភិបាលកមពុជា, 2015)។ 
 

សថិតនរោមអ ុរកលតយន េះ រដាបាលរកុង ិងស្រសុក ា ទំ្ ួលខុសរតូវកនុង
ោរចុេះកិចាស ានដាយតា ល់ជាមួយរកុមហ ុ រគ្ប់រគ្ងសំរាម នដើមបនីលើក
កមពស់ោរចូលរមួពីខាងវស័ិយឯកជ្ នៅកនុងោរែាល់នសវារគ្ប់រគ្ង 

សំណល់សាធារណៈ។ ចាប់ក៏បា នែារសិទ្ធិអំណ្តចដល់អាជាា ្រពី
រដាបាលនខតានៅរដាបាលរកុង ិងសង្វក ត់ នដើមបីផកផរបន ើងវញិ ូវ
កិចាស ានសវារគ្ប់រគ្ងសំណល់ផដលា ស្រសាប់ នដើមបីធានាថា
នសវាននាេះរតូវបា ែាល់ជូ្ របកបនដាយរបសិទ្ធភាព។ វ ិ្ ីសាស្រសាថមីន េះ 
ា នគ្នលបំណងកនុងោរែាល់អំណ្តចដល់អាជាា ្រមូលដាា    ិងា 
បំណងន្វើឲ្យរបនសើរន ើង ូវោររគ្ប់រគ្ងសំណល់រ លងរបស់ទី្រកងុកនុង
នពលបចាុបប ន ត្តមរយៈវមិជ្ឈោរ  ិងវសិហមជ្ឈោរ ប ុផ ាលទ្ធែល
សំខា ់នៅមិ ទា ់នលចនចញនៅន ើយនទ្។ 

 

នគ្នលោរណ៍ជាតិសាពីីោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ 
 

ា នគ្នល នោបាយថាន ក់ជាតិ ិងគំ្ ិតែាួចនែាើមមួយចំ ួ សាីពីោរ
រគ្ប់រគ្ងសំណល់នៅករមិតថាន ក់ជាតិ ប ុផ ាក៏ា វធិា ោរបផ ថមមួយ
ចំ ួ ផដលបា អ ុវតានៅមុ នពលោរអ ុវតាអ ុរកលតយនលខ 113 ន េះ
ែងផដរ – ឧទាហរណ៍ នដើមបជីាោរន្្ើយតបនៅ លងកងវេះ  ធា ម ុសេ 
 ិង្ ធា ថវោិសរាប់ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់នៅករមិតថាន ក់រកុង  
រកសួងបរសិាថ  កមពុជា (MOE) បនងកើតគំ្ ិតែាួចនែាើមកមមវ ិ្ ីឧបតថមភ 

រកសួងបរសិាថ   

អគ្គនាយកដាា   
គំ្នពារបរសិាថ   

រកសួងសុខាភិបាល រកសួងមហាដែា គ្ណៈកមមោរជាតិសរាប់ 

ម ាីរកសិកមម រោុខ របាញ់ 
 ិងន សាទ្ 

ម ាីរសំណល់ 
នវជ្ជសាស្រសា 
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្ ថមីមួយ ផដលា ចំ ួ ទ្លករបាក់របាណ 1.25 លា ដុល្ារនៅកនុង
ឆ្ន ំ 2015  ិង 2 លា ដុល្ារ នៅកនុងឆ្ន ំ 2016 នដើមបគំី្នរទ្ដល់នសវា
រគ្ប់រគ្ងសំណល់ផដលអ ុវតានដាយរដាា ភិបាលថាន ក់នរោមជាតិ។ 
នរគ្នងោរន េះ ែាល់កញ្ា ប់ថវោិជាតិស្រសបនៅត្តមសំនណើ ផដលដាក់ជូ្ 
នដាយរដាបាលរកុងសរាប់ផកលមែោររគ្ប់រគ្ងសំណល់នៅកនុងរកុង
នរៀងៗខ្ួ 2។ នៅកនុងនពលនរៀបចំឯកសារន េះ រកសួងបរសិាថ   នដាយ
ា ោរគំ្នរទ្ពីកមមវ ិ្ ីបរសិាថ  របស់អងគោរសហរបជាជាតិ (UN 
Environment) - មជ្ឈមណឌ លបនចាកវទិ្ាបរសិាថ  អ ារជាតិ (IETC)  ិង
មជ្ឈមណឌ ល IGES  ិងនដាយា កិចាសហរបតិបតាិោរជាមួយអងគោរ 
UNEP សាីពីបនចាកវទិ្ាបរសិាថ   (CCET) បា កំពុងបនងកើតយុទ្ធសាស្រសា
រគ្ប់រគ្ងសំណល់ជាតិ ិងផែ ោរសកមមភាព ផែែកនលើវ ិ្ ីសាស្រសារគ្ប់
រគ្ងសំណល់ នដើមបែីាល់ ូវោរយល់ដលងអំពីគ្នរាងនគ្នល នោបាយ
ជាតិ  ិងនដើមបែីារភាជ ប់ចាប់ផដលា ស្រសាប់នៅ លងោរអ ុវតាតា ល់។ 

2.3. បរបិទ្ដ ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ 
–  រកងុបាត់ដំបង 

 

ោរនរៀបចំសាថ ប័  
 
ោរោិល័យនសាភ័ណភាព ិងរគ្ប់រគ្ងសំណល់រកុងបាត់ដំបង រតូវ
បា បនងកើតន ើងនដាយរកសួងមហាដែានៅកនុងឆ្ន ំ 2012 ជាោរោិល័យ
មួយសថិតនរោមរកុងបាត់ដំបង នដាយទ្ទួ្លខុសរតូវជាចមបងនលើោរ
ផថទំាបរសិាថ    ិងោររគ្ប់រគ្ងសំណល់  ិងនដើរតួជាអនកសរមបសរមួល 
 ិងជាអ ារោរសីរាប់ដដគូ្អភិវឌ្ឍ ៍  ិងរកុមហ ុ ឯកជ្ នានា នហើយ
ស្រសបនពលជាមួយគ្នន ននាេះផដរ ជាោរោិល័យមួយបនរមើោរឲ្យរកុម
របលការកុង  ិងអភិបាលរកុង។ បចាុបប នន េះ នសវារបមូលសំរាម ិង
នចលសំរាមរបស់ទី្រកុងរតូវបា ែាល់នៅឲ្យរកុមហ ុ ខាងនរៅត្តមរយៈ
កិចាស ានសវាកមម ផដលរគ្ប់រគ្ងនដាយរដាបាលសាលារកុង3។ ក៏ប ុផ ា 
ែាុយនៅ លងោររពំលងទុ្ក របតិបតាិោរនសវាកមមនៅា ករមិតនៅន ើយ 
នដាយសារកងវេះថវោិ ិង្ ធា ម ុសេ។ 

 

រកបខណឌ ចាប់ 

2.4. ោរអ ុវតាោរនសវារគ្ប់រគ្ងសំណល់
ត្តមរយៈកមមវ ិ្ ីភាពជាដដគូ្ 

ោរអ ុវតានសវារគ្ប់រគ្ងសំណល់នៅរកុងបាត់ដំបង បា អ ុវតាជា
យូរណ្តស់មកនហើយ រាប់ចប់តំ្តងពីោររបមូល ោរដលកជ្ញ្ជូ  នៅ
កផ ្ងចក់សំរាមចុងនរោយ  ត្តមរយៈភាពជាដដគូ្ជាមួយភាគី្អងគោរ
នរៅរដាា ភិបាលជានរចើ ។ 

ោររបមូលសំរាម 
ចប់តំ្តងពីឆ្ន ំ 2010 មក ោររបមូលសំរាមនៅកនុងទី្រកុង រតូវបា រគ្ប់រគ្ង
នដាយរកុមហ ុ  សីុ រទី្ ផដលន្វើោររបមូលសំរាមនៅកនុងសង្វក ត់ចំ ួ  
10 នហើយសង្វក ត់ចំ ួ ពីរនទ្ៀត រតូវបា រគ្ប់រគ្ងនដាយរកុមហ ុ  លាប 
លលម (របូភាពទី្4)។ កិចាស ាជាមួយរកុមហ ុ  សីុ រទី្ ផដលជារកុមហ ុ 
របមូលសំរាម្ំជាងនគ្ ន្វើន ើងពាក់ព័ ធ លងោរែាល់នសវារបមូលសំរាម
ផែែកនលើកិចាស ាសបបទា   ិងទ្ទួ្លរបាក់ដថន្សវារបមូលសំរាមតា ច់
មុខ ិងឯករាជ្យពីរបជាពលរដា។ ក៏ប ុផ ា នសវាន េះ រតូវបា ចត់ទុ្កថាពំុ
ទា ់រគ្ប់រគ្ន ់នៅន ើយនទ្ នបើគិ្តពីគុ្ណភាព ិងនសវារគ្បដណា ប់ ជា
ពិនសសនៅកនុងសង្វក ត់ចំ ួ ពីរផដលពំុទា ់ា ែាល់នសវារបមូលសំរាម
នៅន ើយ នដាយសារសមតថភាពកនុងោរបង់ដថ្នសវារបស់របជាពលរដា
នៅា ករមិតទាបនៅន ើយ។ រកុងបាត់ដំបង ទ្ទួ្លបា នជាគ្ជ័្យកនុង
ោរធានាបា  ូវកញ្ា ប់ថវោិចំ ួ  87,000 ដុល្ារ នៅចុងឆ្ន ំ 2015  ិង 
140,000 ដុល្ារ នៅកនុងឆ្ន ំ 2016 ពីកមមវ ិ្ ីកញ្ា ប់ថវោិជាតិសថិតនរោម
អ ុរកលតយនលខ 113 ផដលបា នលើកន ើងខាងនលើ។ 

 

 
នៅកនុងផខមិថុនា ឆ្ន ំ2017 រកុងបាត់ដំបង គឺ្ជាទី្រកងុដំបូងនគ្បងែស់
នៅកនុងរបនទ្សផដលបា ន្វើនសចកាីរពាងបទ្បបញ្ញតិមូលដាា  ដីោសាី
ពីោររគ្ប់រគ្ងសំណល់រ លងកនុងរកុងបាត់ដំបង។ រកុងទ្ទួ្លបា ោរគំ្នរទ្
ផែនកបនចាកនទ្សពីអងគោរ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) ផដល
ជាអងគោរនរៅរដាា ភិបាលមួយនៅកនុងរបនទ្សកមពុជា ផដលា មូលដាា  
នៅរបនទ្សអាល្ឺម ង់ តបត្តមសំនណើ របស់រកសួងមហាដែា ិងសាលា
រកុងបាត់ដំបង។ នសចកាីរពាងបទ្បបញ្ញតាិន េះ រតូវបា ែេពវែាយជា
សកមមភាពទី្រកុងគំ្រសូរាប់ោរអ ុវតាអ ុរកលតយនលខ 113 កនុងអំ ុង
សិោខ សាលាថាន ក់ជាតិសាីពីដំនណើ រោរបនងកើតដីោនៅកនុ ងោរអ ុវតា
ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់រ លង (SWM) ផដលបា នរៀបចំន ើងនដាយរកសួង
បរសិាថ  នៅកនុងមិថុនា ឆ្ន ំ 2017។ រកសួងកំពុងន្វើោរនលើកទ្លកចិតា
ដល់បណ្តា ទី្រកងុនានានៅកនុងរបនទ្សកមពុជានដើមបបីនងកើតឯកសារែ្ូវ
ចាប់ផបបន េះ នដើមបីន្វើឲ្យោរអ ុវតាអ ុរកលតយន េះសមស្រសបនៅ លង
បរបិទ្កនុងមូលដាា  ។   

 

របូភាពទី្ 4   នសវារបមូលសំរាមនដាយរកុមហ ុ  សីុ រទី្ (ខាងនលើ)  ិង
រកុមហ ុ  លាប លលម (ខាងនរោម) 
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ោរន េះបា អ ុញ្ហញ តឲ្យទី្រកុងន្វើោរពរងីកនសវារបមូលសំរាមនៅ
សង្វក ត់នៅជាយរកុងចំ ួ ពីរនទ្ៀត នដាយែាល់កិចាស ានសវាកមមជូ្ 
ដល់រកមុហ ុ រគ្ប់រគ្ងសំណល់ លាប លលម សរាប់ែាល់នសវារបមូល
សំរាមករមិតតូចនៅកនុងតំប ់ជាយរកុង  ិងសរាប់នសវាសាែ តែ្ូវ
ថនល់នៅកនុងទី្រកងុ។ ក៏ប ុផ ា  ិរ ារភាពដ គ្នរាងន េះ គឺ្នៅា ភាព
មិ ចាស់លាស់នៅន ើយ នដាយសារកាីបារមភថានតើកមមវ ិ្ ីឧបតថមភ្  
ថាន ក់ជាតិ  ិងកញ្ា ប់ថវោិថាន ក់ជាតិផដលពាក់ព័ ធ  លងរតូវប ានទ្ៀតឬ
ោ ងណ្ត។ នៅកនុងនរគ្នងោរន េះ ពលរដាន្វើោរបង់របាក់ដថ្នសវា
នដាយតា ល់នៅដល់រកុមហ ុ  សិុ រទី្ នៅត្តមផខ ផែែកនលើអរត្តតដម្
ែ្ូវោរផដលា ោរឯកភាពរវាងអាជាា ្ររកងុ  ិងរកុមហ ុ របមូល
សំរាម (គិ្តដថច្ប់ពី 1-30 ដុល្ារសរាប់ែាេះផលវង នភាជ្ ីយដាា   
សណ្តា គ្នរ ែារ ។ល។)។ ទិ្ ន ័យផដលរបមូលបា ពីោរោិល័យ
នសាភ័ណភាព ិងរគ្ប់រគ្ងសំណល់រកុងបាត់ដំបងបង្វា ញថា ា 
សំរាមរបាណ 90 នត្ត  រតូវបា របមូលជានរៀងរាល់ដថៃនដាយរកុមហ ុ 
ទំាងពីរន េះ កនុងននាេះ 80 នត្ត /មួយដថៃនដាយរកុមហ ុ សីុ រទី្  ិង 10 
នត្ត /មួយដថៃនដាយរកុមហ ុ  លាប លលម។ សំណល់ទី្រកុង រមួា 
របាណ 73% ជាសំណល់សររីាងគ 12% សំណល់ត្សាិក 4% រកដាស 
2% ដប-ផកវ 2% រកណ្តត់ 0.1% ផដក  ិង 7% នទ្ៀតជាសំរាមនែេងៗ 
(របូភាពទី្ 5)។ សំណល់ផដលរបមូលបា  រតូវបា ដលកជ្ញ្ជូ    ិង
នបាេះនចលនៅទី្លា ចក់សំរាម ផដលរគ្ប់រគ្ង ិងដំនណើ រោរ
នដាយរកុមហ ុ  សិុ រទី្ នៅកនុងសង្វក ត់ស្ាផកត (របូភាពទី្ 6)។ 

    
របនភទ្ដ សំណល់ 

 
សំណល់នែេងៗ 7% 

 
របូភាពទី្ 6  ទី្លា ចក់សំរាមផដលដំនណើ រោរនដាយ 
 រកុមហ ុ  សីុ រទី្ កនុងឆ្ន ំ 2017 

 
ោរផកដចនសំណល់ជាបឋម 

 
អងគោរ COMPED ផដលជាអងគោរនរៅរដាា ភិបាលកនុងស្រសុកមួយ ផដល
ដំនណើ រោរកផ ្ងែលិតជី្កំប ុសមួយា ទី្តំ្តងនៅនលើទី្លា ចក់
សំរាមរកុងបាត់ដំបង (របូភាពទី្ 7) បា នដើរតួនាទី្ោ ងសំខា ់នៅ
កនុងោរបង្វា ញពីរបព័ ធរគ្ប់រគ្ងសំណល់នៅកនុងនខតាបាត់ដំបង ផដល
ពំុទា ់ា ដំនណ្តេះស្រសាយភ្ាមៗណ្តមួយរតូវបា បនងកើតន ើងនៅ
ន ើយ។ កផ ្ងន េះ រតូវបា បនងកើតន ើងនដាយា ជំ្ ួយហិរញ្ញវតថុពី
រកសួងសហរបតិបតាិោរ ិងអភិវឌ្ឍ ៍នសដាកិចារបស់សហព័ ធអាល្ឺម ង់ 
(BMZ)  ិងសាគ្ម ៍្ូរនីហគៀ -កមពុជា (TKG) ដ របនទ្សអាល្ឺម ង់
នៅកនុងឆ្ន ំ 2009  ិងប ារបតិបតាិោររហូតមកទ្ល់បចាបប នន េះ។ ា 
បុគ្គលិកពីបីនៅរបំានាក់ ផដលពីមុ មករបកបរបរចិញ្ា លមជី្វតិនដាយ
នដើរនរ ើសនអតចយនៅនលើគំ្ រសំរាមទី្រកុង រតូវបា នរជ្ើសនរ ើសឲ្យចូល
បនរមើោរង្វរនៅកផ ្ងែលិតជី្កំប ុសសរាប់បំនពញោរង្វរ ដូចជា ោរ
ផញកសំណល់សររីាងគជានដើម។ អនករគ្ប់រគ្ងគ្នរាងកនុងមូលដាា   រតវូ 
បា នរជ្ើសនរ ើសឲ្យបនរមើោរង្វរនដើមបរីគ្ប់រគ្ងនលើរបតិបតាិោរគ្នរាង
ជី្កំប ុសទំាងមូល។ 

ផដក 
0.1% 

រកណ្តត់ 
2% 

 
កញ្ា ក់-ផកវ 

2% 
រកដាស 

4% 
 

សំណល់ 
ត្សាិក 12% 

 
 
 
សំណល់សររីាងគ 73% 

 
 

របូភាពទី្ 7 កផ ង្ែលិតជី្កំប ុសដំនណើ រោរនដាយអងគោរ COMPED 
 

ោរនបាេះនចលសំរាមចុងនរោយ 
 
 
 
 

របូភាពទី្ 5 របនភទ្ដ សំណល់រកុងបាត់ដំបង 

 
ទី្លា ចក់សំរាមរកុងបាត់ដំបង រតូវបា រគ្ប់រគ្ងនដាយរកុមហ ុ  
សីុ រទី្ ផដលរគ្ប់រគ្ង ិងរបតិបតាិោរទី្លា នចលសំរាមចុងនរោយ
នៅកនុងទី្រកងុ ផែែកនៅត្តមកិចាស ាចប់តំ្តងពីឆ្ន ំ2010 មក។ នៅ
នដាយសារគ្នម  របាក់ឧបតថមភ្ ពីសាលារកុង រកុមហ ុ បា ដាក់នចញ
 ូវនគ្នលោរណ៍បង់របាក់នដាយអនកបនងកើតសំរាម នដើមបអីាចរករបាក់
ចំណូលបា ខ្េះពីដំនណើ រោរន េះ។ ាា ស់កមមសិទ្ធិដ ទី្លា ចក់សំរាម 
រតូវបា នែារនៅឲ្យរដាបាលនខតាបាត់ដំបងនៅកនុងកិចារបជំុ្របស់នខតា 
ផដលា ោរចូលរមួពីអគ្គនាយករកុមហ ុ  សីុ រទី្ ឯ.ឧ.អភិបាល
នខតាបាត់ដំបង  ិងភាគី្ពាក់ព័ ធដដទ្នែេងនទ្ៀតនៅកនុងផខមិថុនា ឆ្ន ំ 
2017 ផដលា នគ្នលនៅកនុងោរែាល់ឱោសសរាប់គ្នរាងអភិវឌ្ឍ
ទី្លា ចក់សំរាមនានពលអនាគ្ត។ 
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ក៏ប ុផ ាពិតជាក់ផសាងនៅ ទី្លា ចក់សំរាមនៅប ាដំនណើ រោរនដាយ
រកុមហ ុ  សីុ រទី្ នៅន ើយ។ នដាយា ោរចប់នែាើមនសវារបមូល
សំរាមនដាយរកុមហ ុ  លាប លលម នៅកនុងឆ្ន ំ 2015 ចំ ួ សំណល់
ផដលនំានៅោ ់កផ ្ងចក់សំរាមចុងនរោយ ា ោរនកើ ន ើងោ ង
គំ្ហុក នហើយចំ ួ សំណល់សររីាងគផដលរតូវបផម្ងនៅជាជី្កំប ុសក៏
ា ោរនកើ ន ើងែងផដរ ន េះក៏នដាយសារគំ្ ិតែាួចនែាើមដ ោររគ្ប់
រគ្ងសំណល់ ផដល លងា នរៀបរាប់នៅផែនកបនាា ប់នទ្ៀត (ត្តរាង1)។ 

 
ត្តរាង 1៖  ោរត្ស់បាូរដ បរាិណសំណល់ផដលចូលមកទី្លា ចក់

សំរាម  ិងកផ ្ងែលិតជី្កំប ុស (នត្ត /ដថៃ) 
  
ឆ្ន ំ 

 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 
សំណល់ 

 

59 
 

90 
 

140 
 

170 
 
ជី្កំប ុស 

 

1.2 
 

2 
 

3 
 

3.5 
 
 
កិចាសហរបតិបតាិោរអ ារជាតិ 

 
វាពិតជាា ោរចំបាច់ណ្តស់កនុងោររនំលចឲ្យន ើញ ូវភាពលែរបនសើរ
ដ សាថ  ភាពរបព័ ធរគ្ប់រគ្ងសំណល់បចាុបប នរបស់រកុងបាត់ដំបង (ដូច
បា នរៀបរាប់ខាងនលើ) ផដលន េះគឺ្ជាលទ្ធែលដ កិចាខំរបលងផរបងជា
ប ាបនាា ប់របស់រកុង  ិងនដាយា ោរដលកនំាត្តមោរចូលរមួជាយុទ្ធ
សាស្រសា ិង្ ធា នានាពីកនុងស្រសុក ក៏ដូចជាភាគី្ពាក់ព័ ធនានាពី
ខាងនរៅែងផដរ។ ពាក់ព័ ធ លងចំណុចន េះផដរ នរៅពី្ ធា កនុងស្រសុក 
 ិងរបាក់ឧបតថមភ្  ពីរដាា ភិបាលថាន ក់ជាតិ គ្នរាងកិចាសហរបតិបតាិោរ
អ ារជាតិផដលែាល់មូល ិ្ិនដាយដដគូ្អភិវឌ្ឍ ៍5ពីខាងនរៅ ក៏បា 
នដើរតួនាទី្ោ ងសំខា ់ខាងផែនកសាភ រៈនៅកនុងោរនលើកកមពស់របព័ ធ
រគ្ប់រគ្ងសំណល់ន េះែងផដរ។ នដាយា ោរគំ្នរទ្ពីវទិ្ាសាថ   IGES 
 ិងអងគោរ COMPED នៅកនុង 2011 រកុងបាត់ដំបងបា បនងកើតគំ្ ិត
ែាួចនែាើមដ ោររគ្ប់រគ្ងោរសំណល់ ផដលា នគ្នលបំណងកនុងោរ
កសាងសមតថភាពកនុងមូលដាា  សរាប់ោរនលើកកមពស់នសវារគ្ប់រគ្ង
សំណល់ត្តមរយៈវ ិ្ ីសាស្រសាត្តមមូលដាា  ។ ោរន េះរួមបញ្ាូ ល ូវ
ផស រដី សកមមភាពជានរចើ នៅកនុងោរអភិវឌ្ឍ ិងោរអ ុវតាផែ ោរ
ោរង្វររគ្ប់រគ្ងសំណល់ ផដលរតូវបា ផណនំាសកមមភាពោរង្វរនឆ្ព េះ
នៅរកោរោត់ប ថយសារៈធាតុបំពុលអាោសធាតុផដលា អាយុោល
ខ្ី (SLCPs) នៅកនុងវស័ិយរគ្ប់រគ្ងសំណល់។ ដំនណើ រដ ោរអភិវឌ្ឍ
ន េះ គឺ្ា នរៀបរាប់បផ ថមនទ្ៀតនៅកនុងផែនកទី្ 3 ខាងនរោម។ 

បផ ថមនលើន េះ នៅកនុងឆ្ន ំ 2015 មូល ិ្ិ EXO បា គំ្នរទ្ដល់គ្នរាង
សាកលបងមួយនដើមបនីរបើរបាស់ដបត្សាិកសរាប់ោរសាងសង់ជ្ញ្ហជ ំង
ែាេះ នដាយន្វើោររមួបញ្ជូ ល ូវោរអប់រ ំ ិងោរនលើកកមពស់ោរយល់ 

ដលងអំពីបញ្ហា រគ្ប់រគ្ងសំណល់នៅកនុងសហគ្ម ៍មូលដាា   (របូភាពទី្ 8)។ 
គ្នរាងន េះ ា នគ្នលនៅកនុងោរោត់ប ថយែលប េះពាល់ជាអវជិ្ជា 
ដ ោរនបាេះនចលសំរាម ត្តមរយៈោរលុបនចលទី្លា ចក់សំរាមពំុ
ស្រសបចាប់  ិងោរនលើកកមពស់ោរផកដចនដបត្សាិកនដាយែាល់របាក់នលើក
ទ្លកចិតានៅអនករបមូលសំរាមកនុងមូលដាា    ិងសហគ្ម ៍។ សថិតនរោម
គ្នរាងន េះ ដបត្សាិករតូវបា របមូលយក រមួជាមួយ លងសំណល់មិ 
រលាយ (ថង់ត្សាិក ក ាុយបារ ីច /របអប់នសាន  រកដាសអាលុយមីញ ូ ម ក៏
រតូវបា របមូលយកពីទី្សាធារណៈ  ិងរតូវបា នរបើរបាស់ជាឥដាសរាប់
សាងសង់អគ្នរនែេងៗ (សំណង់អគ្នរសាលានរៀ   ិងលំនៅដាា  )។ 

 

 
 
របូភាពទី្ 8  ោរនរបើរបាស់ឥដាដចនពីដបត្សាិកសរាប់ោរសាងសង់នៅ

កផ ្ងែលិតជី្កំប ុស 

នៅកនុងឆ្ន ំ 2017 ្នាគ្នរអភិវឌ្ឍ ៍អាសីុ (ADB) បា ដាក់ឲ្យដំនណើ រោរ
គ្នរាងសាកលបងមួយនៅកនុងនខតាបាត់ដំបង នដើមបបីផ ថមអាយុោល
នរបើរបាស់ដ ទី្លា ចក់សំរាមរបស់រកុងបាត់ដំបង នដាយពរងីកករមិត
ផកដចនត្តមរយៈោរដំន ើងកផ ្ងផបងផចកសំណល់ នដាយនរបើរបាស់ដែាដី 
0.24 ហិចត្តដ ទី្លា ចក់សំរាម។ ទី្តំ្តងន េះផដលា លទ្ធភាពទ្ទួ្ល
យកសំណល់ 60 នត្ត /ដថៃ ន េះ រតូវរពំលងទុ្កថា លងអាចដំនណើ រោរបា នៅ
រតលមឆ្ន ំ 2019 នរោមោររគ្ប់រគ្ងរបស់រដាបាលរកុងបាត់ដំបង។ 

 
 
 

1 ោរោិល័យនសាភ័ណភាព ិងរគ្ប់រគ្ងសំណល់រកុងបាត់ដំបង (2016) 
2 រាជ្ធា ីភនំនពញ ពំុា សិទ្ធិទ្ទួ្លបា កមមវ ិ្ ីន េះននាេះនទ្ នដាយសារា មូលដាា  ហិរញ្ញវតថុរ លងាំ។ 
3 ោលពីមុ  រដាបាលនខតា ា សិទ្ធិអំណ្តចកនុងោរអ ុម័តនលើកិចាស ារវាងរដាបាលរកុង ិងរកុមហ ុ ែាល់នសវាឯកជ្  ប ុផ ាបចាុបប នន េះ សិទ្ធិអំណ្តចទំាងន េះសថិតនៅកនុងដដរបស់អភិបាលរកុង  ិងរតូវោរ
របលកានោបល់ជាមួយរដាបាលនខតា។ 

4 កនុងោរនរៀបចំផបបន េះ រដាា ភិបាលរកុងរតូវបា ទូ្ទាត់ដថ្នសវានដាយតា ត់នៅរកុមហ ុ ន  ោរផែែកមូល ិ្ិជាតិតិចតួចផដលអាចា ែាល់ជូ្  ផដលខុសគ្នន ពីកិចាស ាសមបបទា ផដលែាល់ជូ្ នៅរកុមហ ុ  
សីុ រទី្ ផដលដថន្សវានលើរបតិបតាិោរនសវាកមមរបស់រកុមហ ុ ន េះ រតូវបង់នដាយរបជាពលរដា។ 

5 ដដគូ្អភិវឌ្ឍ ៍រមួា ដូចជា រកសួងសហរបតិបតាិោរ ិងអភិវឌ្ឍ ៍នសដាកិចារបស់សហព័ ធ (BMZ, អាល្ឺម ង់)  ិងសាគ្ម ៍្ូរនីហគៀ -កមពុជា (TKG, អាល្ឺម ង់) រកសួងបរសិាថ  ជ្ប ុ  (MOEJ)  ិងបណ្តា ញ
អាសីុបាសីុហវិកសរាប់ោរស្រសាវរជាវផែនកបផរមបរមួលអាោសធាតុ (APN) ត្តមរយៈោរដំនណើ រោរអងគោរ ិងសាថ ប័ មួយចំ ួ ដូចជា វទិ្ាសាថ  សរាប់យុទ្ធសាស្រសាបរសិាថ  សកល (IGES) សាគ្ម KAS 
 ិងអងគោរ COMPED។ 
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3. រំន្ិតផ្តួចហផ្តើមនន្ការគ្រប់គ្រង្ណំលត់ាមបបបចូលរមួ 
 

3.1. គំ្ ិតែាួចនែាើមដ ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ត្តមផបបចូលរមួសរាប់ោរផរបរបលួអាោសធាតុ 
 
នៅកនុងឆ្ន ំ 2011 សថិតនរោមោរដលកនំារបស់អភិបាលរកុង រកុងបាត់ដំបង
បា បនងកើតគ្នរាងជានរចើ នដើមបគំី្នរទ្ដល់វទិ្ាសាថ   IGES  ិងអងគោរ 
COMPED ផដលបា នដើរតួនាទី្ជាអនកសរមបសរមលួនៅកនុងោរកសាង
សមតថភាពដ នសវារគ្ប់រគ្ងសំណល់ត្តមរយៈវ ិ្ ីសាស្រសានតា តនលើ
សហគ្ម ៍។ ខណៈផដលោរបនងកើតនគ្នល នោបាយរគ្ប់រគ្ងសំណល់
ន េះ រតូវបា ទ្ទួ្លសាគ ល់ ិងរគ្ប់រគ្ងតា ច់មុខនដាយរដាបាលរកុង 
នហតុន េះ រដាបាលរកុងបា នបើកទាវ រសរាប់ោរចូលរមួោ ងសកមមពី
ភាគី្ពាក់ព័ ធសំខា ់ៗនៅកនុងផែនកដ ោរន្វើផែ ោរគ្នរាង ោរន្វើ
នសចកាីសនរមចចិតា ោរអ ុវតាគ្នរាង  ិងោររគ្ប់រគ្ងត្តមដា  ិង
ោរវាយតដម។្ 
កិចាខិតខំរបលងផរបងន េះ បា ពរងីកខ្ួ នៅកនុងឆ្ន ំ 2014 នៅនពលផដល
រកុងបាត់ដំបងបា ចូលរមួជាមួយគំ្ ិតែាួចនែាើមដ ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់
រ លងដ អងគោរសមព័ ធអាោសធាតុ  ិងខយល់អាោសបរសុិទ្ធ (CCAC-
MSWI)6  (ជាទី្រកុងដំបូងនគ្ផដលបា អ ុវតាផបបន េះ)  ិងទ្ទួ្លបា ោរ
គំ្នរទ្ផែនកបនចាកនទ្ស នដើមបនី្វើោរវាយតដមអំ្ពីោរបនញ្ាញសារធាតុ
បំពុលអាោសធាតុរយៈនពលខ្ី (SLCP) ពីសំណល់។ នៅកនុងឆ្ន ំ 2015 
នដាយា ោរគំ្នរទ្ពី CCAC ទី្រកងុបា បនងកើតផែ ោរោរង្វរសាីពីោរ
ោត់ប ថយសារធាតុបំពុលអាោសធាតុរយៈនពលខ្ី (SLCP)  ត្តមរយៈោរ
រគ្ប់រគ្ងសំណល់រ លងរបស់ទី្រកងុ។ ផែ ោរោរង្វរន េះ រតូវបា បនងកើត
ន ើងត្តមរយៈដំនណើ រោរដ ោរចូលរមួជាមួយ លងភាគី្ពាក់ព័ ធសំខា ់  ៗ
 ិងរតូវបា សនរមចជារចងុនរោយនៅនដើមឆ្ន ំ 2017។ ផែ ោរោរង្វរ
ន េះ ា ផែនកសំខា ់ចំ ួ បួ ៖ 

i) ជំ្រញុឲ្យា ោរផញកសំណល់នៅត្តមរបនភទ្សរាប់ោរនរបើរបាស់ 
ត្តមរយៈភាពជាដដគូ្ជាមួយវស័ិយឯកជ្   ិងរដា 

ii) នលើកកមពស់ទី្លា ចក់សំរាម 
iii) រមួបញ្ាូ លោរអភិរកេមរតកទី្រកុងជាមួយ លងោររគ្ប់រគ្ងសំណល់

រ លងទី្រកងុ  ិង 
iv) នលើកកមពស់គ្ណន យយភាពដ ោរបនញ្ាញសារធាតុបំពុលអាោស

ធាតុរយៈនពលខ្ី (SLCP) ពីោររគ្ប់រគ្ងសំណល់រ លងទី្រកុង។ 
 

សកមមភាពផដលបា អ ុវតាកនុងអំ ុងនពលដ គំ្ ិតែាួចនែាើមដ ោររគ្ប់
រគ្ងសំណល់ត្តមផបបចូលរួមន េះ រតូវបា បង្វា ញជូ្ នៅកនុងរូបភាព
ទី្ 9  ិងា នរៀបរាប់លមែិតនៅផែនកខាងនរោម។ 

 

កមមវ ិ្ ីបណាុ េះបណ្តា លត្តមរយៈកិចាសហោរពីទី្រកងុ
មួយនៅទី្រកងុមួយ 

 

ទី្រកងុភិសណុនលាក ផដលជាទី្រកងុមួយនៅភាគ្ខាងនជ្ើងរបនទ្សដថ ា 
របជាជ្ ចំ ួ  72,027 នាក់។ ោរបនងកើតសំរាមរបចំឆ្ន ំសរបុ ា ចំ ួ 
របាណ 54,750 នត្ត /ឆ្ន ំ ផដលចំ ួ សំរាមបនងកើតនដាយម ុសេាន ក់ជា
ម្យមគឺ្ 303 គ្.រក/ឆ្ន ំ (CCAC)។ ជួ្បរបទ្េះបញ្ហា របឈមនានាដ ោរ
រគ្ប់រគ្ងសំណល់ផដលា លកខណៈស្រសនដៀងគ្នន  លងរកងុបាត់ដំបងផដរ 
រកុងភិសណុនលាកោលពីមុ មកក៏បា ខិតខំរបលងោ ងខំ្ាងែងផដរនដើមបី
នដាេះស្រសាយបញ្ហា ន េះ ផដលទ្ទួ្លបា លទ្ធែលនជាគ្ជ័្យជាផែ្តក   ិង
ា ោរអ ុវតាលែៗ ជានរចើ  ជាពិនសសោរអ ុវតាត្តមវ ិ្ ីសាស្រសានតា ត  

ោរវវិឌ្ឍសំខា ់ៗនៅកនុងវស័ិយរគ្ប់រគ្ងសំណល់ 
 

បញ្ហា របឈមកនុងោរអ ុវតាោរង្វរ 
- ឧបសគ្គផែនកថវោិ ិងបុគ្គលិក 
- ោរយល់ដលងទាប ិងកងវេះកិចាសហោរពីរបជាពលរដា 
- នសវារបមូលសំរាមា ករមិត គ្នម  បំណងចង់បង់ដថ្នសវា 

 
រកុមហ  ុ សីុ រទី្ ចប់នែាើមែាល់នសវារបមូលសំរាមនៅកនុង 

សង្វក ត់ចំ ួ  8 កនុងចំនណ្តមសង្វក ត់ទំាង 10 

 

 
គ្នរាងផកលមែទី្លា 
ចក់សំរាមរបស់្នាគ្នរ
អភិវឌ្ឍ ៍អាសីុ (2017-
2019) 

កមមវ ិ្ ីកញ្ា ប់ថវោិជាតិ (87,000 ដុល្ារ) 
ោរអ ុវតាអ ុរកលតយនលខ 113 

កមមវ ិ្ ីកញ្ា ប់ថវោិជាតិ (140,000 ដុល្ារ) 
 

ោរនដាេះស្រសាយបញ្ហា នចលសំរាមត្សាិក (មូល ិ្ិ EXO) 

នដាយា កិចាស ាជាមួយរកុមហ ុ របមូលសំរាម លាប លីម 
→ោរពរងីកោររគ្បដណា ប់នសវាកមម 

 
ោរបនងកើតដីោ (KAS) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   
 

នពលនវលា 

ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់នៅត្តមសហគ្ម ៍ត្តមរយៈកិចា
សហរបតិបតាិោររវាងទី្រកុងមួយនៅទី្រកុងមួយ (IGES) 
ោរបនងកើតយុទ្ធសាស្រសារគ្ប់រគ្ងសំណល់ 

 
(2012 -បចាុបប ន) 

 
ោរបនងកើតផែ ោរោរង្វរសរាប់ោត់ប ថយសារធាតុបំពុលអាោសធាតុ  

រយៈនពលខ្ី (SLCP) (CCAC-MSWI) រកុងបាត់ដំបង រមួជាមួយ CCAC-MSWI 

 
 

 ោរបផងវរសំណល់សររីាងគ 
 
    នភ្ើងន្េះទី្លា ចក់សំរាម 

 
ោរដុតសំរាមនៅទី្វាល  ិង
ោរនបាេះនចលសំរាម 

 

□ ោរផញកសំរាមត្តមរបនភទ្ ោររបមូល  ិងោរនបាេះនចលសំណល់សររីាងគ (2012-បចាុបប ន) 
□ ោរផញកសំណល់ផដលអាចផកដចននរបើរបាស់ន ើងវញិបា  (2012-បចាុបប ន) 
□ ោររគ្ប់រគ្ងនភ្ើងន្េះនៅទី្លា ចក់សំរាម (2015-បចាុបប ន) 
□ ោរហាមឃាត់ោរដុតសំរាមនៅទី្វាល (2015-បចាុបប ន) 
□ កិចាស ានសវារបមូលសំរាមរបស់ដដគូ្ពាក់ព័ ធ (2012-បចាុបប ន) 
□ យុទ្ធនាោរសាែ តបរសិាថ   (ជានរៀងរាល់ឆ្ន ំនៅកនុងទិ្វាបរសិាថ  ជាតិ ិងអ ារជាតិនៅកនុងផខមិថុនា) 

 
របូភាពទី្ 9៖ សកមមភាពគ្ ្លេះសថិតនរោមគំ្ ិតែាួចនែាើមោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ត្តមផបបចូលរមួរបស់នខតាបាត់ដំបង 
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នលើមូលដាា  នដើមបនី្វើោររគ្ប់រគ្ងសំណល់។ ជាមួយ លងភាពស្រសនដៀង
គ្នន ន េះ កិចាសហរបតិបតាិោររវាងទី្រកុងមួយនៅទី្រកុងមួយដ ទី្រកុង
ភិសណុនលាក  ិងរកុងបាត់ដំបង រតូវបា នសនើន ើងនដាយ IGES ផដលសាស
ធាតុសំខា ់ដ កមមវ ិ្ ីន េះ រមួបញ្ាូ ល ូវោរបណាុ េះបណ្តា លនៅ លងកផ ្ង
សាីពីរបនភទ្ដ ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ត្តមផបបចូលរមួ បា អ ុវតានដាយ
នជាគ្ជ័្យនៅកនុងនខតាបាត់ដំបង។ នដើមបធីានា ូវោរនបាជាា ចិតាខំ្ាងោ្
ផែនក នោបាយចំនពាេះទំ្នាក់ទំ្ ងនទ្វភាគី្ន េះ អ ុសារណៈ ដ ោរ
នោគ្យល់គ្នន មួយ (MOU) រតូវបា ចុេះហតថនលខានដើមបបីនងកើតទំ្នាក់
ទំ្ ងបនចាកនទ្ស។  សិោខ ោមសរបុចំ ួ  22 របូមកពីរកុងបាត់ដំបង
ទ្ទួ្លបា ោរបណាុ េះបណ្តា លត្តមរយៈនរគ្នងោរន េះ (របូភាពទី្ 10)។ 
 

កនុងអំ ុងនពលដ ោរបណាុ េះបណ្តា ល សិោខ ោមទ្ទួ្លបា ោរនលើក
ទ្លកចិតាឲ្យរមួសហោរគ្នន នដើមបនី្វើនសចកាីរពាងយុទ្ធសាស្រសាសរាប់នដាេះ
ស្រសាយបញ្ហា របឈមដ ោររគ្ប់រគ្ងសំរាមរបស់ទី្រកុង។ ជាមួយ លង
ដំណ្តក់ោលប ាបនាា ប់នទ្ៀត ោរបណាុ េះបណ្តា លន េះនតា តជាសំខា ់
នលើោរជំ្រញុនលើកទ្លកចិតាសិោខ ោមឲ្យពិចរណ្តនលើទំ្ ួលខុសរតូវរបស់
ពួកនគ្  ិងោរចូលរមួចំផណកផដលអាចន្វើនៅបា នដើមបនី្វើឲ្យយុទ្ធសាស្រសា
ន េះអាចអ ុវតាបា នៅនពលពួកនគ្រត ប់មកោ ់ទី្រកុងបាត់ដំបង
វញិ។ នរោយមក នសចកាីរពាងយុទ្ធសាស្រសាន េះ រតូវរបគ្ល់ជូ្ នៅខាង
អភិបាលរកុងបាត់ដំបងនដើមបសីនរមច នហើយចំផណកបុគ្គលិកផដល
ទ្ទួ្លបា ោរបណាុ េះបណ្តា ល រតូវបា ផតងតំ្តងជាែ្ូវោរជាសាជិ្ក
រកុមោរង្វរសរាប់អ ុវតាយុទ្ធសាស្រសារគ្ប់រគ្ងសំណល់ន េះ។ បផ ថម
នលើន េះ ោរទ្ទួ្លសាគ ល់ ូវសារៈសំខា ់ដ ោរនលើកកមពស់ោរយល់
ដលង  ិងោរពរងលងោរអ ុវតាយុទ្ធសាស្រសានដាយរបនោលពីសំណ្តកសិោខ
ោមចូលរមួ ឈា នៅដល់ោរបនងកើតបទ្បបញ្ញតាិកនុងមូលដាា  សរាប់
ោរផញកសំណល់នៅត្តមរបនភទ្ ផដលបទ្បបញ្ញតាិន េះរតូវបា ន្វើ
នសចកាីរពាងនដាយា ោរគំ្នរទ្ផែនកយុទ្ធសាស្រសា  ិងនរោយមកនទ្ៀត
បា យកនៅអ ុវតាសាកលបងនៅែារបលងឈូក ែារ 13 មករា  ិងែារ
ណ្តត់។ 

 
របូភាពទី្ 10 ោរបណាុ េះបណ្តា លនៅ លងកផ ្ង  ិងោរសិកាត្តមផបបចូល

រមួនៅទី្រកងុភិសណុនលាក 

ជាវធិា ោរន្្ើយតបនៅ លងកងវេះបុគ្គលិក ិងថវោិផដលែាល់ជូ្ សរាប់
នសវារគ្ប់រគ្ងសំណល់ រកុងបាត់ដំបង បា ជំ្រញុកិចាខិតខំផរបងប ា
នទ្ៀតនដើមបនីលើកកមពស់វ ិ្ ីសាស្រសាត្តមផបបចូលរមួ  ិងបា ពរងីកបផ ថម
 ូវសកមមភាពរបស់ខ្ួ  ត្តមរយៈោរពរងីកបផ ថម ិងពរងលកកិចាសហោរ
ឲ្យបា សីុជ្នរ ជាមួយភាគី្សំខា ់ៗជានរចើ  រមួទំាងផែនកសិកា្ិោរ 
ោរោិល័យសង្វក ត់ សាថ ប័ រដាា ភិបាលផដលពាក់ព័ ធ សហរគ្នស
អាជី្វកមម អងគោរសាសនា  ិងផែនកដដទ្នែេងនទ្ៀត។ កិចាខិតខំរបលង
ផរបងសហរបតិបតាិោរនៅនលើបញ្ហា របឈមដ មូលបទ្ន េះ ា នរៀបរាប់
នៅផែនកខាងនរោម៖ 

 

នសចកាីផណនំាអំពីោរផញកសំណល់នៅត្តម
របនភទ្ ោរដលកជ្ញ្ជូ    ិងោរផកដចនជី្ជី្កំប ុសនលើ
សំណល់សររីាងគ 

 

នដាយសារភាគ្រយខពស់ដ សាធាតុសររីាងគ (73%) នៅកនុងសំណល់  ិង
នដាយសារា កផ ្ងន្វើជី្កំប ុសពីមុ ស្រសាប់ (រគ្ប់រគ្ងនដាយអងគោរ 
COMPED) នគ្បា បនងកើតមូលដាា  មួយសរាប់ជាគ្ ្លេះកនុងោរដលកនំា
យុទ្ធសាស្រសាថមីរបស់រកុងបាត់ដំបង៖ ោរែាល់អាទិ្ភាពចំនពាេះោរផញក
សំណល់សររីាងគ។ នៅកនុងឆ្ន ំ 2012 គ្នរាងសាងលបងមួយ រតូវបា អ ុវតា
នដាយអងគោរ COMPED  (អនកដំនណើ រោរកផ ្ងន្វើជី្កំប ុស) រកុមហ ុ  
សីុ រទី្ (រកមុហ ុ របមូលសំរាម)  ិងែារនៅកនុងមូលដាា  ចំ ួ បីកផ ង្ 
– ែារបលងឈូក ែារ 13 មករា  ិងែារណ្តត់ (កផ ្ងបនងកើតសំរាម) – 
ជាគ្នរាងសាកលបងមួយសរាប់ោរផញកសំណល់ ោររបមូល  ិង
ោរន្វើជី្កំប ុសសំណល់សររីាងគ។ 
 

នដាយសារគ្នរាងន េះទ្ទួ្លបា នជាគ្ជ័្យកនុងោរបនងកើតឲ្យា វ ិ្ ី
ផកដចនសំណល់ផដលអាចអ ុវតាបា  ិងអាចនជ្ឿទុ្កចិតាបា  នៅកនុងឆ្ន ំ 
2016 ោរផញកសំណល់សររីាងគរតូវបា ពរងីកបផ ថមនៅដល់ែារ ភួ ពុយ 
ជាែារនបាេះដំុបផ  ិ្ងផែន្ឈើថមីមួយ (របូភាពទី្ 11) ផែែកនលើបទ្ពិនសា្ ៍
ដ ោរអ ុវតារបស់ែារមួយចំ ួ ពីមុ ។ នៅនពលដំបូង ែារ ភួ ពួយ 
ា ោរទាក់ទ្ងនដាយតា ល់ជាមួយ លងអងគោរ COMPED សរាប់ោរ
របមូលសំណល់សររីាងគផដលបា ផញករចួ នហើយស្រសបនពលជាមួយគ្នន
ននាេះផដរនៅប ាកិចាស ាជាមួយរកមុហ ុ  សីុ រទី្ (រកុមហ ុ របមូលសំរាម) 
សរាប់ោររបមូលសំណល់នែេងនទ្ៀតដផដល។ ក៏ប ុផ ា នដាយសារ
អងគោរ COMPED ពំុទ្ទួ្លបា ោរបង់ដថន្សវាឲ្យបា សមស្រសបសរាប់
ោរផកដចនសំណល់សររីាងគ ោររបមូល ិងោរដលកជ្ញ្ជូ   បា ដាក់ប ាុក
ផែនកហិរញ្ញវតថុ ិងចំណ្តយរបតិបតាិោរនៅនលើអាជី្វកមមកំប ុសរបស់
អងគោរ។ បនាា ប់ន្វើោរពិចរណ្តនលើបញ្ហា ន េះរចួមក រកុមហ ុ  សីុ រទី្ 
បា សនរមចចិតាចូលរមួចំផណកកនុងោរដលកជ្ញ្ជូ  សំណល់សររីាងគន េះ
ែងផដរ។ 
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របូភាពទី្ 11៖ ោររបមូលសំណល់សររីាងគផដលបា ផញករចួនៅែារ ភួ ពុយ 
(ោរដលកជ្ញ្ជូ  សំរាម៖ ខាងនលើ– អងគោរ COMPED, ខាងនរោម 
– រកមុហ ុ  សីុ រទី្) 

 

នសចកាីនែាើមអំពីោរនរៀបចំន េះ នំាមក ូវោរធានា ូវោរែគត់ែគង់នថរដ 
សំណល់សររីាងគនៅោ ់នរាងចរកជី្កំប ុសផដលដំនណើ រោរនដាយអងគោរ 
COMPED ទំាងកនុងផែនកបរាិណ ិងគុ្ណភាព៖ ចំ ួ សំណល់ផដល
ចូលមកា ោរនកើតន ើងពី1.2 នត្ត /ដថៃ នៅកនុងឆ្ន ំ 2014 នៅ 1.5 ឬ 2 
នត្ត /ដថៃ នៅកនុងឆ្ន ំ 2015  ិងនៅ 3.5 នត្ត /ដថៃ នៅកនុងឆ្ន ំ 2017 នហើយ
ចំ ួ ដ សំណល់លាយ ំ (សំណល់មិ អាចន្វើជី្កំប ុសបា ) បា 
ោត់ប ថយោ ងនរចើ ត្តមរយៈោរផណនំាអំពីោរផញកសំណល់ន េះ។ 
របព័ ធផដលសថិតនៅកនុងរបតិបតាិោរនៅកផ ្ងន្វើជី្កំប ុស រមួា ោរ
ផញកសំណល់ផដលមិ អាចន្វើជី្កំប ុសបា នដាយដដ  ិងោរបងគរ
សំណល់សររីាងគផដលបា ផញករួចនៅជាទ្រមង់គំ្ រជី្កំប ុសនដាយ
នរបើនរគ្ឿងចរកចូកសំណល់។  បនាា ប់មក គំ្ រជី្កំប ុស ីមួយ  ៗរតូវបា 
ោយរត ប់ពីពីរនៅបួ ដង (របូភាពទី្ 12) កនុងរយៈនពល 3-5 ផខ។ 
សំណល់្ំៗដូចជាសំបកដូង រតូវបា នរបើរបាស់សរាប់រកាតុលយ
ភាពសំនណើ មនៅកនុងដំនណើ រោរន្វើជី្កំប ុស  ិងន្វើជាស្រសទាប់ោរពារ
ជី្វសាស្រសារបឆំ្ងដ ោរភាយក្ិ សែុយ ិងសតវលែិត។ នៅនពលផដល
ដំនណើ រោរកំប ុសបា បញ្ា ប់ កំប ុសរតូវបា បញ្ាូ លនៅកនុងា សីុ 
ផរ  ង ិងពិ ិតយគុ្ណភាពជី្កំប ុស។ ែលិតែលជី្កំប ុសជាម្យមរបចំ
ផខ គឺ្ា ចំ ួ របំាមួយនត្ត /ផខ ផដលរតូវបា លក់នៅឲ្យកសិករកនុង
ស្រសុកនៅនខតាបាត់ដំបង ិងនខតាដដទ្នែេងនទ្ៀតនៅកនុងរបនទ្សកមពុជា
កនុងតដម ្120 ដុល្ារ/នត្ត ។ តដម្បា ហក់ន ើងពី 50ដុល្ារ/នត្ត  កនុង
អំ ុងឆ្ន ំ 2000–2006 នៅ75ដុល្ារ/នត្ត  កនុងអំ ុងឆ្ន ំ 2006– 2009  ិង 

100ដុល្ារ/នត្ត កនុងអំ ុងឆ្ន ំ 2009–2013។ ប ុផ ានបើនទាេះបីជាកនុងតដម្
ន េះក៏នដាយ វាពំុបា ន្្ើយតបនៅ លងដថ្ែលិតកមមពិតរបាកដផដល
ពាក់ព័ ធននាេះនទ្។ 

 

 
 

របូភាពទី្ 12 ោរនរៀបគំ្ រន្វើជី្កំប ុសដ សំណល់សររីាងគ 
 

ោររគ្ប់រគ្ងអគ្គិភ័យនៅទី្លា ចក់សំរាម 
 
ទី្លា ចក់បចាុបប ននៅបាត់ដំបង ា ទី្តំ្តងនៅកណ្តា លវាលផស្រសផដល
ា ដែាដី 8 ហិចត្ត  ិងា ចំង្វយរបផហល 6 គ្.ម ពីតំប ់ទី្របជំុ្ជ្ ។  វាជា
ទី្លា ចក់សំរាម្មមត្ត នរៅ នហើយសំរាមរតូវចក់ចូលរនដៅ  នដាយគ្នម  
ោររោលស្រសទាប់នៅស ូនមម នៅបាតនរោមន ើយ  ិងគ្នម  របព័ ធរបរពលតាិ
កមមទ្លកសមែុយទី្លា រជាបចូលកនុងដី ផដលបងកជានរគ្នេះថាន ក់ខពស់ដល់ោរ
បំពុលដល់ទ្លកនរោមដី។ អគ្គិភ័យនៅទី្លា ចក់សំរាម ផតងនកើតា 
ន ើងមាងាក ល។ ករណីខ្េះបងកន ើងនដាយសារសកមមភាពរបស់អនកន្វើោរ
នៅទី្លា ចក់សំរាម អនកនរ ើសសំរាម ឬកសិករផដលចង់ោត់ប ថយ
បរាិណសំរាម  ិងនៅកនុងករណីនែេងនទ្ៀតបងកន ើងនដាយសារោរន្េះ
ជាអណ្តា តនភ្ើងខ្ួ ឯងដ សំណល់នអ ិចរតូ ិកផដលនំាចូលនៅទី្លា 
ចក់សំរាម (របូភាពទី្ 13)។ នៅនពលណ្តផដលា នភ្ើងន្េះ វាអាចប ា
ន្េះអស់រយៈនពលជានរចើ ផខ ផដលបណ្តា លឲ្យា ោរបំពុលខយល់  ិង
ប េះពាល់ដល់កុារនៅកផ ្ងសិកា ប េះពាល់ដល់អនកនរ ើសសំរាមនៅទី្លា 
ចក់សំរាម  ិងប េះពាល់ពលរដានៅកនុងសហគ្ម ៍ផកបរននាេះ។ បផ ថមនលើ
ន េះ ោរបនញ្ាញសារធាតុបំពុលអាោសធាតុរយៈនពលខ្ី (SLCPs) ដូចជា 
សាសធាតុោបូ នមម   ិងឧសម័ នមត្ត ផដលនកើតា ន ើងកនុងនពល
ន្េះសំណល់ ក៏ចត់ទុ្កជាបញ្ហា ផដរ នដាយសារបងកឥទ្ធិពលអារកក់ដល់
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ោរនកើ ន ើងកន ា ផែ ដី។ បញ្ហា ដ ោរដុតសំរាមនៅទី្វាល រតូវបា ចត់
ទុ្កជាចំណុចអាទិ្ភាពសំខា ់បំែុត នដាយមន្រ ាីសាលារកុងបា ផសវងរក
កិចាសហោរពីភាគី្ពាក់ព័ ធ រមួា  អនកន្វើោរនៅទី្លា ចក់សំរាម អនក
នរ ើសសំរាម  ិងកសិករនៅជំុ្វញិទី្លា ចក់សំរាម នដើមបពីាោមបនងកើត
វធិា ោរន្្ើយតបផដលា របសិទ្ធិភាព។ វគ្គបណាុ េះបណ្តា លពិនសស
ដ ោរព ត់្អគ្គិភ័យ ផដលរមួា សកមមភាពដ ោរព ្ត់អគ្គិភ័យ  ិង
ោរផណនំាពីនហតុប េះពាល់ចំនពាេះសុខភាព ិងបរសិាថ  នដាយសារនភ្ើង
ន្េះនៅទី្លា ចក់សំរាម រតូវបា ន្វើន ើងសរាប់អនករបមូលសំរាម
ផដលបា សម័រគ្ចិតាន្វើោរគំ្នរទ្ដល់គំ្ ិតែាួចនែាើមន េះ។  បផ ថមនលើន េះ 
រកុងបាត់ដំបង បា ពាោមោត់ប ថយចំ ួ សំណល់រតូវនបាេះ
នចលនៅទី្លា ចក់សំរាមននាេះ នដាយសហោរជាមួយរបជាពលរដា
នដើមបនីលើកកមពស់ោរផញកសំណល់នៅត្តមរបនភទ្។ សាលារកុងក៏
បា បនងកើតរបងជី្វសាស្រសា នដាយដំានដើមនឈើនៅជំុ្វញិទី្លា ចក់
សំរាម ផដលា នគ្នលបំណងនដើមបីោត់ប ថយនហតុប េះពាល់ផែនក
បរសិាថ  ។ នដាយសារបរាិណសំណល់ោ ់ផតនរចើ ផដលន្វើឲ្យសមតថ
ភាពែាុកសំរាមដ ទី្លា ចក់សំរាមជិ្តឈា ដល់ករមិតអតិបរា 
សាលារកុង ក៏កំពុងផសវងរកដីថមីនដើមបីបនងកើតទី្លា ចក់សំរាមផដល
មិ ប េះពាល់ដល់បរសិាថ  ។ 

 

 

 
 
របូភាពទី្ 13 ោរព ្ត់នភ្ើងន្េះនៅគំ្ រសំរាមនដាយនរបើរបាស់ទ្លក ិងដី 

ោររបយុទ្ធរបឆំ្ង លងោរដុតសំរាមនៅទី្វាល  ិងោរ
នចលសំរាមគ្នម  សណ្តៅ ប់ធាន ប់ ត្តមរយៈោរផកលមែ
នសវាកមមរបមូលសំរាម  ិងសំណល់រ លង 

 

ោរផកដចនសំណល់មិ បា រតលមរតូវនដាយរបជាពលរដាគឺ្ជាបញ្ហា របឈម
សំខា ់មួយនែេងនទ្ៀត។ នដាយនសវារបមូលសំរាមនៅអ ់ថយ ិងគ្នម  
របសិទ្ធភាព ោរដុតសំរាមត្តមទី្វាល ផតងនកើតា ជាញលកញាប់សរាប់
របជាពលរដា ផដលន េះជារនបៀបមួយសរាប់លុបបំបាត់សំណល់របស់
ពួកគ្នត់ (របូភាពទី្ 14)។ ោរសាង់មតិគំ្រមួូយរតូវបា ន្វើន ើងនដាយអនក
 ិព ធនៅកនុងឆ្ន ំ 2016 បា រកន ើញថា ា រគ្ួសាររបាណ 5,700 រគ្ួសារ 
សាលានរៀ  21កផ ្ង វតា 10 កផ ង្ ហាងលក់ទំ្ ិញ 4 កផ ង្ ែារ 1 កផ ្ង 
 ិងនភាជ្ ីដាា   1 កផ ង្ ពលងផែែកនលើោរដុតសំណល់ជារបចំជានរចើ 
ដងកនុងមួយដថៃ នដើមបលុីបបំបាត់សំរាម ផដលអាចា ចំ ួ របាណពីរ
នត្ត /ដថៃជាម្យម។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូភាពទី្ 14៖ ោរអ ុវតាោរដុតសំរាមនៅទី្វាលនៅកនុងរកុងបាត់ដំបង 
 
បនាា ប់ពីោរសាង់មតិ សាលារកុងបា ពាោមន្វើោរនដាេះស្រសាយបញ្ហា
ដ ោរដុតសំរាមនៅទី្វាល នដាយផសវងរកកិចាសហោរពីរបជាពលរដា 
 ិងរកុមហ ុ របមូលសំរាម (រកុមហ ុ  សីុ រទី្  ិងរកុមហ ុ  លាប លលម)។ 
កិចារបជំុ្ពិភាកាជានរចើ  រតូវបា នរៀបចំន ើងជាមួយភាគី្ទំាងអស់ន េះ។ 
រកុមហ ុ  សីុ រទី្ បា យល់រពមកនុងផកលមែនសវារបមូលសំរាម នហើយ
របជាពលរដាបា យល់រពមបង់ដថន្សវារបមូលឲ្យបា ទា ់នពលនវលា 
នដាយា នគ្នលនៅរមួកនុងោរបញ្ឈប់ោរដុតសំរាមនៅកផ ្ងទី្វាល។ 
នសវារបមូលសំរាមផដលរតូវបា ផកលមែ ក៏ា របសិទ្ធភាពកនុងោរនដាេះ
ស្រសាយបញ្ហា ោរនចលសំរាម  ិងោរដុតសំរាមមាង់ាក លផដលន្វើន ើង
នៅទី្សាធារណៈ ដូចជានៅត្តមទ្ន ្ ត្តមែ្ូវ  ិងត្តមសួ ចារជានដើម។ 



12  

 ករណីន េះ គឺ្នៅផតជាបញ្ហា ដផដល  ិងបងកនហតុប េះពាល់ដល់អនាម័យ 
 ិងនសាភ័ណភាពរបស់ទី្រកុង។ ទី្រកុង បា ន្វើោរន្្ើយតបនដាយបង្វា ញ
ពីចំណ្តត់ោរជានរចើ   ិងបា ហាមឃាត់ោរនចលសំរាមនៅត្តម
ទី្សាធារណៈ នដាយនតា តជាសំខា ់នលើវធិា ោរគំ្នរទ្ដូចជា ោរដំន ើង 

 ្ ុងសំរាម  ិងស្ាកសញ្ហញ ថមី  ៗ(ោរហាមឃាត់ោរនចលសំរាម  ិងោរដុត
សំរាម) ក៏ដូចជាោរន្វើយុទ្ធនាោរអនាម័យជារបចំនដើមបនី្វើោរនលើកកមពស់
ោរយល់ដលង។ 

 
 

6 អងគោរសមព័ ធអាោសធាតុ  ិងខយល់អាោសបរសុិទ្ធ (CCAC) គឺ្ជាដដគូ្សម័រគ្ចិតាជាមួយរដាា ភិបាល សាថ ប័ អ ាររដាា ភិបាល អាជី្វកមម សាថ ប័ វទិ្ាសាស្រសា  ិងអងគោរសងគមសីុវលិ ផដលនបាជាា
ចិតាកនុងនលើកកមពស់គុ្ណភាព ិងោរពារអាោសធាតុត្តមរយៈវធិា ោរនានានដើមបីោត់ប ថយសារធាតុបំពុលអាោសធាតុរយៈនពលខី្។ គំ្ ិតែាួចនែាើមសរាប់ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់រ លងទី្រកុង គឺ្
ជាផែនកដ សកមមភាពមួយសថិតនរោម CCAC ផដលា នគ្នលបំណងកនុងោរោត់ប ថយោរបនញ្ាញសារធាតុបំពុលអាោសធាតុរយៈនពលខ្ី (SLCP)  ិងោររកាទុ្កកមមវតថុដ ោរអភិវឌ្ឍត្តម   
រយៈោរផកលមែោររគ្ប់រគ្ងសំណល់។ http://www.ccacoalition.org/en 

 
 

4. ្មិទ្ធិផ្ល្ខំាន្់ៗ ន្ិងអតថគ្បហោជន្៍នានា 
 

4.1. អតថរបនោជ្ ៍ផែនកបរសិាថ   
 
ជារមួ ករមិតអានាម័យរបស់ទី្រកងុ រតូវបា ផកលមែ ផដលា សំរាម
រាយបា យ  ិងា ោរដុតសំរាមតិចជាងមុ  ដូចា បង្វា ញកនុង
របូភាព 15។ សាថ  ភាពទី្លា ចក់សំរាម ក៏រតូវផកលមែឲ្យរបនសើរ
ន ើងែងផដរ ផដលា ករណីនភ្ើងន្េះគំ្ រសំរាមតិចតួចជាងមុ  
នហើយសំណល់សររីាងគក៏តិចជាងមុ  ផដលជួ្យោត់ប ថយនហតុប េះ
ពាល់អវជិ្ជា ចំនពាេះបរសិាថ    ិងអាយុោលនរបើរបាស់ដ ទី្លា 
ចក់សំរាម។ ចំ ួ សំណល់សរាប់ន្វើជី្កំប ុសផដលរតូវបា ផកដចន 

នចញពីទី្លា ចក់សំរាម ា ោរនកើ ន ើងពី 36 នត្ត /ផខ នៅ 52.5 
នត្ត /ផខ កនុងឆ្ន ំ 2014  ិងរហូតដល់ 105 នត្ត /ផខ កនុងឆ្ន ំ2017។ ន េះរមួ
ចំផណកដល់ោរោត់ោរប ថយឧសម័ ែាេះកញ្ា ក់ (នមត្ត )7 ពីទី្លា ចក់
សំរាមពី 35 tCO2-eq/ផខនៅ 52 tCO2-eq/ផខ 104 tCO2-eq/ផខ នៅ
កនុងរយៈនពលដូចគ្នន ន េះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ពីមុ ) (បចាុបប ន) 
 

របូភាពទី្ 15 ោរោត់ប ថយោរនចលសំរាម  ិងោរដុតសំរាមនៅត្តមដងទ្ន  ្ ិងដងែ្ូវ 



13  

4.2. អតថរបនោជ្ ៍សងគម 
 
គំ្ ិតែាួចនែាើមដ ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ត្តមផបបចូលរមួរបស់រកុងបាត់
ដំបង បា នំាមក ូវអតថរបនោជ្ ៍សងគមជានរចើ  ជាពិនសសកនុងោរ
កសាងន ើងវញិ ូវភាពជាដដគូ្កនុងចំនណ្តមភាគី្ពាក់ព័ ធសំខា ់ៗ រមួ
ទំាងសាលារកុងបាត់ដំបង អងគោរ COMPED (អងគោរនរៅរដាា ភិបាល
កនុងស្រសុក) រកុមហ ុ  សីុ រទី្ (រកមុហ ុ របមូលសំរាម) ោរោិល័យ
សង្វក ត់ ែារកនុងមូលដាា   សហរគ្នសអាជី្វកមម វតាអារា ម  ិងរបជា
ពលរដា។ នៅនពលផដលកិចាសហោរកនុងចំនណ្តមភាគី្ពាក់ព័ ធទំាង
ន េះ ករម លងន ើញន្វើន ើងនៅនពលមុ  ោរបណាុ េះបណ្តា លត្តមផបប
ចូលរមួជានរចើ នៅកនុងរកុងភិសណុនលាក  ិងបទ្ពិនសា្ ៍ដ ោរអភិវឌ្ឍ
រមួគ្នន  ូវយុទ្ធសាស្រសារគ្ប់រគ្ងសំណល់ បា នំាយកមក ូវោរសហោរគ្នន
ពីសំណ្តក់អនកចូលរមួសំខា ់ៗសរាប់ោររកាកិចាសហោរផែែកនលើ
ចកខុវស័ិយរមួ  ិងនគ្នលនៅរមួដ ោរផកលមែោររគ្ប់រគ្ងសំណល់។ 
ោរផកលមែលកខខណឌ សុខភាព  ិងលកខខណឌ ោរង្វរដ បុគ្គលិករគ្ប់
រគ្ងសំណល់ក៏រតូវបា ន្វើន ើងែងផដរ។ ជាលទ្ធែលដ ោរនលើកកមពស់
ោរផញកសំណល់នៅត្តមរបនភទ្ គុ្ណភាពដ សំណល់សររីាងគផដល
បញ្ជូ  នៅកផ ្ងន្វើកំប ុស ក៏ា ោរផកលមែ (របូភាពទី្ 16) ន្វើឲ្យា 
ភាពង្វយស្រសួលសរាប់បុគ្គលិកផដលន្វើោរនៅកផ ្ងែលិតជី្កំប ុស
កនុងោរផញកសំណល់ផដលពំុអាចន្វើជី្កំប ុសបា  នហើយក៏ោត់ប ថយ
 ូវោរប េះតា ល់ជាមួយ លងសំណល់សររីាងគនៅនពលផញកសំណល់
នដាយដដន េះែងផដរ។ បផ ថមនលើន េះ លកខខណឌ រស់នៅ ិងលកខខណឌ
ោរង្វរដ អនកនរ ើសសំរាមនៅទី្លា ចក់សំរាម បុគ្គលិកនៅកផ ្ង 

ែលិតជី្កំប ុស  ិងពលរដាផដលរស់នៅផកបរទី្លា ចក់សំរាម ា 
លកខណៈលែរបនសើរជាងមុ  នដាយសារោរោត់ប ថយសំណល់សររីាងគ
 ិងោរបំពុលខយល់តិចតួចពីនភ្ើងន្េះទី្លា ចក់សំរាម។ 

 
 
 
 

  
 

4.3. អតថរបនោជ្ ៍ផែនកនសដាកិចា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

របូភាពទី្ 16  សំណល់សររីាងគផដលា ោរផកលមែគុ្ណភាពរតូវបា 
បញ្ជូ  នៅកផ ្ងន្វើជី្កំប ុស (ពីមុ  - នលើ, បនាា ប់មក - នរោម) 

 ិរ ារភាពនសដាកិចាដ របព័ ធរគ្ប់រគ្ងសំណល់ រតូវោរគិ្តពិចរណ្ត
រាប់តំ្តងពីចំណុចតូចន ើងនៅ នដាយសារ ិរ ារភាពហិរញ្ញវតថុ ិង
របតិបតាិោររបស់ភាគី្ពាក់ព័ ធ លងោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ ីមួយៗ ក៏រតូវ
ទ្ទួ្លរងឥទ្ធិពលនដាយតា ល់ពី ិរ ារភាពដ របព័ ធន េះែងផដរ។ 
ឧទាហរណ៍ របាយោរណ៍ចំនណញ/ខាតង្វយៗរបស់អងគោរ COMPED 
(ត្តរាង 2) បង្វា ញថា ត្តមតដមទី្្ែារដ ជី្កំប ុសបចាុបប ន កផ ង្ែលិត
រតូវោរែលិតោ ងនហាចណ្តស់ឲ្យបា  10.4 នត្ត /ផខ នដើមបទី្ប់ទ្ល់
 លងដថ្របតិបតាិោរចំ ួ  1,248 ដុល្ារ/ផខ  ិងនដើមបសីនរមច ូវចំណុច
មិ ខាតមិ ចំនណញ។ នបើនទាេះបីជាា ោរនកើ ន ើង ូវលំហូរដ 
សំណល់សររីាងគនៅកនុងកផ ្ងែលិតរបស់ពួកនគ្ក៏ពិតផម  ក៏បញ្ហា
របឈមផែនករបតិបតាិោរ ិងអាជី្វកមមនៅប ានកើតា ដផដល៖ សារធាតុ
សំនណើ មខពស់ដ សំណល់មិ ទា ់ផកដចននំាចូលនៅកផ ្ង (ផែឪ្ លក ដសព
នោា ប នពព  ។ល។) បងកោរលំបាកដល់ោរែលិតជី្កំប ុស (ែលន្ៀប
ចូល ិងនចញ៖ 12:1) នហើយអងគោរនរៅរដាា ភិបាល រតូវរបកួតរបផជ្ង
ជាមួយអនកផកដចនសំណល់សររីាងគ (ចំណីសតវ) ដដទ្នទ្ៀតចំនពាេះសំណល់
សររីាងគផដលគ្នម  លាយ ំ លងសាសធាតុដដទ្ ផដលបរាិណន េះ 

របូភាព 17៖  ោរនលើកកមពស់ោររស់នៅ/លកខខណឌ ោរង្វរនៅកផ ង្ 
នចល សំរាម (ពីមុ  - នលើ, បនាា ប់មក - នរោម) 
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នៅា ចំ ួ តិចតួចនៅន ើយ។ អនកទិ្ញសំណល់ន្វើចំណីសតវកនុង
តដម ្3 ដុល្ារ/នត្ត   ិងបា ចូលរមួចំផណកកនុងោររគ្ប់រគ្ងសំណល់
ផដលកំពុងា ោរនកើ ន ើង។ បផ ថមនលើន េះ ោរនលើកកមពស់ោរផញក
សំណល់សររីាងគ  លងែាល់ជារបនោជ្ ៍ដល់របព័ ធរគ្ប់រគ្ងសំណល់
នៅកនុងរកុងបាត់ដំបង   នដើមបីធានាោ ងណ្តឲ្យដំនណ្តេះស្រសាយទំាងពីរ 

ចំនពាេះោររគ្ប់រគ្ងសំណល់សររីាងគអាចដំនណើ រោរនៅបា  នដាយសារ
សំណល់សររីាងគផដលអាចផកដចនបា ា ោរនកើ ន ើង ផដលជាចំណុច
សំខា ់សរាប់ ិរ ារភាពដ អនកផកដចន។ 

 
ត្តរាង 2៖ របាយោរណ៍ចំនណញ/ខាតរបចំផខផដលបា បា  ់សាម  អំពីដំនណើ រោរន្វើជី្កំប ុសនដាយអងគោរ COMPED 

 

ពិពណ៌នា 
ដថរ្បតិបតាិោរ 

  ឯកត្ត ដថក្នុងមួយឯកត្ត (US$) សរបុ (US$) 
((ដុល្ារអានមរកិ) ដថរ្បតិបតាិោរ       

បុគ្គលិក (2 នាក់៖ អនករគ្ប់រគ្ង របធា រកុម) 

របធា  

 

1 450 450 

កមមករ (3 នាក់)   1 400 400 

នរបងឥ ា ៈ (លីរត)   320 0.8 256 

ោរនវចខាប់កញ្ា ប់ជី្កំប ុស  6 7 42 

     ោរផថទំា  1 100 100 
 
សរបុ 1,248 

 
របាក់ចំណូល 

 
ោរលក់ជី្កំប ុស 

 
 
 
កំប ុស 

 

6 
 

120 
 

720 

របាក់ចំណូលសរបុ 720 

របាក់ចំនណញ -528 
 
 

4.4. ទី្រកងុបាត់ដំបងជារកងុគំ្រ ូ
 
នដាយា ោរគំ្នរទ្ោ ងខំ្ាងផែនក នោបាយ  ិងនរោមោរដលកនំា
របស់អភិបាលរកុង  ិងភាគី្ពាក់ព័ ធសំខា ់ៗ ក៏ដូចជាោរសរមប
សរមលួ  ិងជំ្ ួយបនចាកនទ្សពីអងគោរខាងនរៅ (រមួា អងគោរ
អ ារជាតិ វទិ្ាសាថ   IGES  ិងទី្រកុងភិសណុនលាក)  ិងកិចាខិតខំរបលង
ផរបងនដាយភាគី្ពាក់ព័ ធ (ទី្រកងុ អងគោរនរៅរដាា ភិបាលកនុងស្រសុក 
រកុមហ ុ ឯកជ្   ិងសាជិ្កសហគ្ម ៍) សាថ  ភាពដ ោររគ្ប់រគ្ង
សំរាមនៅកនុងរកុងបាត់ដំបងា ោរផកលមែជាប ាបនាា ប់កនុងរយៈនពល
ប ុនាម  ឆ្ន ំក ្ងមកន េះ។ ត្តមរយៈោរទ្ទួ្លសាគ ល់ ូវសិមិទ្ធិែលជា
វជិ្ជា ន េះ រកុងបាត់ដំបងបា ទ្ទួ្ល ូវវញិ្ហញ ប បរតទ្ទួ្លសាគ ល់ជា
ទី្រកុងផដលា ខយល់អាោសបរសុិទ្ធនៅត្តមដងែ្ូវនៅកនុងកិចារបជំុ្
រដាមន្រ ាីបរសិាថ  អាសា  នរៅែ្ូវោរនលើកទី្ 15  (IAMME) កនុងឆ្ន ំ 2014 

នៅទី្រកុងនវៀងច័ ា របនទ្សឡាវ។ ទី្រកុងបាត់ដំបងក៏បា ឈនេះែងផដរ
 ូវពា រង្វវ  ់ជ័្យលាភីថាន ក់ជាតិជាទី្រកុងសាែ តកនុងឆ្ន ំ 2015។ នៅកនុង
ឆ្ន ំ 2017 សាលារកុងបញ្ា ប់ជាសាថ ពរ ូវយុទ្ធសាស្រសាទី្រកងុសាីពីោរ
ោត់ប ថយសារធាតុបំពុលអាោសធាតុរយៈនពលខ្ីពីោររគ្ប់រគ្ង
សំណល់ នរោមោរគំ្នរទ្ពីអងគោរសមព័ ធអាោសធាតុ  ិងខយល់អាោស
បរសុិទ្ធ (CCAC) – គំ្ ិតែាួចនែាើមដ ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់រ លង (MSWI) 
ផដលនតា តជាសំខា ់នលើោរបនងកើ ោរនរបើរបាស់សំណល់សររីាងគ
ោត់ប ថយសំណល់ចូលនៅោ ់កផ ង្ចក់សំរាម ហាមឃាត់ោរ
ដុតសំរាមនៅទី្វាល  ិងហាមឃាត់ោរនចលសំរាមនៅនលើដែាទ្លក 
 ិងទី្ធ្ាសាធារណៈ  ិងោត់ប ថយជាអបបបរា ូវែលប េះពាល់
បរសិាថ  នលើដី កនុងទ្លក  ិងខយល់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ោរោត់ប ថយន េះ រមួបញ្ាូ ល ូវោរស េំសំដចោ ងនរចើ ពីបញ្ហា ឧសម័ ែាេះកញ្ា ក់ (GHG) ត្តមរយៈោរនរបើរបាស់ជី្កំប ុសជំ្ ួយឲ្យជី្គី្មីកនុងោរដំាដុេះដំណំ្ត។ 
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5. ការយកឈ្ន៉ះឧប្រគ្គ្ាប់ការអន្ុវតតរហគ្ាង 
 
5.1. ោរកសាងន ើងវញិ ូវភាពនជ្ឿជាក់  ិង

កិចាសហោរកនុងចំនណ្តមភាគី្ពាក់ព័ ធ
ត្តមមូលដាា   

 
នៅកនុងដំណ្តក់ោលដំបូងដ គ្នរាងន េះ រកុមោរង្វរគ្នរាងនមើល
ន ើញពីភាពលំបាកកនុងោររបមូលែាុំភាគី្ពាក់ពាក់ព័ ធត្តមមូលដាា   
(សាលារកុង អនកែាល់នសវាឯកជ្   ិងរបជាពលរដា) មកជួ្បជំុ្គ្នន  
នដាយសារផតវវិាទ្ផដលធ្ាប់ា ពីមុ មក។ មូលនហតុចមបងសរាប់
បញ្ហា ន េះ រមួា ៖  
1.)  ោរែាល់នសវាកមមមិ លែនដាយរកុមហ ុ របមូលសំរាម (សីុ រទី្) 
2.)  ្ ាៈទាបកនុងោរបង់របាក់កនុងចំនណ្តមអនកបនងកើតសំរាមនដាយ
សារផតគុ្ណភាពនសវាកមមមិ លែ 

3.)  ភាពអសកមមរបស់សាលារកុង (គ្នម  ោរចត់វធិា ោរទ្ប់សាក ត់ 
ដូចជាោរដាក់ពិ ័យ ឬោរអ ុវតាចាប់ជានដើម) នដើមបីផកលមែ
គុ្ណភាពនសវាកមម។ 

កត្តា នែេងនទ្ៀត ក៏បា ន្វើឲ្យា ភាពលំបាកែងផដរសរាប់រដាា ភិបាល
នៅកនុងោរសរមបសរមលួកិចាពិភាកាជាមួយរកុមហ ុ រគ្ប់រគ្ងសំរាម៖ 
កត្តា ទី្មួយ ោរោិល័យរបចំនៅបាត់បងរបស់រកមុហ ុ សីុ រទី្ គឺ្
ជាសាខារបចំតំប ់  ិងខវេះសិទ្ធិអំណ្តចនៅកនុងោរន្វើនសចកាីសនរមច
ចិតាផែនករបតិបតាិោរនដាយខ្ួ ឯង នហើយកត្តា មួយនទ្ៀត គឺ្សាលារកុង
បាត់ដំបងខវេះសិទ្ធិអំណ្តចកនុងោរនចញោរតកពិ ័យដល់រកុមហ ុ  
សីុ រទី្ នដាយសារផតកិចាស ារបស់រកុមហ ុ  សីុ រទី្ គឺ្ន្វើន ើង
ជាមួយរដាបាលនខតា។ 
នដាយសារកត្តា ខាងនលើន េះនហើយ នទ្ើបចំបាច់រតូវចត់វធិា ោរោ ង
របុងរបយ័តននដើមបនំីាអនកន្វើនសចកាីសនរមចចិតាមកោ ់តុពិភាកា នដើមបី
បនងកើត ូវដំនណ្តេះស្រសាយជាក់ផសាងផដលអាចន្វើបា   ិងនដើមបកីសាង
ន ើងវញិ ូវទំ្ ុកចិតាកនុងចំនណ្តមភាគី្ពាក់ព័ ធទំាងននាេះ។ IGES កនុង
នាមជាអងគោរពីខាងនរៅផដលគ្នម  ែលរបនោជ្ ៍ដាច់ណ្តត់នៅ
ត្តមមូលដាា   គឺ្ា តួនាទី្ោ ងសំខា ់បំែុតនៅកនុងចូលជួ្បជាមួយ
ឥសេរជ្  នោបាយសំខា ់ៗ  ិងជួ្យសរមួលដល់កិចាស ានារបស់
ភាគី្ពាក់ព័ ធ  ិងទ្ទួ្លបា នជាគ្ជ័្យនៅកនុងោរអនញ្ជ ើញរកុមផដល
ា អនកតំណ្តងជា ់ខពស់ដ អងគោរសំខា ់ៗឲ្យមកចូលរមួកនុងវគ្គបណាុ េះ
បណ្តា លត្តមទី្តំ្តងផដលន្វើន ើងនៅទី្រកុងភិសណុនលាក។ រកុមោរង្វរ
ន េះ រមួបញ្ាូ ល ូវមន្រ ាីជា ់ខពស់របស់សាលានខតា អភិបាលរងរកងុ
បាត់ដំបង អគ្គនាយករងដ ោរោិល័យកណ្តា លរបស់រកុមហ ុ សិុ រទី្ 
ាា ស់ែារឯកជ្ មួយកផ ង្នៅកនុងនខតាបាត់ដំបង (បលងឈូក) អនក
តំណ្តងមកពីគ្ណៈកមមោររគ្ប់រគ្ងែារសាធារណៈសំខា ់ៗនៅកនុង
នខតាបាត់ដំបង  ិងអនករគ្ប់រគ្ងទី្កផ ង្ន្វើជី្កំប ុស (COMPED)។ 
ន េះបា ជំ្រញុឲ្យអនកចូលរមួែាល់ជាគំ្ ិតនោបល់រមួចំផណកកនុងកិចា
ពិភាកាផែែកនលើោរយល់ដលងសីុជ្នរ នៅនលើឱោសដ ោររគ្ប់រគ្ង 
បញ្ហា របឈម  ិងែលចំនណញ។ 
ផែនកដ កមមវ ិ្ ីបណាុ េះបណ្តា លរយៈនពល 5 ដថៃ ផដលបា នរៀបចំន ើង 
នដាយចប់នែាើមជាមួយនា ងនលងផលបងប ធូអារមមណ៍ (ice-breaking 
session)  ិងបញ្ា ប់នៅវញិនដាយោរោរន្វើទ្សេកិចានៅទី្តំ្តងតា ល់ 
ោររបាស្រស័យទាក់ទ្ងជាមួយបុគ្គលិក ិងសហគ្ម ៍រកុងភិសណុនលាក 

 ិងនា ងបំែុសគំ្ ិត (braining session) ក៏ា របសិទ្ធភាពែងផដរនៅកនុង
ោរជួ្យរកុមោរង្វរឲ្យរគ្ប់រគ្ងនៅនលើភាពខុសផប្កគ្នន របស់ពួកនគ្កនុង
អតីតោល  ិងជំ្រញុឲ្យពួកនគ្ចូលរមួកនុងោរពិភាកាសីុជ្នរ  (របូភាព
ទី្ 18)។ ត្តមរយៈកមមវ ិ្ ីន េះ សិោខ ោមអាចកំណត់ពីបញ្ហា របឈមដ 
ោររគ្ប់រគ្ងសំរាម  ិងឯកភាពនៅនលើទ្សេ ៈ  ិងដំណុចនគ្នលនៅ
សរាប់នលើកកមពស់ោររគ្ប់រគ្ងសំរាមក៏ដូចជាោរដាក់សំនណើ សកមមភាព
គ្នរាងផដលរតវូអ ុវតានៅកនុងនខតាបាត់ដំបង។ បនាា ប់មក លទ្ធែល
ទំាងន េះរតូវបា ចងរកងជាយុទ្ធសាស្រសារគ្ប់រគ្ងសំរាម ផដលជួ្យោ ង
នរចើ ដល់ោរនលើកមពស់ទំ្នាក់ទំ្ ងោរង្វរកនុងចំនណ្តមបណ្តា ភាគី្ពាក់
ព័ ធត្តមមូលដាា   ដូនចនេះពួកនគ្អាចផចករផំលងនគ្នលនៅអភិវឌ្ឈ ៍ដ៏ា 
សារៈសំខា ់ផដលបា នលើកន ើងខាងនលើ។ 

 

 

 
របូភាពទី្ 18  នា ងបំែុសគំ្ ិតអំ ុងនពលបណាុ េះបណ្តា លសាីពីោររគ្ប់រគ្ង

សំរាមនៅកនុងរកុងភិសណុនលាក 
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5.2. ោរជំ្រញុោរចរច  ិងោរនបាជាា ចិតានដើមបី
យកឈនេះនលើភាពខវេះខាតថវោិ 

 
ត្តមរយៈវគ្គបណាុ េះបណ្តា លនៅរកងុពិសណុនលាក ផែ ោរគ្នរាងសាក
លបងមួយរតូវបា បនងកើតន ើងនដើមបីផណនំាពីោរផញកសំណល់សររីាងគ
នៅកនុងែារចំ ួ បីសរាប់ន្វើកំប ុស។ នទាេះបីជាថវោិគ្នរាងរាប់រង
នដាយផែនកនលើោរអ ុវតាសាកលបងគ្នរាងន េះក៏ពិតផម  ប ុផ ាថវោិ
ន េះមិ អាចរាប់រងនលើដថ្ចំណ្តយទំាងអស់ដ គ្នរាងន េះបា ន ើយ 
ដូចជាោរទិ្ញបរោិខ រចំបាច់នានាជានដើម។ ប ុផ ា ោរន េះបា នលើក
ទ្លកចិតាដល់សិោខ ោមផដលា ោរតំ្តងចិតា នៅកនុងោរប ាន្វើោរ
ពិភាកាគ្នន នៅនលើោរសហោរែាល់ហិរញ្ញបបទា សំខា ់ៗ  ិង/ឬោរ
ែាល់វភិាគ្ទា ជាសាភ រៈនៅកនុងគ្នរាងន េះនរោមរូបភាពទី្ជាកិចា
សហោររវាងវស័ិយឯកជ្   ិងរដា។ នហតុដូនចនេះ រកុមហ ុ  សីុ រទី្  ិង
ែារបលងឈូក បា សផមាង ូវបំណងរបស់ខ្ួ កនុងចូលរមួចំផណកទំាង
ផែនក្ ធា ម ុសេ  ិងហិរញ្ញវតថុកនុងោរគំ្នរទ្ដល់ោរអ ុវតាគ្នរាង
ន េះ (របូភាពទី្ 19)។ ទ្ ាលមគ្នន ន េះផដរ រកមុហ ុ  សីុ រទី្ បា ឯកភាពែាល់
្ុងសំរាមសរាប់ផញកសំណល់សររីាងគ  ិងសាភ រៈអនាម័យមួយចំ ួ  
នហើយែារបលងឈូកបា ផចកកន្រ ាកសំរាមដល់ហាងទំ្ ិញរបស់អនក
ជួ្លតូបនៅកនុងែាររបស់ខ្ួ   ិងបា បណាុ េះបណ្តា លបុគ្គលិកឲ្យ
បនរងៀ ាា ស់តូបអំពីរនបៀបផញកសំណល់ នដាយសហោរជាមួយ
អងគោរ COMPED។ ោរសនរមចចិតាន េះ គឺ្ជានគ្នលនៅដ៏សំខា ់នឆ្ព េះ
នៅរកភាពនជាគ្ជ័្យដ គ្នរាងន េះ។ 
ោរអ ុវតាគ្នរាងសាកលបងន េះ ទ្ទួ្លបា នជាគ្ជ័្យនៅកនុងែារ
បលងឈូក នដាយសារផតាា ស់ែារតា ល់ា ោរទ្ទួ្លខុសរតូវចំនពាេះ
ោរសាែ ត  ិងដលកជ្ញ្ជូ  សំរាមផដលបា ផញករចួននាេះនៅោ ់ទី្លា 
ចក់សំរាម។ ាា ស់ែារ បា សផមាង ូវោរគំ្នរទ្ដល់ោរផញករបនភទ្
សំណល់ ប ុផ ាខវេះខាត្ ធា ហិរញ្ញវតថុសរាប់ោរវ ិិនោគ្បផ ថមនលើ
សាភ រៈ  ិងបុគ្គលិកនដើមបីរាប់រងនលើោរង្វរបផ ថមផដលចំបាច់សរាប់
គ្នរាងន េះ។ មា ងនទ្ៀត ាា ស់ែាររតូវបង់ដថន្សវានចលសំរាមដល់
របតិបតាិករទី្លា ចក់សំរាម គឺ្រកុមហ ុ  សិុ រទី្ែងផដរ។ នដើមបនីដាេះ
ស្រសាយបញ្ហា ន េះ ាា ស់ែារបា នសនើសំុដល់អងគោរ COMPED រកុង
បាត់ដំបង  ិងវទិ្ាសាថ   IGES ឲ្យនដើរតួនាទី្ជាអនកសមសរមលួជាមួយ
រកុមហ ុ  សិុ រទី្។ ោរនសនើសំុសរាប់ោរបញ្ាុ េះដថន្ចលសំរាមរតូវ
បា ឯកភាព នដាយសារផតបរាិណសំរាមផដលបញ្ជូ  នៅោ ់ទី្លា 
ចក់សរាប់របស់រកុមហ ុ  សីុ រទី្ រពំលងថា លងរតូវថយចុេះនដាយសំណល់
សររីាងគ រតូវបា ផរបោ្យនៅជាកំប ុសត្តមរយៈោរផញកសំណល់
ផដលបា ឯកភាពនដាយគ្ណៈរគ្ប់រគ្ងរបស់រកុមហ ុ សិុ រទី្។ ន េះ
បា ជំ្រញុឲ្យភាគី្ែារធានាបា  ូវកញ្ា ប់ថវោិនៅកនុងោរទិ្ញសាភ រៈ
បរោិខ រ (រថយ ា) សរាប់របមូល  ិងដលកជ្ញ្ជូ  សំរាមសររីាងគផដលបា 
ផញករចួ ផែែកនលើថវោិបផ ថមផដលទ្ទួ្លបា ពីដថចំ្ណ្តយផដលបា 
បញ្ាុ េះតដម្ ផដលថវោិទំាងអស់ន េះា សារៈសំខា ់សរាប់ធានា
 ិរ ារភាពលំហូរសំរាមនដាយឥតរាងំសាេះ។ 

 
 
របូភាពទី្ 19 នសវារបមូលសំណល់សររីាងគផដលបា ផញករចួនដាយរកុម

ហ ុ  សីុ រទី្ (ខាងនលើ) ែារបលងឈូក (ខាងនរោម) 
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5.3. អ ុវតាវធិា ោររតតួពិ ិតយត្តមដា 
នដើមបបំីនពញបផ ថមបទ្ពិនសា្ ៍ខវេះ
ខាតដ ភាគី្ពាក់ព័ ធកនុងស្រសុក 

5.4. តរមវូោរជាបនាា  ់សរាប់ោររបកួតរបផជ្ង
នលើជ្នរមើសផកដចនសំណល់សររីាងគ ផដលបា 
ផញកនៅរបភព 

 
សិោខ ោមផដលបា ទ្ទួ្លោរបណាុ េះបណ្តា ល ា ោរនបាជាា ចិតាខពស់
កនុងោរអ ុវតាគ្នរាងសាកលបងន េះ ប ុផ ាពួកនគ្ជួ្បរបទ្េះបញ្ហា របឈម
ខ្េះៗកនុងអំ ុងនពលអ ុវតាោរង្វរ – ដូចជាបញ្ហា របជាពលរដាមិ បា 
ផញកសំរាម នហើយអនករបមូលសំរាមចក់សំរាមផដលបា ផញករចួបញ្ាូ ល
គ្នន  មុ នពលន្វើោរដលកជ្ញ្ជូ  ។ នដើមបីនដាេះស្រសាយបញ្ហា របឈមផដល
មិ អាចពាករណ៍ទុ្កជាមុ បា ន េះ ោររតតួពិ ិតយ  ិងោរវាយតដម្
ជារបចំរតូវអ ុវតានរៀងរាល់បីផខមាងនដាយរកុមោរង្វរផដលា សាស
ភាពអនកតំណ្តងមកពីរកុងពិសណុនលាកផដលជារកុងគំ្រូនជាគ្ជ័្យរបស់
អងគោរ COMPED កនុងនាមជាអងគោរនរៅរដាា ភិបាលកនុងស្រសុក  ិង
វទិ្យសាថ   IGES កនុងនាមជាអនកសរមបសរមលួកមមវ ិ្ ី នដើមបែីាល់ ូវោរ
ផណនំាបផ ថមនដើមបនី្្ើយតបនៅ លងបញ្ហា របឈមកនុងោរអ ុវតាោរង្វរ
របចំដថៃនៅត្តមមូលដាា   (របូភាពទី្ 20)។ 

 

 
របូភាពទី្ 20  ោររគ្ប់រគ្ង ិងោរវាយតដមន្ៅកផ ្ងតា ល់ជារបចំនដាយ

រកុមជំ្ ួយបនចាកនទ្ស  ិងភាគី្ពាក់ព័ ធកនុងស្រសុកនៅរកុង
បាត់ដំបង 

នៅនពលគ្នរាងន េះរតូវបា ែាួចនែាើមបនងកើតន ើង នហើយអនកបនងកើតសំរាម
ត្តមនគ្ហដាា    ិងត្តមសហរគ្នសពាណិជ្ជកមមនៅកនុងទី្តំ្តងសាកលបង
គ្នរាង ចប់នែាើមផញកសំណល់សររីាងគបា រតលមរតូវត្តមរបនភទ្ នពល
ននាេះឱោសអាជី្វកមមថមីមួយបា នលចនចញជារូបរាងន ើងសរាប់អនក
ផកដចនសំណល់ (កសិករ  ិងឈមួញកណ្តា ល) នដើមបីរបមូលសំណល់
សររីាងគសរាប់ន្វើចំណីសតវ។ បនាា ប់មក សំណល់សររីាងគផដលបា ផញក
រចួ ចប់នែាើមន្វើោររបមូលកនុងតដម ្ $3/នត្ត   ិងរតូវបា រកន ើញថាា 
សំណល់របាណ 3.74 នត្ត /ដថៃ រតវូបា នគ្របមូលនានពលបចាុបប ន
សរាប់នគ្នលបំណងន េះ (រូបភាពទី្ 21)។ នហតុដូនចនេះ ទំ្ហំសំណល់
សររីាងគផដលបញ្ជូ  នៅដល់កផ ្ងែលិតជី្កំប ុស មិ ទា ់រគ្ប់ត្តមត្តម
ករមិតនគ្នលនៅកំណត់ន ើយ ខណៈផដលទំ្ហំសំណល់សររីាងគផដល
រតូវនបាេះនចលនៅកផ ង្ចក់សំរាម រតូវបា ោត់ប ថយ។ 

ោរផណនំាអំពីោរផញករបនភទ្សំណល់ បា ផកផរបសំណល់សររីាងគនៅ
ជា្ ធា ដ៏ា តដម ្ខណៈផដលកងវេះខាត (សំណល់ផដលបា ផញករចួ) 
បា នំាមក ូវោររបកួតរបផជ្ងទី្ែារកនុងចំនណ្តមបណ្តា អនកផកដចនសំណល់
សររីាងគនានា។ នបើនទាេះបីជានរឿងន េះមិ រតូវបា ភាគី្ពាក់ព័ ធរពំលងទុ្កថា
 លងនកើតា កនុងដំណ្តក់ោលនរៀបចំផែ ោរន េះកាី ក៏សាលារកុង  ិង
អងគោរ COMPED បា ឯកភាពថា លងមិ ចត់វធិា ោរណ្តមួយរបឆំ្ង
 លងោរអ ុវតាន េះននាេះនទ្ នដាយសារផតពួកនគ្នមើលន ើញោរនលចន ើង
 ូវអនកផកដចនសំណល់សររីាងគន េះថាជាទំ្ននារវជិ្ជា ផដលរតូវជំ្រុញឲ្យ
អ ុវតាបផ ថមនទ្ៀតសរាប់ោរនរបើរបាស់ន ើងវញិផដលន េះរតូវបា ចត់
ទុ្កថាជាសកមមភាពត្តមោរចង់បា នរៅពីោរផកដចនន ើងវញិ ផែែកត្តម
នគ្នលោរណ៍ចំណ្តត់ថាន ក់សំណល់។ ស្រសបជាមួយគ្នន ន េះ យុទ្ធនាោរ
នលើកកមពស់ោរយល់ដលងនដើមបីនលើកកមពស់ោរផញកសំណល់សររីាងគនៅ
ត្តមរបភពសំរាម រតូវបា ពរងីកនៅោ ់ទី្តំ្តងែារ  ិងតំប ់លំនៅដាា  
នែេងនទ្ៀត។ 

 
 

 
របូភាពទី្ 21  ោររបមូលសំរាមសររីាងគផដលា គុ្ណភាពខពស់ពីទី្ែារ ិង

នភាជ្ ីយដាា  សរាប់ន្វើចំណីសតវ 
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5.5. ករមិតដ ោរយល់ដលង  ិងកិចាសហរបតិបតាិោរតិចតួចពីរបជាពលរដា 
 
ដូចករណីផដលផតងនកើតា សរាប់ទី្រកុងជានរចើ ផដរ ោរយល់ដលង
តិចតួចរបស់របជាពលរដា រតូវបា កំណត់ថាជាបញ្ហា របឈមដ៏្ំមួយ
ផដលរាងំសាេះដល់ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់នៅរកុងបាត់ដំបង ផដលន េះ
ក៏ជាមូលនហតុចមបងែងផដរសរាប់បញ្ហា កងវេះ្ ាៈនៅកនុងោរចូលរមួ
នៅកនុងកមមវ ិ្ ីរគ្ប់រគ្ងសំណល់ផដលអ ុវតានដាយសាលារកុង។ 

នដើមបីនដាេះស្រសាយបញ្ហា របឈមន េះ កមមវ ិ្ ីនលើកកមពស់ោរយល់ដលង
ជានរចើ រតូវបា អ ុវតា រមួទំាងោរផចកខិតាប័ណណ ោរចក់ែាយជា
សំន ង សិោខ សាលាត្តមសហគ្ម ៍ជានដើម នហើយគ្នរាងសាកលបង
មួយរតូវបា អ ុវតា (របូភាពទី្ 22)។ យុទ្ធនាោរនបាសសាែ តដងែ្ូវ 
ក៏រតូវបា នរៀបចំន ើងនដាយា ោរចូលរួមពីសិសា ុសិសេពីត្តម
សាលានរៀ   ិងសាកលវទិ្ាល័យនៅកនុងតំប ់ ក៏ដូចជាបុគ្គលិកដ 
សាថ ប័ សាធារណៈ  ិងសហរគ្នសអាជី្វកមមកនុងស្រសុកកនុងនាមជាអនក
សម័រគ្ចិតា នដាយា នគ្នលបំណងទ្ទូ្ចសំុឲ្យរបជាពលរដាចូលរមួកនុង
វធិា ោរសាីពីោររគ្ប់រគ្ងសំណល់របស់រកុងបាត់ដំបង។ អំ ុងនពល
យុទ្ធនាោរនឃាសនា អភិបាលនខតា  ិងអភិបាលរកុងបា នដើរតួនាទី្ 

ោ ងសំខា ់កនុងនាមជាឥសេរជ្ សាធារណៈ នៅកនុងោរដលកនំារកុម
អនកសម័រគ្ចិតា នដាយន្វើជាឧទាហរណ៍គំ្រដូ ោរត្ស់បាូរឥរោិបថចំបាច់
បំែុតកនុងករមិតបុគ្គល (រូបភាពទី្ 23)។ ទិ្ ន ័យពីោរោិល័យរកងុ
បាត់ដំបង បង្វា ញថាចំ ួ អនកចូលរមួនៅកនុងោរផញកសំណល់បា នកើ 
ន ើងពី 10% នៅកនុងឆ្ន ំ2016 ដល់ 15% នៅកនុងឆ្ន ំ2017។ 
នលើសពីន េះនទ្ៀត សរាប់នគ្នលបំណងដ ោរែាល់ជូ្  ូវលិខិតុបករណ៍
ជាជំ្ ួយដល់ោរអ ុវតាបទ្បបញ្ញតាិថមីមួយនៅកនុងោរនលើកកមពស់ោរ
ផញកសំណល់ រតូវបា របោសឲ្យនរបើរបាស់ នដាយា នថរៈនវលាកំណត់
នៅកនុងោរអ ុវតាផែ ោរតកពិ ័យ ផដលផែ ោរន េះ រតូវបា ្្ងោត់
ោរពិនរគ្នេះនោបល់ជាមួយសាធារណៈជ្ ត្តមរយៈបុគ្គលិកសងគមកិចា 
នដាយោរោិល័យនសាភ័ណភាពរកុង  ិងរគ្ប់រគ្ងសំណល់ នៅដថៃទី្
04 ផខកកកដា ឆ្ន ំ2017 នដើមបីទ្ទួ្លបា មតិនោបល់ជាសាធារណៈមុ 
នពលអ ុវតាចាប់។ 

 
 

 

 
របូភាពទី្ 22 ោររបលកានោបល់ជាសាធារណៈ  ិងយុទ្ធនាោរនលើកកមពស់ោរយល់ដលង 

 
 

 
របូភាពទី្ 23:3 យុទ្ធនាោរសាែ តែ្ូវថនល់ ដលកនំានដាយអភិបាលនខតា  ិងអភិបាលរកុង 
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6. នសចកាីស និដាា    ិងនមនរៀ ផដលនរៀ សូរតបា  
 
ករណីសិកាន េះ បា បង្វា ញពីបទ្ពិនសា្ ៍ដ គំ្ ិតែាួចនែាើមរគ្ប់រគ្ង
សំណល់ផដលា ោរចូលរមួនដាយរកុងបាត់ដំបង  ិងកិចាខិតខំរបលង
ផរបងរបស់ខ្ួ នឆ្ព េះនៅរកោរនលើកកមពស់របព័ ធរគ្ប់រគ្ងសំណល់ផែែកនលើ
ោរចូលរមួ។ នមនរៀ ខាងនលើ បង្វា ញថាវធិា ោរនានាផដលបា អ ុវតា
សរាប់ោរកសាងភាពជាដដគូ្ជាមួយភាគី្ពាក់ព័ ធកនុងស្រសុក មិ រតលម
ផតពរងីកករមិតដ ោរចូលរមួរបស់ពួកនគ្ននាេះនទ្ ប ុផ ាផថមទំាងទ្ទួ្ល
បា នជាគ្ជ័្យនៅកនុងោរជំ្រញុវធិា ោររមួផែែកនលើទំ្ ួលខុសរតូវ  ិង
ោរចំណ្តយរួមកនុងចំនណ្តមភាគី្ពាក់ព័ ធសំខា ់ៗទំាងអស់ែងផដរ។ 
ោរនបាជាា ចិតាផដលនលើពីោរចូលរមួ គឺ្ា ភាពចំបាច់បំែុតនៅកនុងោរ
នដាេះស្រសាយបញ្ហា កងវេះ្ ធា ចំបាច់ផែនកថវោិ  ិងបុគ្គលិក  ិងជំ្រញុ
នលើកកមពស់របសិទ្ធែល  ិងរបសិទ្ធភាពដ នសវារគ្ប់រគ្ងសំណល់របស់
រកុងបាត់ដំបង នដាយទ្ទួ្លបា អតថរបនោជ្ ៍ផែនកបរសិាថ   សងគម 
 ិងនសដាកិចាកនុងនពលដំណ្តលគ្នន ។ 

វាក៏ចំបាច់រតូវគូ្សបញ្ហជ ក់ថា ោរអ ុវតាោ ងនជាគ្ជ័្យដ វ ិ្ ីសាស្រសារគ្ប់
រគ្ងសំណល់ត្តមោរចូលរួមន េះ ពលងផែែកនលើកិចាខិតខំជាប ាបនាា ប់
នដាយភាគី្ពាក់ព័ ធសំខា ់ៗកនុងស្រសុក នហើយោរនបាជាា ចិតាន េះ រតវូបា 
ជំ្រញុនដាយចកខុវស័ិយ  ិងនគ្នលនៅរមួផដលបា ឯកភាពនដាយតា ល់ពី
ភាគី្ពាក់ព័ ធ។ កនុងករណីនខតាបាត់ដំបង នគ្នលនៅរមួផដលជំ្រញុឲ្យភាគី្
ពាក់ព័ ធា ោរសហោរគ្នន  គឺ្រតូវសនរមចឲ្យបា  ូវជ័្យលាភីនលខមួយ
កនុងនាមជាទី្រកុងសាែ តនៅកនុងពា រង្វវ  ់ថាន ក់ជាតិ។ មា ងនទ្ៀត ោរនបាជាា
ចិតាផែនក នោបាយនដាយអនករគ្ប់រគ្ងជា ់ខពស់របស់សាថ ប័ សំខា ់ៗ 
ក៏ដូចជាោររតួតពិ ិតយ  ិងោរវាយតដម្ត្តមមូលដាា  ផែែកនលើោរចូល
រួមនដើមបីគំ្នរទ្ដល់ោរអ ុវតាត្តមទី្តំ្តង គឺ្ជាកត្តា សំខា ់នឆ្ព េះនៅរក
លទ្ធែលនជាគ្ជ័្យដ គ្នរាងរគ្ប់រគ្ងសំណល់ត្តមរយៈោរចូលរមួន េះ។ 

 
 

 

នមនរៀ គ្ ្លេះ៖ 
❖ ោរចូលរមួ – ោរទ្ទូ្ចសំុឲ្យភាគី្ពាក់ព័ ធចូលរមួនៅកនុងោរអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រសា/ោរបនងកើតគ្នរាងចប់ពីដំណ្តក់ោលដំបូង គឺ្ជាោរ

សំខា ់នៅកនុងោរបណាុ េះសាម រតីភាពជាាា ស់ោរកនុងចំនណ្តមភាគី្ពាក់ព័ ធកនុងស្រសុកផដលបា ចូលរមួ  ិងនៅកនុងោរជំ្រញុោរនបាជាា ចិតា
របស់ពួកនគ្នៅកនុងោរអ ុវតាសកមមភាពផដលបា ន្វើផែ ោរន េះ។ កនុងករណីរកុងបាត់ដំបងន េះ បា នំាមក ូវោរនបាជាា ចិតាផែនកហិរញ្ញវតថុ 
 ិង្ ធា ម ុសេនដាយរកុមសម័គ្ចិតាត្តមរយៈរកុមអនកអ ុវតាោរង្វរ ក៏ដូចជាអនកបនងកើតសំរាមផដលោរនបាជាា ចិតាន េះមិ ពលងផែែកផត
នៅនលើោរគំ្នរទ្ពីខាងនរៅននាេះនទ្។ 

 

❖ រង្វវ  ់នលើកទ្លកចិតា  ិងវធិា ោរសរាប់ឲ្យភាគី្ពាក់ព័ ធយល់បា ចាស់ គឺ្ជាោរសំខា ់សរាប់ោរនលើកកមពស់ោរចូលរមួរបស់ភាគី្
ពាក់ព័ ធនឆ្ព េះនៅរកោរអ ុវតាគ្នរាងន េះ។ កនុងករណីរកុងបាត់ដំបង អតថរបនោជ្ ៍ជាក់ផសាង ដូចជាែលចំនណញផែនកអាជី្វកមម  ិង
រង្វវ  ់នលើកចិតា ដូចជាពា រង្វវ  ់ថាន ក់ជាតិជានដើម គឺ្ា របសិទ្ធភាពនៅកនុងោរធានា ូវោរចូលរមួពីតួអងគសំខា ់  ៗ  ិងនៅកនុងោរនកៀងគ្រ
ដល់សាធារណៈជ្ ទូ្នៅនឆ្ព េះនៅរកោរអ ុវតាយុទ្ធសាស្រសារគ្ប់រគ្ងសំណល់។ 

 

❖ ោរនបាជាា ចិតាខពស់  ិងោរគំ្នរទ្ពីថាន ក់ដលកនំាកំពូលៗ  ិងអនកតំណ្តងជា ់ខពស់មកពីភាគី្ពាក់ព័ ធសំខា ់ៗ គឺ្ជាោរសំខា ់នៅកនុងោរ
ធានា ូវ ិរ ាភាពដ នគ្នល នោបាយយុទ្ធសាស្រសា  ិងសកមមភាពផដលបា ផណនំាទំាងអំ ុងនពល  ិងនរោយនពលអ ុវតាគ្នរាង។ 

 

❖ ោរន្វើទ្សេ កិចាត្តមទី្តំ្តង  ិងកមមវ ិ្ ីបណាុ េះបណ្តា លត្តមរយៈោរចូលរមួ ផដលបា ន្វើន ើងនៅត្តមទី្តំ្តងអាចា របនោជ្ ៍ជា
ខំ្ាងនៅកនុងោរនលើកមពស់ទំ្នាក់ទំ្ ងតា ល់ខ្ួ កនុងចំនណ្តមភាគី្ពាក់ព័ ធសំខា ់ៗ។ កនុងករណីនខតាបាត់ដំបង ោរន្វើទ្សេ កិចា  ិងោរ
បណាុ េះបណ្តា លននាេះ គឺ្ជាវធិា ោរដំបូងដ៏ា សារៈសំខា ់បំែុតនៅកនុងោរែាួចនែាើមកិចាស ានាជាវជិ្ជា   ិងនៅកនុងោរកសាង ូវ
ទំ្ ុកចិតានឆ្ព េះនៅរកោរកំណត់នគ្នលនៅផែែកនលើោរទ្សេ ៈរមួសរាប់ោរផកលមែសាថ  ភាពដ ោររគ្ប់រគ្ងសំណល់ទី្រកុង។ 

 

❖ ោរគំ្នរទ្  ិងោរផណនំាបនចាកនទ្សពីអនកសរមបសរមលួអ ារជាតិ ត្តមរយៈកមមវ ិ្ ីរតួតពិ ិតយ ិងវាយតដមជ្ានទ្ៀងទាត់ ា ឥទ្ធិពល
ខពស់នៅនលើោរកសាងភាពនជ្ឿជាក់  ិងសមតថភាពដ ភាគី្ពាក់ព័ ធសរាប់ោរអ ុវតាគ្នរាង។ 
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អនក ិព ធ នលាក Ran Yagasa, វទិ្ាសាថ  យុទ្ធសាស្រសាបរសិាថ  សកល នលាកស្រសី បណឌិ ត Janya Sang-Arun, វទិ្ាសាថ  

សរាប់យុទ្ធសាស្រសាបរសិាថ  សកល នលាក អ ុច ឫទ្ធី អងគោរផកដចនសំរាម  ិងោរសិកានៅកមពុជា (COMPED) 
នលាក សំ ែល្ា, អងគោរផកដចនសំរាម  ិងោរសិកានៅកមពុជា COMPED 
នលាកបណឌិ ត Premakumara Jagath Dickella Gamaralalage, វទិ្ាសាថ  សរាប់យុទ្ធសាស្រសាបរសិាថ  សកល 

 

ោររចនា         Miki Inoue, ជំ្ ួយោរគ្នរាង, វទិ្ាសាថ  សរាប់យុទ្ធសាស្រសាបរសិាថ  សកល 
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