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សហករជាមួយ៖ 

្រកសងួបរសិ� ន និង្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព 



េសចក�ីែថ�ងអំណរគណុ 

ឯកសរវភិាគេគាលនេយាបាយខងេ្រកមេនះ េ្រកមចំណងេជីង ករេលីកកម�ស់ករេ្របី្របាស់ និងផលិតកម�េដយ

និរន�រភាពេនក�ុងវសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា ្រត�វបានបេង�ីតេឡងីជាែផ�កមួយៃនករគា្ំរទបេច�កេទសែដលផ�ល់ដល់្រកសួង
បរសិ� ន ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា តមរយៈគេ្រមាង SWITCH-Asia SCP ែដលទទួលបានករឧបត�ម�មូលនិធិពីសហភាព

អឺរ ៉ុប។ 

សូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជដល់បុគ�លទងំឡាយ ែដលបានចូលរមួចំែណកដលក់រេបាះពុម�ផ្សោយឯកសរ

វភិាគេគាលនេយាបាយេនះដូចខងេ្រកម រមួមាន H.E Lina និងអគ�នាយកៃននាយកដ� នធនធានធម�ជាតិនិងអធិករកិច�
បរសិ� ន (DGE) ស្រមាប់ខ�ឹមសរសំខន់ៃនឯកសរេនះ; ្រក�មករងរបេច�កេទសកម�វធីិ SCP និងស� ប័នពក់ព័ន�នានា

ែដលបានេរៀបចំករពិេ្រគាះេយាបល់និងផ�ល់បទសមា� សន៍។  

សហភាពអឺរ ៉ុបបានដក់េចញនូវកម�វធីិ SWITCH-Asia ក�ុងេបសកកម�មួយេដីម្បគីា្ំរទដល់្របេទសនានាេនអសុី
េនក�ុងករផា� ស់ប�ូរេទរកេសដ�កិច�វលិជំុែដលផលិតកបូនទបនិងេ្របី្របាសធ់នធាន្របកបេដយ្របសិទ�ផល ខណៈជំរុញ

ករេ្របី្របាស់ និងផលិតកម�េដយនិរន�រភាពេនក�ុងតំបន់អសុី និងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ៃបតងរវងអសុីនិងអឺរ ៉ុប។ កម�វធីិេនះ
មានេគាលេដផ�ល់ជាេវទិកមួយ េដីម្បជំីរុញេគាលនេយាបាយនិងករអនុវត�ករេ្របី្របាស់និងករផលិតេដយនិរន�រភាព

(SCP) េនតំបន់អសុី និងេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងនិងកិច�សន�នាេនក�ុងចំេណាមអ�កពក់ព័ន�ក�ុងមូលដ� ន។ គេ្រមាង 

SWITCH-Asia SCP មានេគាលបំណងព្រងឹងករអនុវត�េគាលនេយាបាយ SCP េនថា� ក់ជាតិ។  

េគាលបណំងៃនរបាយករណ៍ 

េគាលបំណងៃនករវភិាគេគាលនេយាបាយេនះ គឺេដីម្បផី�ល់នូវករវភិាគលម�ិតអំពីេគាលនេយាបាយពក់ព័ន�នានា
េនកម�ុជា ែដលបង�លក�ណៈដល់ករសេ្រមចបាននូវករេ្របី្របាស់ និងផលិតកម�េដយនិរន�រភាព (SCP) េនក�ុងវសិ័យ

កត់េដរ េដយេផា� តសំខន់េទេលីករ្រគប់្រគងធនធាន សំណល់រងឹ សំណល់រវ និងលំហូរសរធាតុគីមី។ ករវភិាគេគាល
នេយាបាយេនះ សំេដជួយដល់អ�កេធ�ីេគាលនេយាបាយេនតម្រកសួងពក់ព័ន� ្រពមទងំអ�កពក់ព័ន�ដៃទេទៀត េដីម្បអីច

កំណត់បាន្របេសីរជាងមុននូវវសិ័យនានាែដលមានកលនុវត�ភាពស្រមាប់សកម�ភាពបែន�មេឆា� ះេទរក SCP។ េនក�ុង
ឯកសរេនះ អនុសសន៍េគាលនេយាបាយសំខន់ៗមួយចំនួននឹងផ�ល់ជូន ែដលអនុសសន៍ទងំេនះអច្រសបគា� េទនឹង

ប��ត�ិែដលមាន្រសប់ និងអទិភាពេគាលនេយាបាយែដលកំពុងេកីតមាន េដីម្បពីេន��នករផា� ស់ប�ូរេឆា� ះេទរក SCP េន
ក�ុងវសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា និងេដីម្បអីភិវឌ្ឍវសិ័យេនះឱ្យេដីរទន់ត្រម�វករេកីនេឡងីស្រមាប់ករអនុវត�ផលិតកម�េដយ

និរន�រភាពេនក�ុងទីផ្សោរពិភពេលក។ 

 

 

 

 

  



 

អ�កនិពន� ៖  

វទិ្យោស� នយុទ�ស�ស�បរសិ� នសកល (IGES) – Dwayne Appleby, Atsushi Watabe, Chika Aoki – Suzuki, 

Pham Ngoc Bao, Chen Liu, Caixia Mao និង Peter King។  

អង�ករអប់របំរសិ� ន និងែកៃច�សំណល់ (COMPOSTED) – េលក អុ៊ច ឫទី� និងេលក សំ ផល�  ស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យ

និងករស្រមបស្រម�ល ៖ Zinaida Fadeeva, Loraine Gatlabayan, Ply Pirom, SWITCH-Asia SCP Facility។  

េដយសហករជាមួយ ៖ ្រកសួងបរសិ� ន និង្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

       តមរយៈនាយកដ� នេសដ�កិច�ៃបតង ៃនអគ�នាយកដ� នេគាលនេយាបាយ និងយុទ�ស�ស� ្រកសួងបរសិ� ន 

 

គា្ំរទមូលនិធិេដយ៖ 
 

 

 

សហភាពអឺរ ៉ុប, កម�វធីិ SWITCH-Asia  
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េសចក�ីបដិេសធនទំ៍នួលខុស្រត�វ៖ ព័ត៌មាន និងមាតិកេនក�ុងរបាយករណ៍វភិាគេគាលនេយាបាយេនះគឺជាទំនួលខុស្រត�វ

ទងំ្រស�ងរបស់អ�កនិពន� េហយីមិនឆ�ុះប�� ងំពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ ៉ុបេឡយី។ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

មតិស� គមនព៍ីរដ�ម�ន�ី្រកសងួបរសិ� ន និង្របធាន្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចរីភាព   

 
  រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានេប�ជា� ចិត�យ៉ាងមុតមាចំំេពះករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព និងបរយិាបន�។ 

ស�ិតេនេ្រកមែផនករយុទ�ស�ស� ឆា� ២ំ០១៨-២០២៣ របស់្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព ករេ្របី្របាស់ 

និងផលិតកម�េដយនិរន�រភាព (Sustainable Consumption and Production-SCP) ស្រមាប់ទំនិញ និងេសវកម�

នានា គឺជាអទិភាពមយួក�ុងចំេណាមអទិភាពេសដ�កិច�ៃបតងជាេ្រចីនែដលរមួចំែណកដល់ករពរបរសិ� ន នងិ

សុខុមាលភាពសង�ម ទន�មឹនឹងករបេង�ីនភាព្របកតួ្របែជងែផ�កធុរកិច� នងិជំរុញនវនុវត�ន៍។ េដយមានករគា្ំរទ

ពីៃដគូ ្រកសួងបរសិ� នបានដក់ប��ូ ល SCP េទក�ុងេគាលនេយាបាយ និងគនំតិផ�ួចេផ�ីមនានាេដីម្បធីានាឱ្យមាន

ករអភិវឌ្ឍៃបតង នងិបរយិាបន�។ ក�ុងេគាលេដែកលំអករអនុវត� SCP េនក�ុងវស័ិយវយនភណ�  និងកត់េដរ គេ្រមាង

”េរៀបចំែផនទបីង� ញផ�ូវស�ីពី ករេ្របី្របាស់ នងិផលិតកម�េដយនិរន�រភាពេនកម�ុជា និងករអនុវត�គេ្រមាងបង� ញ

េដយេផា� តសំខន់េលី SCP និងេសដ�កិច�វលិជុំ (Circular Economy) េនក�ុងវស័ិយកត់េដរនិងវយនភណ� ” 

បានបន�កំណត់រកវធិានករ និងករអនុវត�េគាលនេយាបាយនានាេនែផ�កឧស្សោហកម�េឆា� ះេទរកករ្រគប់្រគង

សំណល់កន់ែត្របេសីរជាងមុន ្របសិទ�ផលៃនករេ្របី្របាស់ធនធាន និងលក�ណៈវលិជុំ។ របាយករណ៍េនះបង� ញ

អំពីវធិានករទងំអស់េនះេដយផ្សោរភា� ប់េទនឹងែផនទីបង� ញផ�ូវស�ីពី ករេ្របី្របាស់ និងផលិតកម�េដយនិរន�រភាព

េនកម�ុជា ឆា� ២ំ០២២-២០៣៥។ ភាគីពក់ព័ន�សំខន់ៗេនក�ុងវស័ិយបានចូលរមួចំែណកេនក�ុងករេរៀបចំរបាយ

ករណ៍េនះេដយចត់ទុកជាមូលដ� នស្រមាប់ករេធ�ីកររមួគា� េឆា� ះេទរកករសេ្រមចបាន SCP។ 

 

ខ�ុ ំសូមែថ�ងអណំរគុណដល់សហករទីងំឡាយ ែដលតំណាងឱ្យរជរដ� ភិបាល វស័ិយកត់េដរ និងវយនភណ�  

សហភាពអឺរ ៉ុប និងកម�វធិី SWITCH-Asia SCP និងអ�កជំនាញៃនកម�វធិីេនះ ែដលបានគា្ំរទដល់ករេរៀបចំ នងិ

េបាះពុម�ផ្សោយរបាយករណ៍េនះ។ ទន�ឹមនឹងេនះ ខ�ុ ំក៏សូមេលីកទឹកចិត�ផងែដរដល់្រគប់ភាគីពក់ពន័�ទងំអស់ 

សូមគា្ំរទដល់ករេលីកកម�ស់ឱ្យបានទូលំទូលយនូវ SCP និងករេបាះជំហនេឆា� ះេទរកឧស្សោហកម�ៃបតង នងិ

ករផា� ស់ប�ូរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេនកម�ុជា៕ 
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អក្សរកត ់ 
 

 

3Rs កត់បន�យ េ្របីេឡងីវញិ និងែកៃច� (សំណល់)   
ADB ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសុី  
ASEAN សមាគម្របជាជាតិអសុីអេគ�យ ៍ 
BFC គេ្រមាងេរងច្រកកន់ែត្របេសីរេនកម�ុជា  
CEAP ែផនករសកម�ភាពេសដ�កិច�វលិជំុ  
COMPED អង�ករែកៃច�សំរម និងករសិក្សោេនកម�ុជា  
CMT កត់-េដរ-ត្រមឹម 
CSR ទំនួលខុស្រត�វសង�មរបស់សជីវកម� 
DoPC នាយកដ� ន្រគប់្រគងករបំពុលបរសិ� ន  
EBA ទំនិញ្រគប់យ៉ាងេលីកែលងែតអវុធ  
EIA ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន  
EPR ទំនួលខុស្រត�វបែន�មរបស់អ�កផលិត 

ESIA ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់សង�ម និងបរសិ� ន 
EU សហភាពអឺរ ៉ុប 
EUR ្របាក់អឺរ ៉ូ - € 
FDI វនិិេយាគទុនផា� ល់ពីេ្រក្របេទស 

FTA កិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម�េសរ ី

GDP ផលិតផលក�ុង្រស�កសរុប 
GGGI វទិ្យោស� នអភិវឌ្ឍន៍ៃបតងសកល 
GHG ឧស�័នផ�ះក�� ក់ 
GMAC សមាគមេរងច្រកកត់េដរេនកម�ុជា  
IGES វទិ្យោស� នយុទ�ស�ស�បរសិ� នសកល  
ILO អង�ករពលកម�អន�រជាតិ 
ISO អង�ករស�ង់ដរភាវូបនីយកម�អន�រជាតិ 
JICA ទីភា� ក់ងរសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិជបុ៉ន 
LCA ករវយតៃម�អយុកលេ្របី្របាស់  
LFG ឧស�័នេនទីលនចក់សំរម 
MISTI ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ 
MoE ្រកសួងបរសិ� ន 
MoI ្រកសួងមហៃផ� 
MSDS ប�� ីទិន�ន័យសុវត�ិភាពសមា� រ 
MSW សំណល់រងឹក�ុងទី្រក�ង 

n.d. គា� នកលបរេិច�ទ 
NDC កររមួចំែណករបស់ជាតិេដីម្បអីនុវត�អនុស�� សហ្របជាជាតិស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ

 NDSP ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
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NESAP យុទ�ស�ស�និងែផនករសកម�ភាពបរសិ� នជាតិ 
 

 
 

NGO អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល 
NPCC មជ្ឈមណ� លផលិតភាពជាតិៃនកម�ុជា  
NSDP ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
NSPGG ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍៃបតង 
PA បូ៉លីេអមីដ (Polyamide) 
PE បូ៉លីេអទីែឡន (Polyethylene) 
PES Polyester 
PET polyethylene terephthalate, េឈ� ះគីមីរបស់ polyester 
PM សរធាតុបំពុលខ្យល់ (particulate matter) 
PP បូ៉លី្រប�ពីែឡន (polypropylene) 
PPCA រដ�បាលរជធានីភ�ំេពញ 
PVC បូ៉លីវនីីលក�រ (Polyvinyl chloride) 
RGC រជរដ� ភិបាលកម�ុជា 
RDF ឥន�នៈទញយកពីសំណល់ (refuse-derived fuel) 
REACH ករចុះប�� ី វយតៃម� អនុ�� ត និងរតឹត្បតិសរធាតុគីមី 
RMG ផលិតផលកត់េដរសេ្រមច 
SBTi គំនិតផ�ួចេផ�ីមែដលមានទិសេដែផ�កតមវទិ្យោស�ស� ឬេហកត់ SBT 
SCP ករេ្របី្របាស់ និងផលិតេដយចីរភាព 
SDG េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាពរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ  
SEZ តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស 
SSEZ តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស្រពះសីហនុ  
TATA កិច�្រពមេ្រពៀងជំរុញធុរកិច�និងសមធម៌ម៉ាកយេីហ TATA 
tCO2e េតនសមមូលៃនកបូនឌីអុកសុីដ 
TEST ករេផ�របេច�កវទិ្យោអំេណាយផលល�ដល់បរសិ� ន  
TSCA ច្បាប់្រគប់្រគងសរធាតុពុល (សហរដ�អេមរកិ) 
TWG ្រក�មករងរបេច�កេទស 
UNDP កម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍សហ្របជាជាតិ  
UNEP កម�វធីិបរសិ� នសហ្របជាជាតិ 
UNFCCC អនុស�� ្រកបខ័ណ� សហ្របជាជាតិស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 
UNIDO អង�ករសហ្របជាជាតិេដីម្បអីភិវឌ្ឍន៍ឧស្សោហកម� 
US សហរដ�អេមរកិ 
USD ដុល� រសហរដ�អេមរកិ 
WWF អង�ករមូលនិធិសកលស្រមាប់ធម�ជាតិ (WWF)  
WRAP អង�ករ Worldwide Responsible Accredited Production 
WTP េរងច្រក្រប្រពឹត�កម�ទឹក 
ZDHC កម�វធីិពំុមានករបេ�� ញសរធាតុគីមីែដលមានេ្រគាះថា� ក់ 
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១. េសចក�េីផ�ម 
 

 

១.១ វត�ុបណំង  

វត�ុបំណងៃនរបាយករណ៍េនះ គឺេដីម្បផី�ល់នូវករវភិាគអំពីបរយិាកសេគាលនេយាបាយបច�ុប្បន�ស្រមាប់ករ     

ផលិតសេម��កបំពក់េនកម�ុជា េដយអនុវត�ករពិនិត្យេមីល្របព័ន�ទងំមូលេដីម្បកំីណត់រកប�� ្របឈម និងកលនុ
វត�ភាពស្រមាប់ករេលីកកម�ស់និរន�រភាពរបស់វសិ័យេនះ។ េដីម្បរីក្សោភាព្របកួត្របែជងៃនវសិ័យកត់េដររបស់កម�ុជា

េនេលីទីផ្សោរពិភពេលកករផា� ស់ប�ូរេឆា� ះេទរកគន�ងករេ្របី្របាស់ និងផលិតកម�េដយនិរន�រភាព (SCP) គឺជាករចបំាច់ 
និងមិនអចេជៀសផុតបានេឡយី។ SCP ្រត�វបានេគចត់ទុកថាជា្រកបខ័ណ� ដ៏សំខន់មួយស្រមាប់ករសេ្រមចបាននូវ

ផល្របេយាជន៍សង�មនិងេសដ�កិច� និងករកត់បន�យបន�ុកបរសិ� នរបស់វសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា។  

ដូេច�ះ របាយករណ៍វភិាគេគាលនេយាបាយេនះេផា� តេទេលីលក�ខណ� ត្រម�វ SCP សំខន់ៗ េនក�ុងវសិ័យកត់

េដររបស់កម�ុជា ដូចជា ករេ្របី្របាសវ់ត�ុធាតុេដីមេដយនិរន�រភាព ដំេណីរករផលិតកម�្របកបេដយ្របសិទ�ផល និងករ
្រគប់្រគងសំណល់ក�ុងេនាះរប់ប��ូ លទងំសំណល់រងឹ និងករេធ�ី្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់។ របាយករណ៍េនះប�� ប់េដយ

ភា� ប់ជាមួយនូវអនុសសន៍េគាលនេយាបាយមួយចំនួនែដលេផា� តេលីករែកលំអ ករតមដន និងករអនុវត�បទប្ប��ត�ិ
នានា ករេ្របី្របាស់ធនធាន សំណល់រងឹ និងករេធ�ី្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់្របកបេដយនិរន�រភាព និងវធិានករ SCP ដៃទ
េទៀតែដល្រត�វករចបំាច់ជាបនា� ន់េនក�ុងវសិ័យកត់េដរេន្របេទសកម�ុជា។ 

 

១.២ វិសលភាពៃនករវភិាគ 
្របេទសកម�ុជាគឺជា្របេទសនាេំចញសេម��កបំពក់ និងែស្បកេជីងធំជាងេគទី៨េនេលីពិភពេលក ែដលជា 

វសិ័យមួយមានលក�ណៈសកលភាវូបនីយកម� អន�រជាតិភាវូបនីកម� អន�រទំនាក់ទំនង និងមានភាព្របកួត្របែជងខ�ស់។ 

ទីផ្សោរនាេំចញសំខន់ៗ ដូចជា សហរដ�អេមរកិ និងសហភាពអឺរ ៉ុប កំពុងបេង�ីនករអនុវត�េគាលនេយាបាយេដីម្បែីក
លំអផលប៉ះពល់ដល់បរសិ� ន និងសុខភាពែដលបណា� លមកពីករនាចូំលរបស់ពួកេគ ដូេច�ះករអនុេលមតម

លក�ខណ� ត្រម�វស្រមាប់ករផលិត និងករេ្របី្របាស់េដយនិរន�រភាពគឺមានសំខន់ចបំាច់បំផុត ្របសិនេបីកម�ុជា្រត�វរក្សោ
តួនាទីរបស់ខ�ួនេនក�ុងវសិ័យកត់េដរសកល។ ករផា� ស់ប�ូរេទរកករេ្របី្របាស់ និងករផលិតេដយចីរភាព គឺជាករ

ចបំាច់ និងជាមិនអចេជៀសផុត។ ដូេច�ះ របាយករណ៍វភិាគេគាលនេយាបាយេនះេផា� តេលីលក�ខណ� ត្រម�វ SCP សំខន់ៗ 
េនក�ុងវសិ័យកត់េដររបស់កម�ុជា ដូចជា ករេ្របី្របាស់វត�ុធាតុេដីម្របកបេដយនិរន�រភាព ដំេណីរករផលិតកម�្របកប

េដយ្របសិទ�ផល និងករ្រគប់្រគងសំណល ់ក�ុងេនាះរប់ប��ូ លទងំករេធ�ី្រប្រពឹត�កម�សំណល់រងឹ និងសំណល់រវផងែដរ។ 
របាយករណ៍េនះ ប�� ប់េដយផ�ល់អនុសសន៍េគាលនេយាបាយមួយចំនួនស�ីពី ករេ្របី្របាស់ធនធានេដយ្របកប

េដយនិរន�រភាព ករេធ�ី្រប្រពឹត�កម�សំណល់រងឹ និងសំណល់រវ និងវធិានករ SCP ដៃទេទៀតែដល្រត�វករចបំាច់ជា
បនា� ន់េនក�ុងវសិ័យេនះេនកម�ុជា។  

 ជំពូកទី១ សេង�បអំពីទិដ�ភាពេសដ�កិច�សង�មៃនវសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា ែដលរកចំណូលបានេស�ីនឹង១៩% ៃន 
GDP របស់ជាតិ មានចំនួន្របែហល ៧២% ៃនតៃម�នាេំចញសរុបរបស់ជាតិ (វទិ្យោស� នអភិវឌ្ឍន៍ៃបតងសកល 

ឆា� 2ំ018) និងជា្របភពករងរចម្បងរបស់្របេទស (Geres, ឆា� 2ំ021)។ ម៉ាកយេីហសេម��កបំពក់ពិភពេលកធំៗ 

ដូចជា Adidas, Gap, H&M, Marks and Spencer, Nike, Tesco, UNIQLO និង Zara សុទ�ែតមានែខ្សចង� ក់
ផលិតកម�របស់ខ�ួនេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េយាងតមតួេលខថ�ីបំផុតពី្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និង

នវនុវត�ន៍ (MISTI) បច�ុប្បន� មាន្រក�មហុ៊ន្របែហល ៣,៩៣៦ ែដលកំពុង្របតិបត�ិករេនក�ុងវសិ័យកត់េដរ និងវយ
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នភណ� េនកម�ុជា (MISTI, pers. Comm.)។ ក�ុងចំេណាមចំនួនេនះ មានេរងច្រកខ� តធំៗចំនួន៧៩២  និងសហ

្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យមចំនួន ៣,១៤៤។ ខណៈែដលកម�ុជាគឺជា្របេទសមួយស�ិតក�ុងចំេណាម្របេទសមានេសដ�កិច�
លូតលសេ់លឿនបំផុតេនក�ុងតំបន់អស៊ន ្របាក់ឈ�ួលេនក�ុងវសិ័យកត់េដរគឺេនមានក្រមិតទបេនេឡយី។ ្របករ

េនះបង� ញពីប�� ្របឈម និងឱកស ខណៈែដលទីផ្សោរនាេំចញសំខន់ៗទមទរនូវករផលិតែដលកន់ែតមាននិរន�រ
ភាព និង្រកមសីលធម៌ពីសំណាក់អ�កផ�ត់ផ�ង់ ក�ុងេនាះរមួប��ូ លទងំលក�ខណ� ករងរែដល្របេសីរជាងមុនស្រមាប់កម�

ករេរងច្រកផងែដរ។ សមា� ធៃនករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�េលឿន និងត្រម�វករពីទីផ្សោរសកលេលកែដលមានករែ្រប្រប�ល េធ�ី
ឱ្យករផា� ស់ប�ូរេទរកគន�ងករេ្របី្របាស់ និងផលិតកម�េដយនិរន�រភាពេនកម�ុជាគឺជាេរឿងែដលេជៀសមិនរចួ។  

សវតរែដលចបំាច់េដីម្បយីល់អំពីរេបៀបែដលកម�ុជាបានក� យជា្របេទសផលិតសេម��កបំពក់ និងែស្បកេជីង
ែដលមានភាពទក់ទញបំផុត រមួជាមួយនឹងព័ត៌មានលម�ិតេពញេលញពក់ព័ន�នឹងប�� សង�ម បរសិ� ន និងករេ្របី

្របាសេ់នក�ុងវសិ័យកត់េដរ ្រត�វបានបរយិាយេនក�ុងជំពូកទី២។ េរងច្រកេនកម�ុជាេធ�ីករងរចម្បងេលីដំេណីរករ
្រជលក់ពណ៌ និងេដរសេ្រមច និងផ�ុ ំ (េដរ) េនក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់សេម��កបំពក់ េហយីកម�ុជាពឹងែផ�កេលីវយនភណ�

នាចូំល ែដលភាគេ្រចីនបំផុតនាចូំលពី្របេទសចិន (Rastogi, ឆា� 2ំ018; GGGI ឆា� 2ំ018b)។ ផលប៉ះពល់បរសិ� នធំៗ

បណា� លមកពីថាមពល (ក�ុងេនាះរប់ប��ូ លទងំករបេ��ញឧស�័នផ�ះក�� ក់ (GHG)) ករេ្របី្របាស់ទឹក និងវត�ុធាតុ
េដីម និងសំណល់រងឹ និងទឹកកខ�ក់ែដលបេង�ីតេចញពីករផលិតក�ុងឧស្សោហកម� ែដលរមួមានដូចជា្រកណាត់ ែស្បក ជ័រ

ែដលេបាះេចល សំណល់ពីវត�ុធាតុេដីម ភក់ និងទឹកកខ�ក់ពីឧស្សោហកម�។ ទឹកែដលេ្របីេនក�ុងេរងច្រក្រជលក់ពណ៌ 
និងេបាកគក់បានក� យជា្របភពបំពុលបរសិ� នដ៏ធំមួយេនកម�ុជា។ ភាគេ្រចីនៃនសំណល់ឧស្សោហកម�ែដលផលិតេដយ    

វសិ័យេនះចុងប�� ប់នឹង្រត�វយកេទេចលេនទីលនចក់សំរម។ េដយសរែតសំណលឧ់ស្សោហកម�ពីេរងច្រកកត់េដរ
ពំុ្រត�វបាន្រគប់្រគង្រតឹម្រត�វ ករេ្របី្របាស់េឡងីវញិ និងករៃច�េ្របីស្រមាប់េគាលបំណងេផ្សងៗៃនសំណល់ទងំេនះបាន

េកីតមានេឡងីកន់ែតេ្រចីន ក�ុងេនាះរប់ប��ូ លទងំករេ្របី្របាស់សំណល់េនះជាឥន�នៈដុតេនតមឡឥដ�នានា។  

េដយសរែតវសិ័យកត់េដរកម�ុជាភាគេ្រចីន្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយមូលធនបរេទស េហយីផលិតផល្រត�វបាន

នាេំចញភាគេ្រចីន អ�កេ្របី្របាស់ក�ុង្រស�កេនកម�ុជា មិនអចេលីកកម�ស់ករេ្របី្របាស់សេម��កបំពក់កត់េដរេដយ         
ចីរភាព្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេនាះេឡយី។ គន�ងេ្របី្របាស់ និងផលិតេដយគា� ននិរន�រភាពភាគេ្រចីនែដលកំពុងេកីន

េឡងីេនក�ុងវសិ័យវយនភណ� ពិភពេលកអចពក់ព័ន�នឹងសេម��កបំពក់មូ៉ដទន់សម័យេលឿន (fast fashion) ែដលបាន
ក� យជាកង�ល់ដ៏ធំមួយស្រមាប់ករសេ្រមចបាននូវករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពេនក�ុងវសិ័យវយនភណ� ។ ត្រម�វករ

ជាក់ែស�ងឱ្យមានករេ្របី្របាស់េដយនិរន�រភាព នឹង្រត�វពឹងែផ�កេលីករផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថរបស់អ�កេ្របី្របាស់េនក�ុង
្របេទសែដលជាទិសេដៃនករនាេំចញ បុ៉ែន� ករេលចេឡងីនូវមូ៉ដសេម��កបំពក់ទន់សម័យេលឿនែដលធូរៃថ�បានេធ�ី
ឱ្យគន�ងៃនករេ្របី្របាស់សេម��កបំពក់េនទូទងំសកលេលក មានករផា� ស់ប�ូរយ៉ាងខ� ងំេឆា� ះេទរកករទិញរហ័ស 
ករៃច�មូ៉ដផលិតផលស្រមាប់រយៈេពលខ�ីៗ និងគំរូៃនករេបាះេចលឆាប់រហ័សែដល្របករេនះគឺជាេរឿងអកុសលមួយ។ 

និនា� ករេនះចបំាច់្រត�វែតផា� ស់ប�ូរេដីម្បឱី្យក� យេទជាដំេណីរវលិជំុ។ សូមេមីលឧទហរណ៍ស�ីពីគំនិតផ�ួចេផ�ីមែខ្សចង� ក់

ផ�ត់ផ�ង់វជិ�មានរបស់សម�័ន�វយនភណ� េដយនិរន�រភាព (Sustainable Apparel Coalition(https://apparelcoalition.org)។  

វធីិមួយេដីម្បកីត់ផា� ច់ែខ្សចង� ក់ករេ្របី្របាស់ និងផលិតកម�ែដលគា� ននិរន�រភាព គឺតមរយៈកម�វធីិវ�ិ� បនប្រតកម� 

និងបិទស� កែដលនឹងផ�ល់លទ�ភាពឱ្យអ�កេ្របី្របាស់អចេមីលដឹងពីផលិតផលែដលប៉ះពល់ដល់បរសិ� ន និងជួយឱ្យ
ពួកេគអចេ្រជីសេរសីនូវផលិតផលែដលមានអំេណាយផលដល់បរសិ� ន និងមានទំនួលខុស្រត�វែផ�កេសដ�កិច�សង�ម។ 

ករបិទស� កសមា� ល់ែបបេនះអចប��ូ នស�� ដលែ់ខ្សចង� ក់ផលិតកម�តមរយៈអ�កេ្របី្របាស់េទដល់អ�កផលិត េដយ
ប��� បឥទ�ិពលេទេលី្របេភទៃនវធីិផលិតកម�េដយនិរន�រភាព ែដល្រក�មហុ៊ននានានឹងស�ះែស�ងយកមកអនុវត�។ បុ៉ែន�

េដយសរែតករចូលរមួេនក�ុងកម�វធីិបិទស� ក ជាេរឿយៗគឺ្រត�វករចំណាយេ្រចីន កតព�កិច�ៃនវ�ិ� បនប្រតកម�និងបិទ

https://apparelcoalition.org/
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ស� កសមា� ល់អចនឹងក� យជារបាងំពណិជ�កម�បែន�មមួយេទៀត ែដលររងំ្រក�មហុ៊នកម�ុជាមិនអចចូលេទដល់ទីផ្សោរ

សកល។ ដូេច�ះ កិច�្របឹងែ្របងខ� ងំក�  និងឆាប់រហ័សេនក�ុងបណា� ្របេទសអភិវឌ្ឍន៍េដីម្បែីកលំអភាពអចកំណត់រក
្របភពបាន និងកត់បន�យផលប៉ះពល់បរសិ� នពីផលិតកម�សេម��កបំពក់កត់េដរមានឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំេលីវសិ័យកត់

េដរេនកម�ុជា។ 

ទីផ្សោរនាេំចញ និងម៉ាកយេីហធំៗកំពុងអនុវត�វធិានករ SCP យ៉ាងទូលំទូលយ ែដលផ�ល់ផលប៉ះពល់និង

ប�� ្របឈមចំេពះវសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា។ ឧទហរណ៍ យុទ�នាករកត់បន�យសរធាតុគីមីេ្រគាះថា� ក់េនក�ុងវសិ័យ
វយនភណ� កំពុង្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេនក�ុងបណា� ្របេទសអឺរ ៉ុប។ េន្របេទសដណឺម៉ាក ហ� ងំឡង់ ស៊ុយែអត និងច្រក

ភពអង់េគ�ស អ�កេ្របី្របាស់ទទួលបានករែណនាឱំ្យេ្របី្របាស់េឡងីវញិនូវសេម��កបំពក់របស់ពួកេគ និងទិញសេម��ក
បំពក់ែដលេគេ្របីរចួ (ជជុះ) ឬែដលៃច�មូ៉ដេឡងីវញិ។ មានផ្សោរតម្របព័ន�អនឡាញែដលលក់សេម��កបំពក់សម័យ

មុនេសវជួលសេម��កបំពក់ែផ�កតមករជាវ បណា� ល័យសេម��កបំពក់ ករបរចិ� គសេម��កបំពក់ ករជួសជុលេដយ
ជួបជំុេនហងកេហ� (repair cafe) និងផ្សោរស្រមាប់ផា� ស់ប�ូរសេម��កបំពក់។ សមា� រផលតិជាសេម��កបំពក់ែដលេ្របីរចួ 

ក៏អចែកៃច�េទជាផលិតផលេផ្សងេទៀត េដយអនុវត�នូវវធីិស�ស�េសដ�កិច�វលិជំុ (circular economy approach)។ 

េនក្រមិត្រក�មហុ៊ន ្រក�មហុ៊ន H&M េនកម�ុជាដក់េគាលេដសេ្រមចឱ្យបាននូវករេ្របី្របាស់ថាមពលកេកីតេឡងីវញិ 
១០០% េន្រតឹមឆា� ២ំ០៣០ កត់បន�យករេ្របី្របាស់ទឹកេនក�ុងផលិតកម�ឱ្យបាន ២៥% េន្រតឹមឆា� ២ំ០២២ (េ្របៀប

េធៀបនឹងទឹកែដលេ្របី្របាស់េនឆា� ២ំ០១៧) សេ្រមចឱ្យបានសំណល់ែដលប��ូ នេទទីលនចក់សំរមឱ្យបានសូន្យ
េន្រតឹមឆា� ២ំ០២៣ និងសេ្រមចឱ្យបានអ្រតេ្របី្របាស់ ៣០% ៃនករបេ��ញសរធាតុគីមីេ្រគាះថា� ក់េស�ីសូន្យ និង

ក្រមិតសរធាតុគីមី ១-៣ េន្រតឹមឆា� ២ំ០២១។ មួយវញិេទៀត ករនាេំចញសេម��កបំពក់ជជុះេដយគា� នករ្រគប់្រគង
េទកន់បណា� ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍបានក� យជាទ្រមង់មួយេទៀតៃនករេចលសំរមជាអន�រជាតិ ែដល្រសេដៀងគា� េទ

នឹងសំណល់េអឡចិ្រត�និក និងបា� ស�ិកផងែដរ។  

បទបង� ញអំពីបរយិាកសេគាលនេយាបាយែដលមាន្រសប់េនកម�ុជា េនក�ុងជំពូកទី៣ គូសប�� ក់ថា ្របេទស

កម�ុជាកំពុងសេ្រមចបានវឌ្ឍនភាពជាលំដប់េឆា� ះេទរក SCP េនក�ុងវសិ័យកត់េដរ។ េគាលនេយាបាយនានាែដល
បានដក់េចញចប់តងំពីឆា� ២ំ០១២មក បាននិងកំពុងជំរុញវសិ័យេនះេទតមទិសេដ្រតឹម្រត�វេហយី។ ឧទហរណ៍រមួ

មានដូចជា ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP) ឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ ែដលដក់េចញនូវយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍
មួយេដីម្បេីធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវភាព្របកួត្របែជង បេង�ីតតៃម�បែន�ម បេង�ីតវសិ័យគា្ំរទ និងអភិវឌ្ឍជាែខ្សចង� ក់គុណ

តៃម�េនក�ុងវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់និងែស្បកេជីង។ យុទ�ស�ស�និងែផនករសកម�ភាពបរសិ� នជាតិស្រមាប់ឆា� ំ
២០១៦-២០២៣ ែដលបានេលីកកម�ស់េគាលនេយាបាយ្រគប់្រគងសំណល់របស់កម�ុជា និងដក់ឱ្យអនុវត�យន�ករ

ែផ�កេលីទីផ្សោរដូចជា ៃថ�ទីលនចក់សំរម និងៃថ�ដុតសំរម ករបង់្របាក់ស្រមាប់ករេចលសំរម និងគេ្រមាងទំនួល
ខុស្រត�វបែន�មរបស់អ�កផលិត និងែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ៃបតងស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៣-២០៣០ ែដលកំណត់ 

និងប�� ក់អំពីតួនាទីរបស់្រកសួងបរសិ� ន (MoE) េដីម្បអីនុវត�សកម�ភាពជាេ្រចីន ដូចជា ករ្រគប់្រគងធនធាន និង

សំណល់ ករ្រគប់្រគង់ករបំពុលបរសិ� ន និងករអនុវត�កម�វធីិ កត់បន�យ េ្របី្របាស់េឡងីវញិ ែកៃច�េឡងីវញិ (៣Rs)។  

ែផ�កសំខន់មួយៃនវធីិស�ស�ៃនរបាយករណ៍េនះបានរមួប��ូ លនូវករសមា� សន៍េដយផា� ល ់ឬករសមា� សន៍តម

អនឡាញជាមួយភាគីពក់ព័ន�សំខន់ៗមកពីរដ� ភិបាល ្រក�មហុ៊ន និងអង�ករនានា េដីម្បទីទួលបានព័ត៌មានេដយ
ផា� ល ់និងករយល់ដឹង្របេសីរជាងមុនអំពីប�� ្របឈមចំេពះមុខ និងេដីម្បែីចករែំលកគំនិតផ�ួចេផ�ីមថ�ីៗ និងសកល្បង

នូវេគាលនេយាបាយមួយចំនួនែដលអចអនុវត�បាន។ កររកេឃញីសំខន់ៗមួយចំនួនពីកិច�សមា� សន៍ជាមួយអ�កពក់
ព័ន� ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងជំពូកទី៤ ក�ុងេនាះរមួមានកររកេឃញីថា ្រគប់ភាគីទងំអស់ទទួលស� ល់ភាពចបំាច់ៃនករ

តមដន និងករអនុវត�ឱ្យបានកន់ែត្របេសីរែថមេទៀតនូវបទប្ប��ត�ិនានា ករទទួលបាននូវេហដ� រចនាសម�័ន�ស្រមាប់
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ករ្របមូលមកវញិ និងករេ្របី្របាស់េឡងីវញិនូវសំណល់េនមានចំណុចខ�ះខតេនេឡយី េហយីភាពជាៃដគូ្រត�វករជា

ចបំាច់ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ និងែកលំអេហដ� រចនាសម�័ន� និងករអនុវត�នានា។ ភាគីពក់ព័ន�ជាេ្រចីនកំពុងេធ�ីករងរេលី
ប�� ទងំេនះ និងកំពុងជួយវសិ័យេនះេ្រតៀមលក�ណៈេដីម្បកំីេណីននាេពលអនាគត ក�ុងេនាះរមួមានដូចជា MISTI និង 

MoE។ 

ែផ�កតមស� នភាពបច�ុប្បន�ៃនវសិ័យកត់េដរ េគាលនេយាបាយ ច្បាប់និងបទប្ប��ត�ិែដលមាន្រសប់ និងកិច�

សមា� សន៍ន៍ជាមួយភាគីពក់ព័ន�សំខន់ៗ គមា� តមួយចំនួនពក់ព័ន�នឹង SCP ្រត�វបានកំណត់េនក�ុងជំពូកទី៥។ ទីមួយ 
សំណល់ទងំអស់្រត�វបានដក់លយឡគំា�  ្របមូល និងដឹកជ��ូ នយកេទចក់េនទីលនចក់សំរមេដយពំុមានករ

ែញក ឬេធ�ី្រប្រពឹត�កម�សម្រសបអ�ីេឡយី។ ទីពីរ ករអនុវត� ៣R េនមានក្រមិតទប និងពក់ព័ន�ជាចម្បងែតជាមួយនឹង
កម�ករេ្រក្របព័ន�េនក�ុងទី្រក�ង ែដលពំុទទួលបានករករពរពីផលប៉ះពលសុ់ខភាព និងករបំពុលបរសិ� នេឡយី។ ទីបី 

ផលិតផលវយនភណ� ពិបាកក�ុងករែកៃច�េបីេ្របៀបេធៀបនឹងផលិតផលដៃទេទៀត។ ទីបួន ្រក�មហុ៊នេនែខ្សចង� ក់ខង
េលីគួរែតេ្របី្របាស់ករេរៀបចំរចនាែដលមានេម្រតីភាពបរសិ� ន និងេជៀសវងនូវសមា� រនិងកររចនាទងំឡាយណាែដល

មានប�� ចំេពះែផ�កខងេ្រកមៃនែខ្សចង� ក់។  

របាយករណ៍ក៏កត់សមា� ល់អំពីគំរូអនុវត�ន៍ល�ៗ ជាេ្រចីនេនជំុវញិពិភពេលក និងពីបណា� ្របេទសជិតខង េន
ក�ុងជំពូកទី៦។ ឧទហរណ៍ េន្របេទសេវៀតណាម អង�ករមូលនិធិសកលស្រមាប់ធម�ជាតិ (WWF) បានេធ�ីករ

ជាមួយសមាគមកត់េដរ និងវយនភណ� េវៀតណាម េដីម្បេីស�ីេឡងីនូវែផនទីបង� ញផ�ូវយុទ�ស�ស� ែដលរមួប��ូ លករ
បេង�ីតភាពជាៃដគូស�ីពីទឹកេនក�ុងវសិ័យវយនភណ�  េដយដក់ឱ្យអនុវត�នូវករសន្សសំំៃចទឹក ែកលំអគុណភាពទឹកេន

េលីដីតមរយៈឧត�មានុវត�ន៍េនក�ុងករ្រគប់្រគងសរធាតុគីមីនិងសំណល់រវ ករកសងសមត�ភាព និងកម�វធីិេ្របី្របាស់
ទឹកឆា� តៃវ។ សហភាពអឺរ ៉ុប (EU) បានអនុម័តែផនករសកម�ភាពេសដ�កិច�វលិជំុនិងកំពុងបេង�ីយយុទ�ស�ស� EU មួយ

ស្រមាប់ផលិតផលវយនភណ� ។ ្របេទសហុល�ង់បានអនុម័តកម�វធីិេគាលនេយាបាយមួយស្រមាប់ឧស្សោហកម�វយន
ភណ� វលិជំុ (ឆា� ២ំ០២០-២០២៥) ែដលេ្រកមកម�វធីិេនះ គំរូអជីវកម�ែបបេសដ�កិច�វលិជំុនឹងក� យជាករអនុវត�ស�ង់

ដរេនក�ុងវសិ័យេនះ។ អនុស�� ្រកបខ័ណ� សហ្របជាជាតិស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ (UNFCCC) បានដក់េចញ
នូវធម�នុ��ឧស្សោហកម�សេម��កបំពក់មូ៉ដទន់សម័យ ក�ុងេគាលបំណងេដីម្បសីេ្រមចបាននូវករបេ��ញឧស�័នពុល

ក្រមិតសូន្យ េន្រតឹមឆា� ២ំ០៥០។ គំនិតផ�ួចេផ�ីមវសិ័យឯកជនមួយចំនួន រមួមាន Make Fashion Circular, កតិក
ស�� សេម��កបំពក់មូ៉ដ (Fashion Pact), សម�័ន�វយនភណ� ្របកបេដយចីរភាព ករផា� ស់ប�ូរវយនភណ�  និងកម�វធីិ 

Roadmap to Zero ែដល្រត�វបានពណ៌នាេនខងេ្រកម។  

េដយែផ�កេលីស� នភាពបច�ុប្បន�ៃនវសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា និងគំរូអនុវត�ន៍ល�ៗ ជាអន�រជាតិ អនុសសន៍េគាល

នេយាបាយមួយចំនួន្រត�វបានេស�ីេឡងីេនក�ុងជំពូកទី៧។ អនុសសន៍ទងំេនះ្រត�វបានេរៀបចំេទតម្របធានបទ និង
រមួប��ូ លនូវអនុសសន៍ក្រមិតខ�ស់ ករតមដននិងករអនុវត� ករ្រគប់្រគងសំណល់ឧស្សោហកម� ករអភិវឌ្ឍវសិ័យ

កត់េដរ ករជំរុញវសិ័យកត់េដរ និងករកសងចំេណះដឹងនិងសមត�ភាព។
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ជំពូកទ ី
០២ 

 

ទិដ�ភាពទេូទៃនបរបិទសង�ម និងេសដ�កិច� 

ៃនវិសយ័កត់េដរេនកម�ុជា  
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២. ទិដ�ភាពទូេទៃនបរបិទសង�មនិងេសដ�កិច� ៃនវសិយ័កតេ់ដរេនកម�ជុា 
 

 
 

២.១ វិសយ័កតេ់ដរេនក�ងុករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សង�មរបសក់ម�ជុា 
កម�ុជាគឺជា្របេទសអសុីអេគ�យមួ៍យែដលស�ិតេនេលីឧបទ�ីបឥណ�ូ ចិនភាគខងត្ូបង ែដលមានៃផ�ដី ១៨១,០៣៥គម២ 

(Patel, ឆា� 2ំ018)។ ក�ុងចំេណាម្របជាជនសរុប ១៦,៤៨លននាក់ ៣១% គឺជា្របជាជនែដលរស់េនតមទី្រក�ង 

(វទិ្យោស� នជាតិស�ិតិ ឆា� 2ំ017)។ េសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជាបានក� យជា េសដ�កិច�ែដលមានកំេណីនេលឿនបំផុត
មួយេនក�ុងតំបន់អសុីបូព៌ ៖ ចេនា� ះឆា� ២ំ០១១ ដល់ឆា� ២ំ០១៩ កំេណីន GDP ្របចឆំា� មំានអ្រតេលីស៦% ដូចែដល

បានបង� ញេនក�ុងរូបភាពទី១ (ធនាគារពិភពេលកឆា� 2ំ020)។ ចំែណកេសដ�កិច�ៃនវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ និង
ែស្បកេជីងមានទំហធំំគួរសមជាពិេសស េនក�ុងករនាេំចញ ែដលបានេកីនេឡងីពី ៨,៤% េនឆា� ២ំ០១៧ ដល់ 

១៧,៧% េនឆា� ២ំ០១៨ ដូចែដលបានបង� ញេនក�ុងរូបភាពទី២ (ធនាគារពិភពេលក ឆា� 2ំ019)។ កម�ុជា គឺជា
្របេទសនាេំចញសេម��កបំពក់ និងែស្បកេជីងធំជាងេគទី៨ េនេលីពិភពេលក។ េលីសពីេនះេទៀត វសិ័យកត់េដរេន

កម�ុជាគឺជា្របភពចម្បងៃនចំណូលរដ� និងជាវសិ័យផ�ល់ករងរធំជាងេគបំផុត។ េនឆា� ២ំ០១៩ វសិ័យេនះែតមួយបាន
រមួវភិាគទនដល់េទ ១៧% ៃនកំេណីន GDP ជាក់ែស�ងរបស់កម�ុជា េដយផ�ល់ករងរដល់កម�ករ កម�ករនីិ 

៩៤១,០០០នាក់ េស�ីនឹង ១០,៧% ៃនកមា� ងំពលកម�ជាតិសរុប និង ២១% ៃនករងរែដលផ�ល់្របាក់ឈ�ួល (ធនាគារ
ពិភពេលក ឆា� 2ំ020)។ 

 

  

រូបភាពទី 1៖ វភិាគទនរបស់វសិ័យនានាចំេពះ
កំេណីន GDP េនកម�ុជា (ភាគរយ)  
្របភព ៖ ធនាគារពិភពេលក (ឆា� 2ំ020) ែផ�កេលអីជា� ធរ
កម�ុជា និងករប៉ាន់ស� នរបស់ធនាគារពិភពេលក។ 

រូបភាពទី 2៖ ករនាេំចញសេម��កបំពកនិ់ងែស្បកេជីង
តម្របេទសទិសេដនាេំចញសំខន់ៗ (ជាលនដុល� រ
អេមរកិ) 

្របភព ៖ ធនាគារពិភពេលក (ឆា� 2ំ019) ែផ�កេលី 
អជា� ធរកម�ុជា

ករ

ព្យោករណ៍ 

កសិកម� 

េសវកម� 

ឧស្សោហកម� 

ពន�ដកឧបត�ម�ធន 

ម
ក

រ
-1

7 

មី
នា

-1
7 

ឧ
ស

ភា
-1

7 

ក
ក

�ដ
-1

7 

ក
�

�-
17

 

វចិ
�ិក

-1
7 

ម
ក

រ
-1

8 

មី
នា

-1
8 

ឧ
ស

ភា
-1

8 

ក
ក

�ដ
-1

8 

ក
�

�-
18

 

វចិ
�ិក

-1
8 

េផ្សងៗ 

សហភាពអឺរ ៉ុប 

្របេទសជប៉ុន 

សហរដ�អេមរកិ 

សរុប (YTD/ y/y ករែ្រប្រប�លជាភាគរយ RHS) 

្របភព៖ ករប៉ានស� នរបស់អជា� ធរកម�ុជា និងបុគ�លិកធនាគារពិភពេលក 

ចំណា៖ំ e= ករប៉ានស� ន p/proj= ករព្យោករណ៍ 
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កំេណីនេសដ�កិច� និងករអភិវឌ្ឍេនកម�ុជាពឹងែផ�កខ� ងំេទេលីមូលធន និងទីផ្សោរេ្រក្របេទស។ េនឆា� ២ំ០១៨ 

វនិិេយាគទុនផា� ល់ពីេ្រក្របេទស (FDI) ្រត�វបានប៉ាន់ស� នថាមានចំនួន៣បី៊លនដុល� រអេមរកិ ែដលេស�ីនឹង 
១៣,៤% ៃន GDP។ ្របេទសចិនគឺជាវនិិេយាគិនធំជាងេគបំផុត េដយវនិិេយាគ្របែហលបីភាគបួនៃន FDI សរុប េន

ក�ុង្របេទសកម�ុជា (ធនាគារពិភពេលក ឆា� 2ំ019)។ ត្រម�វករសេម��កបំពក់សកលេលកែដលេកីនេឡងីបានរមួ
ចំែណកដល់កំេណីនយ៉ាងឆាប់រហ័សៃនវសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា។ ទីផ្សោរេសដ�កិច�របស់្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា សហ

ភាពអឺរ ៉ុប ជបុ៉ន និងសហរដ�អេមរកិគឺជាកត� ដ៏សំខន់ែដលជំរុញកំេណីនវសិ័យកត់េដរ ដូចែដលបានបង� ញេនក�ុង
រូបភាពទី២។ ករនាេំចញសេម��កបំពក់កត់េដរមានទំហ្ំរបែហល ៨០% ៃនករនាេំចញសរុបរបស់កម�ុជាេទកន់ទី

ផ្សោរសហភាពអឺរ ៉ុប េនេ្រកមកម�វធីិអនុេ្រគាះពន� EBA របស់អឺរ ៉ុប ែដលបានផ�ល់លទ�ភាពចូលេទទីផ្សោរសហភាពអឺរ ៉ុប
េដយករអនុេ្រគាះពន� និងគា� នករកំណត់កូត ចប់តងំពីឆា� ២ំ០០១មកេម�៉ះ។ ករដក EBA មួយែផ�កពីកម�ុជាចប់ពី

ែខសីហ ឆា� ២ំ០២០មក អចជះផលប៉ះពល់េ្រចីនគួរសមេទេលីករនាេំចញរបស់វសិ័យកត់េដរ។ ខណៈែដលផល
ប៉ះពល់ពីជំងឺឆ�ងរតត្បាតកូវដី-១៩េទេលីករនាេំចញរបស់វសិ័យកត់េដរបាន្រគបដណ� ប់េលីផលប៉ះពល់េសដ�កិច�ពី

ករដក EBA ែផ�កខ�ះពីកម�ុជា (Chheng and Sochan, ឆា� 2ំ021) កិច�្របឹងែ្របងស� រេឡងីវញិេនេ្រកយជំងឺកូវដី-១៩ 

អចនឹង្រត�វបន�ច់បង� ក់ ្របសិនេបីករដក EBA ខ�ះពីកម�ុជាេនះស�ិតេនជាធរមានជាបន�េទៀតេនាះ។ ជាងេនះេទេទៀត 
ដំេណីរថមថយៃនកំេណីនេសដ�កិច�ពិភពេលកែដលបណា� លមកពីជំងឺរតត្បាតនាេពលបច�ុប្បន� ្រត�វបានេគព្យោករថា

នឹងបណា� លឱ្យកំេណីនេសដ�កិច�កម�ុជាមានភាពអវជិ�មាន ដូចបង� ញេនក�ុងរូបភាពទី១ (ខងេលី)។ 
 

 
 

របូភាពទី 3៖ ែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ផលិតកម�សេម��កបំពក់សកល 

្របភព ៖ Niinimaki et al., ឆា� ំ2020 

 

សកម�ភាពេនក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់សេម��កបំពក់សកលេកីតេឡងីេនក�ុង្របេទសេផ្សងៗគា�  េនដំណាក់កល

នីមួយៗ (រូបភាពទី៣)។ េនក�ុងគំរូេសដ�កិច�ែខ្សបនា� ត់ៃនផលិតកម� ែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ចប់េផ�ីមពីកសិកម� និងបន�រហូត
ដល់ករផលិតសរៃសអំេបាះ ករផលិតវយនភណ�  ករផលិតសេម��កបំពក់ ករែចកចយលក់រយ អ�កលក់រយ អ�ក

េ្របី្របាស់ និងចុងេ្រកយេគគឺករផុតអយុកលេ្របី្របាស់ (Niinimaki et al., 2020)។ ម៉ាកយេីហសេម��កបំពក់មូ៉ដ

• ្របេទសចិន 

• សហរដ�អេមរកិ 

• ្របេទសឥណា�  

• ្របេទសបាគីស� ន 

• ្របេទសេ្របសីុល 

• ្របេទសអ៊ូេបគីស� ន 

• សហរដ�អេមរកិ 

• ្របេទសេ្របសីុល 

• ្របេទសរុស្ុស ី

• ្របេទសសុ៊យែអត 

កសិកម� (សៃសរអំេបាះធម�ជាតិ) 

• សហរដ�អេមរកិ 

• អសីុអេគ�យ ៍

• មជ្ឈមិបូព៌ 

កប្បាស េឈ ី

េរងច្រកផលិតសរៃសអំេបាះ េរងច្រកផលិតវយនភណ�  

េរងច្រកកត់េដរ 

េរងច្រកកត់ត្រមឹម 

មជ្ឈមណ� លែចកចយ

ស្រមាប់លក់រយ 

ផុតអយុកលេ្របី្របាស់ 

អ�កេ្របី្របាស់ អ�កលក់រយ 

• ្របេទសចិន 

• ្របេទសឥណា�  

• អសីុអេគ�យ ៍

• សហរដ�អេមរកិ 

• ្របេទសចិន 
• ្របេទសឥណា�  
• សហរដ�អេមរកិ 
• ្របេទសទួគី 
• ្របេទសកូេរខ៉ងត្ូបង 

 

• ្របេទសចិន 

• ្របេទសបង់ក� េដស 

• ្របេទសេវៀតណាម 

• ្របេទសឥណា�  

• ្របេទសទគី 

 

• ្របេទសចិន 

• ្របេទសឥណា�  

• អសីុអេគ�យ ៍

• ច្រកភពអង់េគ�ស 

• សហភាពអឺរ ៉ុប 

• សហរដ�អេមរកិ 

• ច្រកភពអង់េគ�ស 

• សហភាពអឺរ ៉ុប 

• សហរដ�អេមរកិ 

• ច្រកភពអង់េគ�ស 

• សហភាពអឺរ ៉ុប 

• សហរដ�អេមរកិ 

ករេ្របី្របាស់ថាមពល 

ករេ្របី្របាស់ទឹក 

ករេ្របី្របាស់សរធាតុគីមី 

ករបេង�ីតសំណល់  

ផលប៉ះពល់ 
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ទន់សម័យពិភពេលកធំៗមកពីបណា� ្របេទសខុសៗគា�  ឧទហរណ៍ដូចជា Adidas, Gap, H&M, Marks and 

Spencer, Nike, Tesco, UNIQLO និង Zara សុទ�ែតមានទីតងំែផ�កផលិតកម�ៃនែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ខ�ួនេនក�ុង
្របេទសកម�ុជា (Textile Focus, 2019)។  

្របែហល ៦០% ៃនេរងច្រកកត់េដរ និងវយនភណ� េធ�ី្របតិបត�ិករេនក�ុង ឬេនែក្បររជធានីភ�ំេពញ រចួេហយី
ដឹកជ��ូ នផលិតផលសេ្រមចរបស់ខ�ួនក�ុងចមា� យ ១៨៥គីឡូែម៉្រតតមផ�ូវរថេភ�ីងេទកន់កំពង់ែផ្រពះសីហនុ។ េនមុន

ករចប់េផ�ីមផ�ុះេឡងីនូវជំងឺរតត្បាតកូវដី-១៩ កលពីេដីមឆា� ២ំ០២០ វសិ័យកត់េដរនិងវយនភណ� របស់កម�ុជាមាន
េរងច្រក្របែហល ៣,៨០០េរងច្រក និងផ�ល់ករងរដល់កម�ករជាង ៩៦០,០០០នាក់ េនទូទងំែខ្សចង� ក់ផលិតកម� 

(Geres, 2021)។ ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០២០ េគបានប៉ាន់ស� នថា មានេរងច្រកពី ៥០ េទ ១២០េរងច្រកបានបិទទ� រជា
អចិៃ�ន�យ ៍ បុ៉ែន� េរងច្រកថ�ីចំនួន ១១២េរងច្រក បានេបីកទ� រ (Arnold, 2021; Kunthear, 2021)។ របាយករណ៍

ថ�ីៗបង� ញថា េបីេទះបីមានេរងច្រកជាេ្រចីនបានបិទទ� រជាអចិៃ�ន�យេ៍ដយសរជំងឺ រតត្បាតកូវដី-១៩ក�ី វសិ័យកត់

េដរេនកម�ុជាេនែតមានភាពទក់ទញចំេពះវនិិេយាគិនដែដល។  

េគាលនេយាបាយរដ� ភិបាលមានភាពគា្ំរទខ� ងំដល់ FDI េដយផ�ល់នូវកម�វធីិេលីកទឹកចិត� ដូចជា ភាពជាមា� ស់

្រក�មហុ៊ន១០០%ស្រមាប់ជនបរេទស ករអនុេ្រគាះពន�ដល់េទ ៩ឆា�  ំ និងករេលីកែលងពីកតព�កិច�ពន�នាចូំល 
(Rastogi, 2018)។ កម�ករេរងច្រកកត់េដរ និងវយនភណ� ភាគេ្រចីនគឺជា�ស�ី េហយីេធ�ីករេ្រចីនេម៉ាង និងទទួលបាន

្របាក់ឈ�ួលទបគឺជាលក�ណៈសមា� ល់ៃនវសិ័យេនះ។ ្របាក់ឈ�ួល្របចេំម៉ាងរបស់កម�ករេរងច្រកកត់េដរេពញេម៉ាង
អចនឹងមានក្រមិតទបដល់េទ ០,៨៨ដុល� រ េដយកម�ករេធ�ីករងរជាមធ្យម ២១៦េម៉ាងក�ុងមួយែខ (ILO, 2018)។ 

កម�ករបេ្រមីករងរេពញេម៉ាងទទួលបាន្របាក់ឈ�ួលអប្បបរមា ១៩២ដុល� រក�ុងមួយែខ កម�ករបែណ� តទទួលបាន្របាក់
ឈ�ួលអប្បបរមា ១៨៧ដុល� រ (Kingdom of Cambodia, 2020; Medina, 2021)។ ជំងឺឆ�ងរតត្បាតកូវដី-១៩បាន

េធ�ីឱ្យស� នភាពរបស់កម�ករកន់ែតអ្រកក់េឡងីែថមេទៀត េដយកម�ករជាេ្រចីនជួប្របទះនឹងករយតឺយ៉ាវក�ុងករេបីក
្របាក់ឈ�ួល ខណៈែដល្រក�មហុ៊នជួបប�� លំហូរសច់្របាក់ ែដលបណា� លមកពីករថយចុះៃនត្រម�វករសកលេលក។ 

ករបិទទ� រជាបេណា� ះអសន�របស់េរងច្រកជាង ៤០កែន�ងក�ុងអំឡុងៃនកររកីរលដលៃនជំងឺកូវដី-១៩េនះ បាន
បណា� លឱ្យកម�ករជាង ១៥០,០០០នាក់បាត់បង់ករងរេធ�ី គិត្រតឹមែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ (Xinhua, 2020)។ ករ

បាត់បង់ករងរទងំេនះ គឺជាប�� រយៈេពលខ�ី បុ៉ែន� មានផលប៉ះពល់អវជិ�មានខ� ងំេទេលីកម�ករ េបីេទះបីជា្រក�មហុ៊ន 
និងរដ� ភិបាលបានខិតខំ្របឹងែ្របងេដីម្បជួីយគា្ំរទត្រម�វករជាមូលដ� នរបស់កម�ករក៏េដយ។  

ជាលទ�ផលៃនកំេណីនេសដ�កិច�ដ៏ឆាប់រហ័សរបស់កម�ុជាក�ុងរយៈេពលបុ៉នា� នទសវត្សរចុ៍ងេ្រកយេនះ អ្រតៃន
ភាព្រកី្រក និងវសិមធម៌ៃនករេ្របី្របាស់េនក�ុង្របេទសេនះបានថយចុះជាលំដប់។ េទះយ៉ាងេនះក�ី កត� ជំរុញភាព្រកី្រក

េនក�ុង្របេទសមានករែ្រប្រប�ល េហយីវសិមធម៌ចំណូលក៏ហក់ដូចជាកំពុងេកីនេឡងីវញិជាថ�ីម�ងេទៀតែដរ។ ឧទហរណ៍ 
្រគ�សររស់េនតមតំបន់ដច់្រសយាលមានចំនួន្របែហល ៨០% ៃន្របជាជនសរុប បុ៉ែន� ចំណូលរបស់ពួកេគមានចំនួន

្រតឹមែត ៦០% បុ៉េណា� ះៃនចំណូលរបស់្រគ�សររស់េនទី្រក�ងទងំអស់ (Hansen, et al., 2019)។ កំេណីនេសដ�កិច�

ទំនងជាផ�ល់ផល្របេយាជន៍ដល់្របជាជនែដលមិនែមនជាអ�ក្រកី្រកេ្រចីនជាង េហយីភាព្រកី្រកេនក�ុងទី្រក�ងក៏េលច
េចញជារូបរងកន់ែតច្បាស់ែថមេទៀតផងែដរ េនក�ុងគំរូកំេណីនេសដ�កិច�បច�ុប្បន�។ យ៉ាងេហចណាស់ ៤០% ៃន្របជាជន

សរុប្រត�វបានរយករណ៍ថា មានស� នភាពមិនសូវល�ដូចមុនេទ េនេពលេគេ្របៀបេធៀបស� នភាពរបស់ពួកេគេទនឹង
អំឡុងេពលពីមុនៗៃនកំេណីនេសដ�កិច�។ េលីសពីេនះ េនក�ុងអំឡុងេពលបុ៉នា� នឆា� ចុំងេ្រកយេនះ ្របាក់ឈ�ួលៃនវសិ័យ

មិនែមនកសិកម� បានក� យជាកត� ជំរុញដ៏ធំមួយៃនករកត់បន�យភាព្រកី្រក េបីេធៀបនឹងអំឡុងេពលពីឆា� ២ំ០០៩-
២០១៣ េនេពលែដលចំណូលពីកសិកម�គឺជាកត� ជំរុញចម្បង (World Bank Group, 2019)។ ដូេច�ះ ករបិទទ� រៃន
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េរងច្រកកត់េដរ និងករបាត់បង់ករងរពីវសិយ័កត់េដរ អចនឹងេធ�ីឱ្យសមិទ�ផលៃនករកត់បន�យភាព្រកី្រកក�ុងរយៈេពល

ពីរបីទសវត្សរចុ៍ងេ្រកយេដីរប��� សទិសវញិ ្របសិនេបីករបិទទងំេនះ មិន្រត�វបានេដះ្រសយទន់េពលេវលេទេនាះ។ 
ករេកីនេឡងីៃនភាព្រកី្រកក៏នឹងអ្រស័យេទេលីថា េតីកម�ុជាស� រខ�ួនេឡងីវញិពីវបិត�ិកូវដី-១៩បានល� ឬមិនល�ក្រមិត

ណាផងែដរ។  

ករចូលរមួរបស់កម�ុជាេនក�ុងែខ្សចង� ក់គុណតៃម�សកលបានេកីតមានេឡងីយ៉ាងឆាប់រហ័ស េបីេ្របៀបេធៀបនឹង

្របេទសជិតខង ដូចជា ម៉ាេឡសុី ៃថ ឬេវៀតណាម។ ភាពឆាប់រហ័សៃនករេធ�ីសមាហរណកម�របស់កម�ុជាេទក�ុងែខ្ស
ចង� ក់គុណតៃម�ក�ុងតំបន់ និងសកល ចប់តងំពីទសវត្សរ ៍១៩៩០មក មួយភាគធំគឺជាលទ�ផលៃនករអភិវឌ្ឍេនក�ុង

វសិ័យកត់េដរ។ កតព�កិច�បរសិ� ន និងសង�មរបស់កម�ុជា ក៏កំពុង្រត�វបានជំរុញេដយេគាលបំណងៃនករេធ�ីសមាហរណកម�
េទក�ុងអស៊នផងែដរ ជាពិេសស តមរយៈែផនករសហគមន៍សង�ម-វប្បធម៌អស៊ន ឆា� ២ំ០២៥ (ASEAN, 2016) 

ផងែដរ។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី កម�ុជាពំុទន់អចមានលទ�ភាពេលីកកម�ស់ឋនៈរបស់ខ�ួនេនក�ុងែខ្សចង� ក់តៃម�សកលឱ្យ
េឡងីេទដលក់្រមិតមួយេទៀតៃនករអភិវឌ្ឍដូចអ�ីែដលបណា� ្របេទសេផ្សងេទៀតេនក�ុងតំបន់បានេធ�ីរចួេហយី េនេឡយី

េទ។ តមពិតេទ លំហូរ FDI បច�ុប្បន�ចូលមក្របេទសកម�ុជា ្រត�វបានជំរុញជាចម្បងេដយសរកមា� ងំពលកម�ែដលមាន

ជំនាញទបនិង្របាក់ឈ�ួលទប និងទីតងំភូមិស�ស�របស់្របេទសេនះែដលអំេណាយផលចំេពះទីផ្សោរនាេំចញសំខន់ៗ។ 
េដីម្បេីលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់ខ�ួនជាែផ�ក ៃនែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់តំបន់ និងសកលេលកែដលកន់ែតទំេនីបែថមេទៀត

េនាះ ករែកលំអបេច�កវទិ្យោៃបតង និងករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក�ុង្រស�ក តមរយៈករអប់រ ំ និងករអភិវឌ្ឍជំនាញ 
បែន�មេលីករគា្ំរទេគាលនេយាបាយស្រមាប់កិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម� នឹងជាករសំខន់បំផុត (World Bank Group 

2019b)។ ទីផ្សោរនាេំចញសំខន់ៗ ដូចជា សហភាពអឺរ ៉ុប និងសហរដ�អេមរកិ ក៏កំពុងអនុវត�កន់ែតេ្រចីនេឡងីៗនូវ
េគាលនេយាបាយេដីម្បែីកលំអផលប៉ះពល់បរសិ� ននិងសុខភាពៃនករនាចូំលរបស់ខ�ួន ែដលេធ�ីឱ្យវកន់ែតសំខន់

ែថមេទៀតែដលកម�ុជា្រត�វេលីកកម�ស់ករ្រត�តពិនិត្យែផ�កបរសិ� ន និងសង�មេនក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ខ�ួន។ ករ
អនុេលមេទតមលក�ខណ� ត្រម�វេដីម្ប្ីរបកន់យកករអនុវត�េដយចីរភាពេនក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ នឹងជាកត� សំខន់

ចបំាច់មួយ េដីម្បរីក្សោតួនាទីរបស់កម�ុជាេនក�ុងវសិ័យកត់េដរសកលេលក។  
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២.២ ឱកសស្រមាប ់SCP េនក�ងុវិសយ័កត់េដររបសក់ម�ុជា 
េនេលីសកលេលក ករេ្របី្របាស់ និងផលិតកម�េដយនិរន�រភាព (SCP) បានក� យជាវធីិស�ស�អនុវត�ជា 

លក�ណៈ្របព័ន�មួយស្រមាប់ករេដះ្រសយប�� និរន�រភាព។ SCP បានេលចេឡងីេនក�ុងទសវត្សរ១៍៩៧០ ជា
ដំេណាះ្រសយេនខងចុងទីេដីម្បេីដះ្រសយផលប៉ះពល់របស់ឧស្សោហូបនីយកម�េទេលីបរសិ� ននិងសង�ម េហយី

េ្រកយមកេទៀត ក៏ឈនេទដល់ករេរៀបចំសន�ិសីទសហ្របជាជាតិេលីកដំបូងស�ីពីបរសិ� នមនុស្ស េនឆា� ១ំ៩៧២ 
(Akenji, Bengtsson និង Schroeder, 2017)។ ជាហូរែហេ្រកយមកេទៀត េនក�ុងអំឡុងទសវត្សរឆ៍ា� ១ំ៩៨០ SCP 

បានេធ�ីបរវិត�ិកម�េឆា� ះេទរកវធីិស�ស�«ផលិតកម�ស� តជាងមុន» ស្រមាប់ករេធ�ីេគាលនេយាបាយស�ីពីករបេង�ីន្របសិទ�

ផលៃនករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិ ករកត់បន�យសំណល់ និងករកត់បន�យផលប៉ះពល់ៃនករបំពុលបរសិ� នេន
ក�ុងវសិ័យកត់េដរ។ ក�ុងអំឡុងទសវត្សរ១៍៩៩០ SCP បានផា� ស់ប�ូរែ្របក� យេទជាវធីិស�ស�កន់ែតមានលក�ណៈជា

្របព័ន� ែដលពក់ព័ន�នឹង្របសិទ�ផលបរសិ� នតមរយៈករវយតៃម�វដ�ជីវតិៃនករេ្របី្របាស់ (LCA) េដីម្បវីភិាគផលប៉ះ
ពលរ់បស់ផលិតផល និងេសវកម� តមរយៈករអេ�� ីញភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់ឱ្យចូលរមួេនក�ុង្រគប់ដំណាក់កលៃន

ករផលិត និងករេ្របី្របាស់។ សព�ៃថ� SCP ្រត�វបានេគចត់ទុកថាជាវធីិស�ស�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយមួយ េដីម្បកីត់បន�យ
ផលប៉ះពល់បរសិ� នអវជិ�មានែដលេកីតេចញពី្របព័ន�េ្របី្របាស់ និងផលិតកម� ទន�ឹមគា� នឹងករេលីកកម�ស់គុណភាព

ជីវតិស្រមាប់មនុស្សទងំអស់គា� ។ ដូេច�ះ SCP ពក់ព័ន�នឹងករកត់ផា� ច់កំេណីនេសដ�កិច�េចញពីករបំផា� ញបរសិ� ន 
តមរយៈករកត់បន�យអងំតង់សុីេតសមា� រ និងថាមពលៃនសកម�ភាពេសដ�កិច�េនក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ទងំមូល និង

កត់បន�យករបេ��ញឧស�័ន GHG ្រពមទងំសំណល់រវ និងសំណល់រងឹែដលេកីតេចញពីដំណាក់កលទញយក ផលិត 
េ្របី្របាស់ និងៃច�េ្របី្របាស់េឡងីវញិ ឬេបាះេចល។  

ជាងេនះេទេទៀត េគាលគំនិតទំេនីបរបស ់SCP គិតពិចរណាដល់ករដក់ប��ូ លបរសិ� ន និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�
េដីម្បេីដះ្រសយប�� ្របឈមេទ�រៃនករកត់បន�យវបិត�ិបរសិ� នែដលបង�េឡងីេដយអរ្យធម៌ទំេនីប និងេលីកកម�ស់

ជីវភាព និងសុខុមាលភាពរបស់្របជាជនេនតម្របេទសចំណូលទប។ SCP ក៏បេង�ីន និងព្រងីកកិច�ពិភាក្សោស�ីពីគន�ង
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិផងែដរ េដយេបីកកិច�សន�នាគា� អំពីករអនុវត�ករេ្របី្របាស់និងផលិតេដយនិរន�រភាព និងគុណតៃម�

សង�មេនក�ុងបណា� ្របេទសនានា (Akenji, Bengtsson និង Schroeder, 2017)។ ដូេច�ះ ករបេង�ីត្រកបខ័ណ�  
ត្រម�វករ វសិ័យអទិភាព និងមេធ្យោបាយេដីម្បសីេ្រមចបាន SCP ឬករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព គឺមានភាពខុសគា�

ពី្របេទសមួយេទ្របេទសមួយ។  

ករដក់ឱ្យអនុវត� SCP េនកម�ុជាអចផ�ល់ផល្របេយាជន៍េ្រចីនក�ុងន័យជាបរសិ� ន សុខភាពមនុស្ស  
វបុិលភាពសង�ម និងេសដ�កិច�។ េដយែផ�កតមករវភិាគេដយវទិ្យោស� នអភិវឌ្ឍន៍ៃបតងសកល (GGGI) គំរូេសដ�កិច�

ែដលែផ�កតមេសណារយី៉ូ «ឧស្សោហកម�ៃបតង» អចនាេំទរកកំេណីនេសដ�កិច�ែដលផា� ច់ខ�ួនេចញពីករបំផា� ញបរសិ� ន។ 
េសណារយី៉ូឧស្សោហកម�ៃបតងសន�តកំេណីន ៥% េនក�ុងវសិ័យកត់េដរ និងបេង�ីន្របសិទ�ផលស្រមាប់ពលកម� 

ថាមពល ទឹក និងករេ្របី្របាស់សមា� រ ្រពមទងំករែកលំអបេច�កវទិ្យោស្រមាប់្រប្រពឹត�កម�សំណល់រវ និងេ្របី្របាស់
្របភពថាមពលកេកីតេឡងីវញិ។ េនេ្រកមេសណារយី៉ូេនះ វសិ័យកត់េដរអចបេង�ីន GDP ជាក់ែស�ងបានដល់េទ

២,៧ពន់លនដុល� រអេមរកិ េនចេនា� ះពីឆា� ២០១៥ ដល់ឆា� ២ំ០៣០។ កំេណីនេនះនឹង្រត�វកត់ផា� ច់ពីផលប៉ះពល់
បរសិ� នអវជិ�មាន ែដលនាឱំ្យវភិាគទនរបស់វសិ័យកត់េដរេទក�ុង GDP េកីនេឡងី ៤៦% ទន�ឹមគា� នឹងករកត់បន�យ

ផលប៉ះពល់បរសិ� នអវជិ�មាន (GGGI, 2018b)។  

ជាងេនះេទេទៀត េសណារយី៉ូៃបតងេនះអចកត់បន�យករបេ�� ញឧស�័ន GHG បាន ៣,៣៧លនេតនៃនសម

មូលកបូនឌីអុកសុីត (tCO2e) េន្រតឹមឆា� ២ំ០៣០ និងបាន ៦,៥៩លន tCO2e េនឆា� ២ំ០៤០ េបីេ្របៀបេធៀបនឹង
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ក្រមិតនាឆា� ២ំ០១៥។ េនក�ុងវសិ័យកត់េដរ ករកត់បន�យករបេ��ញឧស�័ន GHG អចសេ្រមចបានដល់េទ 

១៧,១% េនឆា� ២ំ០៣០ (GGGI, 2018a)។ េសណារយី៉ូកំេណីនៃបតងេនះអចែកលំអផលិតភាពទងំឧស្សោហកម�
កត់េដរ និងទងំឧស្សោហកម�េអឡចិ្រត�និកបានដល់េទ ៨០% េន្រតឹមឆា� ២ំ០៣០ េបីគិតេទេលីផលិតភាពទឹក និង

ពលកម�។ ឧទហរណ៍ វនិិេយាគទុនែដលដក់េទេលី្របសិទ�ផលៃនករេ្របី្របាស់វត�ុធាតុេដីមអចផ�ល់ចំេណញមកវញិ
េនក�ុងរយៈេពល ៤ េទ ៥ឆា�  ំ (GGGI, 2018a)។ គួរកត់សមា� ល់ថា ករវភិាគេនះ្រត�វបានេធ�ីេឡងីេនមុនេពលជំងឺ

រតត្បាតកូវដី-១៩ ចប់េផ�ីមផ�ុះេឡងីេនឆា� ២ំ០២០។ វសិលភាពៃនផលប៉ះពល់ែផ�កសង�មនិងេសដ�កិច�ែដលជំងឺ
រតត្បាតេនះ ែដលនឹងជះឥទ�ិពលេទេលីករព្យោករណ៍ែដលបង� ញេដយ GGGI េនមិនទន់ច្បាស់លស់េនេឡយី។ 

ករផា� ស់ប�ូរេទរកគំរូ SCP ស្រមាប់ករេ្របី្របាស់និងករផលិតេនក�ុងវសិ័យកត់េដរ គឺជាេរឿងែដលេជៀសមិនរចួ
េទ ្របសិនេបីកម�ុជាចង់រក្សោភាព្របកួត្របែជងរបស់ខ�ួនេនក�ុងទីផ្សោរសកលេលក និងសក� នុពលេដីម្បអីភិវឌ្ឍែខ្ស

ចង� ក់តៃម�ឱ្យកន់ែត្របេសីរេឡងី។ ពីទស្សនវសិ័យៃនករ្របកួត្របែជង ្របាក់ឈ�ួលេនកម�ុជាបានេកីនេឡងីយ៉ាងឆាប់
រហ័ស ពី្របាក់ឈ�ួលមធ្យម្របចែំខ ១៥៣ដុល� រ េនឆា� ២ំ០១៤ េឡងីដល់ ១៧០ដុល� រេនឆា� ២ំ០១៨ (Kingdom of 

Cambodia, 2018) និង ១៩២ដុល� រេនឆា� ២ំ០២១ (្រកសួងករងរនិងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ឆា� 2ំ020)។ េទះបីជាករ

ដំេឡងី្របាក់ឈ�ួលបែន�មេទៀតនឹងេលីកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់កម�ករកន់ែត្របេសីរជាងមុនក�ី អត�្របេយាជន៍ៃនករ
្របកួត្របែជងរបស់វសិ័យេនះ ែដលឈរេលីមូលដ� នៃន្របាក់ឈ�ួលទប អចនឹងបាត់បង់ ែដលឈនេទដល់ករេរេីរង

ច្រកេទកន់្របេទសជិតខងែដលមាន្របាក់ឈ�ួលទបជាង ដូចជា េវៀតណាម ឬឥណ�ូ េនសុី (សូមេមីលែផ�ក ៦.១)។ 
េបីេទះជាយ៉ាងេនះក�ី ករ្របកន់យកនូវករអនុវត� SCP េដីម្បេីលីកកម�ស់ផលិតភាព និងករផា� ស់ប�ូរេឆា� ះេទរកករ

ផលិតផលិតផលែដលមានតៃម�្របេសីរជាងអចជួយវសិ័យកត់េដរេធ�ីអន�រកលេឆា� ះេទរកែខ្សចង� ក់តៃម�្របេសីរជាង
មុនេនក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់តំបន់ និងសកលេលក។  

ជាងេនះេទេទៀត ករយល់ដឹងរបស់អ�កេ្របី្របាស់អំពីផលប៉ះពល់សង�ម និងបរសិ� នៃនវសិ័យកត់េដរក៏កំពុង
មានករេកីនេឡងីផងែដរ មួយែផ�កគឺេដយសរែតករែចករែំលកព័ត៌មានតមអនឡាញ (Ellen MacArthur 

Foundation, 2017)។ អង�ករេ្រករដ� ភិបាលអន�រជាតិ ដូចជា Greenpeace (2016) និង WRAP (2017)  បាន
េដីរតួនាទីសំខន់មួយេនក�ុងករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពល់បរសិ� នដ៏ធំេធងៃនវសិ័យកត់េដរ េដយបង�ំ

ឱ្យអ�កេ្របី្របាស់វយតៃម�េឡងីវញិអំពីគំរូេ្របី្របាស់ និងផលិតនាេពលបច�ុប្បន�។ កលពីេពលថ�ីៗេនះ ករយកចិត�
ទុកដក់មិនធា� ប់មានពីមុនមករបស់អ�កេ្របី្របាស់េទេលីសំណល់បា� ស�ិក និងករបំពុលបរសិ� នេនក�ុង្របព័ន�េអកូឡូសុី
សមុ្រទ បាននាឱំ្យមានករបារម�អំពីករជាប់ទក់ទងគា� រវងវសិ័យមូ៉ដសេម��កបំពក់ទន់សម័យេលឿនៗ និងករបំពុល
េដយមី្រក�ហ� យបឺ៊ (microfiber) េនក�ុងមហសមុ្រទរបស់ពិភពេលក (Vassilenko et al., 2019)។ ដូេច�ះ ករដក់

ប��ូ ល SCP េទក�ុងផលិតកម�េនក�ុងវសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា ្របែហលជាេរឿងែដលមិនអចេជៀសវងបានេទ េហយីវ
ក៏ផ�ល់ទងំភាព្របឈម និងទងំឱកសស្រមាប់ករផា� ស់ប�ូរែដលមាន្របេយាជន៍ស្រមាប់សុខភាពមនុស្ស សង�ម បរសិ� ន 

និងវបុិលភាពេសដ�កិច�។ 
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ជំពូកទ ី

០៣ 
 

សវតរ ៖ SCP េនក�ងុវិសយ័
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៣. សវតរ ៖ SCP េនក�ងុវសិយ័កត់េដរេនកម�ជុា  
 

 
 

៣.១ ប�� សង�មេនក�ងុវិសយ័កត់េដររបសក់ម�ុជា 
មានទិដ�ភាពសង�មជាេ្រចីនែដលពក់ព័ន�េទនឹងនិរន�រភាពរបស់វសិ័យកត់េដរ ដូចជា សក� នុពលៃនកររមួ

ចំែណករបស់វសិ័យេនះេនក�ុងករកត់បន�យភាព្រកី្រក ករកត់បន�យគមា� តវសិមធម៌ ករផ�ល់ឱកសករងរសមរម្យ 
និងករព្រងឹងអំណាច�ស�ីេនក�ុងកមា� ងំពលកម�។ ឧស្សោហកម�កត់េដរសេម��កបំពក់ វយនភណ�  និងែស្បកេជីងេន

កម�ុជាបានរកីលូតលស់យ៉ាងឆាប់រហ័សេនក�ុងអំឡុងទសវត្សរ១៍៩៩៩ េដយសរែតៃថ�ពលកម�ទប និងករេលីក
ែលងកូតនាេំចញេនេ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀង Multi-Fibre Arrangement និងេ្រកយមកេទៀត កិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពី            

វយនភណ�  និងសេម��កបំពក់ (Arnold and Shih, 2010; Asuyama and Neou, 2012)។ េន្រតឹមឆា� ២ំ០១៦ 
៨០% ៃនកម�ករែដលមានចូលរមួេនក�ុងវសិ័យេនះ គឺជា�ស�ី ជាពិេសស អ�កែដលបានេធ�ីចំណាក្រស�កពីតំបន់ជនបទ

មកកន់ទី្រក�ង (ILO, 2018)។ តមរយៈករផ�ល់ឱកសករងរដល់�ស�ី ជាពិេសស អ�កចំណាក្រស�កពីជនបទមកទី
្រក�ង ករអភិវឌ្ឍៃនវសិ័យកត់េដរេនះបានរមួចំែណកយ៉ាងេ្រចីនដល់ករកត់បន�យភាព្រកី្រកេនកម�ុជា (Yamagata, 

2006)។ ប�� នានាែដលេកីតមាននាេពលកន�ងមក រមួមាន ករងរបែន�មេម៉ាងេដយករបង�ិតបង�ំ ករកត់្របាក់
ឈ�ួលខុសច្បាប់ ពលកម�កុមារ និងករផ�ល់្របាក់ឈ�ួលេ្រកមអ្រត្របាក់ឈ�ួលអប្បបរមា (Paster, 2005; Polaski, 

2004) ្រត�វបានលុបបំបាត់បានមួយភាគធំ។  

្របេទសកម�ុជា្រត�វបានអ�កទិញេនេលីពិភពេលកចត់ទុកថាជា្របេទសមួយ ែដលមានលក�ខណ� ករងរល�

្របេសីរេនក�ុងឧស្សោហកម�កត់េដរសេម��កបំពក់ វយនភណ�  និងែស្បកេជីង (Natsuda et al., 2010)។  
កម�វធីិតមដនែដលមានេឈ� ះថា គេ្រមាងេរងច្រកកន់ែត្របេសីរេនកម�ុជា (BFC) ែដលដឹកនាេំដយអង�ករ ILO 

និងសជីវកម�ហរិ��វត�ុអន�រជាតិ (IFC) របស់ធនាគារពិភពេលក បានរមួវភិាគទនយ៉ាងេ្រចីនដល់ករេធ�ីឱ្យ្របេសីរ
េឡងីនូវលក�ខណ� ករងរ។ កម�វធីិេនះ្រត�វបានដក់ឱ្យអនុវត�េនក�ុងអំឡុងេពលដំេណីរករចុះហត�េលខេលីកិច�្រពម

េ្រពៀងពណិជ�កម�សេម��កបំពក់កត់េដរ និងវយនភណ�  ឆា� ១ំ៩៩៩-២០០៤ (TATA) ជាមួយសហរដ�អេមរកិ។ កិច�

្រពមេ្រពៀង TATA បានេ្របី្របាស់កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល និងអធិករកិច�េដីម្បធីានាអនុេលមភាពៃនលក�ខណ� ករងរេន
តមេរងច្រកនានា ែដលផលិតទំនិញស្រមាប់ទីផ្សោរបរេទស និងមានែតេរងច្រកែដលអនុេលមតមច្បាប់បុ៉េណា� ះ 

ែដល្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�ីករនាេំចញ (ILO, 2019; Heintz, 2007; Hess, 2013; Robertson, 2020)។ កម�វធីិ
េនះ្រត�វបានចត់ទុកថាជាករណីេជាគជ័យមួយៃន្រកបខ័ណ� ែផ�កតមទីផ្សោរស្រមាប់ករែកលំអលក�ខណ� ករងរ តមរយៈ

ករអនុវត�្រកម្របតិបត�ិរបស់អ�កទិញ (Arnold, 2010) េហយីកម�វធីិេនះ្រត�វបានដក់ឱ្យអនុវត�េនក�ុង ៨្របេទសេផ្សង
េទៀត ជាកម�វធីិករងរកន់ែត្របេសីរ (Better Work Program)។ គួរកត់សមា� ល់ថា BFC និងកិច�្រពមេ្រពៀង TATA 

ខ�ះនូវយន�ករព្រងឹងករអនុវត� េដយសរែត ”ករេដះ្រសយវវិទ ឬករព្រងឹងករអនុវត�ច្បាប់ករងរពំុែមនជា
កតព�កិច�របស់ BFC េឡយី។” ម�ន�ីអធិករកិច�ពំុទន់មានសមត�ភាពេដីម្បបីង�ំេរងច្រកឱ្យេគារព និងអនុវត�តមប��ត�ិ
នានាេឡយី។ ម�ន�ីអធិករកិច�របស់ BFC េធ�ីករប�� ក់លក�ខណ� ករងរេនក�ុងេរងច្រកែដលចូលរមួ េធ�ីនិងផ្សព�ផ្សោយ
របាយករណ៍ជាសធារណៈអំពីអ�កបំពនច្បាប់ និងផ�ល់ករែណនាសំ�ីពីរេបៀបែដលអ�កបំពនច្បាប់អចេធ�ីករែកលំអ

អនុេលមភាពរបស់ពួកេគ។ អង�ករករពរសិទ�ិករងរ និងកម�ករបានសែម�ងករមិនសូវេពញចិត�ចំេពះកង�ះនូវករ
ព្រងឹងករអនុវត�ច្បាប់េនេ្រកមកម�វធីិ BFC េហយីពួកេគមានមន�ិលចំេពះ្របសិទ�ភាពរបស់កម�វធីិេនះ ្របសិនេបីេគ

មិនអចេដះ្រសយប�� សិទ�ិពលកម� និងសិទ�ិមនុស្សេនក�ុងេរងច្រកែដលចូលរមួ (Merk, 2012)។  
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េរងច្រក និងលក�ខណ� ករងរមានលក�ណៈកន់្របេសីរេឡងីេនកម�ុជា បុ៉ែន� ប�� ជាេ្រចីនេនបន�មានេន

េឡយី (Shea et al., 2010) េហយីប�� សុវត�ិភាព និងសុខភាពមួយចំនួនចបំាច់្រត�វេដះ្រសយ (Oka, 2016; 
Eisenbruch, 2017)។ េទះបី្របាក់ឈ�ួលមានករេកីនេឡងី និងខ�ស់ជាង្របាក់ឈ�ួលអប្បបរមា និង្របាក់ឈ�ួលមធ្យម

របស់្របេទសកម�ុជាក�ី សហជីពកម�ករែវកែញកថា ្របាក់ឈ�ួលទងំេនះេនែតទបជាង្របាក់ឈ�ួលែដលពួកេគអចរស់
បានេនេឡយី (Kane, 2015) េហយីអ�កវភិាគមួយចំនួនអះអងថា ្របាក់ឈ�ួលជាក់ែស�ងបានធា� ក់ចុះេនក�ុងអំឡុងៃន

ករអនុវត�កម�វធីិ BFC (Arnold and Hess, 2017)។ េលីសពីេនះេទេទៀត និេយាជកបានផា� ស់ប�ូរពីកិច�សន្យោករងរ
មានថិរេវលកំណត់ មកជាកិច�សន្យោករងរគា� នថិរេវលកំណត់វញិ។ BFC ពំុអចេដះ្រសយប�� មួយចំនួនទងំេនះ

បានេនេឡយីេទ ជាពិេសស ប�� ្របាក់ឈ�ួលនិងកិច�សន្យោករងរ េដយសរែតអណត�ិរបស់ខ�ួនហមឃាត់ករេ្រជៀត
ែ្រជកក�ុងទំនាក់ទំនងឧស្សោហកម� (Arnold, 2013; Lawreniuk, 2020)។ ចុងេ្រកយ មានកម�ករជាង ៦០០,០០០

នាក់ែដលចូលរមួេនក�ុងកម�វធីិ BFC (ILO, 2019) េហយីេនះមានន័យថា កម�ករនិេយាជិត្របែហល ១ភាគ៣េទៀតៃន
វសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា េធ�ីករងរស�ិតេនេ្រកវសិលភាពៃនកម�វធីិេនេឡយី។ ខណៈែដល BFC បានបង� ញថា 

្រកបខ័ណ� របស់ខ�ួនស្រមាប់េធ�ីឱ្យលក�ខណ� ករងរមានលក�ណៈ្របេសីរេឡងីេដយែផ�កតម”្រកម្របតិបត�ិ” របស់អ�ក

ទិញែដល “គិតគូរអំពីេករ � ិ៍េឈ� ះ” មានផលប៉ះពល់វជិ�មានយ៉ាងច្បាស ់(Oka, 2010; Lupo and Verma, 2020) កម�វធីិ
ក៏បានបង� ញនូវករខ�ះចេនា� ះមួយចំនួនគួរឱ្យកត់សមា� ល់ផងែដរ ដូេច�ះេហយី្រត�វករវធិានករបែន�មេទៀតដូចជា ករ

អភិវឌ្ឍអំណាចចរចរបស់កម�ករ ជាេដីម (Shea, 2010)។  

ក�ុងន័យេនះ ករសិក្សោមួយចំនួននាេពលថ�ីៗេនះ បានបង� ញថា កម�ករនីិែដលមានចំនួនេ្រចីនេលីសលប់េន

ក�ុងវសិ័យកត់េដរ ទទួលបានបទពិេសធន៍េនក�ុងករេរៀបចំនិងបានកសងអំណាចចរចអនុស�� រមួរបស់ខ�ួន តមរយៈ
សកម�ភាពសហជីព (Lawreniuk, 2020; Pike, 2020)។ ករសិក្សោមួយក៏បានបង� ញផងែដរថា បទពិេសធន៍របស់

កម�ករនីិេនក�ុងករេរៀបចំ និងករចរចេនកែន�ងករងរ ្រពមទងំ្របាក់ឈ�ួលែដល្របេសីរេឡងីរបស់ពួកេគ បានជួយ
ជំរុញឱ្យ្របាក់ចំណូល្រគ�សរេកីនេឡងីខ�ស់ និងបាននាេំទរកករព្រងឹងអំណាចរបស់�ស�ីេនក�ុង្រគ�សរ (Pike, 2020)។ 

េលីសពីេនះេទេទៀត េទះបី�ស�ីេនក�ុងវសិ័យ្រត�វបានរកេឃញីថា ទទួលបានេសវសុខភាព និងអនាម័យតិចតួច េហយី
្របឈមមុខនឹងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ (Webber et al., 2010) អង�ករេ្រករដ� ភិបាលជាេ្រចីនកំពុងផ�ល់កម�វធីិសុខភាព 

និងអនាម័យ រមួជាមួយនឹងអន�រគមន៍ែផ�កេមេរគេអដស៍ និងសុខភាពបន�ពូជ (Heng and Bajracharya, 2017; 
Bunmey et al., 2017)។ កម�វធីិទងំេនះក៏បានជួយេដះ្រសយប�� សុខុមាលភាព និងព្រងឹងអំណាចដល់កម�ករផង

ែដរ។  

ជាករសំខន់ែដល្រត�វេលីកេឡងីអំពីប�� ្របឈមនានាែដលមានេនចំេពះមុខស្រមាប់ករែកលំអផលប៉ះពល់

សង�មៃនវសិ័យកត់េដរ។ ទីមួយ ផលវបិាកែផ�កេសដ�កិច� និងសង�មៃនជំងឺរតត្បាតកូវដី-១៩ មកេលីវសិ័យកត់េដរ និង
កម�ករេនក�ុងវសិ័យេនះ គួរ្រត�វសិក្សោឱ្យបានហ�ត់ចត់។ េយាងតមករស�ង់មតិមួយជាមួយសមាជិកសហព័ន�ផលិតករ

វយនភណ� អន�រជាតិ ករប�� ទិញសេម��កបំពក់បានថយចុះអស់ ៣១% េនទូទងំពិភពេលក គិត្រតឹមែខមិថុនា ឆា� ំ

២០២០ (Davis, 2020)។ ករធា� ក់ចុះយ៉ាងគំហុកៃនត្រម�វករស្រមាប់វសិ័យេនះបានបង�ំឱ្យ្រក�មហុ៊នបិទទ� រេរងច្រក
ភា� មៗ ែដលបង�ផលវបិាកធ�ន់ធ�រចំេពះកម�ករែដលភាគេ្រចីនបំផុតស�ិតេនេ្រក្របព័ន�ករពររបស់សង�ម។ េនក�ុង

្របេទសនាេំចញសេម��កបំពក់េផ្សងេទៀត ដូចជា ្របេទសបង់ក� េដស ឥណា�  និងប៉ាគីស� ន កម�ករជាេ្រចីនលននាក់
បានបាត់បង់កិច�សន្យោករងររបស់ខ�ួនភា� មៗ បនា� ប់ពីករផ�ុះេឡងីៃនជំងឺរតត្បាត (Malik and Naeem, 2020)។ 

េនេខត�កណា� លៃន្របេទសកម�ុជា តិចជាងពក់កណា� លៃនកម�ករេរងច្រកកត់េដរែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរករ
បិទទ� រេរងច្រកបេណា� ះអសន� បានទទួល្របាក់ឈ�ួលរបស់ពួកេគេនដំណាច់ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២០ (Sen, 2020)។ 
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េលីសពីេនះេទៀត កង�ះវធិានករបង� រ (ម៉ាស អល់កុលលងៃដ កររក្សោគមា� ត។ល។) ្របឆាងំនឹងករឆ�ងរលដលៃន

ជំងឺកូវដី ក៏្រត�វបានបង� ញផងែដរេនក�ុងបណា� ្របេទសេផ្សងេទៀត ក�ុងេនាះរមួមាន ្របេទសបង់ក� េដស (Ellis-
Petersen and Ahmed, 2020) េដយគូសប�� ក់ថា កម�ករេនែត្របឈមនឹងហនិភ័យ េទះបីជាទូេទ លក�ខណ�

ករងរមានភាព្របេសីរេឡងីក�ុងបុ៉នា� នទសវត្សន៍ចុងេ្រកយេនះ ។  

កន�ងមក្របេទសកម�ុជា ្រត�វបានចត់ទុកថា េដីរេ្រកយបណា� ្របេទសអសុីេផ្សងេទៀតេនេលីវសិ័យេហដ� រចនា

សម�័ន� និងគុណភាពសេម��កបំពក់ េបីេ្របៀបេធៀបនឹងអ�កផ�ត់ផ�ង់ដៃទេទៀតចំេពះវសិ័យកត់េដរ (Chan, 2011)។ 
ក�ុងអំឡុងទសវត្សរទី៍មួយៃនសតវត្សរទី៍២១ វសិ័យកត់េដរបានបេង�ីនផលិតភាពយ៉ាងេ្រចីន និងបានេធ�ីពិពិធកម�ករ

លក់េទកន់ទីផ្សោរសហរដ�អេមរកិ េដីម្បរីមួប��ូ លផងែដរនូវទីផ្សោរ្របេទសជបុ៉ន និងអឺរ ៉ុប ែដលមានត្រម�វករស្រមាប់
ផលិតផលែដលមានតៃម�ខ�ស់ (Asuyama and Neou, 2012)។ ផលិតភាពេនក�ុងវសិ័យកត់េដរេនកម�ុជាបានេកីន

េឡងីក�ុងអ្រត្របចឆំា�  ំ២,២% ចេនា� ះពីឆា� ២ំ០០៣ និងឆា� ២ំ០១៥ េបីេយាងតមរបាយករណ៍ពីវទិ្យោស� នជាតិស�ិតិ។ 
ដូេច�ះ ផលិតភាពពលកម�តមវសិ័យមានក្រមិត ៣០,១% ខ�ស់ជាងេនឆា� ២ំ០១៥ េបីេ្របៀបេធៀបនឹងឆា� ២ំ០០៣ 

(ILO, 2016)។ ផលិតភាពពលកម�េនក�ុងវសិ័យកត់េដរកម�ុជាទបជាងេគេ្រចីន េបីេធៀបនឹងបណា� ្របេទសេផ្សងៗ

េទៀតេនក�ុងតំបន់អស៊ន។ ករសិក្សោបានបង� ញថា ផលិតភាពពលកម�របស់្របេទសកម�ុជាមាន្រតឹមែត ២២% 
ៃនផលិតភាពរបស់្របេទសៃថ (Chang and Huynh, 2016; Schmucking, 2020)។ វសិ័យកត់េដរកម�ុជា កន�ង

មក ពក់ព័ន�ជាចម្បងេទនឹងដំណាក់កលពក់កណា� លៃនែខ្សចង� ក់តៃម� េពលគឺករកត់-េដរ-ត្រមឹម (CMT) ែដល
ពឹងែផ�កេលី  ពលកម�តៃម�ទប (Natsuda et al., 2010)។ ករលុបបំបាត់គមា� តេនក�ុងផលិតភាព គឺសំខន់ណាស់

ស្រមាប់្របេទសកម�ុជា េដីម្បសីេ្រមចបានទងំករដំេឡងី្របាក់ឈ�ួលជាក់ែស�ងឱដល់កម�ករ និងកររកិំលេឡងីឱ្យបាន
ខ�ស់ជាងេនះែថមេទៀតេនេលីែខ្សចង� ក់ តៃម�ស្រមាប់វសិ័យកត់េដរ។  

មានេហតុផលជំរុញសំខន់ចំនួនពីរស្រមាប់្របេទសកម�ុជាេដីម្បបីន�កិច�្របឹងែ្របងបែន�មេទៀត សំេដេទករ
្របកន់នូវតួនាទីកន់ែតទូលំទូលយ និងមានតៃម�បែន�មកន់ែតខ�ស់ជាងេនះេទៀតេនក�ុងែខ្សចង� ក់តៃម�វសិ័យកត់េដរ

របស់សកលេលក។ ទីមួយ រចនាសម�័ន�ឧស្សោហកម�មួយែដលពឹងែផ�កេលីពលកម�តៃម�ទប នាេំទរកករ្របកួត្របែជង
តៃម�ជាមួយនឹងអ�កផ�ត់ផ�ង់ដៃទេទៀត ែដលអចនឹងបង�េ្រគាះថា� ក់ដល់និរន�រភាពរបស់វសិ័យេនក�ុងរយៈេពលែវង។ ទីពីរ 

ករេធ�ីស�័យ្របវត�ិកម� និងឌីជីថលនូបនីយកម�កន់ែតេលឿននឹងេធ�ីឱ្យកន់ែតលំបាកដល់កររក្សោបាននូវករងរេនក�ុង
ឧស្សោហកម�ែដល្រត�វពឹងែផ�កេលីកមា� ងំពលកម�។ េយាងតមរបាយករណ៍របស់ McKinsey & Company េនឆា� ំ

២០១៨ ម៉ាកយេីហសេម��កបំពក់មូ៉ដទន់សម័យអន�រជាតិ រពឹំងថាករេធ�ីស�័យ្របវត�ិកម�េនក�ុងវសិ័យកត់េដរនឹងមាន
្របសិទ�ភាពេនក�ុងករកត់បន�យៃថ�ចំណាយ កត់បន�យសំណល់ និងបង�លក�ណៈដល់ករផលិតបាននូវផលិតផល

មានតៃម�បែន�មខ�ស់ តមរយៈដំេណីរករផលិតកម�ែដលចំេគាលេដ (Andersson et al., 2018)។ បុ៉ែន� ករេធ�ី
ស�័យ្របវត�ិកម�ក៏មានឧបសគ�មួយចំនួនផងែដរ ដូចជា ភាព្របឈមែផ�កបេច�កេទស ៃថ�ចំណាយខ�ស់ និងចំេណះដឹង

បេច�កេទស និងជំនាញពលកម�ែដល្រត�វករចបំាច់េដីម្បដំីេណីរករ និងែថទម៉ំាសុីន។ ដូេច�ះ ករដក់ជំនួសកម�ករ

េដយម៉ាសុីនឆាប់រហ័ស ឬករេរេីរងច្រកផលិតែដលបច�ុប្បន�ស�ិតេនកម�ុជាេទកន់ទីផ្សោរអភិវឌ្ឍន៍ គឺមិនទំនងជានឹង
េកីតមានេឡងីេនាះេទ។ ផ�ុយេទវញិ អ�កទិញជាេ្រចីននឹងដក់ប��ូ លគា� រវងផលិតកម�ទំហធំំែដលចំណាយទបេនក�ុង

េរៀងច្រកែដលពឹងែផ�កេលីកមា� ងំ េនក�ុង្របេទសែដលមាន្របាក់ឈ�ួលទប ជាមួយនឹងផលិតកម�ៃនផលិតផលមាន
តៃម�បែន�មខ�ស់េនក�ុងេរងច្រកពក់កណា� លស�័យ្របវត�ិ េនតមទីតងំែដលផា� ស់េទ្របេទសេដីមវញិ ឬផា� ស់េទកន់

្របេទសែដលេនជិតខង។ េទះបីស�ិតក�ុងស� នភាពែដលេជៀសមិនផុតេនះក�ី ្របព័ន�ផលិតកម�បច�ុប្បន�េនក�ុងវសិ័យ
កត់េដរ ែដលពឹងែផ�កេលី្របាក់ឈ�ួលពលកម�ទប ករេ្របី្របាស់ពលកម�េ្រចីន និងករងរ CMT ជា្របច ំនឹង្របឈម

មុខចំេពះសមា� ធេដីម្បកីត់បន�យពលកម�និង្របាក់ឈ�ួល ខណៈែដលករេធ�ីស�័យ្របវត�ិកម�ក៏នឹងអចកត់បន�យេម៉ាង 
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េធ�ីករែវងរបស់កម�ករ ផងែដរ (Bárcia De Mattos et al., 2020)។  

ដូេច�ះ ជាករបនា� ន់ និងសំខន់ស្រមាប់វសិ័យកត់េដរេនកម�ុជាែដល្រត�វអភិវឌ្ឍសមត�ភាពរបស់ខ�ួនេនក�ុងែផ�ក
េផ្សងៗេទៀតេ្រកពី CMT េដយេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោថ�ីៗ និងេលីកកម�ស់ជំនាញរបស់កម�ករ។ ករសិក្សោមួយរបស់

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសុី (ADB) បង� ញពីសក� នុពលខ�ស់ៃនវសិ័យកត់េដរកម�ុជាេនក�ុងករេ្របី្របាស់ “បេច�កវទិ្យោ
បដិវត�ន៍ឧស្សោហកម�ជំនាន់ទី៤” ដូចជា បេច�កវទិ្យោស�័យ្របវត�ិកម� និងបេច�កវទិ្យោឌីជីថល ែដលក៏នឹងជួយេលីករតម

ដនលំហូរវត�ុធាតុេដីម និងទប់ស� ត់ករខ�ះខ� យផងែដរ។  

េទះបីជាករផា� ស់ប�ូរេទេ្របីបេច�កវទិ្យោអចនឹងបណា� លឱ្យកមា� ងំពលកម�ដល់េទ ១២% នឹង្រត�វជំនួសេចញក�ី 

វក៏អចបេង�ីតផល្របេយាជន៍វជិ�មានេនក�ុងករងរនិងផលិតភាព តមរយៈករកត់បន�យយ៉ាងេហចណាស់ ២០% 
ៃនបរមិាណេពលេវលែដល្រត�វចំណាយេលីករងររូបវន�ជា្របច ំ េន្រតឹមឆា� ២ំ០៣០។ កង�ះជំនាញែដលចបំាច់

ស្រមាប់ករផា� ស់ប�ូរេទរកបេច�កវទិ្យោេនះ ្រត�វែតេដះ្រសយតមរយៈករបណ�ុ ះបណា� លនិងករអភិវឌ្ឍជំនាញ េដីម្បី
េ្រតៀមលក�ណៈវសិ័យេនះស្រមាប់ភាព្របឈមៃនគំរូផលិតកម�ែដលេ្របីបេច�កវទិ្យោឌីជីថល និងស�័យ្របវត�ិកម�េនេពល

អនាគត (ADB, 2021)។ 
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៣.២ ប�� ្របឈមែផ�កបរសិ� ន និងករេ្រប្របាស ់នងិផលតិកម�េដយនរិន�រភាពេន

ក�ងុវិសយ័កត់េដរសេម��កបំពក់េន្របេទសកម�ុជា 
ផលប៉ះពល់ែផ�កបរសិ� នេទតម្របេភទេផ្សងៗគា�  េកីតមានេន្រគប់ដំណាក់កលទងំអស់ៃនែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់

េនក�ុងវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ រមួមាន េនអំឡុងេពលផលិតកម�្រកណាត់ ផលិតកម�សេម��ក បំពក់ និងេនក�ុង

ដំណាក់កលេ្របី្របាស់ និងេ្រកយេពលេ្របី្របាស់ ដូចែដលមានបង� ញេនក�ុងរូបភាពទី ៤។ ដំបូងេឡយី ដំេណីរករ
ៃនករផលិត្រកណាត់ និងវយនភណ�  េ្របី្របាស់ធនធានជាេ្រចីន។ មានករប៉ាន់្របមាណថាេនក�ុងឆា� ២ំ០២០ ជាង 

៦៨% ៃន្រកណាត់ទងំអស់ែដលេ្របី្របាស់េនក�ុងវសិ័យវយនភណ�  សកលេលក ្រត�វបានទញយកេចញពី្របភពមិន

ែមនកេកីតេឡងីវញិ រមួមាន ឥន�នៈផូសុីល (Chen et al., 2021) ជាេដីម។ ជាករពិតណាស់ េគបានប៉ាន់្របមាណថា 
ធនធានមិនអចកេកីតេឡងីវញិជាង៩៨ លនេតន ្រត�វបានេ្របី្របាស់េនក�ុងករផលិត្រកណាត់ និងវយនភណ� ជា

េរៀងរល់ឆា�  ំ(Ellen MacArthur Foundation, 2017)។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ កម�ុជាបាននាចូំល្រកណាត់នីឡុង និងសរធាតុបូ៉
លីយ៉ាម៉ាយ (polyamides) ជាង ២,៥ លនេតនពី្របេទសចិនែតមួយបុ៉េណា� ះ (World Integrated Trade 

Solution 2019)។ ផលិតកម�វយនភណ�  រប់ប��ូ លទងំដំណាក់កលកសិកម�ផងែដរ បានេ្របី្របាស់ទឹក្របែហល 
៩៣ពន់លនែម៉្រតគូបេនក�ុងមួយឆា� ំៗ  (មូលនិធិ Ellen MacArthur Foundation, 2017)។ ដូេច�ះ ែខ្សចង� ក់

ផលិតកម�វយនភណ� គឺជាឧស្សោហកម� ែដលមានករបំពុលខ� ងំជាងេគបំផុតទីពីរេនក�ុងវសិ័យេសដ�កិច�ពិភពេលក 
បនា� ប់ពីឧស្សោហកម�េ្របង និងឧស�័ន (The Price, 2018)។ េបីនិយាយពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុវញិ ផលប៉ះពល់ 

បរសិ� នក៏្រត�វបានកត់្រតជាឯកសរទុកបានយ៉ាង្រតឹម្រត�វ ្រពមជាមួយនឹងទិន�ន័យបរមិាណផងែដរ។ Quantis 
(2018) បានប៉ាន់្របមាណថា វសិ័យកត់េដរ រមួទងំ ្រកណាត់ វយនភណ� សេម��កបំពក់ និងែស្បកេជីងបានរមួ

ចំែណកចំនួន ៨% ៃនករបេ��ញឧស�័នផ�ះក�� ក់ (GHG) េនក�ុងពិភពេលក។ ផលប៉ះពល់បរសិ� នេនះ្រត�វបានេគ
ព្យោករណ៍ថានឹងមានករេកីនេឡងីរហូតដល់ ៤៩% េនឆា� ២ំ០៣០ ្របសិនេបីករេធ�ីអជីវកម�ដូច្រប្រកតីែបបេនះេន

ែតបន�មានេទៀត។ ករបំផា� ញបរសិ� នធ�ន់ធ�រមួយេទៀត ែដលមិនសូវមានទិន�ន័យអំពីបរមិាណ គឺេកីតេចញពីសំណល់រវ 
ែដលបានបេ��ញេទក�ុងបរសិ� នធម�ជាតិេនអំឡុងេពលផលិត។ ករ្រជលក់ពណ៌ និង្រប្រពឹត�កម�វយនភណ� ស្រមាប់     

វសិ័យកត់េដរសេម��ក បានរមួចំែណក្របមាណ ២០% ៃនករបំពុលទឹកឧស្សោហកម�សរុបេនទូទងំពិភពេលក 
(Kant, 2012)។ េលីសពីេនះេទេទៀត ប�� ែដលកំពុងទទួលបានករចប់អរម�ណ៍ជាសកលគឺបរមិាណ្រកណាត់ មី

្រក�ៃហ�បឺរ បា� ស�ិក ដ៏េ្រចីនសន�ឹកសនា� ប់បានហូរចូលេទក�ុងមហសមុ្រទេនក�ុងអំឡុងេពលៃនដំណាក់កលេបាកគក់   

សេម��កបំពក់ ែដលផលិតេចញពីវត�ុធាតុេដីមបា� ស�ិក ដូចជា បូ៉លីេយេស�ីរ (polyester) នីឡុង ឬអ្រគីលីក។ គួរែត
មានករខិតខំ្របឹងែ្របងេធ�ីករែកលំអដំេណីរករផលិតកម� េដីម្បកីត់បន�យបរមិាណសំណល់មី្រក�ៃហ�បឺរែដលកំពុង

្រត�វបានបេ�� ញេចលក�ុងទ្រមង់ជាសំណលរ់វ មិនថាេរងច្រកេន្របេទសកម�ុជាកំពុងេ្របី្របាស់វត�ុធាតុទងំេនះ្រតឹម
ក�ុងក្រមិតណាមួយក៏េដយ។  
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រូបភាពទី 4៖ ផលបះ៉ពល់បរសិ� នេនក�ុងែខ្សចង� កផ់�តផ់�ង់សេម��កបំពក ់ 

្របភព៖ Ellen MacArthur Foundation (2017) 

េន្របេទសកម�ុជា វសិ័យកត់េដរពឹងែផ�កយ៉ាងខ� ងំបំផុតេទេលីគំរូ្របតិបត�ិករ CMT េដយនាចូំល 

ផលិតផលវយនភណ�  (Ready Made Garments [RMG] Bangladesh, 2019) ពីបណា� ្របេទសនានា ដូចជា 
្របេទសចិន ជាេដីម ែដលក�ុងេនាះ កម�ុជាទិញផលិតផលវយនភណ� ពី្របេទសចិនចំនួនេស�ីនឹង ៦០% ៃនវយនភណ�

សរុបេនក�ុង្របេទស (Nikkei Asia, 2020)។ បណា� េរងច្រកេនក�ុង្របេទសកម�ុជាជាអ�កអនុវត�ករងរ្រជលក់ពណ៌ 
និងករបេង�ីយវយនភណ�  និងដំេណីរករផ�ុ ំដំេឡងី (េដរ) េនក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់សេម��កបំពក់។ ករខូចខតបរសិ�

នធំបណា� លមកពីករេ្របី្របាស់ថាមពល ទឹក និងសមា� រ និងសំណល់រងឹ និងសំណល់រវែដលផលិតេចញពីសំណល់
ឧស្សោហកម� (GGGI, 2018b)។ ករេកីនេឡងីៃនចំនួនេរងច្រកេនក�ុងវសិ័យកត់េដរមុនេពលមានករផ�ុះជំងឺកូវដី-

១៩ ជាពិេសស េនទី្រក�ងភ�ំេពញ និងេខត�កណា� ល បានជំរុញសំណល់ឧស្សោហកម�ឱ្យេកីនេឡងីជាេ្រចីនដង រមួមាន  
សេម��កបំពក់ ែស្បក ជ័រេកស៊ូ ែដល្រត�វបានេបាះេចល សំណល់វត�ុធាតុេដីម សំណលភ់ក់ និងសំណល់រវឧស្សោហកម� 

(្រកសួងបរសិ� ន ឆា� 2ំ019)។ វសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា ជា្របភពៃនករបេ��ញជាតិពុលធំជាងេគបំផុតេនក�ុង្របេទស
កម�ុជា េហយីបានរមួចំែណករហូតដល់ ៦៩% ៃនករបេ�� ញជាតិពុលដល់ទឹក េបីេធៀបនឹង្រគប់វសិ័យេផ្សងេទៀត 

(ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសុី ឆា� 2ំ016)។ សហ្រគាសមិនដល់ ៤០០ ផងេទ (ែដលមាន ២២,៧% ស�ិតក�ុងវសិ័យជ័រ
សំេយាគ និងវត�ុធាតុបា� ស�ិក រៃវ្រកណាត់ ត្បាញ និងករបេង�ីយសេ្រមចវយនភណ�  និងវសិ័យែស្បកេជីង) ែដល

បេ�� ញជាតិពុលជិត ៦៣% ៃនករបេ�� ញជាតិពុលសរុបទងំអស់ (ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសុី ឆា� 2ំ016)។ ករបេ�� ញទឹ
សំណល់រវបានេកីនេឡងីយ៉ាងខ� ងំក�ុងរយៈេពលបុ៉នា� នឆា� ចុំងេ្រកយេនះ េហយីទឹកែដលបំពុលេចញពីេរងច្រក

្រជលក់ពណ៌ និងេបាកគក់បានក� យជា្របភពបំពុលធំមួយេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ជាលទ�ផល មានឱកសេដីម្បែីស�ង
រកជេ្រមីសេផ្សងៗស្រមាប់ករេ្របី្របាស់វត�ុធាតុេដីមជំនួសេផ្សងៗ េដីម្បជំីនួសវត�ុធាតុេដីមែដលគា� ននិរន�រភាព មាន

ធាតុពុល និង/ឬ េ្រគាះថា� ក់ ដូចជា ថាមពល សរធាតុ្រជលក់ពណ៌ និងសរធាតុគីមីេនក�ុងសកម�ភាពរបស់េរងច្រក

េន្របេទសកម�ុជា។ កម�វធីិែផនទីបង� ញផ�ូវស�ីពីករបេ�� ញសរធាតុគីមីេ្រគាះថា� ក់សូន្យ (ZDHC) បច�ុប្បន�កំពុង្រត�វ
បានអនុវត�េដីម្បលុីបបំបាត់សរធាតុគីមីេ្រគាះថា� ក់ និងជំនួសសរធាតុទងំេនាះ ជាមួយនឹងសរធាតុែដលមានករ

ែណនាឱំ្យេ្របីេនក�ុងវសិ័យវយនភណ� ។ កម�វធីិ ZDHC បានបេង�ីតក�� ប់ឧបករណ៍ ែដលជួយដល់អ�កផលិតក�ុងករ

េ្របង 

ផលិតកម�្រកណាត់ ផលិតកម�សេម��កបំពក់ ករេ្របី្របាស់ េ្រកយេ្របី្របាស់ 
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អនុវត�ករេ្របី្របាស់សរធាតុគីមី្របកបេដយនិរន�រភាព និងដំេណីរករ្រប្រពឹត�ិកម�សំណល់រវ និងផ�ល់មូលដ� ន

ទិន�ន័យស�ីពី “ប�� ីសរធាតុហមឃាត់ករផលិត (MRSL)” និងសរធាតុជំនួសែដលបានែណនាឱំ្យេ្របី (កម�វធីិបរសិ�
នអង�ករសហ្របជាជាតិ ឆា� 2ំ0201)។ េយាងតមករប៉ាន់្របមាណ ែដលេធ�ីេឡងីេដយវទិ្យោស� នយុទ�ស�ស�បរសិ� ន

សកលក�ុង ឆា� ២ំ០២០ សំណល់រងឹឧស្សោហកម�ពីឧស្សោហកម�កត់េដរេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ្រត�វបាន្របមូលេដយ
្រក�មហុ៊ន សរុ ំ េ្រតឌីង េហយីដឹកជ��ូ នេទកែន�ងចក់សំរមឧស្សោហកម�េនខ័ណ� េពធិ៍ែសនជ័យ ែដលមានទីតងំេន

រជធានីភ�ំេពញ។ សំណលឧ់ស្សោហកម�ែដល្របមូលបាន ្រត�វបានដឹកយកេទចក់េចលេនកែន�ងេបាះេចលេបីកចំហ
េដយពំុមានករេធ�ី្រប្រពឹត�កម�អ�ីេសះេឡយី។ េគមិនអចេធ�ីករកំណត់ពីបរមិាណសំណល់ែដលបានគទុកក�ុងកែន�ង

ចក់សំរម េដយ្រក�មហុ៊នសរ ៉ុម េ្រតឌីង បានេនេឡយីេទនាេពលបច�ុប្បន� (Singh et al., 2018)។ 

េយាងតមេសចក�ីករែណនាេំនក�ុងេសចក�ីែថ�ងករណ៍ ឆា� ២ំ០០២ ៃន្រកសួងបរសិ� ន ស�ីពីករ្របមូល និងករ

ដឹកជ��ូ នសំណល់រងឹឧស្សោហកម�េនក�ុងរជធានីភ�ំេពញ (េនមានសុពលភាពេនេឡយី) ្របេភទសំណល់ឧស្សោហ
កម�ខងេ្រកមពីវសិ័យកត់េដរនាេពលបច�ុប្បន� កំពុង្រត�វបានចក់េចលេនទីតងំចក់សំរម (្រកសួងបរសិ� ន 

្របេទសកម�ុជា ឆា� 2ំ002)៖ សំណល់ពក់កណា� លស�ួត យកេចញពីអងទឹក្រប្រពឹត�កម�ែដលបង�ូរចូលទេន� ្រកណាត់

ពណ៌ែដលមានជាតិបូ៉លីវនីីលក�រតី សំណល់េកស៊ូ និងជ័រេកស៊ូរងឹែដលមានផ�ុកសរធាតុបូ៉លីែមរ-បុ៊យទីលទីន និង
សំណល់ពីករផលិត និងករេ្របី្របាស់ទឹកថា� េំបាះពុម�។ 

េដយសរែតសំណល់ែដលបេង�ីតេដយឧស្សោហកម�កត់េដរមិន្រត�វបាន្រគប់្រគងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ ដូេច�ះករេ្របី
្របាស់េឡងីវញិ និងករែកៃច�េឡងីវញិេ្រកផ�ូវករចំេពះសំណល់ទងំេនាះ មានករេកីនេឡងីខ�ស់។ សន�ុះកំេណីនៃន     

វសិ័យសំណង់េនក�ុង្របេទសកម�ុជានាេពលបច�ុប្បន� បានេធ�ីឱ្យវសិ័យផលិតកម�ឥដ�មានកំេណីនែដរ េហយី្រក�មហុ៊ន
មួយចំនួនកំពុងេ្របីសំណល់កត់េដរជា្របភពថាមពលដុតក�ុងឡឥដ�។ ករអេង�តថា� ក់ជាតិបានបង� ញថា ឡឥដ�ចំនួន

២៣ ក�ុងចំេណាមឡឥដ� ៤៦៥ កែន�ង (៤,៩%) េ្របី្របាស់សំណល់កត់េដរស្រមាប់ដុត ដូេច�ះសំណល់កត់េដរែដល
ផលិតេចញពីេរងច្រកេនរជធានីភ�ំេពញកំពុងដុតេនក�ុងឡឥដ�ែដលស�ិតេនតមតំបន់ទីតងំែដលមានេរងច្រក 

េដយសរែតកេម�ចកំណាត់វយនភណ� ងយអចរកបាន និងមានតៃម�តបជាង្របសិនេបីេធៀបនឹងករចំណាយេលីករ
េ្របី្របាស់ឧស។ អ�ក្របកបរបរេរសីកេម�ចកំណាត់ ព្យោយាមេរសីតមទីតងំចក់សំណល់េនាះ េហយីលក់កេម�ចកំណាត់ 

និងសំណល់សេម��កបំពក់េទឱ្យេរងច្រកផលិតឥដ�េដីម្បេីធ�ីជា្របភពថាមពលែដលមានករចំណាយតិចជាង។ 
េទះជាយ៉ាងណាក�ី ទមា� ប់ដុតកំណាត់ែបបេនះ បង�ជាប�� សុខភាពយ៉ាងធ�ន់ធ�រដល់កម�ករឡឥដ� ែដលជាេរឿយៗពួក

េគបំេពញករងរេដយមិនពក់ម៉ាសេឡយី េហយីក៏ប៉ះពល់ដល់្រក�ម្រគ�សរ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ� នែដរ ែដល
្របឈមនឹងែផ្សងេចញពីឡឥដ�េដយពំុមានអ�ីករពរេនាះេទ។ សំណល់សេម��កបំពក់ែដលេឆះគឺបេង�ីត PM2.5 និង 

PM10 ក�ុងក្រមិតែដលមានេ្រគាះថា� ក់ េហយីជាភាគល�ិតែដលបង�េ្រគាះថា� ក់ដល់សុខភាពជាេ្រចីន ក៏ដូចជា ែផ្សងពុល
ពីសរធាតុគីមីែដលេឆះេដយចំហ។ អ�កែដលេធ�ីករតមឡឥដ�ដុតកេម�ចកំណាត់េនក�ុងវសិ័យឥដ� ជាធម�ត ជាកម�ករ

ចំណាក្រស�កែដល្រកី្រក និងជាប់បំណុល ែដលបានចកេចញពីទីជនបទ េហយីែស�ងរកឱកសករងរេ្រកពីវសិ័យ

កសិកម�េដីម្បសីងបំណុលរបស់ខ�ួន។ (Crang et al., 2020)។ ដូេច�ះេហយី េទះបីជាផលិតផលសេម��កបំពក់ភាគ
េ្រចីន្រត�វបាននាេំចញស្រមាប់បំេពញត្រម�វកររបស់អ�កេ្របី្របាស់េនតមបណា�  ្របេទសែដលមានេសដ�កិច�អភិវឌ្ឍន៍ក៏

េដយ បុ៉ែន�ផលប៉ះពល់អវជិ�មានៃនបរសិ� នបានធា� ក់មកេលី្របជាជនែដលងយរងេ្រគាះ និងជួបករលំបាកបំផុតមួយ
ចំនួនេនក�ុង្របេទសកម�ុជា តមរយៈទមា� ប់អនុវត�្រប្រពឹត�កម�សំណល់នាេពលបច�ុប្បន�េនះ។ 
 

 
1 See also https://www.roadmaptozero.com/input#Gateway-Chemical-Module and https://www.roadmaptozero.com/ 
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៣.៣ ករេ្រប្របាសម់និមាននិរន�រភាពេនក�ងុវិសយ័កត់េដរសេម��កបពំក់េនកម�ុជា 

សព�ៃថ�េនះ េរងច្រកផលិតសេម��កបំពក់ភាគេ្រចីនេនកម�ុជាជាេរងច្រកមានមា� ស់ទុនបរេទស។ ្របេទសកម�ុ
ជាេនែតមានភាពទក់ទញចំេពះអ�កវនិិេយាគទុនបរេទស ពីេ្រពះថា កមា� ងំពលកម�មិន្រតឹមែតមានតៃម�ទបបុ៉េណា� ះ
េទ បុ៉ែន�ប��ត�ិច្បាប់ពក់ព័ន�នឹងបរសិ� ន និងសង�មេនក�ុង្របេទសេនមានករអនុវត�ទន់េខ្សោយេនេឡយី(Nachemson, 

2020)។ េបីេធៀបេទនឹងឥទ�ិពលរបស់មូលធនបរេទស តួអង�ក�ុង្រស�កេនក�ុង្របេទសកម�ុជាមានអំណាចតិចតួច
ណាស់ទក់ទងនឹងករទមទរឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរ េឆា� ះេទរកករេ្របី្របាស់្របកបេដយនិរន�រភាពេនាះ។ េដយសរែត

ផលិតកម�កត់េដរេនក�ុង្របេទសកម�ុជាភាគេ្រចីនគឺស្រមាប់េធ�ីករនាេំចញ ដូេច�ះប�� េ្របី្របាស់សេម��កបំពក់គា� ន
និរន�រភាពគួរមានករយល់ដឹងេដយែផ�កេទេលីបរបិទៃនេគាលេដនាេំចញេនក�ុងទីផ្សោរអឺរ ៉ុប និងអសុី ែដលជាទី

ពំនាក់ៃនវសិ័យកត់េដររបស់កម�ុជា។ 

ករេលចេឡងីៃនមូ៉ដសេម��កបំពក់ទន់សម័យែដលមានតៃម�សមរម្យ បានេធ�ីឱ្យមានផា� ស់ប�ូរយ៉ាងខ� ងំេពះ

លំនាៃំនករេ្របី្របាស់សេម��កបំពក់េនទូទងំសកល េដយបានេធ�ីករវវិត�េឆា� ះេទរកលំនាៃំនករទិញបានភា� មៗ េ្របី
្របាសរ់យៈេពលខ�ី និងឆាប់េបាះេចល។ េបីេធៀបនឹងទមា� ប់ៃនករទិញកលពី ១៥ ឆា� មុំន មនុស្សមា� ក់ៗសព�ៃថ�េនះទិញ

សេម��កបំពក់េ្រចីនជាងមុនរហូតដល់ ៦០% (McKinsey & Company, 2016)។ បុ៉ែន�អយុកលេ្របី្របាស់របស់    
សេម��កបំពក់ទងំេនាះមានករថយចុះតិចជាងមុន េហយីសេម��កបំពក់ក�ុងឆា� ២ំ០០២ មានអយុកលខ�ីជាងសេម��ក

បំពក់ែដលផលិតេនក�ុងឆា� ២ំ០១២ រហូតដល់ ៥០% េហយីអយុកលសេម��កបំពក់េនះទំនងនឹងរតឹកន់ែតខ�ីជាង
េនះេទេទៀតក�ុងេពលសព�ៃថ�េនះ (Muthu, 2014)។ ជាមធ្យម �ស�ីជនជាតិអេមរកិមា� ក់មានសេម��កបំពក់ែដលមិន

ទន់ពក់មានតៃម� ៥៥០ដុល� រេនក�ុងទូសេម��កបំពក់របស់ខ�ួន (Huffpost, 2014)។ េនច្រកភពអង់េគ�ស សេម��ក

បំពក់្របែហល ៣០% េនក�ុងទូេខអវមិន្រត�វបានយកមកេស��កពក់យ៉ាងេហចណាស់មួយឆា�  ំ(WRAP, 2020)។ 
្រក�ម្របឹក្សោែកៃច�វយនភណ� បានេធ�ីករប៉ាន់្របមាណថា ជនជាតិអេមរកិមា� ក់ៗបានេបាះេចលសេម��កបំពក់ និង    

វយនភណ� េផ្សងេទៀត្របមាណ ៧០ េផាន (៣២គីឡូ្រកម) ក�ុងមួយឆា� ំៗ  (Council for Textile Recycling, n.d.)។ 
េនទូទងំពិភពេលក មូ៉ដសេម��កបំពក់ទន់សម័យមានករព្រងីកខ�ួនយ៉ាងខ� ងំចប់តងំពីេដីមទសវត្សរឆ៍ា� ២ំ០០០ 

មក ែដល្រត�ស្រតយផ�ូវេដយម៉ាកយេីហនានា ដូចជា H&M និង Zara ជាេដីម (Caro and Martinez-de-Albeniz, 
2014) និងម៉ាកយេីហេផ្សងេទៀតែដលផលិតនូវផលិតផលតៃម�ទប ែដលមានផលប៉ះពល់អវជិ�មានចំេពះបរសិ� ន

យ៉ាងខ� ងំេនក�ុង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា កម�ុជា ជាេដីម។ ករលក់សេម��កបំពក់សកលបានេកីនេឡងីជិតេទ�ដង 
េដយបានេកីនេឡងីពី ១ ្រទីលនដុល� រក�ុងឆា� ២ំ០០២ រហូតដល់ ១,៨ ្រទីលនដុល� រក�ុងឆា� ២ំ០១៥ េហយីតួេលខ

េនះ្រត�វបានេគប៉ាន់ស� នថានឹងឈនដល់ ២.១ ្រទីលនដុល� រេនឆា� ២ំ០២៥ (Fibre2Fashion, 2014)។ ជាងេនះ
េទេទៀត ករ្រសវ្រជាវបានបង� ញថា ករេ្របី្របាស់ជាេ្រចីនេលីសលុបែបបេនះ គឺពិតជាមានផលប៉ះពល់អ្រកក់ខ� ងំ

ណាស់ស្រមាប់សុខុមាលភាព និងនិរន�រភាពេសដ�កិច�របស់េយងី េហយីេនះគឺជាេរឿងចបំាច់បនា� ន់ែដល្រត�វមានករ
ផា� ស់ប�ូរេឆា� ះេទរកលំនាៃំនករេ្របី្របាស់ែដលជួយបេង�ីនសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សជាតិ។ ករេ្របី្របាសេ់លឿន និង

េ្រចីនេលីសលុបក�ុងេពលបច�ុប្បន�េនះ ្រត�វបានជំរុញេដយ្របព័ន�បណា� ញសង�ម និងភាពងយ្រស�លៃនករទិញតម    
រយៈករទិញអនឡាញ។ ជាលទ�ផល មនុស្សេយងីកំពុងែតទិញសេម��កបំពក់េ្រចីនជាងអ�ីែដលពួកេគអចទិញបាន 

និង/ឬេលីសពីត្រម�វករ េហយីេលីសពីចំនួនែដលអចេធ�ីឱ្យពួកេគសប្បាយចិត�េទេទៀត។ ជាករពិតណាស ់ឥរយិាបថ
ទិញែបបេនះមិនេធ�ីឱ្យអ�កេ្របី្របាស់កន់ែតសប្បាយចិត�េនាះេទ (Greenpeace, 2017)។ េនឆា� ២ំ០១៦ 
Greenpeace បានេចញផ្សោយរបាយករណ៍តស៊ូមតិដ៏មានអនុភាពមួយ េ្រកមចំណងេជីងថា “Timeout for Fast 

Fashion ឬែ្របជាភាសែខ�រថា “អស់េពលស្រមាប់មូ៉ដសេម��កបំពក់េលឿនៗេហយី” ែដលចង�ុលបង� ញថា អ�កេ្របី
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្របាស់អចផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថរបស់ខ�ួនតមរយៈករទិញតិចជាងមុន និងេ្រជីសេរសីផលិតផលមួយទឹក ផលិតផលែដល

មានេម្រតីបរសិ� ន និងតៃម�សមរម្យ។ របាយករណ៍េនះបានឆ�ុះប�� ងំឱ្យេឃញីពីករេកីនេឡងីៃនករយល់ដឹងរបស់អ�ក
េ្របី្របាស់េនក�ុងទីផ្សោរអេមរកិខងេជីង និងអឺរ ៉ុបអំពីផលប៉ះពល់បរសិ� ន និងសង�ម ែដលេកីតេចពីែខ្សចង� ក់ផលិតកម�

ៃនវសិ័យកត់េដរ។ េទះជាយ៉ាងណា របាយករណ៍បានសន�ិដ� នថា ទំនួលខុស្រត�វភាគេ្រចីនគឺស�ិតេនេលីម៉ាកយេីហ
សេម��កបំពក់មូ៉ដទន់សម័យ និងអ�កផលិតេទវញិេទ ក�ុងករេធ�ីបរវិត�កម�គំរូអជីវកម�របស់ខ�ួន (ឧទហរណ៍ ប�្ឈប់

ករផលិតនូវផលិតផលែដលមានផលប៉ះពល់អវជិ�មានខ� ងំេលីបរសិ� ន និងសុខភាពកម�ករ) និងប��ូ លករេប�ជា� ចិត�
ឱ្យបានមុតមាទំក់ទងនឹងករខ័ណ� ែចក្រពំែដនេអកូឡូសុី និងត្រម�វករពិត្របាកដពីអ�កេ្របី្របាស់ (Greenpeace, 

2016)។ េលីសពីេនះេទេទៀត ករ្រសវ្រជាវេផ្សងេទៀតបង� ញថា សូម្បែីតអ�កេ្របី្របាស់ែដលចត់ទុកខ�ួនឯងថាមាន
ករយល់ដឹងខ�ស់អំពីបរសិ� ន និងសង�មក៏េដយ ក៏ពួកេគមិនបានបង� ញគុណតៃម�របស់ខ�ួនេនាះក�ុងឥរយិាបថៃនករ

ទិញេឡយី (Gwozdz et al., 2013; McNeil and Moore, 2015)។ 

អ�កេធ�ីេគាលនេយាបាយ ម៉ាកយេីហសេម��កបំពក់មូ៉ដទន់សម័យ និងអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលមានតួនាទី 

យ៉ាងសំខន់ និងមានឥទ�ិពលក�ុងករបេង�ីតបរយិាកសអំេណាយផលស្រមាប់អ�កេ្របី្របាស់េធ�ីករេ្រជីសេរសីយកជេ្រមីស 

ែដលមាននិរន�រភាពកន់ែតងយ្រស�ល និងតមរយៈកររមួចំែណកបេង�ីនករយល់ដឹង ្រពមទងំេធ�ីសកម�ភាពេដយ
ស�័្រគចិត�ពីអ�កេ្របី្របាស់េនក�ុងទីផ្សោរេ្រក្របេទស។ ជាពិេសស េដយសរែត្រក�មហុ៊នលក់រយ និងម៉ាកយេីហរបស់

បស�ឹម្របេទស ្រគបដណ� ប់េនេលីទីផ្សោរធំ ដូេច�ះ្រក�មហុ៊នទងំេនះអចមានឥទ�ិពលខ� ងំេទេលីអ�កផ�ត់ផ�ង់ េហយីអច
ជំរុញឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរដ៏ចបំាច់េទរកនិរន�រភាពេនក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់សេម��កបំពក់ពិភពេលក(Koszewska, 

2011)។ រជរដ� ភិបាលកម�ុជា និងតួអង�នានាេនក�ុងវសិ័យកត់េដរ្រត�វបានផ�ល់ករែណនាឱំ្យសិក្សោែស�ងយល់អំពីលទ�
ភាពៃនករសហករជាមួយ្រក�មហុ៊នលក់រយ និងម៉ាកយេីហទូទងំពិភពេលកេដីម្បេីដះ្រសយប�� េ្របី្របាស់េដយ

និរន�រភាពេនក�ុងទីផ្សោររបស់ពួកេគេរៀងៗខ�ួន។ 

៣.៤ គេ្រមាងផ�លក់រប�� ក់ស្រមាបស់េម��កបពំក់មាននិរន�រភាព 
េ្រកពីេគាលនេយាបាយ និងវធិានករច្បាប់ គេ្រមាងផ�ល់ករប�� ក់ និងដក់ស� កស�� គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខន់

ស្រមាប់ឱ្យម៉ាកយេីហនានា េធ�ីករផ្សព�ផ្សោយឱ្យអ�កេ្របី្របាស់បានយល់ដឹងកន់ែតច្បាស់អំពីលក�ខណ�  បរសិ� ន និង
សង�មេនក�ុងដំេណីរករផលិតកម�។ ករផ្សព�ផ្សោយែបបេនះកន់ែតមានសរៈសំខន់ខ� ងំេឡងី ពីេ្រពះថាអ�កេ្របី្របាស់

មានករ្រព�យបារម�កន់ែតខ� ងំេឡងីចំេពះសមាសធាតុបង�េ្រគាះថា� ក់ និងសំណល់ែដលមានេនក�ុង និងេលីផលិតផល

សេម��កបំពក់ ែដលពួកេគទិញ និងករេរចរលឹបរសិ� នែដលបង�េឡងីេដយដំេណីរករផលិតកម� (Meding, 2008)។ 
របាយករណ៍ OECD ឆា� ២ំ០០៧ េដយ Fliess et al ែដលេផា� តេទេលី្រក�មហុ៊នផលិត បានបង� ញឱ្យដឹងថាមាន

ដំេណីរករផ�ល់ករទទួលស� ល់ជាេ្រចីន និងគេ្រមាងផ�ល់ស� កជាេ្រចីនែដលកំពុងមានវត�មាន ែដលេផា� តសំខន់េទេលី
សកម�ភាពរវងអជីវកម� និងអជីវកម�។ របាយករណ៍អំពីទំនួលខុស្រត�វសង�មរបស់្រក�មហុ៊ន និងេសចក�ីែណនាអំ�កេ្របី

្របាស់ក៏្រត�វបានផលិតេឡងី េដយក�ុងេនាះ ករ្រត�តពិនិត្យ្រត�វបានេធ�ីេឡងីេដយស� ប័នឯករជ្យេដីម្បធីានានូវភាពេជឿ
ជាក់បានៃនរបាយករណ៍របស់ខ�ួន (Fliess et al., 2007)។ គេ្រមាងទងំអស់េនះ គឺជាគេ្រមាងែផ�កេលីទីផ្សោរស�័្រគ

ចិត� េ្រក្រកបខ័ណ� គតិយុត� េដយមានអំណះអំណាងប�� ក់ពីតមា� ភាព និងនិរន�រភាព (Dowell et al., 2000)។ 
គេ្រមាងទងំអស់េនះផ�ល់អំណាចដល់អ�កេ្របី្របាស់ក�ុងករកំណត់អត�ស�� ណផលិតផល ែដលបង�េ្រគាះថា� ក់ដល់   

បរសិ� ន និងេ្រជីសេរសីផលិតផលែដលសម្រសបជាងែដលមានគុណតៃម�េដយនិរន�រភាព (Robert et al., 2002)។ 
េបីេធៀបេទនឹងទ្រមង់េផ្សងេទៀតៃនករផ្សព�ផ្សោយេផា� តេទេលីអ�កេ្របី្របាស់ ករដក់ស� កស�� មានអត�្របេយាជន៍

្រតង់ថា ងយេមីលេឃញីេដយផា� ល់េលីផលិតផលែតម�ង ជាពិេសស េបីេធៀបនឹងទ្រមង់ផ្សព�ផ្សោយេផ្សងេទៀតែដលមិន
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សូវមានលក�ណៈេធ�ីេដយផា� ល់ ដូចជារបាយករណ៍និរន�រភាពែដលេបាះពុម�ផ្សោយេដយ្រក�មហុ៊នម៉ាកយេីហក�ី។  

គេ្រមាងផ�ល់ករទទួលស� ល់និរន�រភាព េផា� តសំខន់េទេលីទិដ�ភាពបរសិ� ន និងសង�មេនក�ុងែខ្សចង� ក់ផលិតកម�។ 
គេ្រមាងទងំនវអច្រត�វបានយកេទអនុវត�តមរយៈស� ប័នភាគីទីបីែដលកំណត់ស�ង់ដរ តមរយៈអង�ករែដលេធ�ីផ�ល់

ករទទួលស� ល់ ឬតមរយៈទីផ្សោរទងំមូល ែដលជាអ�កកំណត់ស�ង់ដរជាក់ែស�ង េដយគា� នករ្រត�តពិនិត្យពីភាគីទីបី។ 
េដយែផ�កេលីភាពខុសគា� ទងំអស់េនះ អង�ករអន�រជាតិស្រមាប់ស�ង់ដរនីយកម� (ISO) បានកំណត់្របេភទស� ក

ស�� បរសិ� នចំនួនបី្របេភទគឺ ្របេភទ I ្របេភទ II និង្របេភទទី III ែដលមានលក�ណៈខុសៗគា� េនក�ុងខ�ឹមសរ និង
ដំេណីរករផ�ល់ករទទួលស� ល់ (តរងទី១)។ 

 

 

 
 
 



 

  24 

តរងទី 1៖ ករេ្របៀបេធៀបស� កស�� បរសិ� ន ISO ្របេភទទងំបី 

្របភព៖ Moore and Wentz, 2009; Koszewska, 2011 
 

្របេភទ ទ្រមងៃ់ន

ករអនុវត� 

មូលដ� នផ�ល់ករទទួលស� ល ់ ករវភិាគវដ�

ជីវតិ 

លទ�ភាពៃនករ

អភិវឌ្ឍ 

្របេភទទី  I ស�័្រគចិត� ែផ�កេលីលក�ណៈវនិិច�័យជាេ្រចីនពីកម�វធីិភាគីទីបី

ែដលផ�ល់អជា� បណ�េដីម្បអីនុ�� តឱ្យេ្របី្របាស់
ស� កស�� េលីផលិតផលនានា ែដលបង� ញពី

េម្រតីភាពបរសិ� ន េទតម្របេភទណាមួយែផ�ក
េលីកត� វដ�ជីវតិ។ 

 

្រត�វបានេធ�ី
ឱ្យសម�� 

ល� 

្របេភទទី  II ស�័យ្របកស ស�័យ្របកសអំពីអំណះអំណាងែផ�កបរសិ� ន
េដយែផ�កេលីពក្យេពចន៍ និយមន័យ និងនិមិត�

ស�� ទូេទ  

មិនមាន ទន់េខ្សោយ 

្របេភទទី  III ស�្រគចិត� ែផ�កេលីទិន�ន័យបរសិ� នែដលអចកំណត់

បរមិាណបាន េនេ្រកម្របេភទែដលបានកំណត់
ជាមុនែដលទិន�ន័យេនាះបេង�ីតេដយភាគីទីបី

ែដលមានគុណវឌ្ឍ្រគប់្រគាន់ និងបានេផ��ងផា� ត់
េដយភាគីទីបីផងែដរ។ 

មាន មធ្យម 
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ឧទហរណ៍អំពីស� កស�� ទូេទ បានមកពីគេ្រមាង និងម៉ាកយេីហមួយចំនួនេនក�ុងវសិ័យកត់េដរ សេម��កបំពក់ 

មានបង� ញេនក�ុងតរងទី ២ខងេ្រកមេនះ៖  

តរងទី 2៖ ឧទហរណ៍អំពីករដកស់� កស�� េលីផលិតផលសេម��កបំពក ់

្របភព៖ Koszewska, 2011; Chowdhury, 2015 

ស� កស��  េគាលេដ លក�ណៈវនិិច�យ័ បរយិាយ ស� កស��  

Blue Angel  

អឡម៉ឺង់ 

ផលិតផល បរសិ� ន ស� កស�� បរសិ� នដំបូង និង
ចំណាស់ជាងេគបំផុតស្រមាប់

ផលិតផល និងេសវ –ផលិតផល 
និងេសវ្របែហល ១០,០០០ មុខ

ក�ុង ៨០ ្របេភទផលិតផល កំពុង
អនុវត�ស� កស�� េនះ។ 

 

 

Care & Fair- 
Siegel 

ផលិតផល ពលកម� 

 

 

 

 

 

 

្របឆាងំពលកម�កុមារខុសច្បាប់ និង
គា្ំរទដល់មនុស្សេធ�ីករក�ុងករផលិត

ក្រមាល្រពំក�ុង្របេទសឥណា�  េនប៉ាល់ 
និងប៉ាគីស� ន 

 

 

យុទ�នាករ      

សេម��កបំពក់ស� ត 

(Clean Clothes 
Campaign) 

អង�ករ សង�ម និងេសដ�

កិច� 

ជាសម�័ន�អង�ករេនក�ុង្របេទសអឺរ ៉ុប

ចំនួន 13 ែដលេផា� តករងរេទេលី
សិទ�ិ�ស�ី ករតស៊ូមតិរបស់អ�កេ្របី
្របាស់ និងកត់បន�យភាព្រកី្រក 

 

 
 

Ecocert (បារងំ) ផលិតផល បរសិ� ន ឯកេទសេលីករផ�ល់ផ�ល់ករទទួល
ស� លេ់លីផលិតផលកសិកម�សររីង�  

 
 

 
Eco Mark (ជបុ៉ន) ផលិតផល បរសិ� ន ស្រមាប់ផលិតផលែដលប៉ះពល់   

បរសិ� នតិចជាងផលិតផល្រសេដៀង

គា� េនក�ុងករផលិត ករេ្របី្របាស់ 
និងករេបាះេចលផលិតផលេនាះ; 

និងកត់បន�យផលប៉ះពល់បរសិ� ន
តមមេធ្យោបាយេផ្សងៗ 
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EcoMark (អ�ហ�កិ) ផលិតផល បរសិ� ន ផ�ល់ស� កស�� ទូទងំទ�ីប និងអន�រ 
វសិ័យ េដីម្បសីមា� ល់ផលិតផល

្របកបេដយនិរន�រភាពែដលផលិត
េនអ�ហ�កិ។ ជាពិេសស គេ្រមាង

េនះជួយដល់សហ្រគាសធុនតូច និង
មធ្យម េដីម្បទីទួលបានវ�ិ� បនប្រត

ប�� ក់។  

 

 
 

 
 

Ecomark (ឥណា� ) ផលិតផល បរសិ� ន ស្រមាប់ទំនិញេ្របី្របាស់ ែដលេគារព
តមលក�ណៈវនិិច�័យែផ�ក បរសិ� ន 

និងបទដ� នត្រម�វេលីគុណភាពរបស់
ឥណា�  

 

 

សមាគមពណិជ�កម�
យុត�ិធម៌អឺរ ៉ុប

(EFTA) 

អង�ករ សង�ម និងេសដ�
កិច� 

សមាគម្រក�មហុ៊នពណិជ�កម�នាំ
ចូលេដយយុត�ិធម៌ចំនួន១១ េន

ក�ុង្របេទសចំនួន ៩ ក�ុងទ�ីបអឺរ ៉ុប   
(អូ្រទីស ែប៊លហ្សកិ បារងំ អឡម៉ឺង់ 

អីុតលី ហុឡង់ េអស្បាញ៉ និងច្រក

ភពអង់េគ�ស) 

 
 

 

 
 
 

គេ្រមាងសវនកម�ករ

្រគប់្រគងេអកូឡូសុី
សហភាពអឺរ ៉ុប 

(EMAS) 

ផលិតផល បរសិ� ន ឧបករណ៍អឺរ ៉ុបែផ�កេលីបទប្ប��ត�ិ
របស់សភា និង្រក�ម្របឹក្សោអឺរ ៉ុប 
េដីម្បេីលីកទឹកចិត�ឱ្យស� ប័ននានាែក

លំអករអនុវត�ែផ�កបរសិ� នរបស ់   
ខ�ួន។ 

 

 
 

ស� កស�� បរសិ� ន

សហភាពអឹរ ៉ុប / EU 
Marguerite 

ផលិតផល បរសិ� ន េដីម្បេីលីកទឹកចិត�ដល់អជីវកម�

នានា និងទីផ្សោរផលិតផលឱ្យកន់ែត
មានភាពេម្រតីចំេពះបរសិ� ន។  

 

 



 

  27 

Environmental 
Choice (នូែវលេស

ឡង់) 

ផលិតផល បរសិ� ន មាន្របភពេចញពីគំនិតផ�ួចេផ�ីម
របស់រដ� ភិបាលនូែវលេសឡង់ និង

ករទទួលស� ល់អន�រជាតិ។ នូែវល
េសឡង់្រគប់្រគងកម�វធីិេនះ ជំនួស

ឱ្យរដ�ម�ន�ី្រកសួង     បរសិ� ន 

 

 

 
 

Fair Trade ផលិតផល សង�ម េសដ�កិច� 

និងបរសិ� ន 

ចុះប�� ីេដយអង�ករ Fairtrade 

Labeling Organizations 
International (FLO) េដីម្បផី�ល់

ផ�ល់ករទទួលស� លដ់ល់ផលិតផល
ែដលបំេពញតមស�ង់ដរសង�ម េសដ�

កិច� និងបរសិ� ន 

 

 
 

មូលនិធិ Fair Wear 
Foundation 

អង�ករ សង�មនិងេសដ�
កិច� 

មូលនិធិមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញ
ែដលមានតំណាងេស�ីៗគា� មកពី

សមាគមធុរកិច� សហជីព និងអង�
ករមិនែមនរដ� ភិបាល  

 

 

បទដ� នវយនភណ�
សររីង�សកល 

(Global Organic 
Textile Standard) 

ផលិតផល បរសិ� ន បទដ� នេនះអនុវត�ចំេពះ្រកណាត់
ធម�ជាតិទងំអស់េនក�ុងករផលិត 

ករែកៃច�  កមន�សល ករេវចខ�ប់  
ករដក់ស� ក ករនាេំចញ ករនាំ

ចូល និងករែចកចយ 

 

 
 

Nordic Swan ផលិតផល បរសិ� ន ្រគបដណ� ប់េលីផលិតផល ៦៦ ្រក�ម 

េនក�ុងបណា� ្របេទសតំបន់ស�ង់ឌី
ណាវ ី  

Oeko-Tex Standard 
100 

ផលិតផល សុខភាព េឆ�ីយតបចំេពះត្រម�វកររបស់អ�ក

េ្របី្របាស់ ែដលចង់បានវយនភណ�
ែដលគា� នេ្រគាះថា� ក់ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Rugmark / 

Goodweave 

ផលិតផល ពលកម� េដីម្បលុីបបំបាត់ពលកម�កុមារខុស

ច្បាប់េនក�ុងវសិ័យក្រមាល្រពំផលិត
េដយៃដ េហយីផ�ល់ករអប់រដំល់

កុមារេន្របេទសឥណា�  និងេនប៉ាល់ 
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គេ្រមាងផ�ល់ករទទួលស� ល់ និងដក់ស� កស��  ក៏មានប�� ្របឈមមួយចំនួនែដរ។ ស្រមាប់ភាគីអ�កផលិត 

គេ្រមាងែបបេនះ អចក� យជាឧបសគ�ដល់ករេបាះជំហនចូលទីផ្សោរស្រមាប់្រក�មហុ៊នជាេ្រចីន ជាពិេសស ្រក�មហុ៊នេន
ក�ុង្របេទសតតីយេលក េបីេទះបីជាគេ្រមាងេនះ្រត�វបានបេង�ីតេឡងីេដយព្រងឹងនូវភាពច្បាស់លស ់និងតមា� ភាពរបស់

ស�� ទីផ្សោរ និងស្រមបស្រម�លដល់ករេ្របី្របាស់តមបំណង្របាថា� របស់អ�កេ្របី្របាស់ក�ី។ ្របេទសនានា ដូចជា កម�ុជា 
ជាេដីម ែដលមានេរងច្រកភាគេ្រចីនជាសហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម និងេធ�ីសកម�ភាពផលិតកម�សេម��កបំពក់ និងវយ

នភណ�  ក�ុងេគាលេដនាេំចញេទកន់ទីផ្សោរក�ុងសហភាពអឺរ ៉ុប ជបុ៉ន សហរដ�អេមរកិ និងេនក�ុង្របេទស ែដលមាន 
េសដ�កិច�រកីចេ្រមីនដៃទេទៀត ករចំណាយទក់ទងនឹងលក�ខណ� គេ្រមាងផ�ល់ករទទួលស� ល់ (រមួទងំករចំណាយេទ

េលីផ�ល់ករទទួលស� ល់ផង) អចក� យជាឧបសគ�ែដលររងំដល់្របេទសកម�ុជាមិនឱ្យអចចូលេទក�ុងទីផ្សោរទងំេនាះ
បាន (Moore and Wentz, 2009)។ ជាករពិតណាស់ករសិក្សោមួយចំនួនបង� ញថា គេ្រមាងដក់ស� កស�� បរសិ� ន

អចមានឥទ�ិពលវជិ�មានសុទ�េទេលីករនាេំចញតៃម�ខ�ស់ពី្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ បុ៉ែន�មានផលប៉ះពល់អវជិ�មានេទេលី
ករនាេំចញែដលមានតៃម�ទប េដយសរែតករចំណាយែដលររងំដល់្រក�មហុ៊នតូចៗក�ុងករចូលរមួគេ្រមាងដក់ស� ក

ស�� បរសិ� នេនក�ុងទីផ្សោរេនះ (Nimon & Beghin, 1999; Joshi, 2004; Sheldon et al., 2009; Roe et al., 2014)។ 

កររកីសយភាយៃនករដក់ស� កស�� បរសិ� នក៏បង�ជាប�� ្របឈមផងែដរ េដយេហតុថា េនេពលែដលស� កស��
មានកន់ែតេ្រចីន េហយីមានវធិានករ វធីិស�ស� និងសរខុសៗគា� តិចតួច េនាះស�� ទីផ្សោរក៏កន់ែតមានលក�ណៈ     

្រសពិច្រសពិល េហយីអ�កេ្របី្របាស់កន់ែតមានករភាន់្រចឡេំ្រចីនខ� ងំេឡងី (Gadema & Oglethorpe, 2011; 
Brécard, 2014)។ ករភាន់្រចឡេំនក�ុងចំេណាមអ�កេ្របី្របាស់េនះនាឱំ្យមានករចុះេខ្សោយៃនតៃម�ស� កស�� បរសិ� ន 

ែដលគិតគូរពីភាពៃបតងខ� ងំជាងេគបំផុត (Yokessa & Marette, 2020)។ ករសិក្សោនានា បានបង� ញថា្រក�មហុ៊ន
ទងំឡាយ ចុងេ្រកយមានករភាន់្រចឡថំាេតីស� កស�� បរសិ� នណាមួយែដលល�បំផុត ែដល្រត�វយកឱ្យបាន េហយី

ដូេច�ះ ពួកេគអចនឹងសេ្រមចេ្រជីសេរសីចូលរមួក�ុងស� កស�� ែដលមានគុណតៃម�ទបេទវញិ (Banerjee & 
Solomon, 2003; Marette, 2010)។ េទះបីជាករ ផ�ល់ករទទួលស� ល់ និងករផ�ល់ស� កស�� េនះ មានចំណុចខ�ះ

ចេនា� ះែបបេនះក�ី បុ៉ែន� គេ្រមាងែបបេនះេនែតជាជេ្រមីសមួយក�ុងចំេណាមជេ្រមីសជាេ្រចីនេទៀតស្រមាប់ព្រងឹងនិរន�រភាព 
េនក�ុងវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ េដយសរែតសមត�ភាពចរចររបស់េរងច្រកកម�ុជាេន

មានភាពទនេខ្សោយេបីេធៀបេទនឹងសមត�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នម៉ាកយេីហ និង្រក�មហុ៊នផលិតបរេទសនាេពលបច�ុប្បន�
េនះ ករលំបាកស្រមាប់ពួកេគក�ុងករេស�ីសុផំ�ល់ករទទួលស� ល់ និងករដក់ស� កស�� េឆា� ះេទរកនិរន�រភាពក�ុង

្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន ្របសិនេបីគា� នភាពជាៃដគូ និងករគា្ំរទពីរដ� ភិបាល និងម៉ាកយេីហនានាេនាះ។  ជាងេនះេទ
េទៀត េដយសរែតតៃម�ស្រមាប់ករនាេំចញពីកម�ុជាេទកន់ទីផ្សោរធំៗ ដូចជា ទីផ្សោរេនសហភាពអឺរ ៉ុប សហរដ�អេមរកិ 

និងជបុ៉នេនមានសភាពេន្រទឹងេនក�ុងរយៈេពលបុ៉នា� នឆា� ចុំងេ្រកយេនះ (អង�ករពលកម�អន�រជាតិ ឆា� 2ំ016) ករវ ិ
និេយាគហរិ��វត�ុបែន�មេដីម្បពី្រងឹងគុណភាព និងនិរន�រភាព រប់ប��ូ លទងំករអនុវត�គេ្រមាងដក់ស� កស�� ផងេនាះ 

អចេនមានក្រមិតេនេឡយី។ ស្រមាប់ទស្សនវសិ័យេគាលនេយាបាយនាេពលអនាគត ករសំខន់ស្រមាប់វសិ័យកត់

េដរេនកម�ុជាេដីម្បដឹីងអំពីករេកីនេឡងីនូវត្រម�វករ និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីនិរន�រភាពក�ុងវសិ័យរបស់ខ�ួន ែដលអចក� យជា

ឧបសគ�ក�ុងករឈរេជីងរបស់កម�ុជាេនក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់សេម��កបំពក់ពិភពេលក។ 

៣.៥ គំនតិផ�ួចេផ�មនរិន�រភាព ែដលគា្ំរទេដយតអួង�នានា 
មានគំនិតផ�ួចេផ�ីមមួយចំនួនែដលដឹកនាេំដយរដ� ភិបាល និងអង�ករអន�រជាតិនានា ដូចជា សហភាពអឺរ ៉ុប ជាេដីម 

ែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡងីេដីម្បជំីរុញករេ្របី្របាស់េដយនិរន�រភាពក�ុងវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ េហយីករេធ�ីដូេច�ះ 

អចមានឥទ�ិពលយ៉ាងសំខន់េទេលីករនាេំចញសេម��កបំពក់ពីបណា� ្របេទសនានា ដូចជា កម�ុជា។ ឧទហរណ៍ ្រក�ម
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្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី តំបន់ ណរឌីក (Nordic) ទទួលបន�ុកកិច�ករបរសិ� នបានអំពវនាវឱ្យមានកិច�សហ្របតិបត�ិករអនុវត�

គំនិតផ�ួចេផ�ីមនានាេដីម្បេីលីកទឹកចិត�អ�កេ្របី្របាស់ឱ្យេ្របី្របាស់វយនភណ� តមរេបៀបែដលមិនប៉ះពល់ដល់បរសិ� ន
បែន�មេទៀត (Nordic Council of Ministers, 2015)។ បណា� ្របេទសតំបន់ ណរឌីក កំពុងជំរុញយុទ�នាករកត់បន�យ

សរធាតុគីមី េ្រគាះថា� ក់េនក�ុងវយនភណ� តមរយៈករ្របកស និងគេ្រមាងស� កស�� េលីវយនភណ� េនក�ុងទីផ្សោរអឺរ ៉ុប។ 
បណា� ្របេទសទងំេនះកំពុងចូលរមួចំែណកដល់យុទ�ស�ស�សហភាពអឺរ ៉ុបស្រមាប់បរសិ� នគា� ន ជាតិពុលក�ុងវសិ័យវយ

នភណ�  ្រសបតមករអំពវនាវៃនកម�វធីិសកម�ភាពបរសិ� នេលីកទី ៧ (សហភាពអឺរ ៉ុប ឆា� 2ំ013)។ េគាលករណ៍ែណនាំ
ណរឌីចទូេទ (Common Nordic Guidelines) ផ�ល់អំណាចដល់្រក�មហុ៊នវយនភណ� ៃនណរឌីក ក�ុងករទមទរឱ្យ

អ�កផ�ត់ផ�ង់របស់ខ�ួនេគារពតមបទប្ប��ត�ិទក់ទងនឹងសរធាតុគីមីមួយចំនួន (Watson, 2017)។ េដយមានកររតឹ
បន�ឹងកន់ែតខ� ងំេឡងីេលីសរធាតុគីមីេ្រគាះថា� ក់ ែដលអចេ្របី្របាស់ក�ុងវយនភណ� ក�ុងទីផ្សោរពិភពេលក បណា�

្របេទសជាអ�កផលិត ដូចជា កម�ុជា ជាេដីម ្រត�វេឆ�ីយតបេទនឹងបទប្ប��ត�ិថ�ីៗេដីម្បធីានាថា ផលិតផលរបស់ខ�ួន

អនុេលមតមលក�ខណ� ត្រម�វរបស់ទីផ្សោរនាេំចញ។ 

ែផនទីបង� ញផ�ូវៃនយុទ�ស�ស�សហភាពអឺរ ៉ុបស្រមាប់និរន�រភាពវសិ័យវយនភណ�  ្រត�វបានេចញផ្សោយេនក�ុងែខ

មករ ឆា� ២ំ០២១ (គណៈកម�ករអឺរ ៉ុប ឆា� 2ំ021) េហយីេនក�ុងែផនទីបង� ញផ�ូវេនាះ សហភាពអឺរ ៉ុបបានកំណត់វសិ័យ
វយនភណ� ជាឧស្សោហកម�អទិភាពេ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀងៃបតងអឺរ ៉ុប។ ែផនករសកម�ភាពេសដ�កិច�វលិជំុ ែដលបានចុះ

ផ្សោយឆា� ២ំ០២០ បានប�� ក់ពីសំណំុវធិានករទូលំទូលយ ែដល្រត�វបានដក់ប��ូ លក�ុងយុទ�ស�ស�ស្រមាប់និរន�រភាព   
វសិ័យវយនភណ� ដូចខងេ្រកម៖ ករអនុវត�្រកបខ័ណ� ផលិតផល្របកបេដយនិរន�រភាពេដីម្បបីេង�ីនករេ្របី្របាស់វត�ុធាតុ

េដីមបនា� ប់បន្ស ំ និងកត់បន�យសរធាតុគីមីេ្រគាះថា� ក់ ករែកលំអបរយិាកសធុរកិច� និងបរយិាកសច្បាប់ ែដល  គា្ំរទ
ដល់គំរូអជីវកម� ផលិតផលជាេសវកម� (Product As Service) និងសរធាតុ និងដំេណីរករផលិតកម�វលិជំុ និងកិច�

សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ ករផ�ល់ករែណនាសំ្រមាប់ករ្របមូលសំណល់វយនភណ� ដច់េដយែឡក និងករេលីក
កម�ស់ករេ្របី្របាស់េឡងីវញិ និងករែកៃច�វយនភណ� េឡងីវញិ តមរយៈនវនុវត�ន៍ និងវធិានករមួយចំនួនេទៀត ដូចជា 

ករទទួលខុស្រត�វបែន�មរបស់អ�កផលិត។ល។ តមរយៈសកម�ភាពទងំេនះ យុទ�ស�ស�ស្រមាប់និរន�រភាពវសិ័យ        
វយនភណ�  មានេគាលបំណង “បេង�ីតលក�ខណ�  និងករេលីកទឹកចិត�េដីម្បជំីរុញភាព្របកួត្របែជង និរន�រភាព និងភាព

ធន់របស់វសិ័យវយនភណ� ៃនសហភាពអឺរ ៉ុប េដយេធ�ីករគិតគូររេទេលីភាពខ� ងំ និងភាពងយរងេ្រគាះរបស់វសិ័យេនះ 
បនា� ប់ពីករចំណាយេពលេវលយ៉ាងយូរេលីករេរៀបចំរចនាសម�័ន�េឡងីវញិ និងករែបងែចកទីតងំមូលដ� ន និងករេដះ

្រសយផលប៉ះពល់បរសិ� ន និងសង�មរបស់វសិ័យេនះ 12។  កិច�សហ្របតិបត�ិករពហុភាគីែដលដឹកនាេំដយអ�កជំនាញគឺ
កំពុងេដីរតួនាទីយ៉ាងសំខន់េដីម្បគីា្ំរទដល់អន�រកលរបស់វសិ័យេនះ្របកបេដយនិរន�រភាព។ េនែខេមស ឆា� ២ំ០២១ 

WRAP ែដលជាអង�ករមិនរក្របាក់ចំេណញមានមូលដ� នេនច្រកភពអង់េគ�សបានេបីកដំេណីរករគេ្រមាង “វយនភណ�  
ឆា� ២ំ០៣០ (Textile 2030)” ែដលជាគំនិតផ�ួចេផ�ីមដឹកនាេំដយអ�កជំនាញេដីម្បអីនុវត�ចំេណះដឹងវទិ្យោស�ស�ក�ុងករ

ដឹកនាវំសិ័យកត់េដរេនក�ុងករលក់រយ ករផ�ត់ផ�ង់ ករេ្របី្របាស់េឡងីវញិ និងករែកៃច�េឡងីវញិេឆា� ះេទរកភាពវលិជំុ 

និងករផា� ស់ប�ូរ្របព័ន�េនក�ុងច្រកភពអង់េគ�ស។ ម៉ាកយេីហនានា ដូចជា NEX, Primark, Tesco, Marks and 
Spencer, Sainsbury's និង John Lewis Partnership បានចូលរមួេធ�ីជាសមាជិកៃនគំនិតផ�ួចេផ�ីមេនះ។ អង�ករ 

WRAP ក៏បានចប់េផ�ីមគំនិតផ�ួចេផ�ីម 'Love Your Clothes' ែដលេផា� តេទេលីអ�កេ្របី្របាស់េដីម្បបីេង�ីនករយល់ដឹងអំពី
តៃម�របស់សេម��កបំពក់ និងេលីកទឹកចិត�ពួកេគឱ្យេ្របី្របាស់សេម��កបំពក់របស់ខ�ួនឱ្យអស់លទ�ភាព។ គំនិតផ�ួចេផ�ីមេនះ 

 
2 https://eismea.ec.europa.eu/news/towards-more-sustainable-circular-fashion-sector-four-cosme-projects-making-it-happen-2021-
06_en 

 



 

  30 

បានែណនាចំំណុចគន�ឹះជាក់ែស�ងមួយចំនួន េដីម្បជួីយឱ្យអ�កេ្របី្របាស់េធ�ីយ៉ាងណាឱ្យសេម��កបំពក់របស់ខ�ួនេនជាប់

បានយូរជាងមុន កត់បន�យករេរចរលឹបរសិ� នេដយសរែតករេបាកគក់ ករចត់ែចងសេម��កបំពក់ែដលែលងចង់បាន 
និងករេ្របី្របាស់ទូសេម��កបំពក់របស់ខ�ួនឱ្យអស់លទ�ភាព។ េនតមបណា� ្របេទសមួយចំនួន ដូចជា ្របេទសស៊ុយែអត 

ហ� ងំឡង់ និងដណឺម៉ាក ករលក់សេម��កបំពក់ែដលបានរចនាេឡងីវញិ និងសេម��កបំពក់មួយទឹកកំពុងេកីនេឡងី។ 
អ�កេ្របី្របាស់េ្រជីសេរសីសេម��កបំពក់មួយទឹក េ្រពះវមានតៃម�សមរម្យ ែប�ក និងមានភាពេម្រតីចំេពះបរសិ� ន (Fues 

and Norberg, 2011)។ មានេសវកម�ជាេ្រចីនែដលកំពុងមានេដីម្បេីលីកកម�ស់ករេ្របី្របាស់្របកបេដយនិរន�រភាពនូវ
សេម��កបំពក់ ែដលបំេពញត្រម�វកររបស់អ�កេ្របី្របាស់ក�ុងករេស��កពក់ឱ្យបានល�សមរម្យ ែដលេសវទងំេនាះមាន 

ដូចជា ទីផ្សោរអនឡាញស្រមាប់សេម��កបំពក់បុរណ េសវខ�ីសេម��កបំពក់េដយែផ�កេលីករចុះេឈ� ះ បណា� ល័យ      
សេម��កបំពក់ ករបរចិ� គសេម��កបំពក់ ហងជួសជុលសេម��កបំពក់ និងទីផ្សោរេដះដូរសេម��កបំពក់ ជាេដីម (Nordic 

Council of Ministers, 2015)។  

ម៉ាកយីេហសេម��កបំពក់មូ៉ដទន់សម័យសកល ដូចជា H&M ជាេដីម កំពុងចប់េផ�ីមគំនិតផ�ួចេផ�ីមេឆា� ះេទរក

វសិ័យមូ៉ដសេម��កបំពក់ែបបវលិជំុ និងមានភាពវជិ�មានចំេពះអកសធាតុ និងេដីម្បែី្របក� យេទជា្រក�មហុ៊នែដលមាន

ភាពយុត�ិធម៌ និងេស�ីភាព។ ្រក�មហុ៊ន H&M មានេគាលបំណងបេង�ីតឱ្យមានភាពវជិ�មានចំេពះអកសធាតុេនទូទងំែខ្ស
ចង� ក់តៃម�ទងំមូលរបស់ខ�ួនេនឆា� ២ំ០៤០ េនទូទងំសកលេលក។ ្របសិនេបីនិយាយពីករេ្របី្របាស់សរធាតុវញិ 

សរធាតុែកៃច�េឡងីវញិែដល H&M ទិញយកមកេ្របី្របាស់ បានេកីនេឡងីេទ�ដងរហូតេទដល់ ៥,៨% ក�ុងឆា� ២ំ០២០ េបី
េធៀបនឹងចំនួន  ២,២% េនក�ុងឆា� ២ំ០១៩ េហយីមានេគាលបំណងបេង�ីនសរធាតុែកៃច�េឡងីវញិេនះឱ្យបានេឡងីដល់

៣០% េនឆា� ២ំ០២៥ខងមុខេនះ។ េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ្រក�មហុ៊ន H&M មានេគាលបំណងឈនេទរកករេ្របី្របាស់
ថាមពលកេកីតេឡងីវញិឱ្យបាន ១០០% េនឆា� ២ំ០៣០កត់បន�យទឹកេ្របី្របាស់ក�ុងផលិតកម�ឱ្យបាន ២៥% េនឆា� ំ

២០២២ េបីេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៧ សេ្រមចបាននូវេគាលេដបេង�ីតសំណល់សូន្យែដល្រត�វប��ូ នេទកែន�ងចក់សំរមេន
ឆា� ២ំ០២៣ និងសេ្រមចបាននូវករេ្របី្របាស់ ៣០% ៃន ZDHC និងសរធាតុគិមីក្រមិត ១-៣ ឱ្យបានេនឆា� ២ំ០២១។ 

សជីវកម� VF មានេគាលបំណងកត់បន�យផលប៉ះពល់បរសិ� នឱ្យបានពក់កណា� ល េនក�ុងដំេណីរករចប់ពីកសិដ� ន
រហូតដល់ទ� រមុខផ�ះអ�កេ្របី្របាស់ និងែកលំអជីវតិរស់េនរបស់កម�ករនិេយាជិតមួយលននាក់ និងសមាជិកសហគមន៍

មូលដ� នេនក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់។ សជីវកម�េនះ មានបំណងដឹកនាពំណិជ�ភាវូបនីយកម�្រទង់្រទយធំស្រមាប់គំរូអជីវ
កម�វលិជំុ តមរយៈករេធ�ីពណិជ�កម�េឡងីវញិែដលដឹកនាេំដយម៉ាកយេីហ កររចនាស្រមាប់ភាពវលិជំុ និងគំនិតផ�ួចេផ�ី
មស្រមាប់ករជួល ជាេដីម។ សម�័ន�សេម��កបំពក់និរន�រភាព (SAC) មានអង�ករជាង ២៥០ ស� ប័នជាសមាជិក ែដលេធ�ី
កររមួគា� េដីម្បកីត់បន�យករេរចរលឹបរសិ� ន ែដលបង�េឡងីេដយវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ ែស្បកេជីង និងវយ

នភណ�  និងេលីកកម�ស់យុត�ិធម៌សង�ម្របកបេដយបរយិាបន�េនក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ពិភពេលកទងំមូល។សម�័ន�
សេម��កបំពក់និរន�រភាព (SAC) បានេ្របី្របាស់សន�ស្សន៍ Higg េដីម្បបីេង�ីតបទដ� នីយកម�េលីករវស់ែវងនិរន�រភាពែខ្ស

ចង� ក់តៃម� និងកំណត់រកចំណុចេក�  េដីម្បែីកលំអលទ�ផលែផ�កបរសិ� ន (Sustainable Apparel Coalition, nd)។ 
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៤. ទិដ�ភាពទេូទអពំីេគាលនេយាបាយ 
 

 
 

៤.១ ទិដ�ភាពទូេទអំពី្រកបខណ័� េគាលនេយាបាយវិសយ័កត់េដរសេម��កបំពក់េនកម�ជុា 

យុទ�ស�ស�ចតុេកណេដីម្បកំីេណីន ករងរ សមធម ៌និង្របសិទ�ភាព ដំណាក់កលទី៤ (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ឆា� 2ំ018) មានបំណងសេ្រមចបានេគាលេដដូចខងេ្រកម៖ 

• កំេណីនេសដ�កិច�៧% ក�ុងមួយឆា�  ំ 

• បេង�ីតករងរបែន�ម និងជាករងរមានគុណភាពខ�ស់ជាងមុន 

• សេ្រមចបាននូវេគាលេដកត់បន�យភាព្រកី្រក <១០% 

• ទប់ស� ត់ករវលិ្រតលប់មកវញិនូវភាព្រកី្រក 

• ព្រងឹងសមត�ភាព និងអភិបាលកិច�របស់្រគឹះស� នសធារណៈ 

ចំណុចអទិភាពចំនួនបួនេនក�ុងយុទ�ស�ស�ចតុេកណ រមួមាន៖ ករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ករេធ�ីពិពិធកម�េសដ�កិច� 
ករេលីកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍវសិ័យឯកជន និងករងរ និងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយបរយិាបន� និងចីរភាព។ 

ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP) ឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឆា� 2ំ018) ែដលជា 

ឯកសរមគ�ុេទសក៍ដ៏សំខន់ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍសង�ម និងេសដ�កិច� បានេលីកេឡងីពីសរៈសំខន់ៃនករេដះ្រសយ
ប�� ផលិតភាព និងភាព្របកួត្របែជងរបស់ឧស្សោហកមា� នានារបស់កម�ុជាេនក�ុងេសដ�កិច�សកលេលក។  ជាពិេសស 

ែផនករេនះ បានេស�ីឱ្យបេង�ីត និងអនុវត�យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ និងែស្បកេជីង េដីម្បេីលីក
កម�ស់ភាព្របកួត្របែជង បែន�មគុណតៃម� បេង�ីតឧស្សោហកម�គា្ំរទ និងអភិវឌ្ឍែខ្សចង� ក់តៃម�របស់វសិ័យេនះ។ អង�ករ 

UNDP បានរកេឃញីថា NSDP (ឆា� ២ំ០១៤-២០១៨) និងយុទ�ស�ស�នានាក�ុងវសិ័យពក់ព័ន�បានផ�ល់អទិភាពយ៉ាង
េពញេលញេទេលីេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ ៍ ្របែហល ៧៨% ៃនេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរទ៍ងំ ១០៩ 

ែដលបានពិនិត្យេមីល។ េនខណៈែដលឯកសរេនះកំពុង្រត�វបានប�� ប់េនាះ យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍនវ៍សិ័យកតេ់ដរ           
សេម��កបំពកថ់�ី ្រត�វបាន្រពងរចួរល់ េហយី្រត�វបានអនុម័តេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ។  

យុទ�ស�ស� និងែផនករសកម�ភាពបរសិ� នជាតិ (NESAP) ឆា� ២ំ០១៦-២០២៣ (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
ឆា� 2ំ017) បានកត់សមា� ល់នាេពលេនាះថា វសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់េនែតពឹងែផ�កយ៉ាងខ� ងំេលីវត�ុធាតុេដីមនាំ

ចូល េដយមានភាពស័ក�ិសិទ�ិែផ�កធនធាន និងថាមពលក�ុងក្រមិតទប។ េលីសពីេនះេទៀត ប�� សំណល់រងឹ ែដលរមួ
ប��ូ លទងំ សំណល់េ្រគាះថា� ក់ និង្រប្រពឹត�កម�ទឹកសំណល់ ្រត�វែតមានករេដះ្រសយ។ េដីម្បបីេង�ីន្របសិទ�ភាព តម

រយៈ “ករកត់បន�យ ករេ្របី្របាស់េឡងីវញិ និងែកៃច�េឡងីវញិ” (3Rs) ្របេទសកម�ុជា្រត�វព្យោយាមែកលំអេគាល
នេយាបាយ្រគប់្រគងសំណល់របស់ខ�ួន និងដក់េចញយន�ករែផ�កេលីទីផ្សោរដូចជា ៃថ�ឈ�ួលចក់សំរម និងករដុត

កេម�ចសំរម គេ្រមាងបង់ៃថ�េទតមបរមិាណេបាះេចល និងគេ្រមាងទទួលខុស្រត�វបែន�មរបស់អ�កផលិត (EPR)។ 
ែផនករសកម�ភាពេនះ សង�ត់ធ�ន់េទេលីភាពចបំាច់ៃនករែកលំអករងរ្រត�តពិនិត្យតមដន និងអនុេលមភាពតម

ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�នានាក�ុងវសិ័យសំខន់ៗ រមួទងំវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ផងែដរ។ 

ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍៃបតង (NSPGG) ឆា� ២ំ០១៣–២០៣០ (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
ឆា� 2ំ013) បានកំណត់ចក�ុវសិ័យរយៈេពលែវងេដីម្បេីធ�ីឱ្យមានតុល្យភាពរវងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� បរសិ� ន សង�ម និង
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វប្បធម៌ េដយេផា� តេលីវសិ័យសកម�ភាពអទិភាពចំនួន្របាបួំន៖ 

• ករវនិិេយាគៃបតង និងករបេង�ីតករងរៃបតង 

• ករ្រគប់្រគងេសដ�កិច�ៃបត ឱ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងបរសិ� ន 

• ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�េខៀវ្របកបេដយនិរន�រភាព 

• ករ្រគប់្រគងបរសិ� នៃបតង និងធនធានធម�ជាតិ 

• ករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងករអប់រៃំបតង 

• ករ្រគប់្រគងបេច�កវទិ្យោៃបតងឱ្យមាន្របសិទ�ភាព 

• ករ្រទ្រទង់ និងករពរេបតិកភ័ណ� វប្បធម៌ៃបតង និងអត�ស�� ណជាតិ 

• អភិបាលកិច�ល�ស្រមាប់កំេណីនៃបតង 

េដយេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិ ែផនករស�ីពីកំេណីនៃបតង បានដក់េចញនូវវធិានករចំនួន្របាេំដីម្ប្ីរគប់្រគង
សកម�ភាពេសដ�កិច�ទក់ទងនឹងករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិ ែដលមានដូចខងេ្រកម៖  

• អនុវត�ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន និងសង�ម (ESIA) 

• ករប��� ប្រកបខ័ណ�  SCP 

• ករកំណត់តៃម�សមេហតុផល 

• បេង�ីនភាពស័ក�ិសិទ�ៃនករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិេដយអនុវត�េគាលករណ៍ អ�កបំពុល្រត�វបង់្របាក់ 

• ដក់េចញនូវគំរូ 3Rs - កត់បន�យ េ្របី្របាស់េឡងីវញិ និងែកៃច�េឡងីវញិ  

េនក�ុងសកម�ភាពអទិភាព ែផនករស�ីពីកំេណីនៃបតង បានចត់តងំ្រកសួងបរសិ� នឱ្យអនុវត�៖ 

• ករ្រគប់្រគងកេម�ចកម�ី សំណល់រងឹ និងទឹកែដលមានេ្រគាះថា� ក់ ករ្រត�តពិនិត្យករបំពុលទឹក និងករ្រត�តពិនិ

ត្យករបំពុលខ្យល់ែដល្រត�វអនុវត�្រសបតមស�ង់ដរច្បាប់ 

• ករកសងយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់ឧស្សោហកម�ៃបតង េដយែផ�កេលី្របសិទ�ភាពធនធាន និងយុទ�ស�ស� 

3Rs 

• ករេ្របី្របាស់ធនធាឱ្យបានស័ក�ិសិទ�េដយករអនុវត�េគាលករណ៍អ�កបំពុល្រត�វបង់្របាក់ 

បែន�មេលីេនះ ែផនករស�ីពីកំេណីនៃបតង បានផ�ល់ភារកិច�ដល់្រកសួងបរសិ� ន និងរដ�បាលេខត�្រក�ង ឱ្យអនុវត�
ករ្រគប់្រគងករសំណល់រវឱ្យបានល�្របេសីរ្រសបតមវត�ុបំណងនិរន�រភាព។ 

េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍនវ៍សិ័យឧស្សោហកម�កម�ុជា ឆា� ២ំ០១៥–២០២៥ “ត្រមង់ទិសទីផ្សោរ និងបេង�ីត
លក�ខណ� អំេណាយផលេដីម្បជំីរុញករអភិវឌ្ឍវសិ័យឧស្សោហកម�” (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឆា� 2ំ015) សង�ត់ធ�ន់េទ

េលីគុណតៃម�ផលិតភាពៃនករេធ�ីបរវិត�កម�វសិ័យឧស្សោហកម�ពីផលិតកម�ែដលពឹងែផ�កេលីកមា� ងំពលកម�េ្រចីន េទជា
ឧស្សោហកម�ែដលជំរុញេដយជំនាញកន់ែតេ្រចីនជាងមុនេនឆា� ២ំ០២៥ តមរយៈករតភា� ប់េទកន់ែខ្សចង� ក់តៃម�ក�ុង

តំបន់ និងពិភពេលក។ ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងសំណល់េគាលនេយាបាយេនះប�� ក់ពីភាពចបំាច់ក�ុងករករពរបរសិ� ន 

និងេជៀសវងករបំពុលែដលបណា� ល មកពីសំណល់ឧស្សោហកម� និងសំណល់គីមី។ េ្រកម្រកបខណ� េនះ េគាល
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នេយាបាយឧស្សោហកម�នឹងកំណត់ស�ង់ដរច្បាស់លស់ និងេគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាប់តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស 

(SEZs) ែដល្រគបដណ� ប់េលីករករពរបរសិ� ន និងសុវត�ិភាពផលិតកម� ែដលដឹកនាេំដយ្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍ កម�ុជា 
និង្រកសួងបរសិ� ន។ 

ែផនករយុទ�ស�ស�ែ្រប្រប�លអកសធាតុកម�ុជា ឆា� ២ំ០១៤-២០២៣ (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឆា� 2ំ013) មាន
បំណងអភិវឌ្ឍសង�មៃបតង មានកបូនិចទប ធន់នឹងអកសធាតុ សមធម៌ និរន�រភាព និងែផ�កេទេលីចំេណះដឹង។ 

ែផនករយុទ�ស�ស�េនះផ�ល់អំណាចដល់្រកសួងបរសិ� នអនុវត�ករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ និងសំណល់រវ តមរយៈវធីិ
ស�ស�រមួ េនតមទី្រក�ង និងទី្របជំុជន។ េលីសពីេនះេទៀត ក�ុងនាមជាភាគីៃនអនុស�� ្រកបខ័ណ� អង�ករសហ្របជា

ជាតិស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ (UNFCCC) ចប់តងំពីឆា� ១ំ៩៩៦ មក រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានដក់ជូនឯកសរ 
“ករចូលរមួចំែណករបស់ជាតិ” ែដល្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពេនឆា� ២ំ០២០ ែដលបង� ញពីវឌ្ឍនភាពៃនេគាល

នេយាបាយស�ពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និង ករកំណត់ទិសេដកត់បន�យ និងសកម�ភាពស្រមបខ�ួនេទនឹងករែ្រប
្រប�លអកសធាតុ ែដល្រត�វសេ្រមចឱ្យបានេនឆា� ២ំ០៣០។ ឯកសរ “ករចូលរមួចំែណករបស់ជាតិ”  ែដលបានេធ�ី
បច�ុប្បន�ភាព មានបំណងកត់បន�យករបំភាយឧស�័នផ�ះក�� ក់េនថា� ក់ជាតិឱ្យបាន ៤១,៧% (៦៤,៦ លន tCO2e 

ក�ុងមួយឆា� )ំ  េនឆា� ២ំ០៣០ េដយេធៀបនឹងេសណារយី៉ូ ៃនករេធ�ីអជីវកម�ជា្រប្រកតី។ ករបេង�ីតទីតងំែកៃច�កណា� ល
ស្រមាប់សំណល់ឧស្សោហកម�ពីវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ ្រត�វបានរពឹំងថា នឹងរមួចំែណកឱ្យមានឧស�័នកបូនិច

ចំនួន ០,១១ MtCO2e េនចេនា� ះពីឆា� ២ំ០២១–២០៣០។ ក�ុងរយៈកលដូចគា� េនះ ករផលិតឥន�នៈចំេហះពីសំរម 

(RDF) ពីសំណល់រងឹដុល (MSW) ទងំថ�ី ទងំចស់ ែដលជីកពីទីតងំចក់សំរមេនខ័ណ� ដេង� រ នឹងរមួចំែណក

រហូតដល់េទ ០,២ MtCO2e ក�ុងមួយឆា� ។ំ គំនិតផ�ួចេផ�ីមេផ្សងេទៀត ែដលរពឹំងថានឹងរមួចំែណកដល់ករកត់បន�យករ
បំភាយឧស�័នពុលេនាះ រមួមាន ទីតងំចក់សំរមអនាម័យថ�ី េដយមានករបូមឧស�័នពីសំរម (LFG) ករបូមឧស�័នពី

សំរមពីទីតងំចក់សំរមែដលមាន្រសប់េនខ័ណ� ដេង� រ និងករអនុវត�យុទ�ស�ស� 3R ថា� ក់ជាតិ។ 

យុទ�ស�ស� និងែផនករសកម�ភាព្រគប្់រគងសំណល់ ឆា� ២ំ០១៨–២០៣៥ (រដ�បាល្រក�ង ឆា� 2ំ018) 

មានបំណងបេង�ីន្របសិទ�ភាពៃនករេ្របី្របាស់ធនធានែដលមាន្របេយាជន៍ ែដលបានពីសំណល់រងឹតមរយៈ ករព្រងឹងករ
ែញកសំណល់េទតម្របេភទសរធាតុ។ ែផនករសកម�ភាពេនះព្យោយាមែកលំអ និងបេង�ីន្របសិទ�ភាពេសវ្របមូល

សំរមេដយែផ�កេលី្របេភទៃនសំណល់ និងេដីម្បបីេង�ីតេហដ� រចនាសម�័ន�ចបំាច់ស្រមាប់ទីតងំេចលសំរម និងែក
លំអកែន�ងចក់សំរមែដលមាន្រសប់នាេពលបច�ុប្បន� េដយអនុេលមតមករ្រគប់្រគងបរសិ� នល�ៃនករេចលសំណល។់ 

ែផនករសកម�ភាពេនះក៏េលីកកម�ស់ករេ្របី្របាស់ផលិតផលែកៃច�េឡងីវញិ ែដលេកីតេចញពីសំណល់ផងែដរ។ 
ែផនករសកម�ភាពេនះ កំណត់េគាលេដសកម�ភាពចំនួន្របាដូំចខងេ្រកម៖ 

• ករែកលំអករងរ្របមូលសំរម ែដល្រត�វសេ្រមចឱ្យបាន ១០០% េនឆា� ២ំ០៣៥ 

• ករេលីកកម�ស់ករែកៃច�េឡងីវញិេដីម្បសីេ្រមចករែកៃច�េឡងីវញិឱ្យបាន ៩៥% ឬេ្រចីនជាងេនះស្រមាប់សំណល់
មិនែមនជាសររីង�ែដលអចែកៃច�បាន និងករែកៃច�េឡងីវញិឱ្យបាន ២០% ឬេ្រចីនជាងេនះស្រមាប់សំណល់

សររីង�។ 

• ករែកលំអករ្រគប់្រគងកែន�ងេចលសំរមចុងេ្រកយ ែដលទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងទឹកេចញពីសំណល់ ករ

្រគប់្រគងឧស�័នេនកែន�ងចក់សំរម លក�ខណ� ករងរ និងករស� រេ្រសច្រសង់ធនធានេននឹងកែន�ង 

• ករ្រគប់្រគងសំណល់ពិេសសទក់ទងនឹងសំណល់ពីសំណង់ និងករកេម�ចេចល សំណល់េវជ�ស�ស� សំណល់

ឧស្សោហកម� និងសំណល់េអឡចិ្រត�និក ទក់ទងនឹងសំណល់ឧស្សោហកម� ្រត�វឈនេទរកករសេ្រមចបាននូវ
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ករមូលឱ្យបាន ១០០% េនឆា� ២ំ០៣៥ សេ្រមចឱ្យបាន ៩៥% ឬេ្រចីនជាងេនះ ស្រមាប់អ្រតែកៃច�េឡងីវញិនូវ

សំណល់មិនែមនសររីង� េហយីអចែកៃច�េឡងីវញិបាន និងសេ្រមចឱ្យបាន ២០% ឬេ្រចីនជាងេនះ ស្រមាប់
សំណល់សររីង� និងសេ្រមចឱ្យបាន ៥០% ឬេ្រចីនជាងេនះ ក�ុងករដក់ឱ្យេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោ្រប្រពឹត�កម� 

េដយេធ�ី្រប្រពឹត�កម�តមរយៈបេច�កវទិ្យោែដលល�ស្រមាប់បរសិ� ន។ 

• ឱ្យភាគីពក់ព័ន�ចូលរមួក�ុងដំេណីរករេនះ តមរយៈករបេង�ីតយន�ករផ�ល់មតិ្រតលប់ កម�វធីិសិក្សោស្រមាប់ករ

អប់របំរសិ� ន និងករអនុវត� 3R។ ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងសំណល់ឧស្សោហកម� វញិ ជំហនដំបូងែដលបានេស�ីេឡងី
គឺ្រត�វធានាថា រល់អ�កបេង�ីតសំណល់ទងំអស់ មានកិច�សន្យោែដលមានសុពលភាពជាមួយ្រក�មហុ៊ន្រគប់្រគង

សំណល់ និងព្រងឹងយន�ករ្រត�តពិនិត្យស្រមាប់ករេបាះេចល និង្រប្រពឹត�កម�ខុសច្បាប់។ េ្រកយមកេទៀត 
ែផនករសកម�ភាពេនះ មានបំណងទក់ទញករវនិិេយាគេលីករ្រគប់្រគងសំណល់េដីម្បផី�ូរផ�ងឱកសអជីវ

កម�ជាមួយអ�កបេង�ីតសំរម និងអ�កែកៃច�េឡងីវញិ។ 

េទះបីជាមានេគាលនេយាបាយ និងច្បាប់ពក់ព័ន�ក៏េដយ បុ៉ែន�អនុេលមភាពតមបទប្ប��ត�ិទងំេនះេនែត

មានភាពទន់េខ្សោយេនេឡយី េហយីេគាលេដរបស់េគាលនេយាបាយ និងករអនុវត�ក៏េនែតមានករខ�ះខតែដរ។ ជាង

េនះេទេទៀត ករ្រគប់្រគងកែន�ងេចលសំរមចុងេ្រកយគឺមិនបាន្រតឹម្រត�វេនាះេទ (Singh, 2018)។ េនក�ុង្រកបខ័ណ�
ច្បាប់ែដលមាន្រសប់ អ�កែដលបេង�ីតសំណល់្រត�វែត្រគប់្រគងសំណល់។ េនក�ុងករអនុវត�ជាក់ែស�ង ករ្របមូល និង

េចលសំណល់្រត�វបានអនុវត�េដយ្រក�មហុ៊ន្រគប់្រគងសំណល់ឯកជន ែដលគិតៃថ�ឈ�ួល្របមូលសំណល់េនាះពីអ�ក
បេង�ីត សំណល។់ ជាងេនះេទេទៀត ករេបាះេចលខុសច្បាប់ និងករេគចេវសពីករបង់ៃថ�ឈ�ួលេ្របី្របាស់េកីតមានជា

ញឹកញាប់ (Singh, 2018)។ 
 

៤.២ ទិដ�ភាពទូេទៃន្រកបខណ� ច្បាបជ់ាតិក�ងុវសិយ័កតេ់ដរសេម��កបំពក់េនកម�ុជា 

ែផ�កេនះបង� ញអំពីទិដ�ភាពទូេទៃនច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិែដល្រគប់្រគងវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់េន្របេទស

កម�ុជា។ តរងទី៣ េរៀបរប់អំពីេគាលនេយាបាយជាតិជាេ្រចីនែដលកំពុងដំេណីរករនាេពលបច�ុប្បន�។ ខងេ្រកមេនះគឺមាន
ករពិភាក្សោខ�ីអំពីេគាលនេយាបាយសំខន់បំផុត៖
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តរងទី 3៖ ច្បាប់ជាតិទក់ទងនឹងករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹេន្របេទសកម�ុជា 

 

ច្បាប់ េគាល
នេយាបាយ និង

បទប្ប��ត�ិទូេទ  

• ច្បាប់ស�ីពីកិច�ករពរបរសិ� ន និងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ ឆា� ១ំ៩៩៦ 

• អនុ្រកឹត្យេលខ ៧២ ស�ីពីកិច�ដំេណីរករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន ឆា� ១ំ៩៩៩ 

• ្របកសេលខ ១២ ស�ីពីករផ�ល់តួនាទី និងទំនួលខុស្រត�វដល់មន�ីរបរសិ� នេខត�/្រក�ង 
ឆា� ១ំ៩៩៩ 

ករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ • អនុ្រកឹត្យេលខ ៣៦ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ ឆា� ១ំ៩៩៩ 

• ្របកសអន�រ្រកសួងេលខ ៨០ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹេនបណា� េខត�/ 
ទី្រក�ង ឆា� ២ំ០០៣ 

• អនុ្រកឹត្យេលខ ១១៣ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំរម សំណល់រងឹទី្របជំុជន ឆា� ២ំ០១៥ 

• េគាលនេយាបាយស�ីពីករ្រគប់្រគងសំរម សំណល់រងឹទី្របជំុជន ២០២០-២០៣០ ឆា� ំ

២០២១ 

សំណល់រងឹឧស្សោហកម� • េសចក�ីែណនាេំលខ៨៧ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់េ្រគាះថា� ក់តមេរងច្រក ឆា� ២ំ០០០ 

• េសចក�ីែណនាេំលខ ១៧៧ ស�ីពី ករ្រគប់្រគងសំណល់ភក់េនតមេរងច្រក-សហ
្រគាស ឆា� ២ំ០០០ 

• ្របកសេលខ ៨៣ ស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ�ដល់្រក�មហុ៊ន សរុ ំេ្រតឌីង ខូ អិល ធីឌី
េដីម្បសីងសង់ទីកែន�ងចក់សំរមសំណល់រងឹឧស្សោហកម�េនភូមិចំបក់ ឆា� ២ំ០០១ 

• ្របកសេលខ ១៥៦ស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ�្រក�មហុ៊ន ស រុ ំេ្រតឌីង ខូអិលធីឌី េដីម្បី
សងសង់ទីកែន�ងចក់សំរមសំណល់រងឹឧស្សោហកម� និងដំេណីរករអជីវកម�្របមូល 
និងដឹកជ��ូ នសំរម ្រពមទងំផា� ច់មុខករស�ុកទុកសំណល់ឧស្សោហកម�េនរជធានី

ភ�ំេពញ, ឆា� ២ំ០០១។ 
• ្របកសេលខ១៤៨ ស�ីពីករ្របមូល និងដឹកជ��ូ នសំណល់រងឹឧស្សោហកម�េនរជ

ធានីភ�ំេពញ ឆា� ២ំ០០២ 
• េសចក�ីែណនាេំលខ១១ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹេនតមេរងច្រក សហ្រគាស 

និង្រក�មហុ៊ន ឆា� ២ំ០០៣ 
• ករជូនដំណឹងេលខ ១២ ស�ីពីករប�្ឈប់ករជួញដូរ ឬផ�ល់ និងដុតសំណល់ឧស្សោហកម� 

ឆា� ២ំ០០៣ 
• ្របកសេលខ ៣៨៧ ស�ីពីករដក់ឱ្យេ្របី្របាស់ស�ង់ដរៃនបរមិាណសរធាតុ

ពុល ឬសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ែដល្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេបាះេចល ឆា� ២ំ០១៥ 
• អនុ្រកឹត្យេលខ ៤៤៦ស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃននាយកដ� ន

្រគប់្រគងសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ ឆា� ២ំ០១៥ 
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សំណល់ទឹក • អនុ្រកឹត្យេលខ២៧ ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យករបំពុលទឹក ឆា� ២ំ០០៩ 

• េសចក�ីជូនដំណឹងេលខ ១៤១ ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យករបំពុលទឹកេនតមបណា�

េខត�/្រក�ង ឆា� ២ំ០០១ 

• អនុ្រកឹត្យេលខ ២៣៥ ស�ីពីករ្រគប់្រគង្របព័ន�លូ និង្របព័ន�្រប្រពឹត�កម�សំណល់

រវ ឆា� ២ំ០១៧ 

សំណល់ជាក់លក់

េផ្សងេទៀត 

• អនុ្រកឹត្យេលខ ៤៤៦ ស�ីពករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទ ៃននាយកដ� ន

្រគប់្រគងសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ ឆា� ២ំ០១៥ 

• ្របកសស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់ពីេសវែថទសុំខភាពក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា – 

្រកសួងសុខភិបាល ឆា� ២ំ០០៨ 

• េសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករបេង�ីតអង�ភាព្រគប់្រគងសំណល់េវជ�ស�ស� េលខ៩៦ 

របស់កកបាទ្រកហមកម�ុជា ឆា� ២ំ០០៩ 

• មគ�ុេទសក៍ជាតិស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់ពីេសវែថទសុំខភាព ឆា� ២ំ០១២ 

• អនុ្រកឹត្យស�ីពីសំណល់បរកិ� រអគ�ិសនីនិងេអឡចិ្រត�និក ឆា� ២ំ០១៦ 

• អនុ្រកឹត្យស�ីពីករ្រគប់្រគងថង់បា� ស�ិក ឆា� ២ំ០១៧ 

 
 

ច្បាប ់េគាលនេយាបាយ និងបទប្ប��ត�ិទូេទស�ីពីសំណល់៖ 
 ច្បាបស់�ីពីកិច�ករពរបរសិ� ន និងករ្រគប្់រគងធនធានធម�ជាតិ (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឆា� 1ំ996) មានេគាល

បំណងករពរ និងែកលំអគុណភាពបរសិ� ន និងសុខភាព េដយកត់បន�យ និង្រត�តពិនិត្យករបំពុល អនុវត�ករវយ
តៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន (EIA) ៃនគេ្រមាងនានា និងធានាថា ករអភិរក្សករអភិវឌ្ឍ ករ្រគប់្រគង និងករេ្របី្របាស់

ធនធានធម�ជាតិេនកម�ុជា្រត�វបាន្រគប់្រគងតមេបៀបរបបែដលមានេម្រតីភាពចំេពះបរសិ� ន និងនិរន�រភាព។ 

 ្របកសេលខ ១២ ស�ីពីករផ�ល់តួនាទី និងទំនួលខុស្រត�វដលម់ន�ីរបរសិ� នេខត�/្រក�ង (្រកសួងបរសិ� ន ឆា� 1ំ999) 

េនក�ុងករអនុវត�អនុ្រកឹត្យេលខ២៧ ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យករបំពុលទឹក (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឆា� 2ំ009) និង        

អនុ្រកឹត្យេលខ ៣៦ ស�ីពីករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹ (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឆា� 2ំ002) ្រពមជាមួយនឹងបទប្ប��ត�ិ
បែន�មេទៀតៃនអនុ្រកឹត្យេនះ ែដលមាន៖ (១) េសចក�ីែណនាេំលខ ៥០ េដីម្បពី្រងឹង/គា្ំរទ/េលីកកម�ស់ករអនុវត�             

អនុ្រកឹត្យេលខ ៣៦; និង (២) េសចក�ីែណនាេំលខ៥១ េដីម្បគីា្ំរទដល់ករអនុវត�អនុ្រកឹត្យេលខ ២៧ ែដលបានេលីក
េឡងីខងេលីេនះ។  

បទប្ប��ត�ជិាតិស�ីពីករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹ៖ 

 អនុ្រកឹត្យេលខ ៣៦ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ គឺជាបទប្ប��ត�ិដំបូងែដលេផា� តេលីករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ

េនកម�ុជា រមួទងំករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹទូេទផងែដរ េហយីក៏បានេលីកេឡងីពីត្រម�វករឱ្យមាន្របកសេលខ ៣៨៧ 
ស�ីពីករដក់ឱ្យេ្របី្របាស់ស�ង់ដរៃនបរមិាណសរធាតុពុល ឬសរធាតុេ្រគាះថា� ក ់ែដលអនុ�� តឱ្យេបាះេចល (្រកសួង

បរសិ� ន, 2015) និង្របកសស�ីពីស�ង់ដរកំណត់បរមិាណជាតិពុល ឬសរធាតុេ្រគាះថា� កេ់នក�ុងសំណលេ់្រគាះថា� ក ់
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(្រកសួងបរសិ� ន, 2015) ែដល្រគប់្រគងសំណល់េ្រគាះថា� ក់ និងជាតិពុលែដលអចនឹង្រត�វេបាះេចល។  

 ្របកសអន�រ្រកសួងេលខ ៨០ ស�ីពីករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹេនបណា� េខត�/្រក�ង (្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួង
មហៃផ�, 2003) មានេគាលបំណងព្រងឹងតួនាទី និងទំនួលខុស្រត�វរបស់អជា� ធរមូលដ� ន និងម�ន�ីមានសមត�កិច� 

េដីម្បចីត់វធិានករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពក�ុងេខត�-្រក�ង ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា រមួមានករ
្របមូលសំរម ករសមា� ត ចំណុច្របមូលបេណា� ះអសន� ករដឹកជ��ូ ន ករែកៃឆ� និងករេចលរល់សំណល់រងឹែដលមិន

មានេ្រគាះថា� ក់។ 

 អនុ្រកឹត្យេលខ ១១៣ ស�ីពីករ្រគប្់រគងសំរម សំណល់រងឹទី្របជំុជន (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា, 2015) បាន

កំណត់េគាលបំណងចំនួនបួន៖  

• ព្រងឹងករទទួលខុស្រត�វរបស់្រកសួង ស� ប័ន អង�ភាពជំនាញ រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ និងភាគីពក់ព័ន�េផ្សង

េទៀតក�ុងករ្រគប់្រគងសំរម និងសំណល់រងឹក�ុងទី្រក�ង។ 

• េផ�រមុខងរៃនករ្រគប់្រគងសំរម និងសំណល់រងឹក�ុងទី្រក�ង េទឱ្យរដ�បាលរជធានី ្រក�ង ្រស�ក និងេធ�ី្របតិភូ

កម�មុខងរ្រគប់្រគងសំរម និងសំណល់រងឹក�ុងទី្រក�ងេទឱ្យរដ�បាល្រស�ក/ខណ� ។ 

• េរៀបចំវធិានករចបំាច់ េដីម្បេីលីកកម�ស់្របសិទ�ភាព និងសុវត�ិភាពក�ុងករ្រគប់្រគងសំរម និងសំណល់រងឹ ក�ុង
ទី្រក�ង។ 

• ជំរុញេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងជាសធារណៈ និងករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងករេរៀបចំ និងអនុវត�ករងរ
្រគប់្រគងសំរម និងសំណល់រងឹក�ុងទី្រក�ង។ 

បទប្ប��ត�ិជាតិស�ីពីករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹឧស្សោហកម� 

 េសចក�ីែណនាេំលខ ៨៧ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់េ្រគាះថា� កេ់នតមេរងច្រក (្រកសួងបរសិ� ន, 2000) គឺជា

ករេឆ�ីយតបចំេពះករ្រគប់្រគងសំណល់េ្រគាះថា� ក់មិនបាន្រតឹម្រត�វេនតមទីតងំេ្រគឿងច្រក ឬេរងច្រក/សហ្រគាស 
េដីម្បេីផា� តេលីសំណល់េ្របងឥន�នៈ េ្របង សំណល់ភក់ពីធុងទឹកស�ុយ/ធុង្រប្រពឹត�កម� និងសំណល់ពីដំេណីរករផលិតកម�។ 

េសចក�ីែណនាេំនះ ែចងពីេគាលករណ៍ែណនាមួំយចំនួនដូចជា៖ (១) កររក្សោទុកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វៃនេ្របងម៉ាសុីនែដល
បានេ្របីរចួ ឬសំណល់េ្របងឥន�នៈែដលសល់ពីករសមា� ត/ែថទម៉ំាសុីន េដីម្បេីជៀសវងករបេ��ញេចលចូលេទក�ុង

លូទឹកស�ុយ ឬ្របភពទឹកសធារណៈ; (២) ករ្រគប់្រគងសំណល់ភក់ស�ួត ឬបង� ប់េចញពីធុងទឹកស�ុយ និងធុង្រប្រពឹត�
កម�សំណល់រវ និងកររក្សោទុកបេណា� ះអសន�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេននឹងកែន�ង; (៣) ករហមឃាត់ករេបាះេចល ឬដឹក

ជ��ូ នសំណល់ភក់លយជាមួយនឹងសំណល់រងឹតមផ�ះ; (៤) លក�ខណ� ត្រម�វឱ្យេស�ីសុកំរអនុ�� តពី្រកសួងបរសិ� ន 
មុនេពលដឹកជ��ូ នសំណល់ភក់ស�ួតេទកន់តំបន់េផ្សងេទៀត�ុងេគាលបំណងណាមួយ; និង (៥) លក�ខណ� ត្រម�វឱ្យេស�ី
សុកំរអនុ�� តពី្រកសួងបរសិ� ន មុនេពលបេ��ញសំណល់រវពីេរងច្រកចូលេទក�ុង្របព័ន�លូ ឬ្របព័ន�ទឹកសធារណៈ។ 

 េសចក�ីែណនាេំលខ ១៧៧ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់ភកេ់នតមេរងច្រក-សហ្រគាស (្រកសួងបរសិ� ន, 

2000) េឆ�ីយតបេទនឹងករ្រគប់្រគងមិន្រតឹម្រត�វៃនេរងច្រក-សហ្រគាសេបាកគក់សេម��កបំពក់មួយចំនួន ែដល្រត�វ

បានត្រម�វឱ្យេគារពតមករែណនាសំ�ង់ដរបេច�កេទស និងបរសិ� ន ែដលមានដូចជា៖ 

• ករជូនដំណឹងមក្រកសួងបរសិ� នមុនេពលស� រសំណល់ភក់េចញពីធុងទឹកស�ុយ ឬ្របព័ន�្រប្រពឹត�កម�សំណល់

ទឹក 

• សម�ួត ឬបង� ប់សំណល់ភក់ េដីម្បរីក្សោទុកសំណល់ភក់បេណា� ះអសន�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 
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• រយករណ៍ពីចំណុះសំណល់ភក់ និងទីតងំ ជូនដល់្រកសួងបរសិ� នេរៀងរល់បីែខម�ង 

 េលីសពីេនះ េសចក�ីែណនាេំនះ ហមឃាត់ជាពិេសសចំេពះករេបាះេចល ឬករដឹកជ��ូ នសំណល់ភក់ 
លយឡជំាមួយសំណល់រងឹតមផ�ះ ក៏ដូចជាកស� រសំណល់ភក់ និងករបេ��ញសំណល់េចញពីធុងទឹកស�ុយ ឬ្របព័ន�

្រប្រពឹត�កម�សំណលរ់វចូលេទក�ុង្របព័ន�លូសធារណៈ ឬ្របព័ន�ទឹកសធារណៈ ស្រមាប់េគាលបំណងេបាកគក់សេម��ក
បំពក់ និងលក�ខណ� ត្រម�វឱ្យេស�ីសុំករអនុ�� តពី្រកសួងបរសិ� ន មុនេពលដឹកជ��ូ នសំណលភ់ក់ស�ួតេទកន់ទីតងំ

េផ្សងេទៀតស្រមាប់េគាលបំណងណាមួយ។  

 ្របកសេលខ ៨៣ ស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ�ដល់្រក�មហុ៊នសរុ ំ េ្រតឌីង ខូអិលធីឌី េដីម្បសីងសង់ទីកែន�ងចក់

សំរមសំណល់រងឹឧស្សោហកម�េនភូមិចំបក់ (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា, 2002) ផ�ល់អជា� បណ� ដល់្រក�មហុ៊ន សរុ ំ
េ្រតឌីង ខូអិលធីឌី េដីម្បសីងសង់កែន�ងចក់សំរមសំណល់រងឹឧស្សោហកម� ែដលមានទីតងំេនភូមិចំបក់ ខណ� កំបូល 

្រស�កអង�ស�ួល េខត�កណា� ល និងត្រម�វឱ្យ្រក�មហុ៊នអនុវត�តមច្បាបស់�ីពីកិច�ករពរបរសិ� ន និងករ្រគប្់រគងធនធាន
ធម�ជាតិ (១៩៩៦) និងអនុ្រកឹត្យេលខ ៧២ ស�ីពីដំេណីរករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន (ឆា� ១ំ៩៩៩)។  

 ្របកសេលខ ១៥៦ (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា, 2002) ផ�ល់អជា� បណ�ដល់្រក�មហុ៊ន សរុ ំ េ្រតឌីង ខូអិលធីឌី 

េដីម្បសីងសង់កែន�ងចក់សំរមសំណល់រងឹឧស្សោហកម� និងដំេណីរករអជីវកម�្របមូល និងដឹកជ��ូ នសំរម ្រពមទងំ
ផា� ច់មុខករស�ុកទុកសំណល់ឧស្សោហកម�េនេខត�កណា� ល។ ្រក�មហុ៊ន្រត�វបានផ�ល់អជា� បណ�ឱ្យេធ�ីអជីវកម�្របមូល

សំរមេនះេដយ្រសបច្បាប់ក�ុងរយៈេពល ១០ឆា� ។ំ 

 ្របកសេលខ ១៤៨ ស�ីពីករ្របមូល និងករដឹកជ��ូ នសំណល់រងឹឧស្សោហកម�េនភ�ំេពញ (្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជា, 2002) ផ�ល់អជា� បណ�ដល់្រក�មហុ៊នសរុ ំេ្រតឌីង ខូអិលធីឌី និងរដ� ករស�យត័្រគប់្រគងសំរម និងសំណល់រងឹ
រជធានី ែដលមានទីតងំេនករយិាល័យសធារណករ និងដឹកជ��ូ នរជធានី េដីម្ប្ីរបមូល និងដឹកជ��ូ នសំណល់រងឹ

ឧស្សោហកម�ពីសហ្រគាស/េរងច្រកនានា និងចក់េចលេនទីតងំរបស់្រក�មហុ៊ន សរុ ំេ្រតឌីង។ េលីសពីេនះ ្របកស
េនះក៏ប�� ក់អំពី្របេភទសំណល់រងឹឧស្សោហកម�ែដល្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេបាះេចលនីទីតងំចក់សំរមេនះ ែដលមាន

ដូចជា៖ 

• សំណល់ភក់ពក់កណា� លស�ួត ែដលយកេចញពីអង្រប្រពឹត�កម�បង�ូរចូលទេន� 

• ្រកណាត់ពណ៌ និងកេម�ច្រកណាត់ 

• សំណល់បា� ស�ិកែដលមានផ�ុកសរធាតុ PVC 

• សំណល់ជ័រ និងជ័ររងឹ ែដលមានផ�ុកសរធាតុបូ៉លីែមរ-បុ៊យទីលីន  

• អគុយ និងសំណល់អគុយ 

• សំណល់េផះ េ្រកយេពលដុតសំណល់េវជ�ស�ស� 

• សំណល់ពីអំពូលេភ�ីងអគ�ិសនី និងឧបករណ៍អគ�ិសនី  

• សំណល់ពីថា� ពំណ៌ ថា� ែំវនី និងសរធាតុេវចខ�ប់  

• សំណល់ថា� សំមា� ប់សត�ល�ិតេនក�ុងវសិ័យកសិកម� និងេនក�ុងសរធាតុេវចខ�ប់ (្រត�វដក់ចូលេទក�ុងធុងជ័រមុន
េពលេបាះេចល) 

• សំណល់ពីផលិតកម� និងករេ្របី្របាស់ថា� េំបាះពុម�  
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• ទំនិញហួសកំណត់ករេ្របី្របាស់ ឬទំនិញែដលមិន្រត�វតមស�ង់ដរត្រម�វ 

• ហ�លីរូបថត 

• ឱសថហួសកំណត់ករេ្របី្របាស់ និងសំណល់ពីករផលិតឱសថ 

• សំណល់ផ�ុករូបធាតុ asbestos  

េសចក�ីែណនាេំលខ ១១ ស�ពីី ករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹេនតមេរងច្រក សហ្រគាស និង្រក�មហុ៊ន (្រកសួង      

បរសិ� ន, 2003) មានេគាលបំណងែបងែចក និងព្រងឹងករអនុវត�អនុ្រកឹត្យេលខ ៣៦ ស�ីពីករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹ 
(១៩៩៩) និង្របកសេលខ ១៤៨ ស�ីពីករ្របមូល និងដឹកជ��ូ នសំណល់រងឹឧស្សោហកម�េនរជធានីភ�ំេពញ 

(២០០២)។ ្រកសួងបរសិ� ន បានផ�ល់ករែណនាដំល់បណា� េរងច្រក និងសហ្រគាស េដីម្បែីបងែចកសំណល់របស់ខ�ួន
ជាពីរ្របេភទ៖ (១) សណំល់រងឹែដលបានបេង�ីតេចញពីផ�ះបាយ និងករយិាល័យរបស់េរងច្រក សហ្រគាស និង្រក�មហុ៊ន 

(ែដល្រត�វបានសន�ត់ថាដឹកជ��ូ នេដយ្រក�មហុ៊ន្របមូលសំរមសុីន្រទី) និង(២) សំណល់រងឹឧស្សោហកម� រប់ប��ូ ល
ទងំសំណល់រងឹែដលបេង�ីតេចញពីែខ្សចង� ក់ផលិតកម�របស់េរងច្រក សហ្រគាស និង្រក�មហុ៊ន (ែដល្រត�វបានសន�ត់

ថាដឹកជ��ូ នេដយ្រក�មហុ៊ន សរុ ំេ្រតឌីង េនេខត�កណា� ល) េហយីយកេទេបាះេចលេនទីលនចក់សំរម្រក�មហុ៊ន

សរុ។ំ 

 េសចក�ីជូនដំណឹងេលខ ១២ ស�ីពីករប�្ឈប់ករជួញដូរ ឬផ�ល ់និងដុតសំណល់ឧស្សោហកម� (្រកសួងបរសិ� ន, 

2003)។ េដយដឹងថា េរងច្រកមួយចំនួនលក់កេម�ចកំណាត់សេម��កបំពក់េទឱ្យអ�កេម៉ករេផ្សងៗ និងេដយដឹងថា 
សំណល់សេម��កបំពក់្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាប់ដុត ែដលបេង�ីតឱ្យមានករបំពុលខ្យល់ េធ�ីឱ្យប៉ះពល់ដល់្របជា

ពលរដ�ជំុវញិេនាះ ដូេច�ះ ្រកសួងបរសិ� ន បានផ�ល់ករែណនាដូំចខងេ្រកម៖ (១) ហមមិនឱ្យលក់សំណល់រងឹ
ឧស្សោហកម� (កេម�ចកំណាត់ អំេបាះ បា� ស�ិក។ល។) េទឱ្យអ�កេម៉ករឯកជន ឬឈ�ួញកណា� ល េដយគា� នករ

អនុ�� តជាមុនពី្រកសួងបរសិ� នេឡយី (២) មា� ស ់ឬអ�កទទួលខុស្រត�វក�ុងេរងច្រក សហ្រគាស និង្រក�មហុ៊ន។ 

 ្របកសេលខ ៣៨៧ ស�ីពីករដកឱ់្យេ្របី្របាស់ស�ងដ់រៃនបរមិានសរធាតុពុល ឬសរធាតុេ្រគាះថា� ក ់ ែដល្រត�វ

បានអនុ�� តឱ្យេបាះេចល (២០១៥) បានដក់េចញនូវស�ង់ដរទក់ទងនឹងក្រមិតបរមិាណៃនសរធាតុគីមីពុល ឬ
សរធាតុេ្រគាះថា� ក់ែដលមានេនក�ុងសំណល់េ្រគាះថា� ក់ េហយីែដលអច្រត�វបានេគេបាះេចលក�ុងកែន�ងចក់សំរម     

អនាម័យ ក៏ដូចជាេនក�ុងដី។ 

បទប្ប��ត�ជិាតិស�ីពីសំណល់រវ៖ 

 អនុ្រកឹត្យេលខ ២៧ អន្រក.បក ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យករបំពុលទឹក (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឆា� 2ំ009) មាន
េគាលបំណង្រត�តពិនិត្យករបំពុលទឹក តមរយៈករទប់ស� ត់ និងកត់បន�យករបំពុលទឹកេនតម្របព័ន�ទឹកសធារណៈ 

េដីម្បកីរពរសុខភាពមនុស្ស និងអភិរក្សជីវច្រម�ះ។ អនុ្រកឹត្យេនះបានែចងនូវប��ត�ិនានាស�ីពីករបេ�� ញសំណល់ និង
សំណល់េ្រគាះថា� ក់ រប់ប��ូ លទងំស�ង់ដរ/ករអនុ�� តស្រមាប់ករបេ��ញសំណល់រវេចញពី្របភពៃនករបំពុល

ណាមួយ ្រពមទងំ្របេភទៃន្របភពបំពុលែដលទមទរឱ្យមានករអនុ�� តពី្រកសួងបរសិ� ន មុនេពលបេ�� ញ ឬដឹក

ជ��ូ នសំណល់រវរបស់ខ�ួន។ 

 េសចក�ីជូនដំណឹងេលខ ១៤១ ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យករបំពុលទឹកេនបណា� េខត�/្រក�ង (្រកសួងបរសិ� ន, 2001) 

េដីម្បជីាករេឆ�ីយតបេទនឹងករ្រគប់្រគងមិន្រតឹម្រត�វៃនធុងទឹកស�ុយ និងធុង្រប្រពឹត�ិកម�សំណល់រវរបស់េរងច្រក/
សហ្រគាស្រជលក់ពណ៌សេម��កបំពក់ ឬេបាកគក់សេម��កបំពក់ ែដលបង�ឱ្យមានករបំពុលបរសិ� ន និងប�� សុខភាព
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សធារណៈ ្រកសួងបរសិ� នបានព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យករបំពុលេនតមបណា� េរងច្រក/សហ្រគាស ្រជលក់ពណ៌សេម��ក

បំពក់ ឬេបាកគក់សេម��កបំពក់ រមួមានៈ (១) ករ្របមូលសំណាកសំណលរ់វបេ�� ញពីេរងច្រក/សហ្រគាស ្រជលក់
ពណ៌សេម��កបំពក់ ឬេបាកគក់សេម��កបំពក់េរៀងរល់ ៤៥ ៃថ�ម�ង; និង (២) ករ្របមូលសំណាកសំណល់រវែដល

បេ�� ញពីេរងច្រក/សហ្រគាស ្រក�មហុ៊ន សណា� គារ មន�ីរេពទ្យ និងេភាជនីយដ� នេរៀងរល់ ៦០ៃថ�ម�ង។ 

 អនុ្រកឹត្យេលខ ២៣៥ ស�ីពីករ្រគប្់រគង្របពន័�លូ និង្របពន័�្រប្រពឹត�កម�សំណល់រវ (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ឆា� 2ំ017) មានេគាលបំណងែកលំអករ្រគប់្រគង្របព័ន�លូ និង្របព័ន�សំណល់រវឱ្យមាន្របសិទ�ភាពតមា� ភាព និង
គណេនយ្យភាព េដីម្បធីានានូវសុវត�ិភាពសុខភាពសធារណៈ និងករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ េដយក�ុងេនាះរមួមានដូចខង

េ្រកម៖  

• ព្រងឹងករទទួលខុស្រត�វរបស់្រកសួង ស� ប័ន អង�ភាពជំនាញ រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ និងភាគីពក់ព័ន�េផ្សង

េទៀត េលីករងរ្រគប់្រគង្របព័ន�លូ និង្របព័ន�្រប្រពឹត�កម�សំណល់រវ។ 

• េផ�រមុខងរ្របតិបត�ិករ និងែថទ ំៃនករងរ្រគប់្រគង្របព័ន�លូ និង្របព័ន�្រប្រពឹត�កម�សំណល់រវ េទឱ្យរដ�បាល

រជធានី ្រក�ង ្រស�ក/ខណ� ។ 

• បេង�ីតវធិានករចបំាច់េដីម្បេីលីកកម�ស់្របសិទ�ភាព និងសុវត�ិភាពក�ុងករ្រគប់្រគង្របព័ន�លូ និង្របព័ន�្រប្រពឹត�
កម�សំណល់រវ។ 

• ជំរុញករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងរបស់សធារណជន និងករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�េនក�ុងករេ្របី្របាស់
េសវលូ និងេសវ្រប្រពឹត�កម�សំណលរ់វ និង 

• េលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ក�ុងករអភិវឌ្ឍ ឬករវនិិេយាគេលីករសងសង់ ្របតិបត�ិករ និងករ
ែថទ្ំរបព័ន�លូ និង្របព័ន�្រប្រពឹត�កម�សំណលរ់វ។ 
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ជំពូកទ ី
០៥ 

 

ករសមា� សន៍ភាគីពក់ព័ន� 
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៥. ករសមា� សនភ៍ាគីពក់ព័ន� 
 

 
 

ែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់វសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់មានភាពស�ុ្រគស� ញ និងពក់ព័ន�ជាមួយភាគីពក់ព័ន�េផ្សងៗេន

ក�ុងដំណាក់កលផ�ត់ផ�ង់េផ្សងៗគា� ៃនែខ្សចង� ក់េនះ។ ក�ុងករណីៃន្របេទសកម�ុជា េដយសរ្របេទសេនះពក់ព័ន�នឹង
ែផ�កដក់ពណ៌ស/ករ្រជលក់ពណ៌ ករបេង�ីយសេ្រមច និងករផ�ុ ំសេម��កបំពក់ ៃនែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់វយនភណ�  ដូេច�ះ 

តួអង�សំខន់ៗរមួមាន អ�ករចនាមូ៉ដសេម��កបំពក់ អ�កផលិតសេម��កបំពក់ និង្រក�មហុ៊នម៉ាកយេីហ និង្រក�មហុ៊នលក់

រយ។ ្រកសួងនានារបស់រដ� ភិបាល និងអង�ករអន�រជាតិេធ�ីកររមួគា� េដីម្បែីកលំអវធិានករនានា ក�ុងករព្រងឹង
អនុេលមភាពតមបទប្ប��ត�ិែដលមាន្រសប់របស់វសិ័យេនះ។ ជាងេនះេទេទៀត េដយសរផលិតផលសេម��កបំពក់

ទងំេនាះមានេគាលេដស្រមាប់នាេំចញពីកម�ុជា ដូេច�ះតួអង�ក�ុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់អន�រជាតិ អចមានឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំ
េលីករជំរុញនិរន�រភាពេនក�ុងវសិ័យេនះ។ សមាគមនានាេនក�ុងឧស្សោហកម�េនះ េដីរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ក�ុងករផ្សោរ

ភា� ប់ទំនាក់ទំនងតួអង�ក�ុង្រស�ក និងអន�រជាតិេនក�ុងវសិ័យេនះ។ ជាចុងេ្រកយ ្រក�មហុ៊ន្រប្រពឹត�កម�សំណល់ឧស្សោហ
កម�បានចូលរមួក�ុងករ្របមូល និង្រប្រពឹត�កម�សំណល់តមបទប្ប��ត�ិែដលែណនាេំដយបណា� ្រកសួងនានា (សូម

េមីលតរងទី៣ ៃន ជំពូកមុន)។  

ជំពូកេនះបង� ញពីលទ�ផលៃនករសមា� សន៍តួអង�ចំនួន្របាបីំេផ្សងគា� េនក�ុងវសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា រមួមាន

្រកសួងនានារបស់រដ� ភិបាល អង�ករអន�រជាតិ សមាគមក�ុងឧស្សោហកម� និង្រក�មហុ៊នឯកជនែដលចូលរមួក�ុងករនាំ
េចញ និងករ្រគប់្រគងសំណល់។ អ�កសមា� សន៍្រត�វបានេស�ីសុំឱ្យផ�ល់ករវភិាគរបស់ខ�ួនអំពីប�� បច�ុប្បន� ដំេណាះ

្រសយ និងឱកស និងឧបសគ� េដីម្បេីធ�ីឱ្យវសិ័យកត់េដរកន់ែតមាននិរន�រភាព។ 
 

 

៥.១ កិច�សមា� សន៍ជាមួយបណា� ្រកសងួ នងិអង�ករអន�រជាត ិ
 

៥.១.១ កិច�សមា� សន៍៖ ្រកសងួឧស្សោហកម� វិទ្យោស�ស� បេច�កវិទ្យោ នងិនវនុវត�ន៍ 

 
េគាលេដបច�ុប្បន� ក�ុងឆា� ២ំ០២១ ក�ុងចំេណាមេរងច្រកឧស្សោហកម�ធំៗចំនួន ១,៨៣៥ ែដលបានចុះប�� ីក�ុង

្របេទសកម�ុជាេនទូទងំ្រគប់វសិ័យ មានេរងច្រកចំនួនជាង ៧៩២ ជាេរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់ និងវយនភណ� ។ 
សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម និងអ�កផលិតសិប្បកម�ចំនួន ៣,១៤៤ េទៀតកំពុងមានសកម�ភាពេនក�ុងវសិ័យេនះ។ 

្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI) កំពុងេផា� តេលីករេលីកកម�ស់េគាលបំណងសំខន់ៗ
ចំនួនបួនស្រមាប់វសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់េនះ៖ 

• ករេផ�របេច�កវទិ្យោល�ស្រមាប់បរសិ� ន (TEST)៖ ចប់តងំពីឆា� ២ំ០១៤ មក ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� 
បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI) បានេផា� តករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួន េលីភាពស័ក�ិសិទ� ៃនធនធាន និង

ផលិតកម�ស� ត រមួទងំករកត់បន�យករេ្របី្របាស់វត�ុធាតុេដីម និងជាពិេសសសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ តមរយៈ

ករេ្របីបេច�កវទិ្យោថ�ី/ទំេនីប។ 

• ករបេង�ីតព័ត៌មាន/មូលដ� នទិន�ន័យស�ីពីែខ្សចង� ក់ផលិតកម� 

• ករបេង�ីត្របព័ន�្រគប់្រគងបរសិ� ន 
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• េលីកកម�ស់ទំនួលខុស្រត�វសង�មៃនសជីវកម� (CSR) 

ករែកលំអទងំេនះ្រត�វបានគា្ំរទេដយ ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI)  
េដយកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយ UNIDO, JICA និងអង�ករអភិវឌ្ឍេផ្សងេទៀត េដយមានជំនួយដល់សហ្រគាស

ែដលពក់ព័ន�នឹងសិប្បកម� ករ្រជលក់ពណ៌ និងេបាកគក់ េរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់ និងអ�កផលិតេផ្សងៗក�ុង       
វសិ័យេផ្សងៗេទៀត។ ្រក�មហុ៊នរប់រយ្រត�វបានជួយគា្ំរទឱ្យកត់បន�យករេ្របី្របាស់សរធាតុគីមី ទឹក និងថាមពល ក៏

ដូចជាកត់បន�យករបេង�ីតសំណល់រងឹ និងសំណល់រវ ្រពមទងំករបេ��ញឧស�័នផ�ះក�� ក់ (GHG) ផងែដរ។      
្រក�មហុ៊នទងំេនះក៏បានទទួលជំនួយពី ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI) េដីម្បដីក់

េចញនូវដំេណីរករផលិតកម�កន់ែតស� តជាងមុន ជាមួយនឹងបេច�កវទិ្យោថ�ីៗ ែដលជាែផ�កមួយៃនក�� ប់ករងរ 
ឧស្សោហកម�ៃបតង របស់ខ�ួន។ ្របមាណ ៧០% ៃនេរងច្រកឧស្សោហកម� សហ្រគាស និងសិប្បកម�ែដលបានទទួលករ

គា្ំរទ TEST គឺជាេរងច្រកកត់េដរ និងវយនភណ� ។ 

ច្បាប ់និងបទប្ប��ត�ិនានា - ស្រមាប់ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិនានា ទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ និងសំណល់

រវ ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI) ទទួលខុស្រត�វេលីករ្រគប់្រគង និងករ្រត�ត

ពិនិត្យេលីករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ និងសំណលរ់វេនក�ុងបរេិវណ ឬទីតងំរបស់េរងច្រក សហ្រគាស និងសហ្រគាស
ធុនតូច និងមធ្យម ែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ 

(MISTI)  ចំែណកសំណល់រងឹ និងសំណល់រវ្រត�វបានបេ�� ញេចលតមរយៈ្របភពទងំេនាះស�ិតេនេ្រកមករ្រត�ត
ពិនិត្យរបស់្រកសួងបរសិ� ន (រមួទងំករដក់ទណ� កម� ឬករដក់េទសពិន័យផងែដរ)។ ្របសិនេបីេរងច្រក ឬសហ

្រគាសណាមួយ្រត�វបានចប់ឃាត់ថាបានបំពុលេនាះ េនាះ ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ 
(MISTI)  អចដកអជា� បណ�របស់្រក�មហុ៊នែតបុ៉េណា� ះ េហយី្រកសួងបរសិ� ន នឹងទទួលខុស្រត�វចំេពះករេចញករ

្រពមាន ឬករផាកពិន័យ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ្របព័ន�្រគប់្រគងេនែតខ�ះ្រកបខណ�  ឬេគាលករណ៍ែណនា ំេដីម្បី
ស្រមបស្រម�ល និងពិនិត្យតមដនឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេលីវធីិស�ស�សហកររវង្រកសួងទងំពីរ រមួជាមួយ្រក�មហុ៊ន

ឧស្សោហកម� េដីម្បឱី្យមានករ្រត�តពិនិត្យ និងករអនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វនូវបទប្ប��ត�ិទក់ទងនឹងសំណល់ឧស្សោហកម�។ 
ក�ុងករណីមានករ្រគប់្រគងមិន្រតឹម្រត�វនូវសំណល់េនខងក�ុងទីតងំ ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និង

នវនុវត�ន៍ (MISTI) កំពុងព្យោយាមែកលំអស� នភាពែបបេនះ តមរយៈវធីិស�ស� TEST រប់ប��ូ លទងំករេលីក
កម�ស់ទមា� ប់អនុវត�ផលិតកម�ស� តជាងមុនផងែដរ។ 

ករអនុវត�ច្បាប ់និងបទប្ប��ត�ិនានា - តមផ�ូវច្បាប់ ្រកសួងបរសិ� ន ទទួលខុស្រត�វចំេពះករ្រគប់្រគងធនធាន
ធម�ជាតិ និងកិច�ករពរបរសិ� ន។ ចប់ពីក្រមិតេគាលនេយាបាយរហូតដល់ក្រមិតអនុវត� ទក់ទងនឹងករែ្រប្រប�ល

អកសធាតុ ករ្រគប់្រគងសំណល់ ឬកិច�ករពរបរសិ� ន ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ 
(MISTI)  និង ្រកសួងបរសិ� ន កំពុងសហករគា� េដីម្បធីានាឱ្យមានករអនុវត�្រតឹម្រត�វ និងអនុេលមភាពតមច្បាប់ និង

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ។ ជាក់ែស�ង ្រកសួងទងំពីរមាន្រក�មករងររមួគា�  ចប់ពីករអនុវត�រហូតដល់ក្រមិតេគាល

នេយាបាយ ែដលក�ុងេនាះរមួមាន្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព ្រក�មករងរែ្រប្រប�លអកសធាតុអន�រ្រកសួង 
និង្រក�មករងរវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� នអន�រ្រកសួង រមួទងំ្រក�មករងរេផ្សងេទៀត។ ្រក�មករងរទងំេនះវយ

តៃម�គេ្រមាងវនិិេយាគេដយពិនិត្យេមីលេលីកិច�ករពរបរសិ� ន និងករ្រគប់្រគងសំណល់ ្របេភទសំណល់រងឹ/សំណល់
រវ និងករេ្របី្របាស់េឡងីវញិ និងករែកៃច�េឡងីវញិ តមរយៈកិច�សហ្របតិបត�ិករបេច�កេទសអន�រ្រកសួង។ 

េយាងតមច្បាប់ស�ីពីករ្រគប់្រគងេរងច្រក និងសិប្បកម� ែដលអនុម័តេដយសភាជាតិេនៃថ�ទី០២ ែខឧសភា ឆា� ំ
២០០៦ ្រកសងួឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI) ្រគប់្រគងេលីករបេង�ីតេរងច្រក និង
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សិប្បកម�ទងំអស់េនកម�ុជា និងេចញលិខិតអនុ�� តដល់េរងច្រក េដយមានករអនុម័តយល់្រពមពីស� ប័នពក់ព័ន�

េផ្សងេទៀត។  ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI) ត្រម�វឱ្យ្រក�មហុ៊នវនិិេយាគទងំេនះ
ផ�ល់ទិន�ន័យអំពីទុនវនិិេយាគ ចំនួនកម�ករនិេយាជិត ត្រម�វករ្របចឆំា� ទំក់ទងនឹងវត�ុធាតុេដីម ថាមពល ករេ្របី្របាស់

ទឹក និងករេ្របី្របាស់ធ្ូយងថ�/ឥន�នៈ/អគ�ិសនី ្រពមទងំព័ត៌មានអំពីបរសិ� នខងក�ុង និងខងេ្រកេរងច្រក ដូចជា
បរមិាណបេ�� ញសំណលរ់វប៉ាន់ស� ន (ែម៉្រតគូប/ែខ) និងបរមិាណសំណល់រងឹ (េតន/ឆា� ឬំែម៉្រតគូប/ឆា� )ំ។ បណា�            

្រក�មហុ៊ននានា ្រត�វអនុវត�តមលក�ខណ� ស�ង់ដរៃនករបេ��ញសំណល់ ែដលបានបេង�ីតេឡងី េ្រកមអនុ្រកឹត្យេលខ
២៣៥ ស�ីពីករ្រគប់្រគង្របព័ន�លូ និង្របព័ន�្រប្រពឹត�កម�សំណល់រវ; ្របកសេលខ ៣៨៧ ស�ីពីករដក់ឱ្យេ្របី្របាស់

ស�ង់ដរៃនបរមិាណជាតិពុល ឬសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ែដល្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេបាះេចល (ឆា� 2ំ015) និងច្បាប់ និង
បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត។ េ្រកពីវធីិស�ស� TEST ែដលេ្របីស្រមាប់េលីកកម�ស់ឧស្សោហកម�ៃបតង ្រកសួង

ឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI)  ក៏្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� លផលិតភាពជាតិជាតិកម�ុជា (NPCC) 
ែដលបានេធ�ីករជាមួយអង�ករផលិតភាពអសុី ែដលដឹកនាេំដយ្របេទសជបុ៉ន េដីម្បេីលីកកម�ស់ផលិតភាពៃបតង 

តមរយៈករ្រគប់្រគងសំណល់ ករកត់បន�យសំណល ់្របព័ន�ផលិតកម� LEAN និងផលិតកម�ស� ត េដយមានករគា្ំរទ

ែផ�កបេច�កេទស ករកសងសមត�ភាព និងករេធ�ីបង� ញដល់វសិ័យឯកជន។ 

អទិភាពក្រមងឧស្សោហកម� - បែន�មពីេលីករេលីកកម�ស់យ៉ាងសកម�នូវឧស្សោហកម�ៃបតង ផលិតភាពៃបតង 

និងបេច�កវជិា� ៃបតង ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI)  ក៏បានេរៀបចំពនរង� ន់
ឧស្សោហកម�ៃបតង េដីម្បេីលីកទឹកចិត�ដល់បណា� េរងច្រក/សហ្រគាសឱ្យដំេណីរករ្របកបេដយនិរន�រភាព េដយកត់

បន�យផលប៉ះពល់បរសិ� ន ែដល្រត�វបានេគសន�ត់ថានឹងចប់េផ�ីមេនពក់កណា� លឆា� ២ំ០២២ (កម�វធីិេនះ ្រត�វបាន
េធ�ីេឡងីម�ងរចួមកេហយីកលពីឆា� ២ំ០១៤ េហយីេរងច្រកកត់េដរមួយបានឈ�ះពនរង� ន់េនះ)។ ជ័យលភីពនរង� ន់

េនះនឹង្រត�វបានេរៀបចំជាករណីបង� ញេដីម្បែីចករែំលកជាមួយអ�កេផ្សងេទៀតេនក�ុងក្រមងឧស្សោហកម�ដូចគា�  រប់
ប��ូ លទងំក្រមងកត់េដរសេម��កបំពក់ និងវយនភណ� ផងែដរ។ ពនរង� ន់េនះក៏្រត�វបានេគេ្រគាងេធ�ីករផ្សព�ផ្សោយ

ជាកម�វធីិថា� ក់ជាតិ េដីម្បមីានឥទ�ិពលកន់ែតធំក�ុងករេលីកកម�ស់ឧស្សោហកម�ៃបតង។ ជាងេនះេទេទៀត រដ� ភិបាល
កំពុងផ�ល់អទិភាពខ�ស់េលីឧស្សោហកម�ច្រម�ះជាងមុនដូចជា ករផលិតសុីម៉ងត៍ ករែកៃច�ម�ូបអហរ ករែកៃច�្រកដស 

ឬផលិតកម�្រកដស ែកៃច�កសិផល/ឧស្សោហកម� និងបេច�កវទិ្យោ។ 

ប�� ្របឈម - ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI) មានែតទិន�ន័យមូលដ� ន

ែដលផ�ល់េដយេរងច្រក/សហ្រគាសេនដំណាក់កលបេង�ីតែតបុ៉េណា� ះ េហយីខ�ះទិន�ន័យែដលអចទុកចិត�បានអំពី
លំហូរសំណល់ក�ុងដំណាក់កល្របតិបត�ិករ ដូចជាបរមិាណសំណល់ពិត្របាកដែដលបានបេង�ីតេឡងីជាេរៀងរល់ឆា� ំ

េតីេរងច្រក្រគប់្រគងសំណល់របស់ខ�ួនរេបៀបណា ឬថាេតីេរងច្រកចូលរមួក�ុងករែកៃច�េឡងីវញិនូវសរធាតុទងំេនាះឬ
េទ។ មេធ្យោបាយែដលអចទុកចិត�បានែតមួយគត់េដីម្បទីទួលបានទិន�ន័យមានគុណភាពពីវសិ័យេនះគឺកម�វធីិ្របពល

វប្បកម�ឧស្សហកម� ែដលមានសង�តភាព រងឹមា ំ និងដំេណីរករបានល� ែដលផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល និងបេង�ីតទំនាក់

ទំនងជាមួយបណា� េរងច្រកនានា។ េទះបីជា ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI) 
មានករយិាល័យបរសិ� នឧស្សោហកម�េ្រកមនាយកដ� នបេច�កវទិ្យោ និងសុវត�ិភាពឧស្សោហកម�ក៏េដយ ក៏បុ៉ែន� ្រកសួង

ឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI) មិន្រត�វបានសន�ត់ថាេដីរតួនាទីសំខន់ក�ុងករ្រគប់្រគង
សំណល់ឧស្សោហកម�េនាះេទ បុ៉ែន�្រត�វេដីរតួនាទីរបស់ខ�ួនក�ុងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយស� ប័នទទួលខុស្រត�វដូចជា

្រកសួងបរសិ� នជាេដីម។ ក�ុងចំេណាមប�� ្របឈមេផ្សងេទៀត គឺករេកីនេឡងីយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវចំនួនេរងច្រក/   
សហ្រគាសនានា។ ទន�ឹមនឹងេនះ ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI)  បានទទួលស� ល់

សរៈសំខន់ៃនករផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថេនក�ុងសហ្រគាសអតិថិជនរបស់ពួកេគផងែដរ។ 
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៥.១.២ កចិ�សមា� សន៍៖ ្រកសងួបរសិ� ន 

ច្បាប ់ និងបទប្ប��ត�ិនានា - ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងៗអនុវត�ចំេពះករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ និង
្រប្រពឹត�កម�សំណល់រវក�ុងវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ មានដូចជា៖ (១) ្របកសស�ីពីករ្របមូល និងដឹកជ��ូ ន

សំណល់រងឹឧស្សោហកម�ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ េលខ ១៤៨ (២០០២); (២) ្របកសេលខ ១៥៦ (្រកសួងបរសិ� ន ឆា� ំ
2002) ស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ�្រក�មហុ៊ន សរុ ំេ្រតឌីង ខូអិលធីឌី េដីម្បសីងសង់កែន�ងចក់សំរមសំណល់រងឹឧស្សោហកម� 

និងដំេណីរករអជីវកម�្របមូល និងដឹកជ��ូ នសំណល់ ្រពមទងំផា� ច់មុខករស�ុកទុកសំណល់ឧស្សោហកម�េនរជធានី
ភ�ំេពញ និងេខត�កណា� ល; (២) េសចក�ីែណនាេំលខ ១១ (ឆា� ២ំ០០៣) ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹតមេរងច្រក 

សហ្រគាស និង្រក�មហុ៊ន; (៤) េសចក�ីែណនាសំ�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់សំណល់ភកក់េនតមេរងច្រក/សហ្រគាស 
(ឆា� 2ំ000); និង (៥) េសចក�ីែណនាេំលខ ៨៧ (ឆា� 2ំ000) ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណាល់េ្រគាះថា� ក់េនេរងច្រក។ េស

ចក�ី្រពងៃន្រកមបរសិ� នថ�ីែដលបានេស�ីេឡងីមានេសៀវេភទី៦ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់ និងករបំពុល ែដលមាន
ប��ូ លករ្រគប់្រគងសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ ករ្រគប់្រគងសំណល់ និងករ្រត�តពិនិត្យករបំពុលទឹក ក�ុងចំេណាមករងរ        

េផ្សងៗេទៀត េទះបីជាករអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បាប់េនះេនែតមិនទន់មានភាព្របាកដ្របជាេនេឡយីក�ី។ 

េគាលនេយាបាយស�ីពីករ្រគប់្រគងសំរម សំណល់រងឹទី្របជំុជន ២០២០-២០៣០ មានេគាលបំណងបេង�ីត 

និងអនុវត�្របព័ន�្រគប់្រគងសំណល់រងឹែបបទំេនីប និងវធីិស�ស�រមួនានា បុ៉ែន�ក៏្រត�វពិចរណាេលីេសដ�កិច�វលិជំុ សមិទ�

លទ�ភាពធនធានហរិ��វត�ុ និរន�រភាពបរសិ� ន និងទិដ�ភាពសង�មផងែដរ។ េគាលនេយាបាយេនះែចកេចញជា 5 េគាល
នេយាបាយរងសំខន់ៗេទៀត មានដូចជា៖ (១) បេង�ីតច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិ ្រកបខ័ណ�  លំនាកំរងរ តួនាទី និងករ

ទទួលខុស្រត�វរបស់្រកសួង ស� ប័ន អង�ភាព និងបុគ�លែដលជាភាគីពក់ព័ន�ក�ុងករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹក�ុងទី្រក�ង 
(២) េរៀបចំករអនុវត�តួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់រដ�បាលរជធានី ្រក�ង និង្រស�ក (៣) កំណត់បេច�កេទស       

បេច�កវទិ្យោ និងេហដ� រចនាសម�័ន�សម្រសបស្រមាប់ករកត់បន�យករបេង�ីតសំណល់ក�ុងទី្រក�ង (៤) បេង�ីតឱកសវនិិ
េយាគេដីម្បគីា្ំរទដល់វសិ័យឯកជនក�ុងករផ�ល់េសវ្រគប់្រគងសំណល់ និង (៥) ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង ករ

ព្រងីក និងជំរុញករចូលពីមហជនក�ុងករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ។  

េគាលនេយាបាយ្រគប់្រគងសំរម សំណល់រងឹទី្របជំុជន ក៏ឆ�ុះប�� ងំពីតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់្រកសួង

នានា រមួទងំ ្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (MISTI)  ផងែដរ ែដលចបំាច់្រត�វជំរុញ និង
គា្ំរទសហ្រគាស ឬ្រក�មហុ៊នផលិតនានា ឱ្យកត់បន�យករបេង�ីតសំណល់រងឹក�ុងទី្រក�ង តមរយៈករប��ូ លកម�វធីិ

ផលិតកម�ស� ត ្របព័ន�្រគប់្រគងបរសិ� ន (ISO 14001)។ និងែផនករឧស្សោហកម�ៃបតងជាមួយវសិ័យែកៃច�សំរមក�ុង
ទី្រក�ង។ ្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល នឹង្រត�វដឹកនាកំរសិក្សោសមិទ�លទ�ភាពស�ីពីករែកៃច�សំណល់ទី្រក�ងេទជាថាមពល 

ករែកៃច�សំរម និងករេ្រសច្រសង់សំរម និងជំរុញគេ្រមាងវនិិេយាគេលីសំណល់ តម្រស�ក ្រក�ង ឬរជធានី េដយសរ
ប�� ្របឈមៃនករចក់សំរម េនទូទងំ្របេទស។ 

ករអនុវត�ច្បាប ់ និងបទប្ប��ត�ិនានា - បច�ុប្បន�េនះ ្រកសួងបរសិ� នបាននិងកំពុងអនុវត�ករផ្សព�ផ្សោយ និង
ព្រងីកបទប្ប��ត�ិ ខណៈែដលមានកត� ខងេ្រកមួយចំនួន បែន�មពីេលីករអនុវត�បទប្ប��ត�ិខងេលីជាអន�រជាតិ។ 

អនុេលមភាពក៏្រត�វពឹងែផ�កេលីលក�ខណ� ត្រម�វរបស់អ�កប�� ទិញ ែដលត្រម�វឱ្យេរងច្រកអនុេលមតមរេបៀបវរៈ      

បរសិ� នរបស់អ�កប�� ទិញ េដីម្បធីានាថា ផលិតផលទងំេនាះសម្រសបស្រមាប់ទីផ្សោរអន�រជាតិ។ ្រកសួងបរសិ� ន ក៏
ទទួលខុស្រត�វេលីករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� នែដលមានែចងក�ុងជំពូកទី III ៃនច្បាប់ស�ីពីកិច�ករពរបរសិ� ន និង

ករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិឆា� ១ំ៩៩៦ និងអនុ្រកឹត្យេលខ ៧២ ស�ីពីករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន (១៩៩៩)។ 
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ករ្រគប្់រគងសំណល់ឧស្សោហកម� - េដយសរសំណល់ឧស្សោហកម�ទមទរឱ្យមាន្របព័ន�្រគប់្រគងដច់េដយ

ែឡកពីសំណល់សំរម ដូេច�ះ្រកសួងបរសិ� នបានអនុ�� តឱ្យ្រក�មហុ៊នសរុ ំេ្រតឌីង ខូអិលធីឌី ផ�ល់េសវ្របមូល និងដឹក
ជ��ូ នសំណល់ទងំេនាះ េហយីេបាះេចលេនទីលនចក់សំរមសំណល់រងឹឧស្សោហកម�តងំពីឆា� ២ំ០០២ មកេម�ះ។ 

្រក�មហុ៊នសរុ ំ េ្រតឌីង ដំេណីរករេសវ្របមូល និងដឹកជ��ូ នសំណល់រងឹពីេរងច្រកចំនួន ៣៩០ េនរជធានីភ�ំេពញ 
េខត�កណា� ល កំពង់ស�ឺ ្រពះសីហនុ និងេខត�តែកវ េ្រកមកិច�សន្យោបុគ�ល។ េដយសរ្រក�មហុ៊នសរុ ំេ្រតឌីង មានសមត�

ភាពមិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់្រគបដណ� ប់េលីេខត�កំពង់ឆា� ងំ ្រកសួងបានសេ្រមចេនឆា� ២ំ០១៤ អនុ�� តឱ្យ្រក�មហុ៊នមួយ
េទៀតគឺ្រក�មហុ៊ន គីម មូណា សហករជាមួយ្រក�មហុ៊ន ហួរ សន ្រគ�ប ខូអិលធីឌី េដីម្បដំីេណីរករ្របមូល និងដឹកជ��ូ ន

សំណល់ពីបណា� េរងច្រកក�ុងេខត�េនាះ ែដលរមួប��ូ លទងំករបេង�ីតកែន�ងចក់សំរមថ�ីមួយេទៀតផងែដរ។  

្រគប់េរងច្រកទងំអស់្រត�វដក់ពក្យសុំេទ្រកសួងបរសិ� ន ស្រមាប់ករអនុ�� ត/កូតបេ��ញសំណល់រងឹ និង

សំណល់រវជាេរៀងរល់ឆា� ែំដលមានតៃម�្របែហល ១២៥ដុល� រអេមរកិ។ ករនាេំចញសំណល់រងឹបានប�្ឈប់តងំពីឆា� ំ
២០១៥ េដយសរេគាលនេយាបាយរបស់្របេទសចិនមិនឱ្យនាចូំលសំណល់។ សណំល់ែដលអចែកៃច�េឡងីវញិបាន

្រត�វបានែញកេនទីតងំ្របភពេនក�ុងឃា� ងំរបស់េរងច្រក ស្រមាប់លក់ េហយីសំណល់េនសល់គឺស្រមាប់េបាះេចល 

ភាគេ្រចីនជាកេម�ច្រកណាត់ ្រកដស និងបា� ស�ិក។ ចំេពះករបេ�� ញសំណល់រវ ្រកសួងបរសិ� នកំពុងពិនិត្យតមដន 
និងវភិាគសំណល់រវជា្របចេំនក�ុងមន�ីរពិេសធន៍ េដីម្ប្ីរបាកដថាគុណភាពទឹកស�ិតក�ុងក្រមិតស�ង់ដរអនុ�� ត។ ក�ុង

ករណីមានប�� ករបំពុល/បណ�ឹ ងណាមួយ ្រកសួងបរសិ� ន ទទួលបន�ុកអនុវត�សកម�ភាពេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង និង
ករអប់រ។ំ មានករទទួលស� ល់ថា េរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់មួយចំនួនបានែញកសំណល់េទជាសំណល់ែដល

អចែកៃច�េឡងីវញិស្រមាប់លក់ សំណល់ឧស្សោហកម� ឬសំណល់ក�ុង្រស�កស្រមាប់េចល។ ចប់តងំពីឆា� ២ំ០០២ មក 
្រកសួងបរសិ� ន បានេរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លស្រមាប់េរងច្រកផលិតែស្បកេជីងស�ីពីករេលីកកម�ស់ករែញកសំណល់េន

ទីតងំ្របភព និងករបំពក់ឧបករណ៍ស�័យ្របវត�ិទំេនីបបែន�មេទៀតស្រមាប់ករពិនិត្យតមដនករបំពុល េនក�ុង្រគប់
ដំេណីរករផលិតផលកម�ទងំអស់ េដយដំបូងេផា� តជាសំខន់េលីសំណល់រវ។ 
 

៥.១.៣ កចិ�សមា� សន៍៖ អង�ករ GIZ (FABRIC Asia) 

បច�ុប្បន� អង�ករ GIZ កំពុងចូលរួមជាមួយវសិ័យសធារណៈ េដីម្បីបេង�ីតគំនិតផ�ួចេផ�ីម និងសកម�ភាពថ�ីៗក�ុង
វសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ េដយេផា� តេលីសក� នុពលៃនេរងច្រកែកៃច�្រកណាត់េនកម�ុជា។ ជាែផ�កមួយៃនកិច�

ខិតខំ្របឹងែ្របងទងំេនះ អង�ករ GIZ កំពុងែស�ងរកវធីិគា្ំរទដល់កិច�សហ្របតិបត�ិកររវងគេ្រមាងទងំេនះ។ អង�ករ 
GIZ កំពុងេធ�ីករសិក្សោសមិទ�លទ�ភាពេលីករបេង�ីតកែន�ងែកៃច�្រកណាត់ស្រមាប់េរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់ែដល

កំពុងបេង�ីតសំណលច់េនា� ះពី ១៥ – ២០% ៃនសំណល្់រកណាត់សរុប។ េគាលេដែដលបានកំណត់េឡងី គឺផលិត       
្រកណាត់ក�ុង្រស�កែដលផ្សេំឡងីពីសរធាតុែកៃច�េឡងីវញិេនកម�ុជា។  

មានជេ្រមីសមួយចំនួនស្រមាប់ករេបាះេចលសំណល់ពីេរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់ ែដលក�ុងេនាះរមួមាន៖ ករ
្របមូលេដយ្រក�មហុ៊នសរុ ំ េ្រតឌីង និងករេបាះេចលេនទីលនចក់សំរមឧស្សោហកម�ក�ុងខណ� កំបូល រជធានី

ភ�ំេពញ និងករែកៃច�េទជាផលិតផលេផ្សងេទៀតដូចជា អ្រងឹង និងក្រមាលេជីងជាេដីម។ េសវ និងទមា� ប់េចលសំរម
េ្រកផ�ូវករក៏មានេនខងេ្រក្របព័ន�ផងែដរ រមួមានករដុតសំណល់សេម��កបំពក់ខុសច្បាប់ស្រមាប់េធ�ីជាថាមពលជាេដីម។ 

ទន�ឹមនឹងេនះ េគក៏អចេធ�ីករសហករជាមួយ្រក�មហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍លំេនដ� ន និងអគារធំៗផងែដរ េដីម្បបី��ូ លថាមពល
ទប និងផលិតផលសំណង់ែដលមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ ែដលេ្របី្របាស់សំណល់ឧស្សោហកម�ែកៃច�េឡងីវញិពីវសិ័យ

កត់េដរសេម��កបំពក់។ ទក់ទងនឹង្រប្រពឹត�កម�សំណល់រវ េរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់ធំៗមួយចំនួនមានកែន�ង
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េបាកគក់ ្រជលក់ពណ៌ និងកែន�ង្រប្រពឹត�កម�សំណល់រវផា� ល់ខ�ួន។ តមករប៉ាន់្របម៉ាន មានេរងច្រក្របែហល ៥-១០ 

មានទីតងំែបប។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយ ជាេរឿយៗ ទីតងំទងំេនះមិនដំេណីរករេទ េដយសរែតករចំណាយខ�ស់   
កង�ះសរធាតុគីមីែដលេគ្រត�វករ ឬខ�ះករ្រត�តពិនិត្យតមដន។ េគសន�ត់ថា ករេ្របី្របាស់ទឹកពក់ព័ន�នឹងករងរេនះ

មានក្រមិតទប ដូេច�ះករ្រគប់្រគងសំណល់្រកណាត់គឺជាប�� ្របឈមធំជាង។ 
 

៥.១.៤ កិច�សមា� សន៍៖ កម�វិធអីភវិឌ្ឍន៍អង�ករសហ្របជាជាតិ (កម�ុជា) 

អង�ករ UNDP េដយមានករគា្ំរទពីរដ� ភិបាលស៊ុយែអត បាននឹងកំពុងជួយរដ� ភិបាលកម�ុជាក�ុងករអភិវឌ្ឍ

យុទ�ស�ស�ជាតិេសដ�កិច�វលិជំុ េដីម្បេីដះ្រសយករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ករេរចរលឹៃនធនធានធម�ជាតិ និងជីវៈច្រម�ះ 
កង�ះថាមពល កំេណីនបរមិាណសំណល់ និងករេកីនេឡងីនូវករបំពុលខ្យល់ េហយីទន�ឹមនឹងេនះ ជួយបេង�ីតករងរ

កន់ែតេ្រចីន និងកន់ែត្របេសីរ និងព្រងឹងភាព្របកួត្របែជងៃនេសដ�កិច� និងឧស្សោហកម�របស់កម�ុជា (UNDP, 

2020)។ បែន�មេលីេនះ អង�ករ UNDP និង្រក�មហុ៊ន H&M បាននឹងកំពុងេធ�ីកររមួគា�  េដីម្បកំីណត់រកដំេណាះ្រសយ
ក�ុងករ្រគប់្រគងសំណល់ឱ្យមាននិរន�រភាពស្រមាប់វសិ័យកត់េដរ។ ក�ុងកិច�្របជំុឆា� ២ំ០១៨ ែដលមានករចូលរមួពី     

រជរដ� ភិបាលកម�ុជា តំណាងវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ និងអ�កជំនាញែផ�ក្រគប់្រគងសំណល់ និងថាមពលបានពិនិ
ត្យេមីលេលីករអនុវត�ករងរ្រគប់្រគងសំណល់ក�ុងវសិ័យេនះ ផលប៉ះពល់បរសិ� ន ែចករែំលកឧត�មានុវត�ន៍ និងកំណត់

រកដំេណាះ្រសយែបបនវនុវត�ន៍ ក�ុងករ្រគប់្រគងសំណល់ (UNDP, 2018 )។  
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៥.២ កិច�សមា� សនជ៍ាមួយតណំាងេនក�ងុវិសយ័េនះ 
៥.២.១ កចិ�សមា� សន៍៖ សមាគមេរងច្រកកត់េដរេនកម�ុជា (GMAC) 

ច្បាប ់ និងបទប្ប��ត�ិនានា - ជាធម�ត អ�កប�� ទិញសេម��កបំពក់ ត្រម�វឱ្យេរងច្រកែដលពួកេគប�� ទិញ្រត�វ
អនុវត�តមច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិៃន្របេទស ែដលជាទីតងំ្របតិបត�ិកររបស់េរងច្រកទងំេនាះ។ សមាគមេរងច្រកកត់

េដរេនកម�ុជា (GMAC) មានសមាជិកេរងច្រកនាេំចញ្របមាណ ៦០០េរងច្រក ក�ុងេនាះ្របែហល ១០% ផលិត            
្រកណាត់ និងេបាកគក់។ េរងច្រក ៩០% េផ្សងេទៀតចុះកិច�សន្យោជាមួយ្រក�មហុ៊នភាគីទីបីស្រមាប់េសវេបាកគក់។ 

ចំនួនេរងច្រកែដលមាន្របព័ន�ឡចំហយ (boiler) គឺមិនច្បាស់លស់េនាះេទ។ បទប្ប��ត�ិបច�ុប្បន�គឺ្រគប់្រគាន់ បុ៉ែន�
ករអនុវត�ជាេរឿងចបំាច់ េដយ្រត�វមានវធីិស�ស�ែដលសមេហតុផលជាងមុនផងែដរ។ ជាក់ែស�ង េរងច្រកមិនគួរបង់

ៃថ�េសវដល់្រក�មហុ៊ន សរុ ំ ្រតឌីង េឡយី ្របសិនេបីសំណល់របស់ខ�ួន កំពុង្រត�វបានេធ�ី្រប្រពឹត�កម�េដយភាគីេផ្សង
េនាះ។ សមាគមេរងច្រកកត់េដរេនកម�ុជា (GMAC) រយករណ៍ថា ខ�ួនែតងែតអនុវត�តមច្បាប់ បទប្ប��ត�ិជាតិ និង

អនុស�� េផ្សងៗ ដូចជាកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយ SWITCH Garment និងអនុ�� តឱ្យ SWITCH Garment បេង�ីត
ករយិាល័យរបស់ខ�ួនេនក�ុងអគាររបស់ GMAC ផងែដរ។ 

វធិានករេនតមេរងច្រក - ខណៈេពលែដលសំណល់ឧស្សោហកម�្រត�វបាន្របមូលេដយ្រក�មហុ៊ន សរុ ំេ្រតឌីង
មួយភាគធំក�ី បុ៉ែន� ្រកសួងបរសិ� ន ក៏អនុ�� តឱ្យ្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀតផ�ល់េសវេនតមតំបន់ែដល្រក�មហុ៊ន សរុ ំ ពំុេធ�ី
្របតិបត�ិករផងែដរ ែដលក�ុងេនាះ រមួមាន្រក�មហុ៊ន Chip Mong Insee Ecocycle ផងែដរ។ ឡដុតសំរម ែដលបាន
ដំេឡងីេនក�ុងេរងច្រក្រត�វែតមានដំេឡងីត្រមង្រតឹម្រត�វេដីម្ប្ីរគប់្រគងករបំពុលខ្យល់។ ជាងេនះេទេទៀត សំណល់ 

្រកណាត់្រត�វែតេបាះេចលេនកែន�ងចក់សំរម េហយីមិនគួរទុកឱ្យេឃញីម៉ាកយេីហរបស់អ�កប�� ទិញេឡយី។ ជា
ធម�ត្រក�មហុ៊នមានម៉ាកយេីហ មាន្រក�មករងរទទួលបន�ុកអនុេលមភាពផា� ល់ខ�ួន េដីម្បតីមដនស� នភាពេនះ និង

ធានាបាននូវ តៃម� និងគុណភាពជាក់ែស�ង ក៏ដូចជាេដីម្បេីដះ្រសយករណីមិនសមរម្យណាមួយ។ GMAC ក៏ជំរុញវធិានករ 

និងបេច�កវជិា� ទំេនីបៗ េដីម្ប្ីរគប់្រគងសំណល់ឧស្សោហកម� និងករចំណាយសមរម្យស្រមាប់ករ្រប្រពឹត�កម�ករបំពុល។ 
 

៥.២.៣ កចិ�សមា� សន៍៖ Li & Fung 

ស� នភាពៃនវសិ័យកតេ់ដរសេម��កបំពក ់ - េដីម្បវីស់ែវងនិរន�រភាព េរងច្រកក�ុងវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់

ពឹងែផ�កេលីឧបករណ៍មួយេឈ� ះថាសន�ស្សន៍ Higg Index (Sustainable Apparel Coalition, nd) ែដលអនុ�� ត
ឱ្យេរងច្រកនានាប��ូ លទិន�ន័យផា� ល់ខ�ួន ទក់ទងនឹងករេ្របី្របាស់ទឹក ថាមពល និងករបេ��ញឧស�័នផ�ះក�� ក់ ករ

បេ�� ញសំណល់រវ ករ្រគប់្រគងសំណល់ សរធាតុគីមី និងករបំភាយេផ្សងៗេទៀត។ េដយែផ�កេលីសន�ស្សន៍េនះ 
ព័ត៌មាន និងករវយតៃម�ពីេរងច្រកអចេធៀបបានេដយេ្របីវធីិស�ស�្រសេដៀងគា� ។ បច�ុប្បន�េនះ ្រក�មហុ៊ន Li & Fung 

កំពុងែស�ងរកដំេណាះ្រសយេដីម្បបីន�ែកលំអស� នភាពេរងច្រកឱ្យ្របេសីរេឡងី និងេដីម្បបីេង�ីនករ្រត�តពិនិត្យតម
ដនទឹកស� ត ករបំភាយឧស�័នផ�ះក�� ក់ ករ្រគប់្រគងសរធាតុគីមី និងជាពិេសសសំណល់្រកណាត់។ អតិថិជនចប់

អរម�ណ៍ចង់ដឹងថាមានអ�ីេកីតេឡងីចំេពះសំណល់្រកណាត់ ្របសិនេបីសំណល់េនាះ្រត�វបានេធ�ី្រប្រពឹត�កម�តមវធីិគីមី 
ដុតេចល េ្របីេឡងីវញិ ឬេបាះេចលេនកែន�ងចក់សំរម។ ្រក�មហុ៊នេនះកំពុងែស�ងរកកម�វធីិេផ្សងៗ េដីម្ប្ីរបាកដថា 

សំណល់្រត�វបាន្រគប់្រគងបាន្រតឹម្រត�វ េដយដំបូងេឡយី ចង់េមីលេឃញីលទ�ភាពៃនករែកៃច�សំណល់្រកណាត់ជា
មុនសិន េដយមិនចបំាច់មានករែកៃច�េ្រចីនស្រមាប់ករេ្របី្របាស់េឡងីវញិ ឬេ្របី្របាស់សំណល់្រកណាត់ ឬេមីល

េឃញីថា សំណល់្រកណាត់េនាះ្រត�វបានេបាះេចលយ៉ាង្រតឹម្រត�វ និងមិន្រត�វបានយកេទេ្របីស្រមាប់ករដុតេបីកចំហ

េនាះេឡយី។ 
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ប�� ្របឈម - បច�ុប្បន�េនះ េនក�ុង្របេទស កម�ុជា វជាប�� ្របឈមក�ុងករ្រគប់្រគងសំណល់្រគប់្របេភទ រមួ

ទងំសំណល់ឧស្សោហកម�ផង។ ជាងេនះេទេទៀត វសិ័យកត់េដរកំពុងខ�ះខតកម�វធីិែដលអចេធ�ីមា្រតដ� នបាន។ ជាក់
ែស�ង េរងច្រកមួយអចស� ល់អ�កែដលអចេធ�ី្រប្រពឹត�កម� ឬែកៃច�សំណល់របស់ខ�ួនបាន្រតឹម្រត�វ (ឧទហរណ៍ ែកៃច�

សំណល់េទជាថាមពល) បុ៉ែន�េរងច្រកេនែក្បរេនាះ្របែហលជាមិនមានព័ត៌មានដូចគា� េនាះេឡយី។ ជាលទ�ផល េរង
ច្រកទីពីរអចនឹងដុតសំណល់ ឬេចលេដយខុសច្បាប់។ ករគា្ំរទដល់េរងច្រកឱ្យចូលរមួក�ុងគំនិតផ�ួចេផ�ីមថ�ីណាមួយ 

ជាពិេសស្របសិនេបីគំនិតផ�ួចេផ�ីមេនាះ ពក់ព័ន�នឹងករចំណាយេលីករវនិិេយាគកន់ែតេ្រចីន គឺជាប�� ្របឈមមួយ
េទៀតស្រមាប់េរងច្រកកត់េដរ។ តមករសេង�ត េរងច្រកខ�ះមានេសវ្របមូលសំរម េហយីអចេ្របី្របាស់េសវេនាះ

បាន ចំែណកេរងច្រកខ�ះេទៀតមានសំណល់តិចតួច េហយីមានទីតងំេនជនបទ ដូេច�ះពួកេគអចេចលសំណល់
េដយខ�ួនឯង ដុតេដយចំហ ឬេ្របីសំណល់េធ�ីជាឥន�នៈស្រមាប់ម៉ាសុីនឡចំហយេនក�ុងេរងច្រករបស់ខ�ួន។ េទះជា

យ៉ាងណាក៏េដយ តមច្បាប់ មិនអនុ�� តឱ្យដុតសំណល់្រកណាត់េទ េហយីជាករពិតណាស ់ ច្បាប់្រត�វែតអនុវត�
្របសិនេបីមានផលប៉ះពល់ខ� ងំ។ 

និរន�រភាព - ្រក�មហុ៊ន Li & Fung បានេធ�ី្របតិបត�ិករេនក�ុង្របេទសកម�ុជាអស់រយៈេពលជាង ២០ ឆា� មំកេហយី។ 

េដីម្បេីលីកទឹកចិត�ឱ្យេរងច្រកនានាបេង�ីនករខិតខំ្របឹងែ្របងបែន�មេទៀតេដីម្បឱី្យមាននិរន�រភាព  ្រក�មហុ៊ន Li & Fung 
្រត�វែស�ងរកកម�វធីិ និងៃដគូក�ុង្រស�ក េដីម្បជួីយផ�ល់ភាពបត់ែបន និងព័ត៌មានស្រមាប់េរងច្រកែដលពួកេគេ្របី្របាស់ក�ុង

្របេទសកម�ុជា។ ្រក�មហុ៊នមានឆន�ៈក�ុងករទទួលយកករអនុវត�្របេសីរជាងេនះ េនក�ុង្របេទសទងំ១៥ ែដលខ�ួនេធ�ី
្របតិបត�ិករ និងកំពុងេរៀបចំយុទ�ស�ស�និរន�រភាពស្រមាប់ផលិតផលរបស់ខ�ួន ក៏ដូចជាស្រមាប់ករ្រគប់្រគងសំណល់។ 

្រក�មហុ៊នមានករចប់អរម�ណ៍យ៉ាងខ� ងំក�ុងករសិក្សោែស�ងយលអំ់ពីករ្រសវ្រជាវស�ីពី ករ្រគប់្រគងសំណលរ់បស់ 
SWITCH-Asia និងលទ�ផលៃនគេ្រមាងេនះ េដីម្បសីិក្សោថាេតីមានករែកៃច�សំណល់្រកណាត់ែដរឬេទក�ុង្របេទសកម�ុ
ជាេនេពលេនះ ជាពិេសសករបំែប�ងសំណល់្រកណាត់ចស់េទជា្រកណាត់ថ�ី។ ពួកេគចត់ទុកករបំែប�ងសំណល់េទ
ជាថាមពល ជាជេ្រមីសចុងេ្រកយ េបីេទះបីជា ជេ្រមីសេនះ្របេសីរជាងករេបាះេចលេនទីតងំចក់សំរម ឬករដុត

េបីកចំហក�ី។ ជាធម�ត ម៉ាកយេីហនានា ចង់េឃញីលទ�ភាពៃនករែកៃច�្រកណាត់េឡងីវញិ ឬេ្របីេឡងីវញិ េហយីផ�ល់
លទ�ភាពឱ្យេរងច្រកអចែកៃច�កំណាត់ឱ្យមានតៃម�ៃថ�ជាងមុន ឬែកៃច�្រកណាត់មានតៃម�ទបជាងមុន។ 

ករអនុវត�ច្បាប ់និងបទប្ប��ត�ិនានា - េដីម្បែីកលំអករ្រគប់្រគងសំណល់្របកបេដយនិរន�រភាពេនកម�ុជា រដ� ភិ
បាលបានអនុវត�ករកំណត់ៃថ�ថង់បា� ស�ិកេនតមផ្សោរទំេនីបនានា។ ភាពេជាគជ័យៃនកម�វធីិេនះប�� ក់ថា បទប្ប��ត�ិ
បែន�ម អចេលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃន្របព័ន�្រគប់្រគងសំណល់ក�ុងវសិ័យឧស្សោហកម�បាន។ ករអនុវត� ករព្រងឹង និង
ករអប់រេំលីេគាលនេយាបាយែដលមាន្រសប់មានសរៈសំខន់ជាពិេសស េដីម្បឱី្យេរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់មាន

ករយល់ដឹងច្បាស់លស់អំពីលក�ខណ� ត្រម�វែដលពួកេគ្រត�វ្រគប់្រគងសំណល់របស់ខ�ួន។ បច�ុប្បន�េនះ េរៀងរល់្របាមួំយ
ែខម�ង េរងច្រក្រត�វេស�ីសុំករអនុ�� តថ�ីស្រមាប់ករបង�ូរសំណល់រងឹ និងសំណល់រវ ឬេស�ីសុំករអនុ�� តបន�ឱ្យបាន

ទន់េពលេវល។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយ េរងច្រកខ�ះមិនចូលចិត�េធ�ីែបបេនះេទ េដយសរករចំណាយខ�ះ ឬករបង់

្របាក់មួយចំនួន។ ជាងេនះេទេទៀត ឧទហរណ៍ ក�ុងអំឡុងេពលចុះអធិករកិច� ប�� មួយចំនួន្រត�វបានកត់សមា� ល់
េឃញីក�ុងអំឡុងេពលេបសកកម�ចុះអធិករកិច� បុ៉ែន�មិនមានករតមដនេដីម្បេីមីលថាេតីប�� ្រត�វបានេដះ្រសយ ឬ

ែកលំអឬយ៉ាងណាេនាះេទ។ ករអនុវត�ទន់េខ្សោយែបបេនះមិនមាន្របសិទ�ភាពខ� ងំេទ េហយីមិនមានសកម�ភាពតម
ដនបន�ជាមួយអ�កជំនាញបេច�កេទស/ដំេណាះ្រសយ េដីម្បជួីយដល់េរងច្រកក�ុងករសេ្រមចបាននូវអនុេលមភាព

តមច្បាប់។  
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៥.៣ កិច�សមា� សនជ៍ាមួយ្រក�មហ៊ុន្រគប់្រគងសណំលឧ់ស្សោហកម� 
៥.៣.១ កចិ�សមា� សន៍៖ ្រក�មហ៊ុន សរ ុ ំេ្រតឌងី ខូអលិធឌីី 

ស� នភាពបច�ុប្បន� - ្រក�មហុ៊ន បាននិងកំពុង្របមូលសំណល់ឧស្សោហកម�ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ េខត�កណា� ល និង

េខត�កំពង់ស�ឺ ពី្របភពេផ្សងៗ រមួមានេរងច្រកែស្បកេជីង េរងច្រកេភសជ�ៈ កត់េដរសេម��កបំពក់ំ និងវយនភណ�  និង
េបាកគក់ជាេដីម។ ក�ុងចំេណាមសំណល់ែដល្របមូលបានេនះ៖ (១) ្របែហល ៣០% មកពីេរងច្រកខ� តតូចតម

កលវភិាគ្របមូលក�ុងមួយសបា� ហ៍ម�ង (រថយន� ១,៥ េតន ឬ រថយន�ចំណុះ ៥ ែម៉្រតគូប); (២) ្របែហល ៣០% គឺ
ជាេរងច្រកខ� តមធ្យម ែផ�កេលីកលវភិាគ្របមូលពីរដងក�ុងមួយសបា� ហ៍ (រថយន� ១,៥ េតន ឬ រថយន�ចំណុះ ៥ 

ែម៉្រតគូប); និង (៣) ្របែហល ៤០% គឺជាេរងច្រកខ� តធំតមកលវភិាគ្របមូល្របចៃំថ� េលីកែលងៃថ�បុណ្យជាតិ 
(រថយន� ១.៥ េតន ឬ រថយន�ចំណុះ ៥ែម៉្រតគូប)។ ទីតងំ ចក់សំរមឧស្សោហកម�ទំហ ំ៧ ហកិត ស�ិតក�ុងភូមិកប់

អំបិល សង� ត់កំបូល ខណ� កំបូល រជធានីភ�ំេពញ េហយីទីតងំេនះអចនឹងអស់សមត�ភាពចក់បំេពញេហយីក�ុងេពល
ឆាប់ៗេនះ។ ស្រមាប់េរងច្រកែដលមានអហរដ� ន សំណល់អហរ្រត�វបានេគសន�ត់ថា្រត�វបាន្របមូលេដយែឡកពី

សំណល់ឧស្សោហកម� េហយីសំណល់ែដលអចែកៃច�េឡងីវញិភាគេ្រចីន្រត�វបានែញកេនទីតងំ្របភពផា� ល់ (ដូចជា
្រកដស បា� ស�ិក និងេលហៈ)។ េនតមេរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់ ឬវយនភណ�  សំណល់ភាគេ្រចីនជាសំណល់

្រកណាត់ និងអំេបាះ េហយី្របែហល ៨០% ្រត�វបានេគេ្របី្របាស់េឡងីវញិជាផលិតផលថ�ី ដូចជាអ្រងឹង ឬក្រមាលេជីង

ជាេដីម េទះបីជាសំណល់ខ�ះ្រត�វបានដុតេធ�ីជាថាមពលេដយខុសច្បាប់ក៏េដយ។  ក�ុងេរងច្រកេបាកគក់ និង្រជលក់
ពណ៌ចេនា� ះពី ពី ១០-២០ េរងច្រក ែដលទទួលេសវ្របមូលសំណល់ សំណល់ភក់ចេនា� ះពី ៥ – ១០ ែម៉្រតគូប ្រត�វ

បាន្របមូលម�ងក�ុងមួយែខ។ ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិបច�ុប្បន�ស្រមាប់សំណល់ឧស្សោហកម�្រគបដណ� ប់ែតេលីករ្របមូល 
ករដឹកជ��ូ ន និងករេចលសំណល់បុ៉េណា� ះ។ ្រក�មហុ៊ន សរុ ំធា� ប់ដំេណីរករឡដុតសំរម ែដលស្រមបស្រម�លេដយ

្រកសួងបរសិ� ន រមួជាមួយនឹង្រក�មហុ៊ន ជីប មុ៉ង អីុនសុី សុីេមន ខបេភីេរសិន ស្រមាប់ករែកៃច�សំណល់េទជាថាមពល។ 
េទះយ៉ាងណាក៏េដយ ្រកបខណ� បទប្ប��ត�ិដ៏្រតឹម្រត�វមួយស្រមាប់ករែកៃច�សំណល់េទជាថាមពលេនមិនទន់្រត�វ

បានបេង�ីតេឡងីច្បាស់លស់េនេឡយី។  

 

៥.៣.២ កចិ�សមា� សន៍៖ ្រក�មហ៊ុន ជីប ម៉ុង អុីនសុ ីសុេីមន ខបេភេរសនិ 

ស� នភាពបច�ុប្បន� - កម�ុជាបេង�ីតសំណល់តម្រគ�សរ ្របមាណ ១០,០០០ េតន និងសំណល់ឧស្សោហកម�្របមាណ 

៣,៦៥ លនេតនក�ុងមួយឆា� េំហយីសំណល់ចំនួន ៩០% ្រត�វបានេគេបាះេចលេនទីតងំេបីកចំហ ឬដុតេនកែន�ង
េបីកចំហ។ េរងច្រក Ecocycle Facility របស់្រក�មហុ៊ន ជីប មុ៉ង អីុនសុី សុីេមន ែដលមានទីតងំេន្រស�កទូកមាស 

េខត�កំពត បានដំេណីរករបេច�កវទិ្យោែកៃច�របស់ខ�ួនតងំពីឆា� ២ំ០១៩ េដីម្ប្ីរគប់្រគងសំណល់ឧស្សោហកម� េដយផ�ល់
នូវដំេណាះ្រសយ្របកបេដយនិរន�រភាព និងមានបរសិ� នេម្រតី ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងសំណល់ឧស្សោហកម�េនកម�ុជា។ 

េរងច្រកេនះមានសមត�ភាពេពញេលញក�ុងករ្រគប់្រគងសំណល់ឧស្សោហកម�បាន្របែហល ៧៥,០០០ េតនក�ុងមួយ
ឆា� ជំាមួយនឹងសមត�ភាពស� រសរធាតុ និងថាមពល បាន ១០០% តមរយៈករេ្របី្របាស់ដំេណីរករផលិតសុីម៉ងត៍

េដីម្បបំីផា� ញសំណល់ េហយីក�ុងេពលដំណាលគា� េនាះផលិតបានដំុសុីម៉ង់ត៍ (clinker) ក�ុង្របតិបត�ិកររមួប��ូ លែតមួយ។ 

េរងច្រក Ecocycle របស់្រក�មហុ៊ន ជីប មុ៉ង េផា� តេលីសំណល់េផ្សងៗ ដូចជាសេម��កបំពក់ និងែស្បកេជីង      

បា� ស�ិក ទំនិញផុតកំណត់ករេ្របី្របាស់ ្រកដស កេម�ចេផះ សំណល់ែដលមានជាប់ស� កយេីហ េកស៊ូ សំណល់េ្របង 
និងសំណល់េ្រគាះថា� ក់មួយចំនួនដូចជា សរធាតុគីមីកសិកម� ថា� សំមា� ប់សត�ល�ិត សំណល់ភក់ឧស្សោហកម� ថា� លំប 

សំណល់ PCB។ ល។ 
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បនា� ត់េពលេវលរបស់ េរងច្រក Ecocycle របស់្រក�មហុ៊ន ជីប មុ៉ង េឆា� ះេទរកនិរន�រភាពបរសិ� នមានដូចខង

េ្រកម៖ 

• ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩៖ ករចប់េផ�ីម្របតិបត�ិករ; ករប��ូ លជីវម៉ាសជាមួយអង� ម និងេឈកីេម�ចរណា 

• ែខមករ ឆា� ២ំ០២០៖ ករេចលសំណល់គា� នេ្រគាះថា� ក់/សុវត�ិភាព 

• ែខេមស ឆា� ២ំ០២០៖ ព្រងឹងបែន�មករ្របមូល និងកែន�ងស�ុកទុក 

• ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២០៖ េសវសំណល់េ្រគាះថា� ក់បានចប់េផ�ីម េដយចុះកិច�សន្យោជាមួយអ�កបេង�ីតកំណក
សំណល់ភក់ដ៏ធំបំផុតរបស់្របេទស េដីម្ប្ីរគប់្រគងលំហូរសំណល់េ្រគាះថា� ក់របស់្រក�មហុ៊នេនះ។ ករេបាះ

េចលថា� េំពទ្យ ចំនួន ៤២៥ េតន 

• ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០៖ ចុះហត�េលខេលីកិច�សន្យោជាមួយ្រក�មហុ៊នតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស្រក�ង្រពះសីហនុ (SSEZ) 

• ែខក��  ឆា� ២ំ០២០៖ សេ្រមចបានអ្រតខ�ស់បំផុត្របចែំខៃនករេបាះេចលសំណល់េ្រគាះថា� ក់បានរហូតដល់ 
៣៨៥ េតន/ែខ 

• េដីមឆា� ២ំ០២១៖ ដំេណីរករកែន�ង្របមូលសំរមេនក�ុង SSEZ 

្រក�មហុ៊ន ជីប មុ៉ង បានវនិិេយាគទឹក្របាក់ចំនួន ៥ លនដុល� រអេមរកិ េហយីគិត្រតឹម ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២១ 
កំពុងេធ�ីករជាមួយេរងច្រកឧស្សោហកម�ជាង ៧០ េរងច្រក េដីម្បជំីរុញករេ្របី្របាស់សំណល់ជំនួសឥន�នៈហ�ូសុីលបាន 

១០% េហយីផ�ល់ដំេណាះ្រសយ្របកបេដយនិរន�រភាពចំេពះសំណល់ ៣០,០០០ េតនក�ុងមួយឆា� តំមរយៈករកត់
បន�យករបំភាយឧស�័នផ�ះក�� ក់បានចំនួន ៣៦,០០០ tCO2e។ េលីសពីេនះ ្រក�មហុ៊ន ជីប មុ៉ង កំពុងេធ�ីករេនទូទងំ

្របេទសកម�ុជា េនតមតំបន់នានា ដូចជាតំបន់េសដ�កិច�ពិេសសភ�ំេពញ តំបន់េសដ�កិច�ពិេសសបាវតិ និងបណា� េរង
ច្រកនានាក�ុងេខត�កំពង់ស�ឺ ជាេដីម។ ្រក�មហុ៊ន ជីប មុ៉ង ភាគេ្រចីន េធ�ីករជាមួយ្រក�មហុ៊នែដលមានកម�វធីិនិរន�រភាព

របស់ខ�ួន ែដលជាទូេទ្រត�វជាប់កតព�កិច�ពីអ�កទិញរបស់ខ�ួន (ឧទហរណ៍ ្រក�មហុ៊ន Adidas, Nike) េនសហភាព
អឺរ ៉ុប ឬសហរដ�អេមរកិ េដយ្រត�វផ�ល់អទិភាពេលី្របតិបត�ិករ និងទិន�ផល្របកបេដយនិរន�រភាព។ ប�� ្របឈមគឺ

្រត�វប��ុ ះប��ូ ល្រក�មហុ៊នតូចៗឱ្យអនុវត�ទមា� ប់េចលសំរម្របកបេដយនិរន�រភាព េដយសរទមា� ប់ែបបេនះ្រត�វករ
ករចំណាយពក់ព័ន�ខ�ស់ េបីេទះបីជាករចំណាយែបបេនះេនកម�ុជាទបជាង្របេទសេវៀតណាម ៣ ដងក៏េដយ។ 

ដូេច�ះេហយី ្រក�មហុ៊ន ជីប មុ៉ង ភាគេ្រចីនេធ�ីករជាមួយនឹងេរងច្រកធំៗែដល្រត�វករភាពអនុេលមែផ�កបរសិ� ន េ្រពះ
េរងច្រកទងំេនាះមានសមត�ភាពេ្រចីនជាងក�ុងកររ៉ប់រងករចំណាយេលីករេធ�ី្រប្រពឹត�កម� និងករេបាះេចលសំណល់។ 

អ្រតតៃម�មានចប់ពី USD ៨០/ឡាន/េជីង ស្រមាប់សំណល់ែដលមិនមានេ្រគាះថា� ក់ (អ្រស័យេលីទីតងំ) បុ៉ែន�អ្រត
េនះេកីនេឡងីស្រមាប់សំណល់េ្រគាះថា� ក់ និងសំណល់ភក់។  

ករ្របមូលករទូទត់ពីអតិថិជនពិតជាមានករលំបាកស្រមាប់្រក�មហុ៊ន ជីប មុ៉ង េហយីករគា្ំរទែផ�កច្បាប់ ឬ
្រកបខ័ណ� ច្បាប់ែដល្រត�វបានែកស្រម�លគឺជាេរឿងចបំាច់េដីម្បេីធ�ីឱ្យ្រក�មហុ៊នតូចៗេនកម�ុជា មានលទ�ភាព អចចូលរមួ

បាន។ បទប្ប��ត�ិែដលមាន្រសប់ចបំាច់្រត�វែតអនុវត� (រមួទងំយន�ករដក់ទណ� កម�ផង) េហយី្រត�វផ�ល់រង� ន់េលីក

ទឹកចិត�ស្រមាប់ករែកៃច�ែបបេអកូឡូសុី េដយ្រក�មហុ៊ន ជីប មុ៉ង បែន�មពីេលីអ�ីែដលជាលក�ខណ� ត្រម�វពីអ�កប�� ទិញ
ខងេ្រក ក�ុងករេ្របី្របាស់សន�ស្សន៍ Higg Index។ បច�ុប្បន� ្រក�មហុ៊ន ជីប មុ៉ង កំពុងផ�ល់េសវ្រប្រពឹត�កម� និងេបាះ

េចលសំណល ់ ស្រមាប់េរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់ដ៏ធំមួយ ែដលមានករ្រជលក់្រកណាត់ និងេបាកគក់ េនក�ុង
តំបន់េសដ�កិច�ពិេសសបាវតិ រមួទងំសំណលភ់ក់ ្របមាណ ១០០-១២០ េតន/ែខ។ ជាធម�តមានែត្រក�មហុ៊នែដល    
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ផលិត្រកណាត់េទ ែដលមានសំណល់ភក់ េចញពីករ្រជលក់ពណ៌ និងេបាកគក់ េហយី្រក�មហុ៊នទងំេនះផ�ត់ផ�ង់           

្រកណាត់្រជលក់ពណ៌រចួេទឱ្យេរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់។ 

លក�ណៈពិេសសៃនករៃកៃច�រមួេនក�ុងឡសុីម៉ង់ត៍រមួមាន៖ (១) សរធាតុសំណល់្រត�វបានបំផា� ញទងំ្រស�ង 

(៣) សីតុណ� ភាពអណា� តេភ�ីងចេនា� ះពី ១,៨០០-២,០០០ អង្សោរេស ចំែណកឯសីតុណ� ភាពៃនសរធាតុេនាះ ស�ិតេន
ក្រមិត១,៤៥០ អង្សោរេសដែដល; (៣) ករបេង�ីតសរធាតុឌីអុកសុីន និង ហ�ូរ៉ន ្រត�វបានេជៀសវង; (៤) សំណល់

ស្រមាប់ទីតងំចក់សំរមគឺេស�ីសូន្យ; (៥) ករបំភាយឧស�័នផ�ះក�� ក់ ្រត�វបានកត់បន�យ; (៦) សមត�ភាពធំ 
(សំណល់ ៣០ េតន/េម៉ាង); និង (៧) ករែកៃច�្រប្រពឹត�េទេនក�ុងបរយិាកសអល់កឡាងំ ជាមួយនឹងដំេណីរករ

សមា� តេដយខ�ួនឯង (េដយេ្របី្របាស់កលស្ូយមអុកសុីត - CaO)។  
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ករអនុវត�បច�ុប្បន�េលករងរ្រគប់្រគង
សណំលេ់នក�ងុវិសយ័កត់េដរ 
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៦. ករអនវុត�ករ្រគប់្រគងសណំលប់ច�បុ្បន�របសវ់ិសយ័កត់េដរ 
 

 
 

៦.១ ករ្រគប់្រគងសណំលរ់ងឹឧស្សោហកម� 
 

េយាងតមអនុ្រកឹត្យេលខ ៣៦ ស�ីពីករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ (្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឆា� 1ំ999) សំណល់វត�ុ
ធាតុេដីម្រត�វបានចត់្របេភទជាសំណល់េ្រគាះថា� ក់ និងសំណល់មិនេ្រគាះថា� ក់ និងែបងែចកជាសំណល់លំេនដ� ននិង

សំណល់ឧស្សោហកម� េដយគិតពី្របភពរបស់វ។ អនុ្រកឹត្យដែដលេនះកំណត់សំណល់ ៣២្របេភទជាសំណល់េ្រគាះថា� ក់។ 

ក�ុងចំេណាមសំណល់ទងំ ៣២្របេភទេនះ សំណលែ់ដលមាន្របភពេចញមកពីវសិ័យកត់េដរ រមួមាន៖ (១) អំេបាះ
និងផលិតផលវយនភណ� ពីេរងច្រកវយនភណ� និងកត់េដរ; (២) សំណល់រវពីដំេណីរករផលិតកម�របស់េរងច្រក 

និង (៣) សរធាតុគីមី សរធាតុបែន�ម សំណល់ពីទឹកេខ� និងថា� ពំណ៌ ដបថា� ពំណ៌ និងសំណល់ក�� ប់នានាពីវសិ័យ
កត់េដរ។ សំណល់េ្រគាះថា� ក់្រត�វបាន្របមូលេដយ្រក�មហុ៊ន Sarom Trading Company ែដលរដ� ភិបាលផ�ល់កិច�

សន្យោឱ្យេដីម្ប្ីរបមូលសំណល់េ្រគាះថា� ក់ពីវសិ័យកត់េដរនិង្របភពេផ្សងៗេទៀត។ ជាធម�ត អ�ក្របមូលសំណល់ទទួល
ខុស្រត�វក�ុងករកំណត់រកទីលនចក់សំរមេដយខ�ួនឯងស្រមាប់ករកប់សំណល់ទងំេនះ ្រសបេទតមកិច�្រពមេ្រពៀង

ជាមួយ្រកសួងបរសិ� នេ្រកមករតមដនរបស់្រកសួង។ លំហូរៃនករ្រគប់្រគងសំណល់ពីវសិ័យកត់េដរេន 
កម�ុជា ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងរូបភាពទី៥ដូចខងេ្រកម។ 

 

 
 

រូបភាពទី 5៖ លំហូរៃនករ្រគប់្រគងសំណល់វសិ័យកតេ់ដរ េនកម�ុជា 
 

េសវ្របមូលសំណល់េ្រគាះថា� ក់ (សូមេមីលរូបភាពទី៦) និងេសវទុកដក់សំណល់ (សូមេមីលរូបភាពទី ៧) 
អចរកបានែតេនក�ុងរជធានីភ�ំេពញ េខត�កណា� ល និងេខត�កំពង់ស�ឺ បុ៉េណា� ះ។ គិត្រតឹមឆា� ២ំ០២០មានេរងច្រកសរុប

ចំនួន ៤០០ េរងច្រកេនក�ុងេខត�រជធានីទងំបីេនះ បុ៉ែន� េរងច្រកែត ១៦៣ កែន�ងបុ៉េណា� ះែដល្រត�វបានចុះកិច�
សន្យោេ្របី្របាស់េសវកម�របស់ Sarom Trading Company។ អ�កទិញ និងអ�កេរសីសំណល់េដីរតួនាទីដ៏សំខន់មួយ

ក�ុងករែកៃច�េឡងីវញិនូវសំណល់ែដលបេង�ីតេដយេរងច្រកកត់េដរ។ ប�� មួយេទៀតគឺករកប់សំណល់េដយខុស
ច្បាប់េនេលីដីទំេនរ ឬេនតមផ�ូវទឹក។  
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រូបភាពទី 6៖ កររក្សោទុកសំណល់ និងនីតិវធីិ្របមូលសំណល់ពីេរងច្រកកត់េដរ 

រូបថត ៖ ្រកសួងបរសិ� ន ឆា� 2ំ009 
 

 

  
 

រូបភាពទី 7៖ គ្រមបដីេនទីលនចកស់ំរម 

រូបថត ៖  ្រកសួងបរសិ� ន, ឆា� 2ំ009 
 

បរមិាណសរុបៃនសំណល់ឧស្សោហកម�ែដលដឹកេទចក់េចលេនទីលនចក់សំរមរបស់្រក�មហុ៊ន Sarom 

Trading ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០០៤-២០១៩ ្រត�វបានបង� ញឱ្យេឃញីថា មានករែ្រប្រប�លេឡងីចុះខ� ងំ េនក�ុងរូបភាពទី៨ 
េដយែផ�កតមទិន�ន័យផ�ល់េដយ្រកសួងបរសិ� ន។ ករេឡងីចុះេនះទំនងជាេដីរតមនិនា� ករៃន្រទង់្រទយផលិតកម� 

និងេគាលនេយាបាយ 3R េនក�ុងវសិ័យឧស្សោហកម�េនកម�ុជា ជាពិេសស េនតមេរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់។ 
និនា� ករធា� ក់ចុះេនម�ុ ំៗឆា� ២ំ០១១ គឺបណា� លជាចម្បងមកពីករផ្សព�ផ្សោយជំរុញករអនុវត�េគាលនេយាបាយ 3R ជា

ពិេសស សកម�ភាពេ្របី្របាស់េឡងីវញិ និងករែកៃច� (សូមេមីលរូបភាពទី៩)។ យុទ�ស�ស�ជាតិស�ីពី 3R ស្រមាប់ករ
្រគប់្រគងសំណល់េនកម�ុជា ្រត�វបានដក់េចញេដយ ្រកសួងបរសិ� ន េនឆា� ២ំ០០៨ និងគា្ំរទេដយកម�វធីិបរសិ� នសហ

្របជាជាតិ (UNEP)។ សំណល់ឧស្សោហកម�ែដលអចែកៃច�េ្របីេឡងីវញិបាន ដូចជា សច់កំណាត់ែដលេគេបាះេចល 
្រត�វបានេរងច្រកលក់េទឱ្យអ�កទិញសំរមេដយផា� ល់។ ភាគេ្រចីនបំផុតៃនសំណល់ទងំេនះ្រត�វបាននាេំចញេទ

្របេទសេផ្សងេទៀត ដូចជា ចិន (សូមេមីលរូបភាពទី១០)។ េ្រកយមកេទៀត ខណៈែដលទំហផំលិតកម�េកីនេឡងី ទី
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ផ្សោរអន�រជាតិស្រមាប់សំណល់វយនភណ� នាេំចញ ែបរជាថយចុះេទវញិ។ ជាលទ�ផល សំណល់កន់ែតេ្រចីនេឡងីៗ

បានធា� ក់េទដល់ទីលនកប់សំរម (សូមេមីលរូបភាពទី១១) េដយេកីនេឡងីដល់កំពូលបំផុត េនឆា� ២ំ០១៤។ 
និនា� ករធា� ក់ចុះេលីកទីពីរេនម�ុ ំឆា� ២ំ០១៧ ្រត�វបានេគចត់ទុកថា េដយសរែតស� នភាពនេយាបាយអស�ិរភាពេនកម�ុ
ជា ែដលបណា� លឱ្យេរងច្រកខ�ះបិទទ� រេនឆា� ២ំ០១៦ (Khmer Times, 2016)។ េគគួរកត់សមា� ល់ថា សំណល់ែដល
បេង�ីតេដយ’េរងច្រកកប្បាស’ មិន្រត�វបានរប់ប��ូ លេនក�ុងតួេលខទងំេនះេទ។ 
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សំណល់ឧស្សោហកម�  (ម៣ / ឆា� ំ) 

រូបភាពទី 8៖ បរមិាណសរុបៃនសំណល់ឧស្សោហកម� 
(ទិន�ន័យផ�ល់េដយ ្រកសួងបរសិ� ន) 

 

  
 

រូបភាពទី 9៖ កររក្សោទុកដក់និងករែញកសំណល់េនតមេរងច្រកកត់េដរ តមរយៈសកម�ភាព ៣R 
របូថត ៖  ្រកសួងបរសិ� ន, 2009 
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រូបភាពទី 9៖ សំណល់សចកំ់ណាតែ់ដលេរៀបចំស្រមាបន់ាេំចញ 

រូបថតេដយ ៖ ្រកសួងបរសិ� ន, 2008 

 

  
 

រូបភាពទី 10៖ សំណល់សចកំ់ណាត្់រត�វបានដក់លយឡគំា�  ្របមូល និងេបាះេចលេនទីលនចក់សំរមរបស ់   ្រក�ម
ហុ៊ន Sarom បនា� បពី់គា� នទីផ្សោរអន�រជាតិស្រមាប់ករនាេំចញ 

រូបថត ៖ COMPED, 2016 
 

ែផ�កតមកិច�សមា� សន៍មួយនាឆា� ២ំ០២១ ជាមួយ្រក�មហុ៊ន Sarom Trading Company េគបានប៉ាន់ស� នថា 
បរមិាណសរុបៃនសំណល់ឧស្សោហកម�ពីេរងច្រកកត់េដរ ែដល្របមូលនិងដឹកជ��ូ នេដយ្រក�មហុ៊ន Sarom Trading 

Company េនរជធានីភ�ំេពញ េខត�កណា� ល និងេខត�កំពង់ស�ឺ មាន្របែហល ១៤០េតនក�ុងមួយៃថ� ឬ ៣,៦៤០េតន
ក�ុងមួយែខ ឬ ៤៣,៦៨០េតនក�ុងមួយឆា�  ំេដយែផ�កតមករសន�តថា រថយន�ដឹកសំរមមួយមានចំណុះដឹកជាមធ្យម 

(៥ម3និង 1េតនក�ុងមួយេ្រគឿង)។ ចំនួនគិតជាមធ្យមៃនរថយន�ែដលដឹកេទកន់ទីលនចក់សំរម គឺ ៤េ្រគឿងក�ុង
មួយែខ ស្រមាប់េរងច្រកកត់េដរតូចមួយ (៣០%); ៨េ្រគឿងក�ុងមួយែខស្រមាប់េរងច្រកកត់េដរខ� តមធ្យម 

(៣០%) និងមានមកដឹកជា្របចៃំថ� (េលីកែលងែតៃថ�បុណ្យ/ៃថ�ឈប់ស្រមាកសធារណៈ) ស្រមាប់េរងច្រកកត់េដរ
ខ� តធំ (៤០%)។ បរមិាណសរុបៃនសំណល់រងឹែដល្របមូលនិងដឹកជ��ូ នេទកន់ទីលនចក់សំរម មាន្របែហល

១,០៨៩,៤២៩េតន (ែដលគិតជាមធ្យម គឺ ២,៩៨៥េតន/ៃថ�) េនឆា� ២ំ០១៤ (Jain, 2017)។ ដូេច�ះ សំណល់
ឧស្សោហកម�វសិ័យកត់េដរមាន្របែហល ៥% ៃនបរមិាណសំណល់រងឹសរុបែដលចក់េនទីលនចក់សំរមេនកម�ុជា។ 
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សំណល់ឧស្សោហកម�ែដល្របមូលេដយ្រក�មហុ៊ន Sarom Trading Company (រូបភាពទី១១) រមួមាន 

សំណល់វយនភណ�  (្របែហល ៥៥%), សំណល់កេម�ចែស្បក (១៦%) សំណល់’េផ្សងៗ’ (រមួទងំសំណល់ភក់) 
មាន ១២%, សំណល់បា� ស�ិក (៦%), សំណល់្រកដស (៤%), េកស៊ូ (៤%), ក�� ក់ (២%), និងែដក (្របែហល 

១%)។ សំណល់ទងំអស់េនះ្រត�វបាន្រចបល់គា� និង្របមូលេដយពំុបានែញកតម្របភពវេទ។ ចំេពះលំហូរៃន្រប្រពឹត�
កម�សំណល់ពីសំណាក់្រក�មហុ៊ន Sarom Trading Company វញិ ៧៩% គឺតមរយៈករចក់កប់ក�ុងដីេនទីលនចក់

សំរម (សូមេមីលរូបភាពទី១២, ១៣, និង ១៤), ៣% ្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាប់ករផលិតថាមពលេដយេ្របី
សំណល់, និង ១៨% ្រត�វបានែកៃច� (តរងទី៤)។ ដំេណីរករ«សំណល់ក� យជាថាមពល» ភាគេ្រចីនេធ�ីេឡងីេដយ

មិនផ�ូវករ និងខុសច្បាប់ តមវធីិដុតសំណល់េដីម្បបីានជាថាមពល េនក�ុងដំេណីរករផលិតខ�ះ ដូចជា ករម៉ាសុីន
ចំហុយ ឬករផលិតឥដ�។ ដំេណីរករែកៃច� ភាគេ្រចីន េ្របី្របាស់េឡងីវញិ ឬែកៃច�សំណល់ពីវសិ័យកត់េដរ េដីម្បេីធ�ីជា

ផលិតផលថ�ីៗ ដូចជា កេន�លនិងអ្រងឹង។ ភាគេ្រចីនបំផុតៃនសំណល់ែដល្របមូលពីឧស្សោហកម�ន ្រត�វបានយកេទ
េបាះេចលេនទីកែន�ងកប់សំរមជាជាងករយកេទែកៃច� ឬេ្របី្របាស់េឡងីវញិ។ 

 

 
 

រូបភាពទី 11៖ សមាសធាតុសំណល់ៃនសំណល់ឧស្សោហកម�ែដល្របមូលនិងដឹកយកេទចកេ់នទីលន 
សំរម្រក�មហុ៊ន Sarom 

្របភព ៖ SWITCH-Asia SCP Facility, 2021 
 

តរងទី4៖ លំហូរ្រប្រពឹត�កម�សំណល់េដយ្រក�មហុ៊ន Sarom Trading Company 
 ចក់េន 

ទីលនសំរម 
សំណល់េធ�ី
ជាថាមពល 

ែកៃច� េ្របី្របាស់
េឡងីវញិ 

េបាះេចលេដយ
ខុសច្បាប់ 

ដុតេចល
កណា� លវល 

េផ្សងៗ 

% 79 3 18 0 0 0 0 
 

បែន�មេលីេនះ េខត�េផ្សងៗេទៀត ដូចជា កំពង់ចម ស� យេរៀង ្រពះសីហនុ និងកំពត មិនមានេសវ្របមូលសំរម

ែដលែញកសំណល់រងឹឧស្សោហកម�និងសំណល់រងឹលំេនដ� នេនាះេទ។ ដូេច�ះេហយី សំណល់ឧស្សោហកម� ែដលរប់
ទងំសំណល់វយនភណ� និងសំណល់សច់កំណាត់ ្រត�វបាន្របមូលនិងេបាះេចលដូចគា� នឹងសំណល់រងឹទី្របជំុជនែដរ។  

េផ្សងៗ ១២% 

ែដក ១% 

 

េកស៊ូ ៤% 

្រកដស /កតុង ៤% 
សច់កំណាត់៥៥% 

បា� ស�ិក ៦% 
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រូបភាពទី 12៖ ករដឹកជ��ូ នសំណល់ឧស្សោហកម�ពីេរងច្រកកត់េដរេទេចលេនទីលនចកស់ំណល់ឧស្សោហកម�  
រូបថត ៖ COMPED, 2016 

 
 

  
 
 

រូបភាពទី 13៖ រថយន�ដឹកជ��ូ នសំណល់ឧស្សោហកម�របស់្រក�មហុ៊ន Sarom និង្របតិបត�ិករេនទីលនរបស់ខ�ួន  
រូបថត ៖ COMPED, 2016 

 

  

រូបភាពទី 14៖ សំណល់សចកំ់ណាត្់រត�វបានឈូសរុញចូលក�ុងរេណ� ។ សំណល់ខ�ះេនេសសសល់បនា� បពី់ករេឆះេន
ទីលនចកស់ំណល់  
រូបថត ៖ COMPED, 2016 
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េ្រកពីផលប៉ះពល់បរសិ� នពីវសិ័យកត់េដរ ដូចជា ករបំពុលទឹក ខ្យល់ និងទីលនចក់សំរម ករបេ�� ញឧស�័ន 

GHG និងមី្រក�បា� ស�ិក វសិ័យផលិតវយនភណ� និងសេម��កបំពក់កត់េដរ ក៏ជា្របភពៃនសំណល់េ្រគាះថា� ក់ផងែដរ 
ែដលេ្រគាះថា� ក់ចំេពះសុខភាពមនុស្ស។ សរធាតុគីមី្រត�វបានេ្របី្របាស់ទូលំទូលយជាសរធាតុសំខន់េនក�ុងដំេណីរ

ករផលិតវយនភណ� និងសេម��កបំពក់។ សរធាតុគីមីទងំេនះ រមួមាន flame retardants ្រពមទងំសរធាតុ 
perfluoroalkyl និង polyfluoroalkyl ែដលេគេ្របីេនក�ុងករេធ�ីកំុឱ្យវ្រជាបទឹក និងករពរស� ម្របឡាក់។ េយាងតម

ទីភា� ក់ងរករពរបរសិ� នសហរដ�អេមរកិ សរធាតុគីមីទងំេនះអចមានផលប៉ះពល់េលីសុខភាពមនុស្ស តមរយៈករ
រខំនអ័រមូ៉ន និងេធ�ីឱ្យេខ្សោយ្របព័ន�ភាពសុៃំនរងកយ។ េលហធាតុធ�ន់ ែដលេ្របី្របាស់េនក�ុងថា� ពំណ៌ ក៏អចមាន

ជាតិពុលេ្រគាះថា� ក់ខ�ស់ និងបង�ហនិភ័យៃនករខូចខតចំេពះ្របព័ន�្របសទ ផងែដរ។ សរធាតុគីមីែដលគួរឱ្យបារម�
បំផុត គឺ formaldehyde ែដល្រត�វបានេ្របី្របាស់េនក�ុងករេធ�ីកំុឱ្យ្រជ�ញ។ វទិ្យោស� នជំងឺមហរកីជាតិរបស់សហរដ�    

អេមរកិ បានែថ�ងថា សរធាតុ formaldehyde មិន្រតឹមែតបង�ជាជំងឺមហរកីបុ៉េណា� ះេនាះេទ បុ៉ែន� វែថមទងំេធ�ី
ឱ្យរមាស់ ឬរលកែស្បកេទៀតផង។ ប��ត�ិនានា្រត�វបានបេង�ីតេឡងីេនជំុវញិពិភពេលក េដីម្បរីតឹត្បតិករេ្របី្របាស់

សរធាតុគីមីមួយចំនួនក�ុងចំេណាមសរធាតុគីមីទងំអស់េនះ ក�ុងេនាះរប់ប��ូ លទងំច្បាប់ស�ីពីករចុះប�� ី វយតៃម� 

អនុ�� ត និងរតឹត្បតិសរធាតុគីមី (REACH) របស់សហភាពអឺរ ៉ុប និងច្បាប់ស�ីពីករ្រគប់្រគងសរធាតុពុលរបស់សហ
រដ�អេមរកិ (TSCA)។ អ�កែដលពក់សេម��កបំពក់រងផលប៉ះពល់តិចតួចបំផុតពីសរធាតុគីមីទងំេនះ បុ៉ែន� បរមិាណ

ៃនករប៉ះពល់សរធាតុគីមីទងំេនះេនក�ុងអំឡុងេពលៃនដំេណីរករផលិតគឺមានក្រមិតខ�ស់ៃ្រកែលង និងមានផលប៉ះ
ពល់េ្រចីនគួរសមេទេលីមនុស្សែដលេធ�ីករេនក�ុងេរងច្រក ឬែដលប៉ះពល់សំណល់ឧស្សោហកម�។ ជាងេនះេទេទៀត 

ភាគេ្រចីនៃនសរធាតុគីមីែដលមានេ្រគាះថា� ក់ខ�ស់ ែដល្របមូលផ�ុ ំេនក�ុងដំេណីរករផលិតកម� ហូរចូលេទក�ុងទេន�និង
ធា� ក់េទដល់សមុ្រទ។ ្របសិនេបីសរធាតុទងំេនះ្រត�វបានេលបចូលេដយសររីង�វរជីាតិនានា វអចនឹងចូលេទដល់

ក�ុងែខ្សចង� ក់ចំណីអហរ និងបង�ប�� ដល់សុខភាពមនុស្ស។ ដូេច�ះ ករេបាះេចលនិង្រប្រពឹត�កម�ឱ្យបានសម្រសបនូវ
សំណល់េចញពីេរងច្រកវយនភណ� និងសេម��កបំពក់ គឺសំខន់ណាស់ចំេពះសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្ស 

្រពមទងំសុខភាពរបស់បរសិ� នក�ុង្រស�កនិងពិភពេលក។ 
 

៦.១.១ គមា� តែដលមាន្រសបេ់នក�ងុេគាលនេយាបាយ និងករអនុវត�ដំេណាះ្រសយែដលមាន

សក� នុពល  
 

េដយែផ�កតមស� នភាពបច�ុប្បន�ៃនេគាលនេយាបាយែដលពក់ព័ន�នឹងវសិ័យកត់េដរ (សូមេមីលជំពូក 
ទី ៣) លទ�ផលៃនកិច�សមា� សន៍ និងករវភិាគទិន�ន័យផ�ូវករ (សូមេមីលជំពូកទី៤) មានគមា� តសំខន់ៗមួយចំនួនេនក�ុង

ករេដះ្រសយប�� ែដលពក់ព័ន�នឹង SCP េនក�ុងវសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា។ គមា� តទងំេនះ ភាគេ្រចីនទក់ទងេទ

នឹងអនុេលមភាពនិងករព្រងឹងករអនុវត�ច្បាប់មិនទន់បានល� កង�ះករតមដននិង្របមូលទិន�ន័យ្រគប់្រគាន់ ករ
ស្រមបស្រម�លនិងកិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រវសិ័យមិនទន់បាន្រគប់្រគាន់ និងករផ�ល់ករេលីកទឹកចិត�/ករផាកពិន័យ

មិន្រគប់្រគាន់ពីែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់សកលេដីម្បជំីរុញករផា� ស់ប�ូរករអនុវត�បច�ុប្បន�។ េនចំណុចខងេ្រកម គមា� តទងំ
េនះ្រត�វបានេលីកយកមកពិភាក្សោទក់ទិននឹងទិដ�ភាពេគាលនេយាបាយែដលមាន្រសប់ចំនួន ៣ រមួមាន ៖ ១). ករ

្រគប់្រគងសំណល់ឧស្សោហកម� ២). េគាលនេយាបាយ 3R និង ៣). េសដ�កិច�វលិជំុ។  
 

សំណល់ឧស្សោហកម�  

េបីេទះបីបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងសំណល់មានេ្រចីនក�ី ករអនុវត�ជាក់ែស�ងគឺេនពំុទន់្រគប់្រគាន់េន

េឡយី និងេនខ�ះទិដ�ភាពសំខន់ៗែដលចបំាច់េដីម្បធីានាបាន្របសិទ�ភាព េនកែន�ងជាេ្រចីនេនេលីែខ្សលំហូរៃន
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សំណល់ពីវសិ័យកត់េដរ (រូបភាពទី១៦)។ ឧទហរណ៍ សំណល់្របមូលរចួ្រគប់្របេភទ្រត�វបានដក់លយឡគំា�  និង

ដឹកេទកន់ទីលនកប់សំណល់ េដយគា� ន្រប្រពឹត�កម�សម្រសប។ ្រសេដៀងគា� េនះែដរ មាន្រគឹះស� ន្របែហលែត 
២០% បុ៉េណា� ះ ែដលេគារពតមបទប្ប��ត�ិែដលត្រម�វឱ្យអ�កបេង�ីតសំណល់្រត�វេស�ីសុំលិខិតអនុ�� តបេ�� ញសំណល់ 

និងរយករណ៍េរៀងរល់្រតីមាសេទកន់្រកសួងបរសិ� ន។ ជាលទ�ផល ទិន�័យអចទុកចិត�បានមានតិចតួចបំផុត។ េគ
ពិបាកបំផុតក�ុងករដឹងអំពីបរមិាណនិង្របេភទៃនសំណល់ឧស្សោហកម� និងថាេតីសំណល់ទងំេនាះ្រត�វបានេធ�ី្រប្រពឹត�

កម�យ៉ាងដូចេម�ច។ កររយករណ៍ជាកតព�កិច�េដយមានករ្រត�តពិនិត្យអចចត់ទុកជាជេ្រមីសមួយេដីម្បប៉ីះបូ៉វ
ចំេពះប�� កង�ះទិន�ន័យអចទុកចិត�បានេនះ។ ភាព្របឈមមួយេទៀតស្រមាប់ទិន�ន័យ គឺថា ស�ិតិអំពី 

វសិ័យផលិតកម�ស�ិតេនេ្រកមែដនយុត� ធិកររបស់្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា (ស្រមាប់ករវនិិេយាគពីបរេទស) និង
េនេ្រកម្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន៍ (ស្រមាប់មូលធនក�ុង្រស�ក) បុ៉ែន� ពំុមាន្របព័ន�

ស្រមាប់ករែចករែំលកព័ត៌មានរវង្រកសួងទងំេនះេឡយី។. 

 
 

ករបេង�ីតសំរម 

• កង�ះករែញកេនចំណុចៃន្របភព  
• ករេវចខ�ប/់ករទុកដក់មនិបាន្រតមឹ្រត�វ  
• កង�ះកិច�សហ្របតិបត�ិករពអី�កផលិត  
• សមត�ភាព្រគប់្រគងសំណល់របស់អ�កផលិតេនមានក្រមិតទប 

 
 

ករ្របមូល/ករដឹកជ��ូ ន 

• ្របពន័�្របមូលមនិមាន្របសិទ�ផល  
• បរកិ� រ្របមូលេនមានក្រមិត  
• កលវភិាគ្របមូលមិនេទៀងទត/់មិន្រគប្់រគាន់  
• ករអនុវត�បរសិ� នមិនបានល�  
• ករករពរមានក្រមិតទបស្រមាបសុ់ខុមាលភាពរបស់កម�ករ  

 
កត់បន�យ/ ែកៃច� /  
េ្របី្របាស់េឡងីវញិ 

• ករអនុវត� 3R េធ�ីេឡងីជាចម្បងេដយវស័ិយមិនផ�ូវករ េទតម្របេភទៃនសមា� រៈកំណាត ់
• ករបេង�ីតសកម�ភាពែកៃច�ែផ�កតមទីផ្សោរ គឺមានតចិតួច 
• ភាពចំេណញែផ�កហរិ��វត�ុេនមានក្រមតិស្រមាប់ករែកៃច� 
 

 

ករស� រ
ថាមពល 

• ករកតប់ន�យករបំពុលខ្យល់មានក្រមិតអនុវត�ទប 
• កង�ះម៉ាសីុនដុតសំណល់េនេលីទីតងំ  
• េរងច្រកបែំប�ងសំណល់េទជាថាមពលមានតិចតួច  

 

ករចក់េចល
ចុងេ្រកយ 

 
• ករចក់សំណល់េចលពសវលពសកល និងខុសច្បាប់  
• ពុំមានករេធ�ី្រប្រពតឹ�កម�េនមុនករេបាះេចល  
• ករ្រគប់្រគងគា� ន្របសិទ�ផលេនទលីនចក់សំណល់ 

 

រូបភាពទី 15៖ ភាព្របឈមេនក�ុង្របពន័�្រគប្់រគងសំណល់វសិ័យកតេ់ដរ 
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េដីម្បធីានាថា្របព័ន�និយត័កម�ពក់ព័ន�នឹងសំណល់ឧស្សោហកម�េនរក្សោបាននូវភាព្រសបច្បាប់ និង្របសិទ�ផល 

្រកបខ័ណ� ្របតិបត�ិករៃនច្បាប់និងបទប�� នានា្រត�វែតមានបច�ុប្បន�ភាព និងផ្សព�ផ្សោយឱ្យបានច្បាស់លស់េទដល ់  
ស� ប័នក�ុង្រស�ក ដូចជា េរងច្រក េសវកម�គា្ំរទ (ឧ. អ�កផ�ល់េសវ្រជលក់ថា�  ំ និងេបាកគក់) និង្រក�មហុ៊ន្រគប់្រគង

សំណល់។ វត�ុបំណង គឺករបេង�ីត្របព័ន�្រគប់្រគងសំណល់រមួមួយែដលមាននិរន�រភាព អមេដយករ្រត�តពិនិត្យ
្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ែដលបេង�ីតបានទិន�ន័យអំពីលំហូរៃនសំណល់ែដលអចទុកចិត�បាននិងអចតមដនបាន។ 

េដីម្បសីេ្រមចបាននូវវត�ុបំណងេនះ វជាករចបំាច់ែដល្រត�វកសងសមត�ភាពេនក�ុងទូទងំ្របព័ន�្រគប់្រគងសំណល់
ទងំមូល ក�ុងេនាះរប់ទងំករបេង�ីតព័ត៌មានស�ិតិ និងេសៀវេភែណនា;ំ ្រត�តពិនិត្យនិងវយតៃម�ជា្របចនូំវករែកលំអ

េសវ្រគប់្រគងសំណល់ េលីកកម�ស់ករយល់ដឹងរបស់អ�ក្រគប់្រគងេរងច្រកអំពី្របព័ន�្រគប់្រគងសំណល់ និងករែថទំ
្របព័ន�េនះ ករផ�ល់ករគា្ំរទែផ�កហរិ��វត�ុ និងបេច�កេទសេដីម្បឱី្យ្របព័ន�្រគប់្រគងសំណល់មានអនុេលមភាពជាមួយ

នឹងបទប្ប��ត�ិនានា ករបណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងសមត�ភាពជាបន�បនា� ប់ស្រមាប់បុគ�លិកេរងច្រក។ ម្យោង៉វញិេទៀត 
វក៏ជាករសំខន់ែដរ ែដល្រត�វកសង្របព័ន�មួយែដលេលីកកម�ស់សមត�ភាព្រគប់្រគងរបស់ស� ប័ន េដីម្បេី្របី្របាស់ឱ្យ

បានសម្រសបនូវធនធានមនុស្ស ្រទព្យរូបវន� និង្រទព្យកម�សិទ�ិប�� េដីម្បសីេ្រមចបាននូវ្របព័ន�្រគប់្រគងសំណល់មួយ

ែដលមានចីរភាព។ 
 

 
 

េគាលនេយាបាយ 3Rs 
 

យុទ�ស�ស�ជាតិស�ីពី 3Rs ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងសំណល់េនកម�ុជា ្រត�វបានេរៀបចំេឡងីេដយ្រកសួង 

បរសិ� ន េនឆា� ២ំ០០៨ និងគា្ំរទេដយ UNEP ែដលកំណត់និយមន័យ 3Rs ដូចតេទ៖ “គំនិតផ�ួចេផ�ីម 3R គឺជាេគាល
គំនិតថ�ីមួយស្រមាប់កម�ុជា ែដលមានេគាលបំណង្រគប់្រគងសំណល់េដយអនុេលមេទតមមូលដ� នបរសិ� ននិង

េសដ�កិច�។” បុ៉ែន� សកម�ភាព 3R េនមានក្រមិតេនេឡយី េហយីតួអង�សំខន់េនក�ុងករែកៃច�្រត�វបានេគរកេឃញីថា 
ស�ិតេនក�ុងវសិ័យេ្រកផ�ូវករ ែដលជាវសិ័យេនទី្របជំុជន។ ភាគេ្រចីនៃនតួអង�ទងំេនះដំេណីរករេដយសរែតសម្ូបរ

ករណីទី ១៖ ករដុតសំណល់វសិ័យកត់េដរេនក�ុងឡឥដ� 
ករេ្របី្របាស់សំណល់វសិ័យកត់េដរជាឥន�នៈដុតឥដ�េនក�ុង្របេទសកម�ុជា កំពុងទទួលបានចំណាប់អរម�ណ៍

េដយសរែតកេម�ចសំណល់្រកណាត់មានអចរកបាន មានតៃម�ទបជាង ករមានជេ្រមីស្រគប់្រគងែផ�កបរសិ� នតិច

ជាងេនករេ្របី្របាស់អុសជាឥន�នៈ ( Crang et al., ឆា� 2ំ020)។ មា� ស់េរងច្រកជាេ្រចីនកំពុងេធ�ីករេ្រជីសេរសីចូលរមួ
េនក�ុងសកម�ភាពេនះេដីម្បកីត់បន�យៃថ�ចំណាយ និងបេង�ីន្របាក់ចំេណញ។ េយាងតមករសិក្សោនាេពលថ�ីៗេនះេន

ក�ុង្របេទសកម�ុជា ឡចំនួន ២៣ េនក�ុងចំេណាម ៤៦៥ (៤,៩% ៃនឡដុតទងំអស់ (េ្របី្របាស់្រកណាត់េដីម្បដុីតជា
ឥន�នៈ  ) Parsons & Ly Vouch ឆា� 2ំ020)។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ករអនុវត�ែបបមានេ្រចីនេលីសលប់េនក�ុង

តំបន់ែដលេនជិតទីតងំផលិតសេម��កបំពក់ ជាពិេសស តំបន់ឧស្សោហកម�ែដលេនជាយ្រក�ងភ�ំេពញ ែដលមានេរង
ច្រកកត់េដរភាគេ្រចីន េហយីសំណល់កត់េដរអចចូលេទដល់បានតមរយៈករងររបស់អន�រករ្ីរគប់្រគងសំណល់។ 

ពំុមានករសិក្សោ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេដីម្បែីស�ងយល់អំពីផលប៉ះពល់សុខភាព និងបរសិ� នពីវសិ័យឡឥដ�េន្របេទស    
កម�ុជា។ េទះបីជាយ៉ាងណាក៏េដយ របាយករណ៍ State of Global Air ឆា� ២ំ០១៨ េនក�ុង្របេទសឥណា� បានកំណត់

ថាែផ្សងែដលភាយេចញពីឡដុតគឺជាមូលេហតុខ�ស់បំផុតទី្របាមួំយែដលបង�ឱ្យស� ប់ទក់ទងនឹងផ�ូវដេង�ីមេនក�ុង
្របេទស (Health Effects Institute, 2018)។ េលីសពីេនះេទេទៀត េរងច្រកកត់េដរមួយចំនួនក៏មានម៉ាសុីនចំហយ

ទឹកផា� ល់ខ�ួនេដីម្បដុីតសំណល់វយនភណ� េនេរងច្រក។ 
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ពលកម� រមួជាមួយនឹង្រក�ម្របជាជន្រកី្រកែដលេធ�ីចំណាក្រស�កមកពីតំបន់ជនបទ េហយីេបីេទះបីជា្របជាជនទងំេនះ

រមួចំែណកមួយក្រមិតក�ុងន័យជាករស� រធនធាននិងករងរេធ�ី ពួកេគេនមិនទន់អចេគចផុតពីភាព្រកី្រកេនេឡយី 
េដយសរែតលក�ខណ�  ករងរែដល្រត�វករពលកម�េ្រចីន និងទទួលបាន្របាក់ឈ�ួលមិន្រគប់្រគាន់។ ជាងេនះេទេទៀត 

ករបំពុលបរសិ� ន និងេ្រគាះថា� ក់ដល់សុខភាព្រត�វបានបង�េដយករប៉ះពល់សមា� រៈែដលមានផ�ុកសរធាតុមានេ្រគាះ
ថា� ក់ េដយសរមានបេច�កវទិ្យោនិងឧបករណ៍មិន្រគប់្រគាន់ និងកង�ះករ្រគប់្រគង (Crang et al., 2020)។ មានត្រម�វ

ករចបំាច់ េដីម្បដីក់ប��ូ លសកម�ភាពស� រវត�ុធាតុេដីមែដលមានតៃម�េឡងីវញិរបស់វសិ័យេ្រកផ�ូវករេទក�ុង្របព័ន�
្រគប់្រគងសំណល់ផ�ូវករ (ករកត់បន�យសំណល់ ករែកៃច� និងអនាម័យតមទី្របជំុជនេដីម្បបីេង�ីតវប្បធម៌ែកៃច�ដ៏ល�

្របៃពមួយេនក�ុងវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់។   
 

អ�ីែដលសំខន់ គឺគួរកត់សមា� ល់ថា ផលិតផលវយនភណ� រងពិបាកជាងេនក�ុងករែកៃច� េបីេធៀបនឹងធនធាន
ែដលអចែកៃច�បានដៃទេទៀត។ េដីម្បែីកៃច�សំណល់វយនភណ� បាន ្រត�វែតេគារពតមលក�ខណ� ដូចតេទ ៖ អត�

ស�� ណនិងវត�ុធាតុេដីមៃនសំណល់េនាះ្រត�វែតច្បាស់លស់។ វ្រត�វែតពំុមានបង�ករបំពុលេផ្សងៗ ្រត�វែតផលិតេដយ
វត�ុធាតុេដីមែតមួយមុខ មានសណា� នសុីចង� ក់គា�  និង្រត�វែតមានក�ុងបរមិាណ្រគប់្រគាន់ និងមានេទៀងទត់ជាប់ជា

្របច។ំ បុ៉ែន� មានករណីជាេ្រចីនែដលពំុេគារពតមលក�ខណ� ទងំេនះ។ ឧទហរណ៍ អំេបាះែដលផលិតេដយវត�ុធាតុ
េដីមេផ្សងៗអចនឹងលយឡចូំលគា�  ឬេគមិនដឹងអំពីវត�ុធាតុេដីម។ ្រទង់្រទយ ឬសណា� នរបស់សំណល់អចនឹងពំុមាន

ភាព្រប្រកតី ដូចក�ុងករណីកបូប សច់កំណាត់េបាះេចល ្រពមទងំអចម៍កំណាត់ និងវត�ុធាតុជាប់គា� ជាសច់មួយ និង
វត�ុធាតុដច់គា� ដំុៗ ែដលបង�ជាប�� ស្រមាប់ករផ�ត់ផ�ង់វត�ុធាតុេទក�ុងឧបករណ៍ែកៃច�។ ករមានផ�ុកនូវធាតុែដលមិន

ស� ល ់ ឬវត�ុធាតុែដលខូចេនក�ុងសំណល់វយនភណ�  ក៏េធ�ីឱ្យេគមិនអចេធ�ី្រប្រពឹត�កម�សំណល់ទងំេនាះេនឯ
មជ្ឈមណ� លែកៃច�បានែដរ។ ចុងេ្រកយ កត� ែដលេកីតមានមុនទងំអស់េនះអចបណា� លឱ្យទិន�ផលៃនដំេណីរករែក

ៃច�ែ្របជាមិនមានស�ិរភាព េធៀបេទនឹងវត�ុធាតុេដីម។ ដំេណីរករ្រត�តពិនិត្យគុណភាពដូចខងេ្រកមនឹង្រត�វករចបំាច់
េដីម្បអីភិវឌ្ឍ្របព័ន�ែកៃច�មួយែដលរងឹមា៖ំ 
 

១. ជា្របព័ន�មួយែដលបង� ញពី្របេភទៃនវត�ុធាតុេដីមែដល្រត�វែកៃច� ្រត�វែតដក់ឱ្យដំេណីរករ ែដលអចជួយគា្ំរទបាន

តមរយៈករេ្របី្របាស់វត�ុធាតុេដីមែតមួយ្របេភទេនែផ�កខងេលីៃនែខ្សផលិតកម�ក�ុង អំឡុងេពលៃនកររចនា
ផលិតផលកត់េដរ និងករបេង�ីតផលិតផលែដលងយ្រស�លក�ុងកររុះេរេីចញវញិ។ 

២. ដំេណីរករបំែបកនិងកិនអចដក់ឱ្យេ្របីេដីម្បធីានាបាននូវទ្រមង់ ឬសណា� នសុីចង� ក់គា� ស្រមាប់វត�ុធាតុេដីមវយន
ភណ� ស្រមាប់ករែកៃច�។ 

៣. ្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់មួយស្រមាប់ឧបករណ៍ែកៃច�អចបេង�ីតេឡងីេដីម្បធីានាថា អ�កផលិតមានភាពងយ្រស�លក�ុងកររក
បានេហដ� រចនាសម�័ន�និងឧបករណ៍ែដលចបំាច់ស្រមាប់ករែកៃច�។ 

៤.  ្របព័ន�ដកហូតវត�ុធាតុែដលមិនស� ល់និងសរធាតុបំពុលេចញពីសំណល់វយនភណ�  គួរែតេរៀបចំបេង�ីតេឡងី បុ៉ែន�
្របព័ន�េនះអចនឹងត្រម�វឱ្យបេង�ីត ឬេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោនិងដំេណីរករថ�ីៗ។ 

៥.  សរធាតុបែន�មអចេ្របី្របាស់េដីម្បបីេង�ីន្របសិទ�ភាពេនេពលបំែប�ងសណា� នសមា� រៈអំេបាះែដលខូច។  
៦. បេច�កវទិ្យោសមា� តធម�តអចអនុវត�បានេដីម្បេីធ�ីឱ្យដំេណីរករទងំមូលកន់ែតងយ្រស�ល និងកត់បន�យផលប៉ះ

ពល់អវជិ�មានេទេលីសុខភាពមនុស្ស និងបរសិ� ន។ 
 

វធីិស�ស� 3R បែន�មេទៀតេដីម្បេីដះ្រសយភាព្របឈមមួយចំនួនែដលជាប់ទក់ទងនឹងសំណល់ពីវសិ័យកត់េដរ 

គឺ្រត�វប��ូ នសមា� រៈសំណល់ស្រមាប់ករែកៃច�ជាវត�ុមានតៃម�ជាងរបស់េដីម ឬករែកៃច�ជាវត�ុែដលមានតៃម�តិចជាង
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របស់េដីម។ ករែកៃច�េទជាវត�ុមានតៃម�ជាង គឺយកវត�ុធាតុេដីមចស់ រែហក ឬខូច េទែកៃច�េទជារបស់ថ�ី្រសឡាងមួយ

េផ្សងេទៀត។ សេម��កបំពក់ែដលែកៃច�ឱ្យមានតៃម�ជាងរបស់េដីម គឺកំពុងែតេពញនិយមេ្រចីនេឡងីៗ េនក�ុងវសិ័យមូ៉ដ
សហសម័យ។ ករែកៃច�េទជាវត�ុមិនសូវៃថ�ជាងរបស់េដីម េនក�ុងវសិ័យកត់េដរ េ្របី្របាស់វត�ុធាតុេដីមែដលេគខ�ះខ� យ

េចល រចួេហយីបំែប�ងវេទជាផលិតផលថ�ី ជាេរឿយៗ េនក�ុងវសិ័យដៃទេទៀត។ ឧទហរណ៍ អចម៍កំណាត់និងកំណត់
សល់ពីករកត់សេម��កបំពក់ អចែកៃច�េទជាសមា� រ្រទកំុំឱ្យេក�  ឬជា្រទនាប់ក្រមាល្រពំ។ ដំេណីរករទងំេនះ្រត�វបាន

គា្ំរទេដយសំេណីេនក�ុងកររមួវភិាគទនកំណត់េដយថា� ក់ជាតិរបស់កម�ុជា ចំេពះកិច�្រពមេ្រពៀងទី្រក�ងប៉ារសី។ 
 

  
 
 

េសដ�កិច�វលិជំុ  
 

កម�វធីិបរសិ� នសហ្របជាជាតិ (UNEP) ឱ្យនិយមន័យេសដ�កិច�វលិជំុថាជា«គំរូេសដ�កិច�ជំនួសមួយស្រមាប់ករ
ផា� ស់ប�ូរនិងករផលិតែដលខិតខំកត់ផា� ច់កំេណីនេសដ�កិច�េចញពីភាពពឹងែផ�កេលីវត�ុធាតុេដីម» (UN Environment 

Programme, 2018)។ េនក�ុងករអនុវត�ជាក់ែស�ង ករអនុវត�េសដ�កិច�វលិជំុបេង�ីន្របសិទ�ផលវត�ុធាតុេដីមតមរយៈ
ករកត់បន�យករខ�ះខ� យធនធាន និងបេង�ីតជំុវត�ុធាតុេដីមែដលបេ�� �សសំណល់េចញពីទីលនចក់សំរម្រតឡប់

ចូលវសិ័យផលិតកម�វញិស្រមាប់ជាវត�ុធាតុេដីមថ�ី។ យុទ�ស�ស�ជាតិនិងែផនករសកម�ភាពេសដ�កិច�វលិជំុរបស់កម�ុជា 
្រត�វបានេរៀបចំេឡងីេដយ្រក�ម្របឹក្សោជាតិេដីម្បកីរអភិវឌ្ឍេដយចីរភាព (NCSD) និង្រកសួងបរសិ� ន េនឆា� ២ំ០២០ 

ករណីទី ២៖ ករបេង�តីមូ៉ដសេម��កបំពក់គា� នសំណល់៖ tonlé 
ករៃច�្របឌិតដ៏អស� រ្យបំផុតពីម៉ាកសេម��កបំពក់ tonlé េនក�ុង្របេទសកម�ុជាគឺដំេណីរកររចនាមូ៉ដគា� ន

សំណល់ែតមួយគត់ េដយេ្របី្របាស់សំណល់កត់េដរែដលផលិតពី្រក�មហុ៊នធំៗ។ ្រក�មហុ៊ន tonlé បានអនុវត�ករៃច�

្របឌិតបេច�កវទិ្យោសម�� និងវធីិស�ស�េធ�ីេដយៃដ។ អវែដល្រត�វបានេគ េបាះេចលពីទីផ្សោរែដលេនេសសសល់
បេង�ីតបាន ៩០% ៃនវត�ុធាតុេដីមែដល tonlé យកមកេ្របី្របាស់ ខណៈវត�ុធាតុេដីម ១០% េផ្សងេទៀត ្រត�វបានទិញពី

អ�កផ�ត់ផ�ង់ក�ុង្រស�ក និងអ�កផ�ត់ផ�ង់ែដលមាននិរន�រភាព។ កររចនាមូ៉ដេនះពឹងែផ�កយ៉ាងខ� ងំេទេលី្រកណាត់អចរក
បាន េហយី្រក�មផលិតអចេ្រគាងមូ៉ដសេម��កបំពក់ស្រមាប់េចញលក់នាេពលខងមុខបាន លុះ្រតែតបានទិញ          

្រកណាត់រចួសិន។ អំឡុងេពលបេង�ីតមូ៉ដដ៏ល�ឥតេខ� ះ ពួកេគក៏្រត�វរកវធីិស�ស�េ្របី្របាស់្រកណាត់នីមួយៗផងែដរ។ 
បនា� ប់ពីបានបំែណកជាទំហធំំៗរចួ និងកត់េចញរចួរល់េហយី បុគ�លិក tonlé កត់្រកណាត់ែដលេនេសសសល់េទ

ជាបន�ះៗ េហយី្រកណាត់បន�ះៗទងំេនះ្រត�វយកមកេ្របី្របាស់ជាសមា� រស្រមាប់េធ�ីករតុបែតងលំអ។ ដូេច�ះេហយី      
្រកណាត់បន�ះៗគឺជាធាតុផ្សៃំនកររចនាមូ៉ដែដលម�ងេទៀតក�ុងមូ៉ដសេម��កបំពក់របស់ tonlé។ បំែណកែដលេនេសស

សល់្រត�វបានេដរភា� ប់េដយេ្របីអំេបាះ ែដលបនា� ប់មក ្រត�វបានចក់ និងត្បាញជាបំែណកថ�ី។ ជាចុងេ្រកយ សំណល់

េអតចយតូចៗបំផុត ែដលមានទំហ្ំរបែហល ២-៣% ៃនបន�ះ្រកណាត់េដីម ្រត�វបានលយប��ូ លគា� ជាមួយ្រកដស
ករយិាល័យែកៃច� និងអង�រដំេណីប េហយីេ្របី្របាស់េធ�ីជាស� កព្ូយរ។ េដយសរែតមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់

េនះេហយី េទីប្រក�មហុ៊ន tonlé ហ៊នអះអងថាករបេ�� ញសំណល់របស់ខ�ួនបានធា� ក់ចុះមកដល់ចំណុចសូន្យ។ 
េទះបីជា tonlé ផ�ល់្របាក់េបៀវត្សដល់បុគ�លិករបស់ខ�ួនខ�ស់ជាងេរងច្រកវយនភណ� េផ្សងេទៀតក៏េដយ ផលិតផល 

សេម��កបំពក់របស់ tonlé លក់េចញមិនបានតៃម�ៃថ�ជាងម៉ាកេផ្សងេទៀតេនាះេទ។ នាេពលបច�ុប្បន�េនះ ្រក�មហុ៊ន 
tonlé មានបុគ�លិកចំនួន ៣០នាក់។ ម៉ាកសេម��កបំពក់េនះបានចប់េផ�ីមជាមួយហងចំនួនពីរេនក�ុង្របេទសកម�ុជា

កលពីឆា� ២ំ០១៣ េហយីឥឡូវេនះអចពឹងែផ�កេលីអ�កស�ុកទំនិញអន�រជាតិេនក�ុង្របេទសេវៀតណាម អូ�ស� លី សហ

រដ�អេមរកិ កណាដ និងបណា� ្របេទសមួយចំនួនេនអឺរ ៉ុប )tonlé, n.d.; Tea after Twelve, nd) ។ 
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េដយមានករគា្ំរទពី UNEP េដីម្បេីដះ្រសយភាព្របឈមែផ�កបរសិ� នធំៗចំនួន ២ ៖ ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និង

ករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយចីរភាព។ ្រប្រពឹត�កម�សំណល់ែដលមានសុវត�ិភាពដល់បរសិ� ននិងករែកៃច�
សំណល់្របកបេដយគុណភាពខ�ស់ គឺងយ្រស�លសេ្រមចបាន ្របសិនេបី្រក�មហុ៊ននានាែដលេនែផ�កខងេលីៃនែខ្ស

ចង� ក់ផលិតកម�បេ�� �សបាននូវករេ្របី្របាស់វត�ុធាតុេដីម និងរចនាបថផលិតផលែដលបំពុលបរសិ� ន ែដលពិបាកេដះ
្រសយេនក�ុងដំណាក់កលេនែផ�កខងេ្រកមៃនែខ្សចង� ក់ផលិតកម� េហយី្របសិនេបីពួកេគដក់ឱ្យអនុវត�នូវ្របព័ន�

េ្របី្របាស់េឡងីវញិស្រមាប់វត�ុធាតុេដីមផលិតកម� កំហតិករេ្របី្របាស់វត�ុធាតុេដីមជាទូេទ និងចត់វធិានកររចនាេផ្សងៗ
េទៀតែដលមានលក�ណៈបរសិ� នេម្រតី។ បុ៉ែន� ែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ៃនវសិ័យកត់េដរបច�ុប្បន�េនកម�ុជាមានលក�ណៈ

រប៉ាត់រប៉ាយជាសកល ជាមួយនឹងក្រមិតវនិិេយាគទុនពីបរេទសខ�ស់ (្របែហល ៩០%) េហយីភាគេ្រចីនបំផុតៃនឯកត
សេម��កបំពក់ (្របែហល ៦៥%) ពក់ព័ន�នឹងសកម�ភាព «កត់ េដរ និងត្រមឹម (CMT)» ែដលពឹងែផ�កេលីកំណាត់ 

អំេបាះ និងេ្រគឿងសមា� រៈនាចូំល។ ករកសងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់មួយែដលមានសុខភាពល� គួរែតជាជំហនចប់េផ�ីមដំបូង។  
 

ជាងេនះេទេទៀត េដីម្បជំីរុញេសដ�កិច�វលិជំុ ចបំាច់ណាស់េគ្រត�វបេង�ីតបរយិាកសបង�លក�ណៈស្រមាប់ឱ្យធុរ

កិច�ែកៃច�សំណល់វសិ័យកត់េដរនិងវយនភណ� អចលូតលស់បាន និងេដីម្បអីនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពីករព្រងីក
ទំនួលខុស្រត�វរបស់អ�កផលិត (EPR) ជាេគាលគំនិតមួយែដលដក់ទំនួលខុស្រត�វជាក់លក់េទេលី្រក�មហុ៊នែដលផលិត

ទំនិញ។ េសៀវេភែណនាអំំពី EPR របស់ OECD ែថ�ងថា មុខងរចម្បងរបស់ខ�ួន គឺេដីម្ប«ីេផ�រៃថ�ចំណាយ ឬករទទួល
ខុស្រត�វរូបវន�ទងំអស់ ឬេដយអេន�ី ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងសំណល់ពីអជា� ធរមូលដ� ននិងអ�កបង់ពន�ធម�ត េទឱ្យអ�ក

ផលិត។ និយាយែបបម្យោង៉េទៀត វមិនែមន្រក�មហុ៊ន ឬអ�កេ្របី្របាស់េទ បុ៉ែន� គឺអ�កផលិតែដល្រត�វរ៉ប់រងចំេពះៃថ�

ចំណាយែដលពក់ព័ន�នឹងករេបាះេចលផលិតផលែដលពួកេគផលិត។ តមរយៈករផា� ស់ប�ូរទំនួលខុស្រត�វចំេពះៃថ�
ចំណាយេនះេទទមា� ក់េលីអ�កផលិត ពួកេគ្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឱ្យកត់បន�យតៃម�ៃនករេធ�ី្រប្រពឹត�កម�និងករែកៃច�

ផលិតផលរបស់ខ�ួន េដយេធ�ីកររចនាផលិតផលស្រមាប់ករែកៃច� អយុេ្របី្របាស់ែវងស្រមាប់ផលិតផល និងកររុះេរ។ី 
្របសិនេបីពួកេគទមា� ក់កររ៉ប់រងៃថ�ចំណាយទងំ្រស�ង ៃនករេធ�ី្រប្រពឹត�កម�ផលិតផលេនេពលវផុតអយុកលេ្របី

្របាស ់ េទេលីអ�កេ្របី្របាស់ តមរយៈករដំេឡងីៃថ�ផលិតផល ពួកេគអចនឹងដក់តៃម�ផលិតផលរបស់ពួកេគហួសពី
សមត�ភាពទីផ្សោរ និងបាត់បង់ករលក់។ េដីម្បកីត់បន�យៃថ�ចំណាយឱ្យបានេ្រចីនតមែដលអចេធ�ីេទបាន ជាករសម

េហតុផលែដលេគរពឹំងថា អ�កផលិតនឹងផា� ស់ប�ូរេទរកផលិតផលនិងវត�ុធាតុេដីមែដលងយ្រស�លក�ុងករេធ�ី្រប្រពឹត�កម�
និងែកៃច�េឡងីវញិ។ ដូេច�ះ តមរយៈករអនុវត�េគាលនេយាបាយែដលគា្ំរទេសដ�កិច�វលិជំុ ដូចជា EPR អ�កផលិតនិង

អ�កផ�ត់ផ�ង់ែដលេនែផ�កខងេលីៃនែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ អច្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឱ្យផា� ស់ប�ូររចនាបថផលិតផលរបស់ខ�ួន 
និងេធ�ីនវនុវត�ន៍ដំេណាះ្រសយថ�ីៗស្រមាប់ផលិតផលរបស់ខ�ួន េនេពលែដលវផុតកំណត់អយុេ្របី្របាស់ (សូមេមីល

រូបភាពទី១៧)។ 
 
 
  



 

  68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទី 16៖ គំរូេសដ�កិច�វលិជំុស្រមាបវ់សិ័យកតេ់ដរ 

្របភព ៖ http://www.soex.de/en/icollect/ 
 
  

វសិ័យេផ្សងៗ វសិ័យវយនភ័ណ�  

កែន�ងលក់ 

េ្របី្របាសេ់ឡងីវញិ 

ករែកៃច�េបីក

ចំហ 

ករែកៃច�បិទជិត 

ែបងែចក 

ករេរៀបចំស្រមាប់ករ
ែកៃច� 

រក្សោសិទ�ិេដយ៖ GmbH 

http://www.soex.de/en/icollect/


 

  69 

៦.២ ្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�កេ់នក�ងុវិសយ័កត់េដរេនកម�ុជា  
 

ដូចែដលេយងីបានេឃញីរចួេហយី វសិ័យកត់េដរកន់កប់ចំែណកផលិតកម�ដ៏សំខន់បំផុតៃន GDP របស់កម�ុជា 
បុ៉ែន� វសិ័យេនះក៏ជាអ�កបេង�ីតសរធាតុគីមីពុលខ�ស់ជាងេគបំផុតែដរ ែដលេធ�ីឱ្យខូចនិងេរចរលិដី ខ្យល់ និងទឹក។ ជា

ពិេសស េយាងតមរបាយករណ៍ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសុី (ឆា� 2ំ016) វសិ័យកត់េដរគឺជាអ�កបេ�� ញសរធាតុពុលេ្រចីន
ជាងេគបំផុតេទក�ុងទេន� ែដលទទួលខុស្រត�វជិត ៧០% ៃនបន�ុកសរធាតុពុលសរុបពី្រគប់វសិ័យ។ ចំនួនេរងច្រក

ឧស្សោហកម� ែដល្រគបដណ� ប់េលីសលប់េដយផលិតកម�វយនភណ� និងសេម��កបំពក់កត់េដរ បានេកីនេឡងីយ៉ាង
ឆាប់រហ័សេនក�ុងរយៈេពលពីរទសវត្សចុ៍ងេ្រកយេនះ។ របាយករណ៍ដែដលបង� ញថា ចំនួនសរុបៃនសហ្រគាសេធ�ី
េចស តម្បាញ និងវយនភណ� សេ្រមច េនកម�ុជា េនឆា� ២ំ០១៦ មាន្របែហល ២៧០ ែដលេស�ីនឹង ១៥,៥% ៃនសហ
្រគាសឧស្សោហកម�េនក�ុង្របេទស។ ្របែហល ៥៦% ៃន្រក�មហុ៊នទងំេនះេធ�ី្របតិបត�ិករេនក�ុងរជធានីភ�ំេពញ េនឆា� ំ

២០១៤ េ្រកពីេនតមបណា� េខត�េផ្សងៗេទៀត ដូចជា កណា� ល (ស្រមាប់េរងច្រក្រកណាត់, េចស ត្បាញ និងវយន

ភណ� សេ្រមច) និងកំពង់ស�ឺ (ស្រមាប់ែស្បកេជីង)។ េនឆា� ២ំ០១៤ សរធាតុគីមីពុលែដលបេ��ញេទក�ុងបរសិ� ន
េដយេរងច្រកវយនភណ� និងសេម��កបំពក់ ្រត�វបានប៉ាន់្របមាណ្របែហល ២០១,០៥៤ mg/kg ែដលេស�ីនឹង 

៩៨,៥៦% ៃនបន�ុកបំពុលបរសិ� នសរុប (២០៣,៩៩១ mg/kg) ពី្រគប់វសិ័យ ស្រមាប់ឆា� េំនាះ។ េគបានប៉ាន់ស� នថា 
បន�ុកបំពុលបរសិ� នសរុបពីេរងច្រកវយនភណ� និងសេម��កបំពក់ នឹងេកីនេឡងីខ� ងំេទដល់ ៦៨២,៦២០ mg/kg 

េន្រតឹមឆា� ២ំ០៣០ (San et al., 2018)។ េនក�ុងែខ្សចង� ក់ផលិតកម�វយនភណ�  ដំេណីរករេសីមបេង�ីតជាផលប៉ះ
ពល់បរសិ� នធំជាងេគបំផុត េដយសរែតករេ្របី្របាស់ទឹកសបដ៏េ្រចីនក�ុងអំឡុងេពលសមា� តសច់កំណាត់ ្រជលក់

ពណ៌ និងដំេណីរករប�� ប់ចុងេ្រកយ។ ដំេណីរករទងំេនះក៏េ្របី្របាស់សរធាតុគីមីសំេយាគនិងថាមពលេ្រចីនផងែដរ 
េដីម្បកីេម� ទឹក និងបេង�ីតជាចំហយ េហយីវបេ��ញនូវសំណល់ទឹកកខ�ក់ដ៏េ្រចីនេទក�ុងផ�ូវទឹក។ 

 

៦.២.១ ករេ្របី្របាស់និង្រគប់្រគងទកឹេដយចីរភាព  

វសិ័យវយនភណ� និងកត់េដរ គឺជាវសិ័យែដលេ្របី្របាស់ទឹកេ្រចីន (សូមេមីលរូបភាពទី១៨)។ ទឹកសប្រត�វករ

ជាចបំាច់ និង្រត�វបានេ្របី្របាស់េនក�ុង្រគប់ដំណាក់កលទងំអស់ៃនែខ្សចង� ក់តៃម�វយនភណ�  ជាពិេសស ក�ុងអំឡុង

ដំណាក់កលផលិតសច់កំណាត់ (ផលិតកម�វត�ុធាតុេដីម ជាពិេសស ទឹកែដល្រត�វករចបំាច់ស្រមាប់ករដដុំះ
កប្បាស) ករផលិតវយនភណ�  (លងសមា� តឱ្យសភ�ឺ, ្រជលក់ពណ៌ និងផលិតជាផលិតផលសេ្រមច) និងករេ្របី

្របាស់ចុងេ្រកយ (ករេ្របី្របាស់)។ េដីម្បែីកៃច�បានវយនភណ� ១គីឡូ្រកម េគ្រត�វករទឹក្របែហលពី១០០ េទ ១៥០
លី្រត។ ជាមួយបរមិាណវយនភណ� ្របែហល ២៨លនេតនែដល្រត�វ្រជលក់ពណ៌េរៀងរល់ឆា�  ំ វសិ័យវយនភណ� េនះ

េ្របី្របាស់ទឹក្របចឆំា� ជំាង ៥្រទីលនលី្រត។ េលីសពីេនះេទៀត ករេបាកគក់របស់អ�កេ្របី្របាស់្រត�វករទឹក្របែហល 
១,៦៥០លី្រត/1គកៃនសេម��កបំពក់ (Maxwell, McAdrew and Ryan, 2015)។ ដូេច�ះ ដំេណីរករទងំេនះរមួ

ប��ូ លគា�  ផលិតនូវសំណល់ទឹកកខ�ក់ដ៏េ្រចីនៃ្រកែលង។ ប�� បរសិ� នែដលបណា� លមកពីទឹកកខ�ក់ពីវសិ័យកត់េដរ គឺ
ជាលទ�ផលពីត្រម�វករេកីនេឡងីនូវអុកសុីែសនគីមីស�ស�ស្រមាប់បាក់េតរ ី េដីម្បែីញកផលិតផលសំណល់ បរមិាណថា� ំ

្រជលក់ពណ៌ និងបរមិាណេ្រចីនៃនសំណល់រងឹែដលមានេនក�ុងករបេ�� ញទឹកកខ�ក់ពីវសិយ័វយនភណ�  ែដលជាេរឿយៗ 
មានផ�ុកសរធាតុបំពុលបរសិ� នមួយចំនួន ដូចជា សមាសធាតុអសររីង� សំណល់ថា� ្ំរជលក់ពណ៌ សំណល់ពណ៌ សរ

ធាតុគីមីចលកម� និងសរធាតុគីមីលងសមា� ត (Yaseen and Scholz, 2018)។ េដយសរែតសរធាតុបំពុលបរសិ� នៃន
ទឹកកខ�ក់ទងំេនះ្រត�វបានបេ��ញេទក�ុងផ�ូវទឹកនានាវសិ័យវយនភណ� និងកត់េដរសេម��កបំពក់ គឺជាវសិ័យមួយែដល

រមួចំែណកបង�ភាពខ្សត់ទឹកស� តេនកម�ុជា ែដលភាពខ្សត់េនះបាននិងកំពុងែតេកីនេឡងី។  
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េ្រកពីផលប៉ះពល់បរសិ� នអវជិ�មានខ� ងំ វក៏អស់ៃថ�ចំណាយេ្រចីនផងែដរ ក�ុងករេធ�ី្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ពីវសិ័យ

វយនភណ� ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេដីម្ប្ីរសបតមស�ង់ដរជាតិ េនមុនេពលបេ��ញទឹកែដលេធ�ី្រប្រពឹត�កម�រចួេទក�ុងបរសិ� ន។ 
ដូេច�ះ វជាករសំខន់ែដលេរងច្រក្រត�វមានករយល់ដឹងេពញេលញអំពីដំេណាះ្រសយែដលល�បំផុតេដីម្បអីនុេលម

តមបទប្ប��ត�ិ ខណៈែដលកត់បន�យចំណាយទក់ទិននឹង្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ និងកត់បន�យផលប៉ះពល់បរសិ� ន 
តមរយៈដំេណាះ្រសយ្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ “េនែផ�កខងចុងៃនបំពង់បង�ូរ” ឬតមរយៈកររមួផ្សគំា� នូវផលិតកម�ស� ត

និងករេ្របី្របាស់ទឹកឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ផលក�ុងអំឡុងដំេណីរករផលិតកម�។ 
 

 
 

 

រូបភាពទី 17៖ ទឹកសប្រត�វបានេ្របី្របាស់ក�ុងបរមិាណយ៉ាងេ្រចីនេនក�ុងែខ្សចង� កត់ៃម�វយនភណ� សកលេលក  
ជាពិេសស េនក�ុងផលិតកម�វត�ុធាតុេដីម លងសមា� ត/្រជលកព់ណ៌ និងផលិតផលសេ្រមច និងដំណាក់
កលេ្របី្របាស់ 

្របភព៖ UN Environment Programme, 2020 
 

 
គំរូមួយៃន្របព័ន�្រគប់្រគងទឹកកខ�ក់ែដលទទួលបានេជាគជ័យ គឺ្រក�មហុ៊ន H&M Group ែដលបានអភិវឌ្ឍយុទ�ស�ស�

ែថទទឹំក និងែផនទីបង� ញផ�ូវទឹក េដីម្បកីត់បន�យករេ្របី្របាស់ទឹកេនក�ុងែខ្សចង� ក់តៃម�ទងំមូល។ យុទ�ស�ស�េនះ

េ្របីវធីិច្រម�ះ្របកបេដយនវនុវត�ន៍ េដយ្រគបដណ� ប់េលីសពីែខ្សេរងច្រក េដីម្បេីដះ្រសយផលប៉ះពល់ក�ុង្រស�ក

ែដលមាន្រទង់្រទយធំៗែដលមានេទេលីបរសិ� ននិងសង�ម ក�ុងអំឡុងែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ទងំមូល។ ែផនទីបង� ញផ�ូវ គឺ
ជាករេបាះជំហនផា� ស់គំរូេឆា� ះេទរកករ្រគប់្រគងទឹកែបបសមាហរណកម� ែដលឱ្យតៃម�ទឹកជាធនធានរមួ។ ឧទហរណ៍ 

្រក�មហុ៊នដក់េចញេគាលេដជាសកលដ៏មហចិ�ត េដយកំណត់ថា ១៥%ៃនទឹកែដលេ្របី្របាស់េនក�ុងដំេណីរករ
ផលិតកម�របស់ខ�ួន នឹង្រត�វែកៃច� និង ៥% ៃនទឹកកខ�ក់ែដលបានបេ��ញនឹង្រត�វេ្របី្របាស់េឡងីវញិេនក�ុងេរងច្រក។ 

ពួកេគក៏បានចប់េផ�ីមអនុវត�ដំេណីរករែកៃច�ទឹកថ�ីចំនួន ៥ េនក�ុងផលិតកម�វយនភណ� និងសេម��កបំពក់ ែដលបន�ិច
ម�ងៗ បានែកលំអគុណភាពទឹកែដលបានបេ�� ញ និងបានបេង�ីតឱកសស្រមាប់ករែកៃច�ទឹកេនក�ុងបណា� ្របេទស

ផលិតកម�ជាេ្រចីនរបស់ខ�ួន (H&M Group, 2020)។ 

ផលិតកម�សរៃសអំេបាះ ផលិតកម�អំេបាះ និង្រក
ណាត ់

ផលិតកម�វយនភ័ណ�  ករេ្របី្របាស ់ អស់អយុកលេ្របី្របាស ់

ផលិតកម�វត�ុ
ធាតុេដីម 

 

ករៃច� និង
្របភពៃនវត�ុ
ធាតុេដីម 

 

ករេរៀបចំ 
សរៃស
អំេបាះ 

 

ករេរៀបចំ

អំេបាះ )រៃវ( 
ត្បាញ/ចក់/ 

េដរភា� ប ់
ករដកពណ៌

្រជលក់ពណ៌ 

និងផលិតផល

សេ្រមច 

ករផ�ុ ំ 
ករែចកចយ 

និងលក់បន� 

ករេ្របី្របាស់ ករ្របមូល និង

ករច់ត់្របេភទ 
ទីលនចក់សំរម 

ករបំែលងសណំល់

េទជាថាមពល 
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តរងទី 4៖ ចំណុចេផា� តសំខន់ៗេនក�ុងែផនទីបង� ញផ�ូវទឹក ឆា� ២ំ០១៨-២០២២ ែដលដក់េចញេដយ្រក�មហុ៊ន H&M Group 

្របភព ៖ ដក្រសង់េចញពី H&M Group, 2020 
 

ចំណុចេផា� តសំខន ់ េគាលេដ 

គុណភាពទឹក • កត់បន�យករេ្របី្របាស់ទឹកេនក�ុងផលិតកម� ឱ្យបាន ២៥% េធៀបនឹងបរមិាណ
េគាលៃនឆា� ២ំ០១៧ ស្រមាប់ក្រមិតទី១ និងក្រមិតទី១ (l/kg, l/pc, l/m) 

• បេង�ីនករេ្របី្របាស់ករ្របមូលទឹកេភ��ង េនទីណាែដលអចេធ�ីេទបាន  

គុណភាពទឹក • វយតៃម�មុខងរៃនេរងច្រក្រប្រពឹត�កម�ទឹក (ETP) ១០០% េដីម្បសីេ្រមចបាន 
ចំណាត់ថា� ក់ៃបតង 

• គុណភាពទឹកែដលបេ�� ញពី ១០០% ETP គឺសំណល់ទឹកែដលអនុេលមតម ZDHC 
–ក្រមិតមូលដ� ន ETP)។ 

ភាពវលិជំុៃនទឹក • ១៥% ៃនទឹក នឹង្រត�វែកៃច�េចញពីទឹកេ្របី្របាស់េនក�ុងផលិតកម�សរុប  
• ៥% ៃនសំណល់ទឹកែដលបេ��ញ នឹង្រត�វេ្របី្របាស់េឡងីវញិេនក�ុងេរងច្រក 

សកម�ភាពសមូហភាព • កសងនិងេលីកកម�ស់ទំនាក់ទំនងរវងអ�កពក់ព័ន�ៃនអងអទិភាពចំនួន ២។ 
• ករគា្ំរទជាបន�បនា� ប់ស្រមាប់ករដក់ទិសេដទឹកែដលែផ�កតមវទិ្យោស�ស�។ 

ករ្របា្រស័យទកទ់ងគា�  • បុគ�លិក PO របស់ H&M Group ១០០% ្រត�វទទួលករអប់រមូំលដ� នអំពីទឹក 
តមរយៈករេរៀនពីចមា� យ។ 

• េលីកកម�ស់ករយល់ដឹងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់អំពីហនិភ័យទក់ទងនឹងទឹក ករកត់
បន�យហនិភ័យ និងវធិានករ្របសិទ�ផល។  

 

្រសេដៀងគា� េនះែដរ ្រក�មហុ៊ន Levi Strauss & Co. េ្របី្របាស់្រកបខ័ណ� វយតៃម�វដ�ជីវតិមួយេដីម្បបីេង�ីតយុទ�ស�ស�

និរន�រភាពរបស់ខ�ួន។ ្រក�មហុ៊នបានដក់េចញនូវយុទ�ស�ស�សកម�ភាពទឹកឆា� ២ំ០២៥របស់ខ�ួន ‘ែដលមានទស្សនវសិ័យ
ចុងេ្រកយេដីម្បេី្របី្របាស់ទឹកនិងផលិតទឹកតមលក�ណៈធម�ជាតិឱ្យបានេស�ីគា� តមែដលអចេធ�ីេទបាន។’ ជាែផ�កៃន

ករេប�ជា� ចិត�ឆា� ២ំ០២៥របស់ខ�ួន ្រក�មហុ៊នដក់េគាលេដកត់បន�យករេ្របី្របាស់ទឹកេនក�ុងផលិតកម� ឱ្យបាន ៥០% 
េនក�ុងែផ�កផលិតកម�នានាែដលេ្របី្របាស់ទឹកេ្រចីន េដយេ្របី្របាស់បរមិាណៃនឆា� ២ំ០១៨ជាទិន�ន័យេគាលស្រមាប់

ករេ្របៀបេធៀប។ េលីសពីេនះ អ�កផ�ត់ផ�ង់អំេបាះនិងសច់កំណាត់សំខន់ៗទងំអស់ ែដលតំណាងឱ្យ ៨០% ៃន
ផលិតកម�របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបំេពញតមទិសេដកត់បន�យករេ្របី្របាស់ទឹកឆា� ២ំ០២៥របស់្រក�មហុ៊ន (Levi Strauss 

& Co., 2019)។  

េ្រកពីសរធាតុបំពុលដូចបានេរៀបរប់ខងេលី វសិ័យវយនភណ� និងសេម��កបំពក់ក៏បេ�� ញនូវ microfibers 
ក�ុងបរមិាណេ្រចីនគួរសមផងែដរ ែដលជាទ្រមង់ទូេទមួយៃនមី្រក�បា� ស�ិក ចូលេទក�ុងបរសិ� ន ក�ុងអំឡុងផលិតកម� ករ

េ្របី្របាស់ និងករេបាះេចលេនេពលផុតអយុេ្របី្របាស់។ បរមិាណដ៏េ្រចីនៃន microfiber ្រត�វបានេគរកេឃញីពីេរង
ច្រក្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់េនក�ុងផលិតកម�វយនភណ�  េបីេទះបីជាេ្រកយេពលែដល ៩៥% ៃន microfiber ្រត�វបាន

យកេចញរចួេហយីក�ី ែដលេនះបង� ញពីប�� ៃនករ្រគប់្រគងទឹកកខ�ក់្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេនកម�ុជា (Xu et al., 
2018)។ ប��  microfiber េនក�ុងេរងច្រក្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ ្រត�វបានកត់្រតជាឯកសរ្រតឹម្រត�វេនក�ុង្របេទស

អភិវឌ្ឍន៍ជាេ្រចីន ដូចជា ចិន ហ�៊ីលីពីន ឥណ�ូ េនសុី និងេវៀតណាម។ បុ៉ែន� ដូចគា� នឹងសំណល់ក�ុងទ្រមង់េផ្សងៗេទៀតែដរ 
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បច�ុប្បន� េគខ�ះទិន�ន័យ និងករ្រសវ្រជាវែដលអចេជឿជាក់បានស្រមាប់្របេទសកម�ុជា េដីម្បេីធ�ីវភិាគនិងវយតៃម�េទ

េលីផលប៉ះពល់របស់ microfiber។ ផ�ូវនានាែដល microfiber/microplastics េចញពីវយនភណ�  ្រត�វបានេគបេ�� ញ
េទ និងផលប៉ះពល់របស់វ ្រត�វបានពណ៌នាេនក�ុងរូបភាពទី១៩។ 

 
 

 
 

រូបភាពទី 18៖ ផ�ូវមួយចំនួនែដលេគបេ�� ញ microfiber/microplastics ពីវសិ័យវយនភណ�   

្របភព ៖ ដក្រសង់េចញពី Henry, Laitala and Klepp, 2019 
 

មី្រក�បា� ស�ិក្រត�វបានេលបចូលេដយសត�រស់េនក�ុងទឹក ែដលអនុ�� តឱ្យមី្រក�បា� ស�ិកនិងសរធាតុគីមីពុលអច 

បមា� ស់ទីេនេលីែខ្សចង� ក់ចំណីអហរេនក�ុងសមុ្រទ េទក�ុងពពួកសត�សមុ្រទធំៗ និងេនចុងបំផុត េទដល់មនុស្សែថម
េទៀត។ េបីេទះបីជាពំុទន់មានករយល់ដឹងេពញេលញអំពីផលប៉ះពល់ៃនមី្រក�បា� ស�ិកែដលេលបចូលេទេលីសុខភាព

មនុស្សេនេឡយីក�ី េគបានដឹងថា មី្រក�បា� ស�ិកេធ�ីដំេណីរតមបំពង់រលំយអហររបស់មនុស្ស និងចូលេទក�ុងសររីង�

ខងក�ុង។ េលីសពីេនះេទៀត មី្រក�បា� ស�ិកអចនឹងផ�ុកសរធាតុពុល (ឧ. Bisphenol A, phthalate pasticisers, 
carcinogens, polybrominated flame retardants, heavy metals) ែដលេកីតេចញពីបា� ស�ិកខ�ួនវ ឬ្រស�បេចញពី

សំណល់េផ្សងេទៀត េនក�ុងបរសិ� នជំុវញិ។ ករេលបចូលនូវសរធាតុគីមីពុលទងំេនះអចបង�ប�� សុខភាពធ�ន់ធ�រ ក�ុង
េនាះរមួទងំជំងឺពក់ព័ន�នឹងសរៃសឈមនិងេបះដូង, ជំងឺទឹកេនាមែផ�ម និងជំងឺមហរកី (Gallo et al., 2018)។ ករ

បរេិភាគ្រតីពីែដនទឹកែដលបំពុលេទេដយមី្រក�បា� ស�ិក ក៏បេង�ីននូវឱកសៃនកររងផលប៉ះពល់ដល់សុខភាពមនុស្ស
ផងែដរ។ េនះជាប�� សំខន់ណាស់ស្រមាប់កម�ុជា េដយសរែត្រតីគឺជា្របភពអហរ្រប�េតអីុនជាង ៦០% ជាពិេសស 

ស្រមាប់្របជាជនេនតមជនបទ។  
 

ករសិក្សោថ�ីមួយែដលេធ�ីេឡងីេនេលីទេន�ជី (Chi River) ែដលជាែផ�កៃនទេន�េមគង�េនក�ុង្របេទសៃថ បង� ញ

ឱ្យេឃញីច្បាស់អំពីហនិភ័យេនះ។ ករសិក្សោបានបង� ញថា ្របេភទ្រតីទឹកសបជាេ្រចីនេនក�ុងទេន�េមគង� សុីចំណី
ែដលមានមី្រក�បា� ស�ិកតមរយៈជ្រមកធម�ជាតិ យុទ�ស�ស�របបអហរ និងករចិ�� ឹមរបស់វ។ ករសិក្សោេនះក៏បានរយ

ករណ៍ផងែដរថា ៧៣% ៃន្រតីែដលបានេធ�ីសំណាក មានសរធាតុមី្រក�បា� ស�ិកេនក�ុងេពះរបស់វ ែដលទំនងបំផុត
ែដលពួកវេលបចូលេនេពលសុីចំណីសររីង�វររីុក�ជាតិ ពពួកសត�ទឹកតូចៗ ្រតីតូចៗ ល�ូនទឹកនិងឋនិកសត�ទឹក។ េនះ

បង� ញពីករបមា� ស់ទីរបស់មី្រក�បា� ស�ិកេនេលីែខ្សចង� ក់ចំណីអហរេនក�ុងទឹក។ ក�ុងចំេណាម្រតីែដលេគយកមកេធ�ី
សំណាកស្រមាប់ករ្រសវ្រជាវ មាន ៨្របេភទែដលមនុស្សបរេិភាគ ដូេច�ះ ហនិភ័យៃនផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលីសុខភាព

ករែកៃច�េឡងីវញិ 

ផលិតកម�សរ 
ៃសអំេបាះ 

ផលិតកម�វយ
នភ័ណ�  

ករេ្របី្របាស់ និង
ែថទវំយនភ័ណ�  

េរងច្រក្រប្រពឹត�កម�
ទឹកកខ�ក់ 

(WWTP) 

ករបេ��ញសំណល់
ពី WWTP 

ករ្របមូល និងករ
ចត់្របេភទ 

ទីលនចក់សំរម 

មី្រក�ហ� យបឺ៊រក�ុងទឹក 

ទឹកសប 

សមុ្រទ 

មី្រក�ហ� យបឺ៊រក�ុងដី 
ដីេគាក 

ែកស្រម�លពី៖ Henry (Henry, Laitala and Klepp, 2019) 
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មនុស្ស គឺមានក្រមិតជាដំុកំភួន។ អ�ក្រសវ្រជាវក៏េជឿជាក់ផងែដរថា យ៉ាងេហចណាស់មាន្រតីមួយ្របេភទេនក�ុងទេន�

េមគង� អចនឹងទទួលរងករគំរមកំែហងពីករខូចខតេទេកសិកសរៃស្របសទ ែដលពក់ព័ន�នឹងករេលបចូលសរ
ធាតុមី្រក�បា� ស�ិក (Kasamesiri and Thaimuangphol, 2020)។ ជាងេនះេទេទៀត ករសិក្សោថ�ីមួយែដលេធ�ីេឡងីេន

េរងច្រក្រប្រពឹត�កម�ទឹកស� តធំៗចំនួន ២ េនរជធានីភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា បានរកេឃញីថា មី្រក�បា� ស�ិកេនមាន
ចំនួនេ្រចីនគួរសមដែដល េនក�ុង្របព័ន�ែចកចយទឹកបនា� ប់ពីេធ�ី្រប្រពឹត�កម�រចួ។ លទ�ផលបានបង� ញថា មី្រក�បា� ស�ិក

ែដលរប់េឃញីេនឯេរងច្រក្រប្រពឹត�កម�ទឹក (WTP) េលខ១ គឺ ១១៨០±១៥៨ p/L េនចំណុច្រចកចូល និង ៥២១±
៦១ p/L េនចំណុចធុងែចកចយ។ េនឯ WTP េលខ ២ េគរប់េឃញីមី្រក�បា� ស�ិក ១៤៦៣±១២៦p/L េនចំណុចចូល 

និង ៦១៧±១៤៧ p/L េនចំណុចធុងែចកចយ។ ជាទូេទ សរធាតុ polyethylene terephthalate (PET) គឺបា� ស�ិ
កែដលេគរកេឃញីទូេទបំផុត េដយរកេឃញី ២៨,៨% និង ២៦% េនចំណុចធុង្រចក្រច�ល តមពីេ្រកយេដយ 

polyethylene (PE) ែដលមាន ១៧,១% េនក�ុង WTP េលខ១ និង ២០,៨% េនក�ុង WTP េលខ២។ ្របេភទេផ្សងៗ
េទៀតៃនបា� ស�ិកែដល្រត�វបានេគរកេឃញីែដរ រមួមាន polypropylene (PP), polyamide (PA), polyester (PES) 

និង cellophane រមួជាមួយនឹង្របេភទេផ្សងពីេនះេទៀតទងំអស់បូកចូលគា� មានចំនួនតិចជាង ៥% ៃនបា� ស�ិកសរុប

ែដលេគបានរកេឃញី។ ករសិក្សោេនះបេង�ីតជាទិន�ន័យមូលដ� នមួយស្រមាប់វត�មានសរធាតុមី្រក�បា� ស�ិកដ៏េ្រចីនេន
ក�ុង្របភពទឹកស្រមាប់ទឹកស� តេនរជធានីភ�ំេពញ គឺទេន�េមគង� និងទេន�សប (Babel and Dork, 2021)។ 

 
៦.៣.២ ករ្រគប្់រគងករេ្របី្របាស់សរធាតុគីមីឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ  

 

េ្រកពីទឹក វសិ័យកត់េដរ ជាទូេទ េ្របី្របាស់សរធាតុគីមីេនក�ុងដំេណីរករផលិតកម�ភាគេ្រចីនបំផុតជាពិេសស 
េនក�ុងកររចនានិងៃច�មូ៉ដ។ េគ្រត�វករសរធាតុគីមីច្រម�ះក�ុងបរមិាណេ្រចីនជាចបំាច់ េដីម្បផីលិតវយនភណ�  ក�ុងេនាះ

រមួមានដូចជា ថា� ្ំរជលក់ពណ៌ សរធាតុគីមីធម�តៗ ដូចជា េ្របង េម្សៅ ្រកមួន និង surfactants ្រពមទងំសរធាតុគីមី
ជំនាញមួយចំនួន ដូចជា flame retardants, សរធាតុជួយកំុឱ្យជាប់ធូលីនិងទឹក និង biocides េដីម្បកីត់បន�យករ

លូតលស់បាក់េតរ ី(UN Environment Program, 2020)។ ភាគេ្រចីនបំផុតៃនជំហនដំេណីរករែដលេ្របី្របាស់
សរធាតុគីមីេ្រចីន គឺេកីតេឡងីេនែផ�កខងេលីៃនែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ ជាពិេសស ករលងសមា� តេនេ្រកយេដរត្បាញ

អំេបាះរចួ (wet finishing), ដំណាក់កលេរៀបចំសច់កំណាត់រចួរល់ ្រប្រពឹត�កម�េនមុន្រជលក់ពណ៌ និងករ្រជលក់ពណ៌។ 
សរធាតុគីមីក៏្រត�វបានេ្របី្របាស់ក�ុងក្រមិតខុសៗគា� ផងែដរ េនក�ុងដំេណីរករផ�ុ ំសេម��កបំពក់ ែដលជាេរឿយៗ ពក់ព័ន�

នឹងករេ្របី្របាសសរធាតុលងជ្រមះស� ម្របឡាក់ ែដលមានផ�ុកសរធាតុរលំយក�័រែដលងយេហរី ដូចជា 

tetrachloroethylene និង trichloroethylene ែដលទងំពីរេនះ្រត�វបានេគចត់ថា� ក់ថាជាសរធាតុគីមីែដលអចបង�
ជំងឺមហរកី (GIZ, 2018)។ ជាមធ្យម េគ្រត�វករសរធាតុគីមីេផ្សងៗ ០,៥៨គីឡូ្រកម េដីម្បផីលិតវយនភណ� មួយគក 

(Ellen MacArthur Foundation, 2017)។ េគបានរកេឃញីសរធាតុខុសៗគា� ្របែហល ៣,៥០០មុខ ែដល្រត�វបាន
េគេ្របី្របាស់េនក�ុងផលិតកម�វយនភណ� ។ ក�ុងចំេណាមសរធាតុ ២,៤៥០មុខែដល្រត�វបានេធ�ីវភិាគ ៧៥០មុខ្រត�វ

បានេគរកេឃញីថា មានេ្រគាះថា� ក់ចំេពះសុខភាពមនុស្ស ក�ុងេនះ ២៩៩មុខ្រត�វបានចត់ទុកថាជាសរធាតុមុខងរ
ែដលមានហនិភ័យខ�ស់ចំេពះសុខភាពមនុស្ស ដូចជា សរធាតុែដលដក់បែន�មេដយេចតនានិងែដលេគរពឹំងថានឹង

ស�ិតេនក�ុងផលិតផលសេ្រមចក�ុងក្រមិតកំហប់ខ�ស់។ សរធាតុគីមី្របមាណ ៤៤០មុខ ្រត�វបានរកេឃញីថាមានផល
ប៉ះពល់ដល់បរសិ� ន ក�ុងេនះ ១៣៥មុខ្រត�វបានចត់ទុកថាជាសរធាតុែដលអចមានហនិភ័យខ�ស់ចំេពះបរសិ� ន 

និងមានគុណវុឌ្ឍដូិចគា� នឹងសរធាតុគីមីែដលបង�ហនិភ័យដល់សុខភាពមនុស្សេនក�ុងឃា� ខងេដីមែដរ (Swedish 
Chemicals Agency, 2014)។ ដូេច�ះ វច្បាស់ណាស់ថា ករ្រគប់្រគង សរធាតុគីមីមិនបាន្រតឹម្រត�វ ឬមិនបានល� ជា
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ពិេសស សរធាតុគីមីេ្រគាះថា� ក់ េនក�ុងែខ្សចង� ក់តៃម�ៃនវយនភណ� និងសេម��កបំពក់កត់េដរ អចមានផលប៉ះពល់

ធំដំុេទេលីសុខភាពរបស់កម�ករ និងបំពុលបរសិ� នទឹកនិង្របព័ន�េអកូឡូសុីែដលេនជំុវញិ។ សំណល់ជាតិពុលេនក�ុង
ផលិតផលវយនភណ�  និងសេម��កបំពក់ ក៏អចបង�ហនិភ័យសុខភាពដល់អ�កេ្របី្របាស់ផងែដរ។ ឧទហរណ៍ ថា� ំ

្រជលក់ពណ៌ជាេ្រចីនមានផ�ុកនូវេលហៈធាតុធ�ន់ – សំណកដមីញូ៉ម បារត hexavalent chromium – ែដលេគដឹងថា 
មានជាតិពុលខ�ស់ េហយីថា� ្ំរជលក់ពណ៌ azo ្រត�វបានេគស� ល់ថា មានផ�ុកធាតុអមូ៉ញាក់ែដលអចបង�ជំងឺមហរកី 

(Greenspace International, 2018)។ ដំណាក់កលដក់ថា� ឱំ្យស ្រជលក់ពណ៌ និងលងសមា� តបនា� ប់ពីេដររចួ ្រត�វ
បានចត់ទុកថាជា”កែន�ង្របមូលផ�ុ ំ”នូវជាតិពុលែដលអចបង�ជំងឺមហរកីេលីមនុស្ស រមួជាមួយនឹងជាតិពុលមិនបង�

មហរកីែដលប៉ះពល់សុខភាពមនុស្សេផ្សងេទៀត េដយមួយចំែណកធំគឺជាអំេបាះសំេយាគ (កម�វធីិបរសិ� នសហ្របជា
ជាតិ ឆា� 2ំ020)។ េយាងតម្រកសួងបរសិ� ន (ឆា� 2ំ009) ស� ប័នរដ� ភិបាលមួយចំនួនតូចេនកម�ុជាមានសមត�ភាព ្រគប់

្រគាន់ស្រមាប់ករវយតៃម�និង្រគប់្រគងសរធាតុគីមី ឬមានសមត�ភាព្រគប់្រគាន់េដីម្បវីយតៃម�សរធាតុគីមីេ្រគាះថា� ក់ 
និងរកេឃញីផលវបិាករបស់សរធាតុទងំេនាះ។ ស� នភាព្រសេដៀងគា� េនះ្រត�វបានអនុវត�ផងែដរចំេពះេរងច្រក

ឧស្សោហកម�ភាគេ្រចីនបំផុត ក�ុងេនាះរប់ទងំេរងច្រកវយនភណ� និងកត់េដរសេម��កបំពក់។  
 

ដូេច�ះេគបានផ�ល់អនុសសន៍ឱ្យេរងច្រកវយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់េរៀបចំបេង�ីតេគាលករណ៍

ែណនាជំាក់លក់ស្រមាប់្រក�មហុ៊នេ្របី្របាស់េនក�ុងករ្រគប់្រគងសរធាតុគីមី ែដលនឹងផ�ល់លទ�ភាពដល់ករេ្រជីសេរសី 
និងទិញថា� ្ំរជលក់ពណ៌និងសរធាតុគីមីែដលល�បំផុតស្រមាប់ដំេណីរករផលិតកម�ពី្រក�មហុ៊ននានា ែដលអចផ�ល់ឯក

សរទិន�ន័យសុវត�ិភាពវត�ុធាតុ (MSDS) េដីម្បធីានាដល់ករផលិតនូវផលិតផលសេម��កបំពក់ែដលមានសុវត�ិភាពនិង

គា� នជាតិពុល។ េគាលករណ៍ែណនាេំនះគួរដក់ប��ូ លផងែដរ នូវករែណនាលំម�ិតអំពីរេបៀបេធ�ីែផនករបង� រនិងេឆ�ីយ
តបក�ុងករណីែដលឧបទ�វេហតុគីមីណាមួយេកីតមានេឡីង។ បែន�មេលីេនះ ្របព័ន�សន�ិធិ្រតឹម្រត�វមួយែដលកត់្រត

សរធាតុគីមីែដលេ្របី្របាស់និងរក្សោទុកេនក�ុងេរងច្រក គឺជាករចបំាច់េដីម្បយីល់ថាេតីសរធាតុគីមីអ�ីខ�ះែដលកំពុង
េ្របី្របាស់ េធ�ីករវយតៃម�ហនិភ័យ បេ�� �សកររក្សោទុកសន�ិធិែដលេលីសពីភាពចបំាច់ និងផ�ល់ព័ត៌មានអំពីេ្រគាះ

ថា� ក់ៃនសរធាតុគីមីចំេពះបុគ�លិក ឬកម�ករ។ ជាងេនះេទេទៀត ្របព័ន�សន�ិធិេនះនឹង្រត�វេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពជា្របច ំេដីម្បី
ប��ូ លបែន�មនូវសរធាតុគីមីថ�ីៗ និងដកេចញនូវសរធាតុគីមីែដលហួសកំណត់អយុកល និងែលងេ្របី្របាស់។ 
 

ករេបាះជំហនេឆា� ះេទរកែខ្សចង� ក់តៃម�សេម��កបំពក់កត់េដរែបបវលិជំុនិងមានចីរភាព ែដលជួយស្រម�ល
បន�ិចម�ងៗដល់ករេធ�ីឱ្យវសិ័យវយនភណ� និងកត់េដរសេម��កបំពក់េនកម�ុជាមានភាពៃបតង នឹងទមទរនូវអភិ្រកម

្រគប់្រជ�ងេ្រជាយមួយផង និងករែ្រប្រប�លផង េនដំណាក់កលនីមួយៗៃនែខ្សចង� ក់តៃម� (ឧ. ករេ្របី្របាស់សរធាតុ
គីមីនិងសរធាតុេ្រគាះថា� ក់េន្រគប់ដំណាក់កល ជាពិេសស េនក�ុងករដដុំះកប្បាស និងករែកៃច�វយនភណ� េសីម គួរ

ែតលុបបំបាត់; ធនធានទឹកគួរែតេ្របី្របាស់ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនិង្របសិទ�ផលជាងមុន; ករបេ��ញមី្រក�បា� ស�ិកនិង 
microfiber េទក�ុងបរសិ� ន្រត�វែតហមឃាត់)។ ជាងេនះេទេទៀត ករេធ�ីឱ្យវសិ័យវយនភណ� និងកត់េដរសេម��កបំពក់

មានភាពៃបតង គឺមិនែមនពក់ព័ន�ែតបេច�កវទិ្យោមួយមុខេនាះេទ បុ៉ែន� វក៏្រត�វករនូវករកំណត់ទស្សនវសិ័យរយៈេពល
ែវង េគាលេដ និងទិសេដជាក់លក់ ស្រមាប់បរវិត�កម�ៃបតងៃនវសិ័យេនះ ែដលសំេដេលីកកម�ស់្របសិទ�ផលធនធាន 

កត់បន�យករបេ�� ញសំណល់/ទឹកកខ�ក់ និងករបេ�� ញ microfiber េទក�ុងបរសិ� នែដលទទួលបរវិត�កម�នូវវធីិនានា
ៃនកររចនា ផលិត លក់ និងេ្របី្របាស់សេម��កបំពក់ េដីម្បកីត់បន�យផលប៉ះពល់អវជិ�មានេទេលីបរសិ� នឱ្យេន្រតឹម

អប្បបរមា និងេលីកកម�ស់ករេ្របី្របាស់ធនធាន្របកបេដយ្របសិទ�ផលេនក�ុងែខ្សចង� ក់តៃម�ទងំមូល។ 
 

អភិ្រកមយុទ�ស�ស�មួយចំនួនដូចខងេ្រកម អចពិចរណាស្រមាប់ករេធ�ីឱ្យវសិ័យេនះមានភាពៃបតង ៖  
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១. ជំរុញករអនុវត�ដំេណាះ្រសយសហ្របាណភាពឧស្សោហកម�ផលិតកម�ស� ត េនតម្រគប់េរងច្រកវយនភណ�

និងកត់េដរសេម��កបំពក់ ក�ុងេគាលេដែកលំអ្របសិទ�ផលៃនករេ្របី្របាស់ធនធាន (ឧ. ករេ្របី្របាស់ទឹក ថាមពល 
វត�ុធាតុេដីម និងសរធាតុគីមី) និងកត់បន�យផលប៉ះពល់អវជិ�មានេទេលីបរសិ� នែដលបង�េឡងីតមរយៈដំេណីរ

ករផលិតកម�នានា។ 
២. ករេធ�ីឱ្យកររចនាផលិតផលមានភាពៃបតង (រចនាបថែដលបរសិ� នេម្រតី) និងករបិទស� កបរសិ� នស្រមាប់

ផលិតផលវយនភណ� និងសេម��កបំពក់ (ឧ. េលីកទឹកចិត�ឱ្យេ្របី្របាស់អំេបាះសររីង� និងវត�ុធាតុ្រជលក់ពណ៌
តមធម�ជាតិ, កត់បន�យករេ្របី្របាស់សរធាតុគីមី ជាពិេសស សរធាតុគីមីែដលពុលនិងេ្រគាះថា� ក់)។ 

៣. ស្រម�លករែចកចយនិងឡូជីស�ិកែដលមានភាពៃបតង ជាពិេសស វត�ុធាតុេដីមនិងផលិតផលសេ្រមចស្រមាប់
កត់បន�យករេ្របី្របាស់ឥន�នៈ និងផលប៉ះពល់េលីបរសិ� ន។  

៤. ដក់ឱ្យអនុវត�វធីិបរសិ� នេម្រតីេដយែផ�កេលីអភិ្រកមេសដ�កិច�វលិជំុ (ឧ. ដក់ឱ្យអនុវត�កម�វធីិ 3R; ជំរុញករេ្របី
្របាស់និងផលិតផលិតផលវយនភណ� និងសេម��កបំពក់តមរយៈលទ�កម�សធារណៈ្របកបេដយចីរភាព 

យុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយទីផ្សោរ និងករ្របា្រស័យទក់ទងអំពីែបបែផនជីវតិ។ 

៥. ព្រងឹងករអនុវត�េគាលនេយាបាយបង� រនិង្រគប់្រគងសំណល់ឱ្យបានសម្រសប េនក�ុងវសិ័យវយនភណ� និងកត់
េដរសេម��កបំពក់។  

៦. េលីកទឹកចិត�ឱ្យសហ្រគាសនិងេរងច្រកវយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់អនុវត�ស�ង់ដរ្រគប់្រគងបរសិ� ន
្រសបេទតម ISO 14000។  

៧. េ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោឆា� តៃវ ជាពិេសស េនក�ុងផលិតកម�េចសនិងតមដនគុណភាព េដីម្បែីកលំអផលិតភាព
របស់វសិ័យេនះ។ 
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ជំពូកទ ី
០៧ 
ឧត�មានុវត�ពី៍តំបន់េផ្សងៗ 
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៧. ឧត�មានវុត�ន៍េនតំបនេ់ផ្សងៗេទៀត 
 

 
 

៧.១ បទពេិសធន៍ដក្រសង់ពី្របេទសេវៀតណាម  
 

 វសិ័យវយនភណ� និងកត់េដរសេម��កបំពក់ គឺជាវសិ័យដ៏សំខន់មួយេន្របេទសេវៀតណាម ែដលមានចំែណក
រមួវភិាគទនេ្រចីនគួរសមដល់េសដ�កិច�របស់្របេទសេនះ។ តៃម�នាេំចញសរុបៃនផលិតផលវយនភណ� និងសេម��កបំពក់
កត់េដរសេ្រមចបានដល់េទ ៣១,២ បី៊លនដុល� រសហរដ�អេមរកិ េនឆា� ២ំ០១៧ ែដលេស�ីនឹង ១៥% ៃនតៃម�នាំ
េចញសរុបរបស់្របេទស និងេធ�ីឱ្យផលិតផលទងំេនះេនកំពូលតរងៃនករនាេំចញរបស់្របេទស។ បច�ុប្បន� វសិ័យ 
េនះមានេរងច្រក្របែហល ៧,០០០ (ភាគេ្រចីនបំផុត ជាេរងច្រកតូចៗ) ក�ុងេនាះ ៨៤% កន់កប់េដយរដ� និង
្របែហល ៧០% ជាេរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់ (Pham and Vanderbyl, 2018)។ 
 

 េនែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២០ សហភាពអឺរ ៉ុប និង្របេទសេវៀតណាមបានចុះហត�េលខេលីកិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម�
េសរ ី(FTA) និងកិច�្រពមេ្រពៀងគាពំរវនិិេយាគ ែដលនឹងេធ�ីេសរភីាវូបនីយកម�កតព�កិច�នាចូំលែដលកំណត់េដយ EU 
និងេវៀតណាម។ កតព�កិច�នាចូំល ឬពន�នាចូំលរបស់ EU េទេលីវយនភណ�  និងសេម��កបំពក់កត់េដរ ្រត�វបានដក
េចញភា� មៗ េនេពលែដល FTA ចូលជាធរមាននាែខសីហ ឆា� ២ំ០២០ (EY, 2020)។ ករផា� ស់ប�ូរេនះនឹងេធ�ីឱ្យ            
េវៀតណាមក� យជាគូ្របកួត្របែជងកន់ែត្រស�ច្រសល់ែថមេទៀតចំេពះកម�ុជា េនក�ុងវសិ័យកត់េដរ។ 
 

 មានរបាយករណ៍ថា សរធាតុគីមីជាង ៩លនេតន្រត�វបានេ្របី្របាសេ់នក�ុងវសិ័យវយនភណ� និងកត់េដរសេម��ក
បំពក់េនេវៀតណាម ែដលេធ�ីឱ្យឧស្សោហកម�កត់េដរ - ជាពិេសស ក�ុងអំឡុងដំណាក់កល្រជលក់ពណ៌ - ជាវសិ័យបំពុល
បរសិ� នធំជាងេគបំផុតេនេវៀតណាម (Vietnamnet, 2019)។ េយាងតមច្បាប់ស�ីពីវសិ័យេនះេន្របេទសេវៀតណាម 
្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ែដលបេ��ញពីេរងច្រកវយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់ ្រត�វអនុេលមតមបទប្ប��ត�ិ
បេច�កេទសជាតិ និងស�ង់ដរសំណល់រវ េនមុនបេ�� ញចូលេទក�ុងបរសិ� ន។ មានមូលេហតុចំនួនពីរែដលេធ�ីឱ្យេរង
ច្រកជាេ្រចីនពិបាកក�ុងករបំេពញតមស�ង់ដរទងំេនះ៖ ពួកេគមិនយល់អំពីបទប្ប��ត�ិបច�ុប្បន� េហយីករវនិិេយាគ 
និងែថទអំង្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់្រត�វចំណាយអស់េ្រចីនណាស់ស្រមាប់ពួកេគ។ បុ៉ែន� ករបន�មិនអនុេលមតមលក�ខណ�
ត្រម�វជាកតព�កិច�របស់្របេទស នឹងមិន្រតឹមែតេធ�ីឱ្យប�� បំពុលបរសិ� នទឹកេនេវៀតណាមកន់ែតអ្រកក់ែថមេទៀត
បុ៉េណា� ះេនាះេទ បុ៉ែន� វក៏នឹងបង�ហនិភ័យជាសក� នុពលចំេពះេករ � ិ៍េឈ� ះរបស់វសិ័យកត់េដរ និងវយនភណ� របស់
្របេទសេនះផងែដរ (Pham and Vanderbyl, 2018)។ 
 

 េដីម្បីេដះ្រសយភាព្របឈមទងំេនះ អង�ករ WWF បាននិងកំពុងេធ�ីករជាមួយសមាគមវយនភណ�  និង
សេម��កបំពក់កត់េដរេវៀតណាម និងៃដគូ្រសវ្រជាវនានារបស់ខ�ួន េដីម្បេីស�ីេឡងីនូវែផនទីបង� ញផ�ូវយុទ�ស�ស�មួយ 
ែដលរមួមានអនុសសន៍សំខន់ៗចំនួន ១២ ចំណុច ក�ុងគេ្រមាងេពល (រយៈេពលខ�ី, មធ្យម និងែវង) និងសកម�ភាព
ជាក់លក់នានាែដលគូសប�� ក់ភាពចបំាច់េដីម្ប៖ី 

 

• បេង�ីតភាពជាៃដគូទឹកក�ុងវសិ័យវយនភណ�  េដីម្បសី្រមបស្រម�លកិច�សហ្របតិបត�ិកររបស់វសិ័យេនះជាមួយ
សហករណ៍ពហុវសិ័យែដលបានេស�ីេឡងី។  

• ដក់េចញនូវករអនុវត�សន្សសំំៃចទឹក និង្របព័ន�្រគប់្រគង្របកបេដយ្របសិទ�ផល េដីម្បអីនុេលមបាន្រតឹម្រត�វ
េទតមលក�ខណ� ត្រម�វរបស់ម៉ាកយេីហ មានលក�ណៈេម្រតីបរសិ� នកន់ែត្របេសីរេឡងី និងស្រមបស្រម�លករ
េ្របៀបេធៀបនឹងសមិទ�កម�ែផ�កបរសិ� នរបស់វសិ័យដៃទេទៀត។  

• ដក់េចញនូវឧត�មានុវត�ន៍េនក�ុងករ្រគប់្រគងសរធាតុគីមីនិងទឹកកខ�ក់ េដីម្បែីកលំអគុណភាពសំណល់េនេលីដី។   
• អនុវត�សកម�ភាពកសងសមត�ភាពេដីម្បីបំពក់បំប៉នដល់អ�កពក់ព័ន�េនក�ុងវសិ័យវយនភណ�  និងកត់េដរ

សេម��កបំពក់ នូវចំេណះដឹងែដលចបំាច់ស្រមាប់ករដក់េចញនូវករអនុវត�ករសន្សសំំៃចទឹក។  
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• បេង�ីតកម�វធីិេ្របី្របាស់ទឹកឆា� តៃវស្រមាប់វសិ័យវយនភណ�  និងកត់េដរេដីម្បជំីរុញករអនុវត� និងបេច�កវទិ្យោទឹក
្របកបេដយ្របសិទ�ផលេនទូទងំ្របេទស (Pham and Vanderbyl, 2018)។ 

 
 ចរតិលក�ណៈៃនវសិ័យវយនភណ� និងកត់េដរសេម��កបំពក់េនកម�ុជា គឺ្រសេដៀងគា� េទនឹងលក�ណៈៃនវសិ័យ
វយនភណ� និងកត់េដរេនេវៀតណាមែដរ េដយសរវសិ័យកត់េដរេនក�ុងបណា� ្របេទសទងំពីរេនះជួប្របទះនឹងភាព
្របឈមដូចគា�  េនក�ុងករជំរុញករផា� ស់ប�ូរេទរកឧស្សោហកម�វយនភណ� និងកត់េដរៃបតង ជាពិេសស ក�ុងន័យជាករ
្រគប់្រគងផលប៉ះពល់បរសិ� ននិងសរធាតុគីមី ្រពមទងំករេ្របី្របាស់ធនធាន្របកបេដយ្របសិទ�ផល (ឧទហរណ៍ ទឹក 
ថាមពល វត�ុធាតុេដីម)។ ដូេច�ះ អនុសសន៍ទងំេនះអចអនុវត�បានចំេពះ្របេទសកម�ុជា។ 
 

៧.២ គនំតិផ�ួចេផ�មវយនភណ� ែដលមានចរីភាពពីសហគមន៍ពិភពេលក  
 

 ដូចែដលបានពិភាក្សោក�ុងជំពូកមុនៗ វសិ័យវយនភណ� រមួចំែណកបេង�ីតករសឹកេរចរលិបរសិ� នតមរយៈលំហូរ
សំណល់វត�ុធាតុេដីម ទឹកកខ�ក់ និងសរធាតុគីមីពុល។ មួយភាគធំៃនគំរូេ្របី្របាស់និងផលិតេដយគា� ននិរន�រភាពែដល
កំពុងមានករេកីនេឡងី េនក�ុងវសិ័យវយនភណ�  អចភា� ប់ទំនាក់ទំនងេទនឹងសេម��កបំពក់មូ៉ដទន់សម័យផា� ស់ប�ូរ
រហ័ស (fast fashion) ែដលបានេលចេឡងីជាក�ីកង�ល់ដ៏ធំបំផុតមួយស្រមាប់ករសេ្រមចបានករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយ
ចីរភាពេនក�ុងវសិ័យវយនភណ� ។ វយនភណ� ”េម្រតីបរសិ� ន” េនក�ុងបរបិទៃនករេ្របី្របាស់និងផលិតកម�េដយនិរន�រ
ភាព ែដលរមួប��ូ លទស្សនទនអំពីអកសធាតុ សំណល់ េសដ�កិច�វលិជំុ និងសរធាតុគីមី កំពុង្រត�វបានេគពិភាក្សោគា�
យ៉ាងទូលំទូលយេនក�ុងបណា� ្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ និងេនក�ុងសហគមន៍ពិភពេលក។ ថ�ីៗេនះ គំនិតផ�ួចេផ�ីមជាេ្រចីនស�ីពី 
វយនភណ� ្របកបេដយចីរភាព្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និងពេន��នករអនុវត�េនទងំក្រមិតរដ�េនក�ុង្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ 
(ែដលនឹងពិភាក្សោេនខងេ្រកម) និងទងំក្រមិតឯកជន ពីសំណាក់្រក�មហុ៊នពហុជាតិសសន៍ (សូមេមីលតរងទី៦)។ 
គំនិតផ�ួចេផ�ីមទងំេនះេផា� តសំខន់េទេលីករជំរុញផលិតកម�េដយនិរន�រភាព និងករេលីកកម�ស់លក�ខណ� សង�ម-េអកូ
ឡូសុី េនទូទងំែខ្សចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ទងំមូល។ ដូេច�ះេហយី ករផា� ស់ប�ូរវសិ័យវយនភណ� េឆា� ះេទរកចីរភាពែដលនឹង
រក្សោករអនុវត�ផលិតកម�្រសបេទតមលក�ខណ� ត្រម�វរបស់អ�កទិញ គឺជាវត�ុបំណងមួយែដលមានភាពពក់ព័ន�យ៉ាង
ខ� ងំស្រមាប់សកម�ភាពបន�េទៀតេនក�ុងបណា� ្របេទសផលិតវយនភណ� ដូចជាកម�ុជា។ ឧទហរណ៍សំខន់ៗមួយ
ចំនួនៃនគំនិតផ�ួចេផ�ីមចីរភាពែបបេនះ ែដលទញយកមកពីវសិ័យរដ� និងវសិ័យឯកជនរបស់សកលេលក ្រត�វបាន
បង� ញដូចខងេ្រកម។ 
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តរងទី 5៖ គំនិតផ�ួចេផ�ីមឯកជនែដល្រត�វបានេ្រជីសេរសីស្រមាបវ់យនភណ� ្របកបេដយចីរភាព  
សមា� ល់ ៖ គំនិតផ�ួចេផ�ីមេនក�ុងតរង គឺជាឧទហរណ៍ៃនគំនិតផ�ួចេផ�ីមវសិ័យឯកជន។ កិច�្របឹងែ្របងេ្រចីនែថមេទៀត
កំពុងេរៀបចំេធ�ីេឡងី។ 

 
េធ�ីឱ្យវស័ិយមូ៉ដសេម��កបំពក់ជាេសដ�កិច�វលិជុ ំ(Ellen Macarthur Foundation) 

ចប់េផ�ីមអនុវត� វត�ុបំណង នងិសកម�ភាពធំៗ អ�កចូលរមួ 

េដីមេឡយី្រត�វបានដកឱ់្យអនុ
វត�ជាគនំិតផ�ួចេផ�មី Circular 
Fibers Initiative (ឆា� 2ំ017) 
េនកិច�្របជុំកំពូល 
Copenhagen Fashion 
Summit, ឥឡូវ គេ្រមាងេនះ
ឈនចូលដណំាក់កលទី២
េហយី ៖ េធ�ីឱ្យសេម��កបំពក់
ម៉ូដទន់សម័យក� យជាវស័ិយ
េសដ�កិច�វលិជុំ (2018 
Copenhagen Fashion 
Summit) 

• ្របមូលផ�ុអំ�កដឹកនាមំកពទូីទងំវស័ិយសេម��កបំពកម់៉ូដ
ទនស់ម័យ ក�ុងេនាះរប់ទងំម៉ាកយេីហ ទី្រក�ង សប្ុបរស
ជន អង�ករេ្រករដ� ភិបាល នងិនវនុវត�ជន។  

• ជំរុញក្រមតិសហ្របតិបត�ិករនិងនវនុវត�នែ៍ដលចបំាច់
េដីម្បបីេង�តីេសដ�កិច�វយនភណ� ថ�ី ែដល្រសបគា� េទតម
េគាលករណ៍េសដ�កិច�វលិជុំ។  

• តមរយៈកររចនាគំរ្ូរបតបិត�ិកររបស់ខ�ួនេឡងីវញិ នងិ
ផា� ស់ប�ូរេទរក្របព័ន�វលិជុំ េដយរក្សោវត�ុធាតុែដលេ្របី
្របាស់ឱ្យមានសុវត�ិភាព វស័ិយេនះអចផ�ល់ឱកសេសដ�កិច�
ដ៏ធំេធង។ 

៥៧្រក�មហុ៊ន នងិអង�ករ បែន�មពី
េលី្រក�មហុ៊ន Burberry, Gap Inc., 
H&M Group, HSBC, Inditex, 
PVH នងិ Stella McCartney 
ែដលជាៃដគូចម្បង 

 
កតិកស�� សេម��កបំពក់មូ៉ដទន់សម័យ 

ករចប់េផ�ីមអនុវត� វត�ុបំណង នងិសកម�ភាពចម្បងៗ អ�កចូលរមួ 

ចបេ់ផ�មីជាេបសកកម�មួយែដល
្របធានាធបិតីបារងំ Emmanuel 
Macron ដកឱ់្យ្របធាននងិជា
នាយក្របតិបត�ិ Kering េលក 
François-Henri Pinault,  
កតិកស�� សេម��កបំពក់ម៉ូដ
ទន់សម័យ ្រត�វបានេធ�បីទ
បង� ញជូន្របមុខរដ�នាកិច�្របជុំ
កំពូល G7 េន Biarritz នាឆា�  ំ
២០១៩ 

• េប�ជា� ចតិ�សេ្រមចបានេគាលេដបរសិ� នសំខន់ៗរមួ េន
ក�ុងវស័ិយ ៣៖ ប�្ឈប់ករេកីនកេម� ពិភពេលក, ស� រជីវៈ
ច្រម�ះ នងិករពរសមុ្រទ។ 

ម៉ាកយេីហនងិ្រក�មហុ៊នចនំួន ៧១ 
មកព្ីរក�មហុ៊ននានាេនក�ុងវស័ិយ
វយនភណ� និង  
សេម��កបំពក់ម៉ូដទន់សម័យ (ស
េម��កបំពក់លក់តមទីផ្សោរ, កឡីា, 
ម៉ូដទន់សម័យ នងិ្របណីត) រមួ
ជាមួយនឹងអ�កផ�តផ់�ង់នងិែចកចយ
របស់ពួកេគ 

សម�័ន�សេម��កបពំក់ចីរភាព 

ករចបេ់ផ�មី វត�ុបំណង និងសកម�ភាពធំៗ អ�កចូលរមួ 

េនឆា� ២ំ០០៩ Walmart នងិ 
Patagonia បានអេ�� ីញ CEOs 
ៃន្រក�មហុ៊នពិភពេលកឈនមុខ
េគជាេ្រចីន េដមី្បជីួប្របជុំគា� េរៀបចំ
បេង�តីសន�ស្សនម៍យួ ែដលវស់ែវង
ផលប៉ះពល់បរសិ� នៃនផលិតផល
របស់ពួកេគ 
 
 
 
 
 
 
 
 

• មិនបង�ផលបះ៉ពល់បរសិ� នែដលមនិចបំាច់ នងិមានផល
ប៉ះពល់វជិ�មានេលី្របជាជននិងសហគមនែ៍ដលពកព់័ន�
នឹងគនំិតផ�ួចេផ�មីេនះ។  

• បេង�តីឧបករណ៍មយួឈុតស្រមាបក់រវស់ែវងជា 
ស�ង់ដរនូវនិរន�រភាពែខ្សចង� កត់ៃម� ៖ សន�ស្សន៍ The 
Higg Index 

សមាជិកពិភពេលក ជាង២៥០ 
មកពពីហុវស័ិយេនក�ុងវស័ិយ   
សេម��កបំពក់កត់េដរ ែស្បកេជងី 
និងវយនភណ�   
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ករផា� ស់ប�ូរវយនភណ�   

ករចប់េផ�ីម វត�ុបំណង នងិសកម�ភាពធំៗ អ�កចូលរមួ 

បេង�តីេឡងីជា Organic 
Exchange នាឆា� ២ំ០០២, 
ព្រងកីករេផា� តករយកចតិ�
ទុកដកព់ីកប្បាសសររីង�មួយមុខ 
េនឆា� ២ំ០១០ មកេក� បេលីប�� ី
ផលិតផលអំេបាះនិងសមា� រៈ
ច្រម�ះែដលេគេពញនិយម េដយ
ែ្របេឈ� ះជា  Textile 
Exchange ជាអង�ករពភិព
េលកមនិរកកៃ្រមមួយ ែដលេធ�ី
ករជិតស�ិទ�ជាមយួ្រគបវ់ស័ិយ
ទងំអស់ៃនែខ្សចង� កផ់�តផ់�ង់វយ
នភណ� ។ 

• ជំរុញកេំណីនៃនករេ្របី្របាស់អំេបាះនិងវត�ុធាតុ
េដីមែដលេគនិយម។  

• បេង�នីសុចរតិភាពេនទូទងំែខ្សចង� កត់ៃម� តម    
រយៈករដកឱ់្យអនុវត�ស�ង់ដរនិងករប�� ក់
វ�ិ� បនប្រត។  

• បង�លក�ណៈដល់ផលប៉ះពល់និងសកម�ភាពរមួេន
ទូទងំវស័ិយ។  

• េលីកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពីករផា� ស់ប�ូរវជិ�មាននិង
មានអត�ន័យែដលសេ្រមចបាន។ 

• េ្រប្ីរបាស់េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាពជាវក្យ
សព�រមួ នងិជា្រកបខ័ណ� រយករណ៍។ 

• កតប់ន�យករបេ��ញឧស�័ន CO2 ពីផលិតកម�វយ
នភណ�  អំេបាះ នងិវត�ុធាតុេដីម េន្រតឹមឆា� ំ
២០៣០។ 

សមាជិកសកម�ជាង ៥០០ 

កម�វធិែីផនទីបង� ញផ�ូវេទរកចំណុចសូន្យ  

ករចប់េផ�ីម វត�ុបំណង នងិសកម�ភាពធំៗ អ�កចូលរមួ 

ផ�ួចេផ�មីេឡងីេដយ  
មូលនធិិ ZDHC Foundation 
[n.d.] 

• ករពរែផនដេីដយកតប់ន�យសំណល់គីមី 
ពីវស័ិយេនះ 

• បង�លក�ណៈដល់ម៉ាកយេីហនងិអ�កលក់រយេនក�ុងវ ិ
ស័យវយនភណ�  សេម��កបំពក់កត់េដរ នងិ
ែស្បកេជីងេដីម្បអីចអនុវត�ឧត�មានុវត�ន៍្រគប្់រគងសរ
ធាតុគីមេីដយចីរភាព េនទូទងំែខ្សចង� កត់ៃម�។  

• បេង�តីវឌ្ឍនភាពេឆា� ះេទសេ្រមចបានករបេ��ញ
ក្រមតិសូន្យៃនសរធាតុគមីីពុល តមរយៈករចូលរមួ
សហករ ករកំណត់ស�ង់ដរ និង 
ករអនុវត�។ 

 

ជាង ១៦ស� ប័នេនក�ុង 
វស័ិយសេម��កបពំកម់៉ូដទន់
សម័យ និងែស្បកេជីង  
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៧.២.១ ែផនករសកម�ភាពេសដ�កិច�វិលជុំរបស ់EU និងយទុ�ស�ស� EU ស�ពីីវយនភណ�  
 

 អភិ្រកមេសដ�កិច�វលិជំុ គឺជាសសរដ៏សំខន់មួយៃនកិច�្រពមេ្រពៀងៃបតងអឺរ ៉ុប េដីម្ប្ីរត�ស្រតយផ�ូវេឆា� ះេទរក
េសដ�កិច�មួយែដលមានអព្យោ្រកឹតអកសធាតុ និងមាន្របសិទ�ផលធនធាន។ ជាែផ�កៃនសកម�ភាពេនេ្រកមកិច�្រពម
េ្រពៀងៃបតងអឺរ ៉ុប សហភាពអឺរ ៉ុបបានបេង�ីតែផនករសកម�ភាពេសដ�កិច�វលិជំុ (CEAP) និងបានកំណត់យកវយន
ភណ� ជាវសិ័យអទិភាព (គណៈកម�ករអឺរ ៉ុប, ឆា� 2ំ020)។ យុទ�ស�ស�វយនភណ� របស់ EU បច�ុប្បន� កំពុងស�ិតក�ុង
ដំណាក់កលេរៀបចំេធ�ី។ 
 

 េគាលេដៃនយុទ�ស�ស�វយនភណ�  EU គឺេដីម្បបីេង�ីត្រកបខ័ណ� ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយមួយស្រមាប់ករបេង�ីតលក�ខណ�
និងករេលីកទឹកចិត�ែដលចបំាច់េដីម្បេីលីកកម�ស់ភាព្របកួត្របែជង និរន�រភាព និងភាពសុរំបស់វសិ័យវយនភណ�
របស់ EU និងេដីម្បេីដះ្រសយផលវបិាកសង�មនិងបរសិ� នៃនវសិ័យេនះ។ គំនិតផ�ួចេផ�ីមេនះនឹងស្រមបស្រម�ល
សកម�ភាពដូចខងេ្រកមេដីម្បេីធ�ីឱ្យ្របព័ន�េអកូឡូសុីវយនភណ� មានលក�ណៈសម្រសបស្រមាប់េសដ�កិច�វលិជំុ ៖ ដំេណីរ
ករផលិតកម�េដយនិរន�រភាព ែបបែផនរស់េនេដយចីរភាព ករតមដននិង្រគប់្រគងវត�មានសរធាតុគីមីែដលគួរឱ្យ
្រព�យបារម� និងករធានាភាពសុីចង� ក់គា�  និងភាពបំេពញឱ្យគា� េទវញិេទមកជាមួយនឹងគំនិតផ�ួចេផ�ីមទងំឡាយេន
េ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀងៃបតងអឺរ ៉ុប, CEAP, យុទ�ស�ស�ឧស្សោហកម�អឺរ ៉ុប និងយុទ�ស�ស�គីមីអឺរ ៉ុបេដីម្បនិីរន�រភាព។ 
 

 វសិ័យសកម�ភាពអទិភាពដៃទេទៀតែដលមានភាពពក់ព័ន�ស្រមាប់កម�ុជា រមួមាន៖ ករេលីកទឹកចិត�ដល់ករេ្របី
្របាស់អតិបរមានូវែផនករស� រ និងករវនិិេយាគេដយចីរភាព ជាពិេសស េនក�ុងដំេណីរករផលិតកម� កររចនាមូ៉ដ វត�ុធាតុ
េដីមថ�ី គំរូអជីវកម�ថ�ី េហដ� រចនាសម�័ន�និងសមត�ភាព បេច�កវទិ្យោគា្ំរទែដលទក់ទងនឹងវយនភណ� ្របកបេដយនវនុវត�ន៍ 
ករេដះ្រសយប�� ករបេ�� ញមី្រក�បា� ស�ិកដំេណីរករផលិត និងែកៃច� ក�ុងេនាះរប់ទងំតមរយៈករេធ�ីឌីជីថលូបនីយកម� 
(Interreg Europe, n.d.)។  
 

៧.២.២ កម�វិធីេគាលនេយាបាយស្រមាប់វយនភណ� វលិជុំរបសហុ់ល�ង់  
  

 ឧទហរណ៍មួយេទៀតែដលផ�ល់េមេរៀនមានសរ្របេយាជន៍ គឺកម�វធីិេគាលនេយាបាយរបស់ហុល�ង់ស្រមាប់           
វយនភណ� វលិជំុ (ឆា� ២ំ០២០-២០២៥) (រដ� ភិបាលហុល�ង់ ឆា� 2ំ020) ែដល្រត�វបានអនុម័តេនែខេមស ឆា� ំ
២០២០។ កម�វធីិេនះសំេដបេង�ីតសង�មមួយែដលគំរូអជីវកម�ែបបវលិជំុគឺជាស�ង់ដរេនក�ុងវសិ័យវយនភណ�  ដូេច�ះវ
អចផ�ល់នូវគំរូវត�ុបំណង និងយុទ�ស�ស�ែដលមានសក� នុពលស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍឧស្សោហកម�វយនភណ� ែបបវលិជំុ
េដយមានចីរភាព។ ក�ុងចំេណាមវត�ុបំណងែដលបានេលីកេឡងីរបស់កម�វធីិេនះ រមួមាន ករបេង�ីត្របព័ន�ផលិតនិងេ្របី
្របាសែ់ដលសំណល់ពីវយនភណ�  និងសេម��កបំពក់នឹងមិនធា� ក់េទដល់ទីកែន�ងចក់សំរម; សច់កំណាត់ វយនភណ�  
និងអំេបាះ នឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ និងេ្របី្របាស់េឡងីវញិ េហយីផលិតផល្រត�វបានរចនាេឡងីស្រមាប់ករេ្របី្របាស់រយៈ
េពលែវង េហយីនឹងមានផ�ុកនូវវត�ុធាតុេដីមែដលែកៃច� និង/ឬជាប់បានយូរអែង�ងេដីម្បេីធ�ីឱ្យសេម��កបំពក់ និង
ផលិតផល វសិ័យ វយនភណ� េផ្សងៗេទៀត អចេ្របី្របាស់បានយូរអែង�ង។ អ�ីែដលសំខន់ជាពិេសសចំេពះអ�កផលិត
េនកម�ុជា គឺកម�វធីិេគាលនេយាបាយរបស់ហុល�ង់បន�េទបេង�ីតលក�ខណ� ត្រម�វែដលែចងអំពីរេបៀបែដលវយនភណ�  
ែដលលក់េនក�ុង្របេទសហុល�ង់្រត�វផលិតេនក�ុង្របេទស្របភពេដីមរបស់ខ�ួន។ កម�វធីិសង�ត់ធ�ន់េទេលីសរសំខន់ៃន
ករេលីកកម�ស់្របព័ន�ផលិតែដលមានស�ង់ដរសុខភាពនិងសុវត�ិភាព រមួទងំ្របាក់ឈ�ួលសមរម្យ ្រត�វបានដក់ឱ្យអនុវត�
េនតម្របេទសែដលផលិតវយនភណ� ។ ្រសេដៀងគា� េនះែដរ កម�វធីិេគាលនេយាបាយកំណត់ភាពចបំាច់ស្រមាប់
ដំេណីរករផលិតេនតមេរងច្រកែដល្រត�វែតស� ត ក�ុងេនាះរមួទងំករអនុវត�ករ្រគប់្រគងសំណល្់រតឹម្រត�វ ែដលកត់
បន�យ ឬលុបបំបាត់ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេទេលីបរសិ� នក�ុង្រស�ក ក�ុងេនាះរប់ទងំផ�ូវទឹក។ ្រក�មហុ៊ននានាែដលផ�ត់
ផ�ង់សេម��កបំពក់និងវយនភណ� េទឱ្យ្របេទសហុល�ង់ ក៏្រត�វែតមានតមា� ភាពអំពីដំេណីរករផលិត ្របព័ន�្រគប់្រគង
សំណល់ និងលក�ខណ� ករងររបស់ខ�ួនផងែដរ។ េដីម្បគីា្ំរទវត�ុបំណងរបស់កម�វធីិេនះ កម�វធីិដក់េចញនូវទិសេដដូច
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ខងេ្រកម៖  
 

• ្រតឹមឆា� ២ំ០២៥ ចំែណកៃនវត�ុធាតុេដីមែដលែកៃច�(េ្រកយអ�កេ្របីឈប់េ្របី)/ែដលមានចីរភាព េនក�ុង

ផលិតផលវយនភណ�  គួរែតសេ្រមចបាន ២៥% និង ៣០% ៃនវត�ុធាតុេដីម េហយីផលិតផលែដលលក់េនក�ុង
្របេទសហុល�ង់្រត�វែតែកៃច�េនេ្រកយករ្របមូល ្របសិនេបីករេ្របី្របាស់េឡងីវញិមិនអចេធ�ីេទបាន េន្រតឹម

ឆា� ២ំ០២៥។  
• ្រតឹមឆា� ២ំ០៣០ ផលិតផលវយនភណ� ទងំអស់ែដលលក់េនក�ុង្របេទសហុល�ង់ គួរែតមានផ�ុកវត�ុធាតុេដីម

ែដលមានចីរភាព ៥០% និងក�ុងចំេណាម ៥០%េនាះ យ៉ាងេហច ៣០% ្រត�វអចែកៃច�េឡងីវញិបាន េហយីមិន
េលីសពី ២០% គឺជាវត�ុធាតុេដីមែដលមានចីរភាព។ បែន�មេលីេនះ ៥០% ៃនវត�ុធាតុ(េដីម) និងផលិតផលែដល

លក់េនេលីទីផ្សោរវយនភណ� ហុល�ង់ ្រត�វែតេធ�ីករែកៃច�េឡងីវញិបនា� ប់ពី្របមូលរចួ ្របសិនេបីករេ្របី្របាស់
េឡងីវញិភា� មៗមិនអចេធ�ីេទបាន។  

• ្រតឹមឆា� ២ំ០៣៥ េគាលេដ គឺ្រត�វកត់បន�យពក់កណា� លនូវសំណល់ប៉ះពល់ដល់្របព័ន�េអកូឡូសុី ពីវសិ័យវយ
នភណ�  េនក�ុងែផ�កៃនករបេ��ញឧស�័នផ�ះក�� ក់ ករេ្របី្របាស់ទឹក សរធាតុគីមី និងមី្រក�បា� ស�ិក។ 

• ្រតឹមឆា� ២ំ០៥០ េសដ�កិច�នឹង្រត�វមានលក�ណៈជាេសដ�កិច�វលិជំុេពញេលញ  
(្របភព៖ https://www.government.nl/documents/ parliamentary-documents/2020/04/14/policy-

programme-for-circular-textile-2020-2025) 
 

 តមរយៈ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស្រមាប់វសិ័យវយនភណ� ែបបេសដ�កិច�វលិជំុ, ្របេទសហុល�ង់ក៏នឹងជំរុញ

គំនិតផ�ួចេផ�ីមនានាេនដំណាក់កលនីមួយៗៃនវដ�ជីវតិរបស់វយនភណ�  ផងែដរ។ គំនិតផ�ួចេផ�ីមេនក�ុងដំណាក់កល
រចនាមូ៉ដនិងផលិត រមួប��ូ លនូវករអនុវត�ទំនួលខុស្រត�វបែន�មរបស់អ�កផលិត (extended producer responsibility) កិច�

្រពមេ្រពៀង Denim (កិច�្រពមេ្រពៀងជាមួយវសិ័យសេម��កបំពក់ denim េដីម្បជំីរុញករេ្របី្របាស់សច់កំណាត់ denim 
ែកៃច�) និងករសិក្សោពីស� កសមា� លស់ច់កំណាត់និងស�� គុណភាព។ គំនិតផ�ួចេផ�ីមេនក�ុងដំណាក់កលេ្របី្របាស 

រមួមាន ករទិញែបបវលិជំុ (ពីឆា� ២ំ០២២េទ, វត�ុបំណងរបសរ់ដ� ភិបាល គឺទិញសេម��កបំពក់សជីវកម�ែដលមានវត�ុធាតុ
ែកៃច�េនេ្រកយេពលឈប់េ្របី; ពីឆា� ២ំ០២៥េទ, មហចិ�តេនះនឹងបេង�ីនដល់ ២៥%) េហយីករវស់ែវងេធៀបេទនឹង

សេម��កបំពក់មូ៉ដទន់សម័យ ដូចជា ករេដះ្រសយប�� ផលិតកម�ែខ្សចង� ក់េលឿនរហ័ស និងករេធ�ីែផនទីវធីិស�ស�
អន�រគមន៍ផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថែដលសំេដេទេលីអ�កេ្របី្របាស់។ េដយសរថា្របេទសកន់ែតេ្រចីនែថមេទៀតទំនងជា

នឹងេរៀបចំបេង�ីតនិងអនុវត�េគាលនេយាបាយនិយត័កម�្រសេដៀងគា� េនះេនេពលអនាគតដ៏ខ�ី វជាករសំខន់ណាស់ែដល
្របេទសផលិតវយនភណ� ្រត�វរពឹំងទុកជាមុន និងស្រមបខ�ួនេទតមលក�ខណ� ទីផ្សោរែដលផា� ស់ប�ូរេនះ។ 

 

៧.២.៣ ធម�នុ��ឧស្សោហកម�សេម��កបំពក់ម៉ូដទន់សម័យ UNFCCC  
 

 សហគមន៍អន�រជាតិក៏បានចត់វធិានករផងែដរ េដីម្បេីលីកកម�ស់វសិ័យវយនភណ� ឱ្យមានចីរភាព។ ឧទហរណ៍
មួយ គឺអនុស�� ្រកបខ័ណ� សហ្របជាជាតិស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ (UNFCCC) - ធម�នុ��វសិ័យសេម��កបំពក់

មូ៉ដទន់សម័យស្រមាប់ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ (UN Climate Change, 2018) ែដល្រត�វបាន្របកសឱ្យអនុវត�េន
ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ េនឯ COP24 េន Katowice ្របេទសបូ៉ឡូញ ជាមួយនឹងទស្សនវសិ័យសេ្រមចឱ្យបានក្រមិតសូន្យ

ស្រមាប់ករបេ��ញឧស�័ន េនឆា� ២ំ០៥០។ ទន�ឹមនឹងេនះ ក៏មានរមួប��ូ លនូវទិសេដកត់បន�យករបេ��ញឧស�័ន 
GHG ឱ្យបាន ៣០% េន្រតឹមឆា� ២ំ០៣០ និងករេប�ជា� ចិត�េដីម្បវីភិាគនិងកំណត់ផ�ូវមួយស្រមាប់បដិកបូនូបនីយកម� 

ស្រមាប់វសិ័យសេម��កបំពក់មូ៉ដទន់សម័យ េដយែផ�កេលីវធីិស�ស�ពីគំនិតផ�ួចេផ�ីមទិសេដែផ�កតមវទិ្យោស�ស� 

http://www.government.nl/documents/
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(SBTi https://sciencebasedtargets.org/)។ ហត�េលខីនិងអង�ករែដលគា្ំរទធម�នុ�� នឹងេធ�ីសហ្របតិបត�ិករតម

រយៈ្រក�មករងរទទួលបន�ុកករបេង�ីតផ�ូវបដិកបូនូបនីយកម� និងកិច�្របឹងែ្របងកត់បន�យករបេ��ញឧស�័ន GHG          
វត�ុធាតុេដីម និងថាមពល ឡូជីស�ិក ករចូលរមួេគាលនេយាបាយ ករេ្របី្របាស់ឧបករណ៍និងគំនិតផ�ួចេផ�ីមែដលមាន

្រសប់ ករជំរុញសកម�ភាពអកសធាតុឱ្យបានកន់ែតទូលំទូលយ និងករេដះ្រសយ្របភពបេ�� ញឧស�័នពីេរងច្រកនិង
ដំេណីរករែដលកន់កប់ ឬ្របតិបត�ិករេដយម៉ាក យេីហនិងអ�កលក់រយ។ 
 

៧.២.៤ វិសយ័ឯកជន 
 

 កិច�សហ្របតិបត�ិករនានាេនក�ុងចំេណាម្រក�មហុ៊នឯកជនៃនវសិ័យកត់េដរ ជាពិេសស េនក�ុង្រក�មហុ៊នផលិត
វយនភណ�  ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី។ តរងទី៧ ផ�ល់ករពណ៌នាអំពីគំនិតផ�ួចេផ�ីមវសិ័យឯកជនធំៗ ស្រមាប់វយនភណ�

ែដលមានចីរភាព។ ទងំេនះ្រគាន់ែតជាឧទហរណ៍ខ�ះៗបុ៉េណា� ះ េហយីក៏េនមានគំនិតផ�ួចេផ�ីមេផ្សងៗេទៀតែដលកំពុង
្រប្រពឹត�េទផងែដរ។ ្រក�មហុ៊នជាេ្រចីនមានចំណាប់អរម�ណ៍យ៉ាងខ� ងំេទេលីករផលិតវយនភណ� ្របកបេដយចីរភាព 

េដយឈរេលីទស្សនទនអកសធាតុ សំណល់ េសដ�កិច�វលិជំុ និងសរធាតុគីមី។ ទងំអស់េនះពក់ព័ន�ខ� ងំេទនឹង
ករ្រគប់្រគងបរសិ� នរបស់វសិ័យកត់េដរេនកម�ុជា។ ករធានាទំនាក់ទំនងរងឹមារំវងគំនិតផ�ួចេផ�ីមទងំេនះ និងវសិ័យ

កត់េដរេនកម�ុជា គឺសំខន់ណាស់េដីម្បែីកលំអនិរន�រភាពរបស់វសិ័យេនះ។  
 

 ដូចែដលគំនិតផ�ួចេផ�ីមេនក�ុងតរងទី៧ សង�ត់ធ�ន់ តួអង�េនក�ុងវសិ័យកត់េដរកន់ែត្រត�វបានត្រម�វឱ្យែកលំអ
្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនខ� ងំេឡងីៗ េដីម្បសីេ្រមចបានឱ្យកន់ែតឆាប់រហ័សនូវេសដ�កិច�វលិជំុែដលរក្សោបានអព្យោ្រកឹតកបូន 

ក�ុងេនាះរប់ប��ូ លទងំករេ្របី្របាស់វត�ុធាតុេដីមែដលមានចីរភាព ដូចជា វត�ុែកៃច� និងករ្រគប់្រគងបរសិ� នេនតម
េរងច្រក។ េហយីសកម�ភាពសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ ែដលសំេដេធ�ីបរវិត�កម�វសិ័យវយនភណ� នឹងព្រងីកបែន�មេទៀត 

េនខណៈែដលសន�ុះចប់េផ�ីមេកីនេឡងីេនក�ុងវសិ័យទងំមូល។ ចំេពះគំនិតផ�ួចេផ�ីមពីសំណាក់អង�ករអន�ររដ� ភិបាល 

វញិ ករធានាថាវសិ័យកត់េដររបសក់ម�ុជាបេង�ីតនូវទំនាក់ទំនងរងឹមាជំាមួយគំនិតផ�ួចេផ�ីមទងំេនះ នឹងមានសរៈសំខន់
ខ� ងំស្រមាប់ករែកលំអលទ�ផលនិរន�រភាពៃនវសិយ័េនះ និងធានាករទទួលបានទីផ្សោរកន់ែត្របេសីរ េនេពលអនាគត។ 

  

https://sciencebasedtargets.org/
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៨. ករេស�សកម�ភាពជាអនុសសន ៍
 
 

 
 

 
 ករវភិាគពីខងេដីមអំពីវសិ័យវយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់េនកម�ុជា និងបរយិាកសច្បាប់ៃន្របតិបត�ិ
កររបស់វសិ័យេនះ បង� ញឱ្យេឃញីពីករេដីរតួនាទីយ៉ាងសំខន់របស់វសិ័យេនះេនក�ុងេសដ�កិច�របស់កម�ុជា។ លក�ខណ�
ដ៏សំខន់មួយេដីម្ប ីអភិវឌ្ឍវសិ័យេនះបែន�មេទៀត គឺ្រត�វធានាថា កំេណីនៃនវសិ័យេនះ មាននិរន�រភាព េដយគិតគូអំពី
ករេ្របី្របាស់ធនធាន ករ្រគប់្រគងសំណល់ឧស្សោហកម� និងលំហូរសំណល់រវឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ ផលប៉ះពល់បរសិ� ន
ក�ុង្រស�ក និងសកលេលក បទប្ប��ត�ិជាតិ និងសកលេលក និងលក�ខណ� ពីអ�កប�� ទិញ និង ផលប៉ះពល់ៃន

សកម�ភាពក�ុងវសិ័យេនះេទេលីសង�ម សុខភាពមនុស្ស និងសុវត�ិភាពេនកែន�ងេធ�ីករ។ ករអភិវឌ្ឍន៍េលីចំណុចទងំ
អស់េនះ នឹងធានាថា វសិ័យវយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់របស់្របេទសកម�ុជាេនែតអចស�ិតេស�របានទងំ

េនក�ុង្រស�កេបីនិយាយពីេរងច្រក និងលំហូរសំណល់ែដល្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយនិរន�រភាព គួបផ្សំនឹងលក�ខណ�

ករងរ និង្របាក់ឈ�ួលល�ស្រមាប់កម�ករ-និេយាជិត និងអចស�ិតេស�របានេនថា� ក់ពិភពេលក ផងតមរយៈករធានា
បាននូវឱកសចូលេទក�ុងទីផ្សោរេលកខងលិច ែដលកន់ែតទមទរឱ្យករ្របតិបត�ិក�ុងចង� ក់ផលិតកម� អនុេលមតម

ស�ង់ដរែដលទទួលយកជាអន�រជាតិ ទក់ទងនឹងផលិតកម� ករ្រគប់្រគងសំណល់ ពលកម�ករងរ និងករករពរបរសិ� ន។  

 េនែផ�កចុងេ្រកយៃនរបាយករណ៍េនះ គឺជាករដក់េចញនូវសំណំុសកម�ភាពជាអនុសសន៍ ស្រមាប់ឱ្យអ�កេធ�ី
េគាលនេយាបាយយកេទ េដីម្បអីភិវឌ្ឍបែន�មេទៀតនូវនិរន�រភាពៃនវសិ័យវយនភណ� និងកត់េដរសេម��កបំពក់ េនកម�ុជា។ 

េគាលនេយាបាយក្រមិតខ�ស់ 

 េគាលនេយាបាយក្រមិតខ�ស់ជាេ្រចីនែដលពក់ព័ន�នឹងវសិ័យវយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់ គឺមាន
្រសប់េទេហយី ឬកំពុងែត្រត�វបានបេង�ីតេឡងី េនក�ុង្របេទសកម�ុជា និងសហគមន៍អន�រជាតិ។ ខណៈែដលេគាល

នេយាបាយទងំេនះកំពុងវវិត�េទមុខ កម�ុជាមានឱកសក�ុងករព្រងឹងករអនុវត�្របកបេដយនិរន�រភាពក�ុងវសិ័យេនះ 
និងរមួចំែណកដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងជាសកលេដីម្បសីេ្រមចបាននូវករេប�ជា� ចិត�នានា ដូចជាករេប�ជា� ចិត�ែដល្រត�វ

បានប��ូ លេនក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងទី្រក�ងប៉ារសីជាេដីម។ 

 អនុសសន៍ទី១៖ េដីម្បេីរៀបចំែផនទីបង� ញផ�ូវ SCP េគគួរេរៀបចំបេង�ីត យុទ�ស�ស� និងែផនករសកម�ភាព 

ស្រមាប់វសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ េដយេផា� តករយកចិត�ទុកដក់ជាក់លក់េលីករ្រគប់្រគងសំណល់ ែដល្រត�វមាន
ករអនុម័តយល់្រពមពីភាគីពក់ព័ន�សំខន់ៗទងំអស់ បនា� ប់ពីឆ�ងកត់ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់េពញេលញ។ 

 អនុសសន៍ទី២៖ េនឆា�  ំ ២០៥០ ប��ូ លេគាលនេយាបាយស�ីពីករបំភាយឧស�័នផ�ះក�� កសូ់ន្យ (net-zero 
GHG emissions policy) ៃនវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់េទក�ុងសំេណបនា� ប់ៃន ឯកសរ “ករចូលរមួចំែណក” 

របសក់ម�ុជា េ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀងទី្រក�ងប៉ារសី។ េគាលនេយាបាយេនះអចែផ�កេលីឯកសរែដលមាន្រសប់ស�ីពី កម�ុជា៖ 

យុទ�ស�ស�រយៈេពលែវង្របកបេដយអព្យោ្រកឹតកបូន (LTS4CN) ែដលបច�ុប្បន�មិនមានប��ូ លករយកចិត�ទុកដក់
ចំេពះវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់េនេឡយីេទ។ 

 អនុសសន៍ទី៣៖ ្រត�តពិនិត្យតមដនវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត� េគាលនេយាបាយ្រគប់្រគងសំរមសំណល់រងឹទី
្របជំុជន (២០២០-២០៣០) េហយីេធ�ីករពិនិត្យេឡងីវញិពក់កណា� លអណត�ិ េនឆា� ២ំ០២៥ ្រពមជាមួយនឹង

សកម�ភាពែកត្រម�វក�ុងករណីចបំាច់។  
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ករពិនិត្យតមដន និងករអនុវត� 

បទប្ប��ត�ិជាេ្រចីនែដល្រត�វបានបេង�ីតមកយ៉ាងល� គឺមាន្រសប់រចួេទេហយីេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ែដលអច
នឹងជួយែកលំអបានេ្រចីនដល់្របសិទ�ភាពដំេណីរករៃនវសិ័យវយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់ និងកត់បន�យ

កររចិរលិៃនបរសិ� ន ក៏ដូចជាប�� សុខភាព ែដលេកីតេចញពីករមិនេគារពច្បាប់ែដលមាន្រសប់េនាះ បុ៉ែន�ប�� គឺ
េន្រតង់ ភាពទន់េខ្សោយៃនករពិនិត្យតមដនេលីអនុេលមភាព និងករអនុវត�បទប្ប��ត�ិទងំអស់េនាះ តមរយៈករ

ដក់េទសពិន័យេលីអ�កបំពន។ 

អនុសសន៍ទី១៖ បណា� ្រកសួងសមី គួរែតបេង�ីត្របពន័�្រត�តពិនិត្យតមដនអនុេលមភាពអន�រ្រកសួង្របកប 

េដយ្របសិទ�ភាពមួយ េដីម្បបី��ូ លករចុះអធិករកិច�ឆ�ក់ ករេធ�ីសវនកម�ឯកសរ ករព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យតមដន 
និងករអនុវត�ចំេពះ ករេបាះេចល និង្រប្រពឹត�កម�សំណល់េដយខុសច្បាប់ ្រពមទងំបទប្ប��ត�ិស�ីពីសុខភាព និង

សុវត�ិភាពេនកែន�ងេធ�ីករជាេដីម េហយីែដល្របព័ន�េនះនឹងដក់ពិន័យយ៉ាងមឺុងម៉ាត់ចំេពះអ�កបំពន។ ្របព័ន�េនះគួរ
ែតតមដនេមីលករែកលំអរបស់អ�កផលិតផងែដរ។ ករអនុវត�គឺជាគន�ឹះដ៏សំខន់ ពីេ្រពះ តួអង�ជាេ្រចីនេនក�ុងវសិ័យ

វយនភណ� និងកត់េដរសេម��កបំពក់បានសែម�ងករខកចិត�ចំេពះកង�ះករអនុវត� (ជាពិេសសករពិន័យចំេពះអ�កបំពន) 

េគាលនេយាបាយបរសិ� ន និងសុខភាពកម�ករនិេយាជិក ែដលសុទ�សឹងជាេគាលនេយាបាយសំខន់ៗ។ 

អនុសសន៍ទី២៖ បេង�ីតមូលដ� នទិន�នយ័រមួស្រមាបប់ណា� ្រកសួង េដីម្បឱី្យនិយត័ករនានា អចែចករែំលក

ព័ត៌មានទក់ទិននឹងករអនុវត�និរន�រភាពរបស់បណា� ្រក�មហុ៊នវយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់។ បច�ុប្បន�េនះ 
្រកសួងជាេ្រចីនមានភារកិច�ទទួលខុស្រត�វេលីករ្រត�តពិនិត្យតមដនេរងច្រក េដីម្បពិីនិត្យពីអនុេលមភាពេទតម

បទប្ប��ត�ិជាតិ និងអន�រជាតិ បុ៉ែន�្រកសួងទងំេនាះមិនបានែចករែំលកទិន�ន័យរបស់ខ�ួនេឡយី។ ករែបកែខ�កគា� ែបប
េនះ បេង�ីតជាឧបសគ�ក�ុងករែចករែំលកទិន�ន័យឆ�ង្រកសួង េហយីនាឱំ្យពត័៌មានមិនអចេជឿជាក់បាន និងជាចេនា� ះ

្របេហងៃនបទប្ប��ត�ិផងែដរ។ 

ករ្រគប្់រគងសំណល់ឧស្សោហកម� 

ករអនុវត�ករ្រគប់្រគងសំណល់្របកបេដយ្របសិទ�ភាព រមួទងំេគាលនេយាបាយ 3R ករែបងែចកសំណល់
េនទីតងំ្របភព និងករេបាះេចលឱ្យបាន្រតឹម្រត�វផងេនាះ មានសរៈសំខន់ក�ុងករសេ្រមចបាននូវនិរន�រភាពៃនវសិ័យ

វយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់ ែដលេគារព និងយកចិត�ទុកដក់ចំេពះបរសិ� នក�ុង្រស�ក និងពិភពេលក ្រពម
ទងំសុខភាពរបស់មនុស្សផងែដរ។ 

អនុសសន៍ទី១៖ ត្រម�វឱ្យ្របភពសំណល់ទងំអស់ពីេរងច្រកកត់េដរសេម��កបំពក់ (រមួទងំសំណលរ់វ) ្រត�វ
្រគបដណ� ប់េនក�ុងកិច�សន្យោ្រសបច្បាបជ់ាមួយ្រក�មហុ៊ន្រគប់្រគងសំណល់ ែដលមានវ�ិ� បនប័្រតទទួលស� ល ់  េហយី

ប��ូ លលក�ខណ� ែដលត្រម�វឱ្យមានករែញកសំណល់េនទីតងំ្របភព េដីម្បជួីយស្រម�លដល់ករអនុវត�េគាលករណ៍
ស�ីពី ករែកៃច� ករេ្របី្របាស់េឡងីវញិ និងករបេង�ីតេឡងីវញិ (3Rs) ៃនសំណល់។ និយតករមិនគួរ្រតឹមែតេធ�ីសវនកម�ឆ�ក់

េដីម្បពិីនិត្យអនុេលមភាព រមួទងំករ្រត�តពិនិត្យឯកសរបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ពួកេគក៏គួរែតព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យតមដន 

និងករអនុវត�ច្បាប់ទក់ទងនឹងករេចលសំរម និង្រប្រពឹត�កម�ខុសច្បាប់ផងែដរ។ 

អនុសសន៍ទី២៖ អនុវត�ករយកពន�េលីសំណល់េទតមទម�ន់ ឬចំណុះ េដយមានករ្រត�តពិនិត្យេផ��ង

ផា� ត់េដយឯករជ្យ េនតមេរងច្រកកតេ់ដរសេម��កបំពក។់ វធិានករែបបេនះនឹងក� យជារង� ន់េលីកទឹកចិត�ឱ្យេរង
ច្រកនានា្របឹងែ្របងរះិរក និងអនុវត�វធីិស�ស�្របកបេដយនវនុវត�ន៍ក�ុងករកត់បន�យករផលិតសំណល់ ែដលេកីត

េចញពីសកម�ភាពរបស់ខ�ួន។ 
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អនុសសន៍ទី៣៖ បេង�ីតេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករ្រគប្់រគងសរធាតុគីមី ស្រមាប់ឱ្យបណា� រ្រក�មហុ៊ននានា

េ្របី្របាស់ េដីម្បជំីរុញឱ្យមានករេ្រជីសេរសី និងេធ�ីលទ�កម�ថា� ្ំរជលក់ពណ៌ និងសរធាតុគីមី ែដលមានគុណភាពខ�ស់ 
និងមានផលប៉ះពល់ទប យកមកេ្របី្របាស់ក�ុងផលិតកម�វយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់។ ្រក�មហុ៊ននានា គួរ

ែត្រត�វបានត្រម�វឱ្យផ�ល់ប�� ីទិន�ន័យសុវត�ិភាពសមា� រៈដល់រដ� ភិបាល េដយធានានូវករផលិតនូវផលិតផលសេម��ក
បំពក់ែដលមានសុវត�ិភាព និងគា� នជាតិពុល។ េគាលករណ៍ ែណនាេំនះក៏គួរែតមានប��ូ លករែណនាលំម�ិតអំពីរេបៀប

បេង�ីតែផនករបង� រ និងេឆ�ីយតប េដីម្បកីត់បន�យេហតុករណ៍ែដលខុសពីកររពឹំងទុកេនេពលេ្រកយ។ 

ករអភិវឌ្ឍនវ៍សិ័យកតេ់ដរសេម��កបំពក ់

រដ� ភិបាលមានតួនាទីសំខន់ក�ុងករកំណត់េលីករអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់នាេពលអនាគត េដយ
បេង�ីតបរយិាកសបទប្ប��ត�ិែដលស្រមបស្រម�លដល់ករេធ�ីអន�រកលេឆា� ះេទរកករេ្របី្របាស់ និងផលិតកម�េដយ

និរន�រភាព ក�ុងវសិ័យវយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់។ តមរយៈបទប្ប��ត�ិរងឹមា ំករ្រត�តពិនិត្យតមដន និង
ករអនុវត�បទប្ប��ត�ិទងំេនាះ មានន័យថា រដ� ភិបាលអចេលីកទឹកចិត�តួអង�ក�ុងវសិ័យេនះឱ្យអនុវត�ទមា� ប់ែដលកន់ែត

មាននិរន�រភាពជាងមុន។ 

អនុសសន៍ទី១៖ ពិនិត្យេឡងីវញិេលីេសចក�ី្រពង្រកមស�ីពីបរសិ� ន និងធនធានធម�ជាតិ េដីម្បធីានាថាប��ត�ិ
នានាែដល្រគបដណ� ប់េលីករ្រគប់្រគងបរសិ� នឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងករអប់រឱំ្យមានករយល់ដឹងអំពីវសិ័យវយនភណ�

េនាះមិន្រតឹមែតមានលក�ណៈ្រគប្់រគាន់បុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ែថមទងំអចអនុវត�បានផងែដរ។ 

អនុសសន៍ទី២៖ េលីកកម�ស់ករអនុវត�ដំេណាះ្រសយផលិតកម�ស� តជាងមុន ដូចជា សហ្របាណភាព 

(symbiosis)ែផ�កឧស្សោហកម� េនក�ុងេរងច្រកវយនភណ�  និងកត់េដរសេម��កបំពក់ទងំអស់។ ករអនុវត�ទងំេនះ
នឹងជួយបេង�ីនភាពស័ក�ិសិទ�ៃនករេ្របី្របាស់ធនធាន និងកត់បន�យត្រម�វករវត�ុធាតុេដីម (ឧទហរណ៍ ទឹក ថាមពល 

វត�ុធាតុ សរធាតុគីមី) ែដលនឹងេដីរតួយ៉ាងសំខន់ក�ុងករកត់បន�យផលប៉ះពល់បរសិ� នអវជិ�មាន េកីតេចញពីផលិតកម�
ក�ុងវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់។ 

អនុសសន៍ទី៣៖ ចូលរមួជាមួយនឹងសម�័ន�ស� ប័នអន�រជាតិ ែដលេលីកកម�ស់ចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់្របកបេដយនិរន�រភាព 
ដូចជា សម�័ន�សេម��កបំពក់និរន�រភាព (Sustainable Apparel Coalition) ជាេដីម។ 

ករេលីកកម�ស់វសិ័យកតេ់ដរសេម��កបំពក ់

វធីិស�ស�មួយក�ុងចំេណាមវធីិស�ស�ល�បំផុតមួយចំនួន េដីម្បេីលីកកម�ស់និរន�រភាពៃនវសិ័យវយនភណ�  និង

កត់េដរសេម��កបំពក់េនកម�ុជា គឺករបំេពញតម ឬអនុវត�ឱ្យល�េលីសពីស�ង់ដរនិរន�រភាព េហយីផ្សព�ផ្សោយពីព័ត៌មាន
េនះេទដល់អ�កប�� ទិញ និងអ�កេ្របី្របាស់។ ទីផ្សោរក�ុង្រស�កអចជាេគាលេដស្រមាប់ករងរេនះបាន េដីម្បបីេង�ីនករ

យល់ដឹងរបស់អ�កេ្របី្របាស់ និងទំនុកចិត�មកេលីផលិតផលកម�ុជា។ 

អនុសសន៍ទី១៖ អនុវត�គេ្រមាងវ�ិ� បនកម� និងដកស់� កស�� ថា� កជ់ាតិ ស្រមាបម៉់ាកយេីហ “ផលិតេនកម�ុជា” 

េដីម្បដីក់េចញនូវស�ង់ដរអប្បបរមាែដលត្រម�វេដយ្របព័ន�ស� កស�� អន�រជាតិែដលមាន្រសប់ និងលក�ខណ� ត្រម�វ

ែផ�កបរសិ� នែដលកំពុងេលចេឡងីថ�ីៗេនក�ុងទីផ្សោរនាេំចញ។ 

អនុសសន៍ទី២៖ ទក់ទញអ�កេ្របី្របាស់វយ័េក�ងេនកម�ុជា តមរយៈករអនុវត� ឬករែកស្រម�លនូវទមា� ប់

េស��កពក់ខ�ះៗេនក�ុងបណា� ្របេទសអឺរ ៉ុប ដូចជាផ្សោរអនឡាញស្រមាប់សេម��កបំពក់សម័យបុរណ េសវខ�ីសេម��ក
បំពក់តមករចុះេឈ� ះ បណា� ល័យសេម��កបំពក់ ករបរចិ� គសេម��កបំពក់ ហងជួសជុលសេម��កបំពក់ ផ្សោរេដះដូរ
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សេម��កបំពក់ជាេដីម។ល។  

ករកសងករយល់ដឹង និងសមត�ភាព 

េដយសរ្រក�មហុ៊នផលិតជាេ្រចីនខ�ះចំេណះដឹង និងសមត�ភាពក�ុងករេរៀបចំ និងរក្សោករអនុវត�ករេ្របី្របាស់ 

និងផលិតកម�្របកបេដយនិរន�រភាព (SCP) ដូេច�ះ រដ� ភិបាលអចេធ�ីអន�រគមន៍ក�ុងករកត់បន�យចំណុចខ�ះខត
េនះ។ ករកសងចំេណះដឹង និងសមត�ភាពក�ុងវសិ័យេនះ េដីម្បធីានាបាននូវករេ្របី្របាស់ និងករផលិត្របកបេដយ

និរន�រភាព ដូចជាករដក់ឱ្យអនុវត�នូវេសដ�កិច�វលិជំុ និងករអនុវត�តមគំរូ 3R ជាេដីម គឺជាករេបាះជំហនដំបូងដ៏
សំខន់ េឆីម្បេីឆា� ះេទរកករសេ្រមចបាននូវករអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយនិរន�រភាពរយៈេពលែវងេនក�ុងវសិ័យេនះ។ 

អនុសសន៍ទី១៖ ព្រងឹងសមត�ភាព និង្របសិទ�ភាពៃន្រក�មករងរបេច�កេទសអន�រ្រកសួង (TWG) ស្រមាប់ករ
េ្របី្របាស់ និងករផលិត្របកបេដយនិរន�រភាព ជាពិេសស ក�ុងនាមជាេសវពិេ្រគាះេយាបល់្រគប្់រជ�ងេ្រជាយស�ីពី SCP 

ឧទហរណ៍ ទក់ទងនឹងបេច�កវទិ្យោ វធីិស�ស�្រគប់្រគង ករផលិតកន់ែតស� តជាងមុន ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញ ជា
េដីម ។ល។ 

អនុសសន៍ទី២៖ េកៀរគរមូលនិធិ េដីម្បសី្រមបស្រម�លឱ្យមានករ្រសវ្រជាវ/នវនុវត�ន៍ទក់ទងនឹងវធីិស�ស� SCP 

ថ�ីៗ ស្រមាប់អនុវត�េនក�ុងវសិ័យកត់េដរសេម��កបំពក់ ែដលមូលនិធិេនះអចេកៀរគរបានតមរយៈមូលនិធិទំនួល
ខុស្រត�វសង�មរបស់្រក�មហុ៊ន៕ 
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