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Développement (French 

Development Agency) 

ទ៊ីភ្នា កង់ារអភវិឌ្ឍនប៍ារ ាំង 

CCET 

IGES Centre Collaborating with 

UNEP on Environmental 

Technologies 

វទិាស្ថា ន IGES ្ហការជាម្យួអងគការ UNEP ត្ីពី
បពច្ចកវទិ្ាបរសិាា ន 

C&D Construction and Demolition ្ំណល់សាំណង ់

CCCSP 
Cambodian Climate Change 

Strategic Plan 

ផែនការយ ទធស្ថស្រសតឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាស
ធាត កម្ព ជា 

CEA 
Cambodia Environmental 

Association 
សមាគម្បរសិ្ថា នកម្ព ជា 

CER Certified Emission Reductions ការកាតប់នាយការបាំភ្នយឧសម័ន 

COMPED 
Cambodian Education and Waste 

Management Organization 
អងគការផកច្នាសាំរម្ និងការសិកាឆៅកម្ព ជា 

CRC Cambodian Red Cross កាកបាទរកហម្កម្ព ជា 

DANIDA 
Danish International 

Development Agency 
ភាន កា់រអភ្វិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិោណឺា ក 

DoE Department of Environment ម្នទ៊ីរបរសិ្ថា ន 

DoEYS 
Department of Education, Youth 

and Sports 
ម្នទ៊ីរអបរ់ ាំ យ វជន និងក៊ីឡា 

DEF 
Department of Economy and 

Finance 
ម្នទ៊ីរឆសដ្ឋកិនច និងហិរញ្ញ វតា  

DLMUPC 

Department of Land 

Management, Urban Planning, 

Construction and Cadastre 

ម្នទ៊ីរពរៀបចំ្ផដ្នដ្៊ី នគរបូន៊ីយកម្ម សាំណង ់និង
្ុរពិោ ី 

DoH Department of Health ម្នទ៊ីរស ខាភបិាល 

DoIH 
Department of Industry and 

Handicraft 
ម្នទ៊ីរឧសាហកម្ម និងសិបបកម្ម 

DPWT 
Department of Public Works and 

Transport 
ម្នទ៊ីរស្ថធារណការ និងដឹ្កជញ្ជូ ន 

EEE 
Electrical and Electronic 

Equipment 
ឧបករណ៍ឆអឡិនរតូនិក និងបរកិាា រអរគិ្នី 

E-Waste 
Waste Electrical and Electronic 

Equipment 
សាំណល់ឆអឡិនរតូនិក 

GCF Global Climate Fund ម្លូនិធិអាកាសធាត សាកល 
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GDP Gross Domestic Product ែលិតែលកា ងរសុកសរ ប (ែ.ស.ស) 

GHG Green-house Gas ឧសម័នែទះកញ្ចក ់

GIZ 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 

GmbH (German Corporation for 

International Cooperation 

GmbH) 

ទ៊ីភ្នា កង់ារអាលលឺម្ង៉ឆ់ដ្ើម្ប ៊ីកិនចសហរបតិបតតិការអនតរជាតិ 

GWP Global Warming Potential សកាា ន ពលឆឡើងកឆដា ផែនដ្៊ី 

HCW Healthcare Waste ្ំណល់ពីព្វាផថទាំ្ ុខភាព 

IGES 
Institute for Global 

Environmental Strategies 
វទិាស្ថា នព ើម្បយី ទធស្ថស្រសតបរសិ្ថា នសាកល 

IFAD 
International Fund for 

Agricultural Development 
ម្លូនិធិអនតរជាតិឆដ្ើម្ប ៊ីអភវិឌ្ឍនក៍សិកម្ម 

IFC 
International Finance 

Cooperation 
សហរបតិបតាិការហិរញ្ញ វតា អនតរជាតិ 

JCM Joint Crediting Mechanism យនតការឥណទានកាបនូរមួ្គាា  

JICA 
Japan International Cooperation 

Agency 
ភាន កា់រ្ហគ្បតិបតតិការអនតរជាតិជប នុ 

Kg Kilogram គ៊ីឡូរកាម្ 

KOICA 
Korea International Cooperation 

Agency 
ភាន កា់រ្ហគ្បតិបតតិការអនតរជាតិកូឆរ ៉

L Litre ល៊ីរត 

LGCC 
Local Governments and Climate 

Change 

រោឋ ភ្បិាលកនុងតំបន ់និងការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ 

MAFF 
Ministry of Agriculture, Forestry 

and Fisheries 
រកសួងកសិកម្ម រ កាា របមាញ់ និងឆនស្ថទ 

M/D Municipality and Districts រកុង ឬ រសុក 

MEF 
Ministry of Economy and 

Finance 
រកសួងឆសដ្ឋកិនច និងហិរញ្ញ វតា  

MFAT 
Ministry of Foreign Affairs and 

Trade (New Zealand) 
គ្ក្ួងការបរពទ្្ និងពាណិជជកម្ម (នូផវលព្ ង)់ 

MLMUPC 
Ministry of Land Management 

Urban Planning and Construction 
រកសួងពរៀបចំ្ផដ្នដ្៊ី នគរបូន៊ីយកម្ម និងសាំណង ់

MME Ministry of Mines and Energy រកសួងផរ ៉និងថាម្ពល 

MoC Ministry of Commerce រកសួងពាណិជជកម្ម 

MoE Ministry of Environment រកសួងបរសិ្ថា ន 

MoEYS 
Ministry of Education, Youth and 

Sports 
រកសួងអបរ់ ាំ យ វជន និងក៊ីឡា 

MoH Ministry of Health រកសួងស ខាភបិាល 
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MoI Ministry of Interior រកសួងម្ហាច្ែទ 

MoIH 
Ministry of Industry and 

Handicraft 
រកសួងឧសាហកម្ម និងសិបបកម្ម 

MPP Municipality of Phnom Penh ស្ថលារកុងភាាំឆពញ 

MSW Municipal Solid Waste សាំណល់រងឹទ៊ីរកុង 

MSWM 
Municipal Solid Waste 

Management 
ការរគបរ់គងសាំណល់រងឹទ៊ីរកុង 

MWMU Medical Waste Management Unit អងគភ្នពរគបរ់គងសាំណល់ឆវជជស្ថស្រសត 

NCCC 
National Climate Change 

Committee 
គណៈកមាម ធិការជាតិរគបរ់គងការផរបរបួលអាកាសធាត  

NCGG 
National Council on Green 

Growth 
គ្កុម្គ្បឹកាជាតិអភ្វិឌ្ឍនន៍បតង 

NCDD 

National Committee for Sub-

national Democratic 

Development 

រណឹៈកាម ធិការជាតិ្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍតម្ផបប     
គ្បជាធិបពតយយពៅថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ 

NCSD 
National Council for Sustainable 

Development 
រកុម្របឹកាជាតិអភវិឌ្ឍនឆ៍ោយន៊ីរភ្នព 

NGO Non-government Organisation អងគការម្និផម្នរោឋ ភបិាល 

NORAD 
Norwegian Agency for 

Development Cooperation 
ទី្ភាន កា់រនរ័ផវ្្គ្ាបកិ់ច្ច្ហគ្បតិបតតិការអភ្វិឌ្ឍ 

NSDP 
National Strategic Development 

Plan 
ផែនការយ ទធស្ថស្រសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ 

PA Provincial Administration រដ្ឋបាលឆេតត 

PFI Private Finance Initiative ការែតួច្ពែតើម្ហិរញ្ញ វតាុឯកជន 

PET Polyethylene Terephthalate បាល ទ្ិក PET ( បទឹ្ក្ុទ្ធថ្នល ) 

PDCA Plan-Do-Check-Action ផែនការ -ឆធវើ -រតួតពិនិតយ- សកម្មភ្នព 

POPs Persistent Organic Pollutants សារធាតុបំពុល្ររីាងគម្និាយបំផបក 

PPCA 
Phnom Penh Capital 

Administration 
រដ្ឋបាលរជធាន៊ីភាាំឆពញ 

PPCC Phnom Penh Capital City រជធាន៊ីភាាំឆពញ 

PPCH Phnom Penh Capital Hall ស្ថលារជធាន៊ីភាាំឆពញ 

PPUTMP 
Phnom Penh Urban Transport 

Master Plan 
ផែនការពម្ពលើការារ ឹកជញ្ជូ នកនុងរាជធានីភ្នពំពញ 

PPP Public-Private Partnership ភាពជាន រូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន 

PPSEZ 
Phnom Penh Special Economic 

Zone 
តំបនព់្ ឋកិច្ចពិព្្ភ្នពំពញ 

PSP Private Sector Participation ការនូលរមួ្ព៊ីវស័ិយឯកជន 

RGC Royal Government of Cambodia រជរោឋ ភបិាលកម្ព ជា 
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SDG Sustainable Development Goals ឆគាលឆៅអភវិឌ្ឍនឆ៍ោយន៊ីរភ្នព 

SIDA 

Swedish International 

Development Cooperation 

Agency 

ភាន កា់រ្ហគ្បតិបតដិការអភ្វិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ  ្ុយផអត 

SNAs Sub-national Authorities អាជាា ធរថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ 

STT Sahmakum Teang Tnaut (NGO) សមាគម្ធាងឆនា ត 

t tonne / metric ton (103kg) ឆនន 

UNCDF 
United Nations Capital 

Development Fund 
ម្លូនិធិអភ្វិឌ្ឍនម៍្លូធន្ហគ្បជាជាតិ 

UNDP 
United Nations Development 

Programme 
កម្មវធិ៊ីអភវិឌ្ឍនស៍ហរបជាជាតិ 

UNEP 
United Nations for Environment 

Programme 
កម្មវធិ៊ីបរសិ្ថា នសហរបជាជាតិ 

UNFCCC 
United Nations Framework 

Convention on Climate Change 

អន សញ្ញញ រកបខណឌ សហរបជាជាតិសា៊ីព៊ីការផរបរបួល
អាកាសធាត  

UNIDO 
United Nations Industrial 

Development Organization 
អងគការអភ្វិឌ្ឍនឧ៍្ាហកម្ម្ ហគ្បជាជាតិ 

UPWD 
Urban Poor Women 

Development 
អងគការអភ្វិឌ្ឍនស៍្រ ត្ីគ្កីគ្កកនុងទី្គ្កុង 

USAID 
United States Agency for 

International Development 
ទ៊ីភ្នា កង់ារ ស.រ.អ ឆដ្ើម្ប ៊ីអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ 

USD United States Dollar ដ្ លាល រអាឆម្រកិ 

WEEE 
Waste Electrical and Electronic 

Equipment 
សាំណល់ឆអឡិនរតូនិក និងបរកិាា រអរគិ្នី 

Yr Year ឆ្ន  ំ
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  អារម្ភក្ថា   
អារម្ភក្ថាននយទុ្ធសាស្តេដព្គប់ព្គងេណំលេ់ព្ាប់រាជធានភី្នំសពញ 

ពៅកនុងផែនការពម្ននការពគ្បើគ្បា្់ ីធលីរប្់រាជធានីភ្នពំពញ ផ លានច្កាុវ ិ្ ័យពៅ ល់ឆ្ន ២ំ០៣៥ រឺជាឯកសារតគ្ម្ង់
ទិ្្អភ្វិឌ្ឍនរ៍យឹៈពពលម្ធយម្-ផវងរប្់រាជធានីភ្នពំពញ ផ លានពរលពៅកសាងទី្គ្កុងពនេះឱ្យកាល យជាម្ជឈម្ណឌ លនពោបាយ 
ព្ ឋកិច្ចពាណិជជកម្ម វបបធម្ ៌គ្បកបពោយ្កាដ នុពលគ្បកតួគ្បផជង ជាម្យួការអភ្វិឌ្ឍម្យួគ្បកបពោយវឌ្ឍនភាព ្ម្ធម្ ៌និង
ចី្រភាព។ ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្បាននូវច្កាុវ ិ្ ័យពនេះ រឺគ្តូវពឹងផែែក្ំខានព់លើការពរៀបចំ្ខលួនជារប្់គ្បជាពលរ ឋាន ក់ៗ  និង្ងគម្ជាតិ
កនុងផែនកជាពគ្ច្ើន  ផ លវ ិ្ ័យគ្របគ់្រង្ំណល់នឹងព ើរតនួាទី្ោ ង្ំខាន ់កនុងការកសាង្ងគម្ម្យួគ្បកបពោយចី្រភាព។ 

គ្្ព ៀងរន ពៅនឹងទី្គ្កុងពែសងៗពទ្ៀតផ រ ការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹផតងផតជាបញ្ា គ្បឈម្ ៏្ ំខានម់្យួ្គ្ាប ់    
រាជធានីភ្នពំពញ។  ូច្ផ លបានពនយល់ពៅកនុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពនេះ បរាិណ្ំរាម្ផ លបានចាកព់ចាលពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្គ្បចាំ
ផខ បានពកើនពទ្វ ងកនុងរយឹៈពពលម្យួទ្្វតសរចុ៍្ងពគ្កាយពនេះ ពោយកតត ជាពគ្ច្ើន ូច្ជាឹៈ កំពណើ នគ្បជាជន កំពណើ នព្ ឋកិច្ច 
ការផ្លល ្់បតូររច្នា្ម្ពន័ធឧ្ាហកម្ម និងរបតន់នការរ្់ពៅ។ ខណឹៈរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ បានកំពុងខិតខំគ្បឹងផគ្បងោ ងពគ្ច្ើន
កនុងការពរៀបចំ្គ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ការពោេះគ្សាយពលើបញ្ា ការពកើនព ើងនន្ំណល់ រំ៏ហុកពនេះ រឺជាកិច្ចការ ៏
លំបាកម្យួ។ ការគ្បម្លូ ការ ឹកជញ្ជូ ន និងការចាកព់ចាល្ំរាម្គ្តូវផតពគ្ងឹង ប ផុនតពរលការណ៍ ៣R (ការកាតប់នាយ ការពគ្បើ
គ្បា្់ព ើងវញិ និងផកនច្ន្ំណល់) និងគ្តូវជំរញុការទុ្កោក់្ ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវែងផ រ តម្រយឹៈកិច្ច្ហគ្បតិបតតិការននគ្រប់
ភារីពាកព់ន័ធផ លបពងាើត្ំណល់ទាងំអ្់រន ។ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញឆ្ន ២ំ០១៨-២០៣៥ គ្តូវបានពរៀបចំ្ព ើង 
ព ើម្បពីឆលើយតបពៅនឹងតគ្មូ្វការទាងំពនេះ តម្រយឹៈកម្មវធីិ និង្កម្មភាពគ្្បពៅតម្ច្កាុវ ិ្ ័យ ពប្កកម្ម និងពរលពៅរមួ្      
ម្យួ។ ឯកសារពនេះ រឺជាលទ្ធែលននកិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បងរមួ្រន រប្់អនកពាកព់ន័ធទាងំអ្់ ផ លចូ្លរមួ្កនុងការគ្របគ់្រង្ំណល់
គ្បចានំថងពីអងគភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ ម្នទីរពាកព់ន័ធ រ ឋបាលខណឌ  និង្ាា ត ់វ ិ្ ័យឯកជន អងគការពគ្ៅរោឋ ភ្បិាល និងគ្រឹេះសាា ន
អបរ់។ំ ជាម្យួរន ពនេះផ រ វាានពរលបំណងបញ្ជ កអំ់ពីតនួាទី្ និងការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវរប្់ភារីពាកព់ន័ធ ព ើម្បឱី្យភារីនីម្យួៗ
អាច្ចាតវ់ធិានការជាកផ់្តង ពហើយបំពពញនូវទំ្នួលខុ្គ្តូវរប្់ខលួនចំ្ពពាេះពកមងជំនានព់គ្កាយ វា្ំខាន់ណា្់ ផ លពយើង       
ាន ក់ៗ ចាបព់ែតើម្ពធវើអវីផ លពយើងអាច្ពធវើបាន។ 

រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ នឹងបនតោកអ់ាទិ្ភាពខព្ ់កនុងការពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើងនូវព្វាគ្របគ់្រង្ំណល់រងឹ តម្រយឹៈការ       
អនុវតតន៍្កម្មភាព ផ លគ្តូវបានបញ្ចូ លកនុងវ ិ្ ័យ្ំខាន់ៗទាំង៥ននយុទ្ធសាស្រ្ត និងតម្រយឹៈការ្គ្ម្ប្គ្មួ្ល និងការ
្ហការោ ងជិត ន្ិទ្ធជាម្យួភារីពាកព់ន័ធ។ ជាពិព្្ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញនឹងពធវើការោ ងជិត ន្ិទ្ធជាម្យួរ ឋបាលខណឌ  
ផ លបានទ្ទ្ួលនូវទំ្នួលខុ្គ្តូវថមីៗកនុងការអនុវតតនព៍្វាកម្មគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពៅកនុងផ ន្ម្តាកិច្ចរប្់ខលួនកនុង   
បរបិទ្ននការពធវើវមិ្ជឈការកនុងវ ិ្ ័យពនេះ។ 

ជាចុ្ងពគ្កាយ តងនាម្គ្កុម្គ្បឹការាជធានីភ្នពំពញ និងអភ្បិាលននរណឹៈអភ្បិាលរាជធានីភ្នពំពញ ខាុ ំ្ូម្ផថលងអំណររុណ
ច្ំពពាេះអងគការបរសិាា ន្ហគ្បជាជាតិ (UN Environment) វទិ្ាសាា ន IGES ្ហការជាម្យួ អងគការ UNEP ត្ីពីបពច្ចកវទិ្ា
បរសិាា ន (CCET) កម្មវធីិ្ម្ពន័ធភាពផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុកម្ពុជា (CCCA) អងគការ Nexus ្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍ និងភារីទាងំអ្់
ផ លបានចូ្លរមួ្កនុង ំពណើ រការ និងឧបតាម្ភពលើការពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ្តពនេះរហូតទ្ទ្លួបានលទ្ធែលជាផែលផ្លា នាពពលពនេះ និង្ូម្
អំពាវនាវឱ្យានកិច្ច្ហការពីគ្របភ់ារីពាកព់ន័ធទាងំអ្់ ព ើម្បពីឆ្ព េះពៅអនុវតតយុទ្ធសាស្រ ត្ ពធវើឱ្យទី្គ្កុងសាែ ត ានអនាម្យ័ និង
គ្បកបពោយចី្រភាពបរសិាា ន។    
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ការអនុវតតនក៍ារគ្របគ់្រង្ំណល់ ល៏ែម្យួ រឺគ្តូវបពញ្ច ៀ្នូវការជេះឥទ្ធិពលអវជិជានទាងំឡាយពៅពលើ្ុខភាពម្នុ្ស 
្តវ និងបរសិាា ន គ្ពម្ទាងំរមួ្ចំ្ផណកកនុងការផកនច្នធនធានពី្ំណល់ែងផ រ។ តម្រយឹៈរបាយការណ៍បរសិាា នរប្់អងគការ
្ហគ្បជាជាតិ ដ្ីពី “ ំពណើ រពឆ្ព េះពៅរកពពិភ្ពផ លរម នការបំពុល” បានផច្ងថ្ន កំហាតបងផ់ែនកព្ ឋកិច្ចពីការគ្របគ់្រង្ំរាម្
្ំណល់ទូ្ពៅពោយម្និបានគ្តឹម្គ្តូវានតនម្លរិតជាទឹ្កគ្បាករ់ហូត ល់ជាង ២០០ពកា ិ ុលាល អាពម្រកិ កនុងម្យួឆ្ន ំៗ ។ ចំ្ពពាេះ
គ្បពទ្្ផ លានគ្បាកចូ់្លទាប និងម្ធយម្ ជាទូ្ពៅការគ្របគ់្រង្ំណល់គ្តូវបានចូ្លរមួ្ចំ្ផណកពី្ំណាកអ់នកពរ ើ្ ្ំណល់
ពអតចាយជាលកាណឹៈពគ្ៅគ្បពន័ធ ផ លានចំ្ននួគ្បផហល ១៥លាននាក ់ ពៅទូ្ទាងំពិភ្ពពលាក។ ខណឹៈពកួពរនារំន គ្បម្លូ
យក្ំណល់ានតនម្លពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពហើយជាពរឿយៗពកួពរផតរ្់ពៅកនុង្ភាពបរសិាា នម្និ្ម្រម្យ និងាយទ្ទ្លួ
រងពគ្រេះថ្នន កជ់ាពគ្ច្ើន។ ្ភាបរសិាា នននអងគការ្ហគ្បជាជាតិកាលពីឆ្ន ២ំ០១៧ ពៅឯកិច្ចគ្បជំុពលើកទី្៣រប្់ខលួន កប៏ាន្វេះផ្វង
ពោេះគ្សាយបញ្ា គ្របគ់្រង្ំណល់គ្បកបពោយចី្រភាពបរសិាា ន  ធានាបាននូវកិច្ចរពំារ្ុខភាពម្នុ្ស និងបរសិាា ន។ ជាកិច្ច
ពឆលើយតបម្យួរប្់រ ឋបាលថ្នន កគ់្កុងពៅនឹងបញ្ា ទាងំពនេះ ការពរៀបច្ំនូវយុទ្ធសាស្រ្ដ និងផែនការ្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់
្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញឆ្ន ២ំ០១៨-២០៣៥ បានោកព់ច្ញនូវរនលង ព៏ពញពលញម្យួ្គ្ាបគ់្របភ់ារីពាកព់ន័ធពៅកនុងរាជធានី
ភ្នពំពញ កនុងការរបួរមួ្ជំនេះបញ្ា គ្បឈម្ទាងំឡាយ ផ លានពៅកនុងការអនុវតតន៍ការារគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹនាពពល     
បច្ចុបបននពនេះ។ តងនាម្ឱ្យអងគការបរសិាា ន្ហគ្បជាជាតិ ្ងឃមឹ្ និងពជឿជាកថ់្ន ផែនការពនេះនឹងអាច្ពធវើឱ្យរាជធានីភ្នពំពញ
្ពគ្ម្ច្បានពជារជ័យពៅកនុងការគ្រប់គ្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹគ្បកបពោយចី្រភាពបរសិាា ន គ្ពម្ទាំងចំ្ពណញផែនកព្ ឋកិច្ច 
្ុខភាព និងបរសិាា នែងផ រ។ 
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 ូច្រន ពៅនឹងបណាដ ទី្គ្កុងរកីលូតលា្់រហ័្ នទ្ពទ្ៀតពៅទ្វីបអា្ីុ រាជធានីភ្នពំពញកំពុងគ្បឈម្នឹងបញ្ា ោ ងពគ្ច្ើន
ពៅកនុងការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹរប្់ខលួន។ ម្ជឍម្ណឌ ល្ហគ្បតិបតតកិារបរសិាា ន CCET ននវទិ្ាសាា ន IGES និងអងគការ 
UNEP បានពគ្ជើ្ពរ ើ្ រាជធានីភ្នពំពញជាទី្គ្កុងពរលពៅ ំបងូម្យួ ព ើម្ប ី្ ហការពរៀបចំ្នូវយុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ្កម្មភាព
គ្របគ់្រង្ំណល់ ពោយផែែកពលើវធីិសាស្រ ត្គ្របគ់្រង្ំណល់តម្ផបបច្គ្ម្ុេះ។ តម្រយឹៈការពបតជាា ចិ្តតោ ងម្តុា ំ និងការចូ្ល
រមួ្ោ ង្កម្មរប្់ម្ស្រនតី និងថ្នន ក ឹ់កនារំ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ពធវើឱ្យយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការ្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ឆ្ន ំ
២០១៨-២០៣៥ ពនេះគ្តូវបានបពងាើតព ើងពោយពជារជយ័ ពោយានការ្គ្ម្ប្គ្មួ្ល និងការគ្តួតពិនិតយរប្់ម្នទីរពាកព់ន័ធ 
និងតំណាងម្កពីបណាដ រ ឋបាលខណឌ  វ ិ្ ័យឯកជន អងគការពគ្ៅរោឋ ភ្បិាល និងសាកលវទិ្ាល័យ។  

យុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ្កម្មភាពពនេះ គ្តូវបានបពងាើតព ើងតម្រយឹៈ ំពណើ រការពិពគ្រេះពោបល់រយឹៈពពល២ឆ្ន  ំ ពោយ
បានបាា ញនូវបញ្ា គ្បឈម្ននការគ្របគ់្រង្ំណល់្ំខាន់ៗ  គ្ពម្ទាងំបាា ញពីច្កាុវ ិ្ ័យ ពប្កកម្ម ពរលពៅ និងទិ្្ពៅ
្គ្ាបគ់្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹឱ្យបានកានផ់តគ្បព ើ្រព ើង ពហើយពរៀបចំ្ជាផែនទី្បាា ញែលូវ្គ្ាប់្ កម្មភាពរមួ្ែង
ផ រ   ល់គ្រប់ភារីពាក់ព័នធនានាពឆ្ព េះពៅរកការ្ពគ្ម្ច្បាននូវគ្រប់គ្រងធនធានគ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព  និងចី្រភាពពៅកនុង     
រាជធានីភ្នពំពញ។ កម្មវធីិ និងវធីិសាស្រ ត្ផ លបានកំណតព់ៅកនុងយុទ្ធសាស្រ ដ្ពនេះ ឈរពលើវធីិសាស្រ ត្វភិារគ្របគ់្ជុងពគ្ជាយ គ្ពម្
ទាងំគ្រប ណដ បគ់្របជំ់ហានននផខស្ាវ កគ់្របគ់្រង្ំណល់តងំពីការគ្បម្លូ្ំរាម្ ការពែទរ ការពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្ម្ំណល់ និងការ
ចាកព់ចាល្ំរាម្ ពោយបានរមួ្បញ្ចូ លនូវរហូំរគ្បពភ្ទ្្ំណល់រងឹពែសងៗជាពគ្ច្ើនរមួ្ាន ្ំណល់រងឹទី្គ្កុង ្ំណល់ឧ្ាហកម្ម 
្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ ្ំណល់្ំណង ់ ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក និងបរកិាា រអរគិ្ នីពែសងៗពទ្ៀត។ វសិាលភាពននអភ្បិាលកិច្ច
ទូ្លំទូ្លាយគ្តូវបានបញ្ជ កថ់្នានសារឹៈ្ំខានោ់ ងខាល ងំែងផ រ ពគ្ៅពី ំពណាេះគ្សាយបពច្ចកពទ្្ ព ើម្បធីានាថ្នព្វា្ំណល់
ាននិរនតរភាពកនុងរយឹៈពពលផវង តម្រយឹៈយនតការរគំ្ទ្ផែនកហិរញ្ញ វតាុ ពរលនពោបាយលែ គ្កបខណឌ សាា បន័គ្តឹម្គ្តូវ និងការ
គ្តួតពិនិតយច្ា្់លា្់។ វទិ្ាសាា ន CCET ្ងឃមឹ្ថ្ន យុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ្កម្មភាពពនេះ នឹងព ើរតនួាទី្ជាជំហាន ំបងូ ៏
្ំខានម់្យួ្គ្ាបគ់្បជាពលរ ឋកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ពឆ្ព េះពៅរកការបពងាើត្ងគម្ម្យួគ្បកបពោយចី្រភាព។ 
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នាយក ននម្ជឍម្ណឌ ល្ហគ្បតិបតតិការបរសិាា ន 
ននវទិ្ាសាា ន IGES និងអងគការ UNEP (CCET)  
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អងគការ Nexus ្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍ រឺជាអងគការម្និរកគ្បាកចំ់្ពណញ និងជាន រូហិរញ្ញ វតាុ ផ លផ វ្ងរក ំពណាេះគ្សាយ
បញ្ា កនុងគ្្ុក ព ើម្បពីឆ្ព េះពៅរកពរលពៅអភ្វិឌ្ឍនគ៍្បកបពោយចី្រភាព។ អ្់រយឹៈពពលជាង ៨ឆ្ន  ំម្កពហើយ អងគការ Nexus 
បានែតល់នូវភាពជំនាញ និងធនធាន ព ើម្បរីគំ្ទ្ពគ្ងីករពគ្ាងអភ្វិឌ្ឍនក៍ារបំភាយឧ ម្័នកាបនូតិច្ពៅកនុងតំបនអ់ា្ីុអាពរនយ។៍  
អងគការ Nexus  ំបងូបងែ្់បានចាបព់ែតើម្ពៅកនុងគ្ពេះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា ពោយានពរលពៅបពងាើតឱ្យាន្ម្ធម្ព៌ៅកនុងការ
ទ្ទ្លួបានឥណទានកាបនូ និងពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងអំពីការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ។ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញឆ្ន ២ំ០១៨-២០៣៥ រឺជាលទ្ធែលននកិច្ច
្ហការ ផ លានការរគំ្ទ្ពីកម្មវធីិ្ម្ពន័ធភាពផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុកម្ពុជា (CCCA) តម្រយឹៈភាពជាន រូជាម្យួនឹងរ ឋបាល
រាជធានីភ្នពំពញ និងវទិ្ាសាា ន IGES /វទិ្ាសាា ន IETC ននអងគការ UNEP។ អងគការ Nexus បានរមួ្ចំ្ផណកកនុងការគ្បម្លូែតុ ំ
អនកពាកព់ន័ធ និង្គ្ម្ប្គ្មួ្លកិច្ចពិភាកាផ លចាបំាច្់្ គ្ាបក់ារពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ ត្ពនេះ។ ពរលបំណង ំបងូរប្់ពយើង រឺ
ព ើម្បសីាត រព ើងវញិនូវបញ្ា ននការគ្របគ់្រង្ំណល់ទី្គ្កុង ពៅកនុងរពបៀបវារឹៈននការអភ្វិឌ្ឍទី្គ្កុង និងព ើម្បពីលើកទឹ្កចិ្តតឱ្យាន
កិច្ច្ហការរវាងភារីពាកព់ន័ធពែសងៗ។ យុទ្ធសាស្រ ត្ពនេះ ានពរលពៅែតល់្កម្មភាព្កម្មកនុងរយឹៈពពលខលី ម្ធយម្ និងយូរ
អផងវង និងព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការពគ្បើគ្បា្់ធនធានគ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព ្គ្ាបក់ារអនុវតតនក៍ារគ្របគ់្រង្ំណល់គ្បកបពោយ
និរនតរភាពពៅរាជធានីភ្នពំពញ។ 

ពយើងខាុ ំ្ងឃមឹ្ថ្ន ្កម្មភាពច្ម្បងៗទាងំ៥ផ លបានគ្ពម្ពគ្ពៀងរន  នឹងគ្តូវបានពោេះគ្សាយគ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព 
បពញ្ច ៀ្បានពហតុប េះពាល់បរសិាា នពីគ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់ និងអាច្្ពគ្ម្ច្បានពរលពៅម្យួចំ្ននួននផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
ផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៤-២០២៣ និងយុទ្ធសាស្រ ត្អភ្វិឌ្ឍនន៍បតងឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ ្គ្ាបគ់្បពទ្្កម្ពុជា។ 

្កម្មភាពរមួ្រន ទាងំពនេះ បានឆលុេះបញ្ច ំងពីច្កាុវ ិ្ ័យច្ា្់លា្់រប្់រាជធានីភ្នពំពញ ពឆ្ព េះពៅជាទី្គ្កុងផ លានការ
អភ្វិឌ្ឍគ្បកបពោយចី្រភាព និងនបតងជាកជ់ាម្និខាន។ 
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ជំពកូទី១  សេចក្ដសី្ីើមនៃយទុធសាស្រេ ី
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 ១ .   តព្ម្ូវការនូវយុទ្ធសាស្តេដព្គប់ ព្គងេំណល់    

ភ្នពំពញ ជារាជធានីននគ្ពេះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា ្ពគ្ម្ច្បាននូវកំពណើ នព្ ឋកិច្ចោ ងឆ្ប់រហ័្កនុងរយឹៈពពលប ុនាម ន
ទ្្វតសរចុ៍្ងពគ្កាយពនេះនាមំ្កនូវភាពរងុពរឿង ពហើយគ្បជាពលរ ឋានជីវភាពរ្់ពៅលែគ្បព ើ្រព ើង។ ពទាេះបីជាោ ងណាកព៏ោយ 
ការអភ្វិឌ្ឍព្ ឋកិច្ច ឆ៏្បរ់ហ័្ រមួ្នឹងការរកីលូតលា្់វ ិ្ ័យឧ្ាហកម្ម និងទី្គ្កុងនាឱំ្យានការផ្លល ្់បតូរឥរោិបទ្រ្់ពៅ
រប្់គ្បជាពលរ ឋពធវើឱ្យបរាិណ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹានការពកើនព ើងោ ងឆ្បរ់ហ័្ ូច្រន ែងផ រ ផ លបងាឱ្យានបញ្ា  ល់
្ុខភាពសាធារណឹៈ បរសិាា ន និងរំរាម្កំផហង ល់ធនធានែងផ រ។ 

តម្រយឹៈឯកសារយុទ្ធសាស្រ ដ្ពិសាដ រ បរាិណ្ំណល់រងឹកនុងរាជធានីភ្នពំពញផ លបពញ្ចញ្របុគ្បចាឆំ្ន ាំនគ្បាណ
១លានពតន កនុងម្យួឆ្ន  ំ ពហើយគ្តូវបាន ឹកយកពៅចាក់ពចាលពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ានគ្បាណជាង ៧០០.០០០ពតន 
ប ពុណាណ េះកនុងឆ្ន  ូំច្រន ។ ពោយផ ក ទី្លានចាក់្ ំរាម្រាជធានីភ្នពំពញទ្ទ្លួ្ំណល់គ្បាណ ២.០០០ពតន ពីខណឌ ចំ្ននួ១២ 
កនុងម្យួនថង។ តម្រយឹៈកិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បងរប្់សាលារាជធានីភ្នពំពញកនុងការផកលម្ែគ្បព័នធគ្បម្ូល្ំណល់ ពធវើឱ្យបរាិណ
្ំរាម្ ផ លយកពៅចាកព់ៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ានការពកើនព ើងជាបនដបនាទ បព់ៅកនុងទ្្វតសរចុ៍្ងពគ្កាយពនេះ (គ្ក្ួងបរសិាា ន
ឆ្ន ២ំ០១៥)។ ពទាេះជាោ ងណាកព៏ោយ ការគ្រប ណត បព់លើព្វាកម្មគ្បម្លូ្ំណល់ានពៅគ្តឹម្ផតតំបនទី់្គ្បជំុជនរាជធានី
ភ្នពំពញ ខណឹៈពពលផ លការបពញ្ចញ្ំរាម្ពចាល និងការគ្បម្លូគ្តូវបានពធវើព ើងពៅានកគ្ម្តិពៅព ើយ បងាឱ្យវតតានននរំនរ
្ំរាម្អនាធិបពតយយានការពកើនព ើងកនុងទ្ីគ្កុង  ការពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្ម  និងការទុ្កោក់្ ំណល់ចុ្ងពគ្កាយម្ិនបានលែ និង្ម្
គ្្បតម្លកាណឹៈបរសិាា នពៅព ើយ។ 

ពោយការអនុវតតនត៍ម្ពរលការណ៍ ៣ផអ រ (ការកាតប់នាយ ការពគ្បើព ើងវញិ និងការផកនច្ន្ំណល់) ពៅានកគ្ម្តិពៅ
ព ើយ ជាពហតុពធវើឱ្យទី្លានចាក់្ ំរាម្ពៅខណឌ  ពាា  ផ លជាទី្កផនលងពរយក្ំរាម្ពីរាជធានីភ្នពំពញម្កចាកព់ចាលពៅទី្ពនាេះ
កំពុងគ្បឈម្នឹងកតត ពែសងៗ ផ លបណាដ លម្កពីរហូំរនន្ំណល់ គ្ពម្ទាងំថយ្ម្តាភាព ដ្ុករប្់វាោ ងឆ្បរ់ហ័្។ ជា
លទ្ធែល វធិានការទ្បស់ាា តែ់លប េះពាល់អវជិជាន ល់្ុខភាពម្នុ្ស ្តវ និងបរសិាា នម្យួចំ្ននួ គ្តូវបានយកចិ្តតទុ្កោក់
តិច្តចួ្ ពបើពគ្បៀបពធៀបពៅនឹងការរកានិរនតរភាព ំពណើ រការទី្លានចាក់្ ំរាម្។ រពតត  ីធំៗ គ្តូវបានសាង្ងត់ម្ផបបសាម្ញ្ញ
្គ្ាបច់ាក់្ ំរាម្ គ្ពម្ទាងំានការផថទា ំ និងយកចិ្តតទុ្កោកព់ៅានកគ្ម្តិពៅព ើយ  ូច្ជា ម្និានការពរៀបចំ្ចាក ី់គ្រប 
រម នគ្បពន័ធគ្របគ់្រងអរគីភ្យ័ រម នគ្បពន័ធគ្បម្លូឧ ម្័នទី្លាន និងរម នគ្បពន័ធគ្បគ្ពឹតតកម្មទឹ្ក្ំអយុពីទី្លានចាក់្ ំរាម្។ 

ការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹម្និបានគ្តឹម្គ្តូវ បាននិងកំពុងចាបព់ែតើម្បងាែលប េះពាល់ពលើ្ុខភាពសាធារណឹៈ គ្បពន័ធ
ពអកូ ូ្ីុ រមួ្ចំ្ផណកកនុងការបំពុលបរោិកា្ ទឹ្ក  ី និងខយល់ គ្ពម្ទាងំរំរាម្កំផហង ល់និរនដរភាពធនធានធម្មជាតិ និងការ
អភ្វិឌ្ឍព្ ឋកិច្ចែងផ រ។ 

តម្រយឹៈច្កាុវ ិ្ ័យជាសាកល ្ហរម្នអ៍នតរជាតិបានគ្ពម្ពគ្ពៀងរន ពលើកិច្ចគ្ពម្ពគ្ពៀងអនតរជាតិ្ំខាន់ៗ ពីរ រឺកិច្ចគ្ពម្
ពគ្ពៀងទី្គ្កុងបា រ ី្  ត្ីពីអាកា្ធាតុ និងពរលពៅអភ្វិឌ្ឍនគ៍្បកបពោយចី្រភាព (SDGs) ផ លែដល់ជាគ្តីវ ិ្ ័យ្គ្ាបក់ារពធវើ
ព្ច្កដី្ពគ្ម្ច្ចិ្តតកនុងគ្កបខណឌ ថ្នន កម់្លូោឋ នថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន កស់ាកល។ ការពរៀបចំ្្ងគម្ម្យួឱ្យានការបំភាយកាបនូតិច្ 
ការពគ្បើគ្បា្់ធនធានគ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព និងចី្រភាព រឺជាភាពចាបំាច្់្គ្ាបគ់្បពទ្្ទាងំអ្់ និងទី្គ្កុងនានារមួ្ទាងំ        

សេចក្ដីសផ្សដើម្ននយទុ្ធសាស្តេដ 
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រាជធានីភ្នពំពញែងផ រ ព ើម្បទី្ទ្លួបានភាពច្គ្មុ្ងច្ពគ្ម្ើនគ្បកបពោយចី្រភាព្គ្ាបគ់្បជាពលរ ឋរប្់ខលួន គ្ពម្ទាងំព ើរតនួាទី្
 ៏្ ំខានក់នុងវ ិ្ ័យគ្របគ់្រង្ំណល់។ 

កូនពៅជំនានព់គ្កាយរប្់ពយើងអាច្រកីរាយ និងទ្ទ្ួលបានអតាគ្បពោជន៍ពីបរសិាា នធម្មជាតិអាគ្្័យពលើ្ម្តាភាព
រប្់ពយើងទាងំអ្់រន  រាបច់ាបពី់បុរគលាន ក់ៗរហូត ល់្ងគម្ជាតិទាងំម្ូលតម្រយឹៈការពរៀបចំ្ពែសងៗ ព ើម្បផី្លល ្់បតូ ររពបៀប
របបរ្់ពៅ ឥរោិបថ និងគ្បពន័ធ្ងគម្រប្់ពយើង ្នពៅកាតប់នាយបនទុកពលើបរសិាា នឱ្យបានជាអតិបរា។ ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្
ពរលពៅពនេះ ពយើងម្និគ្តឹម្ផតពិនិតយព ើងវញិនូវគ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់បច្ចុបបននប ុពណាណ េះពទ្ ប ុផនតគ្តូវពិនិតយទាងំផខស្ាវ កន់ន
តនម្លធនធានទាងំម្លូពទ្ៀតែងផ រ។ ចំ្ណុច្្ំខានរឺ់ថ្ន ពតើគ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់គ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព និងចី្រភាពអាច្
គ្តូវបានបពងាើតព ើងោ ង ូច្ពម្ដច្ ពហើយគ្តូវានអនកពាកព់ន័ធពែសងៗណាខលេះ ព ើម្បជំីរញុ្កម្មភាពនានាពឆលើយតបនឹងបញ្ា គ្បឈម្ 
ពែសងៗ។ 

ទាកទ់្ងនឹងបញ្ា ពនេះ រ ឋបាលរាជធានីភ្នំពពញបានពធវើការជាម្យួភារីពាកព់ន័ធ ព ើម្បបីពងាើតយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការ
្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ ពោយានពរលបំណងកំណតទិ់្្ពៅគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ និងពលើកកម្ព្់ការអភ្វិឌ្ឍ
គ្កបខណ័ឌ ពរលនពោបាយគ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព។ ការពរៀបចំ្នូវយុទ្ធសាស្រ ត្គ្របគ់្រង្ំណល់ពនេះ រឺផែែកពៅពលើវធីិសាស្រ ត្
គ្របគ់្រង្ំណល់រមួ្ ផ លផ វ្ងរក ំពណាេះគ្សាយពៅពលើ្ំណល់គ្របទ់្គ្ម្ងទ់ាងំអ្់ (្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ្ំណល់រាវ/ទឹ្ក
ែ្ុយ និងការបំភាយឧ ម្័ន) ពោយពផ្លត តជា្ំខានព់លើ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ប ផុនតកគ៏្រប ណត បព់លើ្ំណល់ពែសងៗពទ្ៀតពៅកនុង

អាណតតិរប្់រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ។ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញឆ្ន ២ំ០១៨ - ២០៣៥ រឺជាលទ្ធែល ំបងូ
ននរំនិតែតួច្ពែតើម្ពនេះ ពហើយជាឯកសារច្កាុវ ិ្ ័យ និងជាម្រគុពទ្្កយុ៏ទ្ធសាស្រ ត្ ព ើម្បពីោេះគ្សាយបញ្ា ្ំខាន់ៗ  តគ្មូ្វការ និង
បញ្ា គ្បឈម្នានា ផ លគ្តូវបានែារភាជ បជ់ាម្យួនឹងការារគ្របគ់្រង្ំណល់ គ្ពម្ទាងំពធវើការបពងាើនការយល់ ឹងកនុងចំ្ពណាម្
ភារីពាកព់ន័ធ្ំខាន់ៗ  ពឆ្ព េះពៅ្ពគ្ម្ច្ឱ្យកាល យជារាជធានីគ្បកបពោយធនធាន គ្ប្ិទ្ធភាព និងនិរនដរភាព។ 

កម្មវធីិ និងវធីិសាស្រ ដ្ពៅកនុងយុទ្ធសាស្រ ដ្ពនេះ ម្និគ្តឹម្ផតព ើម្បពីធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើង ល់ព្វាកម្មគ្របគ់្រង្ំណល់បច្ចុបបនន
តងំពីការគ្បម្លូ្ំណល់ ការផកនច្នពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្ម និងចាកព់ចាលពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ពនាេះពទ្ ពហើយផថម្ទាងំធានាឱ្យបាននូវ
ចី្រភាពព្វាកម្មគ្របគ់្រង្ំណល់ ពោយធានាឱ្យបាននូវហិរញ្ញ វតាុ  ភាពបពងាើតថមី និងបនដភាពរកីច្ពគ្ម្ើនតម្រយឹៈវ ដគ្របគ់្រង
គ្បកបពោយបរោិបន័ន និងពទ្ៀងទាត ់គ្ពម្ទាងំានការតម្ោន និងគ្តួតពិនិតយព ើងវញិពៅតម្ ំណាកក់ាល។ 

 ២.  ការក្ំណត់ទ្ីតា ំង ននយុទ្ធសាស្តេដ និងផផ្សនការេក្ម្មភាពព្គប់ ព្គងេំណល់   
 

២.១. ភាពព្េបសៅនឹងសោលនសោបាយថាន ក្ជ់ាតិ និងថាន ក្់សព្កាម្ជាតិ 

យុទ្ធសាស្រ្ដពនេះគ្តូវបានពរៀបច្ំពៅតម្តគ្មូ្វការ និងអាទិ្ភាពរប្់រ ឋបាលគ្របគ់្រង្ំណល់ននរាជធានីភ្នពំពញ និងបំពពញ
ពៅនឹងពរលនពោបាយគ្រឹឹៈននការអភ្វិឌ្ឍទី្គ្កុង ផ លោកព់ច្ញជាសាធារណឹៈនូវផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្ដពៅពលើវ ិ្ ័យ្ំខាន់ៗ  
ផ លពាកព់ន័ធរន ម្យួចំ្ននួ។ កិច្ចគ្បឹងផគ្បងពនេះ គ្តូវបានោកប់ញ្ចូ លពៅកនុងកិច្ចគ្ពម្ពគ្ពៀងពរលនពោបាយកនលងម្ករមួ្ាននូវ 
ច្កាុវ ិ្ ័យ ពរលពៅ និង្កម្មភាព ផ លគ្តូវបានតក់ផតង្គ្ាបព់រលនពោបាយគ្បគ្ពឹតតពៅទាងំពៅថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន ក់
ពគ្កាម្ជាតិ ព ើម្បធីានានូវភាពគ្្បរន ននពរលនពោបាយ និងជាម្រគុពទ្ទ្ក៍្ គ្ាបភ់ារីពាកព់ន័ធកនុងភាព ែ្ិតរម្តួ។ ការកំណត់
យុទ្ធសាស្រ្ដ និងផែនការ្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញ ពធៀបនឹងឯកសារពរលនពោបាយទាងំពនេះ គ្ពម្
ទាងំឯកសារពែសងៗពទ្ៀតរប្់រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ គ្តូវបានបាា ញ ូច្ខាងពគ្កាម្។ 
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របូភាពទី្១៖ ទី្តងំននយុទ្ធសាស្រ ដ្ និងផែនការ្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញ 

 

ព្ក្បែណឌ សោលនសោបាយថាន ក្់សព្កាម្ជាត ិ
បលង់សោលសព្បើព្បាេដ់ធីលីរាជធានីភ្នំសពញ ឆ្ន ២ំ០៣៥ 

បលងព់រលអភ្វិឌ្ឍនរ៍ាជធានីភ្នពំពញគ្តូវបានអនុម្ត័ពោយទី្ ដ្ីការរណឹៈរ ឋម្ស្រនដីពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ព ើម្បពីធវើការគ្របគ់្រង
ការអភ្ិវឌ្ឍពៅកនុងរាជធានីភ្នំពពញកនុងរយឹៈពពល២០ឆ្ន ។ំ បលងព់រលឆ្ន ២ំ០៣៥ បានពលើកព ើងនូវកំពណើ នគ្បជាពលរ ឋោ ង
ឆ្បរ់ហ័្ពៅកនុងទី្គ្កុង ផ លអាច្នឹងពលើ្ ៣លាននាក ់ពៅគ្តឹម្ឆ្ន ២ំ០២០ ផ លានច្កាុវ ិ្ ័យកសាងរាជធានីពនេះឱ្យកាល យ
ជា “ម្ជឈម្ណឌ លនពោបាយ ព្ ឋកិច្ចពាណិជជកម្ម វបបធម្ ៌គ្បកបពោយ្កាដ នុពលគ្បកតួគ្បផជង ជាម្យួការអភ្វិឌ្ឍម្យួគ្បកប 
ពោយវឌ្ឍនភាព ្ម្ធម្ ៌និងចី្រភាព គ្តឹម្បំណាច្ឆ់្ន ២ំ០៣៥”។ 

ច្កាុវ ិ្ ័យននបលងព់រលពគ្បើគ្បា្់ ីរាជធានីភ្នពំពញឆ្ន ២ំ០៣៥ ានពរលពៅ្ំខាន់ៗ ច្ំននួ៣៖ 

១. តគ្ម្ងទិ់្្ការពគ្បើគ្បា្់ ីធលី និងធានាតនម្ល្កាដ នុពលផ លានគ្សាបរ់ប្់ទី្គ្កុងគ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាពខព្់ ចី្រភាព 
និង្ម្ធម្ ៌ព ើម្បរីគំ្ទ្ ល់ការអភ្វិឌ្ឍព្ ឋកិច្ច ្ងគម្កិច្ច ការធានា្នដិ្ុខព្បៀង ពសាភ្័ណភាព និងរុណភាព
បរសិាា ន 

២. តគ្ម្ងទិ់្្អភ្វិឌ្ឍពោយតុលយភាព ្ម្ភាព និងភាព្ីុច្ាវ ករ់ន  រវាងរាជធានីភ្នពំពញ ទី្គ្កុងតូច្បនាទ ប ់ពខតតរប្់គ្បពទ្្ 
និងទី្គ្កុងរប្់គ្បពទ្្នានា 

៣. ធានាការពលើក ទ្ួយអតត្ញ្ញ ណរាជធានីភ្នពំពញ ព ើម្បពីធាព េះពៅ្ាហរណកម្មពៅកនុងតំបន ់ និងគ្បកតួគ្បផជងជាម្យួ    
ទី្គ្កុងនានាពៅកនុងតំបន ់្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍពៅកនុងបរបិទ្ផ លែដល់នូវលទ្ធភាពធំជាងពពលម្នុ ទាងំពលើផែនកបពច្ចកពទ្្ 
និងផែនកហិរញ្ញ វតាុ។ 

បលងព់រលពនេះ កប៏ានោកព់ច្ញនូវយុទ្ធសាស្រ្ដតគ្ម្ងទិ់្្ចំ្ននួ៥ធំៗ ្គ្ាបក់ារារអភ្វិឌ្ឍន ៍ការពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើង និង
ការពគ្ងីករាជធានីភ្នពំពញកនុងកិច្ចពឆលើយតបពៅនឹងតគ្មូ្វការននកំពណើ នគ្បជាពលរ ឋ និងបញ្ា គ្បឈម្នានា៖ 

យុទ្ធសាស្ដ្រ និងផែនការ្កម្មភាពគ្រប់គ្រង
្ំណល់្គ្ាប់រាជធានីភ្នំពពញ ២០១៨-២០៣៥ 

ក្របខណ័្ឌ គោលនគោបាយជាតិ 
“យុទ្ធសាស្ដ្រចតុពកាណ” ដំណាក់កាលទី្៣ 

 ការពរៀបចំទូ្ពៅ 

ក្របខណ្ឌ គោលនគោបាយថ្នា រគ់ក្ោមជាតិ 

យុទ្ធសាស្ដ្រថ្នន ក់ជាតិ្រីពីការអភិ្វឌ្ឍ (NSDP) 
បលង់ពោលពគ្បើគ្ា្់ដីធ្លីរាជធានីភ្នំពពញ ២០៣៥ 

ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ 
២០១៤-២០២៣ (CCCSP) 

 

      យុទ្ធសាស្ដ្រជាតិ្រីពីការអភិ្វឌ្ឍន៍បបតង 
                     ២០១៣-២០៣០ 

ពគ្ាងយុទ្ធសាស្ដ្រ និងផែនការ
្កម្មភាពគ្រប់គ្រង្ំណល់  
បនគ្ពះរាជាណាចគ្កកម្ពុជា គ្កបខណឌ ពោលនពោាយ

ពលើវ ិ្ ័យ្ំខាន់ៗ 

យុទ្ធសាស្ដ្របនវ ិ្ ័យ
ពាក់ព័នធ 

ផែនការ្កម្មភាពព្លើយតបនឹងការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ  
 
ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រទី្គ្កុងបបតង រាជធានីភ្នំពពញ 
                       ២០១៧-២០២៦ 
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• រាជធានីភ្នពំពញគ្តូវកាល យជាម្ជឈម្ណឌ ល ន្ូល្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍ 

• រាជធានីភ្នពំពញគ្តូវកាល យជាទី្គ្កុង ដ្ងោ់រអនដរជាតិ 

• ការបពងាើតធនបគ្មុ្ង្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធរបូវនដចាបំាច្ ់

• ការពរៀបចំ្គ្កុង ព ើម្បឱី្យភ្នពំពញកាល យជារាជធានីពម្គ្តូប លីូផតន 

• ការពរៀបចំ្តំបនព់បតិកភ្ណឌ វបបធម្ ៌និងពទ្្ភាពរាជធានី 

ផផ្សនការយទុ្ធសាស្តេដស្លើយតបនឹងការផព្បព្បលួអាកាេធាតុេព្ាប់រាជធានីភ្នំសពញ 

ផែនការ្កម្មភាពពនេះគ្តូវបានពរៀបចំ្ និងពបាេះពុម្ពពៅកនុង ផខកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ ជាលទ្ធែលននកិច្ច្ហការបពច្ចកពទ្្
រវាងរាជធានីភ្នពំពញ និងទី្គ្កុងបងបែូន Kitakyushu ននគ្បពទ្្ជប ុនពៅពលើបញ្ា គ្បឈម្បរសិាា ន ពហើយគ្តូវបានរពឹំងទុ្កថ្ន
នឹងអនុវតតនូវ “ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដពឆលើយតបនឹងការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុននគ្បពទ្្កម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៤-២០២៣” ពរៀបច្ំពោយ
រាជរោឋ ភ្បិាលកម្ពុជាកាលពីផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣។ ខណឹៈពរលនពោបាយតំរងទិ់្្ពៅទូ្ពៅពផ្លដ តពលើវ ិ្ ័យចំ្ននួ ៦ រឺ ្ំណល់ 
ថ្នម្ពល ការ ឹកជញ្ជូ ន គ្បពន័ធផច្កចាយទឹ្ក/ ្ំណល់រាវ/ គ្បពន័ធរពំោេះទឹ្កពភ្លៀង ការអភ្រិកសបរសិាា ន និងែលិតកម្មនបតង ផែនការ
្កម្មភាពពនេះកប៏ានពរៀបច្ំនូវវធិានការជាក់លាកព់ៅតម្វ ិ្ ័យនីម្យួៗ ពោយពលើកព ើងនូវបញ្ា បរសិាា នផ លបណាដ លឱ្យ
ានបផគ្ម្បគ្មួ្លអាកា្ធាតុ ផ លជាភាពគ្បឈម្រប្់រាជធានីភ្នពំពញ។ 

ពាកព់ន័ធនឹងវ ិ្ ័យ្ំណល់ ឯកសារពនេះបានព ន្ើនូវ្កម្មភាពច្ម្បងម្យួចំ្នួនពឆ្ព េះពៅរកការបពងាើត្ងគម្/ព្ ឋកិច្ច
ច្គ្កា ផ លគ្តូវពគ្ងឹងការគ្បម្ូល្ំណល់ និងការគ្បគ្ពឹតតកម្ម្ំណល់ ផ លអាច្ការពារពហតុប េះពាល់ពែសងៗពី្ំណល់ និង     
ែតល់នូវផែនការពម្ ត្ីពី ការគ្របគ់្រង្ំណល់ និងែតល់ជាម្លូោឋ ន្គ្ាបក់ារបពងាើតយុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ្កម្មភាពពនេះ។ 

ផផ្សនការយទុ្ធសាស្តេដអភ្ិវឌ្ឍន៍ទ្ីព្ក្ុងនបតងេព្ាប់រាជធានីភ្នំសពញ ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៦ 

ផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្អភ្វិឌ្ឍនទី៍្គ្កុងនបតង្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញ រឺជាលទ្ធែលននកិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បងរមួ្រន ម្យួរប្់
រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ (PPCA)  គ្កុម្គ្បឹកាជាតិ្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍគ្បកបពោយនិរនតរភាព (NCSD) និងវទិ្ាសាា ន GGGI  និង
ែតល់នូវពរលនពោបាយតគ្ម្ងទិ់្្្ំខាន់ៗ  ្គ្ាប់្ ា្ភារវ ិ្ ័យទាងំ៨ននការពរៀបចំ្ផែនការអភ្វិឌ្ឍទី្គ្កុងនបតង ពោយ
ពផ្លដ តពៅពលើការពរៀបចំ្ផែនការអភ្វិឌ្ឍទី្គ្កុង ភាពាយរងពគ្រេះរប្់ទី្គ្កុង វ ិ្ ័យថ្នម្ពល វ ិ្ ័យការ ឹកជញ្ជូ ន វ ិ្ ័យបរសិាា ន
្ំណង ់វ ិ្ ័យកម្មនដសាល ការគ្របគ់្រង្ំណល់រងឹ និងវ ិ្ ័យទី្ធាល សាធារណឹៈ និងពបតិកភ្ណឌ វបបធម្។៌ យុទ្ឋសាស្រ ត្ពនេះបំពពញ
បផនាម្ផែនការបលងព់រលរប្់រាជធានីភ្នពំពញ ត្ីពីការពគ្បើគ្បា្់ ីធលីឆ្ន ២ំ០៣៥ ផ លចាតទុ់្កទី្គ្កុងជា "ម្ជឈម្ណឌ លនពោបាយ 
ព្ ឋកិច្ច ពាណិជជកម្ម វបបធម្ ៌គ្បកបពោយ្កាដ នុពលគ្បកតួគ្បផជង ជាម្យួការអភ្វិឌ្ឍម្យួគ្បកបពោយវឌ្ឍនភាព ្ម្ធម្ ៌និង
ចី្រភាព”។ 

ពៅកនុងវ ិ្ ័យននគ្របគ់្រង្ំណល់ យុទ្ធសាស្រ្ដពនេះបានោកព់ច្ញនូវ្កម្មភាពជាអាទិ្ភាពពៅតម្ពរលបំណងននការ
គ្របគ់្រង្ំណល់រងឹចំ្ននួ៤  ូច្ខាងពគ្កាម្៖ 

១. ពគ្ងីកព្វាគ្បម្លូ និងគ្របគ់្រង្ំណល់រងឹគ្បកបពោយរុណភាព 

២. កាតប់នាយបរាិណ្ំណល់ជីវឹៈពៅកានទី់្លាន្ំរាម្ ឬ  ុត្ំរាម្ 

៣. ការផញក្ំណល់រងឹ ផ លអាច្ផកនច្នព ើងវញិពៅតម្ែទេះគ្រួសារ ទី្ែារ និង្ហគ្រ្ពាណិជជកម្ម 

៤. ការអនុវតដនព៍រលការណ៍ ៤ផអ រ (កាតប់នាយ ពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ ជួ្ ជុល និងផកនច្នព ើងវញិ) 

 



 

7 |  
 

ជំពកូទី១  សេចក្ដសី្ីើមនៃយទុធសាស្រេ ី

ព្ក្បែណឌ សោលនសោបាយថាន ក្់ជាត ិ
យទុ្ធសាស្តេដជាត ិនិងផផ្សនការេក្ម្មភាពថាន ក្់ជាតិ ននការព្គប់ព្គងេ់ណំលរ់ងឹ               
ក្នងុព្ពោះរាជាណាចព្ក្ក្ម្ពុជា 

ពៅឆ្ន ២ំ០១៦ គ្ក្ួងបរសិាា ន (MoE) ពោយានការឧបតាម្ភពីអងគការ UN Environment និងវទិ្ាសាា ន IGES តម្   
រយឹៈម្ជឈម្ណឌ ល  CCET ជាម្យួនឹងអងគការ  UNEP បានែតួច្ពែតើម្រពគ្ាងពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ ត្ជាតិ និងផែនការ្កម្មភាពថ្នន ក់
ជាតិ ដ្ីពីគ្របគ់្រង្ំរាម្្ំណល់រងឹ ផ លនឹងែតល់នូវគ្កបខណឌ ពរលនពោបាយជាតិ ្គ្ាបព់ពនលឿនការអនុវតតនក៍ារគ្របគ់្រង
្ំណល់ពៅទូ្ទាងំគ្បពទ្្។ ឯកសារពនេះកំពុងគ្តូវបានគ្ពាងពោយគ្ក្ួងបរសិាា ន (កំពុងពគ្ាងចុ្ងពគ្កាយកាលពី ផខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០១៨) ពហើយគ្តូវបានពររពឹំងថ្ននឹងចាបព់ែតើម្ពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ពោយែតល់ការផណនាំ្ គ្ាបរ់ ឋបាលថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិយក
ពៅអនុវតតតម្។ ពរលការណ៍ ន្ូលននយុទ្ធសាស្រ ត្ពនេះគ្តូវបានពនយល់ពៅកនុងរបូភាពទី្២។ 

 

 

 

 

 

 

 
របូភាពទី្២៖ ទិ្ ឋភាពយុទ្ធសាស្រ្ដជាតិ និងផែនការ្កម្មភាពននការគ្របគ់្រង្ំណល់រងឹ ឆ្ន ២ំ០១៨-២០៣០ 

គ្បភ្ព៖ ផក្គ្ម្លួពីគ្កុម្ការារននគ្ក្ួងបរសិាា នឆ្ន ២ំ០១៨ 

ចក្ខវុិេយ័ គ្ពេះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជានឹងកាល យពៅជាគ្បពទ្្ផ លានទី្គ្កុងសាែ ត និងានពសាភ្ណ័ភាព ទ្នទឹម្នឹង
ការរកីច្ពគ្ម្ើននន្ុខភាពសាធារណឹៈ ្នតិ្ុខ្ងគម្ និងរុណភាពបរសិាា ន ពៅកនុងឆ្ន ២ំ០៣០ 

សបេក្ក្ម្ម  

សោលសៅ
ថាន ក្ជ់ាតិ
  
ពរលបណំង កឹៈ   ពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើងនូវការគ្បម្លូ្ំណល់គ្រប ណត បទូ់្ទាងំទី្គ្បជំុជន និងកាតប់នាយបរាិណ្ំណល់

ចាកព់ចាលពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ឱ្យពៅកគ្ម្តិអបបបរា តម្រយឹៈការពលើកកម្ព្់ការារផញក្ំណល់
ពៅនឹងគ្បភ្ពនូវ្ំណល់ជីវឹៈ និង្ំណល់បាល ទ្ិក ព ើម្បអីាច្ពធវើការផកនច្នបាន 

ពរលបណំង ខឹៈ ចិ្ញ្ច ឹម្បីបាច្វ់ ិ្ ័យជំនញួឯកជនពាកព់ន័ធនឹងការផកនច្ន ពោយពធវើការពលើកកម្ព្់ការនកនច្ន្ំណល់   
្គ្ាបក់ារគ្របគ់្រង្ំណល់គ្បកបពោយចី្រភាព និងការអភ្វិឌ្ឍព្ ឋកិច្ច 

 
ពរលបណំង រឹៈ ពលើកកម្ព្់កិច្ចការពារការបំពុលទឹ្ក និងខយល់ឱ្យកានផ់តគ្បព ើ្រព ើង តម្រយឹៈការបពងាើតព ើងនូវការ

គ្របគ់្រង្ំណល់ ល៏ែម្យួ 
 
ពរលបណំង ឃឹៈ ពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើងនូវវធីិសាស្រ ត្គ្បម្លូ និងបា នស់ាម នទិ្នននយ័ ននការគ្របគ់្រង្ំណល់្គ្ាបក់ារ

គ្តួតពិនិតយ តម្ោន និងវាយតនម្លពលើការារគ្របគ់្រង្ំណល់ 
 

• ពលើកកម្ព្់ការផកនច្នធនធានពី្ំណល់ តម្រយឹៈការផញក្ំណល់តម្គ្បពភ្ទ្នីម្យួៗ និងជំរញុ
បផនាម្ពលើការពគ្បើគ្បា្់ែលិតែលផ លផកនច្នពី្ំណល់ 

• ពធវើឱ្យគ្បព ើ្រ និងពគ្ងីកព្វាកម្មគ្បម្លូ្ំណល់ពៅតម្គ្បពភ្ទ្្ំណល់នីម្យួៗ ផ លបានផញក 

• ពរៀបចំ្នូវពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធពែសងៗកនុងការចាកព់ចាល្ំណល់ និងពធវើឱ្យទី្លានចាកព់ចាល្ំរាម្
បច្ចុបបននគ្បព ើ្រព ើង តម្រយឹៈការគ្របគ់្រង្ំរាម្ចាកព់ចាលគ្បកបពោយចី្រភាពបរសិាា ន 

អភ្វិឌ្ឍនឱ៍្យានការគ្របគ់្រង្ំណល់ម្យួផ លរិតរូរពៅ ល់បរសិាា ន ធានាបាននូវតុលយភាពរវាង
ការអភ្វិឌ្ឍព្ ឋកិច្ច និងរពំារបរសិាា ន 
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ផផ្សនការយទុ្ធសាស្តេដស្លើយតបនឹងការផព្បព្បលួអាកាេធាតុក្ម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៤-២០២៣ 

ពៅថ្នន កជ់ាតិ យុទ្ធសាស្រ ត្គ្របគ់្រង្ំណល់រងឹពនេះ រឺគ្្បតម្ច្កាុវ ិ្ ័យ ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្ឱ្យបាននូវការអភ្វិឌ្ឍអាកា្ធាតុ
ផបបឆ្ល តនវ ផ លគ្តូវបានជំរញុពៅកនុងពោយ CCCSP ឆ្ន ២ំ០១៤-២០២៣។ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ពនេះ នឹងបាា ញពីបញ្ា គ្បឈម្្ំខាន់ៗ  និងពលើកកម្ព្់ផែនការបំភាយកាបូនតិច្ និងបពច្ចកវទិ្ាពែសងៗ 
ព ើម្បរីគំ្ទ្ការអភ្វិឌ្ឍគ្បកបពោយនិរនតរភាព ផ លនឹងជួយ បំពពញពរលបំណងទី្១ ននយុទ្ធសាស្រ ដ្ "ពលើកកម្ព្់ភាពធន់គ្ទាំ
នឹងអាកា្ធាតុតម្រយឹៈការផកលម្ែ្នដិ្ុខព្បៀង និងថ្នម្ពល" រប្់ CCCSP ឆ្ន ២ំ០១៤-២០២៣។ ការវភិារអំពីការ
កាតប់នាយការបំភាយ និង្កាត នុពលននអនតរារម្នក៍នុងការកាតប់នាយ ផ លបានោកប់ញ្ចូ លពៅកនុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពនេះនឹងពឆលើយ
តបពៅនឹងពរលពៅយុទ្ធសាស្រ ត្ទី្៤ "ពលើកកម្ព្់ការពធវើផែនការ និងបពច្ចកវទិ្ាពោយបពញ្ចញកាបនូតិច្ ព ើម្បរីគំ្ទ្ការអភ្វិឌ្ឍ
គ្បកបពោយនិរនតរភាព" ពោយែតល់នូវការវភិារតម្វ ិ្ ័យ ត្ីពីជពគ្ម្ើ្ ននការបពញ្ចញកាបនូតិច្ និងគ្បភ្ពននការបពញ្ចញកាបនូ
កនុងការគ្រប់គ្រង្ំណល់ រមួ្ចំ្ផណក ល់ពរលនពោបាយអភ្ិវឌ្ឍន៍ពោយបពញ្ចញកាបូនតិច្ គ្កបខណឌ ច្ាប់ និងផែនការ
្កម្មភាពគ្្បតម្ទិ្្ពៅអាទិ្ភាព ននការអភ្ិវឌ្ឍថ្នន កជ់ាតិ។ ពលើកកម្ព្់ការពែទរបពច្ចកវទិ្ា្ម្គ្្ប្គ្ាបក់ារអភ្ិវឌ្ឍ    
កាបូនតិច្ ផ ល្គ្ម្ប្គ្មួ្លការសាយភាយតម្រយឹៈយនតការទី្ែារកាបូន និងពលើកកម្ព្់ផែនការអភ្ិវឌ្ឍនទី៍្គ្កុងពោយ
បពញ្ចញកាបនូតិច្ និងអភ្វិឌ្ឍយនតការ្គ្ម្ប្គ្មួ្លថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ។ 

២.២. ភាពព្េបសៅនឹងសោលសៅអភ្ិវឌ្ឍន៍ព្បក្បសោយចីរភាព 

ការរគបរ់គងសាំណល់ ជាឆសវាស្ថធារណៈផដ្លម្និអានេវះបានទាកទ់ងនឹងការរស់ឆៅ ឆហើយភាពឆធវើឱ្យរបឆសើរឆឡើងរតូវ
បានរ ាំឆលនឆៅកា ងយ ទធស្ថស្រសត និងផែនការសកម្មភ្នពពនេះ ផដ្លនឹងនាាំម្កនូវែលរបឆោជន៍រមួ្ជាឆរនើនដ្ល់ឆគាលឆៅ និង
ទិសឆៅននការអភ្វិឌ្ឍរបកបឆោយន៊ីរភ្នព គ្ពម្ទាងំពរលពៅគ្របគ់្រង្ំណល់ជាសាកល។ តរាងខាង
ពគ្កាម្ បាា ញពីសារឹៈ្ំខានន់នយុទ្ធសាស្រ្តគ្របគ់្រង្ំណល់ពនេះកនុងការ្ពគ្ម្ច្ពរលពៅសាកល និង
វធីិសាស្រ ដ្ផ លរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ានបំណងចាតវ់ធិានការឱ្យបានលែគ្បព ើ្រពឆ្ព េះពៅរកការអភ្វិឌ្ឍ
គ្បកបពោយចី្រភាព តម្រយឹៈវ ិ្ ័យគ្របគ់្រង្ំណល់។ 

តរាងទី្១៖ ពរលពៅអភ្វិឌ្ឍនគ៍្បកបពោយចី្រភាព និង្កម្មភាពច្ម្បងពាកព់ន័ធពៅកនុងយុទ្ធសាស្រ ដ្ពនេះ 

សោលសៅអភ្វិឌ្ឍន៍ព្បក្បសោយចីរភាព េក្ម្មភាពចម្បងននយទុ្ធសាស្តេដ ផដលពាក្់ព័នធ 
 

 
ពរលពៅទី្១៖ បញ្ចបភ់ាពគ្កីគ្កគ្របទ់្គ្ម្ងព់ៅគ្របទី់្កផនលង ការោកប់ញ្ចូ លគ្កុម្អនកពរ ើ្ ្ំណល់ពអតចាយ និង

ទ្ទ្ួលសាគ ល់តួនាទី្រប្់ពួកពរជាែលូ វការ ពៅកនុង
គ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់ (្កម្មភាពច្ម្បងទី្៣) 

 

ពរលពៅទី្២៖ បញ្ច ប់ភាពអត់ឃ្លល ន និង្ពគ្ម្ច្ឱ្យបាន  
្នដិ្ុខព្បៀង ពធវើឱ្យគ្បព ើ្ រព ើងសាា នភាពអាហារូបតាម្ភ 
និងពលើកកម្ព្់ក្ិកម្មគ្បកបពោយចី្រភាព 

ការគ្របគ់្រងការខាតបង់្ ំណល់ចំ្ណីអាហារតម្ 
រយឹៈការជំរុញការកាត់បនាយ្ំណល់ពៅគ្បភ្ព 
(្កម្មភាពច្ម្បងទី្១ និងទី្៥) 

 

 

ពរលពៅទី្៣៖ ធានាឱ្យជីវភាពរ្់ពៅរប្់គ្បជាជនគ្បកប
ពោយ្ុខភាពលែ និងពលើកកម្ព្់្ុខាលភាពរប្់
ម្នុ្សគ្របរ់បូ និងគ្របវ់យ័ 

្ន្ពគ្ម្ច្ឱ្យបានពពញពលញ និងគ្តឹម្គ្តូវនូវការ
គ្បម្លូ្ំណល់ ការ ឹកជញ្ជូ ន គ្បគ្ពឹតតកម្ម និងចាក់
ពចាល្ំណល់គ្រប់គ្បពភ្ទ្ទាំងអ្់ (្កម្មភាព
ច្ម្បង ទី្១ ទី្២ ទី្៣ និងទី្៤) 
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សោលសៅអភ្វិឌ្ឍន៍ព្បក្បសោយចីរភាព េក្ម្មភាពចម្បងននយទុ្ធសាស្តេដ ផដលពាក្់ព័នធ 

 

ពរលពៅទី្៤៖ ធានាការអបរ់គំ្បកបពោយរុណភាព បរោិបន័ន 
និង្ម្ធម្៌ និងពលើកកម្ព្់កាលានុវតដភាព្ិកាពពញ
ម្យួជីវតិ 

ការអបរ់បំរសិាា នានលកាណឹៈទំ្ពនើបពៅតម្សាលា
ពរៀន និងកផនលងពែសងពទ្ៀត (្កម្មភាពច្ម្បងទី្៥) 

 

ពរលពៅទី្៦៖ ធានាឱ្យានទឹ្ក និងអនាម្័យ និងការ
គ្របគ់្រងគ្បកបពោយចី្រភាព 

ចាប់ពែដើម្ពរៀបចំ្គ្បព័នធគ្បគ្ពឹតតកម្មទឹ្ក្ំអុយពៅ     
ទី្លានចាក់្ ំរាម្ (្កម្មភាពច្ម្បងទី្៣) 

ទ្បស់ាា តក់ារហូរចូ្លនន្ំណល់រងឹទី្គ្កុងពៅកនុងនែទ
ទឹ្ក (្កម្មភាពច្ម្បងទី្១ ទី្៤ និងទី្៥) 

 

ពរលពៅទី្៧៖ ធានាឱ្យទ្ទ្លួបានថ្នម្ពល ផ លាន      
បពច្ចកវទិ្ាទំ្ពនើប គ្បកបពោយចី្រភាព អាច្ពជឿជាកប់ាន និង
ានតនម្ល្ម្រម្យ្គ្ាបគ់្បជាជនគ្របរ់បូ 

ជំរញុ ំពណាេះគ្សាយថ្នម្ពលផកនច្នពី្ំណល់ ាន
តនម្ល្ម្រម្យ ជាគ្បភ្ពថ្នម្ពលសាែ ត/កពកើតព ើង
វញិ (្កម្មភាពច្ម្បងទី្១ ទី្២ និងទី្៣) 

 

 

ពរលពៅទី្៨៖ ធានាកំពណើ នព្ ឋកិច្ចគ្បកបពោយចី្រភាព 
និងបរោិបន័ន ានម្ុខរបរពពញពលញនិងែលិតភាព និង
ានការារ្ម្រម្យ្គ្ាបគ់្បជាជនគ្របរ់បូ 

ឧ្ាហកម្ម្ំណល់/ ផកនច្នគ្បកបពោយបពច្ចកវទិ្ា
ទំ្ពនើប ជាវ ិ្ ័យម្យួគ្តូវបានពផ្លដ ត គ្្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍ
នបតង (្កម្មភាពច្ម្បងទី្២) 

ការពរៀបចំ្បរោិកា្ការារលែ ្ គ្ាបគ់្កុម្កម្មករ
ពធវើការពៅកនុងវ ិ្ ័យ្ំណល់ (្កម្មភាពច្ម្បងទី្៣) 

 
ពរលពៅទី្១០៖ កាតប់នាយវ ិ្ ម្ភាពកនុងគ្បពទ្្ និងកនុង
ច្ំពណាម្បណាដ គ្បពទ្្នានា 

 

 

 

ពរលពៅទី្១១៖ ពធវើឱ្យទី្គ្កុង និងកផនលងតំងទី្លំពៅថមី
្គ្ាបគ់្បជាពលរ ឋានលកាណឹៈបរោិបន័ន ្ ុ វតាិភាព ធន់
នឹងបផគ្ម្បគ្មួ្លអាកា្ធាតុ និងគ្បកបពោយចី្រភាព 

បពងាើតឱ្យានគ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់គ្បកបពោយ
រុណភាពបរសិាា ន និងទាញយកែលចំ្ពណញ 
ព្ ឋកិច្ចពីវ ដននការផកនច្ន្ំណល់-វតាុធាតុព ើម្ 
(្កម្មភាពច្ម្បងទី្១ ទី្២ ទី្៣ ទី្៤ និងទី្៥) 

 
ពរលពៅទី្១២៖ ធានាឱ្យានចី្រភាពកនុ ងទ្គ្ម្ង់ននការ  
ពគ្បើគ្បា្់ និងែលិតកម្ម 

ជំរញុការអនុវតតន៍ពរលការណ៍ ៣ផអ រ (្កម្មភាព
ច្ម្បងទី្១ ទី្២ ទី្៤ និងទី្៥) 

 

 
ពរលពៅទី្១៣៖ ចាត់វធិានការជាបនាទ ន់ ព ើម្បគី្បយុទ្ធ
គ្បឆ្ងំនឹងបផគ្ម្បគ្ម្ួលអាកា្ធាតុ និងែលប េះពាល់រប្់វា 

ជំរញុការអនុវតតន៍ពរលការណ៍ ៣ផអ រ (្កម្មភាព
ច្ម្បងទី្១ ទី្២ ទី្៤ និងទី្៥) 

កាត់បនាយការចាក់ពចាល្ំណល់ជីវឹៈពៅទី្លាន
ចាក់្ ំរាម្ និងពធវើការគ្របគ់្រងការបំភាយឧ្ម័នែទេះ
កញ្ច ក់/ ឧ្ម័នបំពុលបរោិកា្អាយុកាលខលីពី      
ទី្លានចាក់្ ំរាម្ (្ កម្មភាពច្ម្បងទី្១ ទី្២ និងទី្៣) 

ពធវើការគ្បយុទ្ធ គ្បឆ្ំងនឹងការចាក់ពចាល និង ុត
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សោលសៅអភ្វិឌ្ឍន៍ព្បក្បសោយចីរភាព េក្ម្មភាពចម្បងននយទុ្ធសាស្តេដ ផដលពាក្់ព័នធ 

្ំរាម្ពោយរម ន្ណាដ ប់ធាន ប់ (្កម្មភាពច្ម្បង  
ទី្១ ទី្៣ ទី្៤ និងទី្៥) 

 

 

ពរលពៅទី្១៤៖ អភ្រិកស និងពគ្បើគ្បា្់គ្បកបពោយចី្រភាព
នូវម្ហា្ម្ុគ្ទ្ ្ម្ុគ្ទ្ និងធនធាន្ម្ុគ្ទ្្គ្ាប់ការ
អភ្វិឌ្ឍគ្បកបពោយចី្រភាព 

ពធវើការគ្បយុទ្ធគ្បឆ្ងំនឹងការពបាេះពចាល្ំរាម្ចូ្ល
ពៅកនុងគ្បភ្ពទឹ្ក តម្រយឹៈការពគ្ងឹងគ្បពន័ធគ្របគ់្រង
្ំណល់ពលើនែទពរក (្កម្មភាពច្ម្បងទី្១ ទី្២ 
ទី្៤ និងទី្៥) 

 

ពរលពៅទី្១៥៖ ការពារ សាដ រ និងជំរុញការពគ្បើ គ្បា្់
គ្បកបពោយចី្រភាពនូវគ្បព័នធពអកូ ូ្ីុពៅពលើផ នពរក 
គ្របគ់្រងនគ្ពពឈើគ្បកបពោយនិរនដរភាព គ្បយុទ្ធគ្បឆ្ងំនឹង        
ឱ្នភាព ី បញ្ឈប ់និងបផងវរទិ្ ន្នការ្ ឹកពរច្រលិរុណភាព ី 
និងបញ្ឈបកំុ់ឱ្យបាតប់ងជី់វឹៈច្គ្មុ្េះ 

ពធវើការគ្បយុទ្ធគ្បឆ្ងំនឹងការបំពុល ី ពោយសារការ
ចាក់ពចាល្ំណល់ម្ិនបានគ្តឹម្គ្តូវ (្កម្មភាព
ច្ម្បងទី្១ ទី្៣ និងទី្៤)។ 

 

 

ពរលពៅទី្១៧៖ ពគ្ងឹងម្ពធាបាយអនុវតតនានា និងបពងាើត
ភាពរ្់រពវ ើកននភាពជាន រូសាកល្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍគ្បកប
ពោយចី្រភាព។ 

ផច្ករ ផំលកនូវយុទ្ធសាស្រ ដ្  ្ំពៅពឆ្ព េះទី្ ពរៀបចំ្
្កម្មភាពរួម្រន  និងធានាឱ្យបាននូវការអនុវតតន៍
គ្ពម្ទាងំរុណភាពព្វាកម្ម (្កម្មភាពច្ម្បងទី្៥ 
ជំពូកទី្៥)។ 

 

២.៣. ដំសណើ រការននការសរៀបចំយទុ្ធសាស្តេដ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញឆ្ន ២ំ០១៨-២០៣៥ រឺជា្ម្ទិ្ធិែលនន
កិច្ច្ហការរវាងរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ អងគការ UN Environment កម្មវធីិ្ម្ពន័ធភាព CCCA វទិ្ាសាា ន CCET និងអងគការ 
Nexus ពហើយគ្តូវបានបពងាើតព ើងតម្រយឹៈ ំពណើ រការអភ្វិឌ្ឍពោយការចូ្លរមួ្រយឹៈពពល២ឆ្ន ។ំ  ំពណើ រការពិពគ្រេះពោបល់គ្តូវ
បានពរៀបចំ្ព ើងរមួ្ាន ការពរៀបចំ្្ិកាា សាលាពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ ត្ (SFW) ធំៗច្ំននួ២ពលើក កនុងពរលបំណង ព ើម្បឯីកភាពរន
កំណត់នូវពរលបំណង និងទិ្្ពៅននយុទ្ធសាស្រ ត្ ផ លអាច្ពធវើបានព ើម្បពីលើកកម្ព្់នូវបរោិប័នននន ំពណើ រការពរៀបចំ្ពនេះ 
ពហើយកា៏នការពរៀបចំ្កិច្ចគ្បជំុគ្កុម្ការារបពច្ចកពទ្្ (TWG) ផ លបានចូ្លរមួ្ពោយអនកជំនាញបពច្ចកពទ្្ និងភារីពាកព់ន័ធ 
ព ើម្បពិីភាកា្ីុជពគ្ៅបផនាម្ពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើងនូវភាពគ្្បច្ាប ់និងគ្ប្ិទ្ធភាពនន្ម្ទិ្ធិែលយុទ្ធសាស្រ ដ្ពនេះ។ 

ពៅឆ្ន ២ំ០១៦ ្ិកាា សាលា ំបូងគ្តូវបាន្ហការពរៀបច្ំពោយរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ វទិ្ាសាា ន IGES និងអងគការ 
Nexus ព ើម្បចីាប់ពែតើម្រពគ្ាងពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ្តពនេះ បនាទ ប់ម្កក៏ានចុ្េះអនុ្សរណឹៈននការពោរយល់រន រវាងភារីទាំងបី 
ព ើម្បពីធវើកិច្ច្ហគ្បតិបតតិការជាែលូវការ។ 

ពៅឯ្ិកាា សាលា ំបងូននរពគ្ាង (Inception WS) ានការបាា ញនូវទិ្នននយ័ម្លូោឋ នពី្ំណល់ (ទិ្ ឋភាពរបូ) និង
ការគ្របគ់្រង្ំណល់ជាទូ្ពៅ (ទិ្ ឋភាពអភ្បិាលកិច្ច) ផ លបានច្ងគ្កងពោយភារីពាកព់ន័ធនានា ពហើយគ្តូវបានបាា ញពៅកនុង
្ិកាា សាលា ព ើម្បទី្ទ្លួបាននូវការយល់ ឹងរមួ្រន  ត្ីពីសាា នភាពបច្ចុបបននននបញ្ា គ្បឈម្កនុងការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ
កនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ បនាទ បម់្កពទ្ៀតកា៏នការពរៀបចំ្នូវកិច្ចគ្បជំុគ្កុម្ការារច្ំនួនពីរពលើកែងផ រ ព ើម្បគី្បម្ូលពត័ា៌នបផនាម្ 
ត្ីពីបញ្ា គ្បឈម្ននការគ្របគ់្រង្ំណល់ ផ លភារីពាកព់ន័ធបានជបួគ្បទ្េះ។ 



 

11 |  
 

ជំពកូទី១  សេចក្ដសី្ីើមនៃយទុធសាស្រេ ី

្ិកាា សាលាពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ ត្ (SFW) ពលើកទី្១ គ្តូវបានពរៀបចំ្ព ើងពៅផខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៧ ព ើម្បពិីភាការន  និងយល់
គ្្បពលើច្កាុវ ិ្ ័យ ពប្កកម្ម ពរលពៅ និង្កម្មភាពច្ម្បង្ំខាន់ៗ ចំ្ននួគ្បា ំ ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្ឱ្យបាននូវច្កាុវ ិ្ ័យ ពប្កកម្ម 
និងពរលពៅផ លបានកំណត។់ ពលើ្ពីពនេះពទ្ៀត កប៏ានពរៀបចំ្នូវកិច្ចគ្បជំុគ្កុម្ការារបពច្ចកពទ្្ច្ំនួន ៤ពលើក គ្ពម្ទាងំពធវើ
បទ្្ាភ ្នគ៍្បឹកាពោបល់ពរៀបចំ្ព ើងពៅច្ពនាល េះផខឧ្ភា និងផខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧ ព ើម្បពិីភាកាពី្កម្មភាពច្ម្បងជាកល់ាក ់
ននផខស្ាវ កគ់្របគ់្រង្ំណល់ (ការ ឹកជញ្ជូ ន និងការចាកព់ចាល្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ) និងបំភ្លពីឺឧប្រគននការអនុវតតន។៍ 

 

តរាងទី្២៖  ំពណើ រការកិច្ចគ្បជំុពិពគ្រេះពោបល់្គ្ាបក់ារពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការ្កម្មភាព 

្ិកាា សាលា        
ពលើក ំបងូ 

ផខតុលា  

ឆ្ន ២ំ០១៦ 

របាយការណ៍្ិកាម្លូោឋ នទិ្នននយ័ ការកំណតអ់តត្ញ្ញ ណច្ពនាល េះគ្បពហាង 
និងកិច្ចឯកភាពពៅពលើទិ្្ពៅទូ្ពៅ 

កិច្ចគ្បជំុគ្កុម្ការារ
ពលើកទី្១ 

ផខធនូ  

ឆ្ន ២ំ០១៦ 

ការបពញ្ចញ្ំណល់ ការគ្បម្លូ្ំណល់ និងការគ្បឈម្ទូ្ពៅ 

(ពៅរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ) 

កិច្ចគ្បជំុគ្កុម្ការារ
ពលើកទី្២ 

ផខកុម្ភឹៈ  

ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 ំពណាេះគ្សាយ និងទិ្្ពៅ្គ្ាបក់ារបពញ្ចញ្ំរាម្ ការគ្បម្ូល និងបញ្ា
គ្បឈម្ទូ្ពៅ (ពៅរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ) 

្ិកាា សាលា 

យុទ្ធសាស្រ ដ្ពលើកទី្១ 
ផខពម្សា  

ឆ្ន ២ំ០១៧ 

កិច្ចគ្ពម្ពគ្ពៀងពៅពលើទ្គ្ម្ងន់នយុទ្ធសាស្រ្ដ ្កម្មភាពច្ម្បងៗ និងពិភាកា ដ្ីពី
ពគ្ាងយុទ្ធសាស្រ្ដពលើកទី្១ 

កិច្ចគ្បជំុគ្កុម្ការារ
ពលើកទី្៣ 

ផខឧ្ភា  

ឆ្ន ២ំ០១៧  

ការគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំណល់ (ពៅគ្ក្ួងបរសិាា ន) 

កិច្ចគ្បជំុគ្កុម្ការារ
ពលើកទី្៤ 

ផខឧ្ភា  

ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ការគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំរាម្ (ពៅរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ) 

កិច្ចគ្បជំុគ្កុម្ការារ
ពលើកទី្៥ 

ផខតុលា  

ឆ្ន ២ំ០១៧  

ការគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំណល់ (គ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្្ីុនគ្ទី្) 

កិច្ចគ្បជំុគ្កុម្ការារ
ពលើកទី្៦ 

ផខវចិ្ឆិកា  

ឆ្ន ២ំ០១៧ 

កិច្ចពិភាកាពលើព្ច្កីតគ្ពាងយុទ្ធសាស្រ ដ្ពលើកទី្១ (ពៅរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ  

រ ឋបាលខណឌ ) 

្ិកាា សាលាពលើក 

ចុ្ងពគ្កាយ 
ផខម្ករា  

ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ពិភាកា ពិនិតយព ើងវញិ និងឯកភាព ពលើព្ច្កតីគ្ពាងយុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ
្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ 

 

ព្ច្កតីគ្ពាងយុទ្ធសាស្រ ដ្ និងផែនការ្កម្មភាពពនេះ គ្តូវបានផកលម្ែផថម្ពទ្ៀត ពោយគ្កុម្អនកពគ្ាងបញ្ចូ លនូវធាតុ
ចូ្លតម្រយឹៈ្ិកាា សាលាពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ ដ្ពលើកចុ្ងពគ្កាយ និងការពិពគ្រេះពោបល់បផនាម្ជាម្ួយរ ឋបាលរាជធានីភ្នំពពញ 
ពហើយគ្តូវបានបញ្ចបក់ាលពីផខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 



ជំពកូទី១  សេចក្ដសី្ីើមនៃយទុធសាស្រេ ី
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របូភាពទី្៣៖ ពិធីចុ្េះហតាពលខាពលើអនុសារណឹៈពោរយល់៣ភារី (របូភាពខាងពលើ)  
និង្ិកាា សាលាពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ ដ្ (របូភាពកណាដ ល និងខាងពគ្កាម្)



 

 

II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ជំពូក្ទ្ី២ 
 

បញ្ហា ព្បឈម្ននការព្គប់ព្គងេណំល ់

សតើសយើងក្ំពុងឈរសៅចំណុចណា? 
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ជំពកូទី២   បញ្ហា ប្រឈមនៃការប្របប់្រងេំណល ់- សើសយីងកំពងុឈរសៅចំណុចណា? 

CIhaIpter 
បញ្ហា ព្បឈម្ននការព្គប់ព្គងេណំល-់ 
សតើសយើងក្ំពុងឈរសៅចំនុចណា? 

 

 
 
 
 

 ១.  ទ្ិដឋភាពទ្ូ សៅរាជធានីភ្នំ សពញ     

រាជធានីភ្នពំពញ រឺជាទី្គ្កុងធំជាងពរននគ្បពទ្្កម្ពុជា ផ លានគ្បជាជនរ្់ពៅជាអចិ្នស្រនតយចំ៍្ននួ ១.៤៤៥.៩០២នាក ់
កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ជាម្យួនឹងកំពណើ នគ្បជាជនគ្បចាឆំ្ន  ំ៣,៩៧% និង ង់្ ុី ពតគ្បជាជនចំ្នួន ២.១៣៣នាក ់កនុងម្យួរី ូផម្ គ្ត  
គ្កឡា (នាយកោឋ នផែនការរាជធានីភ្នពំពញឆ្ន ២ំ០១៥)។ 

រាជធានីភ្នំពពញ ានទី្តំងភ្ូម្ិសាស្រ ត្ ា្ិតពៅកនុងតំបន់ភារកណាត លននគ្បពទ្្ពលើចំ្ណុច្គ្ប្ពវននទ្ពនលទាំងបី រឺ
បឹងទ្ពនលសាប ទ្ពនលពម្រងគ និងទ្ពនលបាសាក។់ ទី្គ្កុងពនេះាននែទ ី ៦៩២.៦៤រី ូផម្ គ្តគ្កឡា ព ម្ើនឹង ០,៣៧ភាររយ នននែទ
 ី្របុរប្់គ្បពទ្្កម្ពុជា។ (គ្បភ្ព៖ សាលារាជធានីភ្នពំពញ n.d.)។ 

រាជធានីភ្ំនពពញ គ្តូវបានពគ្ងីកទំ្ហំភ្មូ្សិាស្រ ត្រប្់ខលួនជាបនតបនាទ បព់ៅកនុងរយឹៈពពលប នុាម នឆ្ន ពំនេះជាបនួ ំណាកក់ាល 
(គ្បភ្ព៖ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ n.d) ផ លរមួ្ចំ្ផណក ល់កំពណើ នគ្បជាពលរ ឋកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ បនាទ បពី់
ការពធវើ្ាហរណកម្មរ ឋបាលគ្របគ់្រងគ្បជាពលរ ឋកនុងខណឌ ទាងំ១២ គ្តូវបានពរៀបរាបល់ម្ែតិពៅកនុងតរាងខាងពគ្កាម្។ 

•  ំណាកក់ាលទី្ ១: ការពគ្ងីកខណឌ  ពាា  

•  ំណាកក់ាលទី្ ២: ការបពងាើតខណឌ ឬ្សផីកវ 

•  ំណាកក់ាលទី្ ៣: ្ាហរណកម្មភ្មូ្ចំិ្ននួ៤ ពីឃំុកពនាទ ក 

•  ំណាកក់ាលទី្ ៤: ការពធវើ្ាហរណកម្មននឃំុចំ្ននួ២០ ពីគ្្ុកចំ្ននួ៥ (គ្្ុកពញាឮ ម្ខុកំពូល ពកៀនសាវ យ    
កណាត ល ទ្ឹង និងគ្្ុកអងគ ន្ួល) ននពខតតកណាត ល ពៅកនុងផ ន ីរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ។ 

 
របូភាពទី្៤៖ ផែនទី្រាជធានីភ្នពំពញ 

គ្បភ្ព៖ រ ឋបាលរាជធានភី្នពំពញ ឆ្ន ២ំ០១៤ 



ជំពកូទី២  បញ្ហា ប្រឈមនៃការប្របប់្រងេំណល ់- សើសយីងកំពងុឈរសៅចំណុចណា? 
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ការអភ្វិឌ្ឍព្ ឋកិច្ច្ងគម្ពៅរាជធានីភ្នពំពញ បាននាមំ្កនូវការផ្លល ្់បតូរោ ងខាល ងំពៅពលើពទ្្ភាពទី្គ្កុងកាលពីប នុាម ន
ទ្្វតសរក៍នលងម្ក ពោយពធវើឱ្យប េះពាល់ ល់នែទទឹ្ក ូច្ជា បឹង គ្បឡាយ និងទ្ពនលជាព ើម្ ជាពិព្្ពទ្្ភាពនបតងពៅទូ្ទាងំ
រាជធានី។ ទាងំពនេះ កប៏ានរមួ្ចំ្ផណក ល់ការពកើនព ើងនូវទឹ្កជំនន ់ ពោយសារផតការបាតប់ងម់្ខុារននគ្បពន័ធលូបងាូរទឹ្ករប្់
ទី្គ្កុងែងផ រ (គ្បភ្ព៖ អងគការ Save Cambodia's Wildlife ឆ្ន ២ំ០១៤)។ 

ក្ំសណើ នព្បជាពលរដឋ 

ពរហទំ្ពរ័ែលូវការរប្់រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ1 បានបាា ញនូវគ្បជាជនច្ំនួន ១.៥០១.៧២៥នាក។់ ពទាេះជាោ ងណា
កព៏ោយការបផនាម្ខណឌ ចំ្ននួបីថមីពទ្ៀតកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ និងការបញ្ចូ លរន នូវឃំុម្យួចំ្ននួធំចូ្លពៅកនុងផ ន ីរាជធានី បានពធវើឱ្យ
ចំ្ននួគ្បជាជនពកើនរហូត ល់ជាង ២លាននាក ់ចាបត់ងំពីឆ្ន ២ំ០១៥។ តម្ការបា នគ់្បាណចំ្ននួគ្បជាជនថមីៗកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 
ពោយពគ្បើគ្បា្់ទិ្នននយ័ជំពរឿនឆ្ន ២ំ០០៨ ពឃើញថ្នគ្បជាពលរ ឋពៅរាជធានីភ្នពំពញានចំ្នួន ២.១៤៧.000នាក ់ ពហើយពកើន
ព ើង ល់ ២.៤០៦.000នាក ់កនុងឆ្ន ២ំ០២០ និង ២.៨៦៨.000នាក ់ពៅឆ្ន ២ំ០៣៥ (ផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្ពឆលើយតបការផគ្បគ្បួល
អាកា្ធាតុ្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញឆ្ន ២ំ០១៧)។ 

 

របូភាពទី្៥៖ ពាករណ៍ចំ្ននួគ្បជាជនពោយការ្ិកាម្យួចំ្ននួ 
គ្បភ្ព៖ រ ឋបាលរាជធានភី្នពំពញ ២០១៧ 

ការលតូលាេផ់ផ្សនក្សេដឋក្ិចច 

ព្ ឋកិច្ចរប្់គ្បពទ្្កម្ពុជាបានបាា ញពីកំពណើ ន រ៏ងឹាំ និងយូរអផងវងកនុងរយឹៈពពលម្យួទ្្វតសរក៍នលងម្កពនេះ ជាម្យួ
នឹងអគ្តកំពណើ ន GDP គ្បផហល ៧% ផ លានវ ិ្ ័យច្ម្បងៗរឺ វ ិ្ ័យព្វាកម្ម វ ិ្ ័យែលិតកម្ម រមួ្ទាងំវ ិ្ ័យកាតព់ រ និង
វ ិ្ ័យពទ្្ច្រណ៍។ 

ពទាេះជាោ ងណាកព៏ោយ នាពពលថមីៗពនេះាន្ញ្ញ ណននការពធវើពិពិធកម្មពៅកនុងវ ិ្ ័យឧ្ាហកម្ម ជាពិព្្កនុង
ផែនកែលិតកម្ម។ ការពធវើបច្ចុបបននភាពព្ ឋកិច្ចកម្ពុជា (គ្បភ្ព៖ ធនាររអភ្វិឌ្ឍនអ៍ា្ីុ ផខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៧) បានបាា ញថ្ន ពរ
បានពម្ើលពឃើញពីលទ្ធភាពបផនាម្តនម្លខព្់ពលើែលិតកម្មននពរាងច្គ្កែលិត ទាងំពគ្រឿងបងគំ ្ាភ រពអ ិច្គ្តូនិក គ្ពម្ទាងំពគ្រឿង
បនាល ្់រថយនត      ពហើយបាន្ននិោឋ នថ្នគ្បពទ្្ពនេះ "ជិត្នព ើង ល់លំោបអ់ាច្តពម្លើងផខស្ាវ កែ់លិតកម្មានតនម្ល ពពាល 
រឺពីពរាងច្គ្កែលិតកម្មវាយនភ្ណឌ  ្នពៅ ល់ែលិតកម្មពគ្រឿងពអ ិច្គ្តូនិក និងពគ្រឿងបនាល ្់រថយនដពែសងៗ”។ 
1 http://phnompenh.gov.kh/en/phnom-penh-city/facts/ 

 

http://phnompenh.gov.kh/en/phnom-penh-city/facts/
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ជំពកូទី២   បញ្ហា ប្រឈមនៃការប្របប់្រងេំណល ់- សើសយីងកំពងុឈរសៅចំណុចណា? 

 
របូភាពទី្៦៖ ការលូតលា្់នន GDP និងវ ិ្ ័យច្ម្បងៗ ចាបពី់ឆ្ន ២ំ០១១  ល់ ២០១៧ 

គ្បភ្ព៖ ធនាររអភ្វិឌ្ឍនអ៍ា្ីុ ឆ្ន ២ំ០១៧ 

  ២.  ការសធវើសារសពើភ្ណឌ េំណល់    

២.១. េណំលរ់ងឹទ្ីព្បជុំជន 

ព្ក្បែណឌ ចាប់ និងសោលនសោបាយ 

បទ្ោឋ នច្ាប ់គ្បកា្ អនុគ្កឹតយ និងព្ច្កដីផណនាពំែសងៗ គ្តូវបានោកព់ច្ញជាបនដបនាទ បទ់ាងំថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន ករ់ាជធានី 
អ្់រយឹៈពពលជាពគ្ច្ើនឆ្ន ទំាកទ់្ងពៅនឹងការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជន។ 

បទ្ោឋ នគតិយតុរថាន ក្់ជាតិ 

• អនុគ្កឹតយ ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់រងឹ ពលខ៣៦ (ឆ្ន ១ំ៩៩៩) 

• ព្ច្កតីគ្បកា្អនតរគ្ក្ួងននគ្ក្ួងម្ហានែទ និងគ្ក្ួងបរសិាា ន ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅតម្
ពខតត/ គ្កុងននគ្បពទ្្កម្ពុជា ពលខ៨០ (ឆ្ន ២ំ០០៣) 

• អនុគ្កឹតយ ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជន ពលខ១១៣ (ឆ្ន ២ំ០១៥) 

• យុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ននគ្បពទ្្កម្ពុជា (កំពុងពគ្ាង) 

បទ្ោឋ នគតិយតុរថាន ក្ស់ព្កាម្ជាត ិ

• ពគ្ាងព្ច្កដីផណនាំ្ ដីពីការផកលម្ែការារគ្របគ់្រង ការ្ាែ ត្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅរាជធានីភ្នពំពញ 

• ព្ច្កតីជូន ំណឹង ដ្ីពីការទុ្កោក ់ការ្ាែ ត ការបពញ្ចញ្ំរាម្ និងការពិនយ័ចំ្ពពាេះការពបាេះពចាល្ំរាម្រម ន
្ណាដ បធ់ាន ប ់ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ពលខ១៣ (ឆ្ន ២ំ០១៣) 

• ផែនការផណនាំ្ តីពីការអនុវតតនក៍ារផ្លកពិនយ័ ព ើម្បពីលើកកម្ព្់អនាម្យ័បរសិាា នពៅរាជធានីភ្នពំពញ ពលខ០៩ 
(ឆ្ន ២ំ០១០) 

• ព្ច្កតីផណនាំ្ តីពីការពិនយ័ពលើការពចាល្ំរាម្តម្ទី្សាធារណឹៈ ពលខ១៦ (ឆ្ន ២ំ០១០) 

• ផែនការផណនាំ្ តីពីការអនុវតតនក៍ារផញក្ំរាម្ ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ពលខ០៨ (ឆ្ន ២ំ០១០) 
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ការអនុវតរន៍ជាក្់ផេដងសលើការព្គប់ព្គងេរំាម្ េណំលរ់ងឹទ្ពី្បជុំជន 
បរាិណេណំលប់សងកើតស ើង 

បរាិណ្របុននការបពងាើត្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅរាជធានីភ្នពំពញពៅម្និទានអ់ាច្បា នស់ាម នឱ្យបានជាកល់ាកព់ៅព ើយ
ពទ្ ពោយសារការផគ្បគ្បួលននចំ្ននួគ្បជាជនពៅកនុងរាជធានី  ូច្ផ លបានពនយល់ពៅកនុងផែនកម្នុពនេះ។ ពទាេះោ ងណា និនាន ការ
បរាិណបពងាើត្ំណល់គ្តូវបានបា នសាម នពោយវទិ្ាសាា នបពច្ចកវទិ្ាកម្ពុជា (្ូម្ពម្ើលរបូភាពទី្៧) បាា ញពីការបនដពកើនព ើង
ននបរាិណ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជនរហូត ល់ឆ្ន ២ំ០៣០។ បរាិណ្ំរាម្ ផ លចាកព់ៅទី្លានានការពកើនព ើងោ ង
រំហុកកនុងរយឹៈពពល២ទ្្វតសរចុ៍្ងពគ្កាយ ពោយសារកតត កំពណើ នគ្បជាជន និងការពកើនព ើងនន្ំណល់ពៅតម្គ្បភ្ព។ 
ពោយសារកិច្ចគ្បឹងផគ្បងរប្់សាលារាជធានី ព្វាកម្មគ្បម្លូ្ំរាម្ និង្ំរាម្តម្លំពៅោឋ ននាឱំ្យានការគ្បម្លូ្ំរាម្ពកើន
ព ើងជាពរៀងរាល់ឆ្ន  ំ (្ូម្ពម្ើលរបូភាពទី្៨)។ ពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ្ំណល់ផ លយកពៅចាកក់នុងទី្លាន ពាា ជាគ្បចានំថងាន
ច្ំននួគ្បាណ ២.២១៥ ពតន/នថង (គ្បភ្ព៖ រណឹៈគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពាា  រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ឆ្ន ២ំ០១៨)។ 

 

របូភាពទី្៧៖ ពាករណ៍កំពណើ នបរាិណបពងាើត្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញរហូត ល់ឆ្ន ២ំ០៣០ 
គ្បភ្ព៖ វទិ្ាសាា នបពច្ចកវទិ្ាកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥ 

 

ឆ្ា ាំ 

បរ
ិមា

ណ្
បគ

្កើត
ស

ាំណ្
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ជំពកូទី២   បញ្ហា ប្រឈមនៃការប្របប់្រងេំណល ់- សើសយីងកំពងុឈរសៅចំណុចណា? 

 
របូភាពទី្៨៖ និនាន ការននកំពណើ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹចាកព់ចាលពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពាា  រាជធានីភ្នពំពញ 

គ្បភ្ព៖ រ ឋបាលរាជធានភី្នពំពញ ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ពាកព់ន័ធនឹងបរាិណ្ំណល់បពងាើតព ើងកនុងាន ក់ៗ  ពរគ្តូវផច្កឱ្យោច្រ់វាងពាកយថ្ន ‘្ំណល់តម្គ្រួសារកនុងាន ក់ៗ ’ 
និង ‘្ំណល់្របុរប្់បុរគលកនុងាន ក់ៗ ’។ តួពលខរណនាថមីៗចុ្ងពគ្កាយរប្់ម្ូលនិធិអា្ីុឆ្ន ២ំ០១៣ ត្ីពីការពគ្បើគ្បា្់
្ំណល់កនុងាន ក់ៗ  រឺាន ០.៤៩៨ រ.ក កនុងម្យួនថង ផ លានចំ្ននួពលើ្តិច្តចួ្ពី ា្ិតិរប្់អងគការ JICA ឆ្ន ២ំ០០៣ ផ ល
ានចំ្ននួ ០.៤៨៧ រ.ក/ាន ក/់នថង។ 

បរាិណបពងាើត្ំណល់កនុងម្យួនាក ់ រឺរណនាតម្រយឹៈបរាិណ្ំណល់្របុ ផច្កនឹងចំ្ននួគ្បជាពលរ ឋ  ូច្ពនេះ
បរាិណ្ំណល់អាច្ផគ្បគ្បួលតម្រយឹៈចំ្នួនគ្បជាជន និងអគ្តគ្បម្ូល្ំរាម្តម្ទី្គ្បជំុជន។ ផែែកពលើទិ្ននន័យពីគ្បភ្ព      
ពែសងៗ បរាិណ្ំណល់្របុានការពកើនព ើងពី ០.៧៤ រ.ក/ាន ក/់នថង ពៅ ១.៣២ រ.ក/ាន ក/់នថង កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ (រណនា
ពោយគ្កុម្ការារផែែកពលើទិ្នននយ័ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 

តរាងទី្៣៖ បរាិណ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹបពងាើតព ើងកនុងាន ក់ៗ  ផែែកពលើទិ្នននយ័ឆ្ន ២ំ០១៦ 

្នទ្សនវ៍ា្់ផវង តនម្ល 
a ្ំណល់ ឹកយកម្កចាកក់នុងទី្លាន ឆ្ន ២ំ០១៦ រិតជាពតន ៧១៧.៤៣៥ 

b អគ្តគ្បម្លូ្ំណល់កនុងទី្គ្កុងរិតជាម្ធយម្* (%) ៧៥% 

c បរាិណ្ំរាម្្របុពលើកផលង្ំណល់ពអតចាយ (ពតន/ឆ្ន )ំ [រណនាតម្របូម្នដ៖ a/b/១00] ៩៥៦.៥៨០ 

d អគ្តផកនច្នព ើងវញិ ពៅតម្ែទេះ (%)** ៥ 

e អគ្តផកនច្នព ើងវញិ ពៅកំ ុងពពលគ្បម្លូ (%) ២,៣ 

f ការបពងាើត្ំណល់្របុ កនុងម្យួធាន ២ំ០១៦ (ពតន/ឆ្ន )ំ [រណនាតម្របូម្នដ៖  
c/(១00-d-e)/១00] 

១.០៣១.៩០៩,៥ 

g ច្ំននួគ្បជាជន ឆ្ន ២ំ០១៦ ២.១៤៧.០០០ 

h បរាិណបពងាើត្ំណល់្របុ រិតជារ.ក/ាន ក/់នថង ឆ្ន ២ំ០១៦ 
[រណនាតម្របូម្នដ៖ f x ១.000/g/៣៦៥] 

១,៣២ 

*  ពោងតម្ការបា នស់ាម ន កនុងកិច្ចពិភាកា ជាម្យួ សាលារាជធានី ឆ្ន ២ំ០១៧ 
** អគ្តផកនច្នព ើងវញិ ផែែកពលើរបាយការណ៍អងគការJICA (២០០៥) ម្និអាច្រកទ្និននយ័ថមីៗបាន 
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តម្របាយការណ៍ពីបណាដ ខណឌ កណាដ លរាជធានីអគ្តគ្បម្លូរឺជិត ល់ ១០០% ចំ្ផណកខណឌ ពៅជាយរាជធានីាន
អគ្ត ៦០%។ ការ្ិការប្់អងគការលំពៅោឋ នននអងគការ្ហគ្បជាជាតិ (UN Habitat) ឆ្ន ២ំ០១៤ ្ិកាពលើខណឌ ពៅជាយ
រាជធានីបា នគ់្បាណថ្នជិត ៤០% នន្ហរម្នគ៍្កីគ្កជាយរាជធានីភ្នពំពញពំុានព្វាកម្មគ្បម្លូ្ំណល់ពៅ ល់ពនាេះពទ្។ 

ពោងតម្របាយការណ៍អងគការ JICA ឆ្ន ២ំ០០៥ គ្បាណ ៧.៣% នន្ំណល់្របុព ម្ើនឹង ៧.៥០០០ពតន កនុងម្យួ
ឆ្ន  ំ(ផែែកពលើទិ្នននយ័ឆ្ន ២ំ០១៦) គ្តូវបានផកនច្នពគ្ៅគ្បពន័ធកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ 

្ំរាម្ ្ំណល់រងឹគ្តូវបានគ្បម្ូល និងនាយំកពៅចាកព់ៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ពីខណឌ ចំ្ននួ១២ ពៅទូ្ទាងំរាជធានីភ្នពំពញ 
ភារពគ្ច្ើនរឺោកក់នុង្ណាឋ នគ្ច្បល់លាយ ំរន ។ (របូភាពទី្៩ បាា ញពី្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ផ លបានម្កពីគ្បភ្ពពែសងៗ)។ 
កនុងចំ្ពណាម្គ្បភ្ពទាំងអ្់ពនាេះ ្ំណល់តម្ែទេះានចំ្នួនពគ្ច្ើនជាងពរបំែុត (៥៥.៣%) នន្ំណល់្របុ បនាទ ប់ម្ករឺ
្ណាឋ ររ /ែទេះ្ំណាក ់(១៦.៧%) ពភាជនីយោឋ ន (១៣.៨%) និងទី្ែារ (៧.៥%)។ 

 
របូភាពទី្៩៖  គ្បភ្ព និងភាររយបពងាើត្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ កនុងរាជធានីភ្នពំពញ 

គ្បភ្ព៖ ម្ូលនធិអីា្ីុ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 
េាេភាពននេណំល ់

របូភាពទី្១០ បាា ញ្ា្ភាព្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ផ លពរគ្បម្លូម្កពីគ្បភ្ពពែសងៗពៅរាជធានីភ្នពំពញ។ ជាម្ធយម្
ទី្គ្កុងកនុងគ្បពទ្្កម្ពុជា ៥០% នន្ំណល់ពៅទី្លានពចាល្ំរាម្ រឺជា្ំណល់ជីវឹៈ បនាទ បម់្កានបាល ទ្ិក (២០,៩% - ថង់
បាល ទ្ិក គ្បពភ្ទ្បាល ទ្ិកពែសងៗ និង បទឹ្ក្ុទ្ធ នទ្ពទ្ៀត) គ្កោ្ (៩,៩%) ពមម  និងពឈើ (២,៣%)  ។ ភាររយនន្ំណល់    
ជីវឹៈានបរាិណពគ្ច្ើន ពហើយ្ំណល់ផ លអាច្ផកនច្នព ើងវញិពៅតម្ទី្លានចាក់្ ំរាម្ានទាបជាង ពបើពគ្បៀបពធៀបពៅនឹង
បរាិណរប្់វាពៅឯគ្បភ្ពបពងាើត្ំណល់ ពោយសារ្ំណល់ផកនច្នព ើងវញិម្យួចំ្ននួ ូច្ជា បាល ទ្ិករងឹ  បទឹ្ក្ុទ្ធ កំប ងុ 
ពលាហធាតុ គ្តូវបានពរ ើ្ ពច្ញពៅឯគ្បភ្ពពោយាច ្់្ំណល់ ម្នុពពលគ្បម្លូពោយអនកពរ ើ្ ្ំរាម្ និងកំ ុងពពលគ្បម្លូ
ពោយកម្មករគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្។ 
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របូភាពទី្១០៖  ្ា្ភាព្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅតម្គ្បភ្ព ននរាជធានីភ្នពំពញ 

គ្បភ្ព៖ ម្ូលនធិអីា្ីុ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 
ការព្បម្ូល និងដឹក្ជញ្ជូនេរំាម្ េណំលរ់ងឹ 

គ្កុម្ហ ុនឯកជន្ីុនគ្ទី្ទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវកនុងការគ្បម្ូល និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ផ លបានបពងាើតពៅកនុងទី្គ្កុង 
ពហើយបានពគ្ងីកវសិាលភាពភ្ូម្សិាស្រ ត្កនុងការគ្បម្ូល្ំណល់ពនេះជាពគ្ច្ើនឆ្ន មំ្កពហើយ។ ពទាេះជាោ ងណាកព៏ោយ ព្វា
គ្បម្ូល្ំរាម្ពៅជំុវញិទី្គ្កុងពៅផតានកគ្ម្តិពៅព ើយ។ ពលើ្ពីពនេះពទ្ៀត ព្វាកម្មពៅម្និទានា់ន្តងោ់ បពច្ចកពទ្្រួរ
ជាទី្ពពញចិ្តតពៅព ើយពទ្ រមួ្ាន ការគ្បម្ូល្ំរាម្យឺតោ វ ពបើពទាេះបីជាានកាលវភិារ្គ្ាបគ់្បម្ូល្ំរាម្កព៏ោយ និង
ការគ្បម្លូពទ្ៀតពសាតពៅានកគ្ម្តិពៅព ើយ (ការពលច្ហូរទឹ្ក ែ្ុយពច្ញពីឡាន្ំរាម្ពៅទី្សាធារណឹៈ និងការធាល ក់្ ំរាម្
ពច្ញពីឡាន ឹក្ំរាម្) រឺជាគ្បភ្ពននការតវា ញឹកញាប ់(សាលារាជធានីឆ្ន ២ំ០១៧)។ 

ម្ ាងពទ្ៀត ការយល់ ឹងរប្់គ្បជាពលរ ឋពីការគ្របគ់្រង្ំរាម្ អនាម្យ័សាធារណឹៈ ការទុ្កោក់្ ំរាម្ ពៅានកគ្ម្តិ
ទាបពៅព ើយ រឯីទី្តងំគ្បម្លូែដុ ំ្ំរាម្ផ លបានកំណត ់(ឧទាហរណ៍ ្ំរាម្ម្និបានោកក់នុងព្ាងគ្តឹម្គ្តូវ និង/ឬ ពពលខលឹៈ
ម្និយកពច្ញម្កតម្ពពលកំណត)់ កផនលងជាពគ្ច្ើនម្និានព្វាគ្បម្លូ្ំរាម្ គ្ជុេះរា យបា យតម្ ងែលូវ ការចាកព់ចាល្ំរាម្
តម្ ីទំ្ពនរ តម្គ្បលាយទឹ្ក គ្បពន័ធលូរបងាូរទឹ្ក្ំអយុ ផ លបងាឱ្យប េះពាល់ ល់អនាម្យ័ និងបរសិាា នរ្់ពៅ។ 

ការព្គប់ព្គងទ្ីលានចាក្់េរំាម្ 

រាជធានីភ្នពំពញពឹងផែែកព ទ្ើ រផតទាងំគ្្ុងពៅពលើទី្លានចាក់្ំរាម្ ពាា ្គ្ាបគ់្បគ្ពឹតតកម្ម និងចាកព់ចាល្ំរាម្កនុង
ភ្មូ្សិាស្រ ត្រប្់ខលួន។ ទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពាា  ផ លបពងាើតព ើងពោយានជំនយួពីអងគការ JICA បានចាបព់ែតើម្គ្បតិបតតិការកនុង
ផខកកាោ ឆ្ន ២ំ០០៩ បនាទ ប់ពីការបិទ្កផនលងចាក់្ំរាម្ពៅ ទ្ឹងានជ័យ ពោយសារអ្់លទ្ធភាពទ្ទ្ួលយក្ំរាម្ម្កចាក់
ពចាល។ ពៅឆ្ន ២ំ០១៧ បរាិណ្ំរាម្កនុងរាជធានីភ្នពំពញចាកព់ៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ពៅខណឌ  ពាា រាជធានីភ្នពំពញគ្តូវបាន
បា នគ់្បាណជាម្ធយម្ ២.២១៥ពតន/នថង។ តរាងទី្៤ បាា ញពីបរាិណ្ំរាម្ម្កពីគ្បភ្ពពែសងៗ។ 
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តរាងទី្៤៖ បរាិណ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជនពៅតម្គ្បភ្ព ចាកព់ៅទី្លានកនុងឆ្ន ២ំ០១៤ និង២០១៧ 
 

 
ព្បភ្ព 

២០១៤ ២០១៧ 
សតាន/នងៃ % សតាន/នងៃ % 

គ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ ១.៦៥៣ ៩៧% ២.១៧២,៧៤ ៩៨,០% 

ែារព ើម្ររ ២៨ ១,៦% ២៧,៧១ ១,៣% 

ែារផគ្ពកពនន  n.a. n.a. ៣,២៧ ០,១% 

ែារានជយ័ថម ី n.a. n.a. ០,០៩ ០,១% 

ទី្្តវឃ្លតត ៨ ០,៥% ៩,៣៧ ០,៤% 

ម្នទរីសាធារណឹៈការ និង ឹកជញ្ជូ ន ១០ ០,៦% ២,៨៥ ០,១% 

ពែសងៗ ៦ ០,៤% ០,១២ ០,១% 

្របុ ១.៧០៥  ២.២១៥.១៥  

គ្បភ្ព: រណឹៈគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់្ ំរាម្រាជធានភី្នពំពញ (២០១៨) 

 

ការអនុវតតនក៍ារគ្របគ់្រងផ លបានែដល់អនុសា្នព៍ោយ JICA  ូច្ជា គ្តូវានរគ្ម្ប ីពីពលើ ផ លគ្តូវបានអនុវតតតម្
រហូត ល់ឆ្ន ២ំ០១០។ ផតពរបានបញ្ឈបក់ារគ្រប ីពនេះបនដពៅពទ្ៀត ពោយសារផតការខូច្ខាតោ ងធងនធ់ងរពៅទី្លានពីពគ្រេះទឹ្ក
ជំនន់ ផ លបានពធវើឱ្យប េះពាល់ ល់តំបន់ភារពគ្ច្ើនននគ្បពទ្្កម្ពុជាែងផ រ និងបានពធវើឱ្យរំនរ្ំរាម្ននតំបន់ A និងតំបន់ B 
 ួលរលំំែងផ រ។ ពោយរម នការបាា ប ី់ពីពលើ អាយុកាលពគ្បើគ្បា្់ទី្លានចាក់្ ំរាម្គ្តូវបានកាតប់នាយោ ងឆ្បរ់ហ័្        
ខណឹៈពពលផ លអនាម្យ័ននការគ្របគ់្រងទី្លានបានធាល កចុ់្េះ ផ លបណាត លឱ្យានកលិនអាគ្កក ់ ករពកើតជំងឺ និង្តវលែិតច្នគ្ង 
ជាពិព្្កនុងរ ូវវ្ា។ 

ទឹ្ក្ំអយុពីទី្លានចាក់្ ំរាម្គ្តូវបានគ្បម្លូែដុ ំពៅកនុងគ្្េះ ត្ុក ប ផុនតម្និាន ំពណើ រការននគ្បគ្ពឹតតកម្ម្ាែ តទឹ្កពនាេះ
ពទ្។ លកាណឹៈភ្រូពភសាស្រ្តននតំបនព់នេះ គ្តូវបានពរទុ្កឱ្យទឹ្ក្ំអយុគ្ជាបចូ្លពៅកនុង ី ផ លពធវើឱ្យខូច្ ល់រុណភាព ីននតំបន់
ជិតៗពនាេះ និងគ្បពន័ធទឹ្កពគ្កាម្ ី (្ូម្ពម្ើលជំពូកទី្VI)។ 

ការពចាល្ំរាម្ពោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់និងគ្បគ្ពឹតតកម្ម្ំណល់តម្ទី្ឯកជនពៅផតបនដពកើតានជាធម្មត។ ទាងំពនេះ
ពោយសារផតការគ្បម្លូ្ំរាម្ និងព្វាកម្ម ឹកជញ្ជូ នពៅកនុងទី្គ្កុងម្និទានប់ានគ្របគ់្រន ់ម្ា ងពទ្ៀត ្ំណល់គ្តូវពបាេះពចាល
ពៅ ីឯកជន  ីទំ្ពនរ និង ុតបំផ្លល ញជាចំ្ហរកនុង ីឯកជន។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ្ំណល់រងឹគ្បាណ ១១៧.៥៣០ពតន គ្តូវពរចាកព់ចាលពោយរម ន្ណាដ បធ់ាន បត់ម្រពបៀបខាងពលើ 
ផ លព ម្ើនឹង ១១,៧% នន្ំណល់ផ លបានបពញ្ចញពីរាជធានីភ្នពំពញ (ទិ្នននយ័សារពពើភ្ណ័ឌ ននម្នទីរបរសិាា ន គ្ក្ួងបរសិាា ន 
ឆ្ន ២ំ០១៥)។ 
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ការផក្នចន និងការនសំចញេណំលរ់ងឹ 
ខណឹៈានការខវេះខាតទិ្នននយ័បរាិណ្ំណល់ ផ លបានផកនច្នជាកផ់ ត្ងកនុងគ្បពទ្្កម្ពុជា ្កម្មភាពផកនច្ន្ំរាម្

គ្តូវបានពរពឃើញានចំ្ននួតិច្តចួ្កនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ ម្ា ងពទ្ៀត អងគការពគ្ៅរោឋ ភ្បិាល ូច្ជា អងគការ CSARO និង អងគការ
COMPED2 ផ លជាអនកផកនច្ន្ំណល់ជីវឹៈជាជីកំប ុ្ ពហើយក៏ានគ្កុម្ហ ុនឯកជនម្ួយចំ្នួនបាន្ិកាពី្កាត នុពល    
អាជីវកម្មផកនច្ន្ំណល់ជីវឹៈ  និងអ្ររីាងគែងផ រ។ ព ើម្បពីឆលើយតប ពៅនឹងបរាិណ្ំរាម្ផ លចាកព់ៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពាា  
រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញបានពធវើការ្ិកាពលើវធិានការម្យួចំ្ននួ ព ើម្បជំីរញុវ ិ្ ័យឯកជនកនុងការផកនច្ន្ំណល់។  

្ម្តាភាពផកនច្ន្ំណល់ានកគ្ម្តិ ជាឧប្រគច្ម្បង្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញ និងក ូ៏ច្ជាគ្បពទ្្កម្ពុជា ព ើម្បពីធវើការ
ផ្លល ្់បតូ រពី្ងគម្ម្ួយផ លានវធីិសាស្រ ដ្គ្រប់គ្រង្ំណល់ ឬធនធានផបបផខសបនាទ ត់លីពនផអ  (ផ លធនធានគ្តូវយកម្កពធវើ
ែលិតែលពគ្បើគ្បា្់ និងពបាេះពចាលពៅវញិ) ពៅជា្ងគម្ម្យួ ផ លានវធីិសាស្រ ដ្គ្របគ់្រង្ំណល់ផបបវលិជំុ ព ើម្បបីពញ្ច ៀ្
ឱ្យានការខាតបងផ់ែនកព្ ឋកិច្ច ខជេះខាជ យធនធាន និងប េះពាល់ ល់បរសិាា ន។ ពទាេះបីជា បរាិណ្ំណល់ផ លអាច្ផកនច្ន
បានម្យួចំ្ននួគ្តូវបានពរពគ្បើគ្បា្់ និងគ្បម្លូបានទូ្ទាងំគ្បពទ្្កព៏ោយ ផត្កម្មភាពផកនច្ន្ំណល់កនុងគ្្ុកពៅានកគ្ម្តិ 
ពោយសារកងវេះវ ិ្ ័យឧ្ាហកម្មផកនច្ន ពហោឋ រច្នា្ម្ព័នធផកនច្ន និងទី្ែារ្គ្ាប់ទ្ទ្ួលទិ្ញវតាុធាតុព ើម្ពីការផកនច្ន និង
ែលិតែលពែសងៗពីការផកនច្ន។  ូច្ពនេះ ្ំណល់ផ លអាច្ផកនច្នបាន និង្ំណល់ពែសងៗជាពគ្ច្ើនពទ្ៀត គ្តូវបាននាពំច្ញពៅកាន់
គ្បពទ្្ជិតខាង្គ្ាបព់ធវើការផកនច្ន។ 

របូភាពទី្១១ បាា ញពីបរាិណ្ំណល់ផកនច្នព ើងវញិ ផ លបានទិ្ញពោយទី្តងំព ប ពូអតចាយពៅទូ្ទាងំគ្បពទ្្កម្ពុជា
្គ្ាបក់ារផកនច្នរមួ្ាន៖ គ្កោ្ បាល ទ្ិក  ប ថងប់ាល ទ្ិក អាលុយម្ញី ូ ម្ (បំផណក្ាភ រ និងកំប ុង) ផ ក  បផកវ ពហើយ
របូភាពទី្១២ បាា ញពីនិនាន ការ្ំណល់ផ លអាច្ផកនច្នព ើងវញិ គ្តូវបានព ន្ើ្ំុការនាពំច្ញ្ិាតពគ្កាម្រពគ្ាងអនុញ្ញ តរប្់
គ្ក្ួងបរសិាា ន (គ្បភ្ព៖ គ្ក្ួងបរសិាា ន ឆ្ន ២ំ០១៨)។ គ្កាហវិកទាងំ២ បានបាា ញពីការពគ្ងីកវសិាលភាពននការពគ្បើគ្បា្់
្ាភ រពៅកម្ពុជាកនុងរយឹៈពពលប នុាម នឆ្ន កំនលងពៅពនេះ។ តម្រយឹៈទិ្នននយ័រប្់គ្ក្ួងបរសិាា ន្គ្ាបឆ់្ន ២ំ០១៣ និង ២០១៤ 
(តរាងទី្៥) បានបាា ញថ្ន ្ំណល់ផ លអាច្ផកនច្ន គ្តូវបាននាពំច្ញពៅគ្បពទ្្ នទ្ពទ្ៀត ូច្ជា៖ គ្បពទ្្នថ កូពរ  ខាងតបងូ     
ពវៀតណាម្ ចិ្ន ្ឹងាបរូ ីា ព ្ីុ និងនតវា ន ់ផ លបណាត លឱ្យានរហូំរធនធាន ា៏ន្កាត នុពលពច្ញពៅពគ្ៅ ពហើយពពលគ្តូវការ 
គ្តូវនាចូំ្លវតាុធាតុព ើម្ទាងំពនាេះម្កវញិ។ ពលើ្ពីពនេះពទ្ៀត ខណឹៈពពលផ លានការពកើនព ើងននការផកនច្នពី្ំណល់ រឺជាការ
សាវ រម្នចំ៍្ពពាេះការអភ្វិឌ្ឍ ពហើយកទ៏ាម្ទារនូវកិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បង ព ើម្បធីានាថ្ន្កម្មភាពផកនច្នទាងំពនាេះគ្តូវបានគ្របគ់្រងពោយ
គ្តឹម្គ្តូវ និងបនាយហានិភ្យ័ពលើ្ុខភាព និងបរសិាា ន។ 

2 COMPED បានផ្លែ ក្ម្កម្មភាពផកនច្នជីកំប ុ្ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញពៅឆ្ន ២ំ០០៩ ពៅពពលផ លទី្លានចាក់្ ំរាម្គ្តូវបានផ្លល ្់បដូរទី្តងំពៅកនុងឆ្ន ពំនាេះ។ 
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របូភាពទី្១១៖ បរាិណ្ំណល់ផ លអាច្ផកនច្នបាន ពៅព ប ូ្ គ្ាបផ់កនច្ន (ពតន/ឆ្ន )ំ 

គ្បភ្ព៖ គ្ក្ួងបរសិាា ន ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
 

 

 
របូភាពទី្១២៖ បរាិណ្ំណល់ផកនច្ន នាពំច្ញតម្រយឹៈគ្ក្ួងបរសិាា ន (ពតន/ឆ្ន )ំ 

គ្បភ្ព៖ គ្ក្ួងបរសិាា ន ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ជំពកូទី២   បញ្ហា ប្រឈមនៃការប្របប់្រងេំណល ់- សើសយីងកំពងុឈរសៅចំណុចណា? 

តរាងទី្៥៖ បរាិណ្ំណល់ផកនច្ននាពំច្ញ និងទិ្្ពៅគ្បពទ្្នាពំច្ញ កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ និង២០១៤ 
 

ព្បសភ្ទ្វតថុធាតុសដើម្ 
បរាិណ (សតាន/ឆ្ន )ំ នសំចញសៅកាន់ព្បសទ្េ 

២០១៣ ២០១៤ 

ផ ក ៣.៣០០ ៤.៣០០ នថ 

អាលុយម្ញី ូ ម្ ៤.០៧៥ ៧.៥២៣ កូពរ  ខាងតបងូ ្ឹងាបរុ ីចិ្ន និងពកាេះនតវា ន ់

ទ្ងផ់ ង ១៨.០០០ 0 កូពរ  ខាងតបងូ 

្ំណល់ពអតចាយ
ច្គ្មុ្េះ 

៦.៧០០ ៣.២៥០ នថ និងពវៀតណាម្ 

គ្កោ្ ១៥.៣០០ ១២.៤០០ នថ និងពវៀតណាម្ 

អំផបង ប ១.៤១៧ ៣.២៧៧ ា ព ្ីុ 

បាល ទ្ិក ១១.៩៦៦ ១៤.៦៣៤ ពវៀតណាម្ និងចិ្ន 

គ្បភ្ព៖ គ្ក្ួងបរសិាា ន ឆ្ន ២ំ០១៥ 

 

២.២. េណំលេ់ណំង់  
 
 
 

ព្ក្បែណឌ ចាប់ និងសោលនសោបាយ 

បច្ចុបបននពៅម្និទានា់នបទ្ោឋ នច្ាប ់ ឬពរលនពោបាយណាម្យួគ្តូវបានពរកំណត់ពរលពៅជាពិព្្្គ្ាប់
ការគ្រប់គ្រង្ំណល់្ំណងព់ៅព ើយពទ្។ 

ការអនុវតរន៍ជាក្់ផេដងសលើការព្គប់ព្គងេណំលេ់ណំង់ 

ការគ្របគ់្រង្ំណល់្ំណងព់ៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ រឺ ា្ិតពៅកនុង ំណាកក់ាលអភ្វិឌ្ឍន ៍ ពោយ្ំណល់ម្យួចំ្នួន
គ្តូវបានគ្បមូ្ល ទុ្កោក ់ និងចាកព់ចាលពោយគ្កុម្ហ ុនឯកជនពៅតម្កិច្ច្នា។ ្ំរាម្ខលឹៈគ្តូវបានលកឱ់្យអនកទិ្ញយកពៅ
ពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ ( ី កំពទ្ច្ថម និងថម) ខណឹៈផ ល្ំណល់ពែសងពទ្ៀតគ្តូវបានចាកព់ចាលពៅតម្ ីទំ្ពនរ ឬតំបនស់ាធារណឹៈ
ោច្គ់្្ោលជាយរាជធានី។  

តម្រយឹៈការវាយតនម្លរហ័្ ្ំណល់្ំណង់ពៅតម្ការោឋ នម្ួយចំ្នួនពៅកនុងរាជធានីភ្នំពពញាន្ា្ភាព 
គ្បផហល ៦០% ជាកំពទ្ច្ឥ ឋថម កំពទ្ច្្ីុម្ ង ់និង ី រឯី ២០% ពទ្ៀត ជាពឈើ ១០% ជាពលាហឹៈ គ្បផហល ៥% បាល ទ្ិក និង ៥% 
ពទ្ៀត ជាគ្កោ្ និង្ំណល់ពែសងៗពទ្ៀត។ 

បច្ចុបបនន ពៅម្និទានា់នបទ្ោឋ នច្ាបថ់្នន កជ់ាតិគ្តូវបានអនុម្ត័ ព ើម្បពីោេះគ្សាយពៅពលើ្ំណល់្ំណងព់ៅព ើយពទ្ 
ខណឹៈផ លអនុគ្កឹតយពលខ១១៣ បានផច្ងពីការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវរប្់ែលិត្ំណល់្ំណងព់លើការទុ្កោក ់ គ្បម្លូ និង ឹក
ជញ្ជូ នឱ្យបាន្ម្រម្យ ពហើយពរចាកព់ចាល្ំណល់ទាងំពនាេះតម្រយឹៈអនកពៅ ការ ព្វាឯកជន ឬពោយខលួនឯង។ ខណឹៈពពល
កំពុងពរៀបច្ំពរលនពោបាយថ្នន កជ់ាតិ្ំពៅជំរញុពលើកកម្ព្់ពរលការណ៍៣ផអ រ និងការគ្របគ់្រង្ំណល់្ំណង ់ ពររពឹំងថ្ន 
រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញកអ៏ាច្ទ្ទ្លួយកកិច្ចអនតរារម្នក៍នុងការគ្របគ់្រងគ្បពភ្ទ្្ំណល់ពនេះ។ 
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ពទាេះោ ងណា ពៅកនុងការអនុវតតនជ៍ាកផ់ ត្ង្ំណល់ការោឋ ន្ំណងម់្និគ្តូវបានយកម្កចាកព់ៅទី្លានព ើយ។ ពរ
្ពងាតពឃើញ ្ំណល់្ំណងម់្យួចំ្នួនគ្តូវបានពរយកម្កពគ្បើវញិ/នច្នព ើងវញិ (កពម្ទច្កម្ទីថម ឥ ឋ និង ី) ពៅតម្តគ្មូ្វការ 
ច្ំផណកឯ្ំណល់្ំណងផ់ លលាយច្គ្មុ្េះរន ជាម្យួនឹង្ំរាម្ពែសងៗ និងរម នតនម្លទី្ែារ រឺគ្តូវបានពរយកពៅចាកព់ចាល
ពោយរម ន្ណាដ បធ់ាន បព់ៅតម្គ្បឡាយទឹ្ក  ងទ្ពនល ទ្ឹង បឹងបរួ  ីក្ិកម្ម ឬទី្វាលទំ្ពនរ។ ្ា្ធាតុម្យួចំ្ននួរប្់វា
ផ លអាច្ពឆេះបាន គ្តូវពរ ុតពោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់ផតពរក៏្ ពងាតពឃើញការអនុវតតនផ៍បបពនេះានការថយចុ្េះែងផ រ។  

កងវេះខាតទិ្នននយ័ម្ូលោឋ នបានបងាជាបញ្ា គ្បឈម្ម្យួពែសងពទ្ៀត ពធវើឱ្យានការលំបាកកនុងការពរៀបចំ្គ្បពន័ធគ្របគ់្រង
្ំណល់្ំណងព់ៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ពហើយកម៏្និាននូវទិ្នននយ័សារពពើភ្ណ័ឌ ថ្នន កជ់ាតិែលូ វការ ឬការ្ិកាអពងាតពៅពលើ
បរាិណ្ំណល់បពងាើត្ំណងព់នេះែងផ រ។ ពទាេះបីោ ងណា ្ំណល់្ំណងអ់ាច្គ្តូវបានបា នស់ាម នពោយផែែកពលើគ្បពភ្ទ្
អច្លនគ្ទ្ពយ និងទំ្ហំ្ំណង់ ផតទិ្ននន័យផបបពនេះម្ិនគ្តូវបានបាា ញជាសាធារណឹៈ ឬគ្តូវបានពគ្បើគ្បា្់ពៅកនុងការពរៀបច្ំ
ផែនការគ្របគ់្រង្ំណល់ពៅកនុងទី្គ្កុងនាពពលពនេះពទ្។ 

  
របូភាពទី្១៣៖ ការចាកព់ចាល្ំរាម្រម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់និងការ ុត្ំណល់្ំណងព់ៅរាជធានីភ្នពំពញ  

គ្បភ្ព៖ វទិ្ាសាា ន IGES នងិ អងគការ COMPED ឆ្ន ២ំ០១៥ 

 
 

២.៣. េណំលស់វជជសាស្តេដ 

ព្ក្បែណឌ ចាប់ និងសោលនសោបាយ 
 

ការគ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ្ត គ្តូវបានគ្របគ់្រងពោយគ្ក្ួង្ុខាភ្បិាល និងម្នទីរតំណាងថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិរប្់ខលួន 
ពោយផែែកពលើបទ្បញ្ញតតិជាតិទាងំបី ូច្ខាងពគ្កាម្៖ 

• គ្បកា្ ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ពីព្វាផថទាំ្ ុខភាពកនុងគ្ពេះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា (ឆ្ន ២ំ០០៨) 

• ព្ច្កតី ព្គ្ម្ច្ ត្ីពីការបពងាើតអងគភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ្ដពលខ៩៦ រប្់កាកបាទ្គ្កហម្កម្ពុជា (ឆ្ន ២ំ០០៩) 

• ម្រគុពទ្ទ្នជ៍ាតិ ដ្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ពីព្វាផថទាំ្ ុខភាព (ឆ្ន ២ំ០១២) 

ការអនវុតរនជ៍ាក្ផ់េដងសលើការព្គបព់្គងេណំលស់វជជសាស្តេដ 
ការគ្រប់គ្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ពៅទី្គ្កុងភ្នពំពញនាពពលបច្ចុបបនន គ្តូវបានគ្របគ់្រងពោយអងគភាពគ្របគ់្រង្ំណល់

ពវជជសាស្រ្ត (MWMU) ននសាខាកាកបាទ្គ្កហម្កម្ពុជារាជធានី ផ លបានបពងាើតព ើងកនុងឆ្ន ២ំ០០៩ ព ើម្បែីតល់ព្វាគ្បម្ូល
្ំរាម្  ឹកជញ្ជូ ន ពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្ម និងព្វាចាកព់ចាលចុ្ងពគ្កាយ ពីទី្តងំផថទាំ្ ុខភាពពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ 
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បរាិណ្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្្របុផ លបពងាើតព ើងានច្ំនួនគ្បាណ ៤០ពតន កនុងម្យួផខ ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ 
ផ លរមួ្ាន្ំណល់ផ លអាច្ឆលងជំងឺ ្ំណល់ជាតិសាស្រ ត្ និង្ំណល់ម្ុតគ្្ួច្ (ឧទាហរណ៍កាបំិត និង្ឺរាងំ) និង
្ំណល់ឱ្្ថ (ពលាក Choeu ឆ្ន ២ំ០១៦)។ បរាិណ្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ បាននិងកំពុងពកើនព ើងគ្្បពពលជាម្យួនឹងការ
រកីចំ្ពរ ើនននវ ិ្ ័យពវជជសាស្រ ត្ និងការពគ្បើគ្បា្់ព្វាផថទាំ្ ុខភាព (្ូម្ពម្ើលរបូភាពទី្ ១៤)។ 

របូភាពទី្១៤៖  បរាិណ្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ផ លគ្បម្លូបាន្គ្ាប ុ់តកពម្ទច្ 

គ្បភ្ព៖ ពលាក ជឺ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

ពោងតម្អងគភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្បានឱ្យ ឹងថ្ន ្ំណល់ពវជជសាស្រ ដ្ានច្ំនួន ១,៩ពតន កនុងម្យួនថង ពៅ
កនុងរាជធានីភ្នពំពញ ពហើយ្ា្ភាពរប្់វាានបាា ញលម្ែតិពៅកនុងតរាងទី្៦ខាងពគ្កាម្។ 

តរាងទី្៦៖ ្ា្ធាតុនន្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ផ លបានបពងាើតពៅរាជធានីភ្នពំពញ 

េាេភាព េណំល់្ លង េណំលេ់ររីាងគកាយ េណំលេ់ររីាងគ និងសផ្សសងៗ 

ភាររយ គ្បផហល ៧០% គ្បផហល ២០% គ្បផហល ១០% 

គ្បភ្ព៖ កិច្ច្ាភ ្ជាម្យួនឹងតណំាងអងគភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ ដ្ ពៅនថងទ្ី៤ ផខកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

្ំណល់ពវជជសាស្រ្តគ្តូវបានទុ្កោកោ់ច្ព់ោយផ កពៅម្ណឌ លផថទាពំវជជសាស្រ្ដ ពហើយផ លគ្តូវបានផបងផច្កោកក់នុង
ឧបករណ៍ ដ្ុក/ពវច្ខចប់្ ុ វតាិភាពចំ្នួន ៣គ្បពភ្ទ្ (ព្ាងបាល ទ្ិក្ុវតាិភាព គ្បអបគ់្កោ្្គ្ាបម់្ជុលពគ្បើរចួ្ពហើយ និងធុងជរ័
្ុវតាិភាព)។ ពទាេះជាោ ងណាកព៏ោយ ការអនុវតតនក៍ារផញក្ំរាម្ពៅម្ណឌ លផថទាពំវជជសាស្រ ដ្ម្យួចំ្ននួពៅានកគ្ម្តិពៅព ើយ 
ពហើយ្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ម្យួចំ្ននួគ្តូវបានោកល់ាយ ំជាម្យួ្ំណល់ែទេះបាយ ឬ្ំណល់ធម្មត ពហើយកគ៏្តូវបានគ្បម្លូ 
និង ឹកជញ្ជូ នជាម្យួនឹង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជនពែសងពទ្ៀត។  

្ំណល់ពវជជសាស្រ ដ្គ្តូវបានគ្បម្ូល និង ឹកជញ្ជូ ន ពោយពគ្បើគ្បា្់រថយនដរប្់អងគភាព MWMU ផ លានបំពាក់
ពោយគ្បពន័ធ GPS  ឹកយកពៅ ុតពៅ  ុត្ំរាម្រប្់សាខាកាកបាទ្គ្កហម្កម្ពុជារាជធានី ផ លានទី្តងំ ា្ិតពៅកនុង  
ទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពាា  រាជធានីភ្នពំពញ។ វាានច្ាង យគ្បាណ១៥រី ូផម្ គ្ត ពីរាជធានីភ្នពំពញ (ពលាក Choeu ឆ្ន ២ំ០១៦) 
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ពហើយ  ុតកពម្ទច្្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ពនេះ គ្តូវបានពរ ុតពៅ្ីតុណា ភាពរហូត ល់្ីតុណា ភាព ១២០០អងាព  ្(ពលាក Choeu 
ឆ្ន ២ំ០១៦)។ ការែតល់ព្វារប្់សាខាកាកបាទ្គ្កហម្កម្ពុជារាជធានីគ្រប ណត ប ់ ១00% ននគ្រឹេះសាា ន្ុខាភ្បិាលទាងំគ្្ុង 
(ទាងំព្វាសាធារណឹៈ និងឯកជន) ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ផ លបច្ចុបបននានរហូត ល់ពៅ ២.២១៤ទី្តងំ (្ូម្ពម្ើលតរាងទី្៧) 
ពទាេះបីជាទី្តងំម្យួចំ្នួនកំពុង ំពណើ រការចុ្េះកិច្ច្នាព្វាពៅព ើយ (ពលាក Choeu ឆ្ន ២ំ០១៦)។ ពទាេះជាានព្វាគ្រប  
 ណត បល់ែ ប ផុនត្ ាិតិគ្បម្លូ្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ពិតគ្បាក ពៅម្និទាន ឹ់ងពទ្ គ្ពម្ទាងំម្និានរបាយការណ៍្ំណល់ពវជជសាស្រ ដ្ 
ផ លម្និបានគ្បម្លូពនាេះពទ្ពៅរាជធានីភ្នពំពញ។ 

តរាងទី្៧៖ តបំនព់្វាគ្រប ណត បរ់ប្់អងគភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ្ដពៅរាជធានីភ្នពំពញ 

 
ែណឌ  

ចំនួនទ្តីាងំសេវាផងទេំែុភាព 
ានក្ចិចេនា ានទន់ចោុះក្ចិចេនា េរបុ 

ទ្លួពរក ២២៦ ៦១61 ២៨៧ 

៧ ម្ករា ១៣២ ៣១31 ១៦៣ 

ច្ំការម្ន ២៣៩ ៨៩ ៣២៨ 

 ូនពពញ ១៦៤ ១៧ ១៨១ 

ពពាផ្នជយ័ ២២៤ ៨១ ៣០៥ 

 ពាា  ៣៨ ៤៣ ៨១ 

ផគ្ពកពនន  ២៨ ១ ២៩ 

ផ្ន្ុខ ១៤៥ ១២ ១៥៧ 

ឬ្សផីកវ ១២២ ៦៦ ១៨៨ 

ពគ្ជាយច្ាវ រ ២០ ១១ ៣១ 

ច្ារអំពន ៦៥ ៣២ ៩៧ 

ានជយ័ ១៤៩ ១០៩ ២៥៨ 

្របុ ១៥៥២ ៥៥៣ ២១០៥ 

គ្បភ្ព៖ ពលាក Choeu ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

២.៤. េណំលឧ់េាហក្ម្ម 

ព្ក្បែណឌ ចាប់ និងសោលនសោបាយ 
 

ឧប្ម្ពន័ធននអនុគ្កឹតយពលខ១១៣ កំណត ់ និងពធវើនិយត័កម្ម្ំណល់រងឹពគ្រេះថ្នន ក ូ់ច្ខាងពគ្កាម្ ផ លានគ្បភ្ពម្កពី 
លំពៅោឋ ន គ្រឹេះសាា នសាធារណឹៈ អររពាណិជជកម្ម និងទី្តងំពទ្្ច្រណ៍៖ 

 



        

29 |  
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បទ្ោឋ នគតិយតុរថាន ក្់ជាតិ 

• ពរលការណ៍ផណនា ំ ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់រងឹពៅតម្ពរាងច្គ្ក ្ហគ្រ្ និងគ្កុម្ហ ុន ពលខ១១ (២០០៣)  

• ពរលការណ៍ផណនា ំ ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ភ្កព់ៅតម្ពរាងច្គ្ក ្ហគ្រ្ (២០០០)  

• ពរលការណ៍ផណនា ំ ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ពគ្រេះថ្នន កពី់ពរាងច្គ្កពលខ៨៧ (២០០០) 

បទ្ោឋ នគតិយតុរថាន ក្់សព្កាម្ជាតិ 

• ព្ច្កតីគ្បកា្ ដ្ីពីការគ្បម្លូ្ំណល់ឧ្ាហកម្ម និង ឹកជញ្ជូ នកនុងរាជធានីភ្នពំពញ និងពខតតកណាត ល ពលខ 
១៤៨ (២០០២) 

• ព្ច្កតីគ្បកា្ពីការអនុញ្ញ តិឱ្យគ្កុម្ហ ុន សារុ ំពគ្ត ឌី្ង គ្បម្ូល និង ឹកជញ្ជូ ន្ំណល់ឧ្ាហកម្មពីរាជធានី 
និងពខតតកណាត ល ពលខ១៥៦ (២០០១) 

ការអនុវតរន៍ជាក្់ផេដងសលើការព្គប់ព្គងេណំលឧ់េាហក្ម្ម 
ពៅរាជធានីភ្នំពពញ ការគ្រប់គ្រង្ំណល់ឧ្ាហកម្ម រឺពធវើព ើងពោយគ្កុម្ហ ុនឯកជនព ម្ េះ សារុ ំពគ្តឌី្ង ផ ល

គ្បម្ូល និង ឹកជញ្ជូ ន្ំណល់ឧ្ាហកម្ម (រ ួម្ទាំង្ំណល់ពច្ញពីអាងគ្បគ្ពឹតតកម្មទឹ្ក្ំអុយ) ្ំណល់ពីពរាងច្គ្ក 
(ឧទាហរណ៍ ្ំពលៀកបំពាក ់ផ្បក បាល ទ្ិក និងគ្កោ្) ពៅកានទី់្លានចាក់្ ំរាម្ផ្លទ ល់ខលួន កនុងខណឌ ពពាធិ៍ផ្នជយ័ (ពីម្នុ
ពៅថ្ន ភ្មូ្ចំិ្បក ់ខណឌ កំបលូ គ្្ុកអងគ ន្ួល ពខតតកណាត ល) តម្លិខិតអនុញ្ញ តពីគ្ក្ួងបរសិាា ន។ បរាិណ្ំណល់ផ ល
គ្បម្លូម្កចាកព់ៅទី្លានរប្់គ្កុហ ុនពនេះានបាា ញកនុងរបូភាពទី្១៥។ 

 
របូភាពទី្១៥៖  បរាិណ្ំណល់ឧ្ាហកម្មផ លគ្បម្លូបានពោយគ្កុម្ហ ុន សារុ ំពគ្តឌី្ង 

គ្បភ្ព៖ គ្កមុ្ហ ុន Sarom Trading ឆ្ន ២ំ០១៦ 

តួពលខខាងពគ្កាម្បាា ញអំពី្ា្ភាពនន្ំណល់ឧ្ាហកម្ម ផ លចាក់ពៅទី្លានចាក់្ំណល់ឧ្ាហកម្ម
គ្របគ់្រងពោយគ្កុម្ហ ុន សារុ ំ ពគ្តឌី្ង។ ្ំណល់កពម្ទច្គ្កណាតពី់វ ិ្ ័យកាតព់ រ រឺានពគ្ច្ើនជាងពរ ផ លឆលុេះបញ្ច ងំអំពីការ
គ្បម្លូែតុ ំពរាងច្គ្កកាតព់ រ ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ 
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របូភាពទី្១៦៖  ្ា្ភាព្ំណល់ឧ្ាហកម្ម ពៅទី្លានសារុ ំពគ្តឌី្ង 

គ្បភ្ព៖ គ្ក្ួងបរសិាា ន ឆ្ន ២ំ០១៦ 

្ំណល់ឧ្ាហកម្ម នទ្ពទ្ៀត កគ៏្តូវពរ ឹកយកម្កចាកព់ៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ពនេះែងផ រ ាន ូច្ជា (គ្បភ្ពពីគ្ក្ួង
បរសិាា នគ្បពទ្្កម្ពុជាឆ្ន ២ំ០០២): 

• ្ំណល់ពាកក់ណាត លភ្ក ់ផ លយកពច្ញពីអាងគ្បគ្ពឹតតកម្មទឹ្ក្ំអយុ 

• ពពកួផខសពភ្លើង និងកំពទ្ច្គ្កណាត ់

• ្ំណល់បាល ទ្ិក ផ លាន ប លីូវនិីល កលរ ី  

• ្ំណល់ពៅ  ្ូ និងពៅ  ្ូថនល់ ផ លាន ប លីូម្រ័ ប យុទី្លីន 

• ្ំណល់ថមពិល និងអារុយពែសងៗ 

• ពែេះផ ល្ល់ពីការ ុត្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ 

• ្ំណល់អំពុលពភ្លើង និងពគ្រឿងពអ ិច្គ្តូនិក 

• ្ំណល់ថ្នន លំាប និង្ំណល់ពវច្ខចប ់

• ្ំណល់ម្កពីថ្នន កំំចាត់្ តវលែិតផ លពគ្បើកនុងវ ិ្ ័យក្ិកម្ម និងកនុងការពវច្ខចប ់ (គ្តូវផតោកក់នុងធុងជរ័ ម្នុពពល
កបព់ចាល) 

• ្ំណល់ផ ល្ល់ពី្កម្មភាពែលិតកម្ម និងការពគ្បើគ្បា្់ទឹ្កថ្នន គំ្ពីន 

• ទំ្និញខូច្រុណភាព ឬពលើ្កាលបរពិច្ឆទ្កំណត ់ផ លម្និគ្្បតម្្តងោ់  

• ្ំណល់ពីការថតរបូ 

• ឱ្្ថហួ្ កាលបរពិច្ឆទ្ពគ្បើគ្បា្់ និង្ំណល់ពច្ញពីការែលិតឱ្្ថ 

• ្ំណល់ផ លានសារធាតុអាពប ត្ូ្ 

គ្កុម្ហ ុន សារុ ំពគ្តឌី្ង កា៏នភាពគ្បឈម្រប្់ខលួនគ្បហាកគ់្បផហលរន ពៅនឹងគ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ ផ លែតល់ព្វាគ្បម្លូ
្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជនែងផ រ កនុងការគ្បម្ូលនថលព្វាកម្មរប្់ខលួន ពៅពពលផ លាច ្់ពរាងច្គ្កខលេះពរច្ពវ្ម្និទូ្ទាត់
គ្បាក ់បណាដ លឱ្យគ្បាកច់្ំណូលរប្់គ្កុម្ហ ុនានភាពម្និពទ្ៀងទាត។់ 
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២.៥. េណំលស់ព្ោោះថាន ក្់ 
 

ព្ក្បែណឌ ចាប់ និងសោលនសោបាយ 
គ្បពទ្្កម្ពុជាបានពច្ញបទ្បញ្ញ តិតច្ំននួ២ ្គ្ាបគ់្របគ់្រង្ំណល់ពគ្រេះថ្នន កជ់ាទូ្ពៅ ខណឹៈផ លបទ្បញ្ញតតជិាកល់ាក់

គ្តូវបានអនុម្ត័្គ្ាប់្ ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ និង្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកាន ូច្ជា៖ 

• អនុគ្កឹតយពលខ៤៤៦ ត្ីពីការពរៀបចំ្ និងម្ខុាររប្់នាយកោឋ នគ្របគ់្រងសារធាតុពគ្រេះថ្នន ក ់(ឆ្ន ២ំ០១៥)  

• គ្បកា្ពលខ៣៨៧ ត្ីពីការោកឱ់្យពគ្បើគ្បា្់នូវកគ្ម្ិតកំណត់ ដ្ងោ់របរាិណជាតិពុល ឬសារធាតុពគ្រេះថ្នន ក់
ផ លអនុញ្ញ តឱ្យពបាេះបងព់ចាល (ឆ្ន ២ំ០១៥) 

កនុងឧប្ម្ពន័ធននអនុគ្កឹតយពលខ១១៣ បានចាតថ់្នន ក ់ និងផច្ងថ្ន ្ំណល់ទាងំអ្់ខាងពគ្កាម្ពនេះ ជា្ំណល់ពគ្រេះថ្នន ក ់
ផ លានគ្បភ្ពម្កពីលំពៅោឋ ន និងពីគ្រឹេះសាា នសាធារណឹៈ អររពាណិជជកម្ម និងគ្រឹេះសាា នពទ្្ច្រណ៍ពែសងៗពទ្ៀត៖ 

• ្ំណល់ថមពិល 

• ្ំណល់បរកិាា រអរគិ្នី និងពអ ិច្គ្តូនិក 

• ្ំណល់ បផកវ ឬកំប ងុ ផ លគ្បលាកថ់្នន រីំម្ ីនិងថ្នន កំ្ិកម្ម  

• ្ំបកកងច់ា្់ៗ 

ពលើ្ពីពនេះ គ្ក្ួងបរសិាា នកប៏ានផច្ងពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ពគ្រេះថ្នន កពី់គ្បភ្ពពែសងៗ ូច្ជា ពរាងច្គ្ក ពរាង្ិបបកម្ម 
និងអណតូ ងផរ  ។ ពទាេះបីជាោ ងណាកព៏ោយ ការ្ិកាពនេះនឹងពលើកយកផត្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក និង្ំណល់ពវជជសាស្រ ដ្ផត
ប ពុណាណ េះ ពោយសារពំុានទិ្នននយ័ និងបទ្ោឋ នថ្នន កជ់ាតិគ្របគ់្រនព់ៅតម្ការផបងផច្កខាងពលើ ផ លជាម្លូោឋ នគ្រឹឹៈ្គ្ាប់
កិច្ចអនដរារម្នព៍ៅថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ។  

 

២.៦. េណំលស់អ ចិព្តូនិក្ និងបរកិាខ រអគគិេនី 

ព្ក្បែណឌ ចាប់ និងសោលនសោបាយ 
អនុគ្កឹតយថមីម្យួគ្តូវបានពច្ញពោយគ្ក្ួងបរសិាា នពៅឆ្ន ២ំ០១៦ ព ើម្បគី្របគ់្រងគ្កុម្ហ ុនផ លទិ្ញ រេុះពរ ើបំផណក និង

ពបាេះបងព់ចាល្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក ក ូ៏ច្ជាតគ្ម្ូវការព ន្ើ្ំុជាម្ុន្គ្ាបក់ារែតួច្ពែតើម្គ្បតិបតតិការអាជីវកម្ម ពហើយពរកប៏ាន
បាា ញពីាគ្តននការផ្លកពិនយ័ចំ្ពពាេះភាពពលមើ្តម្ច្ាបព់នេះច្ំននួ ៤០.០០០ ពរៀល ្គ្ាបប់រុគល និង ២.០០០.០០០ ពរៀល 
្គ្ាបអ់ាជីវកម្មែងផ រ។ 

• អនុគ្កឹតយ ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់បរកិាា រអរគិ្នី និងពអ ិច្គ្តូនិក (ឆ្ន ២ំ០១៦) 

ការអនុវតរន៍ជាក្់ផេដងសលើការព្គប់ព្គងេណំលស់អ ចិព្តនូិក្ និងបរកិាខ រអគគិេនី 
ពោយសារការរកីច្ពគ្ម្ើនរប្់គ្បជាពលរ ឋទូ្ពៅ និងរពបៀបរបបរ្់ពៅ តគ្មូ្វការបពច្ចកវទិ្ា និងឧបករណ៍ពអ ិច្គ្តូនិក 

ានការពកើនព ើងកនុងរាជធានី ពគ្រឿងពអ ិច្គ្តូនិកផ លពរពគ្បើរចួ្ពហើយ ាន ូច្ជាពអគ្កង ់ា ្ីុនគ្ពីន កាត រចុ្ច្កំុពយទូ្័រ ធុង        
កំុពយូទ្័រ ា ្ីុនបញ្ច ំង LCD ទូ្រ្័ពទន  ផខសពភ្លើងជាព ើម្ គ្តូវបាននាំចូ្លម្កកនុងគ្បពទ្្កម្ពុជាពីបណាត គ្បពទ្្ពែសងៗ។ 
ឧបករណ៍ទាងំពនេះានម្ ូផ ល និងទំ្ហំខុ្ៗរន បានបនសល់ជាបំផណកពគ្រឿងពអ ិច្គ្តូនិក ពហើយផែនកខលឹៈកអ៏ាច្គ្តូវបានយក
ម្កផកនច្នលក ់ពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ ឬផគ្បកាល យជា្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក។  

• ពគ្បងា ្ីុន 

• ថ្នន លំាប ថ្នន គំ្ជលក ់និង្ំបករប្់វា 

• ្ំណល់ថ្នន ាំ ្ីុនគ្ពីន 

• ្ំណល់សារធាតុអាពប ត្ូ្  
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តម្រយឹៈបញ្ជ ីសារពពើភ្ណ័ឌ  ត្ី ពីបរាិណ្ំណល់គ្បពភ្ទ្ពនេះ (របូភាពទី្១៧) និងទ្ំងនព់ៅកនុងរបូភាពទី្១៨ (រិតជា
ពតន) ្គ្ាប់្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក ៦គ្បពភ្ទ្ ផ លគ្តូវបានបា ន់សាម នចាប់ពីឆ្ន ២ំ០០៩ រហូត ល់ឆ្ន ២ំ០១៩ តម្រយឹៈ
របូភាពខាងពគ្កាម្។ ការពគ្បើគ្បា្់្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកានការពកើនព ើងពីម្ួយឆ្ន ពំៅម្ួយឆ្ន ។ំ ពបើរិតជាទ្ម្ងន់ ទូ្រទ្្សន៍
ានពគ្ច្ើនជាងពរ បនាទ ប់ម្កានា ្ីុនកំុពយទូ្័រ ទូ្រទឹ្កកក ា ្ីុនគ្តជាក់ និងា ្ីុនពបាកពខាអាវ និងទូ្រ្័ពទន ។ ពបើរិតពី
ចំ្ននួទូ្រ្័ពទន ានបរាិណពគ្ច្ើនជាងពរ និងានកំពណើ នោ ងឆ្បរ់ហ័្ (គ្ក្ួងបរសិាា នកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០០៩ក)។ 

របូភាពទី្១៧៖  ការបា នស់ាម នពលើកំពណើ ន្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញ (រិតជាឯកត) 

គ្បភ្ព៖ គ្ក្ួងបរសិាា ន កម្ពុជា ២០០៩(ក) 
 
 

 
 

របូភាពទី្១៨៖  ការពាករណ៍ការែលិត្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកកនុងរាជធានីភ្នពំពញរិតពីទ្ម្ងន ់

គ្បភ្ព៖ គ្ក្ួងបរសិាា នកម្ពុជា ២០០៩ក 
 

ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកភារពគ្ច្ើនពៅរាយបា យតម្ទី្ែារ ជាកផនលងផ លអនកពគ្បើគ្បា្់ ពាណិជជករ 
អនកលក់ ពៅផកពអតចាយ និងឈមួញកណាដ លជាលកាណឹៈគ្បពន័ធទី្ែារពាក់កណាត លែលូវការ និងពគ្ៅែលូវការ (គ្ក្ួងបរសិាា ន      
កម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០០៩ក) (្ូម្ពម្ើលរបូភាពទី្១៩ ្គ្ាបព់ត័ា៌នពិសាត រ)។ 
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នាចូំ្លឧបករណ៍ (ថមី/ជជុេះ) 
 

                                                                                           
        ទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ 

 
                                                                                                                                                                                                                      នាពំច្ញ 

 

របូភាពទី្១៩៖  ្ាវ ករ់ហូំរែលិតកម្ម និងពាណិជជកម្ម នន្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកកនុងរាជធានីភ្នពំពញ 
គ្បភ្ព៖ គ្ក្ួងបរសិាា ន និងអងគការ UNEP-DTIE ឆ្ន ២ំ០០៩ 

អនកពរ ើ្ ្ំណល់ពអតចាយ និងឈមួញកណាដ លព ើរតោួ ង្ំខាន ់កនុងការគ្បម្លូយក្ំណល់គ្បពភ្ទ្ពនេះ។ ្ំណល់
ផ លពកួពរទិ្ញពីអនកពគ្បើគ្បា្់ បំផបកយកពគ្រឿងបំផណកផ លពៅអាច្ពគ្បើបាន ឬអាច្នច្នបានពែសងៗពទ្ៀត គ្តូវបានលកឱ់្យពៅ
ពៅផកពអតចាយ្គ្ាបក់ារនាពំច្ញ។ ឯកំពទ្ច្កំទី្ផ លរម នតនម្លគ្តូវយកពៅចាកព់ចាលជាម្យួនឹង្ំរាម្ទូ្ពៅ។ ពោងពៅ
តម្របាយការណ៍ឆ្ន ២ំ០១៥ រប្់គ្ក្ួងបរសិាា ន បរាិណ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកគ្តូវបាននាពំច្ញពៅគ្បពទ្្្ឹងាបរុ ីផ លជា
គ្បពទ្្ពរលពៅ ធ៏ំម្យួ ផ លទ្ទ្លួយក្ំណល់្របុគ្បាណ ៣.៥១៤ពតន កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ និង ១.៥៨៨ពតន កនុងឆ្ន ំ
២០១៤។  

ពោយសារផតរម នព្វាគ្បម្លូ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក ្ំណល់គ្បពភ្ទ្ពនេះម្យួច្ំននួគ្តូវបានពរចាក ់ ឬ ុតពចាលតម្  
ទី្តំងម្ួយចំ្នួន ឬពៅផកបរទី្តំងព ប ូពអតចាយផតម្ដង ពោយរម នការគ្តួតពិនិតយគ្តឹម្គ្តូវ ផ លពធវើឱ្យានការសាយភាយ       
សារធាតុពុល ប ឹៈពាល់ ល់្ុខភាពម្នុ្ស និងបរសិាា ន (គ្កុម្ការារបពច្ចកពទ្្រប្់គ្ក្ួងបរសិាា នកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៣)។ 

្ំណល់គ្បាណពី ៣% ពីទី្តងំផកនច្ន ឬបំផបកពគ្រឿងពអ ិច្គ្តូនិក គ្តូវយកម្កចាកព់ចាល រឯី ៩៧% ពទ្ៀត លកព់ច្ញ
ពៅព ប ពូអតចាយកនុងគ្្ុក ឬ ឹកពៅលកឱ់្យអនកផកនច្ន នទ្ពទ្ៀតតម្តគ្មូ្វការ។ ពទាេះជាោ ងណាកព៏ោយ តម្ការ្ិការប្់
គ្កុម្ការារ CEA កនុងឆ្ន ២ំ០០៧ បានរកពឃើញថ្ន្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកគ្បាណ ៨០% គ្តូវបានពរលកយ់កពៅផកនច្ន (គ្កុម្
ការារបពច្ចកពទ្្រប្់គ្ក្ួងបរសិាា នកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៣)។ 

ការយល់ ឹងរប្់អាជីវករ និងព ប ូពអតចាយពៅានកគ្ម្ិតពៅព ើយ ដ្ីពីែលប ឹៈពាល់អវជិជានពៅពលើបរសិាា ន និង
្ុខភាពម្នុ្សពីការទុ្កោក់្ ំណល់ ឬចាកព់ចាល្ំណល់គ្បពភ្ទ្ពនេះម្និបានគ្តឹម្គ្តូវ ពធវើឱ្យានការសាយភាយសារធាតុ
ពុលពែសងៗ។ ទ្នទឹម្នឹងពនាេះ ការអនុវតតនជ៍ាកផ់្ដងចាបំាច្គ់្តូវផកលម្ែនូវគ្បពន័ធគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន ជំរញុការទាញយកម្កវញិ
នូវវតាុធាតុព ើម្ និងការបនាបជាតិពុលពៅនឹងម្លូោឋ ន ការពគ្ងឹងការតម្ោន គ្តួតពិនិតយ និងការគ្របគ់្រងននការនាចូំ្លបរកិាា រ
អរគិ្នី និងពគ្រឿងពអ ិច្គ្តូនិកជជុេះ ក ូ៏ច្ជាការបពងាើតរពគ្ាងជំរញុយនដការយករប្់ពគ្បើគ្បា្់ចា្់ ូរជារប្់ពគ្បើគ្បា្់ថមី
យកពៅវញិ ពោយផែែកពលើ EPR ែងផ រ ផ លររួពិចារណាពម្ើលពៅកគ្ម្តិថ្នន កជ់ាតិ និងពគ្កាម្ជាតិកនុងរយឹៈពពលផវង។  

ពាះពោល 

លក់ ពគ្បើគ្ា្់ 
បពងកើត្ំណល់
ពអឡិចគ្តូនិក គ្បគ្ពឹតតកម្ម 

ពដប ូពអតោយ 
ពគ្បើពឡើងវញិ/ផកបចន 
 
                         ពគ្បើពឡើងវញិ/ផកបចន 
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 ៣.  ការសរៀបចំសាថ ប័ន    

៣.១. បទ្បញ្ញតរិ និងការសធវើចណំាត់ថាន ក្់េរំាម្ េណំលរ់ងឹ 
របូភាពទី្២០ បាា ញពីការផបងផច្កគ្បពភ្ទ្្ំណល់ ពោយផែែកពលើបទ្បញ្ញ តតិ ត្ី ពីការគ្រប់គ្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ          

ទី្គ្បជំុជនពៅកម្ពុជា។ 

 

របូ
ភា

ពទី
២០

៖  
កា

របប
ងប

ែក
សំ

ណ
ល់

 និ
ងប

ទប
ញ្

ញតិដគ្
រប់

គ្រ
ងសំ

ណ
ល់

បែ
ល

ពា
ក់ព័

នធ 
 នៅ

គ្តិ
មឆ្

ន២ំ
០១

៧
 

គ្ប
ភ្ព

៖ ព
រៀប

ច្ំព
ោ
យ
គ្ក
ុម្កា

រា
រក
ិច្ច្

ាភ
្
នជា

ម្យួ
ន ឹង

គ្ក
្ួ
ងប

រសា
ាន
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៣.២. តួនទ្ី និងការទ្ទ្ួលែុេព្តូវរបេភ់ាគីពាក្់ព័នធ 

ការសរៀបចំសាថ ប័នថាន ក្់ជាតិ 
ព្ក្េងួពាក្់ព័នធ 

តរាងទី្៨ បាា ញព្ច្កដី្ពងាបការពរៀបចំ្សាា បន័ និងទំ្នួលខុ្គ្តូវរវាងភាន កា់រជាតិ្គ្ាបអ់ភ្បិាលកិច្ចគ្របគ់្រង
្ំណល់ពៅកម្ពុជា។ 

តរាងទី្៨៖ អាណតតអិភ្បិាលកិច្ចននគ្ក្ួងពាកព់ន័ធពលើការគ្របគ់្រង្ំណល់ពៅកម្ពុជា 
 

ព្ក្េងួ  ទ្ំនួលែុេព្តូវ 

គ្ក្ួងបរសិាា ន ្ំណល់រងឹទ្ីគ្កុង ្ំណល់ឧ្ាហកម្ម និង្ំណល់ពគ្រេះថ្នន ករ់មួ្បញ្ចូ លទាងំ
្ំណល់្ំណង ់ផ ល ា្ិតពៅពគ្កាម្អរគនាយកោឋ នរពំារបរសិាា ន 

គ្ក្ួង្ុខាភ្បិាល ្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្តម្រយឹៈនាយកោឋ នម្នទីរពពទ្យ និងម្នទីរ្ុខាភ្បិាលពខតត  

គ្ក្ួងឧ្ាហកម្ម និង្ិបបកម្ម ផបបបទ្រ ឋបាលជាម្យួនឹងវ ិ្ ័យឧ្ាហកម្មឯកជន រមួ្ទាងំការគ្របគ់្រង្ំណល់
ឧ្ាហកម្ម និងជំរញុ ំពណើ រការែលិតកម្មសាែ ត។  

គ្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាា គ្បាញ់ និង
ពនសាទ្ 

ចុ្េះបញ្ជ ីថ្នន ំក្ិកម្ម និងជីក្ិកម្មពគ្កាម្អរគនាយកោឋ នក្ិកម្ម និងគ្រប់គ្រង
្ំណល់ផ លបពញ្ចញពចាល កនុងកិច្ច្ហការជាម្យួគ្ក្ួងបរសិាា ន។ 

គ្ក្ួងម្ហានែទ អរគនាយកោឋ នរ ឋបាល្ហការជាម្ួយនឹង NCDD គ្រប់គ្រង និងរំគ្ទ្រ ឋបាល
ម្លូោឋ ន (រាជធានី-ពខតត និងគ្កុង/គ្្ុក) ព ើម្បែីសពវែាយពីវមិ្ជឈការ និងវ ិ្ ហម្ជឈការ
ពៅ ល់រ ឋបាលថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ រមួ្ទាងំការពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើងនូវការគ្របគ់្រង្ំរាម្ 
្ំណល់រងឹែងផ រ។ 

គ្បភ្ព៖ គ្កមុ្ការារពគ្ាង និងកចិ្ច្ាភ ្នជ៍ាម្យួនឹងគ្ក្ួងពាកព់ន័ធ 
 

ក្ិចចេព្ម្បេព្ម្ួលអនដរព្ក្េងួ 

យនតការ្គ្ម្ប្គ្ម្ួលអនតរគ្ក្ួងច្ំពពាេះបរសិាា នានការវវិតតពៅកនុងទ្្វតសរចុ៍្ងពគ្កាយពនេះ ជាម្យួនឹងការពបតជាា ចិ្តត
ផែនកពរលនពោបាយ រ៏ងឹា។ំ រណឹៈកាម ធិការជាតិគ្របគ់្រងការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុគ្តូវបានបពងាើតព ើងកនុងឆ្ន ២ំ០០៦ តម្
រយឹៈអនុគ្កឹតយពលខ៣៥ កនុងពរលបំណង្គ្ម្ប្គ្មួ្ល និងគ្តួតពិនិតយគ្ក្ួង-សាា បន័ពាកព់ន័ធ ព ើម្បពីរៀបចំ្ពរលនពោបាយ
ពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ ត្ ផែនការ បទ្បញ្ជ  និងកម្មវធីិនានា្គ្ាបគ់្របគ់្រងការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ។ គ្កុម្គ្បឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍
នបតងកគ៏្តូវបានបពងាើតព ើងកនុងឆ្ន ២ំ០១២ ពោយានអាណតតិ្ គ្ាបអ់ភ្វិឌ្ឍនប៍ទ្បញ្ញ តិតច្ាប ់ពរលនពោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 
ផែនការ្កម្មភាព និងកម្មវធីិអភ្វិឌ្ឍនន៍បតងពាកព់ន័ធពែសងៗពទ្ៀត។ 

ពគ្ៅពីការពរៀបរាបខ់ាងពលើ បច្ចុបបននគ្កុម្គ្បឹកាជាតិអភ្វិឌ្ឍនព៍ោយចី្រភាព (NCSD) គ្តូវបានបពងាើតព ើងថមីពៅផខឧ្ភា
ឆ្ន ២ំ០១៥ ជាអងគភាពម្យួផ លបគ្ងួបបគ្ងួម្្ា្ភាពពីអងគភាពទាងំ៤ រមួ្បញ្ចូ លរន ៖ គណៈកមាម ធិការជាតិរគបរ់គងការ
ផរបរបួលអាកាសធាត  គ្កុម្គ្បឹកាជាតិអភ្វិឌ្ឍនន៍បតង ពលខាធិការោឋ នជីវ្ុវតាិភាពជាតិ និងរណឹៈកាម ធិការ ឹកនាជីំវឹៈច្គ្មុ្េះ
ជាតិ (គ្ក្ួងបរសិាា នឆ្ន ២ំ០១៤) ពោយានតណំាង្ា្ភាពជានខ់ព្ ់ននគ្ក្ួង សាា បន័ អភ្បិាល និងានគ្បធានកិតិតយ្
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ជាថ្នន ក ឹ់កនារំាជរោឋ ភ្បិាល និងរ ឋម្ស្រនតីននគ្ក្ួងបរសិាា នជាគ្បធាន។ រច្នា្ម្ពន័ធននគ្កុម្គ្បឹកាពនេះ បានបាា ញពីការពបតជាា
ចិ្តតខាងពរលនពោបាយខព្់ និងានឥទ្ធិពលោ ងខាល ងំកនុងការបពងាើតគ្កបខណឌ ពរលនពោបាយជាតិ តម្រយឹៈកម្មវធីិ
គ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ននគ្ពេះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា។ 

ការពរៀបចំ្សាា បន័ថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិគ្តូវបានពនយល់ពៅកនុងរបូភាពទី្២១ ពោយម្នទីរថ្នន កព់ខតតនីម្យួៗានតនួាទី្្ំខានជ់ា
អនកតំណាងរប្់គ្ក្ួងសាម្ីពៅថ្នន កព់ខតត។ ពោយផ ក រាជធានីភ្នពំពញ និងពខតតបាត ់ំបងាននូវទី្ចាត់ការ/ ការោិល័យ
គ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹផ្លទ ល់ខលួន ឯគ្កុង នទ្ពទ្ៀតាននូវការោិល័យពៅម្នទីរជំនាញថ្នន កព់ខតត (រ ឋបាលថ្នន កព់លើ) ្គ្ាប់
ទ្ទ្លួនូវរបាយការណ៍។ 

 
 

របូភាពទី្២១៖  ការពរៀបចំ្សាា បន័ជាតិថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ្គ្ាបក់ារគ្របគ់្រង្ំណល់ 
គ្បភ្ព៖ គ្កមុ្ការារពគ្ាងយុទ្ធសាស្រ ដ្ និងកចិ្ច្ាភ ្នជ៍ាម្យួនងឹភារីពាកព់ន័ធ 

 

កនុងបរបិទ្ពនេះ វមិ្ជឈការបាន ំពណើ រការកនុងវ ិ្ ័យ្ំណល់ រឯីទំ្នាកទំ់្នង្ហគ្បតិបតិតការរវាងរោឋ ភ្បិាលថ្នន កព់គ្កាម្
ជាតិ និងគ្ក្ួងពាកព់ន័ធ តម្រយឹៈម្នទីរជំនាញ។ ការគ្របគ់្រង្ំណល់គ្តូវបានទ្ទ្លួការយកចិ្តតទុ្កោកក់ានផ់តខាល ងំព ើងកនុង
វ ិ្ ័យ្ុខាភ្បិាលពៅទូ្ទាងំគ្បពទ្្កម្ពុជា ផ លជាបញ្ា អាទិ្ភាព (ពលាក Min ឆ្ន ២ំ០១៦)។ ពទាេះជាោ ងណា កគ្ម្តិននការ
អនុវតតនក៍ារគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹានភាពខុ្រន កនុងផ ន្ម្តាកិច្ចនីម្យួៗ ពហើយអាជាា ធរថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិជាពគ្ច្ើនាន
ការលំបាកកនុងការបំពពញតម្តួនាទី្ឱ្យានគ្ប្ិទ្ធភាព។ កនុងបរបិទ្ពនេះ អនុគ្កឹតយពលខ១១៣ ចុ្េះផខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ បាន
កំណតអំ់ពីអាណតតិរប្់រ ឋបាលថ្នន កគ់្កុង/គ្្ុក ្ តីពីការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជន ពោយានការរគំ្ទ្ និង្គ្ម្ប
្គ្មួ្លពោយរ ឋបាលពខតត។ 
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ពៅកនុងវ ិ្ ័យ្ំណល់ ម្នទីរបរសិាា នពខតដពធវើការកនុងនាម្គ្ក្ួងបរសិាា ន ពោយម្និទានប់ានពធវើគ្បតិភ្កូម្មបផនាម្ពទ្ៀតពៅ
ការោិល័យថ្នន កគ់្កុង/គ្្ុកពទ្ ពោយសារផត្ម្តាភាពពៅានកគ្ម្តិរប្់ការោិល័យគ្កុង/គ្្ុករប្់ខលួន។ ពៅថ្នន កគ់្កងុ/
គ្្ុកានការោិល័យពីរគ្បពភ្ទ្ រឺការោិល័យ ា្ិតពគ្កាម្ការគ្របគ់្រងពោយផ្លទ ល់រប្់រ ឋបាលគ្កុង/គ្្ុក (ជាទូ្ពៅម្និទាន់
ានបរុគលិក និងានធនធានគ្របគ់្រន)់  ូច្ជាការោិល័យរ ឋបាល និងហិរញ្ញ វតាុ ការោិល័យផែនការ និងរគំ្ទ្ឃំុ/្ាា ត ់
និងការោិល័យអនតរវ ិ្ ័យ និងអនកផ ល ា្ិតពៅពគ្កាម្ការគ្របគ់្រងរប្់ម្នទីរតម្ពខតត  ូច្ជាការោិល័យបរសិាា ន (ពលាក 
Min ឆ្ន ២ំ០១៦) ។ ការោិល័យខាងពលើពនេះ រឺជាព្នាធិការរប្់រ ឋបាលគ្កុង/គ្្ុក និងម្នទរីរប្់ខលួន ព ើម្បតីម្ោន ំពណើ រ
ការរប្់គ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ ែសពវែាយឯកសារគ្្បច្ាប ់ និងពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង ល់្ហរម្ន ៍ ការ ំព ើងសាល ក
្ញ្ញ អបរ់បំរសិាា ន និងការពរៀបចំ្របាយការណ៍ពាកព់ន័ធ ល់សាលាពខតត និងម្នទីរបរសិាា ន (ពលាក Min ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 

ការសរៀបចសំាថ ប័នសៅក្នងុរាជធានីភ្នំសពញ 
ពៅរាជធានីភ្នពំពញ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញទ្ទ្លួខុ្គ្តូវកនុងការធានានូវការែតល់ព្វាគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ និង

ានការ្គ្ម្ប្គ្មួ្លជំនយួបពច្ចកពទ្្ពីម្នទីរនានាជាព្នាធិការ ននគ្ក្ួងសាា បន័ ូច្បានពិពណ៌នាពីខាងព ើម្។ របូភាព
ទី្២២ បាា ញពីតនួាទី្រប្់រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញកនុងការ្គ្ម្ប្គ្មួ្ល អនកពាកព់ន័ធនានា ពហើយកនុងពនាេះតរាងទី្៩ កប៏ាន
ពនយល់អំពីតនួាទី្រប្់ម្នទីរពាកព់ន័ធពលើការារគ្របគ់្រង និងអភ្បិាលកិច្ចែងផ រ។ 

ពទាេះបីជាោ ងណាកព៏ោយអនុគ្កឹតយពលខ១១៣ (ឆ្ន ២ំ០១៥) បានជំរញុការយកចិ្តតទុ្កោកប់ផនាម្ពទ្ៀតែងផ រពលើការ
ែតល់ព្វា ផ លអនុញ្ញ តឱ្យរោឋ ភ្បិាលថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិអាច្ទ្ទ្លួខុ្គ្តូវផែនកខលេះៗននអភ្បិាលកិច្ចគ្របគ់្រង្ំណល់។ ពនេះជា
លទ្ធែលននកំផណទ្គ្ម្ងអ់ភ្ិបាលកិច្ចកនុងវ ិ្ ័យ្ំណល់ ពោយានការពែទរការទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវជាពគ្ច្ើនពៅរ ឋបាលខណឌ  និង
្ាា ត ់ពហើយគ្តូវបាន កគ្្ង ូ់ច្ខាងពគ្កាម្៖ 

- រ ឋបាលខណឌ  គ្តូវទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវច្ំពពាេះការអនុវតតន៍ភារកិច្ចផ លពួកពរទ្ទ្ួល និងជួយ រគំ្ទ្្គ្ម្ប្គ្មួ្ល ំពណើ រការននការ
ពបា្្ាែ ត ការគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជន និងព្វាពែសងពទ្ៀតពៅកនុងវ ិ្ ័យគ្របគ់្រង្ំណល់រងឹ ូច្
តពៅ៖ 

• គ្របគ់្រង និងអនុវតដភារកិច្ចផ លពកួពរទ្ទ្លួបានកនុងការគ្របគ់្រង្ំណល់ពៅទី្គ្បជំុជន 

• ចូ្លរមួ្ និង្ហការកនុងការអនុវតដនក៍ម្មវធីិគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹកនុងរាជធានីភ្នពំពញ 

• ចូ្លរមួ្កនុងការតម្ោនការអនុវតតនន៍នការ្ាែ ត ការគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹតម្ទី្គ្បជំុជនពៅ
កនុងផ ន្ម្តាកិច្ចរប្់ខលួន។ 

- រ ឋបាលឃំុ-្ាា ត ់ គ្តូវទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវច្ំពពាេះការអនុវតតន៍ភារកិច្ច ផ លបានពធវើគ្បតិភ្ូកម្ម និងបំពពញតួនាទី្រគំ្ទ្ និង្គ្ម្ប
្គ្មួ្លននការ្ាែ ត ការគ្បម្លូ និងព្វា ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជនពៅកនុងផ ន្ម្តាកិច្ចរប្់ខលួន ូច្តពៅ: 

• គ្របគ់្រងការអនុវតដនក៍ារគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹតម្ទី្គ្បជំុជនតម្ការពធវើគ្បតិភ្កូម្ម 

• ចូ្លរមួ្កនុងការអបរ់ ំ និងែសពវែាយការារ្ាែ ត ការ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅតម្ទី្គ្បជំុជនពៅកនុងផ ន
្ម្តាកិច្ចរប្់ខលួន 

• ចូ្លរមួ្កនុងការែតល់ពោបល់ម្តិពោបល់ទាក់ទ្ងនឹងការពរៀបចំ្ ការ្ាែ ត ការគ្បម្ូល្ំរាម្ និងការ ឹកជញ្ជូ ន
្ំរាម្ទី្គ្បជំុជនកនុងផ ន្ម្តាកិច្ចរប្់ខលួន 

• ចូ្លរមួ្កនុងការតម្ោនការអនុវតតនន៍នការ្ាែ ត ការគ្បម្លូ ការ ឹកជញ្ជូ ន និងព្វាគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ
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ពែសងៗពៅកនុងផ ន្ម្តាកិច្ចរប្់ខលួន 

• ចូ្លរមួ្ពោេះគ្សាយបញ្ា ទាកទ់្ងនឹងការ្ាែ ត ការគ្បម្លូ ការ ឹកជញ្ជូ ន និងព្វាគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ
ពែសងៗពៅកនុងផ ន្ម្តាកិច្ចរប្់ខលួន និង 

• ចូ្លរមួ្កនុងពគ្ងឹងការអនុវតតនវ៍ធិានការច្ាប ់និងបទ្បញ្ញតតិពែសងៗទាកទ់្ងនឹងការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ។ 

រ ឋបាលខណឌ នីម្យួៗ គ្តូវបានចុ្េះហតាពលខាពលើអនុ្ារណឹៈពោរយល់ជាម្យួនឹងគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ ្ំណល់
រងឹពៅពគ្កាម្កិច្ច្នា្ម្បទាន ផ លានគ្សាបរ់វាងគ្កុម្ហ ុន និងរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ពោយពធវើការ្គ្ម្ប្គ្មួ្លគ្បចាំ
នថងពលើការអនុវតតនព៍្វាកម្មគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ផ លបានគ្បគ្ពឹតតពៅតម្ផបបវមិ្ជឈការ។ 
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តរាងទី្៩៖ តនួាទី្ និងការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវរប្់ម្នទរីពាកព់ន័ធ ពលើការគ្របគ់្រង្ំណល់ពៅរាជធានីភ្នពំពញ 

១. ការោិល័យ ឹកជញ្ជូ នសាធារណឹៈ 

• តួនាទី្ និងការទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវ រឺ្ាែ តតម្្ួន និងទី្តងំសាធារណឹៈ នទ្ពទ្ៀត ពហើយពវច្ខចប់្ ំណល់ 
ព ើម្បឱី្យគ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្អាច្គ្បម្ូលទានព់ពល 

• ពធវើការោ ងជិត ន្ិទ្ធជាម្យួនររបាល ឬអាជាា ធរម្លូោឋ ន គ្តួតពិនិតយតម្្ួន និងអនុវតតការផ្លកពិនយ័អនក
ពចាល្ំរាម្ពលើ្ួន 

• រាយការណ៍ពៅកានស់ាលារាជធានីឱ្យបានពទ្ៀងទាត ់
២. ម្នទរីវចិិ្គ្ត្ិលបឹៈ 

• គ្របគ់្រង និង្ាែ តឧទ្ាន ឬ្ួនកនុងវតតភ្ន ំ និងបពញ្ចញ្ំណល់ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវពៅតម្កាលវភិារគ្បម្លូ
រប្់្ីុនគ្ទី្ 

៣. ម្នទរីបរសិាា ន 

• ព ើរតរួជាព្នាធិការរប្់សាលារាជធានីភ្នពំពញកនុងការពរៀបចំ្ផែនការ្កម្មភាព ត្ីពីការគ្បម្លូ្ំរាម្ ការ
ត្ុកទុ្កបពណាត េះអា្នន ការ ឹកជញ្ជូ ន និងការចាកព់ចាល 

• ពធវើការជាម្យួសាលារាជធានី ជាពិព្្ទី្ចាតក់ារគ្របគ់្រង្ំណល់ និងបរសិាា នរប្់សាលារាជធានី និង
អាជាា ធរម្ូលោឋ ន  ូច្ជាខណឌ  និង្ាា ត់ ព ើម្បគី្តួតពិនិតយបញ្ា ្ំណល់ពៅតម្ម្ូលោឋ ន និងវាយតនម្ល
ផែនការពម្ននការគ្បម្លូ្ំរាម្រប្់្ីុនគ្ទី្ និងគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ នទ្ពទ្ៀត 

• ពធវើការជាម្យួអាជាា ធរខណឌ  និង្ាា ត ់ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង ពលើកសាល ក្ញ្ញ  និងពធវើការផ្លកពិនយ័ 

• រាយការណ៍បញ្ា គ្របគ់្រង្ំណល់ពៅកានស់ាលារាជធានីភ្នពំពញ 
៤. ម្នទពីទ្្ច្រណ៍ 

• គ្តូវែដល់ការផណនាំ ឬការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងពៅទី្រម្ណីយោឋ ន ទី្កផនលងពទ្្ច្រណ៍ ែទេះ្ំណាក ់
្ណាឋ ររ ពភាជនីយោឋ នបរពទ្្ អំពីការផញក្ំណល់ ការបពញ្ចញពចាល/ ការពវច្ខចបឱ់្យបានគ្តឹម្គ្តូវគ្្ប
ពៅនឹងកម្មវធីិគ្បម្លូ្ំរាម្ 

៥. ម្នទរីអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា 
• តួនាទី្ និងការទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវ គ្តូវែតល់ការផណនាំ ឬការពលើកកម្ព្់ការយពលើ ឹង ល់សាលាពរៀនរ ឋ និង     

ឯកជន អំពីការផញក្ំណល់ ការបពញ្ចញ/ការពវច្ខចប ់ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវគ្្បពៅនឹងកម្មវធីិគ្បម្លូ្ំរាម្ 
៦. ម្នទរីពាណិជជកម្ម 

• ែតល់ការផណនា ំនិងការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង ល់អនកជំនួញ អនកលក ូ់រ អនកែតល់ព្វាកម្ម ផ លបានចុ្េះ
បញ្ជ ីពៅគ្ក្ួងពាណិជជកម្ម ព ើម្បចូី្លរមួ្កនុងការគ្របគ់្រង្ំណល់កនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ ពកួពរគ្តូវពរៀបចំ្ធុង
្ំរាម្ និងពវច្ខចបឱ់្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និងទានព់ពលពវលា្គ្ាបអ់នកគ្បម្លូ្ំរាម្។ 

៧. ម្នទរីឧ្ាហកម្ម និង្ិបបកម្ម 

• ែតល់ការផណនានិំងការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង ល់្ិបបកម្ម និងអាជីវកម្មពែសងៗ ផ ល ា្ិតពៅពគ្កាម្ការ
គ្តួតពិនិតយ និងគ្របគ់្រងពោយម្នទីរឧ្ាហកម្ម និង្ិបបកម្មឱ្យចូ្លរមួ្កនុងការគ្របគ់្រង្ំណល់កនុងរាជធានី
ភ្នពំពញ។ ពកួពរគ្តូវពរៀបចំ្ធុង្ំរាម្ ពវច្ខចបឱ់្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និងទានព់ពលពវលា្គ្ាបអ់នកគ្បម្លូ្ំរាម្។ 
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៨. ម្នទរីការារ និងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវេះ 
• ែតល់ការយល់ ឹង ល់ពរាងច្គ្ក ្ហគ្រ្ និងកម្មករ ព ើម្បចូី្លរមួ្ការអនុវតតន៍យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រង

្ំណល់ (ការពវច្ខចប ់ឬការបពញ្ចញ្ំណល់បានគ្បព ើ្រជាម្នុ និងការផញក្ំរាម្)។ 
៩. ម្នទរីវបបធម្ ៌និងសា្នា 

• ែតល់ការយល់ ឹង ឬផច្កចាយព័ត៌ាន ល់ទី្វតតអារាម្ទាំងអ្់ ឱ្យចូ្លរមួ្អនុវតតផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្ត 
ព ើម្បឱី្យការអនុវតតនក៍ារារគ្របគ់្រង្ំណល់ កម្មវធីិគ្បម្លូ្ំណល់ានភាពគ្បព ើ្រព ើង ជាពិព្្កំ ុង
ពពលបុណយទានធំៗ។ កនុងពពល ំណាលរន  វតតអារាម្នីម្ួយៗ គ្តូវពរៀបចំ្ធុង្ំរាម្ និងហាម្ចាក់្ំរាម្
ពចាលម្ខុពកាល ងទាវ រ និងជិតជញ្ជ ងំពគ្ពាេះវាប េះពាល់ ល់្ណាត បធ់ាន ប ់និង្ុខាលភាព។ 

១០. ម្នទរី្ុខាភ្បិាល 

• គ្តូវផច្ករផំលកព័ត៌ាន ល់ម្នទីរពពទ្យ រលីនិកតូច្ធំ កនុងរាជធានី ឱ្យចូ្លរមួ្អនុវតតផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ ត្ 
ព ើម្បឱី្យការអនុវតតន៍ការារគ្របគ់្រង្ំណល់ានភាពគ្បព ើ្រព ើង។ ម្នទីរគ្តូវជំរញុឱ្យម្នទីរពពទ្យ និងរលីនិក 
ពធវើការពវច្ខចប់្ ំណល់ និងផញក្ំណល់ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និងបពញ្ចញទានព់ពលពវលាតម្កាលកំណត។់ 

១១. ម្នទរីពរៀបចំ្ផ ន ី នររបូនីយកម្ម ្ំណង ់និង្ុរពិោ ី 

• ម្នទីរផច្កចាយពត័ា៌នពីវធិានការផ្លកពិនយ័ ល់ការោឋ ន្ំណងទ់ាងំអ្់ ផ លពបាេះពចាល្ំណល់ម្និ
បានគ្តឹម្គ្តូវ។ ម្នទីរគ្តូវផច្ករផំលកកម្មវធីិ/ពពលពវលាគ្បម្លូ្ំរាម្  ល់ាច ្់្ំណងទ់ាងំអ្់។ ជាការចាបំាច្ ់
គ្តូវ្ ហការជាម្យួអាជាា ធរម្លូោឋ ន និងម្នទីរជំនាញ ព ើម្បពីធវើការផ្លកពិនយ័ចំ្ពពាេះការោឋ ន្ំណងទ់ាងំពនាេះ។ 

គ្បភ្ព៖ គ្កមុ្ការារពគ្ាងយុទ្ធសាស្រ ដ្ និងកចិ្ច្ាភ ្នជ៍ាម្យួនងឹភារីពាកព់ន័ធ 

 ៤.  ទ្ិដឋភាពទ្ូ សៅននបញ្ហា ព្បឈម្េំខាន់ៗ   

បញ្ា គ្បឈម្ពលើការារគ្រប់គ្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ្ំខាន់ៗ ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ផ លបានពរៀបរាបព់ៅកនុងជំពូកម្ុន 
គ្ពម្ទាងំពិភាកាកនុងកិច្ចគ្បជំុពិពគ្រេះពោបល់ គ្តូវបាន្ពងាប ូច្ខាងពគ្កាម្៖ 

១: េរំាម្ េណំលរ់ងឹទ្ីព្បជុំជន 

ការចាក្់សចាលេរំាម្ េណំលរ់ងឹសៅតំបន់ព្ក្ុងពព្ងីក្ងមី 

ការចាកព់ចាល្ំរាម្ ្ំណល់រងឹកនុងរាជធានីភ្នពំពញ រឺពឹងផែែកទាងំគ្្ុងពលើទី្លានចាក់្ ំរាម្ផតម្យួជាម្យួនឹងការ
អនុវតតនប៍ទ្ោឋ នអនាម្យ័តិច្តួច្។ ទី្តងំទី្លានចាក់្ ំរាម្នឹងម្និអាច្ពឆលើយតបពៅនឹងកំពណើ ន្ំណល់ជាពរៀងរាល់នថងបាន
ព ើយ  រាបណារម នការកាតប់នាយ្ំណល់ បផងវររហូំរ្ំណល់ ឬការផកនច្នព ើងវញិ។ ការកសាងទី្លានថមីគ្តូវការថវកិាពគ្ច្ើន 
ជាពិព្្កនុងទី្គ្កុងពោយសារ ីានតនម្លនថល ពហើយពពលខលេះគ្បជាពលរ ឋផតងផតម្ិនពពញចិ្តតឱ្យានកាសាង្ង់ទី្លាន         
ចាក់្ ំរាម្ពៅផកបរលំពៅោឋ នរប្់ពកួរតព់នាេះពទ្។ 

សេវាព្បម្ូលេរំាម្ េណំលរ់ងឹម្ិនសទ្ៀងទត់ 

បណាដ ខណឌ និម្យួៗពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ានច្រកិលកាណឹៈខុ្ផបលកពីរន  ទាងំសាា នភាព្ងគម្ព្ ឋកិច្ច ភ្មូ្សិាស្រ ត្ 
និងពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធ។ ខណឌ ពៅកនុងរាជធានី ទ្ទ្លួបានព្វាកម្មគ្បម្លូ្ំណល់ព ទ្ើរផតទាងំគ្្ុង ច្ំផណកឯខណឌ ផ លពៅ
ជាយរាជធានី ានែលូវថនល់តិច្ និងខូច្ខាតពគ្ច្ើនជាង ផ លនាឱំ្យព្វាកម្មគ្បម្លូ្ំរាម្ានកគ្ម្តិពៅព ើយ។ ការ្ិកាពៅឆ្ន ំ
២០១៤ រប្់អងគការ UN Habitat បានពផ្លត តពលើខណឌ ពៅជាយរាជធានី និងបានបា នគ់្បាណថ្ន ៤០% នន្ហរម្នគ៍្កីគ្ក
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ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ម្និបានទ្ទ្លួព្វាគ្បម្លូ្ំរាម្ព ើយ។ ្ហរម្នទ៍ាងំពនាេះ ានជីវភាពគ្កីគ្ក និងម្និ្ូវានលទ្ធភាព
បងន់ថលព្វាគ្បម្លូ្ំរាម្ ានលទ្ធភាពតិច្តចួ្កនុងការរគំ្ទ្្កម្មភាពពោយខលួនឯង ឬព ន្ើ្ំុព្វាកម្ម/ ពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធលែ
ជាងម្នុព ើយ។ តំបនម់្យួចំ្ននួម្និទ្ទ្លួបានព្វាព ើយ ពោយសារកផនលងទាងំពនាេះានែលូវតូច្ច្ពងែៀត ពទាេះពៅតំបនទី់្គ្បជំុ
ជនគ្កុងក៏ពោយ។ ពលើ្ពីពនេះ និយម្ន័យនន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ផ លគ្តូវគ្បម្ូលពៅពគ្កាម្កិច្ច្នារវាងគ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល
្ំរាម្ និងរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញពៅបនសល់ទុ្ករាល តពោយសារការបកគ្សាយខុ្រន  ផ លបណាត លឱ្យានវវិាទ្ពលើព្វា
គ្បម្លូ្ំណល់។ ជាលទ្ធែល ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹគ្បពភ្ទ្ធំៗ្ំពីង្ំពពាង ជាញឹកញាបម់្និគ្តូវបានគ្បម្លូពោយគ្កុម្ហ ុន
ព ើយ ពធវើឱ្យានការពបាេះពចាលម្និគ្តឹម្គ្តូវរម ន្ណាដ បធ់ាន ប។់ 

ការអនុវតរន៍ការព្បម្ូល និងបសញ្ចញេរំាម្ េណំលរ់ងឹម្ិនានលក្ខណៈជាព្បព័នធ 

ខណឹៈផ លខណឌ ពៅខាងកនុងរាជធានីភ្នពំពញទ្ទ្ួលបានព្វាកម្មគ្បម្ូល្ំរាម្ កក៏ារ្គ្ម្ប្គ្ម្ួលរវាងគ្បជាពលរ ឋ 
អាជាា ធរម្លូោឋ ន និងអនកគ្បម្លូ្ំរាម្ ត្ីពីការទុ្កោក់្ ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវកំពុងពៅខវេះច្ពនាល េះពៅព ើយ៖ ទី្តងំ ដ្ុក្ំរាម្ 
និងកម្មវធីិគ្បម្លូ្ំរាម្ ផ លបានពរៀបច្ំពោយគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ ម្និគ្តូវបានគ្បជាពលរ ឋ ឹងឮបានទូ្លំទូ្លាយព ើយ រឯី
ការគ្បម្លូ្ំរាម្កព៏ៅានការយឺតោ វពោយសារពលើកពីបញ្ា កក ទ្េះច្រាច្រណ៍។  

្ំរាម្ ្ំណល់រងឹគ្តូវបានោកព់ៅពីម្ុខែទេះ និងហាងពៅតម្ ងវថីិកនុង្ភាពខវេះអនាម្យ័ និងកពកើតនូវទី្តងំរំនរ
្ំរាម្អនាធិបពតយយពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ អនកពរ ើ្ ្ំរាម្ជាញឹកញាបព់រ ើកកាយ្ំរាម្ ព ើម្បផី វ្ងរកវតាុផ លអាច្ផកនច្នព ើង
វញិយកពៅលក។់ កនុងរ ូវវ្ា្ំរាម្រាយបា យ ពិព្្ពពលានទឹ្កជំននទឹ់្កពភ្លៀង ្ំរាម្បានហូរចូ្លពៅកនុងគ្បពន័ធបងាូរទឹ្ក
្ំអយុ ឬរាយបា យពៅតម្ ងែលូវពោយរម នអនាម្យ័។ គ្បជាពលរ ឋ និងគ្កុម្ការាររប្់គ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្បាន ឹងអំពីទី្តងំ
រំនរ្ំរាម្ពគ្ៅែលូវការ ផ ល ា្ិតពៅតម្ ងែលូវកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ពទាេះោ ងពនេះកដី ម្និានម្ូលោឋ នទិ្នននយ័ជាគ្បពន័ធ ឬការ
 ឹងឮតម្សាា បន័អំពីបញ្ា ទាងំពនេះ ព ើម្បពីផ្លដ តការយកចិ្តតទុ្កោកព់រៀបចំ្ឱ្យគ្តឹម្គ្តូវពៅព ើយពទ្។ 

ការព្គប់ព្គងទ្ីលានចាក្់េរំាម្ 

ទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពាា កនុងរាជធានីភ្នពំពញ គ្តូវបាន ំពណើ រការពោយានការគ្តួតពិនិតយជាអបបបរា  ូច្ជា ្ំរាម្ 
្ំណល់រងឹ គ្តូវបានថលឹងពោយពគ្បើា ្ីុនធុនធងន ់ប ផុនតម្និានការគ្រប ីតម្គ្្ទាប ់ គ្បគ្ពឹតតកម្មទឹ្ក្ំអយុទី្លាន និងការពគ្បើ
ឧបករណ៍្ុវតាិភាពការពារផ្លទ ល់ខលួន្គ្ាបអ់នកពធវើការពៅទី្លានពនាេះពទ្។ ខណឹៈហានិភ្យ័ពលើបរសិាា ន និង្ុខភាពននការ
អនុវតតនប៍ច្ចុបបនន គ្តូវបានទ្ទ្លួសាគ ល់ពោយរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ តបតិធនធានហិរញ្ញ វតាុម្និានគ្របគ់្រន ់ផ លជាឧប្រគ
ច្ំពពាេះការបនតពរៀបច្ពំហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធគ្របគ់្រង និងការទិ្ញឧបករណ៍ចាបំាច្់្ គ្ាបគ់្បតិបតតិការគ្បចានំថង។  ូពច្នេះភាពគ្បព ើ្រ
ព ើងននលកាខណឌ ការារ និង្ុខុាលភាពអនកពរ ើ្ ្ំរាម្ករ៏រួរិតរូរបផនាម្ពទ្ៀត។ 

២: េណំលេ់ណំង់ 

ក្ងវោះខាតសាថ ប័ន យនដការផ្សលូវការសលើការព្បម្ូល ការចាក្់សចាល និងការរាយការណ៍ 

កំពណើ ន្ំណង់អររពៅភ្នំពពញបានបាា ញោ ងច្ា្់ ប ុ ផនតម្ិនាន ា្ិ តិជាែលូ វការអំពីបរាិណ្ំណល់ពី
ការោឋ ន្ំណង ់ ផ លានពៅរាជធានីភ្នំពពញពទ្ ពហើយក៏ម្និ ឹងថ្នពតើ្ំណល់ទាងំពនាេះគ្តូវបានពរយកពៅពធវើអវីផ រ។ ពៅ
ពពលទី្គ្កុងបនតរកីច្ពគ្ម្ើន ពរពឃើញថ្នការអភ្វិឌ្ឍអច្លនគ្ទ្ពយ្ំខាន់ៗ ទាងំពនាេះនឹងបងាែលប េះពាល់ផែនកបរសិាា នកព៏កើនព ើង
ែងផ រ។  ូពច្នេះ វាទាម្ទារឱ្យានការ្ិកាឱ្យបាន្ីុជពគ្ៅម្យួ ត្ីពីការបពងាើត និងការបពញ្ចញ្ំណល់្ំណងជ់ាបនាទ ន់ 
ព ើម្បបីពងាើតនូវគ្បពន័ធែលូវការម្យួ្នពៅទ្បស់ាា តក់ារចាកព់ចាល្ំណល់្ំណងព់ោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់ និងបផងវរ្ំណល់
្ំណងព់ច្ញពីទី្លានចាក់្ ំរាម្តម្រយឹៈពរលការណ៍៣ផអ រ។ 
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ជំពកូទី២   បញ្ហា ប្រឈមនៃការប្របប់្រងេំណល ់- សើសយីងកំពងុឈរសៅចំណុចណា? 

៣: េណំលស់វជជសាស្តេដ 

ការផបងផចក្ព្បសភ្ទ្េណំលស់ៅឯព្បភ្ពសៅានក្ព្ម្ិត 

បច្ចុបបនន្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ពីម្នទីរពពទ្យសាធារណឹៈ និងឯកជនពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ គ្តូវបានគ្របគ់្រងពោយសាខា
កាកបាទ្គ្កហម្កម្ពុជារាជធានី។ ថវីពបើានការរាយការណ៍ពីព្វាគ្រប ណត បព់ពញពលញ និងពរលការណ៍ផណនាជំាតិពលើការ
គ្របគ់្រង្ំណល់ពីព្វាផថទាំ្ ុខភាពកព៏ោយ ផតការផញកគ្បពភ្ទ្្ំណល់ពវជជសាស្រ្តពៅានកគ្ម្តិពៅព ើយ ជាលទ្ធែល
្ំណល់ពវជជសាស្រ្តម្យួច្ំននួគ្តូវបានោកល់ាយ ំចូ្លពៅជាម្យួនឹង្ំណល់លំពៅោឋ នទូ្ពៅ ផ លអាច្បងាពគ្រេះថ្នន ក ់ល់
្ុខភាព និងបរសិាា ន។ 

៤: េណំលឧ់េាហក្ម្ម 

ការអនុពលាម្ពៅនឹងបទ្បញ្ញតតិពៅានកគ្ម្តិ កងវេះទិ្្ពៅពរលនពោបាយ កិច្ចអនតរារម្ន ៍ និងការគ្របគ់្រងទី្លាន
ចាក់្ ំណល់ឧ្ាហកម្មពៅម្និទានា់នលកាណឹៈបរសិាា នគ្តឹម្គ្តូវ ពោយផែែកពលើបទ្បញ្ញតតិថ្នន កជ់ាតិ អនកបពងាើត្ំណល់
ឧ្ាហកម្មគ្តូវទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវគ្្បច្ាប់កនុងការគ្រប់គ្រង្ំណល់ផ លខលួនបានបពងាើត។ ខណឹៈពពលផ លាច ្់ពរាងច្គ្ក
ជាពគ្ច្ើនពឹងផែែកពលើព្វាគ្បម្លូ និងចាកព់ចាលតម្រយឹៈការបងន់ថលព្វាពៅគ្កុម្ហ ុនគ្របគ់្រង្ំណល់ឯកជន កព៏ឃើញាននូវ
ការចាកព់ចាល្ំណល់ឧ្ាហកម្មពោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់ និងខលេះពរច្ពវ្ម្និបងន់ថលព្វាជាញឹកញាបែ់ងផ រ។ ទី្លាន
ចាក់្ ំណល់ឧ្ាហកម្មជាទី្លានចំ្ហរ និងានការគ្រប់គ្រងតិច្បំែុត គ្ពម្ទាំងម្ិនានការគ្រប ី ឬគ្បគ្ពឹតតកម្មទឹ្ក
្ំអុយទី្លាន ព ើម្បកីារពារែលប េះពាល់ពលើបរសិាា នពៅព ើយពទ្។ 

កិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បង ព ើម្បកីាតប់នាយ្ំណល់ ឬ្កាដ នុពលកនុងការពគ្បើគ្បា្់ ឬផកនច្នព ើងវញិពៅានកគ្ម្តិពៅព ើយ 
ផ លបានរារាងំ្កាត នុពលបផងវរ្ំណល់ទាងំពនាេះពច្ញពីទី្លានចាក់្ ំរាម្។ ពរពឃើញថ្ន ពៅានភាពខវេះខាតទាងំទិ្្ពៅ
ពរលនពោបាយ ច្ាប ់និងបទ្បញ្ញតតិ ក ូ៏ច្ជាកិច្ចអនតរារម្ន ៍ផ លានគ្ប្ិទ្ធភាពរមួ្ទាងំកងវេះទិ្នននយ័ ពហើយរុណភាព
ទិ្នននយ័ពៅានកគ្ម្តិកនុងការគ្បពម្ើលពឃើញពីសាា នភាពបច្ចុបបនន (ការបពងាើត្ំណល់ គ្បភ្ព និងគ្បពភ្ទ្) ព ើម្បអីាច្ពរៀបចំ្នូវ
ការពឆលើយតបផែនកពរលនពោបាយម្យួ ៏្ ម្គ្្បពៅព ើយ។ 

៥: េណំលប់រកិាខ រអគគិេនី និងសអ ចិព្តូនិក្ 

ក្ងវោះសាថ ប័ន និងយនរការផ្សលូវការេព្ាប់ការព្បម្ូល សបាោះសចាលេណំល ់និងការរាយការណ៍ 

្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកពៅភ្នពំពញ គ្តូវបានគ្បម្លូ្គ្ាបល់កប់នត ឬគ្បគ្ពឹតតកម្មពៅតម្ម្លូោឋ នទាញយកម្កវញិនូវ
វតាុធាតុព ើម្ផកនច្ន្គ្ាបក់ារនាពំច្ញ ខណឹៈពពលផ ល្ំណល់ម្យួច្ំននួគ្តូវបានពរពបាេះបងព់ចាលពោយខុ្ច្ាប ់និងលាយ
 ំជាម្យួនឹង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទូ្ពៅ។ ពទាេះោ ងណា ការពោេះបំផបកទាញយកវតាុធាតុព ើម្ផកនច្ន និងការពបាេះពចាល្ំណល់
ទាងំពនាេះ កំពុងប េះពាល់ ល់បរសិាា ន និងបងាពគ្រេះថ្នន ក ់ល់្ុខភាព ពហើយ ូពច្នេះជាចាបំាច្ព់រគ្តូវអនុវតដវាឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវតម្     
លកាណឹៈបរសិាា ន។ ពលើ្ពីពនេះពទ្ៀតពោយសារការគ្បម្លូ្ំណល់ ការផកនច្ន និងការពធវើពាណិជជកម្ម្ ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកគ្តូវ
បានពររកពឃើញថ្ន វាានលកាណឹៈគ្របគ់្រងពោយវ ិ្ ័យពគ្ៅគ្បពន័ធ (ឧទាហរណ៍ពោយព ប អូាជីវកម្មពគ្ៅគ្បពន័ធ) ផ លម្និគ្តូវ
បានគ្តួតពិនិតយពលើរុណភាព្ំណល់ និងធនធានវតាុធាតុព ើម្ព ើយ។ វាពិតជាានការលំបាកកនុងការពម្ើលពឃើញពី  
សាា នភាពពិតគ្បាក  និងពរៀបចំ្នូវការពឆលើយតបជាពរលនពោបាយ្ម្គ្្ប។ 
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៦: អភ្បិាលក្ិចចព្គប់ព្គងេណំល ់

ក្ងវោះយទុ្ធសាស្តេរព្គប់ព្ជុងសព្ជាយ និងផផ្សនការេក្ម្មភាព សដើម្បសីោោះព្សាយបញ្ហា េណំល ់

ការផកលម្ែព្វាគ្រប់គ្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពៅផតបនដជាបញ្ា គ្បឈម្សាធារណឹៈ ៏ធំ្គ្ាប់រាជធានីភ្នំពពញ  ូច្
ផ លបានទ្ទ្លួសាគ ល់ពៅកនុងឯកសារពរលនពោបាយពីខាងព ើម្រប្់រាជធានីភ្នពំពញ និងបានពលើកយកម្កបាា ញពៅកនុង
ជំពូកព្ច្កតីពែតើម្។ ពទាេះជាោ ងណា យុទ្ធសាស្រ្តពនេះបានកំណត់នូវបញ្ា គ្បឈម្ និងទិ្្ពៅពរលនពោបាយ រ ឋបាល      
រាជធានីភ្នពំពញអាច្ពកាដ បកាដ បប់ានពៅកនុងវ ិ្ ័យពនេះ   ខណឹៈម្និទានា់នឯកសារពរលនពោបាយជាកល់ាកជ់ាពិព្្ ព ើម្ប ី
ផកលម្ែអភ្បិាលកិច្ចគ្របគ់្រង្ំណល់អាច្ពោេះគ្សាយបញ្ា គ្បឈម្ទាងំគ្្ុងឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយ និង្ីុជពគ្ៅពៅព ើយពទ្។ 

យទុ្ធសាស្តេដអភ្ិបាលក្ិចចព្គប់ព្គងេណលស់ោយានការចូលរមួ្ 

ការចូ្លរមួ្រប្់សាធារណជន រឺជាផែនកម្យួផ លម្និអាច្ខវេះបាន ្គ្ាប់ភាពពជារជ័យកនុងការគ្របគ់្រង្ំណល់ 
ពហើយកិច្ចគ្បឹងផគ្បងកនុងការែសពវែាយនូវានកគ្ម្តិនូវព ើយ។ ព ើម្បនីាមំ្កនូវការផ្លល ្់បតូរឥរោិបទ្រប្់ម្នុ្សាន ក់ៗ គ្តូវផត
 ឹងពីបញ្ា គ្បឈម្ ផ លរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញកំពុងគ្បឈម្ និងតនួាទី្រប្់អនកពាកព់ន័ធនីម្យួៗពៅកនុងវ ិ្ ័យពនេះ។ វាាន
សារគ្បពោជន ូ៍ច្រន  ផ លថ្នគ្បជាពលរ ឋ និងអនកពាកព់ន័ធទាងំអ្់ានឱ្កា្ចូ្លរមួ្ពរៀបចំ្នូវផែនការពៅតម្ ំណាកក់ាល
ែងផ រ។ វាទាម្ទារឱ្យានបណាដ ញម្យួចំ្ននួ និងកិច្ចគ្បឹងផគ្បងកនុងកិច្ច្ហគ្បតិបតតិការពីភារីពាកព់ន័ធទាងំអ្់។ 

 ភាពទ្ន់សែាយននហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ នងិធនធានម្នុេសេព្ាប់ការព្គប់ព្គងេណំល ់

ព ើម្បផីកលម្ែ និងផថរកាបាននូវគ្ប្ិទ្ធភាពគ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់ ពរម្និអាច្ខវេះបាននូវម្លូោឋ នគ្រឹេះហិរញ្ញ វតាុ រ៏ងឹា ំ
ជំនាញបពច្ចកពទ្្ និងការគ្របគ់្រងជាចាបំាច្។់ ពទាេះជាោ ងណា បច្ចុបបននរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញខវេះខាតហិរញ្ញ វតាុសាធារណឹៈ
ចាបំាច្ ់ ព ើម្បពីរៀបចំ្ និងគ្បតិបតតិការបពងាើតគ្កុម្អនកជំនាញ និងបំពពញតនួាទី្រប្់ខលួនជាអនក្គ្ម្ប្គ្មួ្លននអភ្បិាលកិច្ច
គ្របគ់្រង្ំណល់។ បញ្ា ពនេះ កជ៏ាភាពគ្បឈម្ ធ៏ំម្យួ្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់ ពោយពហតុថ្ន
ពបើពទាេះជារពគ្ាងអភ្វិឌ្ឍនព៍ហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធជាពគ្ច្ើន បានរគំ្ទ្ហិរញ្ញ វតាុពោយន រូខាងពគ្ៅកព៏ោយ គ្បតិបតដិការគ្បកបពោយ
ចី្រភាពរប្់ពកួពរកាល យជាការពិបាក ពោយសារកងវេះហិរញ្ញ វតាុសាធារណឹៈគ្របគ់្រន់្ គ្ាបគ់្បតិបតតិការគ្បចានំថង និងគ្របគ់្រង 
ផ លានចំ្ននួពគ្ច្ើនពលើ្ពីការវនិិពោរម្លូធនព ើម្គ្រពៅពទ្ៀត។ 

ក្ងវោះខាតសេវាព្គប់ព្គងេរំាម្ េណំលរ់ងឹ 

ការែតល់ហិរញ្ញបបទាន រឺជាបញ្ា គ្បឈម្ ធំ៏ម្យួ្គ្ាបវ់ ិ្ ័យឯកជន ផ លរាជធានីភ្នពំពញពឹងផែែកពលើការែតល់នូវ
គ្បតិបតតិការគ្របគ់្រង្ំណល់ោ ងពគ្ច្ើន។ គ្បាកច់្ំពណញានការថយចុ្េះ ពោយសារផតការគ្បម្លូគ្បាកច់្ំណូលពីអនកពគ្បើគ្បា្់
ព្វាគ្បម្លូ្ំរាម្ ្ ំណល់រងឹម្និពពញពលញ រឺជាឧប្រគ ធ៏ងនធ់ងររប្់វ ិ្ ័យឯកជន្គ្ាបក់ារវនិិពោរចាបំាច្ន់ានា ព ើម្ប ី
ផកលម្ែព្វាកម្មគ្របគ់្រង្ំណល់ពនេះ ផ លកំពុងពៅានកគ្ម្តិពៅព ើយ ពហើយវាកជ៏ាមូ្លពហតុផ លអនកពគ្បើព្វាប ិព្ធ
ម្និបងន់ថលព្វា និងបងាឱ្យានជាវ ដអវជិជានពនេះព ើង។
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ននយទុ្ធសាស្តេដព្គប់ព្គងេណំល ់
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IChIaptIer 

 
 
 
 
 

 
 

  ១.  ការសរៀបចំយុទ្ធសាស្តេដ និងផផ្សនការព្គប់ ព្គងេំណល់   

កនុងពរលបំណងពោេះគ្សាយបញ្ា គ្បឈម្ខាងពលើ សាលារាជធានីភ្នពំពញបានពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ្តគ្របគ់្រង្ំណល់រមួ្
ជាម្យួនឹងផែនការ្កម្មភាពផ លពាកព់ន័ធ ព ើម្ប ឹីកនាំ្ កម្មភាពរប្់ខលួន ផច្ករផំលកច្កាុវ ិ្ ័យ និងបំណងនន្កម្មភាពពលើ
ព្វាគ្របគ់្រង្ំណល់រប្់ទី្គ្កុងជាម្យួ្ងគម្ទាងំម្លូ ព ើម្បពីលើកកម្ព្់កិច្ច្ហការជាម្យួអនកពាកព់ន័ធនានា និងពឆ្ព េះពៅ
ពរៀបចំ្ពធវើឱ្យគ្បព ើ្រនូវគ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់គ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព្គ្ាបែ់លគ្បពោជនគ៍្បជាពលរ ឋរាជធានីភ្នពំពញ។ 

 ២.  សោលការណ៍ផណនំ   

ពរលការណ៍ផណនាខំាងពគ្កាម្ គ្តូវបានពរពគ្បើជាម្លូោឋ នគ្រឹេះកនុងការអភ្វិឌ្ឍ្កម្មភាពយុទ្ធសាស្រ ត្ ព ើម្បពីធវើឱ្យគ្បព ើ្រ
ព ើងនូវការអនុវតតនក៍ារគ្របគ់្រង្ំណល់បច្ចុបបនន គ្បកបពោយអនាម្យ័ បរសិាា ន និងនិរនតរភាព។ 

• ឋានានុគ្កម្ននការគ្របគ់្រង់្ ំណល់៖ រឺជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្រ្ត ផ លជា្កម្មភាពអាទិ្ភាព្គ្ាបក់ារសាា បនា
គ្បពនធគ័្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពោយផែែកពៅពលើពរលការណ៍ ៣ផអ រ ផ លរមួ្ាន៖ 

a.  ការកាតប់នាយ៖ កាតប់នាយការបពងាើតបរាិណ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ តម្រយឹៈការផ្លល ្់បដូរផបបបទ្ននការពគ្បើគ្បា្់ែលិតែល 
និង/ឬ ព្វាកម្ម 

b.  ការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ៖   ជួ្ ជុលទំ្និញផ លអាច្ជួ្ ជុលបាន ឬផ វ្ងរកជពគ្ម្ើ្ ពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ 
c. ការផកនច្នព ើងវញិ៖  ពធវើការផកនច្ន្ំណល់ឱ្យវាានតនម្លជាធនធាន/វតាុធាតុព ើម្ ្គ្ាបក់ារែលិតព ើងវញិ 
d. ការទាញយកនូវថ្នម្ពល៖ ជាការបផម្លង្ំណល់ឱ្យពៅជាគ្បភ្ពថ្នម្ពល  (ឥនធនឹៈ កពៅដ  និងថ្នម្ពល) ពោយបពងាើតឱ្យ

ានជីវឹៈឧ ម្័នតម្រយឹៈការបំផបក្ំណល់ជីវឹៈកនុងលកាខណឌ រម នខយល់ ការ ុត្ំណល់យកថ្នម្ពល និងថ្នម្ពលពី
ចំ្ពហេះជីវា ្ជាព ើម្ 

e. ការចាកព់ចាល្ំណល់ពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពោយានការគ្តួតពិនិតយ ឬ ុតកពម្ទច្ពចាលពោយម្និានការទាញយក
ថ្នម្ពល 

f. ការចាកព់ចាល្ំណល់ពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពោយម្និានការគ្តួតពិនិតយ

ជាំហានគឆ្ព ោះគៅមខុ 
ននយទុធសាស្រសដក្របក់្រ្សាំណ្ល ់
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ជពគ្ម្ើ្ លែបំែុត 
 
 

ការកាតប់នាយ a 
 

ការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ b 
 

ការផកនច្ន c 
 
 

 

                                                   ការទាញយកថ្នម្ពល        d 
  

                   ទី្លានានការគ្តួតពិនិតយ                        e 
 

 
 

ជពគ្ម្ើ្ ម្និ្ម្គ្្ប 

     ទី្លានម្និានការគ្តួតពិនិតយ            f 
 

 

របូភាពទី្២៣៖  ឋានានុគ្កម្ការគ្របគ់្រង្ំណល់ 

• ការអភ្រិកសធនធាន៖ ្ំពៅជំរញុការពគ្បើគ្បា្់ធនធានឱ្យានគ្ប្ិទ្ធភាព ទាងំការទាញយកធនធានពី្ំណល់ម្កពគ្បើគ្បា្់
ព ើងវញិ ការបពញ្ច ៀ្ការទាញយកធនធានវតាុធាតុព ើម្ពែសងៗ និងបពញ្ច ៀ្ការបពងាើត្ំណល់ 

• ពរលការណ៍បងគ់្បាក់្ គ្ាបអ់នកបពងាើតការបំពុល៖ ជាពរលការណ៍ ផ លអនកបពងាើតភាពបំពុលគ្តូវទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវ ឬការ
បពងាើត្ំរាម្គ្តូវផតបងគ់្បាកចំ់្ពពាេះការបំពុល ឬការគ្របគ់្រង្ំរាម្ (ការគ្បម្លូ  ឹកជញ្ជូ ន និងចាកព់ចាល) ព ើម្បរីកាបាននូវ
្ុខភាព បរសិាា ន និងគ្បពន័ធជីវសាស្រ ត្ច្គ្មុ្េះ 

• ពរលការណ៍គ្បុងគ្បយតនជ័ាម្នុ៖ ពរលការណ៍កំណតពី់កងវេះទិ្នននយ័/ឯកសារផែនកវទិ្ាសាស្រ ត្ ផ លម្និររួពគ្បើគ្បា្់ពធវើជា
ពហតុែល្គ្ាបភ់ាពអ្កម្មព ើម្បកីារពារការបំផ្លល ញ ឬការរចិ្រលិបរសិាា ន 

• ពរលការណ៍ទី្តងំែលិត៖ ជាពរលការណ៍ផ ល្ំរាម្គ្តូវពោេះគ្សាយពៅតម្ទី្តងំែលិត កានផ់តជិត កានផ់តគ្បព ើ្រ។ 
ម្ពធាបាយពនេះ ជយួ កាតប់នាយចំ្ណាយនថល ឹក និងកាតប់នាយការបំពុលបរសិាា នកំ ុងពពល ឹកជញ្ជូ ន   

• ពរលការណ៍ននការែតល់គ្បឹកា៖ រឺជាពរលការណ៍ផ លឱ្យសារឹៈ្ំខានព់ៅពលើថ្នន ក ឹ់កនាគំ្របក់គ្ម្តិរប្់រ ឋបាលរាជធានី
ភ្នពំពញ តម្រយឹៈការពិពគ្រេះពោបល់ និងការពធវើការជាម្យួគ្បជាពលរ ឋ និងអងគការនានា តម្ការអភ្វិឌ្ឍ និងអនុវតតផែនការ
្កម្មភាព និងយុទ្ធសាស្រ ត្គ្របគ់្រង្ំណល់ 

• ការផច្ករផំលកទ្នំលួខុ្គ្តូវ៖ ពៅកនុងបរបិទ្ពនេះ ្ំណល់្ូនយ ( Zero waste) រឺជាការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវរមួ្ និងទាម្ទារភាព
ជាន រូ និង្ហការពលើគ្របវ់ ិ្ ័យរប្់រោឋ ភ្បិាល ឧ្ាហកម្ម សាា បន័គ្សាវគ្ជាវ អងគការពគ្ៅរោឋ ភ្បិាល និង្ហរម្ន ៍     
ទូ្ពៅ។ 
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 ៣.  ចក្ខុវិេ័យ    
ផែនការបលងព់រលអភ្វិឌ្ឍនទី៍្គ្កុងរប្់រាជធានីភ្នពំពញ (ឆ្ន ២ំ០១៥) ផ លែតល់នូវគ្កបខណឌ ្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍរយឹៈពពល

ម្ធយម្ និងរយឹៈពពលផវងរប្់រាជធានីបានផច្ងថ្ន៖ រាជធានីភ្នពំពញនឹងកាល យជាម្ជឈម្ណឌ លនពោបាយ ព្ ឋកិច្ច ពាណិជជកម្ម 
វបបធម្ ៌គ្បកបពោយ្កាដ នុពលគ្បកតួគ្បផជង ជាម្យួការអភ្វិឌ្ឍម្យួគ្បកបពោយវឌ្ឍនភាព ្ម្ធម្ ៌និងចី្រភាព។ យុទ្ធសាស្រ្ត 
និងផែនការ្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ ្ គ្ាបរ់ាជាធានីភ្នពំពញ កព៏ ើរគ្្បតម្ច្កាុវ ិ្ ័យពនេះ ផ លការគ្របគ់្រង្ំណល់ និង
ធនធានបានរមួ្ច្ំផណកពឆ្ព េះពៅរកការ្ពគ្ម្ច្បាននូវ្ងគម្ច្កាុវ ិ្ ័យែងផ រ។ ពោយសារផតពរលនពោបាយសាកល និង
និនាន ការពរលនពោបាយព្ ឋកិច្ច ការ្ពគ្ម្ច្ឱ្យបាននូវ្ម្ទិ្ធែល្ងគម្គ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព រឺជាការចាបំាច្ក់នុងការ
ទ្ទ្លួបានែលគ្បពោជនជ៍ាយុទ្ធសាស្រ ត្រប្់រាជធានីភ្នពំពញ និងពលើកកម្ព្់ជីវភាពរ្់ពៅរប្់គ្បជាពលរ ឋ។ 

 ៤.  សបេក្ក្ម្ម                                                                                  

រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ បានកំណតព់ច្ញនូវពប្កកម្មចំ្ននួ៤ ជាម្រគុពទ្ទ្កព៍រលនពោបាយកនុងការគ្របគ់្រង្ំរាម្
្ំណល់រងឹរប្់ខលួន ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្បាននូវច្កាុវ ិ្ ័យខាងពលើ ាន ូច្ជា៖ 

 ៥.  រយៈសពលននយុទ្ធសាស្តេដ                                                                  

ផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្ពនេះ នឹងកាល យជាម្រគុពទ្្ក៍្ កម្មភាពពៅរាជធានីភ្នពំពញ និងភារីពាកព់នធច័ាបពី់ឆ្ន ២ំ០១៨  ល់ 
២០៣៥ (១៧ ឆ្ន )ំ។ ពទាេះបីោ ងណា យុទ្ធសាស្រ្ដពនេះកនឹ៏ងគ្តូវពធវើការគ្តួតពិនិតយព ើងវញិពៅតម្ពពលពវលាណាម្យួ ពហើយគ្តូវ
ពធវើការផក្គ្មួ្លពោយរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ព ើម្ប ី្ គ្ម្បខលួនពៅតម្ការវវិតតនន៍នបរោិកា្នពោបាយែងផ រ។ 

 ៦.  សោលសៅ (គុណភាព) និងទ្ិេសៅ (ក្ព្ម្ិត)  ព្តូវេសព្ម្ច                     

៦.១.  សោលសៅទ្សូៅ 

ការសរៀបចបំសងកើតឱ្យានព្បព័នធព្គប់ព្គងេណំលព់្បក្បសោយលក្ខណៈបរសិាថ ន 

ពរលបំណងចុ្ងពគ្កាយននយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការ្កម្មភាពពនេះ រឺបពងាើតគ្បព័នធគ្រប់គ្រង្ំណល់គ្បកបពោយ
គ្ប្ិទ្ធភាព កាតប់នាយ្ំណល់ និងការពគ្បើគ្បា្់ធនធានតម្រយឹៈការ្ហការរន រវាងអនកពាកព់ន័ធនានាកនុង្ងគម្ ព ើម្បកីាត់
បនាយពហតុប េះពាល់ពលើបរសិាា ន និង្ុខភាពជាអវជិជាន។ 

រាជធានីភ្នំសពញ ជាទ្ីព្ក្ុងផដលានការអភ្ិវឌ្ឍព្បក្បសោយនិរនដរភាព ានពណ៌នបតង  
និងានបរសិាថ នលអ  ជាទ្ីព្ក្ុងានការសព្បើព្បាេធ់នធានព្បក្បសោយចីរភាព 

១) ការពារបរសិាា ន និងពលើកកម្ព្ ់្ុខាលភាពគ្បជាពលរ ឋ 
២) ការបពងាើត្ងគម្ម្យួផ ល្ំណល់ គ្តូវបានកាតប់នាយ ពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ នងិផកនច្នព ើងវញិ  ូពច្នេះ្ំណល់គ្តូវបាន

ទ្បស់ាា ត ់ល់កគ្ម្តិអបបបរា 
៣) ការចូ្លរមួ្ផកលំអរ្ងគម្ឲ្យានការបភំាយកាបនូតចិ្ តម្រយឹៈការគ្របគ់្រង្ំណល់ 
៤) ពលើកកម្ព្ ់ការចូ្លរមួ្ / កចិ្ច្ ហការរវាងរោឋ ភ្បិាល គ្បជាពលរ ឋ និងអាជីវកម្ម្ គ្ាបក់ារគ្របគ់្រង្ំណល់ឱ្យាន

គ្ប្ិទ្ធភាព 
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៦.២.  ទ្ិេសៅ 
 

 

ទ្ិេសៅ
ចម្បង 

េចូនក្រ ក្ិចចព្សាវព្ជាវ 
ម្ូលោឋ ន (ឆ្ន វំិភាគ) 
*e: តួសលែបា៉ា ន់សាម ន 

សោលសៅរយៈសពលែលី 
(ព្តឹម្ឆ្ន  ំ២០២៣) 

សោលសៅម្ធយម្ ដល ់
រយៈសពលផវង  

(ព្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣៥) 
្កម្មភាពច្ម្បងទ្១ី៖ ការគ្បម្លូ្ំណល់រងឹ 
១-១ ការបពញ្ចញ្ំណល់កនុងាន ក់

(រ.ក/ាន ក/់នថង) 
0.៩៨រ.ក e (2015)1 ១.0 រ.ក/ាន ក/់នថង2 ១.0 រ.ក/ាន ក/់នថង1 

១-២ អគ្តគ្បម្ូល្ំណល់      
ទ្ីគ្កុងជាម្ធយម្ 

៧៥%e (2016) ៩0%3 ១00%3 

្កម្មភាពច្ម្បងទ្២ី៖ ការផកនច្ន្ ំណល់ព ើងវញិ 
២-១ អគ្តផកនច្នព ើងវញិ3 

(្ំណល់ផកនច្នអ្ររីាងគ) 
n/a5 ៥0% ឬ ពគ្ច្ើនជាង3 ៩៥% ឬ ពគ្ច្ើនជាង3 

២-២ អគ្តផកនច្នព ើងវញិ3 

(្ំណល់ជីវឹៈ) 
n/a6 ៥% ឬ ពគ្ច្ើនជាង2 ២0% ឬ ពគ្ច្ើនជាង2 

្កម្មភាពច្ម្បងទ្៣ី៖ ការពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើងនូវការគ្របគ់្រងទ្លីានចាក់្ ំរាម្ ្ំណល់រងឹ 
៣-១ ការគ្របគ់្រងទ្ឹក្ំអុយព ី 

ទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ 
បច្ចុបបននពៅម្និទានា់ន សាង្ង ់ ទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ថមី ំពណើ រការ និង 

អនុវតតការគ្របគ់្រងផបបទ្ីលានអនាម្យ័ 
៣-២ ការគ្របគ់្រងឧ្ម័នព ី       

ទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ 
បច្ចុបបននពៅម្និទានា់ន បំពាកគ់្បពន័ធែលុ ំខយល់ពច្ញចូ្ល ពៅពពល

ផ លគ្បឈម្នឹងការ ួលរលំ។ គ្ប្ិនពបើ
ានគ្បពន័ធឧ្ម័នទ្ីលាន គ្តូវពធវើការ
គ្បម្ូលឧ្ម័នែលិតជាថ្នម្ពល ឬ ុត
កពម្ទច្ពចាល 

៣-៣ លកាខណឌ ការារ បច្ចុបបននពៅម្និទានា់ន ឧបករណ៍ការពារផ្លទ ល់ខលួនគ្តូវបានផណនាំ
ឱ្យពគ្បើ 

៣-៤ ការសាត រព ើងវញិធនធាន
ពៅទ្ីលាន 

ពឹងផែែកពលើអនកពរ ើ្ ្ំរាម្   
នាពពលបច្ចុបបនន 

្ហការជាម្យួអនកពរ ើ្ ្ំរាម្ និងចាបព់ែតើម្
ទ្ទ្ួលសាគ ល់តួនាទ្ីរប្់ពួករតជ់ាែលូវការ 

្កម្មភាពច្ម្បងទ្៤ី៖ ការគ្របគ់្រង្ំណល់ពពិ្្ 
្ំណល់្ំណង ់
៤-១ ការគ្របគ់្រងទ្ិនននយ័ រម នទ្ិនននយ័នាពពល

បច្ចុបបនន 
ទ្ិនននយ័្ិកាគ្តូវបានពធវើព ើង និងពរៀបច្ំ
យនតការរបាយការណ៍ម្ូលោឋ ន  

ទ្ិនននយ័្ំណល់គ្តូវគ្បម្ូលជាគ្បចា ំ
និងបាា ញជូនជាសាធារណឹៈែងផ រ 

៤-២ អគ្តគ្បម្ូល្ំណល់ n/a5 ៩0% ឬ ពគ្ច្ើនជាង2 ១00%2 
៤-៣ អគ្តផកនច្នព ើងវញិ3 n/a5 ៨៥% ឬ ពគ្ច្ើនជាង2 ១00%2 
្ំណល់ពវជជសាស្រ្ត 
៤-៤ អគ្តគ្បម្ូល្ំណល់ n/a5 ៩៥% ឬ ពគ្ច្ើនជាង ១00% 
្ំណល់ឧ្ាហកម្ម 
៤-៥ អគ្តគ្បម្ូល្ំណល់ n/a5 ៨៥% ឬ ពគ្ច្ើនជាង2 ១00%2 
៤-៦ អគ្តផកនច្នព ើងវញិ3 

(្ំណល់ផកនច្នអ្ររីាងគ) 
n/a5 ៨៥% ឬ ពគ្ច្ើនជាង2 ៩៥% ឬ ពគ្ច្ើនជាង2 

៤-៧ អគ្តផកនច្នព ើងវញិ3 

(្ំណល់ជីវឹៈ) 
n/a5 ៥% ឬ ពគ្ច្ើនជាង1 ២០% ឬ ពគ្ច្ើនជាង1 
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ទ្ិេសៅ
ចម្បង 

េចូនក្រ ក្ិចចព្សាវព្ជាវ 
ម្ូលោឋ ន (ឆ្ន វំិភាគ) 
*e: តួសលែបា៉ា ន់សាម ន 

សោលសៅរយៈសពលែលី 
(ព្តឹម្ឆ្ន  ំ២០២៣) 

សោលសៅម្ធយម្ ដល ់
រយៈសពលផវង  

(ព្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣៥) 
្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក 
៤-៨ ការគ្របគ់្រងទ្ិនននយ័ រម នទ្ិនននយ័នាពពល

បច្ចុបបនន 
ទ្ិនននយ័សាទ ប្ទងគ់្តូវបានពធវើព ើង  
យនតការរបាយការណ៍ម្ូលោឋ នគ្តូវបាន
ែតួច្ពែតើម្ 

ទ្ិនននយ័្ំណល់ផ លពធវើព ើងបនត
បនាទ ប ់ផ លគ្បម្ូលបាន និងែតល់ជូន
 ល់សាធារណជនែងផ រ 

៤-៩ វធិីសាស្រ្តគ្បគ្ពឹតតកម្ម ែតល់ហានិភ្យ័ខព្់ច្ំពពាេះ    
បរសិាា ន និង្ុខភាព 

២0% ឬពគ្ច្ើនជាងពនេះគ្តូវបានពធវើ     
គ្បគ្ពឹតតកម្មតម្រយឹៈវធិីសាស្រ្តលែគ្បព ើ្រ
្គ្ាបប់រសិាា ន 

៥0% ឬពគ្ច្ើនជាងពនេះគ្តូវបានពធវើ
គ្បគ្ពឹតតកម្ម តម្រយឹៈវធិីសាស្រ្តលែ
គ្បព ើ្រ្គ្ាបប់រសិាា ន 

្កម្មភាពច្ម្បងទ្៥ី៖ ការចូ្លរមួ្រប្់ភារពីាកព់ន័ធ 
៥-១ យនតការែតល់ពោបល់ ច្ំនួនកំណត ់ រច្នា្ម្ភន័ធបពញ្ចញពោបល់គ្តូវបាន

បពងាើតព ើង និងអាច្ពគ្បើបាន 
រច្នា្ម្ភន័ធបពញ្ចញពោបល់គ្តូវបាន
បពងាើតព ើង និងអាច្ពគ្បើបាន 

៥-២ កម្មវធិី្ិកា្គ្ាបក់ារ
អបរ់បំរសិាា ន 

n/a5 ការអបរ់បំរសិាា នផ លានទាងំការបពគ្ងៀន
និងការអនុវតតនគ៍្តូវបានអនុវតតពៅសាលា
ពរៀនជាង ២0% ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ 

ការអបរ់បំរសិាា នផ លានទាងំការ
បពគ្ងៀននិងការអនុវតតនគ៍្តូវបានអនុវតត
ពៅកនុងសាលាពរៀនទាងំអ្់ពៅកនុង  
រាជធានីភ្នពំពញ 

៥-៣ ការអនុវតតនព៍រលការណ៍    
៣ផអ រ 

n/a5 • ការ្ទងម់្តិជាពលើក ំបូងបានពធវើព ើង 
• អនកពឆលើយ្ំណួរពគ្ច្ើនជាង ៥% បាន

អេះអាងថ្នការអនុវតតន ៍៣ផអ រ ជាគ្បចានំថង 

• ការ្ទងជ់ាបនតបនាទ បប់ានពធវើព ើង 
• អនកពឆលើយ្ំណួរជាង ២0% បានអេះ

អាងថ្នការអនុវតតន ៍៣ផអ រ ជាគ្បចានំថង 

 
កណំត់្ ំរល់៖ 

1. ទ្ិនននយ័សារពពើភ្ណ័ឌ ពីគ្ក្ួងបរសិាា ន (ឆ្ន ២ំ០១៥) 
2. ផែែកពលើយុទ្ធសាស្រ្តគ្របគ់្រង្ំណល់ថ្នន កជ់ាតិរប្់គ្បពទ្្កម្ពុជា 
3. ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តពឆលើយតបនឹងការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ ្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញ 
4. កំណតថ់្នជា "្ាាគ្តនន្ាភ រផ លអាច្ផកនច្នព ើងវញិបាន ផ លគ្តូវបានបផងវរពច្ញពីការពចាលពៅកានទ់្ីលានចាក់្ ំរាម្ ពហើយ ូពច្នេះម្និគ្តូវចូ្ល

្ំរាម្ = (អគ្តបផងវរ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ)" ។ ្ូម្ពម្ើលទ្ំពរ័ ៧១-៧២ ននឯកសារ រណឹៈកម្មការពគ្ាង្ដីពីសាា នភាពពរលការណ៍ ៣ផអ រ ពៅអា្ីុ និង
បា ្ីុហវិក (ឆ្ន ២ំ០១៨) ។ សាា នភាពនន ៣R ពៅអា្ីុ និងបា ្ីុហវិក ្គ្ាបព់ត័ា៌នលម្ែតិ។ 

5. បច្ចុបបននម្និានទ្ិនននយ័។ ការ្ទងម់្តិ ទ្ិនននយ័នឹងគ្តូវបានពធវើព ើងព ើម្បកីំណតម់្ូលោឋ ន និងតម្ោនវឌ្ឍនភាព។ 
6. តួពលខផ លបានម្កពី្ម្កីារខាងពគ្កាម្ គ្តូវបានពគ្បើគ្បា្់ជាតនម្លគ្បហាកគ់្បផហល្គ្ាបជ់ាទ្ិនននយ័ពរល៖ បរាិណ្ំណល់ជីវឹៈផ លបានបផងវរ

្គ្ាបជ់ីកំប ុ្ពៅខណឌ  ពាា  (ពតន/ ឆ្ន ២ំ០១៧)/  បរាិណ្ំណល់ចាកព់ចាលពៅកនុងទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ ពាា  (ពតន/  នថង ឆ្ន ២ំ០១៧) ។ ) x        
្ាាគ្ត្ំណល់ជីវឹៈផែែកពលើការ្ទងម់្តិ្ ដីពី្ា្ធាតុ្ំណល់ (ឆ្ន ២ំ០១៣) 
= ៥0 ត / ១.៩៦៦ត x ៥១,៩% = ៤,៩% 
ោ ងណាកព៏ោយ ពោយសារផតការពរ ើ្ យក្ំណល់ពអតចាយពច្ញម្ុនពពល្ំរាម្ចាកព់ចាលពៅទ្ីលាន អគ្ត្ំណល់ជីវឹៈពៅទ្ីលានចាក់្ ំរាម្គ្តូវ
ពររិតថ្នខព្់ជាងអគ្តផ លបានពគ្បើខាងពលើ ផ លពរបានម្កពោយការវភិារ្ំណាកពៅគ្បភ្ព។ លទ្ធែលពនេះាន្កាត នុពលពលើ្ពីការបា ន់
គ្បាណតួពលខខាងពលើ។ (ផែែកពលើការពិភាកាពៅកិច្ចគ្បជុំចុ្ងពគ្កាយពៅ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ   នថងទ្ី២៨ ផខឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០១៨)។ 
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 ៧.  េក្ម្មភាពចម្បង    

យុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការ្កម្មភាពគ្រប់គ្រង្ំណល់្គ្ាប់រាជធានីភ្នំពពញ  ានពរលបំណងកំណត់្កម្មភាព
ច្ម្បងច្ំននួ៥ ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្បានពរលបំណង និងទិ្្ពៅខាងពលើ៖ 

 

េក្ម្មភាពចម្បងទ្១ី៖   ការពព្ងឹងព្បព័នធសេវាព្បម្ូល និងបសញ្ចញេណំលជ់ាព្បព័នធ និង
ការពព្ងឹងគុណភាពសេវាក្ម្ម 

 

វ ិ្ ័យផ លទាម្ទារឱ្យចាតវ់ធិានការជាបនាទ ន ់រឺការពវច្ខចប់្ ំណល់ ការពបាេះពចាល និងការគ្បម្ូល។ សាលារាជធានី
ភ្នពំពញនឹងពធវើការជាម្យួគ្បជាពលរ ឋ គ្រឹេះសាា នពាណិជចកម្ម និងអនកែលិត្ំណល់ នទ្ពទ្ៀត គ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ រមួ្ទាងំ    
រ ឋបាលខណឌ  និង្ាា ត ់ព ើម្បបីពងាើនការយល់ ឹងសាធារណឹៈ ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់រងឹ ជំរញុលទ្ធភាពទ្ទ្ួលយកព្វា
កម្មរប្់គ្កុម្ហ ុន និងការបញ្ចញ្ំរាម្រប្់គ្បជាពលរ ឋ។ សាលារាជធានីភ្នពំពញនឹងគ្បឹងផគ្បងពធវើឱ្យសាធារណជនានការ
យល់ ឹងពីែលប ឹៈពាល់អវជិជានពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ម្និបានគ្តឹម្គ្តូវ ការផ្លល ្់បតូ រឥរោិបទ្កនុងការពបាេះពចាល្ំរាម្ឱ្យ
គ្បព ើ្រព ើង និងការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវរប្់ពកួពរកនុងការបងគ់្បាក់្ គ្ាបព់្វាកម្មគ្បម្លូ្ំរាម្លែគ្បព ើ្រជាងម្នុ។ កិច្ចការពនេះ
អាច្ពធវើពៅបានតម្រយឹៈកិច្ចគ្ពម្ពគ្ពៀងរវាងភារីពាកព់ន័ធ ត្ីពីការពវច្ខចបគ់្តឹម្គ្តូវ ការពបាេះពចាល ការពរៀបចំ្ធុង ឬទី្តងំ ត្ុកទុ្ក
បពណាត េះអា្នន ម្ពធាបាយគ្បម្លូ និងកម្មវធីិគ្បម្លូ និងតំបនែ់ដល់ព្វាកម្ម។ 

តម្រយឹៈការ្ិកាពៅពលើ ំពណើ រការវមិ្ជឈការននការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ សាលារាជធានីនឹងែតល់ជំនយួចាបំាច្់
 ល់រ ឋបាលខណឌ  និង្ាា ត ់ព ើម្បធីានាគ្ប្ិទ្ធភាពការារកនុងការគ្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លចំ្ពពាេះគ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្ និង
អនកែលិត្ំរាម្ពៅកនុងផ ន្ម្តាកិច្ចពរៀងៗខលួន។ 

 
របូភាពទី្២៤៖  ឧទាហរណ៍ននការពគ្បើម្ ផូ លគ្បម្លូ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពែសងៗ ពៅតម្តបំនខុ់្ៗរន  

 

 
តំបន់ជាយគ្កុង 
ម្ ូផដលគ្បមូ្ល្ំណល់ 
ការគ្បមូ្លតាម្ឃំុ 
អនររារម្ន៍ 
- ពគ្ងីកព្វាកម្មគ្បមូ្ល 
- បពងកើនពជើងគ្បមូ្ល 

តំបន់គ្បជំុជន 
ម្ ូផដលគ្បមូ្ល្ំណល់ 
 ជគ្ម្ុញផញក្ំណល់ និងគ្បមូ្ល្ំណល់ពអតោយពោយ្ហការជាមួ្យនឹងវ ិ្ ័យផកបចន 

ឬពដប ូឯកជន (អនកគ្បមូ្ល្ំណល់ផដលអាចផកបចនពឡើងវញិាន) 
>> ការគ្បមូ្លពីែទះមួ្យពៅមួ្យ (ការគ្បមូ្លកនុងឃំុគ្ប្ិនពបើអាចពធ្វើាន) 

ការគ្បមូ្លតាម្ឃំុនូវ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទូ្ពៅលាយឡំោន  
 
អនររារម្ន៍                                                          ្ំរាម្ទូ្ពៅលាយឡំតាម្ឃំុ ្ហរម្ន៍ 
- ការចងអុលបាា ញពីចំណុចគ្បមូ្លែតុំពៅតាម្                                                                    

្ហរម្ន៍/ កផនលងពធ្វើការគ្តូវពធ្វើ) 
- ពធ្វើឱ្យគ្បព ើ្រពឡើងនូវឥរោិបថបពចេញពោល 
- ព្វាកម្មគ្បមូ្លទាន់ពពលពវលា និងពពញពលញ 
- ្គ្ម្ប្គ្ម្លួគ្បមូ្ល្ំណល់ពអតោយតាម្រយៈអាជាា ធ្រខណឌ  ្ាក ត់ 

Recyclables (door-to-door) 

ែារទំ្ពនើប និងទី្តំាងតំបន់ពទ្្ចរណ៍ 
ម្ ូផដលគ្បមូ្ល្ំណល់ 
 ជំរញុការផបងផចកគ្បភ្ពនិងគ្បមូ្លកាក្ំណល់ផកបចនតាម្រយៈការ្ហការ

ជាមួ្យអនកផកបចនឯកជន 
 គ្បមូ្លពោយផ្ទទ ល់នូវ្ំណល់ចគ្ម្ុះពោយគ្កមុ្ហ ុន CINTRI 
អនររារម្ន៍ 
- ្ហការជាមួ្យវ ិ្ ័យឯកជន (ដូចជាែារទំ្ពនើប) ពដើម្បីពលើកកម្ព្់ 3R កនុង

កផនលងសាធារណៈ: ដំពឡើងធុ្ង្ំរាម្សាធារណៈ្គ្ាប់ការផបងផចក្ំរាម្ 
- ្ំរប្ំរលួការគ្បមូ្ល្ំរាម្ 
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េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី២៖   សលើក្ក្ម្ពេក់ារផក្នចនស ើងវិញតាម្រយៈការផញក្េណំល ់ជំរញុ      
វិេយ័ឯក្ជនផក្នចនេណំល ់និងសលើក្ក្ម្ពេក់ារសព្បើព្បាេផ់្សលតិផ្សលផក្នចនស ើងវិញ 

 

ការពរៀបច្ំ និងគ្បគ្ពឹតតកម្ម្ំរាម្ ្ំណល់រងឹជាបឋម្តម្ផបបច្គ្មុ្េះ ជពគ្ម្ើ្ផកនច្ន្ំណល់ពែសងៗ រឺជាវ ិ្ ័យម្យួ ៏
ានសារឹៈ្ំខានក់នុងការកាតប់នាយ្ំណល់ពៅចាកព់ៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ និងជួយ ្ គ្ម្ួលច្លនារហូំរននគ្បភ្ពធនធានែង
ផ រ។ ជំហានពនេះអាច្គ្បគ្ពឹតតពៅបាន  រាបណាានការបពងាើនគ្ប្ិទ្ធភាពគ្បពន័ធការពបាេះពចាល/គ្បម្លូ្ំណល់ (្កម្មភាព
ច្ម្បងទី្១) ផ លពរបានរពឹំងថ្ននឹងានបរាិណ្ំរាម្គ្បម្លូបាន និងយកម្កចាកព់ៅទី្លានចាក់្ ំរាម្កានផ់តពកើនព ើង។ 
ជាងពនេះពៅពទ្ៀត កំពណើ នននការពគ្បើគ្បា្់ធនធានវតាុធាតុព ើម្ពីការផកនច្នព ើងវញិ បាា ញនូវភាពពឹងផែែកកានផ់តតិច្ព ើងៗពលើ
ការនាចូំ្ល្ាភ រពីខាងពគ្ៅ។ ពោយសារតនម្លទំ្និញគ្របស់ារពពើកានផ់តនថលពៅពលើទី្ែារជាសាកល ការបពងាើនគ្ប្ិទ្ធភាពពគ្បើ
គ្បា្់ធនធានវតាុធាតុព ើម្នឹងអាច្នាជំយួ កាតប់នាយែលប េះពាល់អវជិជានពលើព្ ឋកិច្ច ពីអព ា្រភាពនននថលទំ្និញ និងអាច្រមួ្
ច្ំផណក ល់ភាព្នាំននព្ ឋកិច្ចពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ 

្ម្តាភាពផកនច្ន្ំណល់ កអ៏ាច្គ្បព ើ្រព ើងតម្រយឹៈច្គ្មុ្ញឱ្យានវ ិ្ ័យផកនច្នឯកជនពគ្ច្ើនជាងម្ុន និង្កម្មភាព
ម្័គ្រចិ្តតកនុងការចូ្លរមួ្រប្់អនកែលិត្ំណល់។  ព ើម្បទីាកទ់ាញវ ិ្ ័យផកនច្នឯកជន ការធានាឱ្យ្ំណល់ (ធនធាន្គ្ាប់

ផកនច្ន) ផ លគ្តូវផតានបរាិណពថរ ផបងផច្ក្ណាឋ នភាព្ំណល់ច្ា្់លា្់ និងម្និានែទុកនូវសារធាតុបំពុលពែសងៗ រឺ
ជាបញ្ា គ្បឈម្ោ ងខាល ំង្គ្ាប់ច្ំណាប់អារម្មណ៍រប្់អនកវនិិពោរ។  ោ ងណាក៏ពោយ  ការ្ពគ្ម្ច្បាននូវគ្ប្ិទ្ធភាព
ផញក្ំណល់ពៅតម្គ្បភ្ព ទាម្ទារនូវកិច្ចគ្បឹងផគ្បងោ ងខាល ំងកាល  និងយូរអផងវង តម្រយឹៈការពលើកកម្ព្់ការអប់រ ំ និង
 ំពណាេះគ្សាយផែនកព្ ឋកិច្ច/ តម្ែលូវច្ាប ់ផ លជាធាតុម្យួម្និអាច្ខវឹៈបានកនុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពនេះ។  

អាគ្្័យពហតុពនេះ សាលារាជធានីភ្នពំពញនឹងអពញ្ជ ើញឱ្យវ ិ្ ័យឯកជនបានចូ្លរមួ្ផកនច្ន្ំណល់ គ្្បតម្រុណភាព
្ំណល់ច្ងប់ាន ជាពិព្្ានគ្បភ្ពពច្ញពីអនកបពងាើត្ំរាម្ ្ ំណល់រងឹធំៗ ូច្ជា៖ សាលាពរៀន ្ ណាឋ ររ ពភាជនីយោឋ ន 
ការោិល័យ និងពរាងច្គ្ក។ ការពគ្ងីកជពគ្ម្ើ្ ផកនច្ន ទ្ំហ ំគ្ពម្ទាងំការពគ្ងីកការគ្បម្លូ្ំណល់ផញកតម្លំពៅោឋ ន្គ្ាប់
ពរលបំណងផកនច្ន្ំណល់ នឹងគ្តូវបានពរៀបចំ្ និងអនុវតតជាជំហានៗពៅតម្ ំណាកក់ាល។ ្ កម្មភាពទាងំអ្់ពនេះ នឹងជយួ 
បំពពញពោយរពគ្ាងពែសងៗកនុងការជំរញុ និងរគំ្ទ្ពោយ ម្័គ្រចិ្តតរប្់អនកបពងាើត្ំណល់ ជាពិព្្ពៅតម្លំពៅោឋ ន។ 
លទ្ធភាពផកនច្នពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ អាច្ានភាពគ្បព ើ្រព ើងពៅតម្ ំណាកក់ាល អម្ពោយការគ្តួតពិនិតយ និងការពគ្ងឹង
នីតិវធីិផញក្ំណល់ពៅគ្បភ្ពឱ្យបាន្ម្គ្្ប។ 
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របូភាពទី្២៥៖  វធីិសាស្រ ដ្- ំណាកក់ាល ផណនាអំំពីការផបងផច្ក្ំណល់ពៅគ្បភ្ព និងលទ្ធភាពផកនច្ន 

ការជំរញុឱ្យានការផញក្ំណល់គ្បពភ្ទ្ណាម្យួពៅគ្បភ្ព  រាបណា្ម្តាភាពកនុងការផកនច្ន/គ្បគ្ពឹតតកម្មរប្់វាគ្តូវ
បានធានាពៅ ំណាកក់ាលបនដបនាទ បព់ទ្ៀត។ 
េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី៣៖ សលើក្ក្ម្ពេប់រសិាថ នតាម្រយៈការព្គប់ព្គងការសបាោះសចាលេណំល ់និង
កាត់បនថយសហតុប៉ាោះពាលស់លើបរសិាថ ន និងេែុាលភាព 

 

ខណឹៈពពលផ លានការពាោម្គ្បម្លូ្ំរាម្ឱ្យបានពពញពលញ និងការពលើកកម្ព្់ការអនុវតតនព៍រលការណ៍ ៣ផអ រ 
(កាតប់នាយ ការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ និងផកនច្នព ើងវញិ) គ្តូវបានកំណតអ់ាទិ្ភាព ព ើម្បកីាតប់នាយែលប េះពាល់អវជិជានពលើ         
បរសិាា ន និងម្នុ្ស តម្រយឹៈការពគ្ងឹងការគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំរាម្ ្ំណល់រងឹគ្បកបពោយចី្រភាពែងផ រ។ ពៅកនុង
្កម្មភាពច្ម្បងទី្៣ ពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធ និងសារឹៈ្ំខានក់នុងការផថទា ំ និងគ្បតិបតតិការទី្លាននឹងគ្តូវបានពគ្ងឹងជាបនតបនាទ ប ់
ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្បាននូវទី្លាន្ំរាម្ផបបអនាម្យ័។ ព្ច្កតីផណនាអំំពីវធិានការសាដ រព ើងវញិនូវធនធាន ូច្ជា ការគ្បម្លូឧ ម្័ន
ពៅទី្លានចាក់្ំរាម្ និងគ្បព័នធផញក្ំណល់ពៅគ្បភ្ពក៏នឹងគ្តូវបានពរចាតទុ់្កថ្នជាជពគ្ម្ើ្ ម្យួ ា៏ន្កាត នុពល និង
អាច្ពធវើពៅបានែងផ រ។ 

ការផកលម្ែបពច្ចកពទ្្ គ្តូវអម្ពោយកិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បង ព ើម្បធីានានូវធនធានហិរញ្ញ វតាុ្ម្គ្្ប។ រ ឋបាលរាជធានី
ភ្នពំពញ នឹងផ វ្ងរកជពគ្ម្ើ្ ពែសងៗននការែតល់ហិរញ្ញបបទាន ូច្ជា ការបពងាើននថលព្វា្ំណល់ និងការោកប់ញ្ចូ លពៅកនុងថវកិា
គ្បចាឆំ្ន រំប្់រាជធានី ពោយផែែកពលើការបា នគ់្បាណននចំ្ណាយ ផ លគ្តូវការ្គ្ាបក់ារគ្របគ់្រងគ្បកបពោយ្ុវតាិភាពពៅ
ទី្លានចាក់្ ំរាម្។ ទិ្ ឋភាព្ងគម្ននការគ្របគ់្រង្ំណល់ ូច្ជា ការការពារ្ុខភាពរប្់កម្មករពៅទី្លាន និងការផគ្បកាល យ
ជាែលូវការននវ ិ្ ័យ្ំណល់ពគ្ៅគ្បពន័ធ (ឧទាហរណ៍: អនកពរ ើ្ ្ំរាម្ និងអាជីវករលក ូ់រពៅពលើទី្លាន) កនឹ៏ងគ្តូវបានពោេះគ្សាយ
ែងផ រ។ 
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េក្ម្មភាពចម្បងទ្៤ី៖ ការព្គប់ព្គងព្បសភ្ទ្េណំលព់ិសេេសផ្សសងៗ 

ការបសងកើតព្បព័នធព្គប់ព្គងេណំលេ់ណំង់ 

កនុងបណាត គ្បពភ្ទ្្ំណល់ជាពគ្ច្ើន នន្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជន  ្ំណល់្ំណង ់គ្តូវបានពរពម្ើលពឃើញថ្នជាបនទុកម្យួ
 ធ៏ងនធ់ងរ្គ្ាបគ់្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់ ពោយសារបរាិណរប្់វា និងការទាម្ទារការទុ្កោកជ់ាពិព្្។ ព ើម្បពីោេះ
គ្សាយបញ្ា  ផ លកំពុងពកើនព ើងនន្ំណល់គ្បពភ្ទ្ពនេះរមួ្ានបនទុកពៅពលើទី្លាន ពរគ្តូវពរៀបចំ្ព ើងនូវពហុអនដរារម្ន។៍ 

 ំបងូពរគ្តូវពរៀបច្ំបទ្ោឋ នរតិយុតតិ ពហើយគ្តូវអនុវតតពៅថ្នន ករ់ាជធានី ព ើម្បផីច្ងឱ្យច្ា្់ពីតនួាទី្ និងការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវ 
និងផណនាពីំ្កម្មភាពពែសងៗរប្់ភារីពាកព់ន័ធ។ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញនឹងខិតខំគ្បឹងផគ្បងពគ្ងឹងកនុងការគ្បម្ូល និងការ
គ្របគ់្រងទិ្នននយ័ ត្ីពី្ំណល់្ំណង ់ព ើម្បធីានាថ្នការបពងាើតពរលនពោបាយ្ម្គ្្បផែែកពលើសាា នភាពជាកផ់ ត្ង (ការ
បពងាើត្ំណល់ ការគ្បម្ូល គ្បគ្ពឹតតកម្ម និងការចាកព់ចាល)។ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ កនឹ៏ងពលើកកម្ព្់ការអនុវតតន៣៍ផអ រ ពលើ
គ្បពភ្ទ្្ំណល់្ំណងត់ម្រយឹៈការចូ្លរមួ្  និង្ហការជាម្យួទី្តងំឧ្ាហកម្មផ លពាកព់័នធ និងការពគ្ងឹងវធិានការ
គ្បឆ្ងំនឹងការពចាល្ំណល់្ំណងព់ោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប។់ 

េណំលស់វជជសាស្តេដ 

សាខាកាកបាទ្គ្កហម្កម្ពុជារាជធានី ជាអនកគ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្កនុងរាជធានីភ្នពំពញ ផែែកពលើកិច្ច្នាព្វា
រប្់ខលួនជាម្យួនឹងទី្តងំែដល់ព្វាផថទាំ្ ុខភាពនីម្យួៗ និងពធវើការ ុតកពម្ទច្កនុង ម្នុនឹងពធវើការចាកព់ចាលកនុងរពតដ ោច្់
ពោយផ កពៅទី្លាន ពាា ។ រឯីសាលារាជធានីភ្នពំពញ កនុងនាម្ជាសាា ប័នគ្របគ់្រងនឹងជួយ  ល់សាា ប័ន និងគ្ក្ួងពែសងៗ 
ទ្ទ្លួខុ្គ្តូវកនុង្កម្មភាពពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង និងអាច្ពឆលៀតពពលចុ្េះគ្តួតពិនិតយម្ដងាា លពៅតម្ទី្តងំែដល់ព្វាផថទាំ
្ុខភាពទាងំពនាេះ ព ើម្បធីានាភាពគ្តឹម្គ្តូវកនុងការផញក រហូត ល់ការចាកព់ចាល្ំណល់ពវជជសាស្រ្តឱ្យគ្្បពៅតម្ពរល
នពោបាយ និងពរលការណ៍ផណនាពីំថ្នន កជ់ាតិ។ 

េណំលឧ់េាហក្ម្ម 

តម្រយឹៈការអភ្វិឌ្ឍខាល ងំកាល កនុងវ ិ្ ័យកាតព់ រ ្ំណង់ ពទ្្ច្រណ៍ និងក្ិកម្ម កនុងរបាយការណ៍ឆ្ន ២ំ០១៧ រប្់
ធនាររពិភ្ពពលាកបានបា នស់ាម នថ្ន អគ្តរកីច្ពគ្ម្ើនផែនកព្ ឋកិច្ចរប្់កម្ពុជា រឺានគ្បាណ ៦,៩% ផ លជាអគ្តខព្់ជាង
ពរម្យួខាងផែនកព្ ឋកិច្ចពៅកនុងពិភ្ពពលាក (ធនាររពិភ្ពពលាក ឆ្ន ២ំ០១៧)។ ពោយសារការអភ្វិឌ្ឍវ ិ្ ័យឧ្ាហកម្មឥត
ឈបឈ់រ តគ្ម្ូវការកនុងការគ្របគ់្រង្ំណល់ម្កពី ំពណើ រការឧ្ាហកម្មក៏ពកើនព ើង បងាឱ្យានែលប ឹៈពាល់អវជិជាន ល់       
បរសិាា ន និងជីវតិម្នុ្ស។ គ្កបខណឌ ច្ាបថ់្នន កជ់ាតិ បានោកប់នទុកពលើអនកបពងាើត្ំណល់ ជាអងគភាពទ្ទ្លួខុ្គ្តូវពោយខលួន
ឯង ឬតម្រយឹៈព្វាកម្មែតល់ពោយគ្កុម្ហ ុនគ្របគ់្រង្ំណល់ឧ្ាហកម្មឯកជន។ សាលារាជធានីភ្នពំពញនឹងពគ្ងឹងការគ្តួត
ពិនិតយ ព ើម្បធីានាការអនុវតតនព៍ៅកនុងផ ន្ម្តាកិច្ចរប្់ខលួន។ 

ជំហាន ំបងូ គ្តូវធានាថ្នអនកបពងើាត្ំណល់ទាងំអ្់គ្តូវពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្មគ្បកបពោយ្ុវតាិភាពបរសិាា នគ្តឹម្គ្តូវ និងពធវើ
ការទុ្កោក់្ ំណល់ផ លខលួនបានបពងាើតពោយខលួនឯង ឬតម្រយឹៈព្វារប្់គ្កុម្ហ ុនគ្របគ់្រង្ំណល់ឧ្ាហកម្មឯកជន។ 
តម្រយឹៈការរិតរូរពៅពលើ្ម្តាភាពពៅខវេះខាតពគ្ច្ើនរប្់អនកបពងាើត្ំណល់ កនុងការារពោេះគ្សាយបញ្ា ្ំណល់ពោយខលួន
ឯង សាលារាជធានីភ្នពំពញនឹងែតល់ការយកចិ្តតជាអាទិ្ភាពច្ំពពាេះពួកពរ និងធានាថ្នពួកពរ ា្ិតពៅពគ្កាម្កិច្ច្នាជាម្យួ
គ្កុម្ហ ុនគ្របគ់្រង្ំរាម្ គ្ពម្ទាងំពគ្ងឹងការគ្តួតពិនិតយពលើការពបាេះពចាល ឬគ្បគ្ពឹតតកម្មពោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប។់  

សាលារាជធានីភ្នពំពញ នឹង្ហការជាម្យួម្នទីរពាកព់ន័ធគ្្បពៅតម្្កម្មភាពច្ម្បងទី្២ កនុងការជំរញុការផកនច្ន
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្ំណល់ឧ្ាហកម្មផ លានតនម្ល តម្រយឹៈការទាកទ់ាញការវនិិពោរកនុងវ ិ្ ័យពនេះ ពោយ្គ្ម្ប្គ្មួ្ល ែគូែគងអាជីវកម្ម 
រវាងគ្កុម្ហ ុនែលិត្ំណល់ឧ្ាហកម្ម និងគ្កុម្ហ ុនផកនច្ន។  

េណំលប់រកិាខ រអគគិេនី និងសអ ចិព្តូនិក្ 

ការពគ្បើគ្បា្់ឧបករណ៍បពច្ចកវទិ្ាពត័ា៌នទំ្នាកទំ់្នង រមួ្ទាងំឧបករណ៍ពអ ិច្គ្តូនិក និងឧបករណ៍អរគី្នីកំពុងាន
្នទុេះពកើនព ើងោ ងឆ្បរ់ហ័្ គ្្បនឹងការអភ្វិឌ្ឍព្ ឋកិច្ចបណាត លឱ្យ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកកនុងទី្គ្កុងានការពកើនព ើង។ 
សាលារាជធានីភ្នពំពញ ានពរលបំណងទ្បស់ាា តកំុ់ឱ្យ្ំណល់គ្បពភ្ទ្ពនេះពៅលាយ ំជាម្យួ្ំណល់រងឹទូ្ពៅ តម្រយឹៈកិច្ច
គ្បឹងផគ្បងបផងវរ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកយកពៅឱ្យអាជីវកម្មផកនច្នព ើងវញិ។ ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្បានពរលពៅពនេះ បទ្ោឋ ន្តងោ់នន
ការបំភាយឧ ម្័ន និងពរលការណ៍ផណនាគំ្បតិបតតិការ ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកគ្តូវផតពរៀបចំ្ និងែសពវែាយ ល់
អាជីវកម្មផកនច្ន ព ើម្បគី្តួតពិនិតយការអនុវតតនក៍ារគ្របគ់្រង្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក ខណឹៈពពលផ លទិ្ននយ័រប្់អាជីវកម្មផកនច្ន និង
បរាិណ្ំណល់គ្បពភ្ទ្ពនេះគ្តូវបានច្ងគ្កងទុ្ក ពហើយបញ្ជ ីព ម្ េះអាជីវកម្មផកនច្ន ផ លានសាន ន លែគ្តូវពរៀបចំ្ព ើយ និងពធវើ
ការផច្ករផំលក។ យុទ្ធនាការគ្បម្លូ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក ផ លពផ្លត តពលើអនកពគ្បើគ្បា្់ អាច្ពរៀបចំ្ពោយានការ្ហការរន
ជាម្យួ្ហគ្រ្ឯកជន (ែារទំ្ពនើប និង/ឬហាងលកព់គ្រឿងពអ ិច្គ្តូនិក) ពោយានពរលពៅបពងាើនគ្ប្ិទ្ធភាពគ្បម្ូល
ជំនួ្ ការទិ្ញវញិ។ 

េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី៥៖  ការផចក្រផំលក្ចក្ខវុិេយ័ និងជំរញុឱ្យានការចូលរមួ្ពីភាគីពាក្់ព័នធ
េព្ាប់េក្ម្មភាពរមួ្ 

 

ច្កាុវ ិ្ ័យ និងការចូ្លរមួ្ពីភារីពាកព់នធនូ័វ្កម្មភាពរមួ្ ការអពញ្ជ ើញគ្បជាពលរ ឋ អាជីវករ និងអងគការពគ្ៅរោឋ ភ្បិាល 
ព ើម្បពីធវើផែនការ និងអនុវតត រឺជាផែនកផ លម្និអាច្ខវេះបានកនុងអភ្បិាលកិច្ចគ្របគ់្រង្ំណល់រាជធានីភ្នពំពញ។ ពោយសារគ្រប់
្កម្មភាពរ្់ពៅគ្បចានំថងរប្់ពយើង ្ំណល់គ្តូវបានបពងាើតព ើង ពហើយវាគ្តូវការចាបំាច្នូ់វការចាបព់ែតើម្ផ្លល ្់បតូរឥរោិបទ្ពី
បរុគលាន ក់ៗ  ព ើម្បឱី្យាន ំពណាេះគ្សាយ ា៏នគ្ប្ិទ្ធភាព។ ការផច្ករផំលកទ្្សនវ ិ្ ័យ ពប្កកម្ម និង្កម្មភាពផ លច្ង់
បានកនុង្ងគម្តម្រយឹៈការចូ្លរមួ្រប្់សាធារណជន រឺជាជំហាន ា៏នគ្ប្ិទ្ធភាពម្យួ ព ើម្បទីាកទ់ាញ្កម្មភាពបរុគល 
ាន ក់ៗ ។ ពលើ្ពីពនេះ ផែនការ និងពរលនពោបាយរប្់រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញអាច្ឱ្យសាធារណជនទ្ទ្លួយកបានកានផ់ត
ពគ្ច្ើន ខណឹៈពពលភាពគ្តឹម្គ្តូវ្ម្រម្យគ្តូវបានពលើក ទ្ួយកានផ់តខាល ងំ តម្រយឹៈការែតល់ឱ្កា្្គ្ាបក់ារ្ិកាផ្វងយល់ 
ភាពតំណាង កិច្ចពិភាការមួ្រន  គ្ពម្ទាងំការផច្កចាយ និងឆលុេះបញ្ច ងំពីរំនិតកនុងគ្បធានបទ្គ្របគ់្រង្ំណល់ពែសងៗ។  

ការអបរ់បំរសិាា នចាបំាច្គ់្តូវពធវើការរិតរូរពិចារណា ជាពិព្្ផែែកពលើ្ម្តាភាពរប្់ខលួនកនុងការែដល់ឱ្យម្នុ្សជំនាន់
ពគ្កាយ (អនកពគ្បើគ្បា្់បនាទ ប ់និងអនកបពងាើត្ំរាម្) ឱ្យានការយល់ ឹងអំពីការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវរប្់ពកួពរកនុងកិច្ចរពំារបរសិាា ន 
និងធម្មជាតិ ផ លជាមូ្លោឋ នគ្រឹេះននជីវភាពរ្់ពៅរប្់ពយើងទាងំអ្់រន  និងការផ្លល ្់បតូរឥរោិបថ ពឆ្ព េះពៅរកការរ្់ពៅ
គ្បកបពោយនិរនតរភាព។ ថវីពបើវធិានការផបបពនេះអាច្នឹងពគ្បើគ្បា្់ពពលពវលាយូរកនុងការទ្ទ្លួបាននូវែល ឬពម្ើលពឃើញនូវផែលផ្លា
រប្់វាកព៏ោយ កវ៏ាជា្កម្មភាពម្និអាច្ខវេះបាន្គ្ាបក់ារពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើងបនតិច្ម្តងៗ ពឆ្ព េះពៅរក្ងគម្ម្យួផ លានការ
ពគ្បើគ្បា្់ធនធានវតាុធាតុព ើម្តិច្ជាងម្នុកនុងរយឹៈពពលផវងបាន។ 

្គ្ាបក់ារែសពវែាយជាសាធារណឹៈ ពររួរពរៀបច្ំយុទ្ធសាស្រ្តែសពវែាយ្គ្ាបស់ាធារណឹៈ និងពធវើបច្ចុបបននភាពពៅ
តម្ពពលពវលា និងអាគ្្័យពៅតម្ភារីពាកព់ន័ធ ផ លជាពរលពៅអបរ់ែំសពវែាយ។ វធីិសាស្រ ត្ែតល់ពត័ា៌នែសពវែាយផបប
ច្គ្ម្ុេះពៅតម្គ្បពន័ធែសពវែាយ (ការពបាេះពុម្ព ឌី្ជីែល ទូ្រទ្្សន ៍វទិ្យ ុជាព ើម្) និងកាល យជាឱ្កា្ (គ្ពឹតតការណ៍ និងការអបរ់ ំ
ែលូ វការ។ល។) កនុងការរិតរូរ ព ើម្បធីានាបាននូវគ្ប្ិទ្ធភាពទំ្នាកទំ់្នងពៅកានភ់ារីពាកព់ន័ធកនុង្ងគម្ជាអតិបរា។ 
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  ៨. រចនាសមពន័ធទគូៅននយទុធសាស្រសដ និ្ផែនោរសរមមភាព  

   រំនូ្តងខាងពគ្កាម្បាា ញនូវរច្នា្ម្ពន័ធទូ្ពៅននយុទ្ធសាស្រ្ដពនេះ។ 
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១. េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី១៖  ការពព្ងឹងព្បព័នធសេវាព្បម្ូល ការបសញ្ចញ
េណំល ់ និងការពព្ងឹងគុណភាពសេវាក្ម្ម 

េក្ម្មភាពទ្ី១.១. សធវើឱ្យព្បសេើរស ើងនូវទ្ាល ប់ននការបសញ្ចញេណំល ់និងក្ំណត់ទ្ីតាងំេដកុ្
េណំលប់សណាដ ោះអាេនន 

សោលបណំង 
ព ើម្បពីធវើឱ្យគ្បព ើ្ រព ើងនូវការពវច្ខចប់្ំរាម្ និងការបពញ្ចញ្ំរាម្រប្់គ្បជាពលរ ឋ (អនកបពងាើត្ំណល់) និងព ើម្ប ី

ឱ្យការបពញ្ចញ្ំរាម្ម្កទានព់ពលពវលា និងានគ្ប្ិទ្ធភាពកនុងការគ្បម្លូពោយគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្។ 

សាថ នភាពបចចុបបនន 
ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ការពវច្ខចប់្ ំណល់ និងការបពញ្ចញ្ំរាម្ពចាល គ្តូវបានពរអនុវតតពោយម្និគ្តឹម្គ្តូវទាងំពៅតម្ែទេះ 

និងតម្ទី្តងំសារធារណឹៈែងផ រ។ 

▪ អនករ្់ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ជាទូ្ពៅពួកពរោកប់ញ្ចូ ល្ំណល់ពែសងរន ពៅកនុងថងប់ាល ទ្ិក/ធុងផតម្យួ។ ពរោក់
លាយ ំរន នូវ្ំណល់ព ើ្ម្ ្ំណល់ ង្ួត ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក និង្ំណល់ពគ្រេះថ្នន កត់ម្លំពៅោឋ ន។ ករណី
ខលេះ ្ំណល់ធំៗ  គ្តូវបានបពញ្ចញពចាលជាម្យួ្ំណល់ទូ្ពៅពោយម្និបានច្ងឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ។ 

▪ គ្បជាពលរ ឋគ្តូវបានអនុញ្ញ ត/ផណនាឱំ្យោក់្ ំរាម្ពៅម្ខុែទេះ។ ្គ្ាបអ់នករ្់ពៅជានទី់្២ ឬខព្់ជាងពនេះអាច្ោក់
ផកបរជពណតើ រពគ្បើរមួ្រន ។ ពទាេះជាោ ងណាកព៏ោយ ្ំណល់ទាងំពនេះគ្តូវបានពរនាយំកម្កោកត់ម្ ងែលូវ តម្ាតលូ់ 
ឬកផនលងទំ្ពនរ ព ើម្បពីជៀ្វាងកខវកែ់ទេះរប្់ខលួន និងពិបាកព ើងជពណតើ រ។ 

▪ ្ំណល់គ្តូវោកក់នុងព្ាងបាល ទ្ិក (ជាធម្មតព្ាងចា្់ៗ) ឬកនុងធុងពោយម្និបានច្ងថង។់ ្ ំណល់របា តរ់បា យ
តម្ធុង្ំរាម្ ពោយសារោកព់គ្ច្ើនពពកបណាត លឱ្យខវឹៈអនាម្យ័ ខូច្ពសាភ្ណ័ភាព និងពិបាកកនុងការគ្បម្លូ ផ ល
ករណីពនេះ ពកើតព ើងភារពគ្ច្ើនពៅពពលលាង ច្។ 

▪ គ្បជាពលរ ឋភារពគ្ច្ើនពៅម្និទានយ់ល់ ឹងពីទី្តងំ និងពពលពវលាគ្តូវបពញ្ចញ្ំរាម្ពៅព ើយ។ 

▪ ការអនុវតតនត៍ម្ពរលការណ៍បពញ្ចញពចាល្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ រឺានតិច្តចួ្ណា្់ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ពហើយាន
គ្បជាជនផតគ្បាណ ៣៦% ផ លគ្តូវបានបណដុ េះបណាដ ល និងែតល់ពត័ា៌នអំពីការគ្របគ់្រង្ំណល់។ ជាលទ្ធែល 
្ំណល់គ្តូវបានបពញ្ចញយឺតពពល ោករ់ាយបា យតម្ែលូវ និង្ំណល់ខលេះគ្តូវបានរាយបា យពោយសារ្តវ និងអនក
ពរ ើ្ ពអតចាយ។  

▪ ពៅតំបនទី់្ធាល សាធារណឹៈខលេះ ផ លគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ម្និអាច្ពៅគ្បម្លូ ល់ពទ្ ្ំរាម្គ្តូវបានបពញ្ចញពចាលពៅ
តម្្ាា ត ់ពោយោក់ជារំនរ្ំរាម្តម្ ងែលូវជាព ើម្ ផ លរខំាន ល់ការពធវើច្រាច្រណ៍ពៅកនុងតំបនព់នាេះែងផ រ។ 

ផែនោរសរមមភាព 
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ឧទាហរណ៍ ្ំរាម្ផ លម្និបានគ្បម្លូបងាឱ្យានែលប េះពាល់ោ ង្ពម្ប ើម្ ល់អនាម្យ័ និងបរសិាា នពៅកនុងតំបន់
ពនាេះ។ បផនាម្ពីពនេះពទ្ៀត ទ្ាល បច់ាក់្ ំរាម្ពោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់និងការទុ្កោក់្ ំរាម្ម្និគ្តឹម្គ្តូវ ឬរាយបា យ រឺ
គ្តូវបានចាកឬ់្រល់ោ ងពគ្ៅកនុងែនតរំ់និតគ្បជាជន ផ លពកួរតអ់ាច្ពបាេះ្ំរាម្ពចាលពៅពលើែលូវ ឬម្និថ្នពៅទី្តងំ
សារធារណឹៈកតី ពហើយកនុងករណីខលេះ កា៏នការោក់្ ំរាម្ពៅខាងពគ្ៅធុង្ំរាម្ជាព ើម្។  

▪ ការពចាល្ំរាម្រម ន្ណាដ ប់ធាន បព់ៅរាជធានីភ្នពំពញ ពកើតព ើងរហូតកាល យជាទ្ាល បម់្និលែម្យួ និងជា្កម្មភាព
តៗរន ពៅពហើយ កាលណា្កម្មភាពទាងំពនេះពកើតានជាញឹកញាប ់វានឹងជេះឥទ្ធិពលពោយគ្បពោល ពហើយទ្ាល ប់
អាគ្កកព់នេះករ៏ាលោលពៅកានអ់នក នទ្ពែសងៗពទ្ៀតែងផ រ កនុងការទ្ទ្ួលយកទ្ាល បព់បាេះពចាល្ំរាម្ ូច្រន ផ រ។ 
យុទ្ធនាការការអបរ់ ំ ឬការែសពវែាយពៅានតិច្តចួ្ណា្់ ព ើម្បអីបរ់ ំល់សាធារណជនឱ្យទ្ទ្លួខុ្គ្តូវពលើផែនក    
បរសិាា ន និងរពបៀបរបបកនុងការបពញ្ចញ្ំរាម្ពចាលឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវពនាេះ។  

▪ ធុងោក់្ ំរាម្គ្បពភ្ទ្ធំៗម្យួច្ំនួន គ្តូវបានោកព់ៅតម្ទ្ីតងំ្ម្គ្្ប ជាធុងធំោក់្ ំរាម្បពណាត េះអា្ននបាន
ោ ងពគ្ច្ើន។ ប ផុនតជាទូ្ពៅ វាាន្ភាពកខវកព់ោយសារ្ំរាម្គ្ជុេះរាយបា យជំុវញិធុង ពហើយជាលទ្ធែលានការតវា 
ពគ្ច្ើនពាកព់ន័ធពៅនឹងអនាម្យ័ ពហើយធុងធំៗទាងំពនាេះ គ្តូវបានច្ល័តយកពៅោកត់ម្ទី្តងំពែសងៗពទ្ៀត ពោយរម ន
ការគ្តួតពិនិតយគ្តឹម្គ្តូវ។ 

 េក្ម្មភាព 
a. ្ពគ្ម្ច្ចិ្តតពលើវធិានការផបងផច្ក្ំណល់ ពោយផែែកពលើ្ម្តាភាពគ្បគ្ពឹតតកម្ម ូច្ខាងពគ្កាម្: 

▪ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ នឹងពរៀបចំ្នូវគ្បពន័ធផញក្ំណល់ពៅទូ្ទាងំរាជធានី ពោយផែែកពលើវធីិសាស្រ ដ្ និង្ម្តាភាព
ជាកផ់្តង។ វធីិសាស្រ ត្គ្បគ្ពឹតតកម្ម្ំណល់អាច្ាន ូច្ជា ការែលិតជីកំប ុ្  គ្បពន័ធជីវឧ ម្័នពី្ំណល់ជីវឹៈ ក ូ៏ច្ជា
វធីិសាស្រ ត្ផកនច្នព ើងវញិជាពគ្ច្ើន្គ្ាប់្ ំណល់ផ លម្និផម្នជា្ំណល់ជីវឹៈ (កំប ងុ កញ្ចក ់ពលាហឹៈ បាល ទ្ិកជាព ើម្) 

▪ ព្ច្កដីកងវល់រប្់គ្កុម្ហ ុន/ សាា បន័គ្បគ្ពឹតតកម្ម្ំណល់នានា នឹងគ្តូវពិចារណាកនុងការពរៀបចំ្វធិានផញក្ំណល់ពៅ
គ្បភ្ព រមួ្ទាងំលកាខណឌ បពញ្ចញ្ំណល់។ ឧទា. ែលិតកម្មជីវឧ ម្័នតគ្ម្ូវឱ្យគ្បជាពលរ ឋកាតប់នាយការលាយ ំ
ជាម្យួនឹង្ំណល់អ្ររីាងគ ព ើម្បរីការុណភាពននែលិតកម្ម និងទិ្ននែល ព ើម្បគី្ទ្គ្ទ្ងគ់្បតិបតតិការរប្់ខលួន 

▪ ជាយុទ្ធសាស្រ្ដ្ំខានព់នាេះ គ្បពភ្ទ្្ំណល់អាច្គ្តូវផញកបផនាម្ជាបនដពៅតម្វធីិសាស្រ ដ្គ្បគ្ពឹតតកម្ម្ំណល់ផ ល
ានជាកផ់្តង។ 

្ូម្ពម្ើល៖ 

+ របូភាពទី្២៥៖ វធីិសាស្រ ដ្កនុងការជំរញុកិច្ចការារផកនច្ន តម្រយឹៈការផញក្ំណល់ពៅគ្បភ្ព អាគ្្័យនឹង
្ម្តាភាពកនុងការផកនច្ន 

+ ្កម្មភាពច្ម្បងទី្២៖ ជំរញុការផកនច្ន្ំណល់តម្រយឹៈការផញក្ំណល់ ការចូ្លរមួ្រប្់វ ិ្ ័យផកនច្នឯកជន 
និងជំរញុការពគ្បើគ្បា្់ែលិតែលពីការផកនច្នទាងំពនេះ 

b. ការពរៀបច្ពំរលការណ៍បពច្ចកពទ្្ (ព្ៀវពនផណនា)ំ ត្ីពីការពវច្ខចប់្ ំណល់ និងការបពញ្ចញ្ំណល់ 

▪ ពោយផែែកពលើវធិានការផញក្ំរាម្ ្ំណល់រងឹខាងពលើ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញនឹងពរៀបចំ្នូវព្ៀវពនផណនា ំ ដ្ីពីការ
ពវច្ខចប ់ការទុ្កោក ់ការ ឹកជញ្ជូ ន និងការបពញ្ចញពចាល្ំរាម្ ្ ំណល់រងឹពៅតម្លំពៅោឋ ន និងទី្តងំពាណិជជកម្ម 
ពោយពផ្លដ ត្ំខានព់ៅពលើគ្បជាពលរ ឋ និងអនុពលាម្ពៅតម្ពរលការណ៍គ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹថ្នន កជ់ាតិ។ 
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▪ ព្ៀវពនពនេះនឹងគ្រប ណត បព់លើគ្បធានបទ្ពែសងៗ ពោយរម នផ នកំណត ូ់ច្ជា៖ 

+ តនួាទី្ និងការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវរវាងអនកែលិត្ំណល់ គ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ រ ឋបាលខណឌ  ្ាា ត ់និងរាជធានីភ្នពំពញ 
+ គ្បពភ្ទ្្ំណល់ និយម្នយ័ច្ា្់លា្់ និងានរបូភាពជាឧទាហរណ៍ 
+ ការផណនាចំ្ា្់លា្់អំពីរពបៀបពវច្ខចប ់និងការបពញ្ចញ្ំណល់ពៅតម្គ្បពភ្ទ្រប្់វា 
+ ចំ្ណុច្ទី្តងំគ្បម្លូ្ំរាម្ ផ លបានកំណត ់(គ្តូវផតពិភាកាជាម្យួនឹងគ្បជាពលរ ឋ រ ឋបាល្ាា ត ់និងគ្កុម្ហ ុន

គ្បម្លូ្ំរាម្) 
+ វធីិសាស្រ ត្ និងកាលវភិារគ្បម្លូ្ំណល់ច្ា្់លាល់ ពៅតម្គ្បពភ្ទ្រប្់វា 
+ ការកំណតចំ់្ណាតថ់្នន កអ់នកែលិត្ំណល់/គ្បភ្ព្ំណល់នូវអតត្ញ្ញ ណ  ូច្ជា គ្បពភ្ទ្លំពៅោឋ ន (្ំណល់

តម្ែទេះ) ទី្ែា ច្ំណតឡានគ្កុង ពភាជនីយោឋ ន ែទេះ្ំណាក ់្ណាឋ ររ រម្ណីយោឋ ន ្ួនឧទ្ានសាធារណឹៈ  
បរុ ីអររខព្់ៗ និងែារតម្ចិ្ពញ្ច ើម្ថនល់ ។ 
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ឧទាហរណ៍៖ ការអនុវតតនក៍ារផញក្ំណល់ពៅគ្បភ្ពពៅកនុងទ្ីគ្កងុននគ្បពទ្្ជប ុន 

 

្ំណល់្ួនពវចខេប់រចួ  
រង់ោំការដឹកជចជូ នយកពចញ 

កម្មវធីិ្គ្បមូ្លគ្បោំ្ារ ហ៍
្គ្ាប់ពលរដឋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្ំណល់អាចផកបចនាន គ្តូវទុ្កោក់ោច់ពោយផឡកោ ងពរៀបរយពៅទី្តំាង្រុក/គ្បមូ្លបពណារ ះអា្នន ោក់កនុងគ្ទ្ុង្ំណាញ់
ោ ងរងឹាំ ផដលានពណ៌ពែេងៗោន  ឧបតថម្ភពោយអាជាា ធ្រគ្កុង និងគ្រប់គ្រងពោយគ្កុម្្ហរម្ន៍ 

ផដក កំប ុងផដក កំប ុងអាលុយមី្ញ ូ ម្ 

គ្កោ្ ពកះគ្កោ្       
កាតុង គ្កណាត់ 

្ំណល់ពគ្ោះថ្នន ក់ពីលំពៅោឋ ន 
(ថមពិល អំពូលផម្ គ្ត។ល។  

គ្ទ្ុង្ំណាញ់ផញក 

្ំណល់តាម្ែលូវ 
 

គ្បពភ្ទ្្ំណល់  
និងតារាងពពលពវលា 

 

គ្បពភ្ទ្គ្ទ្ងុ្ំណាញ់អាចបត់ាន និងពគ្បើជាទូ្ពៅពៅទី្ធាល តូចៗ 
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c. ការកំណត ់និងពរៀបចំ្ទី្តងំគ្បម្លូ្ំណល់/ ទុ្កោក់្ ំណល់បពណាដ េះអា្ននជាម្យួ្ាភ រចាបំាច្ ់

▪ រ ឋបាលខណឌ / ្ាា ត ់នឹងបពងាើតផែនការគ្បម្ូល្ំរាម្ រមួ្ទាងំរពបៀបននការគ្បម្ូល្ំរាម្ែងផ រ៖ ពីែទេះម្យួពៅែទេះ
ម្យួ រកឺារគ្បម្លូតម្ទី្តងំគ្បម្លូែដុ ំ (ពោយពគ្បើគ្បា្់ទី្តងំណាជាកផនលង ដ្ុក និងគ្បម្លូ)។  

្ូម្ពម្ើល៖ ្កម្មភាពទី្១.២. ការពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើង ល់ព្វាគ្បម្លូ ពបា្្ាែ តែលូវ និងទី្កផនលងសាធារណឹៈ 

• កនុងតំបនទី់្គ្បជំុជនគ្កុង ការគ្បម្លូ្ំរាម្ពីែទេះម្យួពៅម្យួអាច្រកាទុ្កឱ្យពៅ ផ ល ពោយគ្រនផ់តពធវើការពវច្ខចបឱ់្យ
បានគ្តឹម្គ្តូវ និងពធវើការកំណតទី់្តងំបពណាដ េះអា្ននណាម្យួតូច្លមម្្គ្ាបក់ារបពញ្ចញ្ំណល់ 

• ខណឹៈពពលពរគ្បម្លូ្ំរាម្ពីែទេះម្យួពៅែទេះម្យួ (ោកព់លើចិ្ពញ្ច ើម្ែលូវ) និងររជារំនរ គ្តូវបានអនុវតតជាទូ្ពៅពៅកនុង
តំបនទី់្គ្បជំុគ្កុង ពរក៏្ ពងាតពឃើញាននូវការពគ្បើធុងកុងតឺនរ័/ ររជារំនរ/ ពបាេះពចាលពោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់ ពៅ
ផតបនដានជាធម្មតពៅកនុងតំបនជ់ាយរាជធានី 

▪ រ ឋបាលខណឌ  និង្ាា ត ់នឹងជយួ ្ គ្ម្ប្គ្មួ្លការចាតផ់ច្ងកំណតទី់្តងំគ្បម្លូែដុ ំ្ំរាម្ ពោយផ វ្ងរកកិច្ច្ហការ 
និងការយល់គ្ពម្ពីអនករ្់ពៅផកបរពនាេះ (អនកបពងាើត្ំណល់) គ្ពម្ទាងំជំនួយពីគ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្ និងរ ឋបាល
រាជធានីភ្នពំពញ 

• ទី្តងំគ្បម្លូ្ំរាម្ ររួគ្តូវបានពរៀបច្ឱំ្យគ្តូវពៅតម្កម្មវធីិគ្បម្លូ 

• ទី្តងំទាងំពនេះអាច្ជាទី្សាធារណឹៈ និងានទី្តងំពៅផកបរលំពៅោឋ នគ្បជាពលរ ឋ (ផ លរ្់ពៅកនុងរងវង ់១០០ ពៅ 
១៥០ ផម្ គ្ត) អាច្យក្ំណល់ម្កចាកប់ាន ម្នុពពលឡានម្កគ្បម្លូ 

• បផនាម្ពៅពលើទី្តងំបពណាត េះអា្នន រ ឋបាលរាជធានី នឹងពធវើការជាម្យួរ ឋបាលខណឌ / ្ាា ត ់ផ វ្ងរកទី្តងំជាក់
លាក់្ គ្ាបធុ់ង ត្ុកធំៗ ផ លគ្បជាពលរ ឋ ឬអនកលក ូ់រច្ល័តអាច្យក្ំណល់ម្កចាកព់គ្ៅពីពពលពវលាគ្បម្លូ
ធម្មត ពៅតម្លទ្ធភាពជាកផ់្ដង 

▪ ពៅជាយរាជធានី គ្បជាពលរ ឋអាច្ពគ្បើធុង/ ពក្្ំរាម្ ព ើម្បចំី្ពណញពពលពវលាគ្បម្លូ និងានភាពាយគ្្ួល។ 
គ្បជាពលរ ឋាន ក់ៗអាច្យក្ំរាម្ម្កបពញ្ចញោក់ពៅកនុងធុង ដ្ុក ឬរពទ្េះ ឹក្ំរាម្តូច្ៗគ្បម្ូលពីែទេះម្ួយពៅែទេះ
ម្យួពទ្ៀត បនាទ បម់្កពរពែទរវាោកធុ់ងកុងធឺនរ័។ សាលារាជធានីនឹងពធវើការជាម្យួរ ឋបាលខណឌ /្ាា ត ់ ព ើម្បធីានា    
ទី្តងំគ្បម្ូល្ំរាម្ និងការពរៀបចំ្ឱ្យបាន្ម្រម្យ ព ើម្បឱី្យគ្បជាពលរ ឋ និងរពទ្េះ ឹក្ំរាម្ានភាពាយគ្្ួលកនុង
ការចូ្លម្ក ឹក្ំណល់ 

▪ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ គ្តូវពធវើការោ ង ែ្ិតរម្តួជាម្យួរ ឋបាលខណឌ / ្ាា ត ់ និងគ្កុម្ហ ុននឹងផក្គ្មួ្លកម្មវធីិ
គ្បម្ូល្ំរាម្្គ្ាប់ទី្តំងទាំងអ្់កនុងរាជធានីភ្នំពពញ (្ូម្ពម្ើល ផែនការនន្កម្មភាពច្ម្បងទី្១)។ នាពពល
បច្ចុបបនន ការគ្បម្ូលគ្បចានំថង គ្តូវពរគ្បម្ូលពៅកនុងទី្គ្បជំុជន       ឯតំបនជ់ាយរាជធានីពរគ្បម្ូលគ្បផហល ៣ ង កនុងម្យួ
្បាត ហ៍។ កម្មវធីិគ្បម្ូល្ំរាម្គ្តូវពធវើបច្ចុបបននភាព និងែសពវែាយតម្រយឹៈរ ឋបាលខណឌ /្ាា ត ់ និងគ្បឹកាជាម្យួ
នឹងគ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្ និងរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ព ើម្ប ី្ ំ ពរច្បាននូវភាព្ីុ្ាវ ក់ និងលែគ្បព ើ្រពៅទូ្ទាងំ    
រាជធានីភ្នពំពញ 

▪ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ កនឹ៏ងបពងាើតកាលវភិារគ្បម្លូ្ំណល់ផកនច្នពីតម្លំពៅោឋ ន ្ំណល់្ំពីង្ំពពាង និង
្ំណល់ពគ្រេះថ្នន ក ់ផ លគ្តូវការនូវពវច្ខចប ់និងពពលពវលាបពញ្ចញ។ 
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d. ការផច្កចាយពត័ា៌ន ត្ីពីកម្មវធីិគ្របគ់្រង្ំណល់ (ថម)ី និងការបពញ្ចញ្ំណល់៖ 

▪ ពរគ្តូវពធវើការផច្កចាយព្ៀវពនផណនាថំមីម្យួ ល់សាធារណជន ព ើម្បែីតួច្ពែតើម្គ្បតិបតតិការគ្របគ់្រង្ំណល់ពោយ
ផែែកពលើការពរៀបចំ្ថមី ពហើយវាជាជំហាន ៏្ ំខាន់្ គ្ាបក់ារអនុវតតន ៍

▪ អនុវតតកម្មវធីិបពងាើនការយល់ ឹង ពោយពគ្បើគ្បា្់បណាត ញែសពវែាយ្ម្បរូណ៍ផបប 

• កម្មវធីិពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងររួផតគ្តូវែតល់អាទិ្ភាព ពោយបងាបនូ់វពរលបំណងផ្លល ្់បដូរឥរោិបថកនុងការបពញ្ចញ 
ឬពបាេះ្ំរាម្ពចាលរប្់គ្បជាពលរ ឋ ព ើម្បអីាច្ជំរញុឱ្យពកួពរអនុវតត និងគ្បគ្ពឹតដនូវឥរោិបថលែគ្បព ើ្រ 

• ព ើម្បាីនភាពទាកទ់ាញ ល់គ្បជាពលរ ឋ ខលឹម្សារែសពវែាយពច្ញជាផខសវឌីី្អូអបរ់ខំលីៗ ឬពាកយពសាល ក ផ លាន
អតានយ័ចាកែ់ាយតម្ទូ្រទ្្សន ៍វទិ្យ ុនិងសាល ក្ញ្ញ បាា ញធំៗ  

• ពត័ា៌នម្និគ្តឹម្ផតផណនាគំ្បជាពលរ ឋឱ្យ ឹងពីរពបៀប ពពលពវលា និងទី្កផនលង្គ្ាបប់ពញ្ចញ្ំរាម្ប ពុណាណ េះពទ្ ប ផុនត
វាជយួ បពគ្ងៀនឱ្យគ្បជាពលរ ឋពច្េះពវច្ខចប់្ ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និងរិត ល់បរសិាា នជាម្នុ។ 

 
 

 
របូភាពទី្២៨៖ “រាជធានីភ្នពំពញសាែ ត” ឧទាហរណ៍វឌីី្អអូបរ់អំំពីការទុ្កោក់្ ំណល់ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ 

គ្បភ្ព៖ JCI កម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

▪ យុទ្ធនាការទី្ែារតម្គ្បពន័ធែសពវែាយ្ងគម្អាច្គ្តូវបានពគ្បើគ្បា្់ ព ើម្បបីពងាើនការយល់ ឹងជាសាធារណឹៈ។ 

ឧទាហរណ៍ ពហវ្ប ុក អាច្គ្តូវបានពគ្បើជាម្ពធាបាយម្យួឱ្យគ្បជាពលរ ឋ ឹងពីកម្មវធីិគ្បម្ូល្ំរាម្ និងទី្តងំគ្បម្ូល 
ពត័ា៌នគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពែសងៗ វឌីី្អអូបរ់ ំ និងគ្ពឹតតិការណ៍គ្របគ់្រង្ំណល់ ព ើម្បគី្បជាពលរ ឋអាច្ចូ្លរមួ្
ោ ង្កម្មពៅកនុងវ ិ្ ័យពនេះ។ 

e. ការអនុវតតន/៍ ការោកឱ់្យពគ្បើកម្មវធីិថម ី្គ្ាបក់ារគ្របគ់្រង្ំណល់ និងការបពញ្ចញ្ំណល់ 

▪ ការអនុវតតន៍កម្មវធីិគ្របគ់្រង្ំណល់ថមី ផែែកពលើពរលការណ៍ផណនាបំពច្ចកពទ្្ផ លបានបពងាើតព ើង និងអាច្ពធវើ
ព ើងជាជំហានៗ ព ើម្បែីតល់ពពលពវលា្គ្ាបអ់នកពគ្បើគ្បា្់ក ូ៏ច្ជាបុរគលិកគ្បតិបតតិរប្់សាលារាជធានី និងម្នទីរ
ពែសងពទ្ៀតយល់ ឹងពីគ្បពន័ធថមី 
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▪ ព ើម្បអីនុវតតគ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព និងគ្ប្ិទ្ធពលនូវកម្មវធីិគ្របគ់្រង្ំណល់ថមី/ពរលការណ៍ផណនាបំពច្ចកពទ្្
ររួផតានការអនតរារម្នោ៍ ងខាល ងំកាល ពីអាជាា ធរម្លូោឋ ន ជាពិព្្ពៅថ្នន កខ់ណឌ  ្ាា ត ់និងភ្មូ្។ិ ពរលបំណង រឺ
ព ើម្បធីានាថ្នគ្របភ់ារីពាកព់ន័ធទាងំអ្់ពររពតម្ពរលនពោបាយ/ ពរលការណ៍ផណនា ំកាលវភិារផ លបាន
ពគ្រងទុ្ក និងរពបៀបគ្បម្លូ 

▪ ខណឌ  និង្ាា ត ់រួរផតជូន ំណឹង ល់គ្រួសារទាងំអ្់ ផ ល ា្ិតពៅពគ្កាម្យុតត ធិការរប្់ពួកពរទាកទ់្ងនឹងការ
ពវច្ខចប់្ំណល់ និងពរលនពោបាយគ្បម្ូល្ំណល់ និងែតល់ឱ្យពួកពរនូវខិតតប័ណណ ព័ត៌ានទាក់ទ្ងនឹងទី្តំង
គ្បម្លូ និងកាលវភិារគ្បម្លូ។ ពត័ា៌នពិសាត រ ម្ស្រនតីកគ៏្តូវផណនាគំ្បជាពលរ ឋអំពីរពបៀបពវច្ខចប ់និងបពញ្ចញ្ំណល់
ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និងទី្តងំផ លពៅជិតបំែុតផ លពកួពរអាច្បពញ្ចញ្ំណល់បាន។ 

f. ពគ្ងឹងវធិានការគ្បឆ្ងំនឹងការពបាេះពចាល្ំណល់រម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់

▪ ផច្កចាយធុងោក់្ ំរាម្ និងផ្លទ ងំ្ញ្ញ  ឬផ្លទ ងំបោោកព់ៅទី្សាធារណឹៈ ដ្ីពីការពចាល្ំរាម្រម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់ឬ
ម្ិនគ្តឹម្គ្តូវតម្រយឹៈកិច្ច្ហការ ែ្ិតរម្ួតជាម្ួយវ ិ្ ័យឯកជន (្ូម្ពម្ើលអតាបទ្កនុងគ្បអប់ខាងពគ្កាម្)។ សាល ក
្ញ្ញ ររួពធវើឱ្យពរពម្ើលពឃើញ និងធំលមម្ ព ើម្បភីាពទាកទ់ាញចំ្ណាបអ់ារម្មណ៍រប្់គ្បជាពលរ ឋទូ្ពៅ 

▪ ធានានូវការអនុវតតន ៍និងការពគ្ងឹងច្ាប ់ក ូ៏ច្ជាការផកតគ្ម្ូវពៅពពលផ លចាបំាច្ព់លើបទ្បញ្ញតតិផ លានគ្សាប ់និង
ព្ច្កតីផណនាំ្ តីពីការពបាេះពចាល្ំរាម្ និងការផ្លកពិនយ័ជាគ្បាកព់ែសងៗ  ូច្ជា៖ 

• ព្ច្កដីជូន ំណឹង ត្ីពីការទុ្កោក ់ការ្ាែ ត ការបពញ្ចញ្ំរាម្ និងការពិនយ័ពលើការពចាល្ំរាម្រម ន្ណាដ ប់
ធាន បព់ៅកនុងរាជធានីភ្នំពពញ ពលខ១៣ ្ជណ.រក្ (ចុ្េះនថងទី្២ ផខកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៣) 

• ផែនការផណនា ំ ត្ីពីការអនុវតតនក៍ារផ្លកពិនយ័ ព ើម្បែីសពវែាយបញ្ា អនាម្យ័បរសិាា នកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ពលខ០៩ 
ែកណន.្ (ចុ្េះនថងទី្២ ផខពម្សា ឆ្ន ២ំ០១០) 

• ព្ច្កតីផណនា ំ ត្ីពីការផ្លកពិនយ័ពលើការពបាេះពចាល្ំណល់កនុងទី្ធាល សាធារណឹៈ ពលខ១៦្ជណ.្ (ចុ្េះនថងទ្ី
២៥ ផខម្និា ឆ្ន ២ំ០១០) 

• គ្បាកពិ់នយ័ផ លបានគ្បម្លូ គ្តូវពគ្បើ្ គ្ាបគ់្បពោជនរ៍គំ្ទ្ការអនុវតតនក៍ារារគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ និងការ
្ិកាគ្សាវគ្ជាវ។ ព ើម្បធីានានូវអនុពលាម្ភាព វាទាម្ទារឱ្យានកិច្ច្ហការកនុងច្ំពណាម្ភារីពាកព់ន័ធ  ូច្ជា 
នររបាល គ្បធានភ្មូ្ ិ្ាា ត ់និងខណឌ ជាព ើម្ 

• គ្ប្ិនពបើអាច្ពធវើបាន រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញអាច្តំព ើងកាពម្រា ពៅតម្ទ្ីសាធារណឹៈ ព ើម្បអីាច្គ្តួតពិនិតយការ
ពបាេះពចាល្ំរាម្ ឬ្កម្មភាពចាក់្ ំរាម្ពោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប។់ 
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េក្ម្មភាពទ្ី១.២. សធវើឱ្យព្បសេើរស ើងនូវសេវាព្បម្ូលេណំល ់ការេាអ តផ្សលូវ និង 

ទ្ីសាធារណៈ 

សោលបណំង 
ពធវើឱ្យព្វាគ្បម្ូល្ំរាម្ានភាពគ្បព ើ្រព ើងពោយធានាឱ្យបានថ្ន ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទាងំអ្់គ្តូវបានគ្បម្ូលយក

ទាងំគ្្ុង។ ព្វាគ្បម្លូររួគ្រប ណត ប ់១00% ននទី្តងំលំពៅោឋ នពៅកនុងផ នរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ។ ពលើ្ពីពនេះពទ្ៀត ែលូវ 
និងទី្សាធារណឹៈររួផតគ្តូវបាន្ាែ តឱ្យបានពទ្ៀងទាត ់និងអាច្ទ្ទ្លួយកបានជាសាធារណឹៈ។ 

សាថ នភាពបចចុបបនន 
ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ព្វាការគ្បម្ូល្ំណល់បច្ចុបបនន និងព្វា្ាែ តតម្ែលូវ រឺ ា្ិតពៅពគ្កាម្ការគ្របគ់្រងរប្់

គ្កុម្ហ ុន្ំរាម្ធំម្យួ រឺគ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្។ ចំ្ផណកឯទី្តងំសាធារណឹៈ និង្ួន ា្ិតពៅពគ្កាម្ម្នទីរសាធារណការ និង ឹក
ជញ្ជូ ន និងម្នទីរវបបធម្ ៌និងវចិិ្គ្ត្ិលបឹៈរាជធានីភ្នពំពញ ពហើយអនកពៅ ការឯកជនម្យួច្ំននួពទ្ៀត គ្តូវបានគ្បរល់ភារកិច្ចកនុងការ
ែតល់ព្វាគ្បម្លូ្ំរាម្ ផ លានគ្ទ្ងគ់្ទាយតូច្ៗពីទី្តងំជាកល់ាកណ់ាម្យួ (ឧទា៖ កនុងែាររប្់រ ឋ ឬឯកជន) រឯីការ ឹក
ជញ្ជូ ន និងចាកព់ចាល្ំរាម្ចុ្ងពគ្កាយពៅកានទី់្លានចាក់្ ំរាម្ ផ លកំណតព់ោយរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ។ គ្កុម្ហ ុន        
្ីុនគ្ទី្ ានបរុគលិកគ្បាណ ១.៦៥២នាក ់និងានឡាន ឹក្ំរាម្្ំននួ ៣៥៩ពគ្រឿង ឡាន្ាែ តថនល់ ច្ំននួ ៩ពគ្រឿង រពទ្េះ
រញុច្ំនួន ២៦២ធុង កុងធឺនរ័ោក់្ ំរាម្ច្ំនួន ៧៤ពគ្រឿង និងរពទ្េះ្ំរាម្ច្ល័តច្ំនួន ៣៦២ ្គ្ាបព់្វាកម្មគ្បម្ូល្ំរាម្

"ការបរសិភាគ និងេណំល-់ទ្ាល ប់ម្ិនលអ របេព់្បជាពលរដឋរេស់ៅ រាជធានីភ្នំសពញ?”  
“វាគឺជាសពលផដលព្តូវគិតគូរពីេរំាម្ សព្ពាោះវាប៉ាោះពាលដ់លេ់ែុភាព   អនម្័យ និង   

េមូ្បផីតរបូភាពអនក្ក្នងុនម្ជាពលរដឋម្ួយរបូ ននព្បសទ្េក្ម្ពុជា!” 
(អនុសា្ន៍្ ពងាប ផ លផក្គ្ម្ួលពី បលុកម្យួព ម្ េះ ្ពម្លងទ្ីគ្កុងកម្ពុជា កនុងផខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៧) 

 

ពទាេះបីជាម្នុ្សជាពគ្ច្ើនរ្់ពៅរាជធានីភ្នពំពញតែូញផតែរអំពី្ំរាម្កព៏ោយ ពកួពរកម៏្និបានពបាេះពចាល្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្
គ្តូវផ រ ទាងំកនុងពភាជនីយោឋ ន និងតម្ហាង ចិ្ពញ្ច ើម្ថនល់តូច្ៗ ពធវើឱ្យខូច្ពសាភ្ណ័ភាពទី្គ្កុង។ ពតើពធវើ ូច្ពម្តច្ព ើម្ប ី
បញ្ឈបទ់្ាល បអ់ាគ្កកម់្យួពនេះ? 

 ំពណាេះគ្សាយទី្១៖   កនុងនាម្ជាអនកពគ្បើគ្បា្់ម្យួរបូ គ្តូវហា នពធវើឱ្យខុ្ពីពរ ពធវើជារំរូ្ គ្ាបខ់លួនអនក គ្រួសារ និងម្តិត
ភ្កតិរប្់អនក។ គ្តូវពចាលគ្កោ្ជូតាតឱ់្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និងហា នផកផគ្បអាកបបកិរោិរប្់អនក នទ្ផ លពធវើខុ្។ ពធវើឱ្យ
ម្នុ្សគ្របរ់ន  យកចិ្តតទុ្កោកពី់អាកបបកិរោិខុ្ឆគងកនុងទី្សាធារណឹៈ។ 

 ំពណាេះគ្សាយទី្២៖    ាច ្់ពភាជនីយោឋ នររួផតោកក់ស្រនតកធំលមម្ និងអាច្ពម្ើលពឃើញ្គ្ាបអ់តិថិជនពគ្បើគ្បា្់។ 

 ំពណាេះគ្សាយទី្៣៖  ាច ្់ពភាជនីយោឋ នររួផតានបិទ្នូវព្ច្កតីផណនា ំ ‘ហាម្ពចាល្ំរាម្’ កនុងគ្ទ្ងគ់្ទាយម្យួររួឱ្យ
ចាបអ់ារម្មណ៍ និងាយគ្្ួលពម្ើល ពហើយោកវ់ាឱ្យចំ្កផនលង ផ លអតិថិជនអាច្អាន និងពធវើតម្។  

 ំពណាេះគ្សាយទី្៤៖  ្គ្ាបច់្កាុវ ិ្ ័យផវងឆ្ង យ រឺពលើកកម្ព្ ់ការអបរ់បំរសិាា ន ពធវើឱ្យគ្បជាពលរ ឋយល់ ឹងអំពីែលប េះ
ពាល់នន្ំរាម្ និងសារឹៈ្ំខានន់នការកាតប់នាយ្ំរាម្ ការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ និងការផកនច្ន ក ូ៏ច្ជាការពចាល្ំរាម្ឱ្យ
បានគ្តឹម្គ្តូវ រឺានឥទ្ធិពល និងគ្ប្ិទ្ធភាពពគ្ច្ើនជាងច្ាប ់និងបទ្បញ្ជ ពីពគ្ពាេះវាជា្កម្មភាពផ លច្គ្ម្ុញគ្បជាពលរ ឋ
ឱ្យពររពខលួនឯង។ 
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ទាងំម្លូកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ 

ការអនុវតតនប៍ច្ចុបបនន ្ំរាម្គ្របគ់្បពភ្ទ្ គ្តូវបានោកជ់ាម្យួរន  ពវច្ខចប ់និងបពញ្ចញពៅឱ្យគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ ផតពទាេះោ ង
ណាកព៏ៅានបញ្ា គ្បឈម្ម្យួច្ំននួ ផ លពកើតានពីព្វាកម្មគ្បម្លូ្ំរាម្នាពពលបច្ចុបបនន៖ 

▪ គ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ានឡាន ឹក្ំរាម្ពគ្ច្ើន ប ផុនតភារពគ្ច្ើនចា្់ៗ និងានបញ្ា ពគ្ច្ើន។ ឡានខូច្ញឹកញាប ់ផ លរាងំ
្ទេះ ល់ការគ្បម្លូឱ្យបានពទ្ៀងទាត ់

▪ ្ំណល់ផ លពបាេះពចាលកនុងរាជធានី ភារពគ្ច្ើនព ើ្ម្ានជាតិទឹ្កពលើ្ពី ៦០%។ ពោយានអាង ត្ុកទឹ្ក្ំអយុ
តូច្ម្ួយពៅពីពគ្កាម្ផែនកខាងពគ្កាយននរថយនត ទឹ្ក្ំអុយទាំងពនេះគ្្ក់តម្ែលូ វពពល ឹក នាំឱ្យានម្តិរឹិៈរន់ពី
សាធារណជនអំពីបញ្ា អនាម្យ័ 

▪ គ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្បានែតល់កាលវភិារគ្បម្លូ្ំរាម្ពៅទូ្ទាងំរាជធានី ប ផុនតគ្បឈម្ជាម្យួបញ្ា ម្យួចំ្ននួ  ូច្ជា ការ
្ទេះច្រាច្រណ៍ ែលូវតូច្ច្ពងែៀត ពិបាកចូ្លគ្បម្លូ ខវឹៈកាល ងំពលកម្ម ឆ្ង យពីទី្លានជាព ើម្ 

▪ គ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ពគ្បើកាល ងំកម្មករពគ្ច្ើនកនុងគ្បតិបតតិការគ្បម្ូល្ំណល់ ពោយសារផតការពវច្ខចប់ និងការទុ្កោក់
្ំណល់កនុងរាជធានីម្និបានគ្តឹម្គ្តូវ។ កម្មករជាពគ្ច្ើនគ្តូវចូ្ក្ាែ ត្ំណល់ពៅពលើថនល់ពៅកនុងឡាន ឹក ឬព ើរពរ ើ្
្ំណល់ផ លោករ់ាយបា យពោយន ទ្ពទ្ 

▪ កម្មកររប្់គ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ ផ លគ្តូវទ្ទ្លួខុ្គ្តូវកនុងការគ្បម្លូ្ំណល់ោកក់នុងឡាន ឹក ជាទូ្ពៅឈរពីពគ្កាយ
ឡានពរ ើ្ ្ំណល់ផ លអាច្ផកនច្នបាន។ ្កម្មភាពពនេះ ពធវើឱ្យគ្បតិបតតិការគ្បម្លូម្និ្ូវានគ្ប្ិទ្ធភាព និងម្និ្ូវ
លែច្ំពពាេះព្វាកម្មគ្បម្លូ្ំរាម្កនុងរាជធានី។  

▪ អនកលក ូ់រច្ល័តជាពិព្្ពៅតម្្ួនច្សាធារណឹៈ ផតងទុ្កោក់្ ំណល់ពកួពរពចាលពា្វាលរម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់
តគ្មូ្វឱ្យានកាល ងំបផនាម្ម្កជយួ ្ ាែ ត។  

េក្ម្មភាព 

a.  ផណនា ំវាយតនម្លពលើគ្ប្ិទ្ធភាព និង្ម្តាភាពគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ៖ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ និងរ ឋបាល
ខណឌ ររួពរៀបចំ្គ្កបខណឌ វាយតនម្ល្ម្តាភាពគ្កុម្ហ ុនឯកជន កនុងការែតល់ព្វាកម្មកនុងរាជធានី។ កិច្ចការពនេះ រឺព ើម្បធីានា
ថ្នគ្កុម្ហ ុនាន្ម្តាភាពគ្របគ់្រនក់នុងការពរៀបចំ្ផែនការគ្បម្លូ ពឆលើយតបពៅនឹងលកាខណឌ  ផ លបានកំណតក់នុងកាល
វភិារគ្បម្ូល និងពរលការណ៍បពច្ចកពទ្្។ ្ូច្នាករននការវាយតនម្លអាច្រមួ្បញ្ចូ ល (១) បុរគលិកបពច្ចកពទ្្ និង
បទ្ពិពសាធនក៍នុងការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ (២) ្ាភ រពគ្បើគ្បា្់ពែសងៗ (៣) ការអនុវតតន៍ព្វារប្់គ្កុម្ហ ុន
គ្បម្ូល និងរ ឋបាលខណឌ ។ 

b.  ផណនាកំនុងការផកលម្ែឱ្យផែនការគ្បតិបតតិការ និងគ្បម្លូផ លានគ្សាបក់ានផ់តគ្បព ើ្រព ើង ្គ្ាបខ់ណឌ នីម្យួៗរមួ្ាន 
ការពរៀបចំ្កាលវភិារគ្បម្ូល្ំណល់ កំណត់ទី្តងំគ្បម្ូលរមួ្រន  (ទី្តងំ្ម្រម្យអាច្ពធវើពៅបាន) និងគ្បព័នធែលូ វគ្បម្ូល
្ំរាម្ពោយានការ្ហការរន រវាងគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ និងរ ឋបាលខណឌ  

▪ ពរៀបចំ្កាលវភិារគ្បម្ូល្ំរាម្៖ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ្ហការជាម្យួរ ឋបាលខណឌ / ្ាា ត ់និងគ្កុម្ហ ុន នឹង
បពងាើតផែនការគ្បម្លូ្ំរាម្ ពោយានកាលវភិារច្ា្់លា្់ និងពរលការណ៍ផណនា ំ ត្ីអំពីការពវច្ខចប ់ និងការ
ទុ្កោក់្ ំរាម្ ្ ំណល់រងឹ។ ឧទាហរណ៍ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញនឹងឱ្យរ ឋបាលខណឌ / ្ ាា តព់ធវើការជាម្យួគ្កុម្ហ ុន
គ្បម្លូ្ំរាម្កនុងការបពងាើតផែនការគ្បម្លូ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពោយយកចិ្តតទុ្កោកព់លើចំ្ណុច្ ូច្តពៅ៖ (១) ាន
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ម្ពធាបាយ/ ឧបករណ៍គ្បម្ូលពែសងៗ (២) ការពរៀបចំ្ែលូ វ ឹកជញ្ជូ ន (៣) គ្បតិបតតិការ/ ការអនុវតតន៍គ្បម្ូល្ំណល់ 
អាគ្្័យពលើគ្បភ្ពបពញ្ចញ្ំណល់ (៤) ការ្ាែ តពៅទ្ីតំងទុ្កោក់្ំណល់ឱ្យបានសាែ ត (៥) ការទុ្កោក់
ឧបករណ៍គ្បម្ូល (៦) ការបណតុ េះបណាត ល ឬគ្រប់គ្រងកម្មករឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ (៧) ឧបករណ៍ការពារ្ុវតាិភាព និង
អនាម្យ័្គ្ាបក់ម្មករ និង(៨) បទ្ោឋ ន្ុវតាិភាព/ ការពារ 

▪ ្គ្ាបតំ់បនផ់ លយូរៗគ្តូវគ្បម្លូម្តង (រាល តរវាងរយឹៈពពលចាក់្ ំរាម្ និងរយឹៈពពលពៅគ្បម្លូ) គ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ
្ំរាម្ និងរ ឋបាលខណឌ ររួផណនាពីំវធិានការ្នស ំ្ ំនច្ ព ើម្បទុី្កោក់្ ំណល់ផ លម្និប ឹៈពាល់ ល់ពសាភ្ណ័ភាព
សាធារណឹៈ។ ជូន ំណឹង ល់សាធារណជនឱ្យបាន ឹងនូវកាលវភិារគ្បម្លូ តម្រយឹៈការបិទ្ែាយតម្ពរហទំ្ពរ័
រប្់រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ និងគ្កុម្ហ ុនផ្លទ ល់ ពហើយែាយតម្កម្មវធីិទូ្រ្័ពវន  និងែសពវែាយតម្បណាត ញ
្ងគម្ និងខិតតបណ័ណ ពែសងៗពទ្ៀត។ 

▪ ពរៀបច្ំផែនការ/ កាលវភិារពបា្្ាែ តតម្ ងែលូវ និងតម្ទី្សាធារណឹៈ៖ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញនឹងកំណតឱ់្យ
បានច្ា្់លា្់នូវតនួាទី្ និងការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវរប្់គ្កុម្ហ ុន និងម្នទីរពាកព់ន័ធ (ម្នទីរសាធារណការ និង ឹកជញ្ជូ ន 
ម្នទីរវបបធម្ ៌និងវចិិ្គ្ត្ិលបឹៈ)។ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញពធវើការជិត ន្ិទ្ធជាម្យួរ ឋបាលខណឌ / ្ ាា ត ់និងអងគភាពពាក់
ពន័ធខាងពលើពរៀបចំ្ផែនការ និងការ្ាែ តតម្ ងែលូវ និង្ួនសាធារណឹៈឱ្យបានគ្បព ើ្រព ើង។ កាលវភិារ និង
ផែនការខាងពលើគ្តូវព ើរគ្្បនឹងកាលវភិារគ្បម្លូ្ំរាម្ និងព្ៀវពនពរលការណ៍ផណនាពីំការពវច្ខចប ់ និងទុ្កោក់
្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ។  

▪ ករណី្ាែ តថនល់ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញនឹងធានាថ្ន គ្កុម្ហ ុនាន្ម្តាភាព និងអាច្ចាតផ់ច្ងធនធានគ្របគ់្រន់
ព ើម្បអីនុវតតការារ។ កនុងលកាខណឌ ពនេះ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញគ្តូវ្ិកាលម្ែតិ និងវាយតនម្ល្ំពណើ រពគ្ាង្ាែ ត
ថនល់ព ើងវញិតម្រយឹៈការយកចិ្តតទុ្កោកព់លើ៖ (១) ព្វាគ្រប ណត ប ់(២) ានម្ពធាបាយ/ ឧបករណ៍គ្បម្លូពែសងៗ 
(៣) ការបណតុ េះបណាត ល ឬគ្របគ់្រងកម្មករឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ (៤) ឧបករណ៍ការពារ្ុវតាិភាពកម្មករ និងអនាម្យ័ និង(៥) 
បទ្ោឋ ន្ុវតាិភាព/ការពារ។ 

▪ ្គ្ាបែ់លូវផ លគ្តូវ្ាែ ត រឺអាគ្្័យពលើសារឹៈ្ំខានន់នែលូវចំ្ពពាេះសាធារណឹៈ ឬពសាភ្ណ័ភាពទី្គ្កុង។ រ ឋបាល         
រាជធានីភ្នពំពញនឹងពរៀបចំ្ផែនទី្បាា ញែលូវម្យួ ផ លច្ងែុលបាា ញពីថនល់ផ លគ្តូវ្ាែ ត ព ើម្បឱី្យគ្កុម្ហ ុន ឹងថ្នគ្តូវ
្ាែ តថនល់ម្យួណា។  

▪ ការរគំ្ទ្ពីអាជាា ធរម្ូលោឋ ន/រាជធានីគ្តូវធានាឱ្យបាន ព ើម្បកីំណតទី់្តងំ្គ្ាបរ់ពទ្េះ្ំរាម្ និង ឹកជញ្ជូ នពៅពែទរ
ោកឡ់ាន។ 

▪ រ ឋបាលខណឌ /្ាា ត ់គ្តូវកំណតទី់្តងំ និងផថទាទីំ្តងំ ដ្ុក្ំរាម្បពណាដ េះអា្នន។ 

▪ គ្តួតពិនិតយតាល ភាពព្វាកម្មរប្់គ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្ ាននយ័ថ្ន រ ឋបាលរាជធានីភ្នំពពញរួរគ្តួតពិនិតយ ថ្នពតើ
គ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វាកម្មគ្តឹម្គ្តូវ ល់ាច ្់លំពៅោឋ នទាងំអ្់ឬពទ្ ពហើយថ្ន ភាពអ្កម្មណាខលេះផ លអាច្ការពារ
បាន និងហាម្ឃ្លត ់ឬធានាឱ្យានការែតល់ព្វាបានព ម្ើៗរន កនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ ឧទាហរណ៍ ធានាថ្នបុរគលិក
គ្បម្ូលលុយរប្់គ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្រម ន្ីុ្ំណូកពីាច ្់លំពៅោឋ ន ពោយម្និែតល់ព្វាកម្មលែផតពៅទី្តងំ
ផ លឱ្យលុយផថម្ពគ្ៅ។ 

c.  ផណនា ំ និងជំរញុការអនុវតតន៍្ កម្មភាពគ្បម្លូ្ំណល់តម្ផបប្ហរម្ន ៍ ច្ំពពាេះតំបនទ់ាងំឡាយណា ផ លគ្កុម្ហ ុន
គ្បម្លូ្ំរាម្ពិបាកកនុងការចូ្ល ឹក្ំរាម្  ព ើម្បពីជៀ្វាងការពបាេះពចាល្ំរាម្រម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់និងការម្និបងគ់្បាកន់ថល
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គ្បម្លូ្ំរាម្។  

  ពរពឃើញានអងគការពគ្ៅរោឋ ភ្បិាលជាពគ្ច្ើនពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ បាននិងកំពុងអនុវតតរពគ្ាងគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់
រងឹតម្ម្ូលោឋ ន។ វាជា្កម្មភាពកាតប់នាយច្ំណាយ ផ លអាច្្ពគ្ម្ច្បានតម្រយឹៈច្លនាផបប្ហរម្ន ៍លទ្ធកម្មនន
ឧបករណ៍ និងរពទ្េះ ឹក្ំរាម្ និងការបពងាើតរណឹៈកម្មការគ្របគ់្រង្ំណល់តម្ផបប្ហរម្ន។៍ 

▪ ព្វាកម្មឯកជនពគ្ៅែលូវការម្យួចំ្ននួអាច្ចូ្លរមួ្គ្បម្លូ្ំណល់តម្ែទេះ។ បរុគលទាងំអ្់ពនេះ ររួផតានភារកិច្ចព ើរ
គ្បម្លូ ពោយពគ្បើរពទ្េះរញុ រចួ្យកពៅចាកត់ម្ទី្តងំគ្បម្លូ/ធុង្ំរាម្ ផ លអាជាា ធរម្លូោឋ នជាអនកោក ់ (ខណឌ /
្ាា ត)់ តម្ែលូ វគ្បម្ូលរប្់គ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្។ ្ំណល់អាច្គ្បម្ូលបានពោយឡានរប្់គ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល
្ំរាម្ពៅតម្កាលវភិារ។ 

d. បពងាើនគ្ប្ិទ្ធភាពែតល់ពត័ា៌នរវាងរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ និងគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ ព ើម្បគី្តួតពិនិតយគ្បតិបតតិការគ្បម្លូ
្ំណល់៖ គ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ ររួពគ្បើគ្បពន័ធបពច្ចកពទ្្គ្របគ់្រងទិ្នននយ័ ព ើម្បឱី្យពរអាច្តម្ោន ពរៀបចំ្ផែនការ ោក់
ពពលពវលាគ្បម្លូ វភិារ និងគ្តួតពិនិតយពលើ ំពណើ ការទាងំម្លូ។ 

▪ របាយការណ៍វភិារគ្តូវផច្ករផំលកជាម្យួភារីពាកព់ន័ធពៅកនុងរាជធានីឱ្យបានពទ្ៀងទាត ់

▪ យនតការទ្ទ្លួពោបល់គ្ត ប៖់ យនតការពនេះ រឺព ើម្បទី្ទ្លួការពឆលើយតបផ លររួផតពរៀបចំ្ឱ្យាន និងែតល់ឱ្កា្ ល់
គ្បជាពលរ ឋកនុងការោក់ពាកយបណតឹ ង ឬានពោបល់ផកលម្ែពៅពលើបទ្ពិពសាធនន៍នការគ្បម្ូល្ំរាម្ពៅកនុងតំបន់
រប្់ពកួពរ ផ លអាច្ឱ្យគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ វភិារនូវម្តិពោបល់ទាងំពនាេះ និងអាច្ែតល់ ំពណាេះគ្សាយឱ្យបាន
គ្តឹម្គ្តូវ។ គ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្រួរ្ហការជាម្យួអាជាា ធរម្ូលោឋ ន ផណនា ំល់ាច ្់លំពៅោឋ នឱ្យគ្តួតពិនិតយ
ឥរោិបទ្ពចាល្ំរាម្រប្់ខលួន និងចាបអ់នកពបាេះ្ំរាម្ពចាលរម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់និងបពងាើនចំ្ននួអនកចូ្លរមួ្។  

e. ការពិនិតយព ើងវញិនូវនថលព្វាកម្ម ព ើម្បឱី្យការគ្បម្លូ្ំរាម្ានគ្ប្ិទ្ធភាពខព្់ 

ការវភិារព្ ឋកិច្ចពៅពលើគ្បពន័ធនថលព្វាកម្មអាច្ពធវើបាន ព ើម្បកំីណតន់ថលឈនួលព្វាកម្មផ លានភាពជាក់លាកម់្យួ
កនុងការធានាឱ្យបាននូវនិរនតរភាព និងភាពពពញពលញននការគ្បម្លូ្ំរាម្ផ លែតល់ឱ្យអតិថិជន។ គ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្អាច្
ចូ្លរមួ្បានតម្រយឹៈការបាា ញរបាយការណ៍គ្បតិបតតិការរប្់ខលួន ព ើម្បតីាល ភាព និងជយួ  ល់ការោកន់ថលព្វាឱ្យបានគ្បព ើ្រ។  
វធីិសាស្រ ត្ពីរោ ង ផ លគ្តូវបានពរអនុវតតបានពជារជយ័ពលើគ្បពន័ធកំណតត់នម្លព្វាគ្បម្លូ រឺការកំណតត់នម្លផ លពផ្លត តពៅពលើ
បរាិណ និងការកំណតត់នម្លផ លរិតពលើទ្ម្ងន។់ 

▪ ្គ្ាបក់ារកំណតត់នម្លពោយរិតពលើបរាិណ រឺជានថលគ្បម្ូល្ំរាម្គ្រួសារនីម្យួៗផ លអាគ្្័យពលើចំ្នួនព្ាង
្ំរាម្ផ លបានបពញ្ចញពចាល និងទ្ំហំរប្់ថងនី់ម្យួៗ។ ថង់្ ំរាម្កានផ់តតូច្ ពហើយ្ំរាម្កានផ់តតិច្ ពនាេះអនក
ពគ្បើគ្បា្់នឹងបងន់ថលគ្បម្លូ្ំរាម្កានផ់តតិច្។ 

▪ ្គ្ាបក់ារកំណតត់នម្លពោយរិតពៅតម្ទ្ម្ងន ់ រឺជាការរិតនថលគ្បម្លូ្ំរាម្តម្រយឹៈទ្ម្ងន់្ ំរាម្ ផ លបានបពញ្ចញ
ពចាល។ ចំ្ពពាេះកគ្ម្តិននការពគ្បើគ្បា្់ គ្បជាពលរ ឋគ្តូវបានពលើកទឹ្កចិ្តតកនុងការបពញ្ចញ្ំរាម្ពចាលកានផ់តតិច្បំែុត
តម្ផ លអាច្ពធវើពៅបាន តម្រយឹៈការផកនច្នពគ្បើគ្បា្់្ំណល់ព ើងវញិ។ 

▪ ការផគ្បគ្បួលតនម្លព្វាកម្ម៖ ការវាយតនម្លអាគ្្័យពលើគ្បពភ្ទ្អាជីវកម្ម និងទំ្ហំអាជីវកម្ម ព ើម្បកំីណតន់ថលព្វា ផ ល
គ្តូវបងជំ់នួ្ ឱ្យការោកត់នម្លម្យួ្គ្ាបគ់្របអ់ាជីវកម្ម។  

▪ ពៅពពលច្ាបន់នការផញក្ំរាម្គ្តូវបានពរោក់ឱ្យអនុវតត អគ្តតនម្លអាច្គ្តូវកំណតខុ់្ៗរន ចំ្ពពាេះអនកបពងាើត្ំរាម្
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ណាផ លផញក្ំរាម្ (អគ្តទាប) និងអនកផ លម្និបានផញក (អគ្តខព្់) ផ លនឹងជំរញុឱ្យបពងាើនការផញក្ំណល់
កានផ់តលែគ្បព ើ្រពៅតម្ែទេះ។ 

f. កំណតព់ ើងវញិពលើភាពជាន រូជាម្យួគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ ព ើម្បពីឆ្ព េះពៅរកទី្ែារគ្បកតួគ្បផជង 

 ំពណើ ការពនេះអាច្ទ្ទួ្លបានពជារជ័យតម្រយឹៈការបពងាើតរុណតនម្ល្ំណល់ ការផបងផច្កទី្ែារពៅតម្តំបន់ឱ្យ    
គ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្នានា ឬបពងាើតឱ្យានការោកព់ ញនថលជំរញុការគ្បកតួគ្បផជង។ 

▪ ការោកព់ ញនថល៖ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ នឹងវាយតនម្លនូវលទ្ធភាពននការោកឱ់្យានការព ញនថលគ្បកបពោយការ
គ្បកតួគ្បផជងពៅពលើគ្កុម្ហ ុនព្វាគ្បម្លូ្ំរាម្។ ពទាេះជាោ ងណាកព៏ោយ កិច្ច្នាជាម្យួគ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្នឹង
ម្និគ្តូវបញ្ចបឆ់្ប់ៗ ពនេះព ើយ  ូច្ពនេះយុទ្ធសាស្រ្តពនេះអាច្ានគ្ប្ិទ្ធភាពពៅកនុងរយឹៈពពលផវងម្យួ។ យុទ្ធសាស្រ ត្
ពនេះរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញអាច្ផបងផច្កទី្តងំកនុងរាជធានីភ្នពំពញជាពគ្ច្ើនតំបន ់  (ខណឌ /្ាា ត)់ ពហើយគ្បកា្ឱ្យ
គ្កុម្ហ ុននានាោកព់ាកយព ញនថល្គ្ាបតំ់បននី់ម្យួៗ។  ំពណើ ការពនេះ នឹងពធវើឱ្យរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញពិនិតយពម្ើល
គ្របគ់្កុម្ហ ុនទាងំអ្់ និងពគ្ជើ្ពរ ើ្ យកគ្កុម្ហ ុនផ លលែជាងពរ។ បផនាម្ពីពនេះ ការអនុញ្ញ តឱ្យគ្កុម្ហ ុនផតម្យួ
ទ្ទ្លួខុ្គ្តូវ្គ្ាបតំ់បនណ់ាម្យួជាកល់ាកព់នាេះ នឹងជំរញុឱ្យគ្កុម្ហ ុនទាងំអ្់អនុវតតព្វាកម្មគ្បម្លូ្ំរាម្ាន
គ្ប្ិទ្ធភាពលែ។ កាជំរញុវនិិពោរកនុងវ ិ្ ័យពនេះ កអ៏ាច្កសាង និងបពងាើនរុណតនម្ល្ំណល់កនុងទី្ែារបានែងផ រ។ 

▪ ផ្វងរកលទ្ធភាពែតួច្ពែតើម្កិច្ច្នាជាម្យួគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ថមីម្យួ ្គ្ាបគ់្បពភ្ទ្្ំណល់ ផ លម្និគ្តូវបាន
គ្បម្លូពោយគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្បច្ចុបបនន  ូច្ជាគ្បពភ្ទ្្ំណល់្ំពីង្ំពពាង។ 

េក្ម្មភាពទ្ី១.៣. ោពំ្ទ្រដឋបាលែណឌ /េង្កក ត់ សដើម្បពីព្ងឹងការព្តួតពិនិតយ និងការអនុវតរន៍ 
 

សោលបំណង 

ព ើម្បជីយួ  ល់ម្ស្រនតីខណឌ /្ាា តក់នុងការអនុវតតនក៍ម្មវធីិការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ និងគ្តួតពិនិតយតម្ោនការែតល់
ព្វាកម្មរប្់គ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្។ 

សាថ នភាពបចចុបបនន 

តម្រយឹៈខលឹម្សារននអនុគ្កឹតយពលខ១១៣ រ ឋបាលខណឌ /្ាា តគ់្តូវរពឹំងថ្ននឹងព ើរតនួាទី្ោ ង្ំខានក់នុងការគ្របគ់្រង
្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជន ជាពិព្្ែតល់ការរគំ្ទ្ និង្គ្ម្ប្គ្មួ្លការ្ាែ ត ការគ្បម្ូល និង ឹកជញ្ជូ នពៅកនុងផ ន     
រ ឋបាលរប្់ខលួន។ 

តម្រយឹៈអនុគ្កឹតយពលខ១១៣ ជំនួ្ឱ្យការពរៀបច្ំពធវើកិច្ច្នា រ ឋបាលខណឌ ា្ិតពៅពគ្កាម្ការគ្របគ់្រងរប្់រ ឋបាល   
រាជធានីភ្នពំពញបានចុ្េះអនុ្សរណឹៈពោរយល់ ជាម្យួអនកែតល់ព្វាគ្បម្លូ្ំរាម្កនុងការែតល់ព្វាកម្មពគ្កាម្ផ ន្ម្តាកិច្ច
រប្់ពកួពរ។ ភាន កា់រអនាម្យ័ ២របូ កនុងម្យួ្ាា ត ់ព ើម្បចុី្េះផណនាគំ្បជាពលរ ឋពលើការពវច្ខចប់្ ំណល់ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និង
ការបពញ្ចញ្ំរាម្ ពហើយម្ា ងពទ្ៀតកព៏ ើម្បចីាបអ់នកផ លពបាេះបងព់ចាល្ំរាម្រម ន្ណាដ បធ់ាន បែ់ងផ រ។ ភាន កា់រអនាម្យ័
ទាងំពីររបូអាច្ពធវើការ្គ្ម្ប្គ្មួ្លបានលែជាម្យួគ្កុម្ហ ុន ្ីុនគ្ទី្ និងគ្បជាពលរ ឋពៅម្លូោឋ ន ប ផុនតពកួពរពំុានការផណនាំ
គ្តឹម្គ្តូវពលើ ត្ងោ់ការារ ផ លអាច្ឱ្យរតា់ន្ម្តាភាពគ្តួតពិនិតយរាល់ការាររប្់អនកែតល់ព្វាពនាេះពទ្។ ម្ពធាបាយ
ទំ្នាកទំ់្នង និងរាយការណ៍ម្និទានប់ានកំណត ់និងពរៀបចំ្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវែងផ រ។ 
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េក្ម្មភាព 

a. រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ នឹងពរៀបច្ំនូវពរលការណ៍ផណនាផំ លបាា ញពី្ូច្នាករការារ្គ្ាបខ់ណឌ នីម្យួៗអនុវតត។ 
្ូច្នាកររមួ្បញ្ជូ លទាងំ៖ (១) ទី្តងំែតល់ព្វាកម្ម (២) អគ្ត/តនម្លគ្បម្ូល្ំរាម្ (៣) ភាពញឹកញាបន់នការគ្បម្ូល្ំរាម្ 
(៤) ្ាភ រផ លអាច្ផកនច្ន (៥) ្ំណល់រាយបា យ (៦) បណតឹ ងពីសាធារណឹៈ (៧) ពសាភ្ណ័ភាព និងអនាម្យ័ទី្តងំ។ 

b. គ្កុម្ការារ ឬរណឹៈកាម ធិការពៅថ្នន កខ់ណឌ ររួផតបពងាើតព ើង ព ើម្បពីធវើការ្គ្ម្ប្គ្មួ្លការាររវាងគ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វា
ឯកជន និងគ្បជាពលរ ឋ ពហើយតម្ោនរាល់ការអនុវតតនរ៍ប្់គ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វាកម្ម គ្ពម្ទាងំពរៀបចំ្ផែនការ្គ្ាបក់ារ
គ្របគ់្រង្ំណល់រងឹពៅកនុងផ ន្ម្តាកិច្ចរប្់ខលួន។ គ្កុម្ការារទាងំពនេះររួផតានជំនយួផែនកបពច្ចកពទ្្ និងហិរញ្ញ វតាុ
ពីសាលារាជធានីភ្នពំពញ ឬរ ឋបាលខណឌ ខលួនឯងផ្លទ ល់ ព ើម្បធីានា ល់ការបំពពញការារបាន។ 

c. រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ នឹងអនុវតតកម្មវធីិការអភ្វិឌ្ឈ្ម្តាភាព ្គ្ាបប់ុរគលិកសាលាខណឌ  ជាពិព្្្គ្ាបគ់្កុម្
ការារ ឬរណឹៈកាម ធិការ ព ើម្បឱី្យពួកពរអាច្ពរៀបច្ំផែនការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ និងតម្ោនការអនុវតតនរ៍ប្់
គ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វាកម្ម។ 

d. វធីិសាស្រ ត្ផ លានភាន កា់រអនាម្យ័ពីរនាកក់នុងម្យួ្ាា ត់្ គ្ាបក់ារគ្តួតពិនិតយគ្បចានំថង និងផណនាគំ្បជាពលរ ឋ ដ្ីពី
ការពវច្ខចប ់និងការបពញ្ចញ្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ គ្តូវផតអនុវតត។ ភាន កា់រអនាម្យ័ទាងំពនេះ អាច្គ្តូវបានោកប់ញ្ចូ លពៅកនុង
គ្កុម្ការារខណឌ  ពហើយពកួពរនឹងគ្តូវបានបណតុ េះបណាត លបផនាម្ពទ្ៀត។ 

e. ការពរៀបចំ្គ្កបខណឌ គ្របគ់្រងពោយបណតុ េះបណាត លអាជាា ធរម្លូោឋ ន ពលើទិ្ ឋភាពបពច្ចកពទ្្ននការពចាល្ំរាម្ រមួ្ទាងំ
ការរូ្ផែនទី្ ការតម្ោន និងគ្តួតពិនិតយការគ្បម្ូល្ំរាម្។ ពធវើការផបងផច្កភារកិច្ចការារ និងបណដុ េះបណាដ លម្ស្រនតី      
រ ឋបាលខណឌ ពលើរពបៀបតម្ោនពោយពគ្បើគ្បពន័ធបពច្ចកវទិ្ាពត័ា៌ន  ូច្ជា Facebook  WhatsApp និងកម្មវធីិបណាត ញ
្ងគម្ពែសងៗពទ្ៀត។ 

២. េក្ម្មភាពចម្បងទ្២ី៖ ការសលើក្ក្ម្ពេក់ារនចនេណំលស់ ើងវិញ តាម្រយៈការផញក្
េណំល ់សោយានការចូលរមួ្របេព់្ក្ុម្ហ ុនឯក្ជនផក្នចនេណំល ់និងការសលើក្
ក្ម្ពេក់ារសព្បើព្បាេផ់្សលតិផ្សលផក្នចន 

 

 
េក្ម្មភាពទ្ី២.១. បសងកើនេក្ម្មភាពផក្នចនស ើងវិញ តាម្រយៈការសលើក្ក្ម្ពេេ់ក្ម្មភាព
ននតាម្ម្ូលោឋ ន និងេព្ម្បេព្ម្ួលបសងកើតឧេាហក្ម្មផក្នចនសៅក្នងុព្េុក្ 

សោលបំណង 

ពលើកកម្ព្់្ម្តាភាពផកនច្នទី្គ្កុងតម្រយឹៈ៖ ១) ពលើកកម្ព្់្កម្មភាពម្ូលោឋ ន និង ២) ្គ្ម្ប្គ្ម្ួលការបពងាើត
ឧ្ាហកម្មផកនច្នកនុងគ្្ុក តម្រយឹៈការវាយតនម្លលទ្ធភាពបពងាើតគ្បពន័ធផកនច្ន ពោយពគ្បើគ្បា្់បពច្ចកវទិ្ា្ម្គ្្ប និងឱ្យាន
ការចូ្លរមួ្ជាលកាណឹៈគ្រួសារ និងវ ិ្ ័យឯកជន។ 

សាថ នភាពបចចុបបនន 

▪ ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ការផកនច្ន្ំណល់រងឹ ឬកម្មវធីិផកនច្ន្ំណល់ពៅានកគ្ម្ិតពៅព ើយ។ វតាុធាតុព ើម្ផកនច្នម្យួ
ច្ំននួគ្តូវបានគ្បម្លូពោយវ ិ្ ័យពគ្ៅគ្បពន័ធ (អនកព ើរពរ ើ្ ្ំណល់ពអតចាយ ព ប ពូអតចាយ) ពហើយពធវើ ំពណើ រការពោេះ
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បំផបកតម្ផបបសាម្ញ្ញ  ពហើយភារពគ្ច្ើនគ្តូវបានពរនាពំច្ញពៅគ្បពទ្្ជិតខាង ពោយសារគ្បពទ្្កម្ពុជាពៅម្និទាន់
ានពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធគ្របគ់្រន់្ គ្ាប់ការផកនច្ន។ ម្ិនផតប ុពណាណ េះ ពរគ្តូវពធវើការបងន់ថលបផនាម្្គ្ាប ឹ់កជញ្ជូ នពៅ
កានគ់្ពំផ នែងផ រ។   

▪ ពគ្ៅពីអងគការកនុងគ្្ុក ូច្ជា អងគការ CSARO ផ លទ្ទ្លួយក្ំណល់ជីវឹៈពីែារព ើម្ររ ព ើម្បពីធវើជីកំប ុ្  គ្កុម្ហ ុន
ឯកជនជាពគ្ច្ើនកំពុង្ិកាពី្កាត នុពលអាជីវកម្ម ផ លពផ្លដ ត្ំខានព់លើ្ំណល់ជីវឹៈ និង្ំណល់ពអតចាយ។ ព ើម្ប ី
ពឆលើយតបពៅនឹងការពកើនព ើងនន្ំណល់ ផ ល ឹកយកពៅចាកព់ចាលពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ
កកំ៏ពុងផ វ្ងរកវធិានការ ា៏ន្កាត នុពល្គ្ាបក់ារចូ្លរមួ្ជាម្យួគ្កុម្ហ ុនផកនច្នព ើងវញិ។ 

េក្ម្មភាព 
a. ពធវើការវភិារផែនកព្ ឋកិច្ច ព ើម្បពីឆ្ព េះពៅរកការបពងាើតឧ្ាហកម្មផកនច្ន្ំណល់កនុងគ្្ុក  

▪ ជំហាន ំបងូ ពរគ្តូវផ វ្ងយល់អំពីគ្បពន័ធផកនច្ន្ំរាម្ពៅកនុងគ្្ុក និងរូរផតច្ងគ្កងនូវលទ្ធែល្ិកា និង្ពគ្ម្ច្ចិ្តត
ថ្ន ពតើការផកនច្នអាច្បពងាើតពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញបានផ រឬពទ្។ អាជាា ធរនិងសាា បន័ពាកព់័នធនានារួរផតចូ្លរមួ្ជួយ 
ពគ្ជាម្ផគ្ជងកនុងការកំណតអ់តត្ញ្ញ ណ ឬការបពងាើតទី្ែារលកែ់លិតែលពីការផកនច្ន។  

▪ ការពបាេះជំហានកនុងការវភិារផែនកព្ ឋកិច្ច ររួផតរមួ្បញ្ចូ លទាងំការវាយតនម្លពលើ ការចំ្ណាយននផខស្ាវ កគ់្បតិបតតិការ
ផកនច្នទាំងម្ូល រមួ្ាន ការគ្បម្ូល្ំណល់ផកនច្ន ការពរៀបចំ្ ក៏ ូច្ជាការចំ្ណាយព ើម្គ្រ និងចំ្ណាយ្គ្ាប់
គ្បតិបតតិការផកនច្នព ើងវញិជាកផ់ ដ្ង។ 

▪ ការ្ិកានេះនឹងពធវើព ើងពោយរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញពលើជពគ្ម្ើ្ បពច្ចកវទិ្ាផកនច្នពែសងៗ ពោយានកិច្ច្ ហការជា
ម្យួភារីពាកព់ន័ធ។ 

b. ការវាយតនម្លពលើ ំពណាេះគ្សាយបពច្ចកវទិ្ា្ម្គ្្ប្គ្ាបក់ារផកនច្ន្ ំណល់ព ើងវញិ  

ពោយផែែកពលើការបកគ្សាយខាងពលើ រាជធានីភ្នពំពញនឹងគ្តូវផតពធវើការ្ិកាវាយតនម្លផែនកបពច្ចកពទ្្ ្ងគម្ព្ ឋកិច្ច 
និងនពោបាយ។ ឧ. ្គ្ាប់្ំណល់ជីវឹៈ ្កាដ នុពលផកនច្នវាាន ូច្ជា ការពធវើជីកំប ុ្  ជីវឧ ម្័ន ចំ្ណី្តវ ច្ំពហេះ
្ំណល់ជីវា ្ (អំពន ព ើម្បពីធវើគ្កោ្ គ្តពឡាក ូងពធវើជាធយងូអនាម្យ័ជាព ើម្) និង ំពណើ រការពធវើជីកំប ុ្ ពោយគ្បពភ្ទ្្តវ
 ងាូវ-រយុកាលពមម  (Black Solider Fly Larvae)។ 
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ព្បព័នធពហុរហូំរេណំលផ់ក្នចនសោយផញក្សៅព្បភ្ព  
និងព្បព័នធរហូំរផតម្ួយ ផញក្េណំលផ់ក្នចនសោយា៉ា េុនីេវយ័ព្បវតរិ 

គ្បពន័ធរហូំរ្ំណល់ផកនច្នផតម្យួ រឺផបងផច្ក្ំណល់ពោយា ្ីុន វ្័យគ្បវតតិ ពគ្បើគ្បា្់គ្បពន័ធបពច្ចកវទិ្ាច្គ្មុ្េះរមួ្ែសរំន កនុង
ការផញក្ំណល់ពៅតម្គ្បពភ្ទ្្គ្ាបក់ារផកនច្ន រមួ្ាន ្ំណល់ ប PET អាលុយម្ញី ូ ម្ កំប ងុព រា  គ្កោ្កាតុង  និង
គ្កោ្។ ការពគ្បើវធីិផញក្ំណល់ពោយា ្ីុនអាច្គ្តូវបានពរចាតទុ់្កថ្ន ជា ំពណាេះគ្សាយ្គ្ាបក់ារពរៀបចំ្្ំណល់
ផ លអាច្ផកនច្នព ើងវញិ ផ លម្និានវតតាន្ំណល់្ររីាងគ។ 
គ្បពន័ធពហុរហូំរ្ំណល់ផកនច្ន រឺគ្តូវផញកពៅគ្បភ្ពពោយអនកបពងាើត្ំណល់ពៅតម្គ្បពភ្ទ្/ លកាណឹៈនន្ំណល់ ពហើយគ្តូវ
បានគ្បម្លូ្គ្ាប/់  ឹកពៅទី្តងំផកនច្នចុ្ងពគ្កាយ។ 

 
ពទាេះបីោ ងណាគ្បពន័ធទាងំពីរ ាននូវរុណ្ម្បតតិ និងរុណវបិតតិពរៀងៗខលួន ពហើយគ្តូវបានពរៀបរាប ូ់ច្ខាងពគ្កាម្៖ 
ឥទ្ធពិលចិ្តតសាស្រ ដ្ននគ្បពន័ធរហូំរ្ំណល់ផតម្យួ និងផញកពោយា ្ីុនអាច្ប េះពាល់ពលើការជគ្មុ្ញការអនុវតតន ៍៣ផអ រ 
ការអនុវតតន៍គ្បពន័ធផញក្ំណល់ពោយា ្ីុនច្គ្មុ្េះ អាច្ជួយ កាតប់នាយបនទុកាច ្់ែលិត្ំណល់ពច្ញពីភារកិច្ចននការ
ផបងផច្ក្ំណល់ពីគ្បភ្ព ផ លអនុញ្ញ តឱ្យ្ំណល់ផ លអាច្ផកនច្នទាងំអ្់គ្តូវបានគ្បម្ូល  ឹកជញ្ជូ ន និងផញក ព ើម្ប ី
 ំពណើ រការផកនច្នបនដ។ ពោយសារម្លូពហតុពនេះ វធីិសាស្រ ដ្ពនេះាន្កាត នុពលកនុងការទ្ទ្លួបានការចូ្លរមួ្ពគ្ច្ើនពីអនកបពងាើត
្ំណល់   ូពច្នេះពរអាច្គ្បម្ូលបានបរាិណ្ំណល់កាន់ផតពគ្ច្ើន។ ពទាេះជាោ ងណា ការពបាេះពចាល្ំណល់ពោយ
លាយ ំរន  អាច្ពធវើឱ្យកិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បង ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការអនុវតតន ៍ ៣Rs រប្់អនកបពងាើត្ំណល់ ផលង្ូវទ្ទ្លួ
ច្ំណាបអ់ារម្មណ៍ពីសារឹៈ្ំខានន់នការកាតប់នាយ្ំណល់ និងការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ ផ លចាបំាច្់្ គ្ាបប់ពងាើតនូវ្ងគម្
ម្យួគ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាពធនធាន។ 
តគ្មូ្វការផែនកហិរញ្ញ វតាុ និងធនធានម្នុ្ស 
ពោយសារានបពច្ចកពទ្្ពគ្ច្ើនពាកព់ន័ធនឹងគ្បពន័ធ វ្័យគ្បវតតិពនេះ អាច្នឹងគ្តូវការម្លូោឋ នធនធាន រ៏ងឹាទំាងំផែនកហិរញ្ញ វតាុ 
និងធនធានម្នុ្ស។ ពគ្ៅពីចំ្ណាយម្លូធនគ្រព ើម្ ្គ្ាបទី់្តងំផកនច្ន ការចំ្ណាយ្គ្ាបគ់្បតិបតតិការ និងការផថទាំ
គ្បចានំថង អនកជំនាញបពច្ចកពទ្្គ្របគ់្រន់្ គ្ាបក់ារារពនេះ រឺានសារឹៈ្ំខានក់នុងការគ្ទ្គ្ទ្ងគ់្បពន័ធោ ងខាល ងំ។ 
ម្ ាងពទ្ៀត គ្បពន័ធផកនច្នពោយានការផញក្ំណល់ពៅគ្បភ្ពរចួ្ជាពគ្្ច្ គ្តូវការចំ្ណាយព ើម្ទុ្នតិច្ជាង និងអនកជំនាញ
បពច្ចកពទ្្្គ្ាប់គ្បតិបតតិការផញក្ំណល់ ខណឹៈពពលផ លវាអាច្គ្តូវការធនធានពគ្ច្ើន្គ្ាប់គ្បតិបតដិការគ្បម្ូល
្ំណល់ពីគ្បភ្ព ផតកវ៏ាអាគ្្័យពលើរពបៀបននការគ្បម្លូពីគ្បភ្ពែងផ រ៖ ការគ្បម្លូ្ំណល់ពៅគ្បភ្ពពៅតម្គ្បពភ្ទ្ោច្់
ពោយផ កពីរន  អាច្ចំ្ណាយអ្់ពគ្ច្ើនជាងការ ឹកលាយ ំរន  ពោយសារវាគ្តូវពគ្បើរថយនតពគ្ច្ើនជាង និងផថម្ពទ្ៀត
ចំ្ណាយពលើឥនធនឹៈ និងបរុគលិក/កម្មករគ្បម្លូែងផ រ។ 
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c. ែតល់ការរគំ្ទ្ ល់គ្កុម្ហ ុនផកនច្ន្ ំណល់ 

ពោយទី្ែារផកនច្នព ើងវញិពៅកម្ពុជាានភាពពកមងខចី និងកំពុងអភ្វិឌ្ឍពៅព ើយ រ ឋបាលរាជធានីនឹងពាោម្ទាកទ់ាញ 
និងរគំ្ទ្ ល់គ្កុម្ហ ុនផកនច្នឯកជនផ លចាបអ់ារម្មណ៍ ព ើម្បចីាបព់ែតើម្ និងពគ្ងីកអាជីវកម្មរប្់ពកួពរ។ ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្ពរលពៅ
ពនេះ ពរគ្តូវការពរៀបចំ្បរោិកា្ធុរកិច្ចពៅកនុងអាជីវកម្ម ពោយ្ហការជាម្យួម្នទីរ នទ្ពទ្ៀត ការបំភ្ល ឺ ឬផកលម្ែនីតិវធីិរ ឋបាល 
ការឧបតាម្ភធន (គ្ប្ិនពបើគ្បភ្ពថវកិាគ្តូវបានធានា)។ 
d. ការទាកទ់ាញការវនិិពោរពៅកនុងវ ិ្ ័យពនេះ ពោយពលើកទឹ្កចិ្តត និងបពងាើតឱ្យានអនកផកនច្នឯកជនកនុងគ្្ុក 

▪ ពរៀបចំ្ឱ្យានកិច្ចគ្បជំុពិពគ្រេះពោបល់ ព ើម្បបីពងាើតទំ្នាកទំ់្នងរវាង្ារម្អាជីវកម្ម និងអនកផកនច្ន្ំណល់ឯកជន 
ពឆ្ព េះពៅ្គ្ម្ប្គ្មួ្លពលើលទ្ធកម្មែគតែ់គងវតាុធាតុព ើម្ផកនច្នព ើងវញិពីទ្ីតងំពាណិជជកម្ម អាជីវកម្មពៅកនុងរាជធានី
ភ្នពំពញ (្ណាឋ ររ ពភាជនីយោឋ ន ែារទំ្ពនើប ជាព ើម្)។ 

▪ បពងាើតម្លូោឋ នទិ្នននយ័គ្របគ់្រងពលើអនកផកនច្ន្ំរាម្ឯកជន ឈមួញកណាត ល និងគ្ពម្ទាងំអាជីវកម្ម ផ លានបំណង
ច្ងចូ់្លរមួ្ចុ្េះបញ្ជ ីកនុងកាគ្បម្លូ្ំណល់ផកនច្ន គ្ពម្ទាងំគ្បម្លូែតុ ំពត័ា៌ន ត្ីពីបរាិណ្ំណល់ជីវឹៈ និង្ំណល់    
អ្ររីាងគ ផ លបពងាើតពៅទ្ីតងំពាណិជជកម្មអាជីវកម្មពែសងៗពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ ោ ងពហាច្ណា្់ រំនិតែគួច្    
ពែតើម្ពនេះនឹងពលើកទឹ្កចិ្តត និងែតល់ជារំរកូនុងការអនុវតតន៍ការផញក្ំណល់ម្ុនពរ្គ្ាបទី់្តងំអាជីវកម្ម ពហើយម្ក  
អនុវតតពៅតម្លំពៅោឋ ន។ 

▪ អនកពាកព់ន័ធផកនច្ន្ំណល់ពអតចាយកនុងគ្្ុក (ទាងំែលូវការ និងម្និែលូវការ) បាន និងកំពុង ំពណើ រការរចួ្ពហើយពៅកនុង
គ្បពទ្្កម្ពុជា ពហើយជាពិព្្ពៅរាជធានីភ្នំពពញ៖ ១) រពគ្ាងរប្់អងគការពគ្ៅរោឋ ភ្ិបាល  ូច្ជា អងគការ 

ការគ្តួតពិនិតយរុណភាពពលើវតាុធាតុព ើម្ពីការផកនច្នព ើងវញិ 
ចំ្ពពាេះគ្បពន័ធផកនច្នព ើងវញិ កិច្ចការពារកំុឱ្យ្ំណល់ចូ្លឡាយ ំរន  (្ំណល់គ្តូវផកនច្នព ើងវញិ) ខូច្រុណភាព រឺជា
រនលឹេះកនុងការផកលម្ែរុណភាព ននធនធានែលិតកម្ម (វតាុធាតុព ើម្)។ តម្ទ្្សនឹៈពនេះ គ្បពន័ធផកនច្នពោយា ្ីុន វ្័យគ្បវតតិ
អាច្បណាត លឱ្យខូច្តនម្លននធនធានយកម្កផកនច្ន ពហតុពនេះពធវើឱ្យខាតបងនូ់វគ្បាកច់្ំពណញរប្់អនកផកនច្ន ផ លជាធាតុែស ំ
 ៏្ ំខាន់្ គ្ាបនិ់រនតរភាពននគ្បពន័ធគ្រប់គ្រង្ំណល់-ធនធានទាងំម្ូល។ គ្ប្ិនពបើការអនុវតតនវ៍ាបានគ្តឹម្គ្តូវ គ្បពន័ធ   
ផកនច្ន្ំណល់ពោយការផញក្ំណល់ពៅឯគ្បភ្ព អាច្ាន្កាត នុពលពគ្ច្ើនជាងកនុងការកាតប់នាយការខូច្ខាងរុណ
ភាពនន្ំណល់ ប ុផនតវាទាម្ទារឱ្យានកិច្ច្ហគ្បតិបតតិការជាម្យួអនកបពងាើត្ំណល់ និងកិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បង រ៏ងឹាំ
រប្់អាជាា ធរ។ 
ធានារហូំរវតាុធាតុព ើម្ - សារឹៈ្ំខានន់នអនកផកនច្ន ទី្ែារ និងអតិថិជនពគ្បើគ្បា្់ 
គ្បពន័ធពហុរហូំរ្ំណល់ផកនច្ន និងគ្បពន័ធរហូំរ្ំណល់ផកនច្នផតម្យួ ទាម្ទារឱ្យានវ ិ្ ័យផកនច្នព ើងវញិ (សាធារណឹៈ ឬ
ឯកជន) ផ លាន្ម្តាភាពផកនច្ន្ំណល់ព ើងវញិបាន ពៅជាធនធានវតាុធាតុព ើម្ពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ។ ពលើ្ពីពនេះ
ពៅពទ្ៀត ធនធានវតាុធាតុព ើម្ផកនច្នបឋម្ និងែលិតែលពីការផកនច្ន ភារពគ្ច្ើនគ្តូវបានពរជញួ ូរពៅពលើទី្ែារ ពហើយគ្តូវ
បានផកនច្នពៅជាវតាុធាតុព ើម្្គ្ាប ំ់ពណើ រការែលិតកម្មម្ដងពទ្ៀត ពហើយគ្តូវបានចាតទុ់្កថ្នជាែលិតែល។ ការរការហូំរ
នន្ំណល់-វតាុធាតុព ើម្ពនេះ (ឧ. ជាែលិតែល) ជាគ្រឹេះអនតរារម្នផ៍ែនកពរលនពោបាយ្គ្ាបក់ារពលើកកម្ព្់ការផកនច្ន
ព ើងវញិ ពហើយរួរផតពរៀបចំ្ឱ្យានបរោិកា្អំពណាយែល្គ្ាបផ់ខស្ាវ កព់នេះ រមួ្ទាងំវធិានការ្គ្ាបក់ារពលើក
កម្ព្់ការពគ្បើគ្បា្់ែលិតែលផកនច្នព ើងវញិ (្ូម្ពម្ើល្កម្មភាពច្ម្បងទី្២.៣)។ បណដុ ំ ននពរលនពោបាយរំគ្ទ្ 
ផ លគ្តូវបានោកប់ញ្ចូ លកនុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពនេះចាបំាច្គ់្តូវពធវើបច្ចុបបននភាពជាបនតបនាទ ប ់ព ើម្បបីាា រភាពគ្បឈម្ ផ លអាច្
នឹងពកើតាននាពពលអនារត៕ 
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CSARO និង អងគការ COMPED បាន្ហការជាម្យួែារម្យួចំ្ននួពៅភ្នពំពញ ព ើម្បគី្បម្លូគ្បពភ្ទ្្ំណល់ជីវឹៈ
្គ្ាបផ់កនច្នជាជីកំប ុ្  ២) ានហាងជាពគ្ច្ើនផ លអាច្ផកនច្នពគ្រឿងា ្ីុនពអ ិច្គ្តូនិក និងបរកិាា រអរគិ្នីចា្់ៗ 
(ជាទូ្ពៅានលកាណឹៈជាែលូ វការ) ៣) ក្ិករពៅតំបន់ជាយរាជធានីគ្បម្ូល្ំណល់ជីវឹៈ (្ំណល់អាហារ) ពី
ពភាជនីយោឋ ន ផកនច្នពធវើជាចំ្ណី្តវ ៤) បរុគលជាពគ្ច្ើន និងអនកគ្បម្លូ្ំណល់ពគ្ៅគ្បពន័ធពធវើអាជីវកម្មរប្់ខលួន ព ើម្ប ី
គ្បម្លូ្ំណល់បាល ទ្ិក  បបាល ទ្ិក (ភារពគ្ច្ើនគ្បពភ្ទ្ បជរ័ PET) កំប ងុអាលុយម្ញី ូ ម្ និងគ្កោ្កាតុង។ 

▪ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ រួរផតជួយ រគំ្ទ្ ល់ការរកីច្ពគ្ម្ើនននអាជីវកម្មផកនច្នកនុងគ្្ុក តម្រយឹៈការពបើកកផនលងផកនច្ន
សាកលបង ្គ្ាបផ់ខសច្ាវ ក់្ ំណល់ផកនច្ន ផ លទានា់នពររិតរូរពៅព ើយពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញម្កទ្ល់្ពវនថង
ពនេះ (ថងប់ាល ទ្ិក ផកវជរ័ និងទុ្ពោបឺតជាព ើម្)។ 

▪ ព ើម្បពីឆ្ព េះពៅរកការផកនច្ន្ំណល់ជីវឹៈ និង្ំណល់្ំណង ់្កម្មភាពច្ម្បងៗ ូច្ខាងពគ្កាម្ពនេះអាច្ចាតទុ់្កជាថ្ន
ានអាទិ្ភាព្គ្ាបទ់ាកទ់ាញការវនិិពោរពីវ ិ្ ័យឯកជន។ 

ការគ្បម្លូ និងផកនច្នគ្បពភ្ទ្្ំណល់៖ 

១) ្ំណល់ជីវឹៈពីទី្ែារ (ែារព ើម្ររ និងច្ារអំពនជាព ើម្) 
២) ្ំណល់អាហារពីពភាជនីយោឋ ន និង្ណាឋ ររ 
៣) ្ំណល់ទី្្តដឃ្លត  

 ៤) ្ំណល់្ំណង ់

• វធិានែលូវច្ាប ់ររួផតគ្តូវបានអនុវតត ព ើម្បបីពងាើនការផកនច្នព ើងវញិ 

• ្ំណល់ជីវឹៈ (ច្ំណុច្ទី្១-៣) គ្តូវបានផបងផច្ក្គ្ាបក់ារពធវើជីកំប ុ្ និង្គ្ាបក់ារបផម្លងពៅជាជីវឧ្ម័នតម្       
រយឹៈបពច្ចកវទិ្ា ជីវឧ ម្័ន 

• កិច្ច្ហគ្បតិបតតិការរវាងគ្កុម្ហ ុនផកនច្ន និងអនកែលិត្ំណល់ ានសារឹៈ្ំខានណ់ា្់។ 

• វញិ្ញ បនប័គ្ត (ហាងទំ្និញផ លានទំ្នួលខុ្គ្តូវ្ងគម្) អាច្គ្តូវបានពច្ញ្គ្ាបអ់នកែលិត្ំណល់ ជាការ
ពលើកទឹ្កចិ្តត និងជាម្ពធាបាយព ើម្បបីពងាើនការយល់ ឹង 

• ្គ្ាបច់្ំណុច្ទី្៣ ធុង្ំណល់ធម្មត ឬធុង ត្ុក្ំរាម្ធំៗ នឹងគ្តូវបានពរៀបចំ្ោកត់ម្រយឹៈការពិភាការវាងភារី
ពាកព់ន័ធ ព ើម្បគី្តួតពិនិតយនូវការពចាល្ំណល់ចូ្លកនុងធុងគ្តឹម្គ្តូវ រហូត ល់គ្បពន័ធគ្បគ្ពឹតតកម្ម្ំណល់្តដឃ្លត។  

e. ពលើកកម្ព្់្កម្មភាព ម្័គ្រចិ្តតតម្្ហរម្ន ៍្គ្ាបក់ារផកនច្នព ើងវញិ 

▪ ជំរញុការផកនច្នជីកំប ុ្ តម្ផបបវមិ្ជឍការពៅតម្លំពៅោឋ ន/្ហរម្ន ៍ពោយ៖ 

• ពលើកទឹ្កចិ្តតកនុងការផញក្ំណល់ជីវឹៈ 

• ការផច្កនូវខិតតបណ័ណ ែសពវែាយ ដ្ីពី វធីិសាស្រ ដ្កនុងការផកនច្នជីកំប ុ្  ល់អនកបពងាើត្ំណល់ 
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▪ ជំរញុការផកនច្ន្ំណល់ចំ្ណីអាហារ (ពធវើជីកំប ុ្  និងគ្បពន័ធជីវឧ ម្័ន) ពោយពផ្លត តពៅពៅវ ិ្ ័យឯកជន ជាពិព្្

ឧ្ាហកម្មព្វាកម្មចំ្ណីអាហារ វ ិ្ ័យឧ្ាហកម្មប ិ្ណាឋ រកិច្ច និងគ្ពម្ទាំងែតល់កម្មវធីិបណតុ េះបណាត ល
្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍជំនាញ កនុងការពលើកកម្ព្់ការផកនច្ន្ំណល់អាហារ្គ្ាបព់ភាជនីយោឋ ន។              

 

េក្ម្មភាពទ្២ី.២. សលើក្ក្ម្ពេក់ារផញក្េណំលស់ៅព្បភ្ព 
 

សោលបំណង 

ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការចូ្លរមួ្្កម្មពីសារធារណជន ពៅកនុងការផញក្ំណល់ តម្រយឹៈបពងាើតការែសពវែាយពីការយល់
 ឹងជាសារធារណឹៈអំពីអតាគ្បពោជនន៍ន្ំណល់ បពងាើតពរលការណ៍ផ លានគ្ប្ិទ្ធភាពកនុងការចាតថ់្នន កគ់្បពភ្ទ្្ំណល់ 
និងការរមួ្បញ្ចូ លគ្បជាពលរ ឋពៅកនុងគ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់។ 
សាថ នភាពបចចុបបនន 

្កម្មភាពននការផញក្ំណល់ានតិច្តចួ្ណា្់ ្គ្ាបគ់្បជាពលរ ឋរ្់ពៅរាជធានីភ្នពំពញ។ ពៅតម្លំពៅោឋ ន
នីម្យួៗ គ្បជាពលរ ឋផញក្ំណល់ម្យួច្ំននួ ផ លអាច្លករ់ប្់របរទាងំពនាេះពៅឱ្យអនកទិ្ញ្ំណល់ពអតចាយផ លព ើរទិ្ញ
តម្ែទេះ។ ្ំណល់ទាងំពនាេះ នឹងគ្តូវលកប់នដពីឈមួញម្យួពៅម្យួពទ្ៀតរហូត ល់ទី្តងំផកនច្នចុ្ងពគ្កាយ ផ លភារពគ្ច្ើន ា្ិត
ពៅពគ្ៅគ្បពទ្្។ ្របុម្ក  ំពណើ ការពនេះ ម្និានលកាណឹៈជាគ្បពន័ធ និងរម នគ្ប្ិទ្ធភាព។ 

▪ ពៅរាជធានីភ្នពំពញម្និ្ូវានអនកយកចិ្តតពលើការផញក្ំណល់ពនាេះពទ្។ ពទាេះបីជា ានធុងោកគ់្បពភ្ទ្្ំរាម្ផញក
ខុ្ៗរន ពៅតម្ទី្សាធារណឹៈ គ្បជាពលរ ឋម្និ ឹងពីរពបៀបពគ្បើគ្បា្់ធុង្ំរាម្ ពធវើឱ្យការពគ្បើគ្បា្់ម្និបានគ្តឹម្គ្តូវ។ 
ជាការពិត ពពលខលេះវាអតា់ន្ញ្ញ បាា ញឱ្យ ឹងថ្ន ធុងម្យួពនេះ្គ្ាប់្ ំរាម្គ្បពភ្ទ្ណាព ើយ។ 

េក្ម្មភាព 

ការផញក្ំណល់ រឺជា ំពណាេះគ្សាយ យូ៏រអផងវងម្យួ វាាននយ័ថ្នគ្តូវការពពលពវលាយូរកនុងការខិតខំគ្បឹងផគ្បងោ ង
ខាល ងំពីភាររីពាកព់ន័ធទាងំអ្់ ម្នុពពលផ លពយើងអាច្ពឃើញនូវលទ្ធែលជាទី្របចិ់្តត។ ខាងពគ្កាម្ពនេះ រឺជា្កម្មភាពតូច្ៗ
ផ លអាច្អនុវតត ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ទ្ាល បន់នការផញក្ំណល់រប្់អនករ្់ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ 

ព្បព័នធផក្នចនក្ំប៉ាុេតាម្ផបបម្ជឈការ និងវិម្ជឈការ 
គ្បពន័ធផកនច្នជីកំប ុ្ ផបបម្ជឈការ គ្តូវបានពរអនុវតតផកនច្ន្ំណល់្ររីាងគផ លានបរាិណពគ្ច្ើន ពហើយជីកំប ុ្ អាច្
គ្តូវបានពរលក ់ ឬផច្កចាយពោយឥតរិតនថល្គ្ាបក់ារពគ្បើគ្បា្់ពលើវ ិ្ ័យក្ិកម្ម និងសាកវបបកម្ម។ គ្បពន័ធពនេះ
ទាម្ទារទុ្ន្គ្ាបក់ារវនិិពោរព ើម្គ្រ គ្បតិបតតិការ ការផថទា ំក ូ៏ច្ជាអនកជំនាញបពច្ចកពទ្្ និងការគ្របគ់្រង។ 
ម្ ាងពទ្ៀតគ្បព័នធវមិ្ជឈការ  ូច្ជា ការផកនច្នជីកំប ុ្ខាន តតូច្ ឬខាន ត្ហរម្ន៍ ជាទូ្ពៅម្ិន្ូវានលកាណឹៈ
បពច្ចកពទ្្ ពគ្បើគ្បា្់ព ើម្ទុ្នតិច្ និង្ាភ រឹៈផ លានតំនលពថ្នក និងអាច្រកបានពៅកនុងគ្្ុក ពហើយែលិតែលជី
កំប ុ្ ជាពរឿយៗគ្តូវបានពរពគ្បើជាលកាណឹៈឯកជន។ 
ចំ្ពពាេះគ្បពន័ធទាងំពីរ កិច្ចការពាររុណភាព្ំណល់្ររីាងគ្គ្ាបក់ារផកនច្នជាជីកំប ុ្  និងាន ីក្ិកម្ម្គ្ាប់
ពគ្បើគ្បា្់ជីកំប ុ្  រឺជារនលឹេះ្គ្ាបនិ់រនតរភាពននគ្បតិបតតិការផកនច្ន។ (្ូម្ពម្ើលឧប្ម្ពន័ធទី្ ៦) 
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a. ផក្គ្ម្ួលឧបករណ៍ច្ាបផ់ លានគ្សាប ់ឱ្យកាល យពៅជាពរលការណ៍/វនិយ័កនុងការផញក្ំរាម្ ពគ្បើជាែលូវការ 

ការផញក្ំណល់ានពីរគ្បពភ្ទ្ (្ំរាម្ព ើ្ម្/្ំណល់ជីវឹៈ និង្ំរាម្ ង្ួត/្ំណល់អ្ររីាងគ) ពោយពធវើព ើងជា
ជំហាន ំបងូ ពោយម្លូពហតុថ្ន គ្បជាជនពៅកនុងទី្គ្កុងម្និបានទ្ទ្លួបានការផណនាអំំពីការផញក្ំណល់ពៅហនឹងកផនលងនា
ពពលកនលងម្ក។ ពៅតម្ែទេះ ពភាជនីយោឋ ន និងទី្តងំពាណិជជកម្មពែសងៗពទ្ៀត រួរផតានការបណដុ េះបណាដ ល ដ្ីពីរពបៀបរបប
កនុងការផបងផច្ក្ំណល់ជាពីរគ្បពភ្ទ្ ការពវច្ខចប់្ ំណល់ពែសងរន  និងបពញ្ចញពៅកនុងធុង្ំរាម្ពៅតម្ពពលពវលាផ លបាន
កំណតរ់ចួ្ពហើយ។ 

b. ការបពងាើតកម្មវធីិែសពវែាយការយល់ ឹង និងយុទ្ធនាការអបរ់ ំឬកជ៏ាម្លូោឋ នគ្រឹេះ ព ើម្បឱី្យានការផបងផច្ក្ំរាម្ រឺគ្តូវផត
ពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងរប្់សារធារណជន  និងការចូ្លរមួ្រប្់ពកួពរពៅកនុង ំពណើ ការគ្របគ់្រង្ំណល់ពនេះ។ 

▪ ម្រគុពទ្ទ្ក៍ផណនាផំញក្ំណល់រួរពរៀបច្ំព ើង កនុងទ្គ្ម្ងទ់្ំនាកទ់្ំនង្កម្ម  ូច្ជាតម្រយឹៈការែសពវែាយជាផខស        
វពី អខូលីៗ តុកាត ព្ៀវពនពរឿងនិទាន ផលបងកំសានត និងររួផតគ្តូវបានពរផច្កចាយឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយតម្ទូ្រទ្្សន ៍
បណាត ញែសពវែាយ្ងគម្ និងការពធវើផ្លទ ងំបោព ើម្ 

▪ ្ិកាា សាលា និងវរគបណតុ េះបណាត លនានា ត្ីពីវធីិសាស្រ ត្ននផញក្ំណល់ និងអតាគ្បពោជនព៍ៅកានស់ាធារណជន 
ររួផតគ្តូវពរបានពរៀបច្ំឱ្យបានពទ្ៀងទាត។់ ពរលបំណង្ំខាន ់ រឺព ើម្បាីនការចូ្លរមួ្ជា្កម្មពៅកនុងយុទ្ធនាការ     
បរសិាា ន ជាពិព្្យុទ្ធនាការពាកព់ន័ធនឹងការគ្របគ់្រង្ំណល់។ 

c. ជំរញុការអនុវតតន៍ ៣ផអ រ តម្រយឹៈការផញក្ំណល់ពៅគ្បភ្ពពៅទី្សាធារណឹៈ ូច្ជា ពៅតម្្ួនសាធារណឹៈ តំបន់
ពទ្្ច្រណ៍ ានធុងផញក្ំរាម្ ្ំណល់រងឹឱ្យបានគ្របគ់្រន់្ គ្ាបស់ាធារណជន។ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញររួបនដការ
តំព ើងធុង្ំរាម្ផញកតម្ទី្តងំសាធារណឹៈពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ កនុងករណីម្និានធុង្ំរាម្ពទ្ រ ឋបាលរាជធានី
ភ្នំពពញ រួរផតជូន ំណឹង ល់គ្បជាពលរ ឋអំពីវធីិពែសងៗ ផ លពួកពរអាច្ផញក្ំណល់រប្់ពួកពរបាន។ ឧទាហរណ៍
ម្នុ្សអាច្ពគ្បើថងព់ណ៌ពែសងៗ ្គ្ាបោ់ក់្ ំណល់ពែសងៗរន ឱ្យពរគ្បម្លូ។ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញកនឹ៏ងែតួច្ពែតើម្ពលើក
ទឹ្កចិ្តតឱ្យសាា បន័សាធារណឹៈ ូច្ជា សាលាពរៀន ទី្ែារ ែារទំ្ពនើប ឱ្យអនុវតតការផញក្ំណល់ និងចាបព់ែើដម្ពច្ញពីទឹ្កចិ្តត
ចូ្លរមួ្រប្់ពកួពរពោយផ្លទ ល់។ 

d. ពលើកកម្ព្់ការផញក្ំណល់ពៅគ្បភ្ព ពៅតម្លំពៅោឋ ន ពោយានកិច្ច្ ហការជាម្យួ្ិបបកម្មផកនច្ន្ំណល់ ព ើម្ប ី
ធានាឱ្យានការគ្បម្ូល្ំណល់ពអតចាយយកពៅផកនច្នព ើងវញិពៅទូ្ទាំងរាជធានី ពោយានកិច្ច្គ្ម្ប្គ្មួ្លពី
រ ឋបាលរាជធានីភ្នំពពញ។ 

 
 
 
 
 
 

របូភាពទី្២៩៖  ម្ ផូ លរហូំរ្ំណល់ / វតាុធាតុព ើម្ ពោយផញកពៅគ្បភ្ព និងការគ្បម្លូ្ំណល់ពអតចាយ 
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េក្ម្មភាពទ្ី២.៣. ការសលើក្ក្ម្ពេក់ារសព្បើព្បាេផ់្សលតិផ្សលផក្នចន 
សោលបំណង 

ពលើកកម្ព្់ការពគ្បើគ្បា្់ែលិតែលផកនច្ន ពោយពលើកទឹ្កចិ្តត ល់ការអភ្វិឌ្ឍគ្បពន័ធសាល កព ម្ េះ្គ្ាបែ់លិតែល       
ផកនច្នព ើងវញិ។  

សាថ នភាពបចចុបបនន 

ពោងតម្របាយការណ៍ ត្ី អំពីការគ្រប់គ្រង្ំណល់រងឹពៅកនុងគ្បពទ្្កម្ពុជា ាន្ំណល់គ្បាណ៨៦ពតន គ្តូវ
បានផកនច្នពរៀងរាល់នថងពៅរាជធានីភ្នពំពញតម្រយឹៈច្រនតផកនច្នពគ្ៅែលូវការ។ កនុងចំ្ពណាម្្ំណល់ផ លបានគ្បម្លូានផត ៣៩.៧
ពតនប ុពណាណ េះ គ្តូវបានពរផកនច្នជាពរៀងរាល់នថងផ លព ម្ើ នឹង ៤,៣% នន្ំណល់ទាំងអ្់ផ លបានបពញ្ចញពចាល។ (ពលាក 
Sethy ឆ្ន ២ំ០១៧) 

▪ ្កម្មភាពផកនច្នភារពគ្ច្ើនពកើតព ើងតម្ផបបគ្បពន័ធម្និែលូវការ ពីពគ្ពាេះការផកនច្នព ើងវញិតម្ផបបែលូវការពនាេះតិច្តួច្
ណា្់ពៅកនុងគ្បពទ្្កម្ពុជា (ានផតគ្កុម្ហ ុនែលិតគ្កោ្ប ពុណាណ េះ) 

• ពៅតម្គ្រួសារ ្ំណល់គ្តូវបានលកព់ៅឱ្យអនកព ើរទ្ិញ្ំណល់ពអតចាយ ផ លព ើរពីែទេះម្យួពៅែទេះម្យួពទ្ៀត 
កនុងតនម្លទាបបំែុត 

• ្ំណល់ផ លគ្បម្លូ បនាទ បម់្កគ្តូវបានលក់្ គ្ាបគ់្បាកចំ់្ពណញតិច្តចួ្ពៅកានឈ់មួញកណាត ល បនាទ បម់្កពរ
កល៏ក់្ ំណល់ជាគ្ទ្ងគ់្ទាយធំៗពៅកផនលងផកនច្នពៅកនុងគ្បពទ្្ជិតខាង  ូច្ជាគ្បពទ្្ពវៀតណាម្ នថ ឬគ្បពទ្្
ា ព ្ីុជាព ើម្។ ្គ្ាបអ់នកពរ ើ្ ពអតចាយ ម្យួរី ូគ្កាម្កំប ុងអាលុយម្ីញ ូ ម្អាច្លក់បាន ០,៣៥ ុលាល រ 
ចំ្ផណកទ្ងផ់ ងម្យួរី ូអាច្លកប់ាន ៣,២ ុលាល រ 

▪ ពៅតម្គ្រួសារ ម្និគ្តូវបានពលើកទឹ្កចិ្តតគ្របគ់្រនព់ ើម្បចំី្ណាយពពលពវលាកនុងការផញក្ំណល់ព ើយ ពីពគ្ពាេះាន
ការពលើកទឹ្កចិ្តតតិច្តចួ្។   

េក្ម្មភាព 
a. កិច្ច្ហការជាម្យួនឹងសាា បន័ជាតិ កនុងការពរៀបចំ្រពគ្ាងសាល ក្ញ្ញ  

បពងាើតរពគ្ាងសាល ក្ញ្ញ ្គ្ាបែ់លិតែលផកនច្នពោយចាតថ់្នន ក ់ និងោកស់ាល កែលិតែលខុ្រន ពៅនឹងែលិតែល
ផ លម្និបានពីការផកនច្ន។ រាល់កញ្ចបែ់លិែលផកនច្ន ររួផតពបាេះគ្តពោយសាល ក្ញ្ញ ពណ៌នបតង ព ើម្បឱី្យផបលកខុ្ពីពរ និងជូន
 ំណឹង ល់អតិថិជន ចំ្ពពាេះពត័ា៌នផ លពាកព់ន័ធនឹងែលិតែល  ូច្ជា ជយួ ទិ្ញរប្់ផកនច្នយកម្កពគ្បើគ្បា្់ជាព ើម្។ 

b. ពលើកកម្ព្់ការពគ្បើគ្បា្់ែលិតែលផកនច្នពីអនកពគ្បើគ្បា្់   

▪ ការកំណតអ់តត្ញ្ញ ណ/ ផណនា/ំ ការពលើកកម្ព្់ពលើែលិតែលកនុងគ្្ុក ផ លបពងាើតពីរប្់ផកនច្នព ើងវញិ 

▪ ការពលើកកម្ព្់ការទិ្ញែលិតែលនបតងតម្រយឹៈការពធវើយុទ្ធនាការែសពវែាយ និងជំរញុអនកពគ្បើគ្បា្់ឱ្យរគំ្ទ្ការពគ្បើ
គ្បា្់ែលិតែលផកនច្នព ើងវញិ 

▪ រគំ្ទ្ែារតម្ែលូវ ឬហាងលករ់ប្់ម្យួទឹ្ក ព ើម្បជំីរញុ ល់្កម្មភាពពគ្បើគ្បា្់រប្់ផកនច្នពៅតម្ទី្ែារ 

c. ព្ច្កតីផណនាអំំពីច្ាបល់ទ្វកម្មសាធារណឹៈែលិតែលនបតង 

ការ ឹកនាំឱ្យានការផ្លល ្់បដូ រទ្ាល ប់កនុងការពគ្បើគ្បា្់ែលិតែល តម្រយឹៈរ ឋបាលរាជធានីភ្នំពពញកនុងកិច្ចរំគ្ទ្ការ
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ពគ្បើគ្បា្់ែលិតែលផកនច្នព ើងវញិ និងែសពវែាយការពគ្បើគ្បា្់ែលិតែលនបតង (ឧទាហរណ៍៖ ការពគ្បើគ្បា្់គ្កោ្ផកនច្ន) រឺ
ជាការអនតរារម្ន ៍ា៍នគ្ប្ិទ្ធភាពកនុងការបពងាើនពលបឿនពលើការពគ្បើគ្បា្់ែលិតែលផកនច្ន។ ច្ាប/់ បទ្បញ្ញតតលិទ្ធកម្មសាធារណឹៈ
អាច្កំណតនូ់វលកាខណឌ / តគ្មូ្វការច្ា្់លា្់ និងបទ្ោឋ នបរសិាា ន។ 

d. វធិានការណ៍ផ្លល ្់បតូរឥរោិបទ្បរុគលរប្់ភារីពាកព់ន័ធ 

▪ យុទ្ធនាការអបរ់ែំសពវែាយ ត្ីពីការជំនួ្ ពលើការពគ្បើគ្បា្់រប្់ផ លម្និអាច្ពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ (ឧទាហរណ៍៖ ថង់
បាល ទ្ិក) ជាម្យួនឹងរប្់ផ លអាច្ពគ្បើព ើងវញិ (ឧទាហរណ៍៖ ថង់គ្កោ្ ឬគ្កណាត់)។ ពលើ្ពីពនេះ រ ឋបាល      
រាជធានីភ្នពំពញររួផតពលើកកម្ព្់រពបៀបរ្់ពៅ គ៏្តឹម្គ្តូវ និង្នស ំ្ ំនច្ ផ លគ្បជាជនពគ្បើគ្បា្់ធនធានឱ្យបានគ្តឹម្
គ្តូវ និងការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិតម្ម្ពធាបាយផ លអាច្ពធវើពៅបាន។ 

▪ ែតល់ភាពាយគ្្ួលកនុងជពគ្ម្ើ្ ផកនច្នព ើងវញិ៖ ព ើម្បពីគ្ជៀតចូ្លទី្ែារែគតែ់គងែ់លិតែលផកនច្នររួផតានកនុងច្រនត ឬ
ទ្គ្ម្ងព់ែសងៗរន ។  ូច្ពលើកព ើងខាងពលើ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញររួផតពលើកទឹ្កចិ្តតឱ្យាន ំពណាេះគ្សាយការផកនច្ន
ផ លានរំនិតនច្នគ្បឌិ្ត។ ពោយានការពលើកទឹ្កចិ្តតពីរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ គ្បជាជននឹងអាច្ទ្ទ្លួបាននូវព្វា
ផកនច្នព ើងវញិផ លានលកាណឹៈទូ្លំទូ្លាយ ផ លពកួពរអាច្ពគ្ជើ្ពរ ើ្ បាន 

▪ បពងើាន្ម្តាភាពការផកនច្ន៖ បណតុ េះបណាត លម្ស្រនតីរោឋ ភ្ិបាល គ្បជាពលរ ឋ និងអនកពាក់ព័នធ ត្ី ពីបពច្ចកវទិ្ាផកនច្ន
្ំណល់ និងការអនុវតតន។៍ 

▪ គ្បពន័ធ្គ្ាបគ់្តួតពិនិតយ និងការវា្់ផវងការរកីច្ពគ្ម្ើន (ពម្ើលជំពូកទី្៥)។ 

៣. េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី៣៖ ការសលើក្ក្ម្ពេក់ារព្គប់ព្គងទ្ីលានចាក្់េរំាម្ព្បក្បសោយ        
ចីរភាពបរសិាថ ន និងការកាត់បនថយផ្សលប៉ាោះពាលស់លើបរសិាថ ន និងជីវភាពរេស់ៅ 

 

េក្ម្មភាពទ្ី៣.១. ការសធវើឱ្យការព្គប់ព្គងទ្ីលានចាក្់េរំាម្ានភាពព្បសេើរស ើង 
សោលបំណង  

ពធវើឱ្យការគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំរាម្បច្ចុបបននគ្បព ើ្រព ើង ល់កគ្ម្តិម្យួ ផ លសាធារណជនទូ្ពៅអាច្ទ្ទ្លួយកបាន  
ព ើម្បធីានានូវ្ុវតាិភាពកម្មករ និងការរមួ្បញ្ចូ លអនកពរ ើ្ ្ំរាម្ពគ្ៅែលូវការចូ្លពៅកនុងគ្បពន័ធគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំណល់។ 

សាថ នភាពបចចុបបនន  

បច្ចុបបនន ទី្លាន្ំរាម្ ពាា កំពុងគ្បតិបតតិការពោយានវធិានការគ្របគ់្រងពៅានកគ្ម្តិពៅព ើយ។ កនុងកំ ុងពពល
ឆ្ន ២ំ០០៩-២០១២ ទី្លានចាក់្ ំរាម្គ្តូវបាន ំពណើ រការជាទី្លានចាក់្ ំរាម្ពាកក់ណាត លផអ រ  បូ កិ ពោយានការផណនាគំ្តឹម្
គ្តូវពីអងគការ JICA ។ ពទាេះបីជាោ ងណាកព៏ោយ បនតិច្ម្តងវាបានកាល យជាទី្លានចាក់្ ំរាម្ចំ្ហរម្យួ ផ លពរចាក់្ ំរាម្
ពចាលពៅកនុងរពតត ពោយម្និគ្តូវបានផបងផច្កពៅតម្គ្បពភ្ទ្្ំណល់ និងម្និានគ្រប ីគ្បចានំថង/តម្កាលកំណត ់ និងម្និ
ានគ្បពន័ធគ្បគ្ពឹតតកម្មទឹ្ក ែ្ុយ ផ លបងាឱ្យានែលប េះពាល់ ល់ទឹ្កពគ្កាម្ ី។ សាា នភាព្ុខភាពអនកពរ ើ្ ្ំណល់ពអតចាយ
រាបរ់យនាក ់ផ លជីវភាពរប្់ពកួពរអាគ្្័យនឹងទី្លានចាក់្ ំរាម្ ា្ិតពគ្កាម្ហានិភ្យ័ ពោយសារផតរម នពគ្រឿងការពារផ្លទ ល់
ខលួន ឬានតិច្តចួ្ ពហើយ្កម្មភាពរកុរកពអតចាយរប្់ពកួពរម្និគ្តឹម្គ្តូវតម្ច្ាប/់រម នការគ្របគ់្រង។ 

ជាធម្មត ្ំណល់រងឹផ លបានបពងាើតពៅរាជធានីភ្នពំពញគ្បាណជាង ៥១,៩% រឺជា្ំណល់ជីវឹៈផ លជាគ្បភ្ពនន



ជាំពរូទើ៤ ផែនោរសរមមភាព 

 

82 | 

 

ការបំពុលពោយកលិន ទឹ្ក្ំអយុ និងឧ្ម័នពម្តន (CH4) ។ ជាលទ្ធែល គ្បជាពលរ ឋជំុវញិទី្លានចាក់្ ំរាម្ផតង្ំផ ងការ
ម្និពពញចិ្តតែងផ រ ខណឹៈានការបំពុលទឹ្កពគ្កាម្ ីតម្រយឹៈទឹ្ក្ំអយុ និងពៅពលើវាលផគ្្ពៅជំុវញិ និងការបពញ្ចញឧ ម្័ន
ែទេះកញ្ច ក់ពៅកនុងបរោិកា្។ បផនាម្ពលើែលប េះពាល់បរសិាា ន ក៏ានការជេះឥទ្ធិពលពលើបញ្ា ្ុខភាពអនកពរ ើ្ ្ំរាម្ផ ល
ពជៀ្ម្និែុតព ើយ។ 

រិតម្ក ល់គ្តឹម្ឆ្ន ២ំ០១៨ពនេះ ពយើងអាច្កត់្ាគ ល់ពឃើញថ្ន ាន្ំពណើ ម្ួយចំ្នួន ត្ី ពីការផកលម្ែទី្លានចាក់
្ំរាម្ពីអនកអភ្វិឌ្ឍនរ៍ពគ្ាងអនតរជាតិម្យួចំ្ននួគ្តូវបានោកព់ ន្ើពៅរ ឋបាលរាជធានី ព ើម្បពីធវើការពិចារណា។ ភារពគ្ច្ើនននពកួ
ពរ បានព ន្ើឱ្យានពរាងច្គ្កែលិតថ្នម្ពលពី្ំណល់ (WtE) ជាជពគ្ម្ើ្ ផ លអាច្្ពគ្ម្ច្បាន្គ្ាបក់ារកាតប់នាយបរាិណ
្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពីទី្គ្កុងពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ (តនម្លបរសិាា ន) និងគ្ពម្ទាងំែលិតថ្នម្ពលកនុងពពលផតម្យួ។  

េក្ម្មភាព 

ការផកលម្ែទី្លានចាក់្ ំរាម្ រឺជា្កម្មភាពចាបំាច្ក់នុងការបពងាើន្តងោ់ននការគ្របគ់្រង្ំណល់កនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ 
ទី្លានចាក់្ ំរាម្នឹងគ្តូវផកលម្ែជាបនតបនាទ ប ់ ពីគ្បតិបតតិការនាពពលបច្ចុបបននផ លគ្្ព ៀងនឹងទី្លានចាក់្ ំរាម្ចំ្ហរ ពៅជា  
ទី្លានចាក់្ ំរាម្ពាកក់ណាត ល្ុវតាិភាព (្គ្ាបទី់្លានចាក់្ ំរាម្ផ លានគ្សាប)់ ពហើយទី្បំែុតពរៀបច្ំជាទី្លានចាក់
្ំរាម្គ្បកបពោយ្ុវតាិភាព និងអនាម្យ័ពពញពលញ (្គ្ាបទី់្លានចាក់្ ំរាម្នាពពលអនារត)។ អនុសា្នផ៍ លបាន
ពរៀបរាបខ់ាងពគ្កាម្ រឺជាវធិានការបនាទ ន់្ គ្ាបទី់្លានចាក់្ ំរាម្បច្ចុបបនន្គ្ាបព់ធវើការពិចារណា និងការអនុវតតនផ៍ លអាច្ 
យកម្កពគ្បើគ្បា្់្គ្ាបទី់្លានចាក់្ ំរាម្នាពពលអនារត (បច្ចុបបនន ា្ិតពៅពគ្កាម្ការ្ពគ្ម្ច្ចិ្តតរប្់រ ឋបាលរាជធានី)។ 
ពោយពហតុថ្ន ទី្លានចាក់្ ំរាម្បច្ចុបបនន នឹងគ្តូវអ្់្ម្តាភាព ដ្ុក្ំរាម្រប្់ខលួន  ូពច្នេះពរគ្តូវពរៀបចំ្ និងពធវើផែនការ្គ្ាប់
កំណតនូ់វទី្លានថមីម្យួពែសងពទ្ៀត (ទី្លានផបបអនាម្យ័)។ 

a. ការចាបព់ែដើម្ព ើងវញិនូវការផថទា ំនិងគ្បតិបតតកិារទី្លានចាក់្ ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ 

ការផកលម្ែអាច្ចាបព់ែតើម្ពីវធិានការចំ្ណាយអ្់តិច្ ផតានរុណភាពខព្់ ជាជាងពគ្បើគ្បា្់បពច្ចកវទិ្ាផ លគ្តូវការ
ធនធានពគ្ច្ើន។ ្តងោ់គ្បតិបតតិការ (SOP) ត្ីពីការារគ្បតិបតតិ និងផថទាទីំ្លានចាក់្ ំរាម្ ររួផតគ្តូវបានពរៀបចំ្ និងអនុវតតឱ្យ
បានលែ។ 

▪ តម្ោនគ្តួតពិនិតយកម្ព្់ទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពជៀ្វាងកំុឱ្យ លួរលំរំនរ្ំរាម្ (្ូម្ពម្ើលឧប្ម្ពន័ធទី្VI) 

▪ ការចាក ី់គ្រប្ំរាម្៖ ទ្ំហ ំនិងការពរៀបចំ្រពតត ចាក់្ ំរាម្ ភាពញឹកញាប ់និងបរាិណ ីផ លគ្តូវយកម្កគ្រប្ំរាម្ 
អាច្្ពគ្ម្ច្បានពោយការវាយតនម្លគ្តឹម្គ្តូវអំពីបរាិណ/ គ្បពភ្ទ្នន្ំណល់ និងកគ្ម្ិតទឹ្កពគ្កាម្ ីជាព ើម្។ 
បទ្ពិពសាធនន៍នគ្បពទ្្ នទ្ពទ្ៀត ផ លានសាា នភាពគ្្ព ៀងរន  អាច្យកម្កពរៀន្ូគ្ត និងអនុវតតបាន 

▪ គ្តួតពិនិតយ និងបនតពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើង ការអនុវតតនក៍ារារចាក់្ ំរាម្ និងបពញ្ចញទឹ្ក ែ្ុយពច្ញពីរថយនតគ្បម្លូ្ំរាម្
្ំណល់រងឹ៖ រថយនតគ្បម្លូ្ំរាម្ចូ្លទី្លានចាក់្ ំរាម្ គ្តូវានសាា នភាពលែ  ូច្ជា៖ ១) ានរំរបផ កគ្របម្និឱ្យ
្ំរាម្ធាល ករ់ាយបា យ ២) ធុង ត្ុកទឹ្ក ែ្ុយ (ពៅខាងពគ្កាម្រថយនត) ម្និគ្តូវពលច្ធាល យ។ ការហូរទឹ្ក ែ្ុយ និងធាល ក់
្ំរាម្រាយបា យ ររួផតបាា រកំុឱ្យពកើតានពៅតម្ែលូវចូ្ល និងពច្ញពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្។ គ្ប្ិនពបើរថយនតគ្បម្លូ
គ្តូវបងាូ រទឹ្ក ែ្ុយពច្ញ ទី្តងំពិព្្្គ្ាបប់ពញ្ចញរូរផតគ្តូវបានពរកំណត់ទុ្ក ព ើម្បចីាក់ទឹ្ក ែ្ុយចូ្លពៅកនុង
អាងទឹ្ក ែ្ុយពោយផ្លទ ល់ 

▪ ពលើកកម្ព្់ឱ្យាន្ាភ រការពារខលួន្គ្ាបក់ម្មករ (PPE) និងអនកពរ ើ្ ្ំរាម្ផ លពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្៖ បនតែតល់
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ជូន ផ្បកពជើង ពគ្សាម្ន  ា ្់ និង្ាភ រការពារពែសងៗពទ្ៀត ពោយឥតរិតនថល្គ្ាបប់រុគលិកទី្លាន្ំរាម្ និងអនក
ពរ ើ្ ្ំរាម្ពគ្បើជាបពណាត េះអា្នន។ ពលើកកម្ព្់សារឹៈ្ំខាន ់ និងពលើកទឹ្កចិ្តតការពគ្បើគ្បា្់ឧបករណ៍ការពារខលួនឱ្យ
បានគ្តឹម្គ្តូវគ្របព់ពលពវលា 

▪ អនុវតតសាកលបងវធីិគ្បម្លូឧ ម្័នពីទី្លានចាក់្ ំរាម្៖ ពោយសារ្ំរាម្ាន្ា្ធាតុ្ំណល់ជីវឹៈគ្បផហលជាង 
៥០% ឧ ម្័នកាបនិូច្ (CO2) និងពម្តន (CH4) នឹងបំភាយពច្ញពីទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពាា កនុងកំរតិម្យួផ លខព្់ 
និងររួឱ្យគ្ពួយបារម្ភ។ ច្ំពពាេះគ្បពន័ធគ្បម្លូឧ ម្័ន ពទាេះបីជាគ្បពភ្ទ្បពញ្ចញពោយធម្មត ឬតម្ការបមូ្គ្តូវានអណតូ ង
គ្បម្លូឧ ម្័នរាយបា យពៅពពញទី្លាន។ វាជាការធម្មតកនុងការបំភាយឧ ម្័នពោយផ្លទ ល់ពៅបរោិកា្ពោយម្និ
ចាបំាច្ឆ់លងកាតក់ារពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្មអីវទាងំអ្់ បពច្ចកពទ្្ពែសងៗពទ្ៀតរមួ្ាន ការ ុតឧ ម្័ន (បពច្ចកពទ្្ចំ្ពហេះ) និង
ការបផម្លងជាថ្នម្ពល (បពច្ចកពទ្្រម នច្ំពហេះ)។ 

 
b. ការពរៀបចំ្ពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធទី្លានចាក់្ ំរាម្ 

▪ បពងាើតគ្បពនធគ័្បម្លូ និងគ្បពន័ធគ្បគ្ពឹតតកម្មទឹ្ក ែ្ុយ៖ ទឹ្កផ លពច្ញពី្ំណល់គ្តូវបានពរពៅថ្ន "ទឹ្ក ែ្ុយ" ។ ទឹ្ក
ែ្ុយ ពៅពពលឆលងកាត់្ ា្ធាតុ្ំណល់ វាទាញយកសារធាតុរងឹរលាយកនុងទឹ្ក ឬអផណត ត បងាជាសារធាតុខាប ់

ផ លាន្ា្ធាតុពុលពគ្ច្ើន។ បច្ចុបបននទឹ្ក ែ្ុយគ្បម្លូែដុ ំពៅតម្ទី្តងំ ីទាបកនុងរពតត ទី្លាន ពហើយជនួកាល
គ្តូវបានបផងវរចូ្លកនុងអាង ត្ុកទឹ្ក ែ្ុយទុ្កឱ្យហតួរងី។ ពោយសារផតអវតតានគ្្ទាបក់ារពារជគ្ាប ទឹ្ក ែ្ុយពនេះ
អាច្គ្ជាបចូ្លកនុង ីផ លានពធវើឱ្យប េះពាល់ ល់គ្បភ្ពទឹ្កពគ្កាម្ ី។ ការផកលម្ែគ្បពន័ធពនេះ គ្តូវផតចាតទុ់្កជាច្ណុំច្
អាទិ្ភាពបំែុត។   

• ចាបព់ែដើម្្ិកាវធីិសាស្រ ដ្ ការអនុវតតនជ៍ា ំណាកក់ាលៗ ព ើម្បនីាមំ្កនូវបពច្ចកពទ្្្ម្គ្្បពៅតម្ម្លូោឋ ន
គ្បម្លូ និងពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្មទឹ្ក ែ្ុយពីទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពាា  និងទី្លានចាក់្ ំរាម្ពែសងៗពទ្ៀតនាពពលអនារត 
ផ លអាច្ការពារែលប េះពាល់អវជិជានពៅពលើ ី ទឹ្កពគ្កាម្ ី និងែលូវទឹ្កពែសងៗពទ្ៀត 

គ្បពន័ធគ្បម្លូឧ្ម័នអកម្ម៖ ពគ្បើអណតូ ងគ្បម្លូឧ ម្័ន ផ លគ្តូវ
បានពរសាគ ល់ែងផ រថ្ន ជាអណតូ ងទាញយកឧ្ម័ន។ អណតូ ង
គ្បម្លូយកឧ ម្័ន ជាធម្មតគ្តូវបាន ំព ើងពោយទុ្ពោជរ័ ាន
រនធជំុវញិ ពហើយគ្តូវបានតំព ើងបញ្ឈរពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្រហូត
 ល់ជពគ្ៅចាបពី់ ៥០% ពៅ ៩០% ននកគ្ា្់្ំណល់។ ជា   
ធម្មតអណដូ ងបញ្ឈរគ្តូវបាន ំព ើងបនាទ បពី់ ឬផែនកខលេះននទី្លាន
ចាក់្ ំរាម្ គ្តូវបានពរបិទ្ ំពណើ រការ។ 
ទឹ្ក្ំអយុទី្លានហូរឆលងកាត់្ ំរាម្ ្ំណល់រងឹទាងំអ្់ ទាងំ 
្ំណល់រលាយ ឬ្ំណល់ានសារធាតុកពម្ទច្កម្ទ ី ពហើយជា
ញឹកញាបព់រពឃើញវាាន្ា្ធាតុពុល។  
បច្ចុបបននទឹ្ក្ំអុយទី្លានបានគ្បម្ូលែដុ ំម្កពីតម្តំបនទំ់្នាបនានាននទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ ពហើយជួនកាលគ្តូវបាន
បផងវរចូ្លកនុងគ្្េះទឹ្ក្គ្ាប់ទុ្កឱ្យហួត។ ពោយសារផតអវតតានននគ្្ទាបព់ៅ  ្ូ គ្កាល អាច្ពធវើឱ្យទឹ្ក្ំអុយ        
ទី្លានម្យួចំ្ននួអាច្គ្ជាបចូ្លពៅកនុងគ្បពន័ធទឹ្កពគ្កាម្ ីបាន។ 

បំពងព់ម្គ្បម្ូលឧ្ម័ន 
បំពងព់ចាេះរនធ 
គ្បម្ូលឧ្ម័ន 

គ្្ទាប់
នែទ ី 

គ្្ទាប់
រគ្ម្ប ី 
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• ពរៀបចំ្ពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធ្គ្ាបប់ងាូរទឹ្ក្ំអយុពីឡានគ្បម្លូ្ំរាម្ 

• សាង្ងគ់្បពន័ធគ្បឡាយជំុវញិទី្លានចាក់្ ំរាម្ ព ើម្បគី្បម្លូទឹ្ក្ំអយុពីទី្លាន ពហើយ ដ្ុកវាពៅកនុងអាងទឹ្ក
្ំអយុ ពជៀ្វាងបងាូរវាពៅកនុងគ្បឡាយ ឬគ្បពន័ធែលូវទឹ្កន ទ្ពទ្ៀត 

▪ ពរៀបចំ្នូវទី្តងំែដល់ថ្នន ំ្ ងាូវពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ 

▪ ពគ្ងីកនែទ ីពី្ចាក់្ ំរាម្ ព ើម្បពីលើកកម្ព្់្ុវតាិភាពបរុគលិក និងអនកពរ ើ្ ្ំណល់ពអតចាយកានផ់តគ្បព ើ្រព ើង 

▪ ផ្លល ្់បដូរពគ្រឿងច្គ្កធុនធងន ់(ា ្ីុនជីកកកាយ និងា ្ីុនរញុ្ំរាម្) ព ើម្បគី្ប្ិទ្ធភាពគ្បតិបតតិការពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ 

c. ពរៀបចំ្ការផ្លល ្់បតូរពឆ្ព េះពៅរកការផញក្ំណល់៖ 
ពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពាា  ានកផនលងសាកលបងម្យួ្គ្ាបផ់ញក្ំណល់ជីវឹៈ និងយកពធវើជីកំប ុ្ ។ បច្ចុបបននទី្តងំ

ពនេះម្និាន្កម្មភាពពទ្ ឬាន្កម្មភាពម្តងាា ល។ ការពរៀបចំ្បពងាើតសាា នីយផកនច្ន្ំណល់ម្យួពពញពលញ (Material 
Recovery Facility) រឺជាអវីផ លពរច្ងប់ាននាពពលខាងម្ខុ ប ផុនតជាបនាទ ន ់ពរររួពរៀបច្ឱំ្យានទី្តងំសាម្ញ្ញម្យួ្គ្ាបអ់នក
ពរ ើ្ ្ំរាម្ ព ើម្បផីញក្ំណល់ពអតចាយ។ អនកពរ ើ្ ្ំរាម្អាច្ផបងផច្កពៅជាពគ្ច្ើនគ្កុម្្គ្ាបព់ធវើការផ្លល ្់បដូរពវនរន ។ (្ូម្
ពម្ើល្កម្មភាពទី្៣.៣ ការ្ហការជាម្យួវ ិ្ ័យពគ្ៅគ្បពន័ធ)  
d. ទាកទ់ាញអនកឯកពទ្្ និងពគ្ងឹងធនធានម្នុ្ស្គ្ាបក់ារគ្របគ់្រងទី្លាន 

កសាង្ម្តាភាពកនុងការគ្របគ់្រងទី្លាន ល់គ្របប់ុរគលិកទី្លានចាក់្ ំរាម្ទាងំអ្់ ពោយពគ្បើគ្បា្់នូវធនធាន
ជំនយួឧបតាម្ភពីកនុងគ្្ុក និងអនតរជាតិ ផ លរមួ្ាន ូច្ជា៖ 

▪ កំណត់្ ម្តាភាពបពច្ចកពទ្្បច្ចុបបននរប្់បុរគលិកពធវើការពៅកផនលងចាក់្ ំរាម្ និងកំណតច់្ំណុច្ផ លគ្តូវផកលម្ែ 
និង្ម្តាភាពខលេះពទ្ៀតផ លគ្តូវការ (ផបបពិពណ៌នា និងកគ្ម្តិ) 

▪  ឹកនាបំរុគលិកចូ្លរមួ្ វរគបណតុ េះបណាត ល និងការពធវើទ្្សនកិច្ច្ិកាពៅម្លូោឋ នទាងំកនុងតំបន ់និងអនដរជាតិ ពោយ
ានផែនការពប្កកម្មច្ា្់លា្់ លទ្ធែល និងការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវ ្គ្ាបក់ារអនុវតតនព៍ច្ញពីការ្ិកាពរៀន្ូគ្ត 

▪ ផ វ្ងរក និងព ន្ើ្ំុជំនយួបពច្ចកពទ្  ្ពីាច ្់ជំនយួអនតរជាតិ (អងគការ JICA ធនាររអភ្វិឌ្ឍនអ៍ា្ីុ និងសាា បន័ នទ្ពទ្ៀត) 
កនុងការផ្លល ្់បតូ រឯកពទ្្ ព ើម្បជីួយ ្ គ្មួ្ល ល់ការពែទរចំ្ពណេះ ឹង ត្ីពីទិ្ ឋភាពជាកផ់ ត្ងននការគ្របគ់្រងទី្លាន 

▪ ពរៀបចំ្កម្មវធីិកម្ម្ិកាពៅសាកលវទិ្ាល័យបពច្ចកពទ្្នានារប្់កម្ពុជា (ITC, RUPP ជាព ើម្) ព ើម្បទីាក់ទាញ
ពទ្ពពកា្លយវយ័ពកមង ពធវើការារទាកទ់្ងពៅនឹងការនច្នគ្បឌិ្តផ លពាកព់ន័ធនឹងទី្លានចាក់្ ំរាម្/ បញ្ា គ្បឈម្ផែនក
រច្នា្ម្ពន័ធ/ បរសិាា ន 

e. ផកលម្ែឧបករណ៍ និងវធីិសាស្រ ត្កតគ់្តបរាិណ្ំណល់ 

▪ ការកតគ់្តបរាិណ្ំណល់ពៅទី្លានចាក់្ំរាម្ពៅរាជធានីភ្នពំពញ គ្តូវបានអនុវតតតងំពីឆ្ន ២ំ០០៣ ផ លនាឱំ្យ
ានភាពពជឿជាកខ់ាល ងំពលើបរាិណ្ំរាម្យកម្កចាកព់ចាល។ ការពគ្បើគ្បា្់ និងការវភិារទិ្នននយ័ផ លបានកតគ់្ត
ទុ្ក ា្ិតពៅកនុងកគ្ម្តិអបបរា ពោយសារទ្ិនននយ័គ្តូវកតព់ោយន  ពហើយគ្តូវបានរកាទុ្កពៅនឹងកផនលងពោយពគ្បើ 
Microsoft Access ។ បច្ចុបបននការោិល័យគ្របគ់្រងទី្លានរប្់សាលារាជធានីភ្នំពពញកំពុងអនុវតតកម្មវធិីែទុក
ទិ្នននយ័ ផ លរម នផ នកំណត ់ឬ cloud based system ្ គ្ាបក់តគ់្ត និងរកាទិ្នននយ័ពីបរាិណ្ំណល់ចូ្ល។ 
គ្បពន័ធថមីពនេះ ពរអាច្តម្ោនបរាិណ្ំណល់ពៅតម្ពពលពវលាជាកផ់ ត្ង និងបាា ញទិ្នននយ័្ំណល់គ្តឹម្គ្តូវ
តម្ថ្នន កខ់ណឌ /្ាា ត ់
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f. ការតម្ោនគ្តួតពិនិតយពហតុប េះពាល់បរសិាា ន និង្ុខភាព 

▪ ពធវើការ្ិកាពលើការបំពុលទឹ្ក និង ី 

▪ ពធវើការ្ិកា ពលើែលប េះពាល់ពលើ្ុខភាពននគ្បតិបតដិការចាក់្ំរាម្ពៅពលើអនកជិតខាង កម្មករចាក់្ ំរាម្ និងអនក
ពរ ើ្ ្ំណល់ពអតចាយ។ 

 

ការបា៉ា ន់សាម នការបភំាយឧេមន័ផ្សទោះក្ញ្ចក្់ និងការបំពុលបរោិកាេរយៈសពលែល ី(SLCP)  
សៅទ្ីលានចាក្់េរំាម្ដសង្កក  រាជធានភី្នំសពញ 

ទី្លានចាក់្ ំរាម្ពៅទូ្ទាងំពិភ្ពពលាក បាននិងកំពុងរមួ្ចំ្ផណកបំភាយឧ ម្័នែទេះកញ្ចកោ់ ងពគ្ច្ើនកនុងចំ្ពណាម្ែលប េះ
ពាល់អវជិជានពែសងៗពទ្ៀតពលើបរសិាា ន តម្រយឹៈការបពងាើត្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជន (MSW) កនុងកគ្ម្តិធំបំែុតទី្៣ តម្រ
យឹៈការបំភាយឧ ម្័នពម្តនផ លពកើតពច្ញពី្កម្មភាពម្នុ្ស។  
ពោយផែែកពលើសាា បន័ទំ្នាកទំ់្នងជាតិ ំបូងរប្់កម្ពុជាគ្បចាពំៅអងគការ្ហគ្បជាជាតិ ពៅនឹងអនុ្ញ្ញ គ្កបខណឌ
្ហគ្បជាជាតិ ត្ីពីការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ (UNFCCC) ពៅឆ្ន ២ំ០០០ វ ិ្ ័យ្ំណល់បានរមួ្ច្ំផណកគ្បាណ 
១% ច្ំពពាេះការបំភាយឧ្ម័នែទេះកញ្ចក់្ របុរប្់គ្បពទ្្ ផ លរមួ្ច្ំផណកជាង ២២៩.០០០ពតន CO2eq កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 
វាជាការបា នគ់្បាណ ំបងូម្យួ ផ លគ្តូវបពរចាតទុ់្កថ្នជាការ្នមតព់ៅពគ្កាម្បរាិណជាកផ់ ត្ងពោយសារបញ្ា  "ការ
គ្បម្លូទិ្នននយ័ម្និពទ្ៀងទាត ់និងការខវេះទិ្នននយ័" រឺជាឧប្រគ្គ្ាបក់ារបា នស់ាម នការបំភាយពនេះឲ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ។ 
ការ្ិកាម្យួរប្់អនកគ្សាវគ្ជាវ Hoklis និងគ្កុម្ហ ុន Sharp (ឆ្ន  ំ២០១៤) បានរណនាការបំភាយឧ ម្័នែទេះកញ្ចកពី់
ទី្លានចាក់្ ំរាម្ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ថ្នានចំ្ននួ ៣៣១.៤០០ ពតន CO2eq កនុងម្យួឆ្ន ។ំ ការបា នស់ាម នឯករាជយ
 នទ្ពទ្ៀតពីវទិ្ាសាា នបពច្ចកវទិ្ាកម្ពុជា បានបាា ញថ្នការបំភាយឧ ម្័នែទេះកញ្ចក់្ របុ ផ លទាកទ់្ងពៅនឹងការចាក់
ពចាល្ំណល់រងឹពៅទី្លាន ពាា  រាជធានីភ្នពំពញានចំ្ននួគ្បផហល ២៨៣.៥៨៤ ពតន CO2eq កនុងម្យួឆ្ន ។ំ ខណឹៈ
ពពលផ លវាពិបាកកនុងការនិោយោ ងច្ា្់ថ្នពតើតពួលខម្យួណា ផ លគ្តឹម្គ្តូវបំែុតពនាេះណា្់ ផតអនកអាច្កត់
្ាគ ល់បានថ្ន ការបា នគ់្បាណពនេះ រឺានតពួលខគ្បហាកគ់្បផហលរន ។  
ឧ ម្័នម្ា ងផ លចូ្លរមួ្ពៅកនុងបំភាយឧ ម្័នែទេះកញ្ចកព់ៅទី្លានចាក់្ ំរាម្រឺ ឧ ម្័នពម្តន (CH4) ផ លគ្តូវបាន
បពងាើតព ើងពី្ំណល់្ររីាងគផ លពុកែុយ។ ពម្តន រឺជាឧ ម្័នែទេះកញ្ចក ់ ផ លានអនុភាពខាល ងំជាងឧ ម្័នកាបនិូក 
២៥ ង។ គ្បភ្ពឧ ម្័នែទេះកញ្ចក ់ ពីវ ិ្ ័យគ្របគ់្រង្ំណល់ រមួ្បញ្ចូ លការបំភាយឧ ម្័នកាបនិូក (CO2) ផ លបាន
បពញ្ចញតម្រយឹៈ្ំណល់ ក ូ៏ច្ជាការ ឹកជញ្ជូ ន្ំណល់ជាព ើម្។ ការបំភាយពែសងពទ្ៀត រមួ្ានកាបនូពមម  (BC) 
ផ លបានម្កពីការ ុតពៅទី្ចំ្ហរ។ កាបនូពមម  (BC) គ្តូវបានពរចុ្េះបញ្ជ ីជាសារធាតុពុលបរោិកា្ខលី SCLP ពហើយក៏
គ្្ូបយកពនលឺគ្ពេះអាទិ្តយផ លរមួ្ចំ្ផណក ល់ឥទ្ធិពលែទេះកញ្ចកែ់ងផ រ។ 
កលិនអាគ្កកព់ៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ រឺបណាត លម្កពីធាតុែសនំនឧ ម្័ន  ូច្ជា ពម្តន អាម្ ញូាក ់និងអុីគ្ ូផ្ន  ្ុលហាវ ត។ 
ពម្តន រឺានភាពាយឆ្បពឆេះ និងកំហាបខ់ព្់អាច្ែទុេះបាន ផ លអាច្បងាពគ្រេះថ្នន ក ់ល់បរុគលិកពៅទី្លានចាក់
្ំរាម្ និង្ហរម្នផ៍ លរ្់ពៅជិតៗពនាេះ។ ការបំភាយឧ ម្័នពម្តនពីទី្លានចាក់្ ំរាម្ រឺជាការបាតប់ងឱ់្កា្
កនុងការគ្បម្លូ និងពគ្បើគ្បា្់ធនធានថ្នម្ពល ៏្ ំខានម់្យួពនេះ។ វធីិគ្បម្លូពម្តនអកម្ម និង្កម្មគ្តូវបានពគ្បើ ព ើម្ប ី
គ្របគ់្រងែលប េះពាល់ននឧ ម្័នែទេះកញ្ចកពី់ទី្លានចាក់្ ំរាម្។ ពៅកនុងគ្បពន័ធគ្បម្លូឧ ម្័នអកម្ម អណតូ ងគ្បម្លូយក
ឧ្ម័នជយួ បនាយ្ាព ធឧ ម្័ន និងបពញ្ចញឧ ម្័នពម្តនពច្ញពីរពតត ចាក់្ ំរាម្។ 
ពៅបណាត គ្បពទ្្អភ្វិឌ្ឍន ៍ បពច្ចកវទិ្ាគ្របគ់្រង្ំណល់ ពោយផគ្បកាល យឧ ម្័នពៅថ្នម្ពល (ថ្នម្ពលពី្ំណល់) 
ពោយពរទាញឧ ម្័នពម្តនពីកផនលងចាក់្ ំរាម្ពហើយពគ្បើវា ព ើម្បបីពងាើតអរគិ្នីសាែ ត។ 
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សោលបំណង 

ឆដ្ើម្ប ៊ីឆធវើឱ្យរបឆសើរឆឡើងនូវធនធានហិរញ្ញ វតា  សរមាបរ់បពន័ធរគបរ់គងសាំណល់ឆៅទ៊ីលានរបកបឆោយនិរនតរភ្នព។ 

សាថ នភាពបចចុបបនន 
បច្ចុបបនន ទ្ីលានតគ្មូ្វឱ្យបង់នថល្ំណល់ច្ំនួន ០,៧៥ ុលាល រអាម្រកិ ្គ្ាប់្ំណល់ម្យួពតនផ លយកម្កចាក។់ 

ពទាេះជាោ ងណាកព៏ោយ ការ្ិកាបានពលើកព ើងថ្នការគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំរាម្គ្បកបពោយចី្រភាពបរសិាា ននឹងតគ្មូ្វឱ្យ
ានការបពងាើននថលផ លគ្តូវបង។់ ម្ា ងពទ្ៀត គ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្បានពនារពពលបងន់ថលចាក់្ ំណល់ចាបត់ងំពីផខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ម្កពោយសារម្និានម្លូនិធិគ្របគ់្រន។់ ការម្និទូ្ទាតព់នេះពៅផតបនតរហូត ល់ផខកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៨ ពបើពទាេះបីជាានការព ន្ើ
្ំុម្តងពហើយម្តងពទ្ៀតពីរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ្គ្ាបក់ារទូ្ទាតក់ព៏ោយ។ 

េក្ម្មភាព 
a. ជំហានទី្ម្យួ រឺពរៀបច្ំការបា ន់សាម នពលើចំ្ណាយទូ្ពៅម្យួ ្គ្ាបក់ារគ្រប់គ្រងគ្បកបពោយនិរនតរភាពបរសិាា នរប្់        

ទី្លានកនុងវ តជីវតិទាងំម្លូរប្់វា ពោយរាបប់ញ្ចូ លទាងំតនម្ល្គ្ាបក់ារបិទ្ទី្លាន ការផថរកា និងការគ្តួតពិនិតយពគ្កាយ
ការបិទ្ ការសាង្ងក់ផនលងចាក់្ ំរាម្ថមី បនាទ បពី់ការបិទ្ទី្លានចា្់។  

b. បពងាើននថលព្វាទី្លាន ព ើម្បពីឆលើយតបនឹងតគ្មូ្វការហិរញ្ញ វតាុ ផ លបានបញ្ជ កព់ោយ្កម្មភាពខាងពលើ។ អគ្ត្ម្គ្្ប 
អាច្គ្តូវបានកំណតព់ោយផែែកពលើការច្ំណាយ្របុផ លបានបា នស់ាម ន និងកតត ពាកព់័នធពែសងពទ្ៀត ូច្ជា ្ម្តាភាព
ហិរញ្ញ វតាុរប្់អនកផ លនាយំក្ំណល់ម្កចាក។់ ការពិពគ្រេះពោបល់ជាម្យួអនកបងន់ថលព្វា (គ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំណល់) 
នឹងគ្តូវបានពធវើព ើងពៅកនុងការកំណតអ់គ្តម្យួ តម្ការយល់ ឹង និងកិច្ច្ហការរប្់ពកួពរ។ ទាកទ់្ងនឹងយុទ្ធសាស្រ ត្
ផញក្ំណល់ (្ូម្ពម្ើលផែនក្កម្មភាពទី្២) អគ្តខុ្រន អាច្គ្តូវបានអនុវតតចំ្ពពាេះ្ំណល់ច្គ្មុ្េះ (អគ្តខព្ ់ជាង) និង
្ំណល់ផ លបានផញក  ) អគ្តទាប (ព ើម្បជំីរញុការផញក និង/ ឬអាគ្្័យពលើគ្បភ្ព/ គ្បពភ្ទ្្ំណល់ (លំពៅោឋ ន និង
ពាណិជជកម្ម) ឧ្ាហកម្ម ្ំណល់តម្សាា បន័) ។  

• គ្បពន័ធគ្បម្លូឧ ម្័នផបប្កម្ម គ្តូវបានពរចាតទុ់្កថ្នជាម្ពធាបាយានគ្ប្ិទ្ធភាពបំែុតកនុងការ
គ្បម្លូឧ ម្័នទី្លានចាក់្ ំរាម្។ គ្បពន័ធគ្បម្លូែដុ ំឧ ម្័ន្កម្ម ពធវើព ើងពោយា ្ីុនបឺត ឬបមូ្
ឧ ម្័នពីរពតត គ្បម្លូឧ ម្័ន។ ការពធវើផបបពនេះនឹងតគ្មូ្វឱ្យានការវនិិពោរោ ងពគ្ច្ើនពៅពលើគ្បពន័ធ
ទុ្ពោ វា នបិទ្ពបើក និងគ្តូវពរៀបចំ្តំព ើងពៅ ំណាកក់ាល ំបងូននផែនការអភ្វិឌ្ឍទី្លានចាក់្ ំរាម្។ 

 

ទ្ីលាន
ចាក្់េរំាម្ 
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c. ការផបងផច្កថវកិាគ្បចាឆំ្ន រំប្់គ្កុង រួរគ្តូវបានពិចារណា្គ្ាបក់ារគ្រប់គ្រងទី្លាន និងការបពងាើនគ្ប្ិទ្ធភាពទី្លាន
បផនាម្ពៅពលើតនួាទី្ជាទី្តងំចាក់្ ំរាម្។ ្គ្ាបជ់ពគ្ម្ើ្ ហិរញ្ញបបទានសាធារណឹៈពែសងពទ្ៀត ូច្ជា ម្លូបគ្តសាធារណឹៈ 
ម្ូលនិធិ្ហរម្ន ៍និង/ ឬរំនិតែតួច្ពែតើម្ែតល់ហិរញ្ញ បបទានឯកជន (PFI) និង/ ឬភាពជាន រូសាធារណឹៈ និងឯកជន 
(PPP) កអ៏ាច្យកម្កពគ្បើែងផ រ។  

d. ការរកាកំណតគ់្ត្ំណល់ចូ្លឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ រឺានសារឹៈ្ំខានែ់ងផ រកនុងការែតល់នូវពត័ា៌នគ្បភ្ព្ំខាន់្ គ្ាប់
ការពធវើព្ច្កតី្ពគ្ម្ច្ចិ្តតផែនកហិរញ្ញ វតាុ ូច្ជា ការរណនាអាយុកាលរប្់ទី្លានចាក់្ ំរាម្ផ លពៅ្ល់។ (្ូម្ពម្ើល
្កម្មភាពផែនកទី្៣.១. - d និងផែនកទី្៥ ដ្ីពីការគ្របគ់្រងទិ្នននយ័។)   

 
េក្ម្មភាពទ្ី៣.៣. េហការជាម្ួយអនក្ពាក្់ព័នធ 

សោលបំណង 

្ហការ និងោកប់ស្រញ្ជ បនូវវ ិ្ ័យ្ំណល់ពគ្ៅែលូវការពៅកនុងគ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់ម្យួឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ។ 
សាថ នភាពបចចុបបនន 

បច្ចុបបនន អនកពាកព់ន័ធ្ ំខាន់ៗ កនុងរហូំរ្ំណល់ ទិ្នននយ័្ំណល់ និងទំ្ហំននព្ ឋកិច្ចទាកទ់្ងនឹងវ ិ្ ័យផកនច្ន្ំណល់
ពគ្ៅែលូវការ (អនកគ្បម្លូ្ំរាម្ អនកគ្បម្លូទិ្ញពអតចាយកនុងគ្ទ្ងគ់្ទាយតូច្ៗ អនកលក់្ ំណល់/ អនកនាពំច្ញ) ម្និគ្តូវបានពរ
យល់ច្ា្់ពទ្។ អនកពរ ើ្ ្ំណល់ពអតចាយបានចូ្លរមួ្ចំ្ផណកោ ងធំពធងចំ្ពពាេះគ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់ពៅកនុងទី្គ្កុង តម្រយឹៈ
្កម្មភាពផកនច្នធនធានព ើងវញិ ផ លពរម្និ្ូវឱ្យតនម្ល និងពម្ើលរលំងពី្កាត នុពលរប្់ពកួពនាេះពទ្។ កិច្ចការពារ្ុខភាព
រប្់កម្មករកជ៏ាកងវល់ម្យួពែសងពទ្ៀតែងផ រ។ (្ូម្ពម្ើលឧប្ម្ពន័ធទី្ VI) 

េក្ម្មភាព 

a. ពរៀបចំ្កនុងខណឹៈអនតរកាល ព ើម្បពីឆ្ព េះពៅរកការផញក្ំណល់។  ្ូម្ពម្ើល្កម្មភាពទី្៣.១. c  
b. ្គ្ាបផ់ែនការរយឹៈពពលម្ធយម្ និងរយឹៈពពលផវង្គ្ាបក់ារ្ហការ ឬការពធវើ្ាហរណកម្មវ ិ្ ័យពគ្ៅែលូវការអាច្ចាប់

ពែតើម្ពរៀបចំ្ឯកសារ និងទ្ទ្លួសាគ ល់ការចូ្លរមួ្ចំ្ផណករប្់វ ិ្ ័យផកនច្ន្ំណល់ពគ្ៅគ្បពន័ធពនេះពៅកនុងការគ្របគ់្រង្ំរាម្
្ំណល់រងឹរប្់ទី្គ្កុង។ ការ្ិកា និងបទ្ពិពសាធនពី៍បណាត គ្បពទ្្ នទ្ពទ្ៀតបានបាា ញថ្ន ការចូ្លរមួ្ចំ្ផណកននវ ិ្ ័យ
ពគ្ៅែលូវការកនុងការកាតប់នាយចំ្ណាយគ្របគ់្រង្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជន ការចំ្ណាយពលើបរសិាា ន ការកាតប់នាយភាពគ្កីគ្ក 
ការបពងាើតការារ និងការចំ្ណាយពលើ្ុខភាពគ្តូវផតរិតរូរ្គ្ាប់្ ាហរណកម្មម្យួពនេះ។ ព ើម្បឱី្យាននិរនតរភាព 
ម្ ផូ លននការពធវើ្ ាហរណកម្មគ្តូវផតបពងាើតពោយានតពួលខច្ា្់លា្់ ព ើម្បឱី្យ ឹងថ្ន ការចំ្ណាយ និងអតាគ្បពោជន៍
ផ លទ្ទ្លួបាន ា្ិតពៅយូរអផងវង 

c. ការអនុវតតនយុ៍ទ្ធនាការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង ដ្ីពីវ ិ្ ័យផកនច្ន្ំណល់ពគ្ៅគ្បពន័ធ ឱ្យពរបាន ឹងថ្នវ ិ្ ័យពនេះានសារឹៈ
្ំខាន ់ព ើម្បឱី្យឥរោិបថសាធារណជនច្ំពពាេះ្កម្មភាពនានាននវ ិ្ ័យពគ្ៅែលូវការពនេះកានផ់តលែគ្បព ើ្រព ើង  

d. ពរៀបចំ្វ ិ្ ័យផកនច្ន្ំណល់ពគ្ៅែលូវការ ឱ្យកាល យជាវ ិ្ ័យែលូវការ  
 រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញអាច្ជំរញុការពធវើ្ាហរណកម្មវ ិ្ ័យពគ្ៅែលូវការតម្រពបៀបពែសងៗរន ាន ូច្ជា៖ ទ្ទ្ួលសាគ ល់

អនកពរ ើ្ ្ំណល់ពអតចាយជាអនកព ើរតួនាទី្ោ ង្ំខានព់ៅកនុងផខសច្ាវ កផ់កនច្នព ើងវញិ  អភ្វិឌ្ឍនក៍ម្មវធីិផញក្ំរាម្ពៅ
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គ្បភ្ព ទ្ទ្លួសាគ ល់ និងែតល់ការពលើកទឹ្កចិ្តត ល់វ ិ្ ័យផកនច្ន្ំណល់ពគ្ៅគ្បពន័ធតម្រយឹៈការអនុពគ្រេះពនធ និង្ម្បទាន
ពែសងៗ។ ការបពងាើតគ្កុម្គ្បឹកា ឬពវទិ្កាផ លានតំណាងព ម្ើរន ននអនកពរ ើ្ ពអតចាយ ឈមួញ និងរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ។ 
ចុ្េះបញ្ជ ីអនកព ើរពរ ើ្  និងអនកទិ្ញ្ំណល់ពអតចាយច្ល័តទាងំអ្់  ពហើយផ វ្ងរកវធីិព ើម្បែីតល់នូវរបប្នតិ្ុខ្ងគម្។ 
បពងាើតគ្កបខណឌ ច្ាប់ និងពរលនពោបាយច្ា្់លា្់្គ្ាប់្ាហរណកម្មវ ិ្ ័យ្ំណល់ពគ្ៅគ្បព័នធ។ ពលើក
កម្ព្់សាា បន័វ ិ្ ័យពគ្ៅគ្បពន័ធកនុង ំពណើ រការចុ្េះកិច្ច្នាតម្រយឹៈការ្គ្មួ្លលកាខណឌ កិច្ច្ នា។ ែតល់គ្បាកក់ម្ច ីផ ល
ានអគ្តការគ្បាកទ់ាប ល់សាា បន័ពគ្ៅគ្បពន័ធ ផ លផ្វងរកការព ញនថល និងកិច្ច្នា។ ពែទរ/ែតល់ព្វាគ្បម្លូ្ំណល់ 
និងការផកនច្ន្ំណល់្គ្ាប់្ ហគ្រ្ពគ្ៅែលូវការ ខាន តតូច្ និងម្ធយម្។ រកា ីបគ្មុ្ងទុ្ក្គ្ាបផ់ែនការអភ្វិឌ្ឍនត៍ម្
ផបបវមិ្ជឈការ្ំណល់ជីវឹៈ រកាទី្តងំបគ្មុ្ង្គ្ាបទី់្តងំការផកនច្ន្ំណល់ ទី្តងំផញក្ំរាម្ ទី្តងំ ត្ុកពអតចាយ និង
ទី្តងំែលិតកម្មពាកក់ណាត ល្ពគ្ម្ច្។ ែដល់ឥណទានព ើម្បជីយួ កនុងការកសាងពរាងផ លាន្ុវតាិភាព និងរងឹា ំ និង    
ែតល់លទ្ធភាព ឹកជញ្ជូ នពៅកានទី់្ែារ (ែលូវថនល់)។ ធានាម្និឱ្យទ្ទ្លួរងពីការពិនយ័ និងយកថវកិាខុ្គ្បគ្កតី។ ែតល់ព្វា
រគំ្ទ្ផែនកបពច្ចកពទ្្កនុងការអភ្វិឌ្ឍបពច្ចកវទិ្ា និង ំពណើ រការឧ្ាហកម្ម។ 

e. ការបញ្ចូ លអនកផកនច្ន្ំណល់ពគ្ៅគ្បព័នធពៅកនុងគ្បព័នធគ្បម្ូល្ំរាម្ននរ ឋបាលរាជធានីភ្នំពពញ។ វធិានការនានាអាច្រមួ្
បញ្ចូ លគ្បព័នធចុ្េះបញ្ជ ី  និងការអនុញ្ញ ត ព ើម្បអីាច្តម្ោន ឬោក់កំហិតពៅពលើលទ្ធភាពពច្ញ-ចូ្លពរ ើ្ ្ំណល់         
ពអតចាយ កនុងនាម្ជាបុរគលិកននម្ណឌ លនកនច្ន្ំណល់ ផ លអាច្បពងាើតព ើងពៅទី្លានចាក់្ំរាម្ ពោយែតល់ពគ្រឿង
បរកិាា រ្ុវតាិភាពផ្លទ ល់ខលួន និងវធិានការអនុវតតនព៍ែសងៗែងផ រ។ 

  ៤. េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី៤៖ ការព្គប់ព្គងរហូំរេណំលព់ិសេេ  

េណំលព់ិសេេទ្ី១៖  េណំលេ់ណំង់
 

 
េក្ម្មភាពទ្ី៤ . ១.  ការបសងកើតព្បព័នធព្គប់ព្គងទ្ិននន័យ 
សោលបំណង 

ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការគ្បមូ្លទិ្នននយ័តម្រយឹៈ្ាវ ករុ់ណតនម្ល្ំណល់ពីការបពងាើត ការគ្បម្ូល ការពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្ម និង
ការទុ្កោកចុ់្ងពគ្កាយ ព ើម្បគី្របគ់្រង្ំណល់្ំណងឱ់្យបានកានផ់តលែគ្បព ើ្រ។ 

សាថ នភាពបចចុបបនន 

វ ិ្ ័យ្ំណងព់ៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញានការរកី ុេះោលោ ងខាល ងំ ប ផុនតពៅពំុទានា់ន ា្ិតិែលូវការបាា ញ អំពីបរាិណ
្ំណល់្ំណង់ផ លបានបពងាើតពៅកនុងរាជធានីភ្នំពពញ ក៏ ូច្រន គ្បព័នធទិ្ននន័យបញ្ជ ក់ថ្នកផនលងណា្ំណល់ទាំងពនេះគ្តូវ
បានពរពបាេះពចាលផ រ។ ខណឹៈផ លទី្គ្កុងបនតរកីច្ពគ្ម្ើន និងានបទ្ពិពសាធនព៍លើវ ិ្ ័យអច្លនគ្ទ្ពយធំៗកានផ់តពគ្ច្ើន វាជាការ
ចាំបាច្់គ្តូវានគ្បព័នធែលូ វការម្ួយ ផ លានផច្កតួនាទី្ បទ្បញ្ញ តតិច្ា្់លា្់ និងគ្បព័នធគ្បម្ូលទិ្ននន័យ្គ្ាប់្ំណល់
្ំណង។់ 

េក្ម្មភាព 
a. ការោកឱ់្យពគ្បើគ្បា្់នូវការគ្បមូ្លទិ្នននយ័្ំណល់តម្គ្បពភ្ទ្ពៅការោឋ ន្ំណង ់ ទី្តងំទុ្កោក់្ ំណល់ចុ្ងពគ្កាយ 

និង/ ឬពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធផកនច្ន្ ំណល់។ 
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 គ្របរ់ពគ្ាងសាង្ងទ់ាងំអ្់ អងគភាពគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំរាម្ គ្ពម្ទាងំគ្កុម្ហ ុនផកនច្ន្ំណល់ទាងំអ្់រួរាន
កំណតគ់្ត្ំណល់្ំណងត់ម្គ្បពភ្ទ្ និងទ្ម្ងន ់គ្ពម្ទាងំ ំពណើ រការជាកាតពវកិច្ចែងផ រ។ គ្កុម្ហ ុនទាងំអ្់ពនាេះ ម្និ
ររួទ្ទ្លួបានលិខិតអនុញ្ញ ត្គ្ាបគ់្បតិបតតិការរប្់ខលួនព ើយ គ្ប្ិនពបើម្និទានប់ានចុ្េះហតាពលខាពលើឯកសារែលូវច្ាប់
្នាថ្ននឹងរកាកំណតគ់្តអំពីទិ្នននយ័្ំណល់្ំណង ់ផ លអាច្ជយួ ពយើងកនុងការតម្ោនបរាិណ និងរហូំរ្ំណល់
្ំណង។់ 

 អាជាា ធរម្លូោឋ ន (ខណឌ  និង្ាា ត)់ នឹងពិនិតយពម្ើលកំណតគ់្តទិ្នននយ័រាល់ ៦ផខ ម្ដង និងគ្បម្លូរាល់ទិ្នននយ័ពីភារីពាក់
ពន័ធទាងំពនេះ ពហើយកនឹ៏ងែដល់ពៅឱ្យខណឌ  និងសាលារាជធានីភ្នពំពញ។ ជាម្យួរន ពនេះផ រ អនកផ លម្និបានរកាកំណតគ់្ត
នឹងគ្តូវបងគ់្បាកពិ់នយ័ និងលុបពចាលលិខិតអនុញ្ញ ត ំពណើ រការការារ/អាជីវកម្មរប្់ខលួន។  

b. ពលើកកម្ព្់លទ្ធភាពទ្ទ្លួបាន និងការពគ្បើគ្បា្់ពោយពបើកចំ្ហនូវពត័ា៌នសាធារណឹៈពាកព់ន័ធនឹងគ្បពភ្ទ្អច្លនគ្ទ្ពយ    
ពែសងៗ (លំពៅោឋ នគ្រួសារពទាល លំពៅោឋ នគ្រួសារច្គ្មុ្េះ អររពាណិជជកម្ម និងអររម្និផម្នលំពៅោឋ ន។ល។) និងចំ្ននួ
ផម្ គ្តកាពរ   ព ើម្បអីាច្ពធវើការបា នស់ាម នបរាិណ្ំណល់្ំណង ់និងោកប់ញ្ចូ លទិ្នននយ័ទាងំពនាេះពៅកនុងការពរៀបចំ្ផែនការ 
និងការគ្របគ់្រង។ 
សាលារាជធានីភ្នពំពញ នឹងគ្បម្ូលពត័ា៌នអច្លនគ្ទ្ពយម្ុនពពលសាង្ងពី់គ្កុម្ហ ុន្ំណង ់ គ្ពម្ទាងំែដល់លទ្ធភាព
ទ្ទ្ួលបានពោយព្រនូីវពត័៌ានទាងំពនាេះតម្បណាដ ញអុីនធឺណិត។ ការអនុវតតន៍ផបបពនេះ អាច្ែដល់ការបា នស់ាម នអំពី
បរាិណ្ំណល់្ំណងព់ៅអំ ុងពពលសាង្ង ់ពហើយក៏អាច្ពធវើការពគ្បៀបពធៀបបរាិណផ លបពងាើតព ើងជាកផ់ ត្ង
ពគ្កាយពពលសាង្ង ់ ព ើម្បបីពងាើនគ្ប្ិទ្ធភាពកនុងការពរៀបចំ្ផែនការ និងការគ្របគ់្រង្ំណល់្ំណងព់នេះ។ ជាងពនេះពៅ
ពទ្ៀតវទិ្ាសាា នបរសិាា ន និងភារីពាកព់ន័ធពែសងពទ្ៀត ផ លពធវើការគ្សាវគ្ជាវអំពី្ំណល់្ំណង ់អាច្ទ្ទ្ួលបានទិ្ននន័យ
កានផ់តាយគ្្ួល និងគ្សាវគ្ជាវបផនាម្ពាកព់ន័ធនឹងការគ្របគ់្រង្ំណល់្ំណង ់។ 

 

េក្ម្មភាពទ្ី៤.២.     សលើក្ក្ម្ពេក់ារកាត់បនថយេណំលេ់ណំង់  
សោលបំណង 

ព ើម្បកីាតប់នាយ្ំណល់្ំណង ់ ផ លចូ្លចាកព់ៅកនុងទី្លានចាក់្ ំរាម្ គ្ពម្ទាងំកាតប់នាយការពបាេះពចាល្ំណល់
្ំណងព់ោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប។់ 

សាថ នភាពបចចុបបនន 

កិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បងពៅានកគ្ម្តិពៅព ើយ កនុងការកាតប់នាយការបពងាើត្ំណល់្ំណងព់ៅកនុង ំណាកក់ាលពរៀបច្ំ
រពគ្ាង លទ្ធកម្ម និងសាង្ង។់ ជាងពនេះពៅពទ្ៀត ពំុានកម្មវធីិយុទ្ធនាការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង ព ើម្បអីបរ់ ំល់គ្របភ់ារី
ពាកព់ន័ធពីសារឹៈ្ំខាន ់និងអតាគ្បពោជនន៍នការកាតប់នាយការបពងាើត្ំណល់ពៅព ើយពទ្។ 

េក្ម្មភាព 
a. ពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងរប្់ភារីពាកព់ន័ធទាងំអ្់ពៅកនុងការបពងាើត្ំណល់្ំណង ់និងចូ្លរមួ្កនុងការគ្របគ់្រង្ំណល់។ 

▪ ពរៀបចំ្កិច្ចពិភាកាពិពគ្រេះពោបល់ជាម្យួភារីពាកព់ន័ធ (វ ិ្ ័យឧ្ាហកម្ម) ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងអំពីសារឹៈ
្ំខាន ់និងអតាគ្បពោជនន៍នតនួាទី្ និងភារកិច្ចទ្ទ្លួខុ្គ្តូវកនុងការគ្របគ់្រង្ំណល់្ំណង ់គ្ពម្ទាងំតនួាទី្ និង
ភារកិច្ចទ្ទ្លួខុ្គ្តូវរប្់អនកពាកព់ន័ធកនុងការគ្របគ់្រង្ំណល់ទាងំពនាេះ 
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▪ បពងាើតបណាដ ញ្ហការកានផ់ត្ីុជពគ្ៅពៅកនុងចំ្ពណាម្វ ិ្ ័យឧ្ាហកម្ម ពោយពផ្លដ តពៅពលើការពគ្បើគ្បា្់ព ើង
វញិ ការកាតប់នាយ និងការផកនច្ន គ្ពម្ទាងំផច្ករផំលកចំ្ពណេះ ឹងឱ្យរន ពៅវញិពៅម្កែងផ រ 

▪ ជាគ្បការ្ំខានផ់ លបុរគលិករប្់គ្កុម្ហ ុនសាង្ង ់អនកពៅ ការបនត និងភារីពាកព់ន័ធពែសងៗពទ្ៀតទ្ទ្ួលបានការ
បណដុ េះបណាដ លពីនីតិវធីិផកនច្នពៅទី្តងំផ្លទ ល់ ព ើម្បឱី្យានការផញក្ំណល់្ម្គ្្បពៅទី្តងំគ្បភ្ព និងានការ
គ្របគ់្រងបានគ្តឹម្គ្តូវែងផ រ។ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញករ៏រួពរៀបចំ្្ិកាា សាលាអំពីការកាតប់នាយ្ំណល់ ផ លគ្រប់
ភារីពាកព់ន័ធទាងំអ្់អាច្ពរៀន្ូគ្ត និងបណដុ េះបណាដ លខលួនឯង ព ើម្បពីោេះគ្សាយនូវបញ្ា គ្បឈម្កនុងពពលបច្ចុបបនន 

b. ការពលើកទឹ្កចិ្តតការសាង្ងគ់្បកបពោយចី្រភាព  
 រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ នឹងជំរញុឱ្យានន រូគ្បកតួគ្បផជងផែនកព្វាគ្របគ់្រង្ំណល់្ំណងគ់្បកបពោយភាពនច្នគ្បឌិ្ត 

និងការពគ្បើគ្បា្់បពច្ចកវទិ្ានបតង្គ្ាប់ការសាង្ង ់ឧទា. ការពគ្បើឥ ឋបរសិាា ន។ ការផក្គ្មួ្លវធិីសាស្រ ត្សាង្ង់
ផបបគ្បនពណី ររួពធវើព ើងពោយពផ្លដ តពៅពលើែលប េះពាល់បរសិាា ននន្ំណល់ចុ្ងពគ្កាយជាជាងគ្បាកច់្ំពណញផតម្យួម្ខុ។ 
្ំណងរ់ួរពរៀបចំ្បលងរ់ច្នា និងសាង្ងគ់្បកបពោយភាពនច្នគ្បឌិ្ត និងានលកាណឹៈបរសិាា ន្ម្គ្្បពៅតម្ពរល
ការណ៍ព្ ឋកិច្ចច្គ្កា។ ជាងពនេះពៅពទ្ៀត ទី្ចាតក់ារននរ ឋបាលរាជធានីភ្នំពពញផ លទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវកនុងការគ្របគ់្រងកិច្ច
ការពារបរសិាា នពៅកនុងរពគ្ាង្ំណងនឹ់ងគ្តូវពរៀបចំ្ព ើង ព ើម្បែីតល់អនុសា្នក៍នុងការរកា ត្ងោ់ការារសាង្ង។់ 

c. កំណតន់ថលចាកព់ចាល្ំណល់ពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ 
 នថលពចាល្ំណល់្ំណង ់ ររួកំណតព់ ើងពោយផែែកពលើការបា នគ់្បាណតនម្លលម្ែតិ ននការផថទាគំ្បកបពោយនិរនតរភាព 

ទី្លានចាក់្ំរាម្ គ្ពម្ទាំងវ តននការពគ្បើគ្បា្់ទី្លានទាំងម្ូល។ ពរអាច្កំណត់អគ្តតនម្លខុ្រន  ្គ្ាប់គ្បពភ្ទ្
្ំណល់្ំណងព់ោយផែែកពលើទ្ម្ងន ់ ព ើម្បពីលើកទឹ្កចិ្តតអនកែលិត្ំណល់្ំណង ់ និងពផ្លត តការយកចិ្តតទុ្កោកប់ផនាម្
ពៅពលើការកាតប់នាយ្ំណល់្ំណង។់ 

d. ការពរៀបចំ្បទ្បញ្ញតតិអំពី្ំណល់្ំណង ់ ពោយានការោកពិ់នយ័ឱ្យបានខាល ងំ ព ើម្បទី្បស់ាា តនូ់វការពបាេះពចាល្ំណល់
រម ន្ណាដ បធ់ាន ប។់ 

 

េក្ម្មភាពទ្ី៤.៣.   សលើក្ក្ម្ពេក់ារសព្បើព្បាេស់ ើងវិញ និងការផក្នចន  
សោលបំណង 

ព ើម្បកីាត់បនាយការពបាេះពចាល្ំរាម្ពៅទ្ីលានចាក់្ ំណល់ និងោក់កំហិតពលើតគ្មូ្វការែលិតពីវតាុធាតុព ើម្ ផ ល
នឹងែដល់អតាគ្បពោជន៍្ ុទ្ធសាធចំ្ពពាេះបរសិាា ន។  

សាថ នភាពបចចុបបនន 

ការលូតលា្់ោ ងឆ្បរ់ហ័្នននរររបួនីយកម្មពៅរាជធានីភ្នពំពញ បណាដ លឱ្យានការសាង្ងអ់ររ ែលូវថនល់ និង
សាព នកានផ់តពគ្ច្ើន។ល។ ផ លជាព ើម្ច្ម្ពធវើឱ្យ្ំណល់្ំណងព់កើនព ើងកានផ់តពគ្ច្ើន។ ច្ាបផ់ លានគ្សាបពំុ់ទានគ់្របគ់្រន ់
ព ើម្បជីួយ ្ គ្មួ្ល ល់ការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ និងការផកនច្ន្ំណល់្ំណង ់ ពហើយពំុានបទ្បញ្ញតតិ និងពរលការណ៍ច្ា្់
លា្់្គ្ាបព់គ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ និងការផកនច្ន្ំណល់្ំណងព់ ើយ។ 
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េក្ម្មភាព 
 

a. បពងាើនការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិនូវ្ំណល់្ំណងព់ៅកនុងការសាង្ង ់ និងកាតប់នាយ្ំណល់្ំណងត់ម្រយឹៈការពរៀបចំ្
ផែនការ/ ការរច្នា និងតម្ោនវឌ្ឍនភាពពៅគ្រប ំ់ណាកក់ាលននការសាង្ង។់ ្ា្ធាតុ្ំណល់ផ លបពងាើតព ើង
ររួពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិពៅកនុងទី្តងំផ្លទ ល់ ឬរកាទុ្កឱ្យបានលែព ើម្បពីគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិឱ្យអ្់លទ្ធភាព និងការចាកព់ចាល
ពៅទី្លានររួផតចាតទុ់្កជាជពគ្ម្ើ្ ចុ្ងពគ្កាយ។ ការពរៀបចំ្ ដ្ុកទុ្ក្ា្ធាតុ្ំណល់្ំណង ់ អាច្ជយួ ្ គ្មួ្ល ល់
ការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិពៅកនុងរពគ្ាងនាពពលអនារត គ្ពម្ទាងំែដល់ឱ្កា្កនុងការលក់្ ំណល់្ំណងផ់ លបានរកា
ទុ្កពនាេះឱ្យពៅអនក នទ្ពែសងពទ្ៀតផ លគ្តូវការ។ 

b. ពធវើការគ្សាវគ្ជាវកំណតរំ់និតែដួច្ពែដើម្ផ លានលកាណឹៈនច្នគ្បឌិ្ត ព ើម្បបីពញ្ច ៀ្ការពបាេះពចាល្ំរាម្ និងបពច្ចកវទិ្ាផកនច្ន
្ម្គ្្ប្គ្ាប់្ ំណល់្ំណង ់។ 

 តគ្មូ្វការទី្ែារម្យួចំ្ននួអាច្ពគ្បើគ្បា្់្ំណល់្ំណងជ់ាគ្បពោជនម៍្ដងពទ្ៀតាន ូច្ជា៖ ្ំណល់ពឈើអាច្ផកនច្នពធវើជា
កាដ រពុម្ព ឬរបាងំការពារ្ំណង ់ ឬបញ្ជូ នពៅពធវើការផកនច្នជាបនទេះពឈើកិន។ ្ំណល់ពបតុងអាច្ពគ្បើគ្បា្់ជា្ាភ រចាក់
បំពពញែលូវ ពគ្ៅពីពនេះថមគ្កួ្អាច្ផញក និងពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិពៅកនុងការារ្ំណង។់ ចំ្ផណកប ទីី្ម្ (bitumen) និងពៅ  ្ូ
អាច្យកពៅពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិពៅកនុងរពគ្ាងែលូវថនល់ែងផ រ។ 

េក្ម្មភាពទ្ី៤.៤.  ការអនុវតរន៍ តាម្ោនព្តួតពិនិតយ និងពព្ងឹងចាប់សលើការសបាោះសចាល 

សោលបំណង 
ព ើម្បតីម្ោន និងគ្របគ់្រងការពចាល្ំណល់រម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់ បងាការបំពុលបរសិាា ន និងគ្របគ់្រងការពបាេះពចាល

្ំណល់្ំណងឱ់្យបានគ្តឹម្គ្តូវពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្។   
សាថ នភាពបចចុបបនន 

្ំណល់្ំណងពំុ់ានយនតការតម្ោន រាយការណ៍ គ្បម្លូ និងចាកចុ់្ងពគ្កាយបានគ្តឹម្គ្តូវពៅព ើយពទ្។ អនុគ្កឹតយ
ពលខ១១៣ (ការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជន) ផច្ងអំពីទំ្នលួខុ្គ្តូវរប្់អនកបពងាើត្ំណល់ និងអនកសាង្ងក់នុង
ការ ត្ុកទុ្ក គ្បម្លូ  ឹកជញ្ជូ ន និងទុ្កោក់្ ំណល់ចុ្ងពគ្កាយ ពហើយអនុញ្ញ តឱ្យអនកបពងាើតពបាេះពចាល្ំណល់្ំណង ់ 
ផ លបានបពងាើតព ើងពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ទាងំពោយខលួនឯង ឬពោយពគ្បើគ្បា្់ព្វាឯកជន។ ពទាេះបីោ ងណា ពៅកនុងការ
អនុវតតនជ៍ាកផ់ ដ្ង ្ំណល់្ំណងម់្និគ្តូវបានទ្ទ្លួយកពោយទី្លានចាក់្ ំរាម្ព ើយ ពោយសារសាលារាជធានីភ្នពំពញ
ពាោម្រកា/ពនាអាយុកាលរប្់ទី្លាន លុេះគ្តផត្ំណល់ទាងំពនាេះគ្តូវបានគ្បម្លូម្កពោយអនកែតល់ព្វា។ ជាលទ្ធែល 
្ំណល់ជាពគ្ច្ើនគ្តូវបានពបាេះពចាលតម្ ងទ្ពនល   ទី្សាធារណឹៈ និងតំបនជ់ាយរាជធានី។ ពលើ្ពីពនេះពទ្ៀត្ំណល់្ំណង់
ពីលំពៅោឋ ន ជាញឹកញាបម់្និគ្តូវបានគ្បម្លូពោយកម្មករគ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ ផ លគ្តូវពរទុ្កពចាលតម្ែលូវ ពោយសារកិច្ច្នា
រវាងគ្កុម្ហ ុន និងរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញពៅានភាពម្និ្ីុច្ាវ ករ់ន ពលើនិយម្នយ័ “្ំរាម្” ្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជន។ វាកជ៏ា
ពហតុជំរញុនាឱំ្យានការពចាល្ំណល់្ំណងរ់ម ន្ណាដ បធ់ាន បែ់ងផ រ។ 

េក្ម្មភាព 

a. ការបពងាើត និងែសពវែាយពរលការណ៍ផណនា ំ្ តីពីការតម្ោនគ្តួតពិនិតយ និងការទុ្កោក់្ ំណល់ពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្
ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវពោយពំុានការបំពុល ល់បរសិាា ន។ ពរលការណ៍ផណនាផំ លបានបពងាើតព ើង ររួពលើកកម្ព្់វធីិសាស្រ ត្
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គ្របគ់្ជុងពគ្ជាយ និងផបបច្គ្មុ្េះ ពោយចិ្តតទុ្កឱ្យគ្របគ់្រនព់លើការគ្របគ់្រង្ំណល់្ំណង ់ ពៅកនុងរយឹៈពពលរពគ្ាង
ទាងំម្លូ រមួ្ទាងំការតម្ោន និងការពបាេះពចាលរម ន្ណាដ បធ់ាន បែ់ងផ រ។ ពរលការណ៍ផណនាពំនេះររួរមួ្បញ្ចូ លែងផ រ
នូវផែនការគ្របគ់្រង្ំណល់ម្យួចំ្ននួផ លពលើ្ពីកគ្ម្តិធម្មតែងផ រ។ ការគ្របគ់្រង្ំណល់ពគ្រេះថ្នន កន់ន្ំណល់
្ំណង ូ់ច្ជា សារធាតុអាពប ដ្ុ្នឹងគ្តូវបានគ្របគ់្រងពោយបទ្បញ្ញ តិថ្នន កជ់ាតិពាកព់ន័ធពែសងពទ្ៀត ពហើយគ្តូវ ា្ិតពៅ
ពគ្កាម្ការផណនា ំនិងការអនុម្ត័ពីគ្ក្ួងបរសិាា ន។ 

b. វធិានការបាា រគ្បឆ្ងំនឹងការពចាល្ំរាម្ពោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់

▪ អាយុកាលទី្លានចាក់្ ំរាម្អាច្នឹងគ្តូវបានពនាតម្រយឹៈការពគ្ងីកទី្លាន កនុងករណីម្និានលំហរគ្រប់គ្រន់
្គ្ាបច់ាក់ពចាល្ំណល់្ំណង។់ ពទាេះជាោ ងណាកព៏ោយ ្ំណល់្ំណង ់ ផ លពៅព្្្ល់បនាទ បពី់
បានពគ្បើ និងការផកនច្នព ើងវញិ ពររួរផតបងន់ថលពៅឱ្យទី្លានពៅពពលពរយកវាពៅពចាល។ កពម្ទច្ថម និងខាច្អ់ាច្គ្តូវ
បានពគ្បើជាជំពរ ើ្ ្ាភ រ្គ្ាបគ់្របតម្គ្្ទាបព់ៅទី្លានជាគ្បចា ំ

▪ ការតម្ោនគ្តួតពិនិតយរួរផតគ្តូវបានពគ្ងឹង ព ើម្បរីមួ្បញ្ចូ លការអនុវតតន៍ច្ាបព់ៅពលើការពចាល្ំណល់ពោយរម ន
្ណាដ បធ់ាន ប។់ ការោកពិ់នយ័ពលើជនពលមើ្ររួផតពធវើបនដ ព ើម្បបីាា រការពបាេះពចាល្ំរាម្ពោយរម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់

▪ ការរិតរូរពៅពលើគ្កុម្ហ ុន្កាត នុពលពលើការគ្របគ់្រង្ំណល់ថមី ករ៏រួពធវើពៅតម្លទ្ធភាព និងទី្កផនលងផ លអាច្ពធវើ
ពៅបាន។ 

េណំលព់ិសេេទ្ី២៖  េណំលស់វជជសាស្តេដ 
 

េក្ម្មភាពទ្ី ៤ .៥. ពព្ងឹងព្បព័នធព្គប់ព្គងេណំលស់វជជសាស្តេដ 
សោលបំណង 

ព ើម្បលុីបបំបាតក់ារពបាេះពចាល្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ម្និគ្តឹម្គ្តូវកនុងចំ្ពណាម្សាា បន័/ អងគភាពអនកែដល់ព្វា្ុខាភ្បិាល 
និងពលើកកម្ព្់គ្ប្ិទ្ធភាពយនតការគ្របគ់្រងបច្ចុបបនន។ 
សាថ នភាពបចចុបបនន 

បច្ចុបបនន ្ ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ពីម្ណឌ លពវជជសាស្រ ត្សាធារណឹៈ និងឯកជនពៅទី្គ្កុងភ្នពំពញគ្តូវបានគ្របគ់្រងជាច្ម្បង
ពោយសាខាកាកបាទ្គ្កហម្កម្ពុជារាជធានី (CRC)។ ពទាេះបីពៅកនុងរបាយការណ៍បាា ញថ្ន ព្វាគ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្
គ្តូវបានគ្រប ់ណត បព់ពញពលញកព៏ោយ កព៏ៅផតានចំ្ណុច្ខវេះខាតពៅកនុង ំពណើ រការគ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ពៅព ើយ។ 
ពោយចាបព់ែតើម្ពីរលីនិក និងម្ណឌ លពវជជសាស្រ ត្តូច្ៗជាពគ្ច្ើនពៅគ្បពទ្្កម្ពុជាពំុបាន ឹងអំពីវធីិផបងផច្ក និងចាតថ់្នន ក់្ ំណល់
ពវជជសាស្រ្តឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវព ើយ។ បញ្ា ពនេះពកើតព ើងភារពគ្ច្ើនចំ្ពពាេះរលីនិកម្យួច្ំននួពៅភ្នពំពញ ផ លកំពុងគ្បតិបតតិការព្វា
ពវជជសាស្រ ត្ផ លម្និពររព និងអនុវតតគ្កម្្ីលធម្វ៌ជិាជ ជីវឹៈគ្តឹម្គ្តូវ។ កនុងករណីពនេះ ជាពរឿយៗ្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្គ្តូវបានោក់
ចូ្លរន ជាម្យួ្ំណល់ពែសងពទ្ៀត ផ លគ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្បានគ្បម្លូយកពៅពបាេះពចាលពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្។ ការពបាេះពចាល
្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្អាច្បណាដ លឱ្យានែលវបិាកចំ្ពពាេះ្ុខភាពពែសងៗ  ូច្ជាការឆលងពម្ពរារពអ ្៍ 
ពម្ពរារពថលើម្គ្បពភ្ទ្ពប និងគ្បពភ្ទ្ព្ ពៅអនកពរ ើ្ ពអតចាយពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ និងគ្បជាជនរ្់ពៅផកបរពនាេះ។ 
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េក្ម្មភាព 

ខណឹៈផ លគ្ក្ួង និងម្នទីរ្ុខាភ្បិាល ផ លទ្ទ្លួបានការរគំ្ទ្ពីគ្ក្ួងពាកព់ន័ធ ផ លានផ ន្ម្តាកិច្ចបឋម្ពលើ
ការគ្រប់គ្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ រ ឋបាលរាជធានីភ្នំពពញ ជាម្យួនឹងផ ន្ម្តាកិច្ចរប្់ខលួននឹងជួយ 
 ល់សាា បន័ថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ ផ លទ្ទ្លួខុ្គ្តូវនូវវធិានការ ូច្ខាងពគ្កាម្៖ 

a. ពគ្ជាម្ផគ្ជងគ្ក្ួង និងម្នទីរ្ុខាភ្បិាលពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង និងកម្មវធីិបណដុ េះបណាដ ល ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់
ពវជជសាស្រ្ដ ល់ទី្តងំព្វាផថទាំ្ ុខភាពទាងំអ្់។ កម្មវធីិពនេះគ្តូវបានបពងាើតព ើង ព ើម្បែីតល់ឱ្យអនកជំនាញផែនកពវជជសាស្រ្ត
នូវការយល់ ឹងច្ា្់លា្់ និង្ម្តាភាពកនុងការគ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ បពច្ចកពទ្្ននការទុ្កោក់្ ំណល់ឱ្យ
បានគ្តឹម្គ្តូវ និងហានិភ្យ័ផ លទាកទ់្ងនឹងការទុ្កោក់្ ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ម្និបានគ្តឹម្គ្តូវ 

b. ពគ្ជាម្ផគ្ជងគ្ក្ួង និងម្នទីរ្ុខាភ្បិាលពរៀបចំ្យុទ្ធនាការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងជាសាធារណឹៈ ព ើម្បបីពងាើនការយល់ ឹង
 ល់គ្បជាពលរ ឋអំពីហានិភ្យ័ប េះពាល់នន្ំណល់ពវជជសាស្រ្ត 

c. ពិពគ្រេះជាម្ួយ និងពគ្ជាម្ផគ្ជង ល់គ្ក្ួង និងម្នទីរ្ុខាភ្ិបាលកនុងការពធវើអធិការកិច្ចតម្កាលកំណត់ពៅតម្គ្រប់
គ្រឹេះសាា ន្ុខាភ្បិាលទាងំអ្់ ព ើម្បធីានាឱ្យានការអនុវតតន៍ ការទុ្កោក ់និងបពញ្ចញ្ំណល់ពវជជសាស្រ្ដគ្តឹម្គ្តូវពៅ
តម្ពរលការណ៍ផណនារំប្់ថ្នន កជ់ាតិ 

d. ពិពគ្រេះពោបល់ជាម្យួគ្ក្ួង និងម្នទីរ្ុខាភ្ិបាលអំពីលទ្ធភាពននការបពងាើតយនតការរាយការណ៍ ( ូច្ជា តម្គ្បពន័ធ
ទូ្រ្័ពទ) ្គ្ាបស់ាធារណជនទូ្ពៅ អាច្រាយការណ៍ពីការអនុវតតន ៍ការទុ្កោក ់និងបពញ្ចញ្ំណល់ពវជជសាស្រ្ដម្និបាន
គ្តឹម្គ្តូវពៅតម្ព្វាផថទាំ្ ុខភាពណាម្យួ។ 

e.  ពិពគ្រេះ  និងពគ្ជាម្ផគ្ជង ល់គ្ក្ួង  និងម្នទីរ្ុខាភ្ិបាលកនុងការពធវើអធិការកិច្ចជាគ្បចាំពលើអងគភាពគ្រប់គ្រង្ំណល់         
ពវជជសាស្រ្ដននសាខាកាកបាទ្គ្កហម្កម្ពុជារាជធានី ព ើម្បធីានាការគ្បមូ្ល គ្បគ្ពឹតតកម្មបឋម្ (ការ ុតកពម្ទច្កនុង  និង
គ្បគ្ពឹតតកម្មពែសងពទ្ៀត) និងការពចាល្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ចុ្ងពគ្កាយ គ្តូវបានអនុវតតគ្្បតម្ពរលការណ៍ផណនាំរប្់
ថ្នន កជ់ាតិ និងហានិភ្យ័្ុខភាពសាធារណឹៈ និងបរសិាា នជាលកាណឹៈអវជិជាន គ្តូវបានបនាបជាតិពុលជាអបបបរា។ 
ការគ្រប់គ្រងផែសង និងពែេះពី  ុត្ំណល់ គ្ពម្ទាងំការពគ្បើឧបករណ៍ការពារ្ុវតាិភាពបុរគលិកគ្បតិបតតិការនឹងគ្តូវបាន
គ្តួតពិនិតយគ្តឹម្គ្តូវ 

f. ជយួ ពគ្ជាម្ផគ្ជង ល់អងគភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ្ដកនុងការពរៀបចំ្ផែនការ និងអនវតុតឱ្យានគ្ប្ិទ្ធភាពតម្រយឹៈការ
គ្របគ់្រងភ្ ត្ុភារកានផ់តលែគ្បព ើ្រ និងការពរៀបចំ្ផែនការគ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព។ 

▪ ការផច្កចាយធុង្ំរាម្គ្ទ្ងគ់្ទាយធ ំផ លរច្នាព ើងជាពិព្្្គ្ាប់្ ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ 

▪ ការពគ្ងីក្ម្តាភាព  ុត្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្បច្ចុបបនន និងបរកិាា រពាកព់ន័ធពែសងៗពទ្ៀត ព ើម្បពីឆលើយតបពៅនឹងកំពណើ ន
ព ើងនន្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្។ គ្ប្ិនពបើអាច្ គ្តូវកាត់បនាយច្ាង យ ឹកជញ្ជូ នពៅកាន ់ ុត។ គ្តូវធានាថ្ន ការពគ្បើ
គ្បា្់  ុតនឹងម្និប េះពាល់ ល់បរសិាា ន ពហើយគ្តូវតម្ោន ំពណើ រការ ឱ្យបានជាគ្បចា។ំ គ្តូវបពងាើនចំ្នួនរថយនត
គ្បម្លូ្ំរាម្ ព ើម្បបីពងាើនគ្ប្ិទ្ធភាពននការគ្បម្លូ 

▪ គ្តូវកំណតព់ពលគ្បម្លូ្ំរាម្ឱ្យបានច្ា្់លា្់៖ ការប េះពាល់ជាម្យួ្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្អាច្ានែលវបិាកធងនធ់ងរ
ភាល ម្ៗពលើ្ពី្ំណល់ធម្មត។  ូពច្នេះ ្ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ផ លបានបពងាើតរួរគ្បម្ូលឱ្យបានឆ្បត់ម្ផ លអាច្ពធវើ
បានព ើម្បបីពញ្ច ៀ្ហានិភ្យ័ននការប េះពាល់ ជាពិព្្ចំ្ពពាេះអនកពរ ើ្ ពអតចាយ។ អងគភាព្ំណល់ពវជជសាស្រ្ដ រួរ
ពរៀបចំ្កាលវភិារគ្បម្លូគ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព ជាម្យួនឹងការពរៀបចំ្ទុ្កោក ់ និងបពញ្ចញ្ំរាម្ពបាេះពចាលពៅកនុង



ជាំពរូទើ៤ ផែនោរសរមមភាព 

 

94 | 

 

តំបននី់ម្យួៗពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ កាលវភិារររួែសពវែាយពៅ ល់គ្របភ់ារីពាកព់ន័ធទាងំអ្់ ជាពិព្្ ទី្តងំ
ផថទាំ្ ុខភាព 

▪ ធានាឱ្យបាននូវទី្លាន្ំណល់ពវជជសាស្រ ដ្គ្បកបពោយ្ុវតាិភាព ជាពិព្្្គ្ាប់្ ំណល់ពវជជសាស្រ្ដ។ 

េណំលព់ិសេេទ្ី៣៖  េណំលឧ់េាហក្ម្ម  

េក្ម្មភាពទ្ី៤ .៦.  ពព្ងឹងយនដការផក្លម្អព្បព័នធព្គប់ព្គងេណំលឧ់េាហក្ម្ម 

សោលបំណង 
ពគ្ងឹងការតម្ោន និងការគ្តួតពិនិតយ ព ើម្បធីានាថ្នអនកបពងាើត្ំណល់ពធវើការគ្របគ់្រង្ំណល់ឧ្ាហកម្មបានគ្តឹម្

គ្តូវ និងានចី្រភាពបរសិាា នគ្្បពៅតម្ពរលការណ៍ អនកបពុំលគ្តូវបងគ់្បាក ់(Polluter-pay-principle)។ 

សាថ នភាពបចចុបបនន៖  

បច្ចុបបនន ការគ្របគ់្រង្ំណល់ឧ្ាហកម្មគ្តូវបានែដល់អាជាា បណ័ណ ពៅឱ្យគ្កុម្ហ ុនឯកជន សារុ ំពគ្តឌី្ង ផ លែដល់ព្វា
គ្បម្លូ  ឹកជញ្ជូ ន និងទុ្កោក់្ ំណល់ចុ្ងពគ្កាយ ពោយផែែកពលើកិច្ច្នាព្វារវាងគ្កុម្ហ ុន និងអនកបពងាើត្ំរាម្។ ពទាេះជា
ការពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្ម និងការចាកព់ចាល្ំណល់ឧ្ាហកម្មគ្តូវបានកំណតព់ៅកនុងគ្កបខណឌ ច្ាបថ់្នន កជ់ាតិ ថ្នជាទំ្នលួខុ្គ្តូវ
រប្់អនកបពងាើត្ំរាម្កព៏ោយ ប ផុនតជាកផ់ ដ្ង គ្បគ្ពឹតតកម្ម និងការពបាេះពចាល្ំណល់រម ន្ណាដ បធ់ាន ប/់ ម្និគ្តឹម្គ្តូវពៅផតពកើត
ានព ើងជាពរឿយៗ ចំ្ផណកការម្និទូ្ទាត់្ គ្ាបន់ថលព្វាពៅឱ្យគ្កុម្ហ ុនគ្របគ់្រង្ំណល់កព៏ៅផតពកើតព ើងជាញឹកញាប។់ 
(្ូម្ពម្ើលជំពូកទី្៦) 

េក្ម្មភាព 
a. ការបពងាើតបទ្បញ្ញតតថិ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ ផ លបញ្ជ កអំ់ពីទំ្នលួខុ្គ្តូវ និងបនទុកចំ្ណាយរប្់ភារីពាកព់ន័ធ គ្ពម្ទាងំវធិានការ

ោកពិ់នយ័ពៅតម្ទំ្នលួខុ្គ្តូវបផនាម្រប្់អនកែលិត (EPR) 
b. ការបពងាើតអងគភាព/ម្ខុតំផណងពិព្្្គ្ាបគ់្របគ់្រង្ំណល់ឧ្ាហកម្មពៅកនុងនាយកោឋ ន/ម្នទីរគ្របគ់្រង្ំណល់

ពៅតម្ភាព្ម្គ្្ប 
c. ការបពងាើត្តងោ់ និងពរលការណ៍ផណនាបំពច្ចកពទ្្្គ្ាបក់ារផកនច្ន និងគ្បគ្ពឹតតកម្មគ្បកបពោយចី្រភាពបរសិាា ន 
d. បពងាើត និងពធវើបច្ចុបបននភាពម្លូោឋ នទិ្នននយ័អំពីអនកបពងាើត្ំណល់ឧ្ាហកម្មពៅភ្នពំពញផ លរមួ្ាន គ្បវតតិគ្កុម្ហ ុន 

គ្បពភ្ទ្្ំណល់ បរាិណ្ំណល់ផ លបានបពងាើត និងកគ្ម្ិតពគ្រេះថ្នន ក់ គ្ពម្ទាំងព័ត៌ានអំពីរពបៀបពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្ម
្ំណល់ែងផ រ ( វ្័យគ្បគ្ពឹតតកម្ម ឬគ្បរល់ការារពៅឱ្យគ្កុម្ហ ុនពីខាងពគ្ៅ) 

e. ការបពងាើតពវទ្ិកាជាគ្បចាំ្ គ្ាបកិ់ច្ចពិភាការវាងរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ និងភារីពាកព់ន័ធ ព ើម្បែីសពវែាយពីបទ្បញ្ញតតិ   
្តងោ់/ ពរលការណ៍ផណនាបំពច្ចកពទ្្ ពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងអំពីបញ្ា ្ំណល់ឧ្ាហកម្ម និងពធវើឱ្យានការផ្លល ្់
បដូ រឥរោិបថ។ ្ហជីពឧ្ាហកម្ម ឬម្កពីវ ិ្ ័យពែសងៗ ផ លអាច្ព ើរតួជាអនតរការ ី្ គ្ាប់គ្កុម្ហ ុននីម្យួៗនឹងគ្តូវ
បានអពញ្ជ ើញឱ្យព ើរតនួាទី្្ំខាន់ៗ ពៅកនុង ំពណើ រការពនេះ 

f. ពគ្ងឹងការអនុវតតន៍បទ្បញ្ញតតិ្តងោ់ និងពរលការណ៍ផណនា ំ ពោយពធវើការចុ្េះគ្តូតពិនិតយជាគ្បចាពំលើគ្កុម្ហ ុនផ លម្និ
បានអនុពឡាម្តម្ពរលការណ៍ច្ាប ់ និងានវធិានការពិនយ័្គ្ាបក់ារម្និពររពពរលការណ៍ (រមួ្ទាងំការពបាេះពចាល
្ំរាម្រម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់និងការអនុវតតនម៍្និគ្្បតម្្តងោ់) 
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g. ពលើកកម្ព្់ពរលការណ៍ កាតប់នាយ - ពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ - ផកនច្ន (៣ផអ រ) ច្ំពពាេះ្ំណល់ឧ្ាហកម្ម ពោយ្ហការ
ជាម្យួអនកពាកព់ន័ធកនុងវ ិ្ ័យឧ្ាហកម្មតម្រយឹៈការោកប់ញ្ចូ លពរលការណ៍ “កាតប់នាយ” និង “ពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ” 
ពៅកនុង ំពណើ រការែលិតកម្មរប្់ខលួនពៅតម្្តងោ់្ុវតាិភាព និងតម្រយឹៈការពលើកកម្ព្់ការវនិិពោរផកនច្នឯកជនផ ល
ានចាបអ់ារម្មណ៍។ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញនឹងព ើរតជួាកាតលីករពៅកនុងការារ្គ្ម្ប្គ្មួ្ល ព ើម្បែីគូរែគងរ់វាងអនក
បពងាើត្ំណល់ និងអនកផកនច្ន។ ទិ្នននយ័ ផ លបានច្ងគ្កងអំពីអនកបពងាើត្ំរាម្នឹងគ្តូវពគ្បើគ្បា្់ពពញពលញពៅកនុង ំពណើ រការ
ពនេះ។ ការអនុវតតន៍ផញក្ំណល់ពៅនឹងគ្បភ្ព ពោយអនកបពងាើត្ំណល់ក៏ានសារ្ំខាន់ែងផ រពៅកនុងការពលើក
កម្ព្់ការផកនច្ន 

h. ការអភ្ិវឌ្ឍ្ម្តាភាព  ពោយពផ្លដ តពរលពៅពៅពលើគ្កុម្ហ ុនគ្របគ់្រង្ំណល់ឧ្ាហកម្ម ពឆ្ព េះពៅការពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្ម
្ំណល់គ្បកបពោយចី្រភាព និងការទុ្កោកចុ់្ងពគ្កាយ 

i.     បនតការកសាង្ម្តាភាពជាគ្បចា ំល់ម្ស្រនតីរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ផ លានភារកិច្ចគ្របគ់្រង្ំណល់ឧ្ាហកម្ម ព ើម្ប ី
ពឆ្ព េះពៅការពរៀបច្ំផែនការ ពរលនពោបាយ ការអនុវតតនឱ៍្យកានផ់តគ្បព ើ្រ ការតម្ោន និងការពរៀបចំ្ពរលនពោបាយ
បផនាម្។ 

េណំលព់ិសេេទ្ី៤៖  េណំលប់រកិាខ រអគគិេនី និងសអ ចិព្តូនិក្  
 

េក្ម្មភាពទ្ី៤.៧.  សោោះព្សាយការចាក្់សចាលេណំលស់ោយោម នេណាដ ប់ធាន ប់ ការក្ំណត់       
បទ្បញ្ញតិដសលើការព្គប់ព្គងេណំលប់រកិាខ រអគគិេនី និងសអ ចិព្តូនិក្ ផដលានតនម្លផក្នចនជា          
វតថុធាតុសដើម្េព្ាប់ពាណិជជក្ម្ម 

សោលបំណង 
ព ើម្បបីផងវរ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកពីការចូ្លពៅកនុងរហូំរ្ំរាម្ ្ ំណល់រងឹទី្គ្កុង តម្រយឹៈការបពងាើនរុណតនម្ល្ំណល់

ពអ ិច្គ្តូនិកឱ្យពៅជាធនធានផ លអាច្ជញួ ូរបាន។ 

ព ើម្បទី្ប់សាា ត់ការពចាល្ំរាម្រម ន្ណាដ ប់ធាន ប់ និងការអនុវតតន៍ការគ្រប់គ្រង្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកផ លម្ិនាន
និរនតរភាព  ូច្ជា ការ ុតពៅទី្ចំ្ហរ និងការរលំាយ្ំណល់ពៅតម្ែទេះ ផ លជាម្ពធាបាយចំ្ណាយតិច្។ 

សាថ នភាពបចចុបបនន  

្ពវនថង ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកផ លបានបពងាើនព ើងពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ គ្តវូបានចាកព់ចាល ូច្រន នឹង្ំណល់រងឹ 
ទី្គ្បជំុជន និងចុ្ងពគ្កាយចាកព់ចាលពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ ឬតម្ទ្គ្ម្ងគ់្្ព ៀងរន បនាទ បពី់្ាភ រទាងំពនេះគ្តូវបានពគ្បើគ្បា្់
រាប់្ិបឆ្ន ពំោយការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ ជួ្ជុល ឬពោេះបំផបកយកវតាុធាតុព ើម្។ ខណឹៈផ ល ំពណើ ការននការគ្រប់គ្រង
្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកភារពគ្ច្ើនពៅកនុងរាជធានីភ្នំពពញគ្តូវបានពកើតព ើងតម្រយឹៈការគ្បម្ូល ការពោេះបំផបក និងនាំពច្ញ 
ករណីខលេះគ្តូវបានពររាយការណ៍ថ្ន ធនធានានតនម្លគ្តូវបានទាញយកតម្វធីិសាស្រ ដ្ម្និ្ម្គ្្ប ផ លបងាែលប េះពាល់ ល់
បរសិាា ន និង្ុខភាព។ អនុគ្តឹតយពលខ១៦ ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកគ្តូវបានចូ្លជាធរានពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 
ពហើយការទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវរប្់អនកពធវើអាជីវកម្ម្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក (អនកគ្បម្ូល ហាងជួ្ជុល អនកពោេះបំផបក្ំណល់
ពអ ិច្គ្តូនិក និងអនកផកនច្ន) គ្តូវបានកំណតោ់ ងច្ា្់លា្់។ ពទាេះជាោ ងណាកព៏ោយ វាគ្តូវបានពររពឹំងថ្ននឹងានការ
ចំ្ណាយពពលយូរម្នុនឹងានការផ្លល ្់បតូរ ផ លររួឱ្យកត់្ ំរល់ពនាេះ អាច្គ្តូវបានពរពម្ើលពឃើញពៅនឹងការអនុវតតនជ៍ាកផ់្តង។ 
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េក្ម្មភាព  

a. ពរៀបចំ្ម្លូោឋ នទិ្នននយ័  អំពីអនកផកនច្ន្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ រមួ្ាន  គ្បវតតិគ្កុម្ហ ុន គ្បពភ្ទ្្ំណល់
ពអ ិច្គ្តូនិក បរាិណ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកផ លបានទ្ទ្លួលក ់និង្ំណល់ផ លានកគ្ម្តិពគ្រេះថ្នន ក ់និងពត័ា៌នអំពី
រពបៀបផ ល្ំណល់គ្តូវពរពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្ម 

b.  បពងាើតសារពពើភ្ណ័ឌ ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក ពោយ្ហការជាម្យួម្នទីរបរសិាា ន និងគ្ក្ួងបរសិាា នតម្រយឹៈការគ្្ង់្ ាិតិ
ខាងពលើ 

c. ែសពវែាយពរលការណ៍ផណនារំប្់គ្ក្ួងបរសិាា ន អំពីការគ្របគ់្រងបរសិាា នគ្បកបពោយចី្រភាព ពោយពផ្លដ តពរលពៅពៅ
ពលើអនកគ្បម្លូ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក ឈមួញកណាដ ល និងអនកពោេះបំផបក្ំណល់ព ើម្បផីកនច្ន 

d.  ពរៀបចំ្្កម្មភាពែសពវែាយ ត្ីពីែលប េះពាល់ពៅពលើបរសិាា ន និង្ុខភាពកនុងការពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្ម្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកឱ្យ
បាន្ម្គ្្ប ជាពិព្្ពផ្លត តពលើការរលំាយ្ំណល់តម្ែទេះ 

e.  បពងាើតបទ្បញ្ញតតិពៅថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ ត្ីពី ត្ងោ់ការបំភាយឧ ម្័ន ត្ងោ់គ្បតិបតតិការផកនច្ន ពោយានការ្ហការជាម្យួ 
ម្នទីបរសិាា ន និងគ្ក្ួងបរសិាា ន 

f. បពងាើតបញ្ជ ីព ម្ េះអនកផកនច្នផ លបាា ញពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក ពោយអនុពលាម្តម្្តងោ់ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ។ 
ពបាេះពុម្ពែាយ និងផច្កចាយបញ្ជ ីព ម្ េះពនេះពៅ ល់អនកបពងាើត្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកទាងំអ្់ ព ើម្ប ី្ គ្មួ្ល ល់ការទុ្ក   
ោក់្ ំណល់ចុ្ងពគ្កាយ និងានការគ្បម្លូឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ 

g.  ពរៀបច្ំជាយុទ្ធនាការណ៍ការគ្បម្ូល្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក ពោយពផ្លត ត្ំខានព់លើអនកពគ្បើគ្បា្់ទូ្ពៅ (អនកបពងាើត្ំណល់
តម្ែទេះ) ពោយានការ្ហការជាម្យួហាងនានា និងអនកជួញ ូរ/អនកផកនច្ន្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិក ព ើម្បបីពងាើនអគ្ត និង
បរាិណគ្បម្ូលឱ្យបានកានផ់តគ្បព ើ្រព ើង 

h. ពគ្ងឹងការតម្ោន និងគ្តូតពិនិតយឱ្យពទ្ៀងទាត ់ ព ើម្បគី្របគ់្រងការពចាល្ំណល់រម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់ និងអនុវតតការគ្របគ់្រង
ម្និបានគ្តឹម្គ្តូវ/ពគ្កាម្កំរតិ ត្ងោ់។ 

៥. េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី ៥. ការផចក្រផំលក្ចក្ខវុិេយ័ និងនដគូជាម្ួយភាគីពាក្់ព័នធសលើ
េក្ម្មភាពរមួ្ 

 

 េក្ម្មភាពទ្៥ី.១.   ជំរញុការចូលរមួ្របេព់្បជាពលរដឋក្នងុការសរៀបចំផផ្សនការព្គប់ព្គងេណំល ់

សោលបំណង 
ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្បានការអនុវតតនគ៍្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព ពោយផែែកពលើពរលការណ៍ពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើង ទំ្នាកទំ់្នងលែ

រវាងរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ និងគ្បជាពលរ ឋ រឺគ្តូវពលើកកម្ព្់ការចូ្លរមួ្រប្់សាធារណជនពៅកនុងរ តគ្របគ់្រងទាងំម្លូ (ការ
ពរៀបចំ្ផែនការ ការអនុវតតន ៍ការតម្ោន និងការផក្គ្មួ្ល) នូវយុទ្ធសាស្រ ត្គ្របគ់្រង្ំណល់។  

សាថ នភាពបចចុបបនន  

ការចូ្លរមួ្រប្់សាធារណឹៈានតិច្តួច្ពៅកនុងវ តគ្របគ់្រង្ំណល់ ពបើពទាេះបីជារ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ បានខិតខំ
គ្បឹងផគ្បងោ ងខាល ងំពៅកនុងការែដល់ឱ្កា្្ិកាអំពីគ្បធានបទ្គ្របគ់្រង្ំណល់ជាពគ្ច្ើន ងរចួ្ម្កពហើយកព៏ោយ។ យនតការ
ែដល់ម្តិគ្ប បជ់ាែលូវការពៅម្និទានប់ានពធវើពៅតម្សាា បន័ពៅព ើយ ពហើយគ្បជាពលរ ឋានឱ្កា្តិច្តចួ្កនុងការែដល់ និង
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ឆលុេះបញ្ច ងំអំពីទ្្សនឹៈរប្់ខលួន អំពីការពរៀបចំ្ផែនការ ការអនុវតតន ៍និងការតម្ោនពៅពលើការគ្របគ់្រង្ំណល់ទី្គ្បជំុជន។ 
េក្ម្មភាព 
ក. ការពលើកកម្ព្់ការបាា ញពត័ា៌ន 

ការពលើកកម្ព្់ការបាា ញពត័ា៌នជាសាធារណឹៈ រឺជាវធីិសាស្រ ត្ានគ្ប្ិទ្ធភាព ព ើម្បែីដួច្ពែដើម្/ ពលើកកម្ព្់ការចូ្លរមួ្
រប្់សាធារណជនពៅកនុងវ ិ្ ័យ្ំណល់។ ការជំរញុឱ្យានការលាតគ្តោងជាសាធារណឹៈអំពីបញ្ា ្ំណល់នឹងជយួ បពងាើត
្នទុេះនពោបាយ។ 

▪ ែសពវែាយឯកសាររ ឋបាលពាកព់ន័ធ រមួ្ទាងំច្ាប់្ ដីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ ផែនការថវកិា និងរបាយការណ៍គ្បចាឆំ្ន ំ
តម្គ្បពន័ធអុីនធឺណិត ព ើម្បែីសពវែាយឱ្យបានកានផ់តទូ្លំទូ្លាយ អំពីយុទ្ធសាស្រ ត្ពៅពលើពវបសាយតរ៍ប្់រ ឋបាល
រាជធានីភ្នពំពញ (ទិ្ ឋភាពនននីតិវធីិ) 

▪ ោកក់ម្មវធីិគ្បម្លូ ពរលការណ៍ផញក/ បពញ្ចញ្ំណល់ពលើគ្បពន័ធអុីនធឺណិត និងពៅកផនលងគ្បម្លូ ព ើម្ប ី្ គ្មួ្ល
 ល់ការពម្ើលពឃើញរប្់សាធារណជន (ទិ្ ឋភាពបពច្ចកពទ្្)។ 

ខ. គ្បម្លូ និងឆលុេះបញ្ច ងំអំពី្ំព ងសាធារណជនទូ្ពៅ តម្រយឹៈការបពងាើតយនតការទ្ទ្លួម្តិគ្ត ប់្ ដីពីការបពងាើតពរល
នពោបាយគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹទី្គ្កុង៖ 

▪ ពរៀបចំ្ពវទិ្ការសាធារណឹៈ និង/ឬពធវើការ ទ្ងម់្តិ 

▪ ពរៀបចំ្្ននិ្ីទ្ ដ្ីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ទី្គ្បជំុជន 

▪ ពគ្ជើ្ពរ ើ្  (ពោយពបើកចំ្ហ) ចាតត់ងំ និងអពញ្ជ ើញតំណាងគ្បជាពលរ ឋឱ្យចូ្លរមួ្ពៅកនុងកិច្ចគ្បជំុ្ំខាន់ៗ ដ្ីពីការ
គ្របគ់្រង្ំណល់។ 

 

  េក្ម្មភាពទ្ី៥.២.   ការទក្់ទញការចូលរមួ្ពយីវុជន តាម្រយៈការអប់រអំំពបីរសិាថ ន 

សោលបំណង 
ការបពគ្ងៀន និងការទាកទ់ាញយុវជនជំនានព់គ្កាយចូ្លរមួ្ រឺជាយុទ្ធសាស្រ ត្ ៏្ ំខានក់នុងការពគ្ងីក និងនិរនតរភាពកិច្ច

ខិតខំគ្បឹងផគ្បងពឆ្ព េះពៅ្ងគម្នបតងគ្បកបពោយចី្រភាព។ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញនឹងពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង ល់យុវវយ័ ដ្ីពី
ែលប េះពាល់បណាដ លម្កពីការគ្របគ់្រង្ំណល់ម្និបានគ្តឹម្គ្តូវ តម្រយឹៈការពលើកកម្ព្់ការកសាង្ម្តាភាពម្លូោឋ នពៅ
តម្សាលាពរៀន យុទ្ធនាការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង និងការអបរ់ ំ ព ើម្បជំីរញុការចូ្លរមួ្ពី្ំណាកយុ់វជន និងពលើកកម្ព្់ការ
យល់ ឹងអំពីបរសិាា ន។ 

សាថ នភាពបចចុបបនន  

គ្ក្ួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា និងគ្ក្ួងបរសិាា ន បានែដួច្ពែដើម្នូវកម្មវធីិពលើកកម្ព្់ និងបស្រញ្ជ បការអបរ់បំរសិាា ន និង
គ្របគ់្រងធនធានធម្មជាតិកនុងវ ិ្ ័យអបរ់ ំ ពោយបានចុ្េះហតាពលខាពលើអនុ្ារណឹៈននការពោរយល់កាលពីឆ្ន ២ំ០១៦។ ពទាេះ
ោ ងណា កម្មវធីិ/ម្ខុវជិាជ ្ិកាបច្ចុបបននពនេះ ាននូវពម្ពរៀនតិច្តចួ្ ផ លបពគ្ងៀនពផ្លដ តពលើការអបរ់បំរសិាា ន ផ លទាកទ់្ងពៅនឹង
ការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ/ធនធានវតាុធាតុព ើម្។ 
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េក្ម្មភាព 
 

a. ្ហការពរៀបចំ្ បស្រញ្ជ បកម្មវធីិ្ិកាតម្សាលាពរៀននូវការអបរ់អំំពីបរសិាា ន ជាម្យួភារីពាកព់ន័ធពែសងៗ ូច្ជា ទី្ភាន កា់រ
អបរ់ ំ សាលាពរៀន និងជំនាញការផែនកបពងាើតកម្មវធីិ្ិកាជាព ើម្។ កនុងចំ្ពណាម្បញ្ា បរសិាា ន កម្មវធីិ្ិកានឹងរមួ្បញ្ចូ ល
បញ្ា គ្បឈម្ផែនក្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ និងធនធានទាងំពៅកគ្ម្តិតំបន ់ និងសាកល។ ពរអាច្យករាជធានីភ្នពំពញពធវើជា
ឧទាហរណ៍ ពោយានពរលបំណងជំរញុ្កម្មភាព ម្័គ្រចិ្តតរប្់្ិ្ស ឬសាលាពរៀនពលើគ្បធានបទ្នានា ូច្ជា ការ
ផញក្ំណល់ និងការគ្របគ់្រងធនធាន្ំណល់ជាព ើម្  

b. បពងាើតឯកសារអបរ់ ំផ លគ្តូវោកប់ញ្ចូ លពៅកនុងកម្មវធីិ្ិកា ូច្ជា ខិតតបណ័ណ  ឬកូនព្ៀវពនខលីៗជាព ើម្។ បពងាើតវពី អអូបរ់ ំ
រយឹៈពពល ៣០នាទី្្គ្ាបប់ញ្ច ងំពៅតម្សាលាពរៀន ពោយបពងាើតព ើងតម្រយឹៈកិច្ច្ហការជាម្យួគ្ក្ួងអបរ់ ំ និង
សាលាពរៀនតម្ម្លូោឋ ន។ វពី អនឹូងគ្តូវពរៀបចំ្ព ើងព ើម្បរូី្បញ្ជ កជូ់នអនកទ្្សនាអំពីបញ្ា ្ំណល់ និងវធិានការផ្លទ ល់
ខលួន ពហើយអាច្ានព្ច្កដី្ពងាបអំពីបញ្ា គ្បឈម្ពាកព់ន័ធនឹង្ំណល់/ធនធានពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ និងពិភ្ពពលាក 
គ្បវតតិននសារធាតុពែសងៗ (ចាបព់ែដើម្ពីការទាញយកវតាុធាតុព ើម្ ែលិត ពគ្បើគ្បា្់ កាល យពៅជា្ំណល់ និងគ្តូវបានពរ
ពបាេះបងព់ចាល) ច្កាុវ ិ្ ័យរប្់រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ និងកិច្ចការផ លអនកទ្្សនាអាច្អនុវតតព ើម្បកីារពារបរសិាា ន 

c. បពងាើតពរលការណ៍ផណនាអំំពីវធីិសាស្រ ត្បពគ្ងៀន និងបណដុ េះបណាដ លគ្រូបពគ្ងៀន/អនកគ្របគ់្រងព ើម្បរីគំ្ទ្ ល់ការអនុវតតន៍
កម្មវធីិ្ិកាជាកផ់ ដ្ង។ 

d. ពានរាវ នប់រសិាា នទី្គ្កុង៖ គ្បពន័ធពានរាវ នគ់្បកតួគ្បផជងតម្សាលាពរៀន ផ លានបរាិណ/ អគ្តផកនច្នខព្ ់ជាងពរ ឬ
រំនិតែដួច្ពែដើម្ផកនច្នគ្បកបពោយភាពនច្នគ្បឌិ្ត អាច្ពរៀបចំ្ព ើងព ើម្បជីាការពលើកទឹ្កចិ្តត។ កម្មវធីិគ្បកួតរូររបូតម្សាលា
បឋម្្ិកា កអ៏ាច្យកម្កពិចារណាែងផ រ 

e. ែតល់នូវឱ្កា្ពរៀន្ូគ្ត (ឧទាហរណ៍ កម្ម្ិកា ឬអនក ម្័គ្រចិ្តត)  ល់្ិ្ានុ្ិ្សពៅតម្វទិ្ាល័យតម្រយឹៈការជំរញុ
កិច្ច្ហគ្បតិបតតិការរវាងវទិ្ាល័យ និងសាា បន័ពែសងៗ 

▪ ឱ្កា្ផបបពនេះអាច្ែតល់ជូនពៅឆ្ន ំ្ ិកាចុ្ងពគ្កាយ 

▪ សាា បន័អបរ់អំាច្្ហការែងផ រជាម្យួនឹងគ្ក្ួងបរសិាា ន 

▪ រយឹៈពពលកម្មវធីិអាច្ផគ្បគ្បួលពីរយឹៈពពលខលី (១្បាត ហ៍) រហូត ល់រយឹៈពពលផវង (២ផខ ្គ្ាបក់ារឈប់្ ំរាកគ្បចាំ
ឆា្) 

▪ កម្មវធីិផបបពនេះក៏អាច្ែតល់ជាឱ្កា្ ល់សាា ប័ន ផ លពគ្ជើ្ពរ ើ្ ទ្ទ្ួលយកការ ម្័រចិ្តតពនាេះនូវលទ្ធភាពកំណត់
អតត្ញ្ញ ណអនកជំនាញពៅកនុងវ ិ្ ័យពនេះពៅពពលអនារតែងផ រ 

f. ភាជ បស់ាល កយីពហា ផ្លទ ងំបោ និងសាល ក្ញ្ញ ពៅជំុវញិសាលាពរៀនផ លផណនាកំារកាតប់នាយ្ំណល់ និងការផកនច្ន្ំរាម្ 
ពធវើការែសពវែាយតម្រយឹៈកូនព្ៀវពនែសពវែាយទ្្សនាវ តីបាា ញអំពីែលវបិាកននការពបាេះពចាល្ំរាម្ម្និគ្តឹម្គ្តូវ។ 
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េក្ម្មភាពទ្៥ី.៣.  ការទក្់ទញការចូលរមួ្ និងអភ្វិឌ្ឍេម្តថភាពរបេស់ាធារណជន នងិវេិយ័
ឯក្ជន  

សោលបំណង 
ការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង និងការពគ្ងីកកិច្ច្ហការជាម្យួសាធារណជន ផ លរមួ្ាន អនកពាកព់ន័ធផែនកព្ ឋកិច្ច

ពែសងៗ រឺជា្្រ ដ្ម្ភ ៏្ ំខានម់្យួពទ្ៀត ព ើម្បជីគ្មុ្ញ ៣ផអ រ និង្ពគ្ម្ច្បាននូវពរលពៅគ្របគ់្រង្ំណល់/ ធនធាន។ តម្
រយឹៈកិច្ច្ហការជាម្យួសាា បន័ពែសងៗ និងការពគ្បើគ្បា្់បណាដ ញែសពវែាយច្គ្មុ្េះ្ម្គ្្ប រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញររួពលើក
ទឹ្កចិ្តតគ្បជាពលរ ឋឱ្យានការយល់ ឹងអំពីសារ្ំខានន់នកិច្ចការពារបរសិាា នកនុងមូ្លោឋ ន និងអភ្វិឌ្ឍន៍្ ម្តាភាពព ើម្បជំីរញុ
្កម្មភាពរប្់គ្បជាពលរ ឋាន ក់ៗ ពឆ្ព េះពៅការរ្់ពៅគ្បកបពោយចី្រភាព។ 

សាថ នភាពបចចុបបនន  
 

▪ គ្បជាពលរ ឋរ្់ពៅទី្គ្កុងភ្នពំពញភារពគ្ច្ើន ម្និ្ូវានការយល់ ឹងអំពីសារ្ំខានន់នការពវច្ខចប ់និងផញក្ំណល់
រប្់ខលួនឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវព ើយ ពោយពួករត់ភារពគ្ច្ើនពវច្ខចប់្ ំរាម្បញ្ចូ លរន  ផ លពធវើឱ្យានការលំបាកកនុងការ
ផញក្ំរាម្ព ើម្បពីធវើការផកនច្ន និងពធវើជីកំប ុ្។ គ្បជាពលរ ឋភារពគ្ច្ើនានទ្ាល បម់្និពចាល្ំរាម្ពៅកនុងធុង្ំរាម្ 
ពពាលរឺពូករតព់ចាល្ំរាម្ពៅតម្ ងែលូវ ឬពៅពលើទី្តងំម្និ្ម្គ្្ប ឬខុ្ពពលពវលាពោយសារការយល់ ឹង
ពៅានកគ្ម្តិ។ 

▪ ការទុ្កោក់្ ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ពៅានកគ្ម្តិពៅព ើយ្គ្ាបព់្វាផថទាំ្ ុខភាពម្យួច្ំនួន 
ពធវើឱ្យាន្ំណល់ពវជជសាស្រ្តម្យួចំ្ននួពៅផតានលាយ ំជាម្យួនឹង ្ ំរាម្ទូ្ពៅ ពហើយវាកអ៏ាច្បងាហានិភ្យ័ ល់
កុារម្យួចំ្ននួ ផ លព ើរពរ ើ្ ្ំណល់ពអតចាយជាពរៀងរាល់នថង។ 

▪ បច្ចុបបនន ពៅពំុទានា់នកម្មវធីិពលើកទឹ្កចិ្តត ព ើម្បជំីរញុការចូ្លរមួ្ពីវ ិ្ ័យឯកជនពៅកនុងការផកនច្ន និងការអនុវតតន៍
គ្របគ់្រង្ំណល់ឱ្យបានលែគ្បព ើ្រពៅព ើយ។  

េក្ម្មភាព 
a. ពរៀបចំ្កម្មវធីិពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង ពោយពផ្លដ តពរលពៅពៅពលើគ្បជាពលរ ឋ និងវ ិ្ ័យសាធារណឹៈកនុងការកាតប់នាយ

្ំណល់ និងពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិពៅកនុងផ ន្ម្តាកិច្ចរប្់ខលួន។ 

▪ ពរៀបចំ្ពិពរ័ណ៍បរសិាា នពៅកនុងខណឌ នីម្យួៗននរាជធានីភ្នពំពញ ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការផកនច្ន្ំណល់ពៅកនុង្ហរម្ន។៍ 
គ្ពឹតតការណ៍ទាងំពនេះ រួរពរៀបចំ្ព ើងឱ្យបានជាពរៀងរាល់ឆ្ន ពំោយានកិច្ច្ហការពីរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ បុរគលិក
ម្័គ្រចិ្តត និងគ្បធាន្ហរម្នត៍ម្ម្លូោឋ ន 

▪ ែសពវែាយពត័ា៌នបរសិាា ន និងយុទ្ធនាការអបរ់តំម្រយឹៈការពគ្បើគ្បា្់នូវវធីិសាស្រ ត្ពីែទេះម្យួពៅែទេះម្យួពោយបពគ្ងៀន
គ្បជាពលរ ឋឱ្យពច្េះរពបៀបផកនច្ន្ំណល់ និងឱ្យានការយល់ ឹងអំពីែលប េះពាល់ននការទុ្កោក់្ ំរាម្ម្និបានគ្តឹម្
គ្តូវពៅពលើបរសិាា ន និង្ុខភាព គ្ពម្ទាងំតនួាទី្រប្់បរុគលាន ក់ៗ កនុងវ ិ្ ័យ្ំណល់ (រមួ្ទាងំវ ិ្ ័យពគ្ៅែលូវការ) ពៅ
កនុងការពលើកកម្ព្់អនាម្យ័ និងកិច្ចរពំារបរសិាា នពៅកនុងទី្គ្កុង 

▪ ផច្កចាយឯកសារពែសងៗ ូច្ជា ខិតតបណ័ណ  ព្ៀវពនផណនាំ្ គ្ាបគ់្រួសារ និងបិទ្ ទ្ីពរើរពៅពលើធុង្ំរាម្ និងពៅជំុ
វញិតំបនទី់្ែារព ើម្បជំីរញុការផកនច្ន្ំណល់ 

▪ ការពគ្បើគ្បា្់គ្បពន័ធែសពវែាយកនុងម្ូលោឋ ន  ូច្ជាសារពត័ា៌ន វទិ្យ ុនិងទូ្រទ្្សន ៍ព ើម្បបីពងាើនការយល់ ឹង។ វពី អូ



ជាំពរូទើ៤ ផែនោរសរមមភាព 

 

100 | 

 

ខលីៗ នឹងគ្តូវែដល់ជូនពោយ្ហការជាម្យួសាកលវទិ្ាល័យ ពោយានពរលពៅពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងអំពីបញ្ា
គ្បឈម្ផែនកបរសិាា ន 

▪ ពរៀបចំ្ការអបរ់ែំសពវែាយ/ កម្មវធីិបណតុ េះបណាត ល ត្ីពីការគ្របគ់្រង្ំរាម្ផ លពផ្លត តពលើម្ស្រនដីជំនាញននរ ឋបាលថ្នន ក់
ពគ្កាម្ជាតិទាងំអ្់ ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងរប្់ពកួពរ ដ្ីពីផខស្ាវ កគ់្របគ់្រង្ំណល់ទាងំម្លូ ក ូ៏ច្ជា
ការពលើកកម្ព្់ការគ្របគ់្រង្ំណល់ឱ្យបាន្ម្គ្្ប។ 

▪ ជំរញុគ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្ឱ្យចូ្លរមួ្កនុងយុទ្ធនាការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង  ល់គ្បជាពលរ ឋតម្រយឹៈការពរៀបច្ំ
្ិកាា សាលា ពោយ្ហការជាម្យួគ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្ពៅតម្្ហរម្នម៍្ូលោឋ ន ជូន ំណឹង ល់ខណឌ អំពី
ពពលពវលា ទី្តងំគ្បម្លូ្ំរាម្ ការអនុវតតនផ៍កនច្ន្ំណល់ និងការគ្របគ់្រង្ំណល់ឱ្យបានលែគ្បព ើ្រ។ 

b. ជំរញុឱ្យានការចូ្លរមួ្ពី្ំណាកវ់ ិ្ ័យឯកជន តម្រយឹៈការវាយតនម្លការពលើកទឹ្កចិ្តត (លកាខណឌ ព្ ឋកិច្ច និងម្និផម្ន
ព្ ឋកិច្ច) និងយុទ្ធសាស្រ ដ្ទី្ែារកនុងការផ្លល ្់បដូរម្ករកឥរោិបថ ៣ផអ រ និងការគ្របគ់្រង្ំណល់្ម្គ្្ប។ 

▪ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ អាច្ពលើកទឹ្កចិ្តត ល់គ្កុម្ហ ុននានាឱ្យពធវើ្ាហរណកម្ម និងជគ្មុ្ញការអនុវតតន ៍៣ផអ រ ពៅ
កនុង ំពណើ រការអាជីវកម្មរប្់ពកួពរ តម្រយឹៈការរូ្បញ្ជ ក/់ ទំ្នាកទំ់្នងពីអតាគ្បពោជនន៍នការផកលម្ែការគ្របគ់្រង
្ំណល់ និងធនធានវតាុធាតុព ើម្ទាងំកនុងលកាខណឌ ព្ ឋកិច្ច និងម្និផម្នព្ ឋកិច្ច (ឧទា. ការកាតប់នាយច្ំណាយពី
ការពគ្បើវតាុធាតុព ើម្ផកនច្នព ើងវញិ ឬពគ្បើគ្បា្់ធនធានឱ្យានគ្ប្ិទ្ធភាពតម្រយឹៈការផកលម្ែ ំពណើ រការែលិតកម្មឱ្យ
បានគ្បព ើ្រព ើង)  

 
▪ ពរអាច្រិតរូរែដល់ពានរាវ ន់អាជីវកម្មសាែ ត្គ្ាប់វ ិ្ ័យពរលពៅពែសងៗ (ឧទា. ្ណាឋ ររ ផែនក ឹកជញ្ជូ ន និង

ែលិតកម្ម/ ្ិបបកម្ម) ព ើម្បពីលើកទឹ្កចិ្តតការអនុវតតនក៍ារគ្របគ់្រងអាជីវកម្មគ្បកបពោយចី្រភាព្ំពៅជំរញុការអនុវតតន ៍
៣ផអ រ ពៅកនុងវ ិ្ ័យអាជីវកម្ម 

▪ ការបាា ញពីលទ្ធភាពកនុងការទ្ទ្លួបាននូវការកាតប់នាយពនធអាជីវកម្ម/ ការវនិិពោរ អាច្ជយួ ជំរញុ ល់ការរិតរូរពី
ការគ្របគ់្រងអាជីវកម្មគ្បកបពោយចី្រភាព បផនាម្ពីពលើយនដការែដល់ពានរាវ នខ់ាងពលើ 

▪ ពលើកទឹ្កចិ្តត/ ពលើកកម្ព្់/ ជយួ ្ គ្មួ្ល ល់គ្កុម្្ហរម្នស៍ាា បន័នានា ព ើម្បចីាបព់ែតើម្/ បនដការពធវើអាជីវកម្មផកនច្ន
ព ើងវញិ ជាម្យួគ្កុម្ហ ុនផកនច្នឯកជន តម្រយឹៈការអភ្វិឌ្ឍ និងែសពវែាយពីបញ្ជ ីព ម្ េះ/ ទ្ំនាកទ់្ំនងរប្់គ្កុម្ហ ុន
ផកនច្នព ើងវញិ។ 

ឧទាហរណ្៖៍ ោរផរនចាសាំណ្លគ់ៅជាថ្នមពលគៅរាុ្ឧសាហរមមសុើម៉្ ត់ ៍

កាលពីពពលថមីៗពនេះគ្កុម្ហ ុន្ីុម្ ងតជី៍បម្ ងុ អុិន្ីុ (Chip Mong Insee) បានបពងាើតម្ជឈម្ណឌ លែលិតកម្មថមី
ម្យួពៅពខតតកំពត ពហើយកំពុងទ្ទ្លួយក្ំណល់ឧ្ាហកម្ម ផ លានរុណភាពពីពរាងច្គ្ក និងពរាងា ្ីុន

កិនគ្្ូវម្កពីតម្បណាត ពខតត-គ្កុងម្យួច្ំនួន ព ើម្បជំីនួ្ការពគ្បើគ្បា្់ធយងូថម្គ្ាប ុ់តពៅកនុង ។ ្ំណល់

ទាងំពនាេះានគ្បភ្ពម្កពីរាជធានីភ្នពំពញ ពខតតតផកវ កំពង់្ ពឺ និងពខតតកណាត ល ពហើយកក៏ំពុងផ វ្ងរកអនកែគតែ់គង់

្ំណល់កានផ់តពគ្ច្ើនផថម្ពទ្ៀតផ រ។ គ្បតិបតតិការទាងំពនេះអាច្ែតល់គ្បពោជនផ៍ែនកហិរញ្ញ វតាុ ល់ភារីទាងំពីរកនុង

ការកាត់បនាយច្ំណាយ្គ្ាប់គ្បតិបតតិការអាជីវកម្ម (ការច្ំណាយពលើការគ្រប់គ្រង្ំណល់ពោយអនកបពងាើត

្ំរាម្ និងនថលចំ្ណាយពលើថ្នម្ពលពោយគ្កុម្ហ ុន្ីុម្ ងត៍) ខណឹៈពួកពរក៏អាច្ជួយ កាត់បនាយែលប េះពាល់

បរសិាា នពី្កម្មភាពរប្់ពកួពរបានផថម្ពទ្ៀតែង។ 
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េក្ម្មភាព អនុេក្ម្មភាព េចូនក្រ 
ភាគីពាក្់ព័នធ  

(ការដឹក្ន ំនងិោពំ្ទ្ដលអ់ងគភាព) 

អាទ្ិភាព 

ែល ី ម្ធយម្ ផវង 

្កម្មភាពច្ម្បងទ្1ី៖ ពគ្ងងឹគ្បពន័ធបពញ្ចញពចាល្ំរាម្ គ្បពន័ធគ្បម្លូ្ំរាម្ នងិបពងាើនរុណភាពព្វាកម្មគ្បម្លូ្ំរាម្ 
្កម្មភាពទ្1ី.1៖ ផកលម្ែឥរោិបថពបាេះពចាល្ំរាម្ នងិទ្តីងំគ្បម្លូ្ំរាម្ផ លបានកណំត ់
a. ្គ្ម្ច្ច្ិតតនូវវធិានការផញក្ំណល់ 

 
វធិានននការផញក្ំណល់គ្តូវច្ា្់លា្់ PPCA, ម្នទីរពាកព់ន័ធ, ខណឌ /្ាា ត,់ ភារី

ពាកព់ន័ធ 
      

b. ការអភ្វិឌ្ឍព្ៀវពនផណនា ំ
 

ព្ៀវពនផណនាអំំពីការបពញ្ចញ-គ្បម្ូល្ំរាម្ PPCA, DoE, ខណឌ /្ាា ត,់ CINTRI       
c. ពរៀបច្ំទ្ីតងំបពញ្ចញ្ំរាម្ កំណតទ់្ីតងំចាក់្ ំរាម្បពណាត េះអា្នន ទ្ីតងំចាក់្ ំរាម្បពណាត េះអា្នន PPCA, ខណឌ /្ាា ត,់ CINTRI       

កំណតទ់្ីតងំចាក់្ ំរាម្ជាអច្ិនស្រនតយ ៍ ទ្ីតងំចាក់្ ំរាម្ជាអច្ិនស្រនតយ ៍ PPCA, ខណឌ /្ាា ត,់ CINTRI       
d. កម្មវធិីែសពវែាយ្គ្ាបក់ារជូន ំណឹងពី 
បទ្ោឋ នគ្របគ់្រង និងបពញ្ចញ្ំរាម្ 

កម្មវធិីបពងាើនការយល់ ឹង ច្ំនួនននគ្ពឹតតិការណ៍ពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងបាន
ពរៀបច្ំ និងច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងគ្ពឹតតិការណ៍  

PPCA, DoE, ខណឌ /្ាា ត ់       

យុទ្ធនាការែសពវែាយតម្បណាត ញ្ងគម្ "ច្ំនួនយុទ្ធនាការផ លបានពរៀបច្ំ PPCA, DoE/MoE, ខណឌ /្ាា ត ់       
e. ការអនុវតតការគ្របគ់្រង្ំណល់ និងការ
បពញ្ចញពចាល្ំណល់ 

គ្បឹកាពោបល់/ ការអនុវតតច្ាបថ់មី/ ព្ៀវពន
ផណនាគំ្បចានំថង 

ច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្យុទ្ធនាការ  ខណឌ /្ាា ត ់រគំ្ទ្ពោយ PPCA, DoE       

f. ពគ្ងឹងវធិានការគ្បឆ្ងំនឹងការពបាេះពចាល
្ំណល់ខុ្ច្ាប ់

ោកធុ់ង្ំរាម្ និងសាល ក្ញ្ញ / ផ្លទ ងំបោ ធុង្ំរាម្ និងសាល ក្ញ្ញ បានតំព ើង PPCA, DoE/MoE, ខណឌ /្ាា ត ់       
កំណតទ់្ីតងំចាក់្ ំរាម្បពណាត េះអា្នន វធិានននការផញក្ំណល់គ្តូវច្ា្់លា្់ ខណឌ /្ាា ត ់រគំ្ទ្ពោយ PPCA, DoE       
កំណតទ់្ីតងំចាក់្ ំរាម្ជាអច្ិនស្រនតយ ៍ ព្ៀវពនផណនាអំំពីការបពញ្ចញ-គ្បម្ូល្ំរាម្ PPCA, DoE/MoE       

្កម្មភាពទ្1ី.2៖  ផកលម្ែព្វាគ្បម្លូ្ំរាម្ ពបា្្ាែ តែលូវ  នងិទ្កីផនលងសាធារណឹៈ 

a. ផណនា ំការវាយតនម្ល្ម្តាភាព/ លទ្ធែល 
 

ការវាយតនម្ល្ម្តាភាព/ ការអនុវតតន ៍ PPCA, DoE 
   

b. បពងាើន/ អភ្វិឌ្ឍផែនការគ្បម្ូល្ំរាម្ ពរៀបច្ំផែនការគ្បម្ូល (តម្ែទេះ) ផែនការគ្បម្ូល្ំរាម្គ្តូវបានពរៀបច្ំ ខណឌ  DoE 
   

ពរៀបច្ំការ្តុក្ំណល់ (គ្បម្ូល្ំរាម្តម្ែទេះ)  ំព ើងទ្ីតងំ្តុក្ំរាម្ PPCA, DoE, ខណឌ /្ាា ត ់
   

បពងាើតកាលវភិារ/ ផែនការ្គ្ម្ប្គ្ម្ួល (ការ
ពបា្្ាែ តតម្ែលូវ) 

ការពរៀបច្ំគ្បម្ូល្ំរាម្ / ផែនការពបា្្ាែ ត ខណឌ  CINTRI, DoE 
   

 

    ៦. តារាងព្បតិបតរិការ - េក្ម្មភាពអាទ្ិភាព ផដនតួនទ្ី និងភារក្ិចច និងេចូនក្រ                             
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ពិនិតយវាយតនម្ល/ វាយតនម្លផែនការគ្បម្ូល្ំរាម្ 
(ការពបា្្ាែ តតម្ែលូវ) 

ច្ំនួនពិនិតយព ើងវញិបានពធវើព ើង ខណឌ  DoE, 
   

ពរៀបច្ំផែនទ្ីព្វាននែលូវផ លគ្តូវគ្បម្ូល្ំរាម្ 
(ការពបា្្ាែ តតម្ែលូវ) 

ផែនទ្ីព្វាកម្មបានពរៀបច្ំ ខណឌ  CINTRI 
   

កំណតទ់្ំហំែទុក្គ្ាបរ់ពទ្េះគ្បម្ូលតូច្ៗ ច្ំនួនករណីផ លបញ្ា ច្ពនាល េះគ្តូវបានពោេះគ្សាយ ខណឌ /្ាា ត ់រគំ្ទ្ពោយ CINTRI 
   

ពរៀបច្ំ/ ផថរកាទ្ីតងំគ្បម្ូល ច្ំនួនននច្ំណុច្គ្បម្ូលផ លបានកំណត ់ PPCA, ខណឌ  
   

ពិនិតយពម្ើលការអនុវតតព្វាកម្មរប្់គ្កុម្ហ ុន
គ្បម្ូល្ំរាម្ 

ការវាយតនម្ល្ម្ទិ្ធែលបានពធវើព ើង ខណឌ  រគំ្ទ្ពោយ ្ាា ត ់PPCA, DoE 
   

c. ការផណនាអំំពីការអនុវតតការគ្បម្ូល្ំរាម្តម្
្ហរម្ន ៍

 
ច្ំនួន្ហរម្នគ៍្របគ់្រងគ្បម្ូល្ំរាម្ 
ការពគ្ងីកព្វាកម្មតម្រយឹៈទ្គ្ម្ងន់នការគ្បម្ូល
្ំរាម្ 

ខណឌ /្ាា ត ់រគំ្ទ្ពោយគ្បជាពលរ ឋ       
អងគការពគ្ៅរោឋ ភ្បិាល 

   

d. បពងាើនគ្ប្ិទ្ធភាពទ្ំនាកទ់្ំនង រវាង PPCA 
និងគ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្ 

ព្នើ្ំុរបាយការណ៍វភិារពលើព្វាកម្ម របាយការណ៍្តីពីព្វា ឹកជញ្ជូ ន ខណឌ /្ាា ត,់ PPCA 
   

ផណនាយំនដការទ្ទ្ួលពោបល់ យនតការទ្ទ្ួលពោបល់គ្ត បគ់្តូវបានពគ្បើគ្បា្់ ខណឌ /្ាា ត ់រគំ្ទ្ពោយ CINTRI 
   

e. ការវភិារព្ ឋកិច្ចព ើម្បពីិនិតយព ើងវញិនូវនថល
ព្វា 

  ការវភិារព្ ឋកិច្ចបានពធវើព ើង 
ពិនិតយ និងផ្លល ្់បតូរនថលព្វា  

PPCA រគំ្ទ្ពោយគ្ក្ួង/ម្នទីរ   ពាកព់ន័ធ 
   

f.  ការផណនាទំ្ីែារគ្បកួតគ្បផជង ផណនាកំារព ញនថលពោយពបើកច្ំហ ព្ច្កតីពែតើម្ននការព ញនថលពបើកច្ំហ PPCA 
   

្កម្មភាពទ្1ី.3៖ រគំ្ទ្ ល់ខណឌ រ ឋបាល/ ្ាា ត ់ព ើម្បពីគ្ងងឹការតម្ោន គ្តតួពនិតិយ នងិការអនុវតតន ៍
a. បពងាើតពរលការណ៍ផណនា ំនិង្ូច្នាករ

្គ្ាបក់ារអនុវតតន ៍
  ព្ច្កតីផណនា ំនិង្ូច្នាករគ្តូវបានបពងាើត PPCA, DoE, ខណឌ /្ាា ត ់

   

b. ការបពងាើតរណឹៈកាម ធិការខណឌ  ្គ្ាបក់ារ
្គ្ម្ប្គ្ម្ួល និងការគ្តួតពិនិតយ 

  ច្ំនួនរណឹៈកាម ធិការខណឌ បានបពងាើតព ើង 
ច្ំនួនកិច្ចគ្បជុំពរៀបច្ំពោយរណឹៈកាម ធិការខណឌ  

PPCA, DoE, ខណឌ /្ាា ត ់
   

c. ការអភ្វិឌ្ឍ្ម្តាភាព្គ្ាបផ់ែនការ
គ្របគ់្រងរប្់ខណឌ  

  ច្ំនួនគ្ពឹតតិការណ៍អភ្វិឌ្ឍន៍្ ម្តាភាព  
ច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងគ្ពឹតតិការណ៍  

PPCA, DoE, ខណឌ /្ាា ត ់ម្នទីរពាកព់ន័ធ 
   

d. ផថទាអំនកគ្តួតពិនិតយ្គ្ាបក់ារគ្តួតពិនិតយ/ 
ការផណនា ំ

  ច្ំនួនអនកគ្តួតពិនិតយផ ល្កម្មពៅកនុងខណឌ
នីម្យួៗ 

PPCA, DoE, ខណឌ /្ាា ត ់
   

e. បណដុ េះបណាដ លអាជាា ធរម្ូលោឋ ន   ច្ំនួនននគ្ពឹតតិការណ៍ពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង 
ច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងគ្ពឹតតិការណ៍  

PPCA, DoE 
   

្កម្មភាពច្ម្បងទ្២ី៖  ែសពវែាយការផកនច្នព ើងវញិ តម្រយឹៈការផញក្ំណល់ ការចូ្លរមួ្រប្់វ ិ្ ័យឯកជន នងិែសពវែាយការពគ្បើគ្បា្់ែលិតែលផកនច្នព ើងវញិ 
្កម្មភាពទ្2ី.1៖  បពងាើន្ម្តាភាពផកនច្នតម្រយឹៈការជរំញុ្កម្មភាពតម្ម្លូោឋ ន នងិ្គ្ម្ប្គ្ម្លួការបពងាើតឧ្ាហកម្មផកនច្នកនុងគ្្ុក 
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a. ពធវើការវភិារព្ ឋកិច្ច   ព ើម្បបីពងាើតឧ្ាហ
កម្មផកនច្ន 

ការវភិារ្ីុជពគ្ៅននគ្បពន័ធផកនច្នបច្ចុបបនន របាយការណ៍្ិកាលទ្ធភាព៖  
1. ទ្ីែារនាពំច្ញនូវែលិតែលផកនច្នរចួ្ 
2. ការវភិារច្ំពណញ-ខាត កនុងការវនិិពោរ         
ពរាងច្គ្កផកនច្ន្ំណល់ 

PPCA រគំ្ទ្ពោយ DoIH, DEF, DoC, 
DoE, CDC 

   

ការវភិារនថលច្ំណាយ្គ្ាបប់ពងាើតម្ពធាបាយ
ផកនច្នព ើងវញិ 

   

b. កំណត ់ំពណាេះគ្សាយបពច្ចកវទិ្ាផកនច្ន ៏
សាក្ម្ 

 
របាយការណ៍្តីពីការវាយតនម្លបពច្ចកវទិ្ាបានពធវើ
ព ើង 

   

c. ែតល់ការរគំ្ទ្ ល់គ្កុម្ហ ុនផកនច្នព ើងវញិ 
 

ច្ំនួនគ្កុម្ហ ុនផកនច្នថមីគ្តូវបានបពងាើតព ើង/ ទាក់
ទាញម្កបាន 

   

d. ទាកទ់ាញការវនិិពោរកនុងវ ិ្ ័យផកនច្ន ការបពងាើតកិច្ចគ្បជុំពិពគ្រេះពោបល់ (អនកផកនច្ន
ព ើងវញិ និងអនកបពងាើត្ំណល់) 

ច្ំនួនននកិច្ចគ្បជុំពិពគ្រេះពោបល់គ្តូវបានពរៀបច្ំ 
ច្ំនួនអនកបពងាើត្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ និងផកនច្ន
្ំណល់បានចូ្លរមួ្ពៅកនុងគ្ពឹតតិការណ៍ 

   

បពងាើតម្ូលោឋ នទ្ិនននយ័អំពីអនកផកនច្ន បានបពងាើតម្ូលោឋ នទ្ិនននយ័ 
   

កំណតទុ់្ក ការអនុវតតលែបំែុត ច្ំនួនការអនុវតតលែបំែុតផ លបានកំណត ់និងច្ម្លង 
   

ការរគំ្ទ្ការពលើកទ្ឹកច្ិតតអាជីវកម្មផកនច្នព ើងវញិ វធិានការរគំ្ទ្ផ លបានអនុវតត 
   

e. ពលើកកម្ព្់្កម្មភាព្ម័គ្រច្ិតតតម្ម្ូលោឋ ន 
្គ្ាបក់ារផកនច្នព ើងវញិ 

ពលើកកម្ព្់គ្បពន័ធពធវើជីកំប ុ្តម្ផបបវមិ្ជឈការ 
តម្គ្រួសារ/ ្ហរម្ន ៍

ច្ំនួនននរំនិតែតួច្ពែតើម្ពធវើជីកំប ុ្ថមីបានចាបព់ែតើម្ 
ច្ំនួន្ាភ រែតល់ពត័ា៌នផ លបានផច្កចាយ  

ខណឌ /្ាា ត ់DoE រគំ្ទ្ពោយ PPCA 
   

 
ពលើកកម្ព្់ការពគ្បើគ្បា្់្ំណល់ម្ាូបអាហារ
តម្ផបបវមិ្ជឈការ ផ លពផ្លដ តពៅពលើវ ិ្ ័យ      
ឯកជន 

ច្ំនួនយុទ្ធនាការ/ ្ិកាា សាលាបានពរៀបច្ំ 
ច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងយុទ្ធនាការ/ ្ិកាា សាលា 

   

្កម្មភាពទ្2ី.2៖  ពលើកកម្ព្ ់ការផញក្ំណល់ 
a. ផកតគ្ម្ូវឧបករណ៍គ្្បច្ាបផ់ លានគ្សាប់

ព ើម្បាីនវធិានែលូវការកនុងការផញក្ំណល់ 
  វពិសាធនកម្មបានផណនា ំពោងពៅតម្ឧបករណ៍

ច្ាបផ់ លានគ្សាប ់
PPCA រគំ្ទ្ពោយ DoE, ខណឌ /្ាា ត ់

   

b. ការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងនិងយុទ្ធនាការ
អបរ់ ំ

ការផច្កចាយ្ំណល់ ផ លផញកពោយន  ច្ំនួនព្ៀវពនផណនាផំ លបានផច្កចាយ PPCA រគំ្ទ្ពោយ DoE, ខណឌ /្ាា ត ់ 
   

្ិកាា សាលា និងវរគបណតុ េះបណាត ល ច្ំនួនគ្ពឹតតិការណ៍ពរៀបច្ំបានពរៀបច្ំ 
ច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងគ្ពឹតតិការណ៍ 

    

c. ផច្កចាយធុងោក់្ ំណល់តម្គ្បពភ្ទ្   ច្ំនួនធុងផញក្ំណល់ គ្តូវបានផច្កចាយ ខណឌ /្ាា ត ់រគំ្ទ្ពោយ PPCA, DoE  
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d. ពលើកកម្ព្់ការ្ហការជាម្យួផែនកផកនច្នពគ្ៅ
ែលូវការ ព ើម្បធីានាការគ្បម្ូល្ំណល់ផ ល
អាច្ផកនច្នព ើងវញិ 

  ្ហការជាម្យួគ្កុម្អនកផកនច្ន្ំណល់ពគ្ៅគ្បពន័ធ ខណឌ /្ាា ត ់រគំ្ទ្ពោយ PPCA, DoE, 
DoIH 

   

្កម្មភាពទ្2ី.3៖ ែសពវែាយការពគ្បើែលិតែលផកនច្ន 
a. បពងាើតពគ្រងការបិទ្សាល ក្ញ្ញ    ពគ្រងការោកស់ាល ក្ញ្ញ ផ លបានែតួច្ពែតើម្ គ្ក្ួងពាកព់ន័ធ PPCA, DoE       
b. ជំរញុការពគ្បើែលិតែលផកនច្នព ើងវញិពោយ

អនកពគ្បើគ្បា្់ 
  វធិានការពរលនពោបាយគ្តូវបានអនុវតត PPCA រគំ្ទ្ពោយ ខណឌ /្ាា ត ់DoIH, 

DoE 
      

c. ព្ច្កតីផណនាអំំពីច្ាបល់ទ្ធកម្មសាធារណឹៈ
នបតង 

  ច្ាបល់ទ្ធកម្មសាធារណឹៈនបតងបានអនុម្ត័ និង   
អនុវតត 

PPCA, DoE       

d. វធិានការព ើម្បផី្លល ្់បតូរអាកបបកិរោិរប្់ភារី
ពាកព់ន័ធ 

កម្មវធិីបពងាើនការយល់ ឹង ច្ំនួនគ្ពឹតតិការណ៍ននការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងគ្តូវ
បានពរៀបច្ំ និងច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងគ្ពឹតតិការណ៍ 

PPCA រគំ្ទ្ពោយ ខណឌ /្ាា ត ់DoE       

 
ផកលម្ែលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានជពគ្ម្ើ្ ផកនច្ន លទ្ធភាពពគ្បើគ្បា្់បាន ានលកាណឹៈគ្បព ើ្រព ើង PPCA រគំ្ទ្ពោយ ខណឌ /្ាា ត ់DoE       

  ការកសាង្ម្តាភាពពលើការផកនច្នព ើងវញិ ច្ំនួនគ្ពឹតតិការណ៍កសាង្ម្តាភាពគ្តូវបានពរៀបច្ំ 
និងច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងគ្ពឹតតិការណ៍ 

PPCA រគំ្ទ្ពោយ ខណឌ /្ាា ត ់DoE       

  ផណនា ំការវា្់្សធង ់ការតម្ោននិងវឌ្ឍនភាព គ្បពន័ធតម្ោន និងវាយតនម្លគ្តូវបានផណនា ំ PPCA, DoE       
្កម្មភាពច្ម្បងទ្3ី៖ ជរំញុការគ្របគ់្រងបរាិណ្ំណល់ ផ លែតល់ែលលែ ល់បរសិាា ន នងិកាតប់នាយែលប េះពាល់ ល់បរសិាា ន នងិម្នុ្ស 
្កម្មភាពទ្3ី.1៖  ផកលម្ែការគ្របគ់្រងទ់្លីានចាក់្ ំរាម្ 
a. ចាបព់ែតើម្គ្បតិបតតិការ/ ការផថទាគំ្តឹម្គ្តូវព ើង

វញិ 
តម្ោនកម្ព្់រំនរ្ំរាម្ ព ើម្បកីារពារការ ួល
រលំ 

ការអនុវតតនព៍ ើងវញិ PPCA អងគភាពគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំរាម្ 
ខណឌ  

      

លុប ី គ្បចានំថង       

ផកលម្ែ ្កម្មភាពរប្់រថយនតគ្បម្ូល្ំណល់ 
យកម្កចាក ់

      

ឧបករណ៍ការពារផ្លទ ល់ខលួន       
ការសាកលបងការគ្បម្ូលឧ្ម័នពៅកផនលងចាក់
្ំរាម្ 

      

ពរៀបច្ំពគ្រឿងបរកិាា រនិងនីតិវធិី្គ្ាបក់ារពារនិង
ពនលតព់ភ្លើងពៅកផនលងចាក់្ ំរាម្ 

      

b. ការអភ្វិឌ្ឍពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធពៅទ្ីលានចាក់
្ំរាម្ 

គ្បពន័ធគ្បគ្ពឹតតិកម្មទ្ឹក្ំអុយ (ការពធវើគ្បគ្ពឹតតកម្ម
ពោយរីម្)ី 

ពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធគ្តូវបានពរៀបច្ំ PPCA អងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់្ ំរាម្   
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ពគ្ងីកទ្ីតងំ្គ្ាបយ់ក្ំរាម្ម្កចាក ់       
បផនាម្ពគ្រឿងច្គ្កថមីជាគ្បចាំ្ គ្ាបគ់្បតិបតតិការ 
(ពគ្រឿងច្គ្ក ពអសាា  អាបុល) 

      

c. ពរៀបច្ំការផ្លល ្់បតូរពៅជាទ្គ្ម្ងន់នការផញក
្ំណល់ 

  ពវទ្ិកាផញក្ំរាម្គ្តូវបានបពងាើតព ើង និងបានចាប់
ពែតើម្ ំពណើ រការ 

PPCA អងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់្ ំរាម្       

d. ទាកទ់ាញអនកឯកពទ្្ និងពគ្ងឹងធនធាន
ម្នុ្ស 

វាយតនម្លបពច្ចកពទ្្ ្ម្តាភាព និងកំណតផ់ែនក
គ្តូវការផកលម្ែ 

ការវាយតនម្ល្ម្តាភាពបានពធវើព ើង PPCA អងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់្ ំរាម្       

 ឹកនាបំុរគលិកពៅទ្ីតងំបណតុ េះបណាត ល/ 
ទ្្សនកិច្ចពៅតម្តំបន ់

ច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងកម្មវធិីបណតុ េះបណាត ល       

ផ្វងរកជំនួយបពច្ចកពទ្្ពីាច ្់ជំនួយ កម្មវធិីពែទរច្ំពណេះ ឹងបានពធវើព ើង       
ភាជ បជ់ាម្យួកម្ម្ិកា កម្ម្ិកាបានពធវើព ើង       

e. ផកលម្ែឧបករណ៍/ វធិីសាស្រ្តកតគ់្តបរាិណ
្ំណល់ 

  បរាិណទ្ិនននយ័្ំណល់ផ លបានែលិត PPCA អងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ 
CINTRI 

      

f. ការគ្តួតពិនិតយ្ុខភាពនិងែលប េះពាល់ ល់
បរសិាា ន 

ពធវើការ្ិកាអំពីការបំពុលទ្ឹកពគ្កាម្ ី របាយការណ៍វាយតនម្លែលប េះពាល់បរសិាា ន PPCA, DoH, DoE       

ពធវើការ្ិកាពលើែលប េះពាល់ពលើ្ុខភាព របាយការណ៍វាយតនម្លែលប េះពាល់្ុខភាព       
្កម្មភាពទ្ ី3.2 ធានា្ុវតាភិាពធនធានហិរញ្ញ វតាុ ្គ្ាបក់ារគ្របគ់្រងទ្លីានចាក់្ ំរាម្គ្បកបពោយនរិនតភាព 
a. ពរៀបច្ំបា នគ់្បាណការច្ំណាយ ព ើម្បឱី្យាន

ការគ្របគ់្រងគ្បកបពោយច្ីរភាព 
  ការបា នស់ាម នការច្ំណាយ គ្តូវបានបពងាើតព ើង PPCA/ អងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់្ ំរាម្       

b. បពងាើននថលចាក់្ ំរាម្ពៅទ្ីលាន   កំណតន់ថលទ្ីលាន្គ្ាបច់ាក់្ ំរាម្ PPCA/ អងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ និង
ភារីពាកព់ន័ធ 

      

c. វាយតនម្លព ើងវញិអំពីជពគ្ម្ើ្ ហិរញ្ញ វតាុ ព ើម្ប ី
បពងាើនគ្ប្ិទ្ធភាពទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ 

  ជពគ្ម្ើ្ ហិរញ្ញ វតាុគ្តូវបានកំណត ់ PPCA/ អងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ និង
ភារីពាកព់ន័ធ 

      

d. រកា កតគ់្ត និងពគ្បើគ្បា្់្ំរាម្ ផ លចូ្ល
ឱ្យបាន្ុគ្កឹត 

  MRF គ្តូវបានតពម្លើង PPCA/ អងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់្ ំរាម្        

្កម្មភាព 3.3 ្ហការជាម្យួភារពីាកព់ន័ធ 
a. ពរៀបច្ំទ្គ្ម្ងន់នការផញក្ំណល់្ម្គ្្ប 
 
 
  

  គ្បផហល 20-30 ភាររយននអនកពរ ើ្ ្ំរាម្គ្តូវបាន
ជួលឱ្យពធវើការពៅ MRF 

PPCA/ អងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់្ ំរាម្       
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b. ច្ងគ្កង និងទ្ទ្ួលសាគ ល់តួនាទ្ីរប្់វ ិ្ ័យ
ពគ្ៅគ្បពន័ធ 

  អនកពរ ើ្ ្ំរាម្ពៅកផនលងចាក់្ ំរាម្បានពរៀបច្ំ និង
ចុ្េះបញ្ជ ីពៅទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ 
គ្ពឹតតិការណ៍អបរ់/ំ ការបណដុ េះបណាដ លគ្តូវបាន
្គ្ាបអ់នកពរ ើ្ ្ំរាម្ (4-5 ពលើក / ឆ្ន )ំ ។  

PPCA/ អងគភាពគ្របគ់្រងគ្របគ់្រងទី្លាន 
   

c. យុទ្ធនាការយល់ ឹងព ើម្បផី្លល ្់បតូរទ្្សនឹៈ
រប្់សាធារណជន 

  យុទ្ធនាការពទ្ៀងទាតម់្យួ ផ លពរៀបច្ំពោយ 
PPCA DoE/អងគភាពគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំរាម្ 

PPCA/ អងគភាពគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំរាម្ 
ខណឌ  ្ាា ត ់DoE 

   

d. បពងាើតជាែលូវការននវ ិ្ ័យពគ្ៅគ្បពន័ធ   បទ្បញ្ជ  និងច្ាប់្ គ្ាបក់ារពគ្ជើ្ពរ ើ្ អនកពរ ើ្
្ំរាម្ជាែលូវការ 

អងគភាពគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំរាម្ PPCA 
   

e. បញ្ចូ លវ ិ្ ័យម្និែលូវការពៅកនុងគ្បពន័ធ             
រោឋ ភ្បិាល 

  អនកពរ ើ្ ្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅទ្ីលានចាក់្ ំរាម្
គ្តូវបានទ្ទ្ួលការារពធវើពៅទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ 
(MRF, កផនលងជីកំប ុ្) 

PPCA/ អងគភាពគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំរាម្ 
   

្កម្មភាពច្ម្បងទ្ី4៖ ការគ្របគ់្រងរហូំរ្ំណល់ពិព្្ (្ំណល់្ំណង ់ ្ំណល់ពវជជសាស្រ្ត និង្ំណល់ឧ្ាហកម្ម) 

្ំណល់្ំណង ់             
្កម្មភាពទ្4ី.1៖ ការបពងាើតគ្បពន័ធគ្របគ់្រងទ្និននយ័ 
a. ការបពងាើតទ្ិនននយ័្ំណល់តម្គ្បពភ្ទ្   ពរៀបច្ំគ្បពន័ធកតគ់្ត និងគ្បម្ូលទ្ិនននយ័ 

 
ទ្ិនននយ័បរាិណ្ំណល់បពងាើតព ើង និងការ
គ្បម្ូល   

PPCA/ ខណឌ  
រគំ្ទ្ពោយ ម្នទីរ្ុរពិោ  ីម្នទីរបរសិាា ន គ្កុម្ហ ុន
គ្បម្ូល្ំណល់ និងអងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់
្ំរាម្ 

      

b. ការបា នស់ាម នពលើការពគ្បើគ្បា្់្ំណល់ 
្ំណង ់

  កគ្ម្តិទ្ិនននយ័ផ លអាច្ចូ្លពម្ើលបានជា          
សាធារណឹៈ 

PPCA/ ខណឌ  
រគំ្ទ្ពោយ ម្នទីរ្ុរពិោ  ីម្នទីរបរសិាា ន គ្កុម្ហ ុន
គ្បម្ូល្ំណល់ និងអងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់
្ំរាម្ 

      

្កម្មភាពទ្4ី.2៖  ពលើកកម្ព្ ់ការកាតប់នាយ្ំណល់ 
a. បពងាើនការយល់ ឹង   ច្ំនួនគ្កុម្ហ ុនផ លទ្ទ្ួលបានលទ្ធែលពី

្កម្មភាពពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង 
PPCA/ ខណឌ  រគំ្ទ្ពោយម្នទីរ្ុរពិោ ី និងម្នទីរ
បរសិាា ន 

      

b. ការជគ្ម្ុញការសាង្ងគ់្បកបពោយនិរនតរ
ភាព 

  ច្ំនួនអនតរារម្នព៍រលនពោបាយគ្តូវបានផណនា ំ PPCA/ ខណឌ រគំ្ទ្ពោយ្ារម្ឧ្ាហកម្ម
ននគ្កុម្ហ ុនសាង្ង ់

      

c. ព្ច្កតីផណនាអំំពីនថលព្វា្ំរាម្   ព្ច្កតីផណនា ំនិងការអនុវតតនន៍ថលច្ំណាយពលើព្វា
ចាកព់ចាល្ំរាម្ 

PPCA/ ខណឌ        
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d. ការផក្គ្ម្ួល/ ពធវើបច្ចុបបននភាពននការអនុវតតន៍
បទ្បញ្ញតតិផ លានគ្សាបព់លើ្ំណល់
្ំណង ់

  បទ្បបញ្ញតតិបានពធវើបច្ចុបបននភាព និងអនុវតត រគំ្ទ្ពោយ ម្នទីរ្ុរពិោ ី ម្នទីរបរសិាា ន គ្កុម្ហ ុន
គ្បម្ូល្ំណល់ និងអងគភាពគ្របគ់្រងទ្ីលានចាក់
្ំរាម្ 

      

្កម្មភាពទ្4ី.3៖  ពលើកកម្ព្ ់ការពគ្បើព ើងវញិ នងិការផកនច្នព ើងវញិ 
a. ការពលើកកម្ព្់ការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ   អនតរារម្នព៍រលនពោបាយផណនាំ្ គ្ាបក់ារ

ពលើកកម្ព្់ការពគ្បើព ើងវញិនន្ំណល់្ំណង ់
PPCA/ ខណឌ  រគំ្ទ្ពោយ្ារម្ឧ្ាហកម្ម
ននគ្កុម្ហ ុនសាង្ង ់និងភារីពាកព់ន័ធ 

      

b. ការកំណតប់ពច្ចកវទិ្ា្ម្គ្្ប   បពច្ចកវទិ្យការពធវើគ្បគ្ពឹតតិកម្ម អាច្អនុវតតបានពៅតម្
សាា នភាពម្ូលោឋ ន 

PPCA/ ខណឌ  រគំ្ទ្ពោយ្ារម្ឧ្ាហកម្ម
ននគ្កុម្ហ ុនសាង្ង ់

      

្កម្មភាពទ្4ី.4៖  ការអនុវតត ការគ្តតួពនិតិយ នងិការអនុវតតនទ៍្បស់ាា តក់ារពបាេះពចាល្ំរាម្រម ន្ណាដ បធ់ាន ប ់
a. បពងាើត និងែសពវែាយពរលការណ៍ផណនាកំារ

គ្របគ់្រង្ំណល់្ំណង ់
  "ពរលការណ៍ផណនាបំានអភ្វិឌ្ឍ 

ច្ំនួនននការផណនា ំ(ឯកសារថតច្ម្លង ឬផបប      
ពអ ិច្គ្តូនិក) ផច្កចាយ/ ចូ្លពគ្បើគ្បា្់" 

PPCA/ ខណឌ  
រគំ្ទ្ពោយ ម្នទីរ្ុរពិោ  ីម្នទីរបរសិាា ន 

      

b. ែតល់ ំបូនាម ន ល់អនកពបាេះពចាល្ំណល់ 
ព ើម្បនីាំ្ ំណល់្ំណងម់្កចាក ់ពៅទ្ីលាន
ចាក់្ ំរាម្ 

  អនតរារម្នព៍រលនពោបាយបានផណនា ំ
ច្ំនួនការពចាល្ំរាម្ពោយខុ្ច្ាបគ់្តូវបាន    
រាយការណ៍ 

PPCA/ ខណឌ  រគំ្ទ្ពោយ ម្នទីរ្ុរពិោ ី        
ម្នទីរបរសិាា ន 

      

c. ការគ្តួតពិនិតយ និងការអនុវតតន ៍   ច្ំនួនននការពចាល្ំណល់ខុ្ច្ាបគ់្តូវបានរាយ
ការណ៍ 

PPCA/ ខណឌ  ម្នទីរបរសិាា ន អងគភាពគ្របគ់្រង     
ទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ 

      

្ំណល់ពវជជសាស្រ្ត 
្កម្មភាពទ្4ី.5៖  ការពគ្ងងឹគ្បពន័ធគ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ្ត 
a. បពងាើនការយល់ ឹង និងបណតុ េះបណាត លវទិ្ា

សាា ន្ុខាភ្បិាល  
  ច្ំនួនននគ្ពឹតតិការណ៍ពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងបាន

ពរៀបច្ំ និងច្ំនួនគ្បជាពលរ ឋផ លបានចូ្លរមួ្ 
MoH និង DoH រគំ្ទ្ពោយ PPCA, 
MWMU, DoEYS 

   

b. យុទ្ធនាការបពងាើនការយល់ ឹងពផ្លត តពលើ    
គ្បជាពលរ ឋ 

  ច្ំនួនននគ្ពឹតតិការណ៍ពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងបាន
ពរៀបច្ំ និងច្ំនួនគ្បជាពលរ ឋផ លបានចូ្លរមួ្ 

MoH and DoH 
រគំ្ទ្ពោយ PPCA, MWMU, DoEYS 

   

c. អនុវតតនក៍ារគ្តួតពិនិតយបនតបនាទ ប ់   ច្ំនួន និងភាពញឹកញាបន់នការពធវើអធិការកិច្ច MoH and DoH 
រគំ្ទ្ពោយ PPCA, MWMU 

   

d. បពងាើតយនតការកតគ់្ត្គ្ាបក់ារចាកព់ចាល
្ំរាម្ខុ្ច្ាប ់ 

  បពងាើតយនតការរាយការណ៍ MoH and DoH 
រគំ្ទ្ពោយ PPCA, MWMU 
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e. អនុវតតនក៍ារគ្តួតពិនិតយបនតបនាទ បព់ៅអងគភាព
គ្របគ់្រង្ំណល់ពវជជសាស្រ្ដ 

  ការគ្តួតពិនិតយបានពធវើព ើង ពហើយលទ្ធែលគ្តូវបាន
កតគ់្ត និងពបាេះែាយ 

MoH and DoH 
រគំ្ទ្ពោយ PPCA, MWMU 

   

f. ជួយ  CRC ពឆ្ព េះពៅរកការអនុវតតន ៍និងការពធវើ
ផែនការផ លានគ្ប្ិទ្ធភាព  

ការផច្កចាយធុង្ំរាម្្គ្ាប់្ ំណល់        
ពវជជសាស្រ្ដ 

អគ្តែសពវែាយ (= សាា បន័្ុខាភ្បិាលផ លាន
ធុង្ំរាម្្ម្រម្យ / សាា បន័ពវជជសាស្រ្តទាងំអ្់ពៅ
កនុងរាជធានីភ្នពំពញ) 

អងគភាព MWMU រគំ្ទ្ពោយ DoH, 
DoE, PPCA 

   

 
ពគ្ងីកការពគ្បើគ្បា្់  ុត្ំណល់         
ពវជជសាស្រ្តបច្ចុបបនន 

ការ្ទង ់/ បរាិណ្ំណល់ពវជជសាស្រ្ត ផ លម្និ
បានទុ្កោកឱ់្យបានគ្តឹម្គ្តូវ ពោយសារកងវេះខាត
្ម្តាភាព ុត 

MWMU រគំ្ទ្ពោយ DoH, DoE, PPCA 
   

 
បពងាើនច្ំនួនរថយនតគ្បម្ូល ច្ំនួនរថយនតគ្បម្ូល្ំរាម្ MWMU រគំ្ទ្ពោយ DoH, DoE, PPCA 

   

 
កំណតក់ាលវភិារគ្បម្ូល្ំរាម្ឱ្យបាន
ច្ា្់លា្់ 

កាលវភិារគ្បម្ូល MWMU រគំ្ទ្ពោយ DoH, DoE, PPCA 
   

្ំណល់ឧ្ាហកម្ម              
្កម្មភាពទ្4ី.6៖ ការពគ្ងងឹយនតការគ្តតួពនិតិយ ព ើម្បធីានាឱ្យានការអនុវតត  

a. ការអភ្វិឌ្ឍច្ាប់្ គ្ាបថ់្នន កព់គ្កាម្ជាតិ   បទ្បញ្ជ ថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិគ្តូវបានបពងាើតព ើង PPCA, DoIH, DoE 
   

b. ការកសាងអងគភាពពិព្្/តួនាទ្ី ្គ្ាប់
ការគ្របគ់្រង្ំណល់ឧ្ាហកម្ម 

  ការបពងាើតអងគភាពពិព្្/ ទ្ីតងំ PPCA, DoIH, DoE 
   

c. អភ្វិឌ្ឍបទ្ោឋ ន/ពរលការណ៍ផណនា ំ្គ្ាប់
គ្បគ្ពឹតតិកម្ម/ការផកនច្នព ើងវញិ    

  បទ្ោឋ ន/ ពរលការណ៍ផណនាផំ លបានបពងាើត PPCA 
រគំ្ទ្ពោយ MoE, DoE 

   

d. អភ្វិឌ្ឍ និងពធវើបច្ចុបបននភាពម្ូលោឋ នទ្ិនននយ័ 
្តីពីការែលិត្ំណល់ 

  ម្ូលោឋ នទ្ិនននយ័បានបពងាើត 
ទ្ំហ ំនិងភាពញឹកញាបន់នការពធវើបច្ចុបបននភាព  

PPCA រគំ្ទ្ពោយ ាច ្់្ំណល់ MoE, 
DoE គ្កុម្ហ ុនគ្របគ់្រង្ំណល់ 

   

e. បពងាើតពវទ្ិកា្គ្ាបក់ារ្នទនារវាងអនក     
ពាកព់ន័ធ និងអាជាា ធរ 

  ពវទ្ិកាបានបងាទ្ំហំ និងភាពញឹកញាបន់នការផ្លល ្់    
បតូរពត័ា៌ន  

PPCA រគំ្ទ្ពោយ ាច ្់្ំណល់ MoE, 
DoE គ្កុម្ហ ុនគ្របគ់្រង្ំណល់ 

   

f. អនុវតតបទ្បញ្ជ តម្រយឹៈការគ្តួតពិនិតយ និង
វធិានការោកព់ទា្ទ្ណឌ  

  
 
  

ការគ្តួតពិនិតយបានពធវើព ើង ពហើយលទ្ធែលគ្តូវបាន
កតគ់្ត និងពបាេះែាយ 
ច្ំនួនរបាយការណ៍ខុ្គ្បគ្កតីគ្តូវបានកតគ់្តទុ្ក 

PPCA, ខណឌ / ្ាា ត ់ 
   

g. ការែសពវែាយនន 3R តម្រយឹៈ "ការបពងាើត
ភាពជាន រូគ្តូវរន កនុងការែលិត្ំណល់ និង
ការផកនច្ន " 

  ច្ំនួនននទ្ំនាកទ់្ំនងអាជីវកម្មផកនច្ន ផ លបាន
បពងាើតព ើងតម្រយឹៈការ្គ្ម្ប្គ្ម្ួលរប្់        
រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ និងបរាិណ្ំណល់
បផងវរពច្ញពីទ្ីលានពៅពធវើការផកនច្នព ើងវញិ 

PPCA រគំ្ទ្ពោយ គ្កុម្ហ ុនបពងាើត្ំណល់ 
MoE, DoE 
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h. ការអភ្វិឌ្ឍ្ម្តាភាពគ្កុម្ហ ុនគ្របគ់្រង
្ំណល់ 

  ច្ំនួនគ្ពឹតតិការណ៍អភ្វិឌ្ឍន៍្ ម្តាភាពគ្តូវបានពរៀបច្ំ 
ច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងគ្ពឹតតិការណ៍  

PPCA រគំ្ទ្ពោយ ខណឌ /្ាា ត ់និង       
គ្កុម្ហ ុនបពងាើត្ំណល់ 

   

i.  ការអភ្វិឌ្ឍ្ម្តាភាពម្ស្រនតីននរ ឋបាលរាជធានី
ភ្នពំពញ 

  ច្ំនួនគ្ពឹតតិការណ៍អភ្វិឌ្ឍន៍្ ម្តាភាពគ្តូវបានពរៀបច្ំ 
និងច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងគ្ពឹតតិការណ៍ 

PPCA, DoIH, DoE 
   

្ំណល់ពអ ិច្គ្តនូចិ្             
្កម្មភាពទ្4ី.7៖  ពោេះគ្សាយបញ្ា ការពបាេះពចាល្ំណល់ខុ្ច្ាប ់ពរៀបច្កំារអនុវតតគ្របគ់្រង្ំណល់ពអ ិច្គ្តនូចិ្ នងឹបផងវរ្ំណល់ពអ ិច្គ្តនូចិ្ពៅជាធនធានផ លអាច្ពោេះ ូរបាន 
a. អភ្វិឌ្ឍ និងពធវើបច្ចុបបននភាពពលើម្ូលោឋ ន

ទ្ិនននយ័ពលើអនកផកនច្ន្ំណល់ 
  ម្ូលោឋ នទ្ិនននយ័បានបពងាើត 

ទ្ំហ ំនិងភាពញឹកញាបន់នការពធវើបច្ចុបបននភាព  
PPCA រគំ្ទ្ពោយ DoE, ខណឌ / ្ាា ត ់

   

b. ពរៀបច្ំបពងាើតបញ្ជ ីសារពពើភ្ណ័ឌ ្ំណល់       
ពអ ិច្គ្តូនិក 

  ម្ូលោឋ នទ្ិនននយ័បានបពងាើត 
ទ្ំហ ំនិងភាពញឹកញាបន់នការពធវើបច្ចុបបននភាព  

PPCA រគំ្ទ្ពោយ DoE, ខណឌ / ្ាា ត ់ 
   

c. ផច្កចាយពរលការណ៍ផណនារំប្់គ្ក្ួង     
បរសិាា ន ្តីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់បរកិាា រ        
អរគិ្នី និងពអ ិច្គ្តូនិក 

  ច្ំនួនពរលការណ៍ផណនាផំ លបានផច្កចាយ / 
ទ្ទ្ួលបាន 

PPCA រគំ្ទ្ពោយ DoE, ខណឌ / ្ាា ត ់
   

d. បពងាើនការយល់ ឹង   ច្ំនួនននគ្ពឹតតិការណ៍ពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងបាន
ពរៀបច្ំ និងច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងគ្ពឹតតិការណ៍  

PPCA 
រគំ្ទ្ពោយ DoE, ខណឌ / ្ាា ត ់និងDoEYS 

   

e. អភ្វិឌ្ឍច្ាបថ់្នន កព់គ្កាម្ជាតិ   បទ្បញ្ជ ថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិគ្តូវបានអភ្វិឌ្ឍន ៍ PPCA រគំ្ទ្ពោយ DoE 
   

f.  អភ្វិឌ្ឍ និងផច្កចាយបញ្ជ ីអនកផកនច្ន្ំណល់
ផ លានការទ្ទ្ួលសាគ ល់ 

  បញ្ជ ីព ម្ េះអនកផកនច្នផ លបានបពងាើត និង
ែសពវែាយបរាិណ្ំណល់ផ លបានទ្ទ្ួល 

PPCA រគំ្ទ្ពោយ ខណឌ / ្ាា ត ់គ្កុម្ហ ុន
បពងាើត្ំណល់ 

   

g. ពរៀបច្ំយុទ្ធនាការគ្បម្ូល្ំណល់បរកិាា រ      
អរគិ្នី និងពអ ិច្គ្តូនិក 

  ច្ំនួនយុទ្ធនាការផ លបានពរៀបច្ំ 
ច្ំនួនអនកចូ្លរមួ្កនុងយុទ្ធនាការ  

PPCA រគំ្ទ្ពោយ ខណឌ / ្ាា ត ់្ហការ
ជាម្យួគ្កុម្ហ ុននានា 

   

h. ពគ្ងឹងការគ្តួតពិនិតយ/អធិការកិច្ចគ្បឆ្ងំនឹង
ការចាកព់ចាល្ំណល់ខុ្ច្ាប ់

  ការគ្តួតពិនិតយបានពធវើព ើង ពហើយលទ្ធែលគ្តូវបាន
កតគ់្ត និងពបាេះែាយ 
ច្ំនួនរបាយការណ៍ខុ្គ្បគ្កតីគ្តូវបានកតគ់្តទុ្ក 

PPCA 
រគំ្ទ្ពោយ DoE, ខណឌ / ្ាា ត ់

   

្កម្មភាពច្ម្បងទ្ី5៖  ការផច្ករផំលកច្កាុវ ិ្ ័យ និងការចូ្រមួ្រប្់ភារីពាកព់ន័ធ កនុង្កម្មភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ 
្កម្មភាពទ្5ី.1៖  ជគ្ម្ញុការចូ្លរមួ្រប្់គ្បជាពលរ ឋកនុងផែនការគ្របគ់្រង្ំណល់ 
a. ពលើក្ទួយការបាា ញពត័ា៌ន ពបាេះពុម្ពឯកសាររ ឋបាលអនឡាញ ច្ំនួនឯកសារគ្របគ់្រង្ំណល់ផ លបានពបាេះពុម្ព

ែាយ ឬអាច្រកបានពៅពលើអុីនធឺណិត  លទ្ធភាព
ទ្ទ្ួលបាន/ ការែតល់ឯកសារផបបពនេះ ល់
សាធារណជនទូ្ពៅ 

PPCA 
រគំ្ទ្ពោយ DoEYS, DoE, DoT 
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ផច្ករផំលកកាលវភិារគ្បម្ូល ការពច្ញបទ្បញ្ញតតិ
ពែសងៗតម្រយឹៈអនឡាញ 

ានយនតការម្តិពោបល់ផ លបានពរៀបច្ំ 
   

b. កសាងយនតការែតល់ពោបល់ ពរៀបច្ំពវទ្ិកាសាធារណឹៈ ច្ំនួនពវទ្ិកាសាធារណឹៈបានពរៀបច្ំ 
   

្ននិ្ីទ្ ្ដីពីការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ    

ទ្ីគ្កុង 
ច្ំនួនគ្ពឹតតិការណ៍ផ លបានពរៀបច្ំ 

   

ពគ្ជើ្ពរ ើ្  ចាតត់ងំ និងចាតត់ងំតំណាងគ្បជា
ពលរ ឋឱ្យពរៀបច្ំផែនការ 

ច្ំនួនតំណាងរប្់គ្បជាពលរ ឋផ លានពៅកនុង
ផែនការ 

   

ពគ្បើគ្បា្់បពច្ចកវទិ្ារម្នារម្ន ៍ពត័ា៌នវទិ្ា 
 ូច្ជា SNS ព ើម្បគី្បម្ូលម្តិពោបល់ 

ការពគ្បើគ្បា្់  ICTs/SNS 
   

្កម្មភាពទ្5ី.2៖ ការចូ្លរមួ្រប្់យុវជនតម្រយឹៈការអបរ់បំរសិាា ន 
a. ្ហការអភ្វិឌ្ឍនក៍ម្មវធិី្ិកា ្គ្ាបក់ារ

អបរ់បំរសិាា ន 
  កម្មវធិី្ិការប្់សាលាពរៀន ផ លគ្តូវអភ្វិឌ្ឍន ៍ PPCA, MoE, MoEYS, DoE, DoEYS 

   

b. អភ្វិឌ្ឍន៍្ ាភ រអបរ់ ំ្ គ្ាបប់ពគ្ងៀន   ្ាភ រអបរ់គំ្តូវបានបពងាើត 
   

c. អភ្វិឌ្ឍនព៍រលការផណនា ំ្តីពីវធិីសាស្រ្ត
បពគ្ងៀន  

  បពងាើតពរលការណ៍ផណនាំ្ តីពីវធិីសាស្រ្តបពគ្ងៀន 
   

d. ែតល់រាវ ន ់ល់ទ្ីគ្កុងានបរសិាា នសាែ ត   ច្ំនួនសាលាពរៀនបានចូ្លរមួ្កនុងកម្មវធិីពានរាវ ន ់  
បរសិាា នគ្កុង 

   

e. ែតល់ឱ្កា្ចុ្េះ្ិកាតម្ម្ូលោឋ ន ល់
្ិ្ស 

  ច្ំនួនកម្មវធិីពរៀន្ូគ្តតម្ទ្ីតងំជាកផ់្តង ផ ល
បានបពងាើត និងឱ្កា្ែតល់ ល់្ិ្សវទិ្ាល័យ 

   

f.  ោកត់ងំ្ញ្ញ  និងបិទ្តម្ទ្ីតងំនានាកនុង
សាលាពរៀន 

  ច្ំនួនផ្លទ ងំបា ណូ ផ្លល ក និង្ញ្ញ  
   

្កម្មភាពទ្5ី.3៖ ចូ្លរមួ្ នងិអភ្វិឌ្ឍ្ម្តាភាពសាធារណឹៈទូ្ពៅ វ ិ្ ័យសាធារណឹៈ/ ឯកជន 
a. គ្ពឹតតិការបពងាើនការយល់ ឹង ពផ្លត តពៅពលើ   

គ្បជាពលរ ឋ 
ពិពរ័ណ៍បរសិាា ន ច្ំនួនគ្ពឹតតិការណ៍ ផ លបានពរៀបច្ំ PPCA, ភារីពាកព់ន័ធ       
យុទ្ធនាការអបរ់ ំ្ដីពីការផកនច្ន និងែលប ឹៈពាល់ ច្ំនួន្កម្មភាព ផ លបានពរៀបច្ំ PPCA, ភារីពាកព់ន័ធ       

្ាភ រអបរ់ ំ្ គ្ាបប់ពងាើនការយល់ ឹង 
  

ច្ំនួន្ាភ រែសពវែាយការយល់ ឹង ផ លបាន
ែសពវែាយ ល់សាធារណជន 

PPCA       

ការបពងាើនការយល់ ឹងតម្រយឹៈបណាត ញ
ពត័ា៌ន្ងគម្ 

ច្ំនួនទ្្សនិកជន ផ លបានទ្ទ្ួលពត័ា៌នតម្     
រយឹៈគ្បពន័ធែសពវែាយ 

PPCA, ម្នទីរពាកព់ន័ធ គ្បពន័ធែសពវែាយ្ហការ 
(ទូ្រទ្្សន ៍សាា នីយវទិ្យ ុសារពត័ា៌ន ... ។ល។ ) 
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បណតុ េះបណាត លបុរគលិក ម្ស្រនតីរាជការ ការរមួ្បញ្ចូ លផែនកបរសិាា ន (រមួ្ទាងំការគ្របគ់្រង
្ំណល់) ពៅកម្មវធិី្ិកា 

PPCA       

ជគ្ម្ុញការចូ្លរមួ្ និងបពងាើនការយល់ ឹងរប្់
គ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំណល់ 

ច្ំនួន្កម្មភាពផ លបានពរៀបច្ំ PPCA, CINTRI       

b. ចូ្លរមួ្ និងអភ្វិឌ្ឍ្ម្តាភាពសាធារណឹៈ
ទូ្ពៅ វ ិ្ ័យសាធារណឹៈ/ ឯកជន 

ពធវើទ្ំនាកទ់្ំនងែលគ្បពោជនផ៍ លទ្ទ្ួលបាន 
ពីការផកលម្ែការគ្របគ់្រង្ំណល់ និងការ
គ្របគ់្រងធនធាន 

ច្ំនួនគ្រឹេះសាា នឯកជនគ្តូវបានទាកទ់្ង/ ទ្ំនាក់
ទ្ំនង 

PPCA, វ ិ្ ័យឧ្ាហកម្មពែសងៗ (ឧទា. 
្ណាឋ ររ ពរាងច្គ្កវាយនភ្ណ័ឌ ។ល។) 

      

ពានរាវ នអ់ាជីវកម្មសាែ ត ច្ំនួនគ្កុម្ហ ុនបានចូ្លរមួ្កនុងកម្មវធិីគ្បរល់ពាន
រាវ ន ់

PPCA, វ ិ្ ័យឧ្ាហកម្មពែសងៗ (ឧទា. 
្ណាឋ ររ ពរាងច្គ្កវាយនភ្ណ័ឌ ។ល។) 

      

ព្ច្កតីផណនាអំំពីការកាតប់នាយពនធ្គ្ាបក់ារ
គ្របគ់្រងអាជីវកម្មគ្បកបពោយនិរនតភាព 

ពគ្រងការណ៍កាតប់នាយពនធ ផ លបានផណនា ំ PPCA, គ្ក្ួងពាកព់ន័ធ និងម្នទីរ       

ជគ្ម្ុញច្លនាអាជីវកម្មផកនច្ន្ំណល់ ច្ំនួនគ្កុម្ សាា បន័ អាជីវករចូ្លរមួ្អាជីវកម្មផកនច្ន PPCA, ភារីពាកព់ន័ធ       



 

 

  



 

 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំពូក្ទ្ី ៥ 

ការព្គប់ព្គងវដដនន
គសព្ាង ទ្ិននន័យ និង

ហរិញ្ញវតថុ 
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VChapter 

 
 

មគយោបាយ 
អនវុតត 

 
 
 

 

 ១. ការព្គប់ព្គងវដដននគសព្ាង ទ្ិននន័យ និងហរិញ្ញវតថុ - ធានការអនុវតរន៍ និងគុណភាព      

សេវាក្ម្ម 
 

ការធានាធនធានហិរញ្ញ វតាុគ្របគ់្រន ់ការអភ្វិឌ្ឍ/ ការ្គ្ម្បខលួន/ ការែសពវែាយបពច្ចកវទិ្ា្ម្គ្្ប ការបពងាើតភាពជា
ន រូ និងការកសាង្ម្តាភាពរប្់ភារីពាកព់ន័ធ គ្ពម្ទាងំការបពងាើតគ្បពន័ធ្ម្គ្្ប្គ្ាបក់ារតម្ោនទិ្នននយ័ និងគ្កបខណឌ
រណពនយយភាព្ុទ្ធផតានសារ្ំខាន ់ ព ើម្បធីានាការអនុវតតន ៍និងរុណភាពព្វារប្់យុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ្កម្មភាព។  
រ ឋបាលរាជធានីភ្នំពពញនឹងខិតខំឱ្យអ្់លទ្ធភាពព ើម្បធីានាថ្ន ម្ពធាបាយអនុវតតទាំងអ្់ពនេះនឹងគ្តូវធានាបាន្គ្ាប់
និរនតរភាពននព្វាសាធារណឹៈរប្់ខលួន។ 

         

        ហរិញ្ញវតថ ុ         បសចចក្វិទ្ា 
 
 

     ភាពជានដគូ                                           ការក្សាងេម្តថភាព 
                                                          

 
ព្ក្បែណឌ ទ្និនន័យ តាម្ោន និងគណសនយយភាព 

របូភាពទី្៣០៖  ម្ពធាបាយននការអនុវតតន ៍

 
 ២. ដំសណើ រការព្គប់ព្គងសោយផផ្សអក្សលើវដដ PDCA  

យុទ្ធសាស្រ ត្គ្រប់គ្រង្ំណល់ គ្ពម្ទាំង្ម្មភាពរពគ្ាងនឹងគ្តូវអនុវតត តម្ោន វាយតនម្ល ពិនិតយព ើងវញិ និងពធវើ
បច្ចុបបននភាពពោយអនុវតតពៅតម្វ ត PDCA (ពរៀបច្ំផែនការ អនុវតត គ្តួតពិនិតយ និងពធវើ្កម្មភាព)  ូច្ផ លបានបាា ញខាង
ពគ្កាម្។ 

*  ំណាកក់ាលទី្១៖  ពរៀបច្ផំែនការ – ការពរៀបចំ្ និងការពរៀបចំ្ពគ្ាងយុទ្ធសាស្រ ត្ 

▪ ពធវើការ្ិកាពត័៌ានម្ូលោឋ ន និងពគ្បើគ្បា្់ចំ្ពណេះ ឹងផែនកគ្របគ់្រង និងផបបវទិ្ាសាស្រ្តថមីចុ្ងពគ្កាយ ព ើម្បពីធវើជា
ម្លូោឋ នននការពិភាកា្គ្ាបក់ារបពងាើតយុទ្ធសាស្រ ត្ 

▪ ផ វ្ងយល់អំពីសាា នភាព បញ្ា គ្បឈម្ និងការពធវើការវភិារច្ពនាល េះខវេះខាត 

▪ កំណតវ់សិាលភាព ច្កាុវ ិ្ ័យ ពប្កកម្ម និងពរលពៅននយុទ្ធសាស្រ ត្ 

▪ កំណត ់ និងរាប់បញ្ចូ លគ្រប់ភារីពាកព់ន័ធ និងបញ្ា គ្បឈម្ពែសងៗកនុងការគ្របគ់្រងតម្រយឹៈការពិពគ្រេះពោបល់ជា

ោរក្របក់្រ្វដ្ដននរគក្មា្ ទិនានយ័ និ្ ហិរញ្ញវតថុ 
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ម្យួភារីពាកព់ន័ធ 

▪ ពគ្ជើ្ពរ ើ្ ជពគ្ម្ើ្ ពរលនពោបាយ ដ្ីពីការទ្បស់ាា ត ់និងការផកនច្ន្ំណល់ និងពរៀបចំ្ពគ្ាងផែនការ្កម្មភាព 

▪ ធានាការ្គ្ម្ប្គ្មួ្លអនតរសាា បន័ និងជំរញុពរៀបចំ្កិច្ចគ្ពម្ពគ្ពៀងនពោបាយ្គ្ាបក់ារបពងាើតយុទ្ធសាស្រ ត្ 

*  ំណាកក់ាលទី្ ២៖ អនុវតត – ការអនុវតតន ៍និងការតម្ោនយុទ្ធសាស្រ ត្  

▪ ពរៀបចំ្ជាលកាណឹៈែលូវការនូវយុទ្ធសាស្រ ត្តម្រយឹៈនីតិវធីិរ ឋបាល្ម្គ្្ប 

▪ ែសពវែាយយុទ្ធសាស្រ្តតម្រយឹៈ្កម្មភាព្ងគម្ជាសាធារណឹៈពែសងៗ 

▪ ពកៀរររធនធាន (ហិរញ្ញ វតាុ ធនធានម្នុ្ស និងនពោបាយ) និងពគ្ងីកកិច្ច្ហការជាម្យួភារីពាកព់ន័ធពឆ្ព េះពៅការ
អនុវតតនផ៍ែនការ្កម្មភាព 

▪ អនុវតតការារតម្ោនឱ្យបានពទ្ៀងទាត ់ ព ើម្បទី្ទ្លួសាគ ល់វឌ្ឍនភាព និងរកាកំណតគ់្តវឌ្ឍនភាព និង/ឬ្ូច្នាករ
្ម្ទិ្ធកម្ម្ំខាន់ៗ ្គ្ាបព់ធវើការវាយតនម្លនាពពលអនារត។ 

*  ំណាកក់ាលទី្ ៣៖ គ្តួតពិនិតយ – ការវាយតនម្ល និងគ្តួតពិនិតយយុទ្ធសាស្រ ត្ 

▪ វភិារ និងវាយតនម្លវឌ្ឍនភាព/លទ្ធែលរពគ្ាងពធៀបនឹងពរលបំណង និងពរលពៅ 

▪ ពិនិតយពម្ើលវឌ្ឍនភាពជាម្យួភារីពាកព់ន័ធ និងោកជូ់នរណឹៈកាម ធិការវាយតនម្លឯករាជយ 

▪ កំណត ់និងវភិារផែនកពជារជយ័ និងបរាជយ័ រចួ្កំណតក់តត រមួ្ចំ្ផណក 

*  ំណាកក់ាលទី្ ៤៖ ្កម្មភាព – ពធវើបច្ចុបបននភាពយុទ្ធសាស្រ ត្ពោយផែែកពលើការវាយតនម្ល  

▪ ពគ្ងីកករណីពជារជយ័ 

▪ វាយតនម្លព ើងវញិនូវការវវិតតននបរសិាា នគ្បតិបតតកិារ និងពធវើការផក្គ្មួ្ល/កំណតយុ់ទ្ធសាស្រ ត្ព ើងវញិព ើម្បពីោេះគ្សាយ
បញ្ា គ្បឈម្ផ លពកើតព ើង 

  

 

របូភាពទី្៣១៖  វ ដ PDCA 

   

 
• ពិនិតយទ្ិនននយ័ផ លបានច្ងគ្កង 
• វាយតនម្លវឌ្ឍនភាព  

 

• អនុវតតតម្ច្ំណុច្ផ លពជារជយ័ 
• ទ្ទ្ួលសាគ ល់បរាជយ័ 
• ផក្គ្ម្ួលយុទ្ធសាស្រ្តពោយផែែកពលើ      

បទ្ពិពសាធន ៍

 • ការអនុវតតយុទ្ធសាស្រ្ត 
• ការតម្ោនតម្កាលកំណត ់  

• ពិពគ្រេះពោបល់ជាម្យួភារីពាកព់ន័ធ 
• កំណតប់ញ្ា  & ការវភិារច្ពនាល េះខវេះខាត 
• ការបពងាើតយុទ្ធសាស្រ្ត 

ពរៀបច្ំ
ផែនការ អនុវតត 

 

គ្តួតពនិតិយ 

 

ពធវើ្ កម្មភាព 
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    ៣. ដំសណើ រការបសងកើតទ្ិននន័យ សដើម្បេីព្ម្ួលដលក់ារេសព្ម្ចចិតរ និងព្គប់ព្គងគសព្ាងបានលអ  

ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការ្ពគ្ម្ច្ចិ្តតពលើពរលនពោបាយ ពោយផែែកពលើភ្ ត្ុតងច្ា្់លា្់កនុងការគ្របគ់្រង្ំណល់
កនុងទី្គ្បជំុជន និងគ្របគ់្រងរុណភាពការែដល់ព្វា សាលារាជធានីភ្នពំពញ គ្តូវពគ្ងឹងកិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បង និងបពងាើន្ម្តាភាព
រប្់ខលួនពៅកនុងការបពងាើត និងរកា្ូច្នាករ្ំខាន់ៗ ជាម្លូោឋ នផ លបាា ញអំពីសាា នភាពគ្របគ់្រង្ំណល់ពៅកនុងទី្គ្កុង។ 

ពៅចុ្ងបញ្ចប ់រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញនឹង៖ 

▪ រកាកំណតគ់្តគ្តឹម្គ្តូវនន្ំរាម្ ផ លបានយកម្កពចាលពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ ជាពិព្្បរាិណ្ំរាម្ ប ផុនតបនតិច្
ម្ដងៗពគ្ងីករហូត ល់ការកតគ់្ត ជាគ្បពភ្ទ្្ំរាម្ គ្បភ្ព និង/ឬតំបនប់ពងាើត/គ្បម្លូ 

▪ ពគ្បើគ្បា្់ទិ្នននយ័ផ លបានគ្បម្លូ ព ើម្បពីរៀបចំ្ផែនការ អនុវតត តម្ោន និងវាយតនម្លពលើយុទ្ធសាស្រ ត្ គ្ពម្ទាងំការពធវើ
ព្ច្កដី្ពគ្ម្ច្ចិ្តតផ លពាកព់ន័ធែងផ រ 

▪ ពគ្បើគ្បា្់ឱ្កា្កសាង្ម្តាភាព ផ លទ្ទ្លួបានពីខាងពគ្ៅ ល់បរុគលិកទ្ទ្លួខុ្គ្តូវពលើការគ្របគ់្រងទិ្នននយ័ 

▪ បពងាើតបណាដ ញរគំ្ទ្តម្រយឹៈភាពជាន រូជាម្យួអងគការម្និផម្នរោឋ ភ្បិាល វ ិ្ ័យឯកជន រ ឋបាលខណឌ / ្ាា ត ់
ព ើម្បពី ន្ើឱ្យអងគភាពទាងំពនាេះចូ្លរមួ្ពៅកនុងការគ្បម្លូទិ្នននយ័។ 

គ្បភ្ពពត័ា៌នផ លានគ្បពោជន៖៍ 
• Data Collection Tool for Urban Solid Waste Management (World Bank) 

http://siteresources.worldbank.org/INTUSWM/Resources/463617-1202332338898/User-Manual- 

Data-Collection-Tool-for-SWM.pdf 

• 3R Policy Indicators Factsheets Series (IGES) https://pub.iges.or.jp/pub/by/tags/3r-policy-indicators-

factsheets-series 

 

៤.   ការធានធនធានម្នុេសេព្ាប់ការផ្សដលស់េវាព្បក្បសោយចីរភាព 
 

ព ើម្បបំីពពញតគ្មូ្វការព្វាសាធារណឹៈរប្់គ្បជាពលរ ឋ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញគ្តូវខិតខំគ្បឹងផគ្បងឱ្យអ្់ពីលទ្ធភាព
ព ើម្បធីានាធនធានម្នុ្សគ្បតិបតតិផ លគ្តូវការចាបំាច្ ់ធានានិរនតរភាព និងពលើកកម្ព្់ការែដល់ព្វា។ 

ពៅចុ្ងបញ្ចប ់រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញនឹង៖ 

▪ ជគ្មុ្ញកិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បងកនុងការកំណត ់និងបពងាើតធនធានហិរញ្ញ វតាុ ព ើម្បគី្ទ្គ្ទ្ងអ់ភ្បិាលកិច្ចគ្របគ់្រង្ំណល់ 

▪ ផ្វងរកឱ្កា្្គ្ាបភ់ាពជាន រូរវាងវ ិ្ ័យសាធារណឹៈ និងឯកជន ព ើម្បទី្ទ្លួបាននូវការែតល់ព្វាគ្បកបពោយ 
លកាណឹៈព្ ឋកិច្ច និងគ្ប្ិទ្ធភាពផ លអាច្ពធវើបាន 

▪ បពងាើនកិច្ច្ហការរប្់ខលួនជាម្យួសាា បន័ខាងពគ្ៅ (សាា បន័ជាតិ ន រូអភ្វិឌ្ឍន ៍ និងវ ិ្ ័យឯកជន) ព ើម្បទីាកទ់ាញ 
រពគ្ាង និងថវកិាអភ្វិឌ្ឍន ៍

▪ ពគ្ជើ្ពរ ើ្ ម្ស្រនដីរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ផ ល្ម្គ្្ប ព ើម្បធីានានូវព្វាសាធារណឹៈគ្បកបពោយរុណភាព។ 

ពធវើ្កម្មភាពអភ្វិឌ្ឍន៍្ ម្តាភាពពោយខលួនឯង និង/ឬ ពគ្បើគ្បា្់ឱ្កា្ពីខាងពគ្ៅ (ពៅពពលផ លាន) ព ើម្បពីគ្ងឹង
ការពរៀបចំ្ផែនការ និង្ម្តាភាពគ្បតិបតតិការផ លចាបំាច្ព់លើកិច្ចការរ ឋបាលគ្របគ់្រង្ំណល់។ ច្ំណុច្្ំខាន់ៗ ្គ្ាបក់ារ
អភ្វិឌ្ឍ្ម្តាភាពអាច្រមួ្ាន៖ ការគ្របគ់្រងទិ្នននយ័ ការគ្របគ់្រងទំ្នាកទំ់្នងសាធារណឹៈ និងពត័ា៌នវទិ្ា ការគ្របគ់្រង និង   
បពច្ចកវទិ្ាផកនច្ន្ំណល់ ការវភិារព្ ឋកិច្ច ការពរៀបចំ្ពរលនពោបាយគ្របគ់្រង្ំណល់-ផកនច្នធនធានវតាុធាតុព ើម្ព ើងវញិ 
និងការគ្របគ់្រងរ ឋបាលសាធារណឹៈ។ 

http://siteresources.worldbank.org/INTUSWM/Resources/463617-1202332338898/User-Manual-
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 ឧបេម្ព័នធទី្២.  ផផ្សនការគសព្ាងសាក្លបង   
 

គសព្ាងសាក្លបងទ្ី១ 

កម្មវធីិជំរញុការចូ្លរមួ្ផកនច្នព ើងវញិពៅកនុងសាលាពរៀនពៅរាជធានីភ្នពំពញ (PPAP) 

រឺជារពគ្ាងសាកលបង ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការផ្លល ្់បតូរឥរោិបថ ពឆ្ព េះពៅរករពបៀបរ្់ពៅគ្បកបពោយចី្រភាពបរសិាា នតម្រយឹៈ
ការផណនាអំំពីពម្ពរៀនជាគ្ទឹ្ ដ្ី និងបទ្ពិពសាធនែ៍ារភាជ បព់ោយការអនុវតតនផ៍្លទ ល់ពលើវ ិ្ ័យអបរ់បំរសិាា ន។ 

ការពិពណ៌ន 

  រំនិតននរពគ្ាងបពងាើនការយល់ ឹង ភារពគ្ច្ើនគ្តូវបានអនុវតតព ើងតម្ការ្នមតថ្ន សាធារណជននឹងចាបព់ែតើម្អនុវតត
ការផកនច្នព ើងវញិ គ្ប្ិនពបើពួកពរទ្ទ្ួលបានពត័ា៌នគ្របគ់្រនអំ់ពីតនម្លនន្ុខភាព/ បរសិាា ន ែលគ្បពោជន/៍ ការច្ំណាយ 
និង្ាភ រអបរ់ពំែសងៗ  ូច្ជា ព្ៀវពនផណនាំអំពីរំនិតនច្នគ្បឌិ្តពធវើអវីម្យួជាព ើម្ពៅ ល់គ្កុម្ពរលពៅ។ ពទាេះជាោ ងណា 
្កម្មភាព ម្័គ្រចិ្តត អាច្ពិបាកនឹងជំរញុឱ្យពកើតព ើង គ្ប្ិនពបើពួករតរ់ម នឱ្កា្ (ឧទា. ការផកនច្នព ើងវញិ) ព ើម្បអីនុវតត
ចំ្ពណេះ ឹងផបបពនេះ ឬម្និបានទ្ទ្លួែលគ្បពោជនជ៍ាកផ់ ត្ងនន្កម្មភាពពនាេះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េហការ និងអនុវតរគសព្ាង 

▪ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ (PPCA) 

▪ ម្នទីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា (DoEYS) 

▪ សាលាពរៀនបឋម្្ិកាផ លបានពគ្ជើ្ពរ ើ្ ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ 

▪ វទិ្ាសាា ន IGES ្ហការជាម្យួ UNEP ត្ីពីបពច្ចកវទិ្ាបរសិាា ន (CCET)  

▪ អងគការផកនច្ន្ំរាម្ និងការ្ិកាពៅកម្ពុជា (COMPED) 

អាគ្្័យពហតុពនេះ ពទ្ើបរពគ្ាងសាកលបងពនេះពផ្លត តពៅពលើការអបរ់បំរសិាា ន 
ផ លបច្ចុបបននអនុវតតពៅតម្សាលាពរៀននានាពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ និងផណនាំ
បទ្ពិពសាធនអ៍នុវតតនជ៍ាកផ់ ត្ង ព ើម្បចូី្លរមួ្កនុង្កម្មភាពអនុវតត ៣ផអ រ (3R) ផ ល
បំពពញបផនាម្ពលើការបពគ្ងៀនកនុងថ្នន ក។់ តម្រយឹៈការែតល់នូវឱ្កា្ ព ើម្បបីាា ញពី
អតាគ្បពោជនន៍ន ៣ផអ រ រពគ្ាងពនេះានពរលបំណងពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង និង
ការពលើកទឹ្កចិ្តត ព ើម្បអីនុវតត ៣ផអ រ ពៅកនុងជីវតិគ្បចានំថងរប្់្ិ្ានុ្ិ្ស ផ ល
ជំរញុឱ្យានការផ្លល ្់បតូរឥរោិបថបាន។ 
ជាពិព្្ ្ិ្ានុ្ិ្សនឹងគ្តូវបានព ន្ើ្ំុឱ្យនាយំក្ាភ រ ផ លអាច្ផកនច្នព ើង
វញិពីគ្រួសារនីម្យួៗរប្់ពូកពរពៅសាលាពរៀនជាផែនកននលំហាតអ់នុវតតន។៍ 
្ំណល់ពអតចាយ ផ លគ្បម្ូលបាននឹងគ្តូវរកាទុ្កកនុងបរពិវណសាលារហូតពរ
អាច្លកឱ់្យអនកទិ្ញ្ំណល់ពអតចាយ ព ប ូពអតចាយ ឬគ្កុម្ហ ុនផកនច្ន្ំណល់
ពអតចាយ ពហើយគ្បាកចំ់្ណូលផ លទ្ទ្លួបាននឹងគ្តូវបានពគ្បើ ព ើម្បទិី្ញឧបករណ៍ 
និង ្ាភ រអប់រ ំ្ គ្ាបស់ាលាពរៀនរប្់ពួកពរ។ ការអនុវតតន៍ផបបពនេះ ក៏អាច្បពងាើតជាម្ូលោឋ នគ្រឹេះននការអប់រពំលើការពធវើព្ច្កតី
្ពគ្ម្ច្រមួ្រន  និងការគ្របគ់្រងហិរញ្ញ វតាុផ លជាតគ្មូ្វការចាបំាច្។់ ពលើ្ពីពនេះពទ្ៀត ការពរៀបច្ំគ្បកតួគ្បផជងពៅទូ្ទាងំគ្កុង 
កិច្ច្នទនារប្់្ិ្សតម្គ្បពន័ធអុីនធឺណិតរវាង គ្បពទ្្កម្ពុជា និងជប ុន ផ ល្គ្ម្ប្គ្មួ្លពោយអងគការ CITYNET    
ទី្គ្កុង Yokohama និងវទិ្ាសាា ន CCET កអ៏ាច្ចាតទុ់្កថ្ន ជាវធិានការជំរញុ្ិ្សឱ្យចូ្លរមួ្កម្មវធីិពនេះែងផ រ។ 
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លទ្ធផ្សលរពំងឹទ្ុក្ និងការរមួ្ចំផណក្ដលយ់ទុ្ធសាស្តេដសនោះ 

ពៅពពលផ លអនុវតតរពគ្ាងសាកលបងពនេះ ្ិ្ានុ្ិ្សនឹងទ្ទ្ួលបាននូវការយល់ ឹងកាន់ផតគ្បព ើ្ រព ើងពលើ
អតាគ្បពោជនន៍នការអនុវតតន ៍៣R ពោយផែែកពលើបទ្ពិពសាធនក៍នុងការរ្់ពៅជាកផ់្ដងរប្់ពូកពរ និងអាច្ានបំណងច្ងអ់នុវតត 
៣R ពោយផ្លទ ល់ពៅកនុងជីវតិគ្បចានំថង។ ការបាា ញពី "វធីិ/រពបៀប" និង "អតាគ្បពោជនជ៍ាកផ់ ត្ង" នឹងជយួ កាតប់នាយរាល តរវាង
ចំ្ពណេះ ឹង និងការផ្លល ្់បតូរឥរោិបថរប្់បរុគល ផ លជាទ្ំពាងំតំណាងឱ្យគ្រឹេះ ន្ូលកនុងការែសពវែាយជំរញុការអនុវតតន ៍ ៣R 
ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ពោយ្ហការជាម្យួគ្បជាពលរ ឋ និង្ហរម្ន។៍ កម្មវធីិពនេះ ានការពាកព់ន័ធពោយផ្លទ ល់ពៅនឹង
្កម្មភាពច្ម្បងទី្១, ២ និងទី្៥ ជាពិព្្្កម្មភាពទី្៥.២ - ការជំរញុយុវជនចូ្លរមួ្តម្រយឹៈការអបរ់បំរសិាា ន "។ 

ងវិការពំឹក្ទ្ុក្  

គ្បផហល ៣០.០០០  ុលាល អាពម្រកិ 

អនក្ឧបតថម្ភ 

អងគការ UN Environment តម្រយឹៈវទិ្ាសាា ន IGES ្ហការពលើបពច្ចកវទិ្ាបរសិាា ន ពៅកាតថ់្ន CCET  

រយៈសពលរពំឹងទ្ុក្  

គ្បផហល៣ផខ 

 

គសព្ាងសាក្លបងទ្ី២ 
“េាអ ត! ការព្គប់ព្គងេណំលត់ាម្ផបបេហគម្ន៍ សៅក្នងុរាជធានភី្នំសពញ” ឆ្ន ២ំ០១៧-
២០១៨ 

 

ការពិពណ៌ន៖ 

“្កម្មភាពននរពគ្ាង “្ាែ ត! ការគ្របគ់្រង្ំណល់តម្ផបប្ហរម្ន ៍ គ្តូវបានអនុវតតពៅតំបនបឹ់ងទំ្ពុន កនុងឃំុ
ផគ្ពកតរងទី់្១ ្ាា តច់ាកអ់ផគ្ងពលើ ខណឌ ានជយ័ និងពៅឃំុខាវ  ខណឌ  ពាា  រាជធានីភ្នពំពញ។  

អនក្អនុវតរគសព្ាង 

អងគការពគ្ៅរោឋ ភ្បិាលកនុងគ្្ុកម្យួ រឺ UPWD ទ្ទ្លួខុ្គ្តូវច្ំពពាេះការអនុវតតន៍្ កម្មភាពទាងំអ្់ពៅកនុង្ហរម្ន៍
ពរលពៅ ពហើយរពគ្ាងពនេះនឹងកាល យជាផែនកម្យួនន្កម្មភាពអនាម្យ័បរសិាា នរប្់ UPWD ផ លបានអនុវតតពៅកនុងតំបន ់
កនុងភាពជាន រូជាម្យួអងគការ People in Need (PIN)។ 

អងគការអភ្វិឌ្ឍនស៍្រ ត្ីគ្កីគ្កកនុងទី្គ្កុង (UPWD) គ្តូវបានបពងាើតព ើងពៅឆ្ន ១ំ៩៩៧ ពៅរាជធានីភ្នពំពញពោយគ្កុម្អនក
ជំនាញ ផ លបានទ្ទ្លួសាគ ល់ពីសារឹៈ្ំខានន់នការរគំ្ទ្ ល់ស្រ ត្ីគ្កីគ្កពៅតម្ទី្គ្បជំុជន និង្ហរម្នរ៍ប្់ពកួពរ។ កនលង
ម្ក អងគការ UPWD បានជយួ  ល់្ហរម្នគ៍្កីគ្កកនុងទី្គ្កុងច្ំននួ ១០្ហរម្ន ៍តម្រយឹៈការពរៀបចំ្្ហរម្ន ៍ការចុ្េះសាទ ប
ទ្ងម់្តិ ការពរៀបចំ្ផែនទី្ ្ុខភាពពៅទី្គ្បជំុជន ទឹ្កសាែ ត និងអនាម្យ័ គ្ពម្ទាងំរពគ្ាងកាតប់នាយពគ្រេះម្ហនតរាយ។ ាច ្់

ជំនយួរប្់អងគការ UPWD រមួ្ាន PIN, Misseror, HBF, Asia Foundation និង Bread for the World។ អងគការ UPWD 
ានបរុគលិកអចិ្នស្រនតយចំ៍្ននួ ១៤នាក ់ពហើយគ្របគ់្រងថវកិាគ្បចាឆំ្ន ចំ្ំននួ ២០០.០០០  ុលាល រអាពម្រកិ។ 
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លទ្ធផ្សលរពំងឹទ្ុក្ និងការរមួ្ចំផណក្ដលយ់ទុ្ធសាស្តេដសនោះ 

រពគ្ាងពនេះគ្តូវបានពគ្ជើ្ពរ ើ្ ពី្ំពណើ រពគ្ាងចំ្នួនបួន   ផ លគ្រប ណដ ប់ពលើតំបន់នានា ូច្ជា ការផកនច្ន្ំណល់ 
ហាងកាពហវរម ន្ំរាម្ និងការគ្របគ់្រង្ំណល់តម្ផបប្ហរម្ន។៍ រពគ្ាងគ្របគ់្រង្ំណល់តម្ផបប្ហរម្នគ៍្តូវបាន
ពគ្ជើ្ពរ ើ្ ជារពគ្ាងសាកលបង ផ លគ្តូវបានពធវើព ើងរវាងអងគការ Nexus និងរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ពៅផខកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ជាកិច្ចពឆលើយតបចំ្ពពាេះបញ្ា គ្បម្លូ្ំរាម្ ផ លានគ្សាបព់ៅតំបនផ់ លពិបាកពៅ ល់កនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ ្កម្មភាពរប្់
រពគ្ាងបានចាបព់ែតើម្ពៅចុ្ងឆ្ន ២ំ០១៧ ពហើយបនតរហូត ល់ចុ្ងឆ្ន ២ំ០១៨។ 

ពោយផែែកពលើការពរៀបចំ្ហិរញ្ញ វតាុរវាងអងគការ Nexus និងអងគការ UPWD ពរនឹងរាយការណ៍ពៅរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ
នូវទិ្នននយ័ម្លូោឋ នពរៀងរាល់ ២ឆ្ន  ំម្ដងពៅឆ្ន ២ំ០១៨ ព ើម្បពីធវើបច្ចុបបននភាពពលើវឌ្ឍនភាពរពគ្ាង និងលទ្ធែល។ 

ការគ្របគ់្រង្ំណល់ រឺជាបញ្ា ធំបំែុត្គ្ាប់្ ហរម្គ្កីគ្កពៅតម្ទី្គ្កុង ផ លខវេះការគ្បម្លូ្ំរាម្សាធារណឹៈ។ 
ពោងពៅតម្ការ្ិការប្់្ារម្ STT កាលពីឆ្ន ២ំ០១៤ ាន្ហរម្នច៍្ំននួ ៧២% ពៅតម្តំបនខ់ាងពគ្ៅននរាជធានី
ភ្នពំពញ ផ លខវេះព្វាកម្មគ្បម្លូ្ំរាម្ជាគ្បចា។ំ ម្លូពហតុច្ម្បងននបញ្ា ពនេះរមួ្ាន ការចូ្លពៅកានទី់្លំពៅកងវេះខាតកផនលង
ោកធុ់ង្ំរាម្ពៅពលើែលូវពម្ បញ្ា ទ្ំនលួខុ្គ្តូវជាម្យួគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្្ីុនគ្ទី្ និងទ្ាល បគ់្របគ់្រង្ំណល់ម្និលែរប្់
្ាជិក្ហរម្នម៍្យួចំ្ននួ។ ជាលទ្ធែល ្ហរម្នជ៍ាពគ្ច្ើនចាក់្ ំរាម្ពៅកនុងទ្ពនល និងបឹងបរួក ូ៏ច្ជាពៅពគ្កាម្ែទេះរប្់
ពកួពរែងផ រ។ វធីិសាស្រ ត្កនុងការពចាល្ំណល់ពែសងពទ្ៀត រមួ្ាន ការ ុត្ំរាម្ ពហើយការផកនច្នព ើងវញិពៅានកគ្ម្តិពៅ
ព ើយ។ ្ំណល់ម្និបានគ្របគ់្រងគ្តឹម្គ្តូវ ពធវើឱ្យានហានិភ្យ័ ល់្ុខភាព ូច្ជា ជំងឺរាររូ្  កនទួលផ្បក ជំងឺផភ្នក និងជំងឺ
ឆលងជាពគ្ច្ើនពទ្ៀត។ 

ពលើ្ពីពនេះពៅពទ្ៀត វតតានរប្់្ំរាម្ពៅតម្្ហរម្នព៍ធវើឱ្យប េះពាល់ ល់ការពរ ើ្ ពអើង្ងគម្ននជនគ្កីគ្កពៅតម្ទី្
គ្បជំុជន និងជាហានិភ្យ័ននការបពណត ញពច្ញែងផ រ។ 

រពគ្ាងបានអនុវតតនូវវធិីសាស្រ ត្គ្របគ់្រង្ំណល់តម្ផបប្ហរម្ន ៍ផ លបានបពងាើតព ើងពោយ អងគការ UPWD 
និងបានសាកលបងរចួ្ពហើយពៅ្ហរម្នម៍្យួចំ្នួនពៅរាជធានីភ្នពំពញ កនុង្កម្មភាពពផ្លត តពលើ្ហរម្នច៍្ំនួនពីរពៅកនុង
តំបនបឹ់ងទ្ំពុន ផ លគ្បឈម្នឹងបញ្ា គ្្ព ៀងរន  រឺការគ្បម្ូល្ំរាម្ និងកងវេះការយល់ ឹង និង្ាភ រពគ្បើគ្បា្់កនុងការ
គ្របគ់្រង្ំណល់៖ 

១. ្ហរម្នផ៍គ្ពកតរងស ១ ្ាា តច់ាកអ់ផគ្ងពលើ ខណឌ ានជយ័ ាន ៣៥៧ គ្រួសារ 

២. ្ហរម្នខ៍ាវ  ្ាា ត ់ពាា  ខណឌ  ពាា  ាន ១៨៤គ្រួសារ 

រំរពូនេះ គ្តូវបានបពងាើតព ើងពោយផែែកពលើ្កម្មភាព្ំខាន់ៗ ម្យួចំ្ននួ: 

▪ ការ្ិកាអំពីលទ្ធភាព និងការបា នគ់្បាណតគ្មូ្វការ 

▪ ការបពងាើតរណឹៈកាម ធិការគ្របគ់្រង្ំណល់ និងបពងាើតបណាដ ញទំ្នាកទំ់្នងពទ្ៀងទាតជ់ាម្យួអាជាា ធរម្លូោឋ ន 

▪ ការពរៀបចំ្ឧបករណ៍ទំ្នាកទំ់្នងផ្លល ្់បតូរឥរោិបថ 

▪ គ្ពឹតតិការណ៍អនាម្យ័បរសិាា ន និងការបាា ញ្ហរម្នរ៍ំរ ូ

▪ ព្វាគ្បម្លូ្ំរាម្ 

▪ អនកព ើរពរ ើ្ ្ំណល់ពអតចាយបំពពញការារជាអនកគ្បម្លូ្ំរាម្ និងគ្បម្លូោកក់នុងធុង្ំរាម្រប្់គ្កមុ្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ 
(អនកគ្បម្លូ្ំរាម្ទាងំពនេះទ្ទ្លួបានកនគ្ម្ពី្ាជិក្ហរម្ន)៍ 
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▪ យុទ្ធនាការពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងតម្រយឹៈគ្ពឹតតិការណ៍ពែសងៗ និងយុទ្ធនាការតងំបាា ញ (ផ្លទ ងំបា ណូ) ។ 

ងវិការពំឹងទ្ុក្  
ថវកិារមួ្ច្ំផណករប្់អងគការ Nexus ច្ំពពាេះរពគ្ាងសាកលបងពនេះានចំ្ននួ ៥000  ុលាល រអាពម្រកិ ច្ពនាល េះផខកកាោ 

និងផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ព ើម្បរីគំ្ទ្ការពរៀបចំ្រពគ្ាង និង្កម្មភាពច្លនា្ហរម្ន។៍ 

្ហហិរញ្ញបបទានរពគ្ាង នងិតនម្ល្របុននរពគ្ាងរ ឺ

អងគការ Nexus (៥.000) + អងគការ UPWD/PIN (១0.000) = USD ១៥.000 
អនក្ឧបតថម្ភ 

អងគការ Nexus និង អងគការ UPWD/PIN 

 ឧបេម្ព័នទ្ី៣ .   ការព្គប់ ព្គងហិរញ្ញ វតថុ    

១. ទ្ិននន័យម្ូលោឋ ន  - ក្នព្ម្សេវាព្បម្ូលេរំាម្ និងហរិញ្ញវតថុ 
 

ហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ 

ច្ាប់្ តីពីការគ្របគ់្រងរ ឋបាលរាជធានី ពខតត គ្កុង គ្្ុក ខណឌ  ផច្ងអំពីការទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវរប្់សាា បន័ថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ 
ព ើម្បធីានានូវគ្បភ្ពហិរញ្ញ វតាុចាបំាច្ក់នុងការបំពពញតនួាទី្ និងការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវរប្់រ ឋបាល ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្ឱ្យបាននូវគ្ប្ិទ្ធភាព
តាល ភាព និងរណពនយយភាព។ ្គ្ាប់រ ឋបាលសារពពើពនធរប្់ពួកពរ នឹងែតល់នូវគ្បពភ្ទ្គ្បាក់ចំ្ណូលពៅកនុងការែតល់
ហិរញ្ញ បបទានថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ  ូច្ានពរៀបរាបខ់ាងពគ្កាម្៖ 
១. ចំ្ណូលថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិ 

• ពនធោរកនុងគ្្ុក 

• នថលពគ្បើព្វា នថលឈនួល និងគ្បាកចំ់្ណូលម្និផម្នពនធ 
២. ចំ្ណូលពីរោឋ ភ្បិាលថ្នន កជ់ាតិ 

• ពនធម្លូោឋ នពលើគ្បាកចំ់្ណូល 

• គ្បាកចំ់្ណូលពែទរពីថវកិាថ្នន កជ់ាតិ 

• ថវកិាអនុវតតរពគ្ាង/ ព្វាពិព្្រប្់រោឋ ភ្បិាល ឬសាា បន័ថ្នន កជ់ាតិ 
៣. ថវកិាចំ្ណូលពែសងៗ 
 របូភាពទី្៣២ បាា ញអំពីរហូំរ និងទំ្ហំទឹ្កគ្បាកជ់ាម្ធយម្ននការពែទរអនតរសាា បន័ពីថ្នន កជ់ាតិពៅថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិឆ្ន ២ំ០១៣ 

(Kamiko, ២០១៦) ។ ជាការពិត រ ឋបាលថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិពឹងផែែកព ទ្ើរទាងំគ្្ុងពលើគ្បាកចំ់្ណូលផ លានការកគ្ម្តិពី
ថ្នន ក់ជាតិ្គ្ាប់ព្វាសាធារណឹៈ។  ូពច្នេះពហើយហិរញ្ញ បបទានសាធារណឹៈ្គ្ាប់ការគ្រប់គ្រង្ំណល់ពៅរាជធានី
ភ្នពំពញកា៏នកគ្ម្តិែងផ រ។ 
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កំណត់្ ំរល់ 

* តួពលខរតិជាម្ធយម្កនុងម្យួឯកតពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ 

** រណនាអគ្តបដូរគ្បាក ់USD ១ = KHR ៤.000 

របូភាពទី្៣២៖   រហូំរថវកិារ ឋបាលពីថ្នន កជ់ាតិពៅថ្នន កព់គ្កាម្ជាតិរិតគ្តឹម្ឆ្ន  ំ២០១៣ 
គ្បភ្ព: Kamiko (២០១៦) ្ិកាា សាលាគ្របគ់្រង្ដីពីវមិ្ជឈការ និងភាពជាអនក ឹកនាំ្ គ្ាបត់គ្មូ្វការមូ្លោឋ ន និងផ្លល ្់បដូរ្ងគម្ 

ពៅឆ្ន ២ំ០១៥ គ្ក្ួងបរសិាា នរប្់គ្បពទ្្កម្ពុជាបានអនុម្័តសារាច្រ ត្ីពីការអនុវតតន៍កម្មវធីិអនាម្យ័ និងបរសិាា ន 
ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ និងរាវ្គ្ាបទី់្គ្កុង្របុចំ្ននួ ២៦ ពៅទូ្ទាងំគ្បពទ្្ពលើកផលងផតរាជធានី
ភ្នពំពញ។ ពគ្កាម្កញ្ចបថ់វកិាជាតិតម្រយឹៈគ្ក្ួងព្ ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វតាុ ម្លូនិធិ្របុននកម្មវធីិពនេះរឺ ៥ពានល់ានពរៀល (ព ម្ើនឹង 
១,២៥លាន ុលាល រអាពម្រកិ) ្គ្ាបឆ់្ន ២ំ០១៥ ផ លនឹងពកើនព ើងរហូត ល់ ៩ពានល់ានពរៀល (ព ម្ើ នឹង ២,២៥លាន ុលាល រ    
អាពម្រកិ) កនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ ពោយសារម្លូនិធិពនេះានបំណងរគំ្ទ្ ល់ទី្គ្កុង ផ លទ្នព់ខាយផែនកហិរញ្ញ វតាុ  ូច្ពនេះ រាជធានី
ភ្នពំពញម្និទ្ទ្លួបាននូវម្លូនិធិពនេះពទ្ ពោយពររពឹំងថ្ន រាជធានីភ្នពំពញអាច្នឹងានថវកិាផ្លទ ល់ខលួន្គ្ាបព់្វាកម្មគ្របគ់្រង
្ំណល់រប្់ខលួន។ 

លទ្ធភាពគ្ទ្គ្ទ្ងហិ់រញ្ញ វតាុននទី្លានចាក់្ ំរាម្ ពាា  ផ លគ្របគ់្រងពោយរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ រឺជាបញ្ា ម្យួពែសង
ពទ្ៀត។ បច្ចុបបនន កនគ្ម្ចាក់្ ំរាម្ពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ រឺ0,៧៥ ុលាល រ/១ពតន្ំរាម្  ផ លយកម្កចាកព់ៅទី្លានចាក់្ ំរា
ម្។ ពទាេះោ ងណា ពោងពៅតម្ការវភិារ្ីុជពគ្ៅអំពីទី្លានចាក់្ ំរាម្ពនេះ ផ លបាន្ិកាពោយអងគការ JICA (២០០៥) 
ការគ្របគ់្រងសាា នភាពទី្លានឱ្យានកំរតិអនាម្យ័លែគ្តឹម្គ្តូវ រឺគ្តូវតគ្មូ្វឱ្យការបងន់ថលទី្លានចំ្ននួ ៤,៤ ុលាល រ/១ពតន្ំរាម្ 
គ្ពម្ទាងំានជំនួយឥត្ំណងបផនាម្ពទ្ៀតែងផ រ ឬ ៥,៩២ ុលាល រ/១ពតន្ំរាម្ កនុងលកាខណឌ ម្និានជំនួយឥត្ំណង 
(JICA និង MPP ឆ្ន ២ំ០០៥)។ ម្ា ងវញិពទ្ៀតគ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្បានពនារពពលម្និបានបងន់ថលចាក់្ ំណល់ពៅទី្លានចាប់
តងំពីផខម្ករា ឆ្ន ២ំ០០១៨ ពោយសារផតអេះអាងថ្នម្និានថវកិាគ្របគ់្រន។់ ការម្និទូ្ទាតព់នេះពៅផតបនតរហូត ល់ផខកកាោ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ពបើពទាេះបីជាានការព ន្ើ្ំុម្តង ពហើយម្តងពទ្ៀតពោយរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ្គ្ាបក់ារទូ្ទាតក់ព៏ោយ។ 
ហរិញ្ញបបទនព្បតបិតដិការព្គប់ព្គងេណំលស់ៅក្នងុក្ិចចេនាេម្បទន 

ផែនកម្យួ ៏្ ំខានន់នព្វាគ្របគ់្រង្ំណល់រប្់រាជធានីភ្នពំពញ គ្តូវបានែតល់បនដពៅគ្កុម្ហ ុនឯកជន្ីុនគ្ទី្ ពហើយ
ការគ្របគ់្រងថវកិាានលកាណឹៈឯករាជយកនុងការែតល់ព្វាកម្មគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ ំណល់រងឹកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ពោយ
ផែែកពលើនថលព្វាកម្មពី ១ ុលាល រ  ល់ ១00 ុលាល រ។ ការគ្បម្លូនថលព្វាកម្មអាច្គ្តូវបានពរចាតទុ់្កថ្នទ្ទ្លួបានពជារជយ័ ពោយ
សារផតនថលព្វាគ្បម្ូល្ំរាម្ទាងំពនេះគ្តូវបានបញ្ចូ លកនុងវកិាយបគ្តអរគិ្នីឯកជន បនាទ បពី់កិច្ចគ្ពម្ពគ្ពៀង ផ លបានពធវើព ើង
រវាងគ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ និងអរគិ្នីកម្ពុជា (Sang-Arun et al., ២០១១)។ 
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ពទាេះជាោ ងណា ម្ ូផ លព្វាកម្មរប្់គ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ពៅផតបនតគ្បឈម្នឹងបញ្ា និរនតរភាពហិរញ្ញ វតាុទូ្ពៅពីកនគ្ម្     
ព្វាផ លគ្បម្លូបាន ្គ្ាបគ់្ទ្គ្ទ្ងព់្វាគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន។ ជាពរឿយៗ គ្កុម្ហ ុនបានរាយការណ៍ពីការខាតបងក់នុងការ
ច្ំណាយពលើគ្បតិបតតិការព្វាកម្មជារមួ្ ទាងំការ្ាែ តតម្ ងែលូវ និងការចាកព់ចាលពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្។ 

ពហតុ ូពច្នេះពហើយ ព្វាគ្បម្លូ្ំណល់ និងការ្ាែ តតម្ ងែលូវរប្់គ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ម្និបានបំពពញតម្កគ្ម្តិរពឹំង
ទុ្កពនាេះពទ្ ពោយការគ្រប ់ណដ បព់្វាកម្មម្និទានអ់ាច្ពគ្ងីកបផនាម្ពៅតំបនជ់ាយរាជធានី ពោយម្និទានា់នលទ្ធភាពទ្ទ្លួ
បានការទូ្ទាតគ់្បាកច់្ំណូលបផនាម្ពៅព ើយ។ 

គ្បតិបតដិការគ្បម្លូ្ំណល់តម្ែទេះរប្់គ្កុម្ហ ុនកជ៏បួគ្បទ្េះការលំបាកែងផ រ ពោយគ្តូវគ្បឈម្នឹងតគ្មូ្វការឱ្យាន
ភាពគ្បព ើ្រព ើងននព្វាកម្មគ្បម្ូល្ំរាម្ ឧទាហរណ៍ ការបពងាើនគ្បាក់ផខ ល់កម្មកររប្់ខលួន គ្្បពពលផ លានការរេិះរន់ 
និងម្និពពញចិ្តដពី្ំណាកអ់នកពគ្បើគ្បា្់ព្វារប្់ខលួន រមួ្ទាងំការយល់ ឹងពីការអនុវតតនក៍ារគ្របគ់្រង្ំណល់ឱ្យបាន្ម្រម្យ 
គ្ពម្ទាងំការចូ្លរមួ្ពធវើព្ច្កតី្ពគ្ម្ច្ជាែលូវការរប្់អនកពគ្បើគ្បា្់ពៅានកគ្ម្តិពៅព ើយ។  ូពច្នេះ អាជាា ធរម្ូលោឋ នបានរិត
រូរពិចារណាកនុងការលុបពចាលនថលព្វាគ្បម្លូ្ំរាម្រប្់គ្កុម្ហ ុន ពីវកិយ័បគ័្តអរគី្នីរប្់អនកពគ្បើគ្បា្់ ផ លវានឹងលុប
បំបាតប់ុពវពហតុសាធារណឹៈ កនុងការតវា ពៅអាជាា ធរអរគិ្នីកម្ពុជា។ កនុងនយ័ពនេះ គ្បាកក់នគ្ម្ពីការគ្បម្ូល្ំរាម្តំណាងឱ្យ
គ្បភ្ពច្ំណូលោ ង្ំខាន់្ គ្ាបគ់្ទ្គ្ទ្ងព់្វារប្់គ្កុម្ហ ុន ពហើយនិរនតរភាពហិរញ្ញ វតាុននគ្បតិបតតិការរប្់គ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល
្ំរាម្អាច្គ្បឈម្នឹងែលប េះពាល់ធំពធងកនុងការែដល់រុណភាពគ្របគ់្រង្ំណល់្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញទាងំម្លូ។ 

 

 
 

ការផ្សរលហ់រិញ្ញបបទនពីរោឋ ភ្បិាលជាត ិនិងសាថ ប័នខាងសព្ៅ 
ផែនកពនេះ្ពងាបពីនិនាន ការថមីៗននការរគំ្ទ្ហិរញ្ញ វតាុពីរោឋ ភ្ិបាលជាតិ ន រូអភ្វិឌ្ឍន ៍និងវ ិ្ ័យឯកជន្គ្ាបក់ារែតល់ 

ព្វាកម្មគ្របគ់្រង្ំណល់គ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព៖ 

▪ ពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ គ្ក្ួងបរសិាា នបានពរៀបច្ំគ្បម្ូលនូវគ្បាក់កនគ្ម្ជាង ៣00.000 ុលាល រ ែដល់ពៅម្ូលនិធិបរសិាា ន
ជាតិ និងគ្បាកចំ់្ណូលគ្បាណ ៣ពានល់ានពរៀល គ្បម្លូបានពីព្វាកម្មពែសងៗ 

▪ រាជរោឋ ភ្បិាលកម្ពុជាបានចូ្លរមួ្ោ ង្កម្ម ជាម្យួន រូអភ្វិឌ្ឍនន៍ានា រមួ្ទាងំ ADB និង JICA ពោយពផ្លត តពលើការ
គ្របគ់្រង្ំណល់ និងការបណតុ េះបណាត ល្ម្តាភាព ពៅពលើការវាយតនម្លពលើបរសិាា ន និងការគ្រប់គ្រងការបំពុល។ 

ោរចាំណាយគលើគសវារមមក្របក់្រ្សាំណ្ល ់

ពោងតម្ធនាររពិភ្ពពលាក និងទី្ភាន កា់រ USAID វាជាពរឿងសាម្ញ្ញ្គ្ាបគ់្កុងកនុងបណាត គ្បពទ្្កំពុង
អភ្វិឌ្ឍនក៍នុងការចំ្ណាយថវកិាគ្កុងចំ្ននួ ២០ ពៅ ៥០ ភាររយពលើការគ្របគ់្រង្ំណល់រងឹ។ 

• ចំ្ណាយ្របុ្គ្ាបក់ារគ្បម្លូ្ំណល់ និងការចាកព់ចាល ជាទូ្ពៅ រឺ៤0 ពៅ ៨0 ុលាល រ/ពតន 
• ៦០-៧០% ននចំ្ណាយគ្របគ់្រង្ំណល់្របុ ជាទូ្ពៅ គ្តូវបានពគ្តៀម្បគ្ម្ុង្គ្ាបក់ារគ្បម្លូ្ំរាម្ 
• ៥0-៧0% គ្តូវបានពគ្បើ្គ្ាបចំ់្ណាយពលើ កម្មករ ពគ្បង និងការចំ្ណាយពែសង ៗ 

ច្ំណាយ្ំខានន់នព្វាកម្មគ្របគ់្រង្ំណល់ រួរផតគ្តូវបានគ្រប ណត បព់ោយការគ្បមូ្លកនគ្ម្ព្វា ព ើម្បរីកា
និរនតភាព។ គ្បភ្ពពែសងពទ្ៀត អាច្រមួ្ានម្លូនិធិរប្់រោឋ ភ្បិាល ឬហិរញ្ញ វតាុអភ្វិឌ្ឍនភ៍ាពជាន រូសាធារណឹៈ - 
ឯកជន គ្បាកក់ម្ចពីីទី្ែារទុ្ន និងការែតល់ហិរញ្ញបបទានកាបនូជាព ើម្។ 
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ពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ថវកិា ២លាន ុលាល រ គ្តូវបានផបងផច្ក្គ្ាបផ់តការគ្របគ់្រង្ំណល់ផតម្យួរត។់ ពៅឆ្ន ២ំ០១៧ 
ម្លូនិធិអភ្វិឌ្ឍន៍្ គ្ាបទ់្បទ់្ល់នឹងការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុានថវកិាចំ្ននួ ២,៨១លាន ុលាល រអាពម្រកិ ានគ្បភ្ព
ពីម្ូលនិធិអនតរជាតិ្គ្ាប់ការអភ្ិវឌ្ឍក្ិកម្ម (IFAD) រ ឋបាលម្ូលោឋ ន និងការែតួច្ពែតើម្ផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ 
(LGCC) II និងធនាររអភ្វិឌ្ឍនអ៍ា្ីុ (ADB)  

▪ នាពពលបច្ចុបបននពនេះ ានគ្កុម្ហ ុនឯកជន និងម្ូលនិធិជាពគ្ច្ើនផ លានការចាបអ់ារម្មណ៍ពលើបញ្ា បរសិាា នរមួ្ទាងំ
ការគ្របគ់្រង្ំណល់ ូច្ជា គ្កុម្ហ ុន Unilever និង Chevron ជាព ើម្។ ចំ្ននួទឹ្កគ្បាកម់្និគ្តូវបានបពញ្ចញ និង
អាគ្្័យពលើរពគ្ាង្ំពណើ ផ លបានពែាើពោយផ្លទ ល់ពៅអងគការផ លជាបព់ាកព់ន័ធ។ 

 

២. ព្បភ្ពម្ូលនិធិព្គប់ព្គងេណំលព់្បក្បសោយេកាដ នុពល 

តរាងខាងពគ្កាម្ពនេះ បាា ញនូវបញ្ជ ីព ម្ េះន រូអភ្វិឌ្ឍន ៍ និងគ្រឹេះសាា នឯកជន ផ លែតល់ឱ្កា្កនុងការទ្ទ្លួបាន
ហិរញ្ញបបទានពលើវ ិ្ ័យគ្របគ់្រង្ំណល់។ 
ស ម្ ោះាច េ់
ជំនួយ 

អាទ្ិភាព េោំល ់ អាេយោឋ ន  
ទ្ំនក្់ទ្ំនង 

ព្បសភ្ទ្ 
ាច េជ់ំនួយ 

សោលការណ៍ផ្សដលជ់ំនួយ  
(រមួ្ទងំឱ្កាេ និងហានិភ្័យ) 

វ ិ្ ័យអភ្វិឌ្ឍន ៍

ADB ខព្់ ធនាររអភ្វិឌ្ឍនអ៍ា្ីុ
ពធវើការតម្រយឹៈ        
រោឋ ភ្បិាលននបណាត
គ្បពទ្្កំពុងអភ្វិឌ្ឍន៍
រប្់ខលួន ប ុផនតអាច្   
ែតល់កិច្ច្នា
្គ្ាបត់ម្ផែនកនន
រពគ្ាង និង
្កម្មភាពជំនួយ
ផែនកបពច្ចកពទ្្ 

Cambodia Resident 
Mission 
No. 29 ែលូវគ្ពេះ្ុរាគ្ម្តិ 
(268/19) ្ាា តច់្តុម្ុខ 
ខណឌ  ូនពពញ រាជធានី
ភ្នពំពញ គ្បពទ្្កម្ពុជា 
ពា ងការារ: នថងច្ន័ទ  ល់  
នថង្ុគ្ក 08:00 - 12:00, 
13:00 - 17:00 
Tel: 
+ 855 23 215 805,  
215 806, 216 417 
+ 855 23 215 807 

ពហុសាា បន័ ម្ូលនិធិរប្់ធនាររអភ្វិឌ្ឍនអ៍ា្ីុពៅគ្បពទ្្
កម្ពុជារមួ្ាន ពរលពៅយុទ្ធសាស្រ្ត្ំខាន់ៗ
ចំ្នួនបីរឺ (១) កំពណើ នព្ ឋកិច្ច្គ្ាបទ់ាងំអ្់
រន  (២) កំពណើ នគ្បកបពោយនិរនតរភាពបរសិាា ន 
និង (៣) កិច្ច្ហគ្បតិបតតិការ និងការពធវើ                
្ាហរណកម្មកនុងតំបន។់ យុទ្ធសាស្រ្តភាពជា
ន រូរប្់គ្បពទ្្ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ ផច្ងថ្ន 
ADB នឹង្ហការជាម្យួរោឋ ភ្បិាល ព ើម្ប ី
បំពពញនូវយុទ្ធសាស្រ្តច្តុពកាណ ជគ្ម្ុញកំពណើ ន
ការារ្ម្ធម្ ៌និងគ្ប្ិទ្ធភាព (RSIII) និង
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភ្វិឌ្ឍនជ៍ាតិ (NSDP) ឆ្ន ំ
២០១៤-២០១៨។ 

AFD ខព្់ AFD ្ហការ
ជាម្យួរ ឋបាល    
រាជធានីភ្នពំពញ និង
រគំ្ទ្ ល់រោឋ ករទឹ្ក
្វយត័រាជធានី
ភ្នពំពញ និងអរគិ្នី
កម្ពុជាពោយែតល់នូវ
រនលឹេះព្វាកម្មទី្គ្កុង 

ទី្ភាន កា់រភ្នពំពញ៖  
ែទេះពលខ៥ ែលូវ១០៦ BP102 
្ាា តវ់តតភ្ន ំខណឌ  ូនពពញ 
រាជធានីភ្នពំពញ 
Tel: +855 23 426 360 
+855 23 426 036 
Fax: +855 23 426 243 
afdphnompenh@afd.fr 

ធនាររអភ្វិឌ្ឍន ៍       
សាធារណឹៈ 

ទី្ភាន កា់របារាងំព ើម្បអីភ្វិឌ្ឍន ៍(AFD) ពលើក
កម្ព្់រំនិតែតួច្ពែតើម្ឯកជន-សាធារណឹៈ  ូច្ជា 
ការែតល់ពភ្លើងបំភ្លតឺម្ចិ្ពញ្ច ើម្ែលូវគ្បកបពោយ
គ្ប្ិទ្ធភាព និងរពគ្ាង្ំណល់ជាថ្នម្ពល។ 
យុទ្ធសាស្រ្តច្ម្បងនន AFD រឺគ្តូវគ្បម្ូលែតុ ំការ  
វនិិពោរឯកជន្គ្ាប ់(១) ផែនការទី្គ្កុង (២)
ថ្នម្ពលកពកើតព ើងវញិ (៣) ការ ឹកជញ្ជូ ន (ការ
 ឹកជញ្ជូ នកនុងរាជធានីភ្នពំពញ និងរពគ្ាងផកលម្ែ
ែលូវជនបទ្ទី្២ កនុងពខតតតបងូឃមុ ំច្ាង យ ១៩៣,៩
រី ូផម្ គ្ត)។ 

mailto:afdphnompenh@afd.fr
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ស ម្ ោះាច េ់
ជំនួយ 

អាទ្ិភាព េោំល ់ អាេយោឋ ន  
ទ្ំនក្់ទ្ំនង 

ព្បសភ្ទ្ 
ាច េជ់ំនួយ 

សោលការណ៍ផ្សដលជ់ំនួយ  
(រមួ្ទងំឱ្កាេ និងហានិភ្័យ) 

The Asia 
Foundation 

ទាប  The Asia Foundation – 
Cambodia 
ែទេះពលខ 59 ែលូវពលខ 242 
រាជធានីភ្នពំពញ គ្បពទ្្កម្ពុជា  
Tel: + 855 23 210-431 

ន រូអងគការ
អភ្វិឌ្ឍ 
អនដរជាតិ 

អងគការម្ូនិធិអា្ីុ បានពោេះគ្សាយការគ្របគ់្រង
ធនធានធម្មជាតិពៅកនុងទ្វីបអា្ីុ និងាន
បំណងែតល់ថវកិានិងការរគំ្ទ្ពលើ៖ 

- ការគ្របគ់្រងធនធានធម្មជាតិគ្បកបពោយ
គ្ប្ិទ្ធភាព្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍគ្បកបពោយ      
ច្ីរភាព 

- កសាង្ម្តាភាពរប្់រោឋ ភ្បិាលពាណិជជកម្ម 
និងឯកជន ព ើម្បកីាតប់នាយែលប េះពាល់ននការ
ផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ និងហានិភ្យ័ផ ល
ទាកទ់្ងនឹងបាតុភ្ូតធម្មជាតិ 

- ការពគ្ងឹងទ្ិ ឋភាពបរសិាា នពៅកនុងគ្កបខណឌ / 
ផែនការ ឬពរលនពោបាយពៅកគ្ម្តិធម្មជាតិ
និងកគ្ម្តិទ្ីគ្កុង 

ពៅគ្បពទ្្កម្ពុជា អងគការពនេះបានពធវើការ
គ្សាវគ្ជាវ ្តីពីការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ 
និងបានពធវើការជាម្យួអនកពាកព់ន័ធពែសងៗកនុង        
វ ិ្ ័យពនេះព ើម្បបីញ្ចូ លយុទ្ធសាស្រ្តគ្របគ់្រង
្ំណល់គ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព្គ្ាប ់      
រាជធានីភ្នពំពញ  ូច្ជា ពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ បាន
ពធវើការោ ង្កម្មជាម្យួគ្កុម្ហ ុនគ្បម្ូល្ំរាម្
្ីុនគ្ទី្ ពលើកម្មវធីិផកទ្គ្ម្ងក់ារគ្របគ់្រង្ំរាម្ 
្ំណល់រងឹ និងបានចូ្លរមួ្ោ ង្កម្មពៅកនុង
កម្មវធីិផ លពាកព់ន័ធនឹង្ំណល់ និងបរសិាា នរមួ្
ទាងំកម្មវធីិព្វាទី្គ្កុង និងកម្មវធីិពអកូអា្ីុ។ 

DANIDA ធម្យម្ កម្ពុជាម្និផម្នជា
គ្បពទ្្អាទិ្ភាព 

Team Leader Rights 
and Governance 
Thea Lund Christiansen 
Development Policy and 
Global Cooperation 
(UGS) Tel. +45 33 92 
12 24 
thechr@um.dk 

រោឋ ភ្បិាល ការារអាទិ្ភាពរប្់ DANIDA រឺកំពណើ ន និង
ការអភ្វិឌ្ឍគ្បកបពោយនិរនតរភាព ផ លកនុងពនាេះ
ានពរលបំណងជួយ  និងែតល់ម្ូលនិធិ ល់
រពគ្ាងជំនាញរប្់ខលួនរមួ្ាន ថ្នម្ពល ទឹ្ក 
ក្ិកម្ម និងព្បៀង។ ពទាេះបីជាយុទ្ធសាស្រ្តរប្់ 
DANIDA បាា ញថ្ន កិច្ចរពំារបរសិាា ន រឺជា
ផែនកម្យួរប្់ខលួន ផតបច្ចុបបននវ ិ្ ័យពរលពៅ  
្ំខាន់ៗ ននការាររប្់DANIDA ពៅកម្ពុជា 
ពផ្លត តពៅពលើតំបនជ់នបទ្រាបប់ញ្ចូ លទាងំកិច្ច
រពំារធនធានធម្មជាតិ ផ នជគ្ម្ក និងការកាប់
បំផ្លល ញនគ្ពពឈើ។ 

European 
Union 

ខព្់    យុទ្ឋសាស្រ្តច្ម្បងនន្ហភាពអឺរ  បុ រឺរគំ្ទ្ ល់ 
រោឋ ភ្បិាលកម្ពុជាកនុងវ ិ្ ័យពែសងៗ  ូច្ជា          
វ ិ្ ័យក្ិកម្ម ការគ្របគ់្រងធនធានធម្មជាតិ ការ
អបរ់ ំការគ្របគ់្រងហិរញ្ញ វតាុសាធារណឹៈ និង
ពាណិជជកម្ម។ 

mailto:thechr@um.dk
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អាទ្ិភាព េោំល ់ អាេយោឋ ន  
ទ្ំនក្់ទ្ំនង 

ព្បសភ្ទ្ 
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GIZ ម្ធយម្  ទំ្នាកទំ់្នងពៅការោិល័យ 
GIZ គ្បចាគំ្បពទ្្កម្ពុជា  
ពលាក Thomas Waldraff 
នាយកគ្បចាគំ្បពទ្្កម្ពុជា៖ 

រោឋ ភ្បិាល អងគការ GIZ ពធវើការារពីរោ ង៖ (១) ្ុខភាព 
និង្នតិ្ុខ្ងគម្ និង(២) ការអភ្វិឌ្ឍជនបទ្ 
ពោយពផ្លដ តពលើការកសាង្ម្តាភាពរប្់      
រាជរោឋ ភ្បិាលកម្ពុជា និងរ ឋបបពវណី្ងគម្។   
ពៅឆ្ន ២ំ០១៦ GIZ បានអនុវតតកម្មវធីិ្ិទិ្ធ ីធលី
ព ើម្បរីគំ្ទ្ការអភ្វិឌ្ឍ្ម្តាភាព្គ្ាបក់ារ
ពរៀបចំ្ផែនការទី្គ្កុងពៅកនុងគ្ក្ួងពរៀបចំ្ផ ន ី 
នររបូនីយកម្ម និង្ំណង ់(MLMUPC)។     
GIZ បានពធវើការជាម្យួ្ហការជាម្យួ 
MULMUPC ពៅកនុងការពធវើផែនការលំហរទី្គ្កុង 
ពៅកគ្ម្តិពែសងៗរន ជាង ២0ឆ្ន  ំពហើយថមីៗពនេះពធវើ
ការពៅកនុងពខតតចំ្នួន៤ រឺ បាត ំ់បង កំពងឆ់្ន ងំ         
កណាត ល និងតផកវ។ GIZ កប៏ានែតួច្ពែតើម្កម្មវធីិ
្គ្ាបទី់្គ្កុងពាកព់ន័ធនឹងបរសិាា ន និងការ ឹក
ជញ្ជូ នពៅកនុងតំបនអ់ាសា នែងផ រ។ 

  giz-kambodscha@giz.de 
អា្យោឋ នការោិល័យ
GIZ រាជធានីភ្នពំពញ 
គ្បពទ្្កម្ពុជា 
Tel: +855 23 860 110 
+ 855 23 2127 83 
giz-kambodscha@giz.de 

P.O. Box 81 រាជធានី
ភ្នពំពញ គ្បពទ្្កម្ពុជា 

 

Global Affairs ទាប គ្ពម្ទ្ទ្ួល្ំពណើ
ផ លម្និបានព្នើ្ំុ 
និងបញ្ជូ នពៅ 
អងគការពៅកាណាោ 

www.international. 
gc.ca/world-monde/ 
funding-financement/ 
apply_fundingdemande_ 
financement. 

aspx?lang=eng 

រោឋ ភ្បិាល គ្បពទ្្កាណាោែតល់ម្ូលនិធិរពគ្ាងពាកព់ន័ធ
នឹងពរលពៅអភ្វិឌ្ឍនគ៍្បកបពោយចី្រភាពឆ្ន ំ
២០៣០ 
ការអភ្វិឌ្ឍគ្បកបពោយចី្រភាព ផ លរមួ្បញ្ចូ ល 
ទី្គ្កុង និង្ហរម្ន ៍ផ លាននិរនតរភាព 
ថ្នម្ពលកពកើតព ើងវញិ 
្កម្មភាពបនាំអាកា្ធាតុ & ការទ្ទ្ួលខុ្
គ្តូវពលើការពគ្បើគ្បា្់។ ផតម្និានការច្ងែុល
បាា ញពទ្អំពីលទ្ធភាពែដល់ជំនួយពលើវ ិ្ ័យ
្ំណល់ពទ្។ 

Canada   

   

   

   

   

    

International 
Finance 
Corporation 
(IFC) 

ខព្់  អនកគ្របគ់្រងគ្បចាតំំបន៖់ 
ពលាក Kyle Kelhofer 
E-mail: 
kkelhofer@ifc.org 
 
ការោិល័យ: Sarak 
Duong ជានទី់្១១ អររ
Exchange Square, 
#១៩&២០ ែលូវ១០៦ 
រាជធានីភ្នពំពញ 
ទូ្រឹៈ (+855) 23 263 200 
E-mail: sduong@ifc.org 

សាា បន័អភ្វិឌ្ឍន៍
សាកល 

IFC គ្បកានខ់ាជ បនូ់វវធីិសាស្រ្តបីោ ងពៅកនុងការ
អភ្វិឌ្ឍអររនបតង រមួ្ទាងំការពគ្បើគ្បា្់ធនធាន 
និងគ្ប្ិទ្ធភាពថ្នម្ពល៖ (១) ជួយ បពងាើតបទ្
បញ្ជ ្គ្ាបអ់ររនបតង និងពគ្ងឹង្ម្តាភាព 
(២) កម្មវធីិែដល់វញិ្ញ បនបគ័្តកាតប់នាយការ       
បំភាយ ២0% ពីកគ្ម្តិពរលផែនកថ្នម្ពល ទឹ្ក 
និងការពគ្បើគ្បា្់្ាភ រ (៣) ការភាជ បក់ារអភ្វិឌ្ឍ
អររនបតងពៅនឹងវ ិ្ ័យហិរញ្ញ វតាុ ព ើម្បែីតល់នូវ
ែលិតែលនបតង និងទ្ទួ្លបាននូវគ្បាកក់ម្ចលីែ
គ្បព ើ្រ្គ្ាបល់កាខណឌ ឥណទាន។ ពលើ្ពី
ពនេះពទ្ៀត IFC បានពធវើការពលើវ ិ្ ័យអងារកម្ពុជា 
រគំ្ទ្រពគ្ាង ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ជាគ្បពទ្្ម្យួ 
ែលិតអងារ និងជាអនកនាពំច្ញអងារ ផ លាន    
រុណភាពខព្់។  
កម្មវធីិ IFC កា៏នបំណងអភ្វិឌ្ឍនថ៍្នម្ពល និង 
គ្ប្ិទ្ធភាពថ្នម្ពលពគ្បើគ្បា្់កនុងវ ិ្ ័យគ្្ូវ-
អងារ្ររីាងគ រមួ្ជាម្យួការគ្របគ់្រង្ំណល់ និង
ឧបករណ៍គ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាពខព្់។ 

JICA ខព្់  ការ.ិ JICA ពៅកម្ពុជា  
ជានទី់្6 ទី្7 និងទី្8 
អររពលខ61-64 ម្ហាវថីិ

រោឋ ភ្បិាល JICA រឺជាន រូ្កាត នុពល ៏្ ំខានម់្យួ 
្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញកនុងការអភ្វិឌ្ឍ      
រពគ្ាងរាជធានីនបតងរប្់ខលួន។ JICA រគំ្ទ្

mailto:giz-kambodscha@giz.de
mailto:giz-kambodscha@giz.de
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ស ម្ ោះាច េ់
ជំនួយ 

អាទ្ិភាព េោំល ់ អាេយោឋ ន  
ទ្ំនក្់ទ្ំនង 

ព្បសភ្ទ្ 
ាច េជ់ំនួយ 

សោលការណ៍ផ្សដលជ់ំនួយ  
(រមួ្ទងំឱ្កាេ និងហានិភ្័យ) 

គ្ពេះនពរាតតម្ រាជធានីភ្នពំពញ
គ្បពទ្្កម្ពុជា 
(P.O.Box 613, Phnom 
Penh, Cambodia) 
Tel : +855 23 211673 
Fax : +855 23 211675 

ការារពលើវ ិ្ ័យពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធ កនុងការ
អភ្វិឌ្ឍរាជធានីភ្នពំពញរមួ្ាន៖ ផែនការទី្គ្កុង 
ភាពាយរងពគ្រេះពៅទី្គ្កុង (ការការពារទឹ្ក
ជំនន ់ការផកលម្ែគ្បពន័ធលូ និងគ្បឡាយ) 
ថ្នម្ពលសាែ ត ការ ឹកជញ្ជូ ន វ ិ្ ័យសាា បនា    
បរសិាា ន និងែលិតកម្ម (ការអភ្វិឌ្ឍការែគតែ់គង់
ទឹ្កសាែ ត និងរពគ្ាងអភ្វិឌ្ឍន៍្ ម្តាភាព - 
CJCC) និងរពគ្ាងពែសងៗពទ្ៀតពៅរាជធានី
ភ្នពំពញពលើវ ិ្ ័យអបរ់ ំនិង្ុខភាព។ 

KOICA ខព្់  Tel: +855 23 964 150/
1/3 
Fax: +855 23 964 152 
E-mail:  
cambodia@koica.go.kr 
អា្យោឋ ន: អររ 
Phnom Penh Tower 
ជានទី់្១២, #445 

រោឋ ភ្បិាល KOICA បានអនុវតតរពគ្ាង្ំណល់ពៅកម្ពុជា
ចាបត់ងំពីឆ្ន ២ំ០១២។ រពគ្ាងឆ្ន ២ំ០១២-
២០១៤ ពពលពនាេះានពរលបំណង បពងាើន
្ម្តាភាព និងការបពងាើតយុទ្ធសាស្រ្តគ្របគ់្រង
្ំណល់គ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាពពៅកម្ពុជា។ 
KOICA កព៏ផ្លត តពលើរពគ្ាងផែនការអភ្វិឌ្ឍន ៍   
ទី្គ្កុងរមួ្ាន៖   ការពរៀបច្ំផែនទី្ពរលថ្នន កជ់ាតិ 
ផែនការពម្ននទិ្នននយ័ពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធថ្នន កជ់ាតិ
ពៅកនុងគ្បពទ្្កម្ពុជា ការកសាង្ម្តាភាព
្គ្ាបរ់ាជធានីភ្នពំពញ ការអភ្វិឌ្ឍទី្ែារពៅ
គ្បពទ្្កម្ពុជា រពគ្ាងផែនការពម្វទិ្ាសាស្រ្ត 
និងបពច្ចកវទិ្ាថ្នន កជ់ាតិននគ្បពទ្្កម្ពុជា 
(២០១៤-២០២០) ។ 

MFAT ម្ធយម្  គ្ក្ួងការបរពទ្្ និង
ពាណិជជកម្ម  
195 Lambton Quay 
Private Bag 18 901 
Wellington 6160 New 
Zealand 
Tel: +64 4 439 8000 

រោឋ ភ្បិាល ម្ូលនិធិ MFAT បានផណនាមំ្ូលនិធិអភ្វិឌ្ឍន៍
គ្បកបពោយនិរនតរភាពកនុងឆ្ន ២ំ០១០ ពហើយ
រហូតម្ក ល់ពពលពនេះ ម្ូលនិធិពនេះបានែតល់នូវ
ថវកិាជាង ៧៩លាន ុលាល រ ្គ្ាបអ់ងគការពគ្ៅ  
រោឋ ភ្បិាលនូផវលព្ ងព់ៅទូ្ទាងំពិភ្ពពលាក។ 
ការអនុវតតនម៍្ូលនិធិ្គ្ាបអ់ងគការម្និផម្ន       
រោឋ ភ្បិាល នទ្ពទ្ៀត រឺម្និច្ា្់លា្់។ 
ពទាេះបីជាោ ងណាកព៏ោយ MFAT ានគ្បវតតិ 
ែតល់ម្ូលនិធិ ល់អងគការពគ្ៅរោឋ ភ្បិាលជាពគ្ច្ើន
ពៅកម្ពុជាាន ូច្ជា WASH និង ADRA ។ 

Netherlands 
Development 
Cooperation 

ខព្់ ទាកទ់្ងផ្លទ ល់ពៅ  
សាា បន័ 

www.government.nl/con
tact 

រោឋ ភ្បិាល វ ិ្ ័យយកចិ្តតទុ្កោករ់មួ្ាន ទឹ្កសាែ ត ការ
កាតប់នាយការបពញ្ចញកាបូន ការកាតប់នាយ
្ំណល់ ការ្ាែ ត ីផ លរងការបំពុល និងការ
ពលើកកម្ព្់រុណភាពខយល់ ព ើម្បពីោេះគ្សាយការ
ផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ និងការថយចុ្េះននធនធាន
ធម្មជាតិ និងជីវច្គ្ម្ុេះ។ 

NORAD ខព្់ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

កម្ពុជាម្និផម្នជា
គ្បពទ្្អាទិ្ភាព 

Bygdøy allé 2, 0257 
Oslo  
អា្យោឋ ននគ្ប្នីយ ៍
Pb 8034 Dep. 0030 
Oslo  
Email: 
postmottak@norad.no  
Tel: +4723980000 

រោឋ ភ្បិាល ពគ្ងឹងការកសាង្ម្តាភាពពៅតម្គ្រឹេះសាា ន
ឧតតម្្ិកាពលើ ៦វ ិ្ ័យ្ំខាន់ៗ  រមួ្ាន ការ
គ្របគ់្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរសិាា ន។ 
NORAD បានរគំ្ទ្ ល់រពគ្ាងអាកា្ធាតុ 
និងនគ្ពពឈើម្យួចំ្នួនពៅកនុងគ្បពទ្្ពែសងៗ 
ពហើយបានរគំ្ទ្រពគ្ាងរប្់ INTEPOL កនុង
ការពលើកទឹ្កចិ្តត ល់ការអនុវតតនច៍្ាប ់ព ើម្ប ី
គ្បយុទ្ធគ្បឆ្ងំនឹងឧគ្កិ ឋកម្មនគ្ពពឈើពៅតំបន ់          
អាា ហសនូ និងតំបនអ់ាងទឹ្កទ្នលពម្រងគ ផ លរមួ្

mailto:postmottak@norad.no
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អាទ្ិភាព េោំល ់ អាេយោឋ ន  
ទ្ំនក្់ទ្ំនង 

ព្បសភ្ទ្ 
ាច េជ់ំនួយ 

សោលការណ៍ផ្សដលជ់ំនួយ  
(រមួ្ទងំឱ្កាេ និងហានិភ្័យ) 

ានគ្បពទ្្កម្ពុជាែងផ រ។ 

SIDA ខព្់  អររ Phnom Penh 
Tower ជានទី់្១០ #445, 
Monivong Blvd, (St. 
93/232) ្ាា តបឹ់ងគ្បលិត 
ខណឌ ៧ម្ករា រាជធានី
ភ្នពំពញ 
 
អា្យោឋ ននគ្ប្នីយ ៍
Embassy of Sweden 
P.O. Box 68 រាជធានី
ភ្នពំពញ គ្បពទ្្កម្ពុជា 
Tel: +855 23 861 700 
Fax: +855 23 861 701 
E-mail: ambassaden. 
phnom-penh@gov.se 

រោឋ ភ្បិាល ពៅកម្ពុជា SIDA បានពផ្លត តពលើ៖ 

- ពលើកកម្ព្់លទ្ធិគ្បជាធិបពតយយ និង្ម្ភាព
ពយនឌ្រ័ 

- ពលើកកម្ព្់ការអបរ់ ំនិងការារ្គ្ាបឱ់្កា្
ព្ ឋកិច្ចលែគ្បព ើ្រ ជាពិព្្្គ្ាបជ់ន
ាយរងពគ្រេះ 

- ការជំរញុបរសិាា ន ភាពធនន់ឹងែលប េះពាល់    
បរសិាា ន ការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ និងពគ្រេះ
ម្ហនតរាយធម្មជាតិ 

ពៅឆ្ន  ំ២០១៦ SIDA បាន្ហការជាម្យួ 
រោឋ ភ្បិាល និងអងគការ NGO ម្យួច្ំនួន បពងាើត
ពរលនពោបាយ និងពរលពៅអភ្វិឌ្ឍនគ៍្បកប
ពោយចី្រភាពសាកល។ SIDA កប៏ាន្ហការ
ជាម្យួ Forum Syd ែងផ រ ជាកម្មវធីិជំរញុការ
ចូ្លរមួ្ជាម្យួសាា បន័ឯកជនពៅគ្បពទ្្កម្ពុជា
ទាកទ់្ងនឹងអាកា្ធាតុ និងការពគ្បើគ្បា្់
ធនធានគ្បកបពោយចី្រភាព។ 

UNDP ខព្់ ទ្ំនាកទ់្ំនងការ.ិកនុង
តំបន ់

#៥៣ ែលូវបា្ទ័រ 
្ាា តបឹ់ងពកងកង១ 
P.O. Box 877  រាជធានី
ភ្នពំពញ  
គ្បពទ្្កម្ពុជា 
Tel: +855 23 216 
167/214 371 
Fax: +855 23 216 
257/721 042 
E-mail:  
registry.kh@undp.org 
(Media Related): 
communications.kh@ 
undp.org 
Website:  
www.kh.undp.org 
 

UN អងគការ UNDP ានពរលបំណង្ពគ្ម្ច្ឱ្យ
បាននូវការអភ្វិឌ្ឍធនធានម្នុ្សគ្បកបពោយ
និរនតរភាព និងបរោិបន័ន និងពរលពៅអភ្វិឌ្ឍន៍
គ្បកបពោយចី្រភាព (SDGs)។ ពរលបំណង
រប្់ UNDP រឺ ព ើម្បពីោេះគ្សាយបញ្ា រីម្ ីនិង 
ការគ្របគ់្រង្ំណល់ ពោយរគំ្ទ្ ល់បណាត
គ្បពទ្្នូវធនធានហិរញ្ញ វតាុ និងបពច្ចកពទ្្ 
គ្ពម្ទាងំការផកលម្ែការគ្របគ់្រងសារធាតុរីម្ ី
និង្ំណល់ជារមួ្ពៅថ្នន កជ់ាតិ ថ្នន កត់ំបន ់និង
ថ្នន កស់ាកល។ UNDP ានពរលបំណង "កាត់
បនាយការពគ្បើគ្បា្់រម ននិរនតរភាព និងលំនាំ
ែលិតកម្មផ លបណាដ លឱ្យានការថយចុ្េះ
ធនធាន ការបពងាើត្ំណល់ និងការបំពុល"។ 
ពៅគ្បពទ្្កម្ពុជា UNDP បានចាបព់ែតើម្ែតល់
ម្ូលនិធិ ឬបានចូ្លរមួ្ោ ង្កម្មពៅកនុង
រពគ្ាងជាពគ្ច្ើនរមួ្ទាងំ "រពគ្ាងននកម្មវធីិ្ម្ពន័ធ
ផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុកម្ពុជា (CCCA) រពគ្ាង
ននកម្មវធីិបនាំពោយ្ហរម្នក៍ម្ពុជា រពគ្ាង
ជំរញុការគ្របគ់្រងធនធានទឹ្កធននឹ់ងអាកា្
ធាតុ រពគ្ាងអនុវតតនក៍្ិកម្មពៅតម្ជនបទ្នន
គ្បពទ្្កម្ពុជា រពគ្ាងគ្របគ់្រងនគ្ពពឈើគ្បកប
ពោយនិរនតភាព រពគ្ាងននកម្មវធីិ REDD និង
REDD + Readines តម្រយឹៈអងគការ  ្ហ
គ្បជាជាតិ"។ 

UNIDO ខព្់  តំណាយ UNIDO គ្បចាគំ្បពទ្្
កម្ពុជា៖ 

UN តងំពីឆ្ន ១ំ៩៩៣ អងគការ UNIDO ពៅកម្ពុជា
បានពផ្លត តពលើ៖ ក្ិឧ្ាហកម្ម ការកសាង 
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ជំនួយ 

អាទ្ិភាព េោំល ់ អាេយោឋ ន  
ទ្ំនក្់ទ្ំនង 

ព្បសភ្ទ្ 
ាច េជ់ំនួយ 

សោលការណ៍ផ្សដលជ់ំនួយ  
(រមួ្ទងំឱ្កាេ និងហានិភ្័យ) 

Mr. NarinSok 
អររ Phnom Penh Center, 
Building A, Room 611, 6th 
Floor 

Corner Sihanouk Blvd (St. 
274) & Sothearos Blvd 
Sangkat Tonle Bassac, 
Khan Chamkarmon 
Phnom Penh 12301 
CAMBODIA 
Tel: +855 23 860927 

្ម្តាភាព ពាណិជជកម្ម ការអភ្វិឌ្ឍជំនាញ
ថ្នម្ពលកពកើតព ើងវញិ ការអភ្វិឌ្ឍ្ហគ្រ្
ខាន តតូច្ និងម្ធយម្គ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព
ធនធាន និងការគ្របគ់្រងបរសិាា ន រមួ្ទាងំការ
កាតប់នាយការបំភាយឧ្ម័នបំពុលបរោិកា្ 
POPs។ ពៅកនុងឆ្ន  ំ២០១៥ UNDP បានែតល់
ម្ូលនិធិចំ្នួន ៧,៥លាន ុលាល រ ល់គ្បពទ្្
ច្ំនួន៥គ្បពទ្្ កនុងតំបនអ់ា្ីុ រមួ្ទាងំគ្បពទ្្
កម្ពុជាែងផ រ ព ើម្បពីោេះគ្សាយបញ្ា គ្របគ់្រង
្ំណល់តម្រយឹៈម្ូលនិធិបរសិាា នសាកល។ 

UNCDF ខព្់  ពលាក ងិន ហុង  
Financial Inclusion 
Specialist 
ពលាក ្ កុ្ល 
National Technical 
Specialist 
អា្យោឋ ន៖ 
#53, ែលូវបា ្ទ័រ ្ាា តបឹ់ង
ពកងកង១ រាជធានីភ្នពំពញ 
PO Box 877 Cambodia 
Tel: +855 23 216 167 

UN ការាររប្់ UNCDF ពៅកម្ពុជាពផ្លត ត្ំខាន់
្តីពីការោកប់ញ្ចូ លហិរញ្ញ វតាុ និងការអភ្វិឌ្ឍកម្ម
វធីិម្ូលោឋ ន។ UNCDFបានពធវើការកនុងវ ិ្ ័យជា
ពគ្ច្ើន រមួ្ាន ការែតល់អំណាច្ ល់យុវជន         
គ្ប្ិទ្ធភាពថ្នម្ពល និងការផគ្បគ្បួល       
អាកា្ធាតុ។ រពគ្ាងបរសិាា នខលេះ រមួ្ាន 
LGCC និងការរ្់ពៅពោយបនាំនឹងអាកា្
ធាតុម្ូលោឋ ន (LoCAL)។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ៨0% 
ននម្ូលនិធិ្របុគ្តូវបានពគ្បើគ្បា្់ ព ើម្បរីគំ្ទ្
 ល់រោឋ ភ្បិាលម្ូលោឋ ននូវរំនិតែដួច្ពែដើម្បនាំ
ការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ។ ច្ពនាល េះឆ្ន ២ំ០១៥-
២០១៦ អងគការពនេះបានែដល់ថវកិាពលើរពគ្ាង
ច្ំនួន៦៤ ពៅកនុងភាពបនាំការផគ្បគ្បួល    
អាកា្ធាតុ។ 

USAID ខព្់ ទ្ំនាកទ់្ំនងផ្លទ ល់ ពលាក Polly Dunford, 
Mission Director 
USAID/Cambodia 
សាា នទូ្តអាពម្រកិ គ្បចាពំៅ
រាជធានីភ្នពំពញ 

រោឋ ភ្បិាល ទី្ភាន កា់រ USAID បានោកឱ់្យ ំពណើ រការកម្មវធីិ
ផកនច្ន្ំណល់ទី្គ្កុង (MWRP) ពៅតំបនអ់ា្ីុ
អាពរនយ ៍(បច្ចុបបននានផតគ្បពទ្្ពវៀតណាម្    
គ្្ីលាា  និងហវីលីពីនប ុពណាណ េះ)។ កម្មវធីិាន    
រយឹៈពពល ៤ឆ្ន  ំានពរលបំណង ព ើម្បពីោេះ
គ្សាយបញ្ា គ្របគ់្រង្ំណល់ពៅកនុងតំបន់
ពោយកាតប់នាយបរាិណ្ំណល់បាល ្ទិក។ 
កម្មវធីិពនេះ រឺម្និទានប់ានគ្តូវបានពបើក ំពណើ រការ
ពៅកនុងគ្បពទ្្កម្ពុជាពទ្។ ពទាេះោ ងណា       
ទី្ភាន កា់រ USAID បានរគំ្ទ្កម្មវធីិយុទ្ធសាស្រ្ត
អភ្វិឌ្ឍនក៍ារបំភាយតិច្ (LEDS) និងរំនិតែតួច្
ពែតើម្បពច្ចកវទិ្ាសាែ ត ពោយ Private Finance 
Advisory Network ែដួច្ពែដើម្នូវរពគ្ាង
ថ្នម្ពលសាែ ត។ ទ្នទឹម្នឹងពនេះ USAID 
កប៏ានែតល់ថវកិា ល់រពគ្ាងបរសិាា នពែសងពទ្ៀត
ែងផ រ  ូច្ជា រពគ្ាងពផ្លត តពលើនគ្ពពឈើ និង
គ្របគ់្រងធនធានធម្មជាតិ។ 

   No 1, Street 96, Wat 
Phnom, Daun Penh, 
Phnom Penh, 
Cambodia 
Phone +855 (23) 728 
300 
Fax +855 (23) 430 263 

 

World Bank ខព្់ ទ្ំនាកទ់្ំនងពោយ
ផ្លទ ល់ 

113 Norodom Blvd. 
Phnom Penh 
Tel: +855 23 861 300 
Fax: +855 23 861 

ជំនួយពហុ   
សាា បន័ 

ថវីតបតិផត ម្ូលនិធិរប្់ធនាររពិភ្ពពលាកម្និ
ានម្និរមួ្បញ្ចូ លការគ្របគ់្រង្ំណល់ពៅកនុង
គ្បពទ្្កម្ពុជា កព៏ពលបច្ចុបបនន វ ិ្ ័យពនេះគ្តូវ
បានពរចាតទុ់្កថ្ន ជាផែនកម្យួអាទិ្ភាព។ 
ធនាររពិភ្ពពលាកែតល់ហិរញ្ញ វតាុ និងគ្បឹកា    
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ជំនួយ 

អាទ្ិភាព េោំល ់ អាេយោឋ ន  
ទ្ំនក្់ទ្ំនង 

ព្បសភ្ទ្ 
ាច េជ់ំនួយ 

សោលការណ៍ផ្សដលជ់ំនួយ  
(រមួ្ទងំឱ្កាេ និងហានិភ្័យ) 

301/302 ្តីពីការគ្របគ់្រង្ំណល់តម្រយឹៈការែដល់នូវ
ម្ពធាបាយជា "គ្បាកក់ម្ចផីបបគ្បនពណី ហិរញ្ញបបទាន
អាគ្្័យនឹងលទ្ធែលហិរញ្ញបបទានពរៀបចំ្ពរល
នពោបាយអភ្វិឌ្ឍន ៍និងទី្គ្បឹកាពច្ចកពទ្្ "។ 
World Bank ពផ្លដ តពលើវ តទូ្ពៅនន្ំណល់រាប់
ចាបពី់ ការបផងវរពីការពចាល្ំណល់ពៅផកនច្ន 
និងគ្បគ្ពឹតតកម្ម្ំណល់។ តម្រយឹៈយុទ្ធសាស្រ្ត
ចូ្លរមួ្រប្់គ្បពទ្្សាម្ខីលួន រពគ្ាងរប្់
ធនាររពិភ្ពពលាកបានចូ្លរមួ្ែងផ រជាម្យួ
នឹងវ ិ្ ័យ ឹកជញ្ជូ ន ថ្នម្ពល និងភាពធនគ់្ទាំ
នឹងពគ្រេះម្ហនតរាយ។ 

វ ិ្ ័យឯកជន 

IKEA 
Foundation 

ម្ធយម្ ម្និទ្ទួ្លយក
្ំពណើ ផ លម្និបាន
ព្នើ្ំុ 

ម្និានពត័ា៌នទ្ំនាកទ់្ំនង 
www.ikeafoundation.org
/contact-us/ 

ម្ូលនិធិឯកជន ម្ូលនិធិ IKEA ពផ្លត តការយកចិ្តតទុ្កោករ់ប្់
ខលួនពលើ ៤ វ ិ្ ័យធំៗ  ូច្ជា៖ លំពៅោឋ ន     
្ុខភាព ការអបរ់ពំលើកុារ និងគ្បាកចំ់្ណូល។ 
IKEA បានជួយ រគំ្ទ្ ល់គ្កុម្ហ ុន We Mean 
Business ផ លានជំនួយគ្បាក ់ ៤0លានអឺរ  ។ូ 
ពរលបំណងននការែតល់ជំនួយពនេះ រឺព ើម្បែីតល់
នូវការពលើកទឹ្កចិ្តត និងរគំ្ទ្ ល់អាជីវកម្មនានា 
ព ើម្បអីនុវតត ំពណាេះគ្សាយការផគ្បគ្បួលអាកា្
ធាតុ ការរកគ្បភ្ពថ្នម្ពលកពកើតព ើងវញិ       
១00% ព ើម្បជួីយ កាតប់នាយ  ហានិភ្យ័ផគ្ប
គ្បួលអាកា្ធាតុ ផ លគ្រប់្ ហរម្នទ៍ាងំ
អ្់បានជួបគ្បទ្េះ។ ពទាេះោ ងណា រហូតម្ក
 ល់ពពលពនេះ IKEA បាន្ហការជាម្យួអងគការ 
Save the Children ព ើម្បពីោេះគ្សាយវ ិ្ ័យ
អបរ់ ំ្ ដីពី្ុវតាិភាព។ 

H&M ម្ធយម្  Corporate Governance 
Liv Asarnoj 
Tel: +46 8 796 55 00 

សាជីវកម្ម ច្កាុវ ិ្ ័យរប្់គ្កុម្ហ ុន H & M រឺព ើម្បបីពងាើត
ឧ្ាហកម្មម្ ូតនិរនតរភាព។ ពៅឆ្ន ២ំ០១៥ 
គ្រឹេះសាា ន H & M បានែតួច្ពែតើម្នូវពានរាវ ន ់
Global Innovation Challenge - Global 
Change Award ព ើម្បផី្វងរកភាពនច្នគ្បឌិ្តថមី
ផកនច្នវាយនភ្ណ័ឌ ។ 

Mitsui High  Mitsui & Co., Ltd.  
អា្យោឋ ន 
No. 29A, ែលូវពៅ ព្ទុ្ង 
(St. 245), 12302 
ភ្នពំពញ កម្ពុជា 
Tel: +855 23 217 548 

សាជីវកម្ម តំបន់្ ំខាន់ៗ ច្ំនួន ៣ រប្់ Mitsui រឺការ
ផ្លល ្់បតូរជាអនតរជាតិពលើវ ិ្ ័យអបរ់ ំនិងបរសិាា ន។ 
ពៅកនុងវ ិ្ ័យបរសិាា ន Mitsui ានពរលបំណង
ពោេះគ្សាយបញ្ា បរសិាា ន និងបពងាើតបរោិកា្
គ្បកបពោយនិរនតរភាព និង្ុខ ុម្រម្នាពៅកនុង
គ្បពទ្្ជប ុន និងពៅពគ្ៅគ្បពទ្្។ ជាទូ្ពៅ 
Mitsui បានែតល់ម្ូលនិធិ ល់រពគ្ាងបរសិាា ន
ច្ំនួន ៥៤៨ ពៅទូ្ទាងំពិភ្ពពលាកផ លពផ្លត ត
ពលើផែនក្ំខាន់ៗ ចំ្នួន៤ រឺ បរសិាា នពិភ្ពពលាក   
ធនធានច្គ្កា ្ងគម្ផបបគ្បពន័ធពអកូ និង្ងគម្
របួរមួ្រន  - ទ្ំនាកទ់្ំនង្ងគម្ និងគ្បជាពលរ ឋ។ 

Unilever ខព្់  No. 443A ែលូវ 105 ្ាា ត់
បឹងគ្ពលិត ខណឌ 7ម្ករា  

សាជីវកម្ម Unilever ពបតជាា បពងាើតព្ ឋកិច្ចច្គ្កា និងកាត់
បនាយែលប េះពាល់បរសិាា នតម្រយឹៈរពគ្ាងការ

http://www/
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ស ម្ ោះាច េ់
ជំនួយ 

អាទ្ិភាព េោំល ់ អាេយោឋ ន  
ទ្ំនក្់ទ្ំនង 

ព្បសភ្ទ្ 
ាច េជ់ំនួយ 

សោលការណ៍ផ្សដលជ់ំនួយ  
(រមួ្ទងំឱ្កាេ និងហានិភ្័យ) 

រាជធានីភ្នពំពញ 
Tel: +855 23 990 055 
Email:  
Monica.Soy@unilever.com 

Website:  
www.unilever.com 

រ្់ពៅគ្បកបពោយចី្រភាពរប្់គ្កុម្ហ ុន 
Unilever ។ គ្កុម្ហ ុន Unilever បានយក
្ំណល់្ូនយពៅជាយុទ្ធសាស្រ្តកនុងការគ្របគ់្រង
្ំណល់រប្់ខលួន ពោយពោេះគ្សាយផកនច្នកញ្ចប់
្ំណល់អាហារផ លខលួនបានពគ្បើ។ 

Chevron ខព្់  ែលូវ ២៧៤ ជានទី់្៤ Phnom 
Penh Center  
្ាា តទ់្ពនលបាសាក ់ខណឌ ចំ្
ការម្ន ភ្នពំពញ  
កម្ពុជា 

សាជីវកម្ម ចាបត់ងំពីឆ្ន  ំ២០១៤ ម្កគ្កុម្ហ ុន Chevron 
បានពរៀបចំ្យុទ្ធនាការជាពគ្ច្ើនពៅទូ្ទាងំគ្បពទ្្
កម្ពុជា ព ើម្បពីោេះគ្សាយបញ្ា បរសិាា ន ូច្ជា
យុទ្ធនាការ្ាែ តតម្បពណាត យពឆនរអូរពឈើទាល
ពៅគ្កុង្ីហនុ និងពៅសាលាបឋម្ផគ្ពកពលៀប
កនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ 

Coca Cola ខព្់ ទ្ំនាកទ់្ំនងផ្លទ ល់ អា្យោឋ ន #287, ភ្ូម្ិ
ម្តិតភាព ខណឌ ឬ្សផីកវ    
រាជធានីភ្នពំពញ         
គ្បពទ្្កម្ពុជា 
Tel: +855 23 428 995 
Website:  
www. thecoca-
colacompany. com 
Email:  
llina@coca-cola.com.kh 

សាជីវកម្ម កូកាកូឡា ពផ្លត តពលើ ៣ច្ំណុច្្ំខាន់ៗ : 

- ស្រ្តី: ការែតល់អំណាច្ផែនកព្ ឋកិច្ច និងភាព
ជា្ហគ្រិន 

- ទ្ឹក: ការទ្ទ្ួលបានទ្ឹកសាែ ត ការអភ្រិកសទ្ឹក
និងការផកនច្នព ើងវញិ 

- ្ុខុាលភាព: ការអបរ់ ំការអភ្វិឌ្ឍយុវជន និង
រំនិតែតួច្ពែតើម្ផបប្ហរម្ន ៍និង្ងគម្ 

ពៅគ្បពទ្្កម្ពុជា អងគការពនេះបានឧបតាម្កម្មវធីិ
ផកនច្នទឹ្កពោយ្ហការជាម្យួ Cambodian 
Women for Peace and Development 
(CWPD) និងអងគការ UN-HABITAT ព ើម្ប ី
ធានាលទ្ធភាពទ្ទួ្លបានទឹ្កសាែ តពគ្បើគ្បា្់
គ្ប្ិទ្ធភាពពគ្បើគ្បា្់ទឹ្កសាែ ត និងការគ្របគ់្រង
ទឹ្ក្ំអុយកនុងគ្បតិបតតិការរប្់ខលួន។ គ្កុម្ហ ុន
កូកាកូឡាកម្ពុជាកប៏ានរគំ្ទ្ម្ូលនិធិទឹ្កសាែ ត
ែងផ រ ព ើម្បអីនុវតតកម្មវធីិបណតុ េះបណាត ល         
អនាម្យ័ និងការោកគ់្បពន័ធច្ពគ្ាេះទឹ្កសាែ ត 
និងគ្បកបពោយ្ុវតាិភាព ល់្ហរម្ន៍
ជនបទ្ពៅកម្ពុជា។ 

C&A 
Foundation 

ទាប ទ្ំនាកទ់្ំនងផ្លទ ល់ www.candafoundation.org/ 
who-we-are/contact-us/ 

សាជីវកម្ម ម្ូលនិធិ C & A បានពគ្បើគ្បា្់យុទ្ធសាស្រ្តម្ ូ  
ច្គ្កា ផ លផ្វងរកនូវរំនិតនច្នគ្បឌិ្តថមីកនុងការ  
ែលិត្ំពលៀកបំពាកត់ម្រយឹៈការពគ្បើគ្បា្់
ព ើងវញិ (្ំពៅពៅពលើការផកនច្នវាយនភ្ណ័ឌ )។ 
ពៅឆ្ន ២ំ០១៦ គ្កុម្ហ ុនពនេះបានែតល់ម្ូលនិធិ
ច្ំនួន ២៥0.000អឺរ   ូ ល់ព្ ឋកិច្ចច្គ្កា ផ ល
ជា្ហគ្រ្្ហរម្ន៍្ ំពៅពលើការផកនច្ន 
វាយនភ្ណ័ឌ ។ ម្ូលនិធិ C & A កប៏ានរគំ្ទ្រំនិត
ែតួច្ពែតើម្ "្ម្ុគ្ទ្រម នបាល ្ទិក" ជាម្យួនឹង     
ម្ូលនិធិ ៥0.000 អឺរ   ូព ើម្បពីោេះគ្សាយបញ្ា
្ំណល់បាល ្ទិកកនុងម្ហា្ម្ុគ្ទ្ និងទ្ពនល។ 

http://www/
http://www/
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ស ម្ ោះាច េ់
ជំនួយ 

អាទ្ិភាព េោំល ់ អាេយោឋ ន  
ទ្ំនក្់ទ្ំនង 

ព្បសភ្ទ្ 
ាច េជ់ំនួយ 

សោលការណ៍ផ្សដលជ់ំនួយ  
(រមួ្ទងំឱ្កាេ និងហានិភ្័យ) 

Citi Bank ម្ធយម្ ទាកទ់្ងពោយផ្លទ ល់ www.citibank.com/citi/co
ntact/form.htm?foundati
on 

សាជីវកម្ម Citibank ានពរលបំណងពោេះគ្សាយបញ្ា
ទាកទ់្ងនឹងពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធ លំពៅោឋ ន     
្ម្រម្យ និរនតរភាពបរសិាា ន ហិរញ្ញ វតាុ និង         
បរោិបន័នហិរញ្ញ វតាុតម្រយឹៈការអនុវតតន ៍          
បពច្ចកវទិ្ាពជឿនពលឿន។  
កនុងវ ិ្ ័យបរសិាា ន Citibank ពបតជាា ែតល់ហិរញ្ញបប
ទានឥត្ំណងច្ំនួន ១00ពានល់ាន ុលាល រ   
អាពម្រកិពៅកនុងរពគ្ាងថ្នម្ពលសាែ ត បពច្ចកវទិ្ា 
និងរពគ្ាងពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធ្គ្ាបក់ារអភ្វិឌ្ឍ
ព្ ឋកិច្ចគ្បកបពោយនិរនតរភាព។ 

 

៣. ហរិញ្ញបបទនកាបូន 
 

្ំណល់ជីវឹៈពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្បពងាើតជាឧ ម្័នពម្តន ផ លជាគ្បពភ្ទ្ឧ្ម័នែទេះកញ្ចក ់ា៏នឥទ្ធិពល (GHG) (្ូម្
ពម្ើល្កម្មភាពច្ម្បងទី្៣) ពោយសារវាាន្កាត នុពលកពៅដ ផែន ី ខ៏ព្់ជាង ឧ្ម័នកាបនូឌី្អកុ្ីុត។ កនុងចំ្ពណាម្ឧ ម្័ន
ែទេះកញ្ចក ់ ឧ្ម័នពម្តនានលកាណឹៈពពារពពញពៅពោយថ្នម្ពល និងបផម្លងពៅជាឧ្ម័នកាបនូឌី្អកុ្ីុតពៅកនុង ំពណើ រការ
ននការបពងាើតថ្នម្ពល ផ លាននយ័ថ្នពរអាច្ចាបយ់កឧ្ម័នពម្តន និងពគ្បើែលិតជាថ្នម្ពលអរគិ្នីបាន។ ពលើ្ពីពនេះ
ពទ្ៀត ពៅពពលផ លគ្បពទ្្កម្ពុជាជាគ្បពទ្្ហតាពលខីពលើពិធីសារកយតូូ ផ លពរអាច្ពធវើពាណិជជកម្មឧ ម្័នកាបនូ ជាម្យួនឹង  
បណាត គ្បពទ្្អភ្វិឌ្ឍន ៍និងកំពុងអភ្វិឌ្ឍនប៍ាន។ 

ការកាតប់នាយការបំភាយឧ្ម័ន GHG ពីវ ិ្ ័យ្ំណល់ ូច្ជា តម្រយឹៈការចាបយ់កឧ្ម័នពម្តន អាច្បផម្លងពៅជា
អគ្តកាតប់នាយការបំភាយឧ្ម័ន ផ លពរជញួ ូរពៅពលើទី្ែារកាបនូ (CER)។ យនតការឥណទានពទ្វភារីាន ូច្ជា យនតការ
ឥណទានរមួ្រន ននគ្បពទ្្ជប ុន (JCM) ជាការែតល់ហិរញ្ញ បបទាន ល់ការវនិិពោរពលើបពច្ចកវទិ្ាបពញ្ចញកាបូនតិច្ពៅកនុង
គ្បពទ្្ហតាពលខី ( ូច្ជាគ្បពទ្្កម្ពុជា) ព ើម្បធីានាការកាតប់នាយ GHG អាច្គ្តូវបានពគ្បើគ្បា្់រមួ្រន  ពោយគ្បពទ្្ជប នុ 
និងគ្បពទ្្ហតាពលខី ព ើម្ប ី្ ពគ្ម្ច្ពរលពៅកាតប់នាយការបំភាយ GHG ពរៀងៗខលួន។ 

ម្លូនិធិអាកា្ធាតុសាកល (GCF) រឺជាម្លូនិធិសាកលថមីម្យួ (យនដការហិរញ្ញ វតាុ) ផ លបានបពងាើតព ើងពគ្កាយពី
កិច្ចគ្ពម្ពគ្ពៀងទ្ីគ្កុងបា រ ី្  ត្ី ពីការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុកនុងពរលបំណងរគំ្ទ្ ល់កិច្ចខិតខំគ្បឹងផគ្បងរប្់បណាត គ្បពទ្្
កំពុងអភ្ិវឌ្ឍន៍កនុងការពឆលើយតបពៅនឹងការផគ្បគ្បួលអាកា្ធាតុ។ ម្ូលនិធិគ្តូវបានែតល់ជូនជាជំនួយឥត្ំណង គ្បាកក់ម្ចី 
ពោយ្ម្ភាព ល់អងគភាពផ លពរទ្ទ្លួសាគ ល់ជាែលូវការ (ពៅកនុងគ្បពទ្្កម្ពុជា រឺ គ្ក្ួងបរសិាា ន ឬរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ 
ឬភាពជាន រូរន ) ្គ្ាបរ់ពគ្ាងពោេះគ្សាយការកាតប់នាយការបំភាយឧ្ម័ន។ 

រពគ្ាងម្យួច្ំននួ ផ លបញ្ជ កពី់ការបំភាយឧ ម្័នកាបនូពី្ំណល់រងឹទី្គ្បជំុជន គ្តូវបានចុ្េះបញ្ជ ីពៅកនុងតំបន ់ (ឧទា. 
គ្បពទ្្ពវៀតណាម្ និងឥណឌូ ពន្ីុ)។ អនកអភ្ិវឌ្ឍន៍រពគ្ាងពៅកម្ពុជាអាច្បពងាើតរពគ្ាងពោយផែែកពលើបទ្ពិពសាធន៍ និង
បពច្ចកវជិាជ ផ លបានពគ្បើពៅកនុងរពគ្ាងកនលងម្ក ផ លទាម្ទារឱ្យានអភ្បិាលកិច្ចលែ និងគ្បពន័ធតម្ោន រ៏ងឹា ំ ព ើម្បអីនុវតត
រពគ្ាងហិរញ្ញបបទានកាបនូគ្បកបពោយពជារជយ័ពៅកនុងវ ិ្ ័យ្ំណល់។ 
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៤. ភាពជានដគូវាងវិេយ័ឯក្ជន-សាធារណៈ 
 

ការបពងាើនភាពជាន រូសាធារណឹៈ-ឯកជន (PPP) បានពលច្ព ើងជាម្ពធាបាយម្ួយ ព ើម្បពីធវើឱ្យគ្បព ើ្ រព ើងនូវការ      
ែតល់ព្វា្ំណល់រងឹរប្់ទី្គ្កុងផ លពួកពរអាច្ច្ំណាយតិច្។ ការចូ្លរមួ្ច្ំផណករន រវាងវ ិ្ ័យឯកជនកនុងគ្បពន័ធគ្របគ់្រង
្ំណល់នឹងពធវើឱ្យគ្បព ើ្រព ើងនូវគ្ប្ិទ្ធភាព និង្កាដ នុពលតម្រយឹៈការគ្របគ់្រងលែ ការវនិិពោរ និងបពច្ចកវទិ្ាថមី។ 

 ខាងពគ្កាម្ពនេះ រឺជាការែដល់ពោបល់ម្យួចំ្ននួ អំពីរពបៀបជារំររូប្់ PPP និង PSP ផ លអាច្ោកប់ញ្ចូ លជាគ្បពន័ធ
ពៅគ្បពទ្្កម្ពុជា។ 

និនន ការងមីៗ សោយេហព្ោេឯក្ជនសៅក្នងុឧេាហក្ម្មផក្នចនស ើងវិញ 

ព្ក្ុម្ហ ុន Twinagri 

▪ Twinagri រឺជាគ្កុម្ហ ុនក្ិកម្មកនុងគ្្ុកម្យួ ផ លានម្លូោឋ នពៅ្ិងាបរុ ី ផ លានឯកពទ្្កនុងការគ្សាវគ្ជាវ 
និងែតល់បពច្ចកពទ្្ក្ិកម្មថមីពៅតំបនអ់ា្ីុអាពរនយ។៍ ពៅកនុងគ្បពទ្្កម្ពុជា គ្កុម្ហ ុនពនេះពផ្លត ត្ំខានព់ៅពលើការ 
ផកនច្ន្ំណល់ជីវឹៈពៅជាជី ផ លគ្តូវបានផច្កចាយពៅក្ិោឋ នពៅគ្បពទ្្កម្ពុជា ពហើយកែ៏តល់ែងផ រនូវការបណតុ េះ      
បណាត លក្ិកម្ម ល់ក្ិករកនុងតំបន។់ បច្ចុបបនន គ្កុម្ហ ុនពនេះបានកាល យពៅជាអនកែគតែ់គងជី់្គ្ាបគ់្កុម្ហ ុន  ម្ ងុ ឫទ្ធី 
គ្រុប ផ លជាគ្កុម្ហ ុនក្ិកម្មធំបំែុតរប្់គ្បពទ្្កម្ពុជា 

▪ គ្កុម្ហ ុនពនេះបានពលើកព ើងពីលទ្ធភាពផកនច្នកញ្ច កព់ៅជា ីខាច្ ់ផ លអាច្ពគ្បើជា្ា្ធាតុ្គ្ាប់ការែលិតជី
្ររីាងគែងផ រ។ ពោយពហតុថ្នកញ្ចកគ់្តូវបានពរែលិតព ើងពី ីខាច្ ់ ា ្ីុនកពម្ទច្កញ្ចកអ់ាច្គ្តូវបានពគ្បើ ព ើម្ប ី
បំផបកវាពៅ្ា្ធាតុព ើម្រប្់វា ផ លអាច្រមួ្ាន ពែេះ្ូោ  ីខាច្ ់ និងថមកំពបារ ផ លបនាទ បម់្កពរអាច្ផញកវា 
ពហើយពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ។ 

ព្ក្ុម្ហ ុនផក្នចន Gomi Recycle 101 

▪ គ្កុម្ហ ុន Gomi Recycle ១០១ ជាគ្កុម្ហ ុនជប ុនម្ួយ ផ លានឯកពទ្្កនុងការផកនច្ន្ំណល់បាល ទ្ិក និង
្ំណល់ពៅ  ្ូ ពៅជាពគ្រឿងបនាល ្់្ាា រមឹ្។ ្គ្ាបឆ់្ន ២ំ០១៦ គ្កុម្ហ ុនានផែនការរប្់ខលួនកនុងការវនិិពោរពលើ
ពរាងច្គ្កផកនច្នព ើងវញិ ពៅពខតតសាវ យពរៀង ព ើម្បែីលិតែលិតែលផកនច្នចុ្ងពគ្កាយ្គ្ាបទី់្ែារកនុងគ្្ុក។ 

ព្ក្ុម្ហ ុន Chipmong នងិ តំបន់សេដឋក្ិចចពិសេេ 

▪ គ្កុម្ហ ុន Chipmong ជាសាជីវកម្មធំបំែុតម្យួរប្់គ្បពទ្្កម្ពុជា កំពុង្ម្លងឹពម្ើលការវនិិពោរពលើ ្ីុម្ ងត។៍ 
គ្កុម្ហ ុនពនេះកំពុងផ វ្ងរកការទិ្ញ្ំណល់ឧ្ាហកម្ម ផ លានអនុភាពកពៅដ ខព្់ ផ លអាច្ពគ្បើជាម្យួ ឬជំនួ្
ធយងូថម។ បច្ចុបបននពនេះ ្ំណល់ឧ្ាហកម្មពៅកនុងតំបនព់្ ឋកិច្ចពិព្្ភ្នពំពញ គ្តូវបានគ្បម្លូពោយគ្កុម្ហ ុន 
SAROM Trading ។ ពទាេះជាោ ងណាកព៏ោយ PPSEZ កំពុង្ហការជាន រូជាម្យួ UNDP ព ើម្បផី វ្ងរកវធីិ 
ផ លអាច្ពធវើពៅបានកនុងការផកលម្ែការគ្រប់គ្រង្ំណល់ពៅតំបន់រប្់ខលួន ពោយានការបណាត ក់ទុ្នរមួ្ជាម្ួយ       
គ្កុម្ហ ុន Twinagri និងគ្កុម្ហ ុន Gomi Recycle ព ើម្បពីោេះគ្សាយបញ្ា គ្បឈម្ននការគ្របគ់្រង្ំណល់ជាម្ ផូ ល
រំរអូាជីវកម្មម្យួ។ 
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 ឧបេម្ព័នធទី្៤.  គំរគូណនការចំណាយសលើការអនុវតរន៍  

តរាងខាងពគ្កាម្ែតល់នូវការបា នស់ាម នតនម្លរំរ ូ្គ្ាបក់ារអនុវតតន៍្ កម្មភាពននយុទ្ធសាស្រ្តពនេះ។ ការបា នគ់្បាណពនេះ
គ្តូវបានរណនាព ើងពោយ្ិកាា កាម្ននអងគ្ិកាា សាលាពរៀបចំ្យុទ្ធសាស្រ ត្ពលើកចុ្ងពគ្កាយ និងគ្កុម្ការារពគ្ាងយុទ្ធសាស្រ្ដ
ជាតួពលខបឋម្្គ្ាបក់ារពិភាកានាពពលអនារត។ រំរកូារច្ំណាយ្គ្ាប់ការអនុវតតន៍ជាកផ់្តង នន្កម្មភាពនីម្យួៗ
រប្់យុទ្ធសាស្រ្តពនេះាន ូច្តពៅ៖ 

េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី១៖ គរំកូារចំណាយសលើការផ្សសពវផ្សាយព័តា៌នដលព់្បជាពលរដឋ េដពីីការព្គបព់្គង
េណំល ់

▪ កនលេះនថង x ១00 នាក ់x ១0  ងកនុងម្យួឆ្ន  ំ

▪ អនកចូ្លរមួ្រពឹំងទុ្ក៖ រ ឋបាលខណឌ  ្ាា ត ់គ្បជាពលរ ឋ និងភារីអនកបពងាើត្ំណល់ពែសងៗពទ្ៀត 
 ែទង់ងវិកា ចំណាយបា៉ា ន់សាម ន (USD) 

១ ទី្កផនលងគ្បជំុ និងឧបករណ៍ ៥00 

២ ការែតល់អាហារ ៥00 

៣ ចំ្ណាយ ឹកជញ្ជូ ន្គ្ាបអ់នកចូ្លរមួ្ ២៥0 

៤ ្ាភ រគ្បជំុ្គ្ាបអ់នកចូ្លរមួ្ ២00 

៥ ផ្លទ ងំបោ និងផ្លទ ងំខាងពគ្កាយ ២00 

៦ បគ្មុ្ងច្ំណាយពែសងៗ ៣៥0 

 ្របុបឋម្ ២,000 

 ្របុ្គ្ាបគ់្ពឹតតកិារណ៍ចំ្ននួ ១០ ២0,000 

 

តួនទ្រីាជរោឋ ភ្ិបាលក្នងុការេព្ម្បេព្ម្ួលការអភ្វិឌ្ឍឧេាហក្ម្មផក្នចន 
(េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី២) 

្គ្ាបទ់ាក់ទាញអនកចូ្លរមួ្ថមីពៅកនុងវ ិ្ ័យពនេះឱ្យាននិរនតរភាព ពរទាម្ទារឱ្យានការរគំ្ទ្ោ ងធំពធង និងការ
ចូ្លរមួ្ោ ង្កម្មពីសាា បន័រោឋ ភ្បិាល និងទី្ភាន កា់រអភ្វិឌ្ឍនព៍ែសងៗ។ ព ើម្បជីាជំនយួពៅកនុងយុទ្ធសាស្រ ដ្ពនេះ ពវទិ្កា
ម្យួផ លានលកាណឹៈាយគ្្ួលអាច្ចូ្លរមួ្ ំពណើ រការ និងទ្ទ្លួបាននូវពត័ា៌នលម្ែតិអំពីាច ្់ជំនយួ និងវនិិពោរិន
្ំខាន់ៗ  នឹងែដល់នូវអតាគ្បពោជនខ៍ព្់្គ្ាបគ់្កុម្ហ ុនផបបពនេះ។ ពវទិ្កាពនេះកអ៏ាច្ព ើរតជួាម្ពធាបាយទំ្នាកទំ់្នង
រវាងគ្កុម្ហ ុន និងអនកទិ្ញ។ កនុងករណីពនេះ រោឋ ភ្បិាលអាច្ព ើរតួោ ង្ំខានក់នុងការគ្តួ្គ្តយែលូវ្គ្ាបទី់្ែារ
ផកនច្នព ើងវញិ ពោយការពលើកទឹ្កចិ្តតការវនិិពោរ (ឧ. តម្រយឹៈការកាតប់នាយពនធ) ការជំរញុតគ្មូ្វការ និងការជញួ ូរ
ែលិតែលផកនច្នព ើងវញិ ក ូ៏ច្ជាការបពងាើតគ្បពន័ធពអកូផខសច្ាវ កែ់គតែ់គងែ់លិតែលផកនច្ន ផ លោកប់ញ្ចូ ល និងត
ភាជ បគ់្របភ់ារីពាកព់ន័ធទាងំអ្់។ 
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េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី ២: ការបា៉ា ន់ព្បាណតនម្លេព្ាប់េកិាខ សាលា សដើម្បជីំរញុេក្ម្មភាព
េមព័្គចិតរថាន ក្់ម្ូលោឋ ន 

▪ ពពញម្យួនថង x ១0 នថង x ១00 នាក ់x ៤  ង / ឆ្ន  ំ

▪ អនកចូ្លរមួ្រពឹំងទុ្ក: គ្បជាពលរ ឋម្លូោឋ ន ាច ្់អាជីវកម្ម 

 ែទងង់វិកា ចំណាយបា៉ា ន់សាម ន (USD) 

១ បនទបគ់្បជុំនិងគ្បពន័ធែសពវែាយ ៥00 

២ ្គ្ាកអាហារ្ំរ  ន ់& អាហារនថងគ្តង ់ ៣.000 

៣ ្ាភ រ្គ្ាប់្ ិកាា សាលា ១.000 

៤ ផ្លទ ងំខាងពគ្កាយ ២៥0 

៥ បំរងុច្ំណាយពែសងៗ ៥00 

 ្របុបឋម្ ៥.២៥0 

 ្របុ្គ្ាប ់១0 គ្ពឹតតិការណ៍ ៥២.៥00 

 

េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី៣៖  គំរកូារចំណាយសលើការសធវើឱ្យទ្លីានចាក្់េរំាម្ព្បសេើរស ើងវិញ 

▪ ផែែកពលើការរណនា ្ ិកាា កាម្ននអងគ្ិកាា សាលាបាន្ននិោឋ នថ្ន នថលចាក់្ ំរាម្ពចាល / នថលទី្លាន ផ លគ្តូវបានរិត
្គ្ាបរ់ថយនត ឹក្ំរាម្ចូ្លចាកព់ៅទី្លាន គ្តូវបពងាើន ល់ ៣,៥0  ុលាល រ/ពតន ជាអបបបរា ព ើម្បគី្រប ណដ បព់លើ
នថលគ្បតិបតតិការពៅកនុងតរាង ូច្ខាងពគ្កាម្៖ 

 ែទងង់វិកា ចំណាយបា៉ា ន់សាម ន (USD) 

១ ឧបករណ៍/ពគ្រឿងច្គ្ករញុ្ំរាម្ Bulldozers = USD ២00.000 
× ៧ ពគ្រឿង = 

១.៤00.000 

២ ពគ្រឿងច្គ្កកិនបាា ប ់= ២00.000  ុលាល រអាពម្រកិ = ៣ ពគ្រឿង = ៦00.000 

៣ កម្មករ/បរុគលិក = USD ១៧0 × ៥0 នាក ់= ៨.៥00 

៤ ការចំ្ណាយពលើការជួ្ ជុល និងផថទាំ្ ាភ រ (ា ្ីុនរញុ និងកិន
បាា ប)់ 

១00.000 

៥ ពវទិ្កាចាក់្ ំរាម្ (ផ កផថប្គ្ាបគ់្របែលូវ្គ្ាបរ់ថយនត ឹកពៅ
ចូ្លកផនលងចាក់្ ំរាម្) = USD ១00 × ១.២00 = 

១២0.000 

៦ បាញ់គ្បឆ្ងំកលិន ែ្ុយ = ៦00  ុលាល រ ពរៀល ៧.២00 

៧ ចំ្ណាយឧបករណ៍ពគ្បើគ្បា្់ / ពគ្បងា ្ីុន / ពគ្បងឥនធនឹៈ =  

២0.000 × ១២ ផខ 
២៤0.000 
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 ែទងង់វិកា ចំណាយបា៉ា ន់សាម ន (USD) 

៨ រគ្ម្ប ី = ៣៥0.000USD ៥00.000 

៩ គ្បពន័ធទឹ្ក្ំអយុទី្លាន / គ្បគ្ពឹតតកម្ម = USD ៥0.000 ១00.000 

១០ ជញ្ជ ីង = USD ៥0.000 / ឆ្ន  ំ ៥0.000 

១១ ែលូវឡាន = ៧ ផម្ គ្ត × ២.000 × USD 30 = ៤២.000 

១២ ការោពំ ើម្ពឈើ (កាល ងំពលកម្ម: ៥  ុលាល រអាពម្រកិ x ២០០  

កម្មករ) / ឆ្ន  ំ= 
១.000 

១៣ របង្គ្ាបទី់្លានចាក់្ ំរាម្ (២ × ២0 × ៤.៤00 ម្) ១៧៦.000 

១៤ អររថមី / ការោិល័យ ៤0.000 

១៥ ការច្ំណាយពែសងពទ្ៀត ២0.000 

១៦ ម្ណឌ លផកនច្ន (MRF) ៥00.000 

 ្របុកនុងម្យួឆ្ន  ំ ៣.៩០៤.៧00 

េក្ម្មភាពចម្បងទ្ី ៥: គំរគូណនការចំណាយសលើការផ្សសពវផ្សាយអប់របំរសិាថ ន 

▪ ការោកធុ់ង្ំរាម្ពៅទី្សាធារណឹៈ ព ើម្បពីលើកកម្ព្់ការផញក្ំណល់ពៅគ្បភ្ព 

▪ ការែសពវែាយជាសាធារណឹៈតម្គ្បពន័ធែសពវែាយច្គ្មុ្េះ 
 

 ែទងង់វិកា ចំណាយបា៉ា ន់សាម ន (USD) 

១ ធុង្ំរាម្ផញកពៅគ្បភ្ព x ១00 ពគ្រឿង ១៩.000 

២ អាវយឺតានការយល់ ឹង x ១000 ពគ្រឿង ១០.000 

៣ គ្កោ្ពណ៌ x ១000 ច្ាបច់្ម្លង ៣00 

៤ ផ្លទ ងំបោពៅទូ្ទាងំែលូវ x ៥0 ពគ្រឿង ២.៥00 

៥ ែលិតកម្ម និងែាយកម្មវធីិអបរ់តំម្រយឹៈទូ្រទ្្សននិ៍ង SNS:  

១ នាទី្ x ២ វពី អខូលី 

១0.000 

៦ ជលួម្ តូូកងបី់ចំ្ននួ ១0 ពគ្រឿង x ២ ផខ្គ្ាបក់ារែាយគ្បចានំថង
ពលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង 

១២.000 

៧ ការច្ំណាយពែសងពទ្ៀត ៥00 

 ្របុកនុងម្យួឆ្ន  ំ ៥៤.៣00 
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 ឧបេម្ព័នធទ្ី៥ . ការផបងផចក្តួនទ្ី និងភារក្ិចច   

ពោងតម្ខលឹម្សារពគ្ាងព្ច្កដីផណនា ំ ត្ីពីការអនុវតតនភ៍ារកិច្ចផកលម្ែការារគ្របគ់្រងការ្ាែ ត្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ
ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ផ លបច្ចុបបននកំពុងគ្តូវបានពធវើព្ច្កតីគ្ពាង ព ើម្បែីតល់ភាពច្ា្់លា្់ពលើតនួាទី្រប្់អនកពាកព់ន័ធពែសងៗ
កនុងអភ្បិាលកិច្ចគ្របគ់្រង្ំណល់ និងការផកលម្ែព្វាគ្របគ់្រង្ំណល់ពៅរាជធានីភ្នពំពញ។ 

ពគ្ាងព្ច្កតីផណនាពំនេះានពរលបំណងចំ្ននួ ១0 រឺ: 

១.   ជំរញុឱ្យានការចូ្លរមួ្ពីគ្បជាពល ឋ និងអនកពាកព់ន័ធ ព ើម្បរីមួ្្ហការផកលម្ែពសាភ្ណ័ភាព និងបរសិាា នទី្គ្កុងឱ្យបាន
សាែ ត 

២. ពគ្ងឹងការារែតល់ព្វាកម្មរប្់គ្កុម្ហ ុន ផ លពធវើព្វា្ាែ ត គ្បម្ូល និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹកនុងរាជធានី
ភ្នពំពញឱ្យានភាពគ្បព ើ្រព ើង 

៣.  ោកព់ច្ញនូវកម្មវធីិការារ្ ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញឱ្យបានច្ា្់លា្់ ព ើម្បឱី្យ
ការបពញ្ចញ ការគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន គ្បគ្ពឹតតពៅបាន្ីុ្ាវ ករ់ន  

៤.  ផ្លល ្់បតូ រឥរោិបថគ្បជាពលរ ឋឱ្យបញ្ឈប់ការពចាល្ំរាម្ ្ំណល់រងឹរម ន្ណាត ប់ធាន ប់តម្ទី្សាធារណឹៈ ាកម្ក
ទុ្កោក់្ ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ តម្ទី្កផនលង និងពពលពវលាផ លបានកំណត ់

៥. អបរ់ ំ ផណនាគំ្បជាពលរ ឋឱ្យពច្េះទុ្កោក់្ ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅតម្គ្បពភ្ទ្ពែសងៗរន  ព ើម្បយីក្ំរាម្ម្យួចំ្នួនពៅពធវើការ           
ផកនច្ន និងពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ ជាគ្បពោជនក៍ាតប់នាយនូវបរាិណ្ំណល់ ផ លគ្តូវយកពៅចាកព់ៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ឱ្យពៅ
្ល់តិច្បំែុត 

៦.  កាតប់នាយនូវការពគ្បើគ្បា្់ថងប់ាល ទ្ីក ផ លជា្ំណល់ម្និាយរលាយ ម្កពគ្បើគ្បា្់ជាថងប់រសិាា នវញិ 
៧.   ជំរញុការពគ្ងីកព្វា្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ ំណល់រងឹ ឱ្យពៅ ល់តំបនផ់ លពំុទានា់នព្វាពៅ ល់ ជាពិព្្ 

តំបន់្ ាា តថ់មទីាងំ២០ ផ លកាតព់ច្ញពីពខតតកណាត ល ចូ្លម្កផ ន ីរាជធានីភ្នពំពញ    
៨.   ផ វ្ងរកន រូវនិិពោរ ព ើម្បផីកនច្ន្ំណល់ពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ ្គ្ាបទ់ាញយកគ្បពោជនព៍ែសងៗ ូច្ជា ថ្នម្ពល

អរគិ្នី ជីវឧ ម្័ន ជីវថ្នម្ពល និងជីកំប ុ្ ជាព ើម្  
៩.   ពគ្ងឹងការអនុវតតនច៍្ាបឱ់្យានគ្ប្ិទ្ធភាព ពលើការារគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ ំណល់រងឹពៅរាជធានីភ្នពំពញ 

១០. រមួ្រិត  រមួ្ពធវើ និងរមួ្ទ្ទ្លួខុ គ្្តូវ  ព ើម្បពីធវើឱ្យរាជធានីភ្នពំពញ ជាទី្គ្កុងសាែ ត រម ន្ ំរាម្ចាបពី់ ំណាច្ឆ់្ន ២ំ០១៤ តពៅ។  
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ការផបងផចក្ភារក្ិចច និងការទ្ទ្ួលែុេព្តូវ ផដលបានពព្ង្កងសៅក្នងុសេចក្ដីផណន ំ

 

១.  ទើចាតោ់រក្របក់្រ្សាំណ្ល ់និ្ បរសិាថ នននសាលារាជធានើភ្ាាំគពញ 
ក. ជំរញុឱ្យគ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វា្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្្ំណល់រងឹ ពធើវការពរៀបចំ្កម្មវធីិការារ

្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្តម្ ងែលូវនីម្យួៗ ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញឱ្យបានច្ា្់លា្់ 
ខ.  គ្តួតពិនិតយ ចាតវ់ធិានការគ្ពាន និងផ្លកពិនយ័ចំ្ពពាេះគ្កុម្ហ ុនពធវើព្វាកម្ម្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន

្ំរាម្ ្ំណល់រងឹកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ផ លអនុវតតការារពបា្្ាែ ត ការារ គ្បម្លូ្ំរាម្តម្ ងែលូវ
ម្និបានសាែ ត និងទានព់ពលពវលាកំណត ់ននកម្មវធីិ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ គ្ពម្ទាងំការ ឹកជញ្ជូ នពធវើឱ្យគ្ជុេះ្ំរាម្
រាយបា យ និងហូរគ្្កទឹ់្ក្ំរាម្ពៅពលើ ងែលូវសាធារណឹៈ 

រ.  ជំរញុគ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ ឱ្យពគ្ងីកព្វា្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅតំបនផ់ លម្និ
ទានា់នព្វាពៅ ល់ (ពគ្ៅពីតំបន់្ ាា តថ់មទីាងំ២០) 

ឃ. ពធវើការកំណតត់រាងតនម្ល និងផកផគ្បតនម្លព្វា្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្គ្ាបគ់្របទី់្តងំ   
លំពៅោឋ ន ទី្តងំអាជីវកម្ម ព្វាកម្ម គ្កុម្ហ ុន ពរាងច្គ្ក ្ហគ្រ្ អងគភាព គ្រឹេះសាា នសាធារណឹៈ និង
ឯកជន ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ 

ង. ្គ្ម្ប្គ្មួ្លនថលព្វា្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ពៅពពលានវវិាទ្តវា  រវាងអនកបងន់ថលព្វា និង
គ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វា្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ 

ច្. ជំរញុអាជាា ធរម្ូលោឋ នឱ្យពធវើការតម្ោនគ្តួតពិនិតយ ្គ្ម្ប្គ្ម្ួល និងផក្គ្មួ្លគ្បតិបតតិការការារ
រប្់គ្កុម្ហ ុនែដល់ព្វា្ំរាម្ឱ្យ ំពណើ រការែតល់ព្វាគ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាព 

ឆ. ចាតវ់ធិានការចំ្ពពាេះាច ្់ការោឋ ន្ំណងឱ់្យទុ្កោក់្ ំណល់្ំណង ់និង្ំភារឹៈ្ំណងឱ់្យបានគ្តឹម្គ្តូវ 
និងចាតវ់ធិានការចំ្ពពាេះរាល់្កម្មភាពការ ឹកជញ្ជូ នខាច្់ ថម  ី ផ លហូរគ្ជុេះធាល កព់លើែលូ វ ផ លពធវើឱ្យប េះ
ពាល់ ល់្ណាត បធ់ាន ប ់អនាម្យ័ និងបរសិាា នសាធារណឹៈ 

ជ.  ពធវើការផណនា ំល់គ្របទី់្តងំលំពៅោឋ ន ទ្ីតងំអាជីវកម្ម ព្វាកម្ម គ្កុម្ហ ុន ពរាងច្គ្ក ្ហគ្រ្          
អងគភាព គ្រឹេះសាា នសាធារណឹៈ និងឯកជននានាពៅរាជធានីភ្នពំពញឱ្យានធុង្ំរាម្ពរៀងៗខលួន 

ឈ. ពធវើការអប់រ  ំ ផណនាំ និងជំរុញ ល់គ្បជាពលរ ឋ និងអាជីវករទាំងអ្់គ្តូវផតយក្ំរាម្ពៅោក់កនុង
ធុង្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តួវតម្កម្មវធីិគ្បម្លូ និងទី្តងំផ លបានកំណត ់

ញ.   ឹកនា ំនិង្ហការកនុងការែលិត ព្ត (Spot) អបរ់ ំព ើម្បចីាកែ់ាយជាសាធារណឹៈឱ្យបានគ្ជួតគ្ជាប ល់
គ្បជាពលរ ឋ អំពីការផញក ការទុ្កោក់ ការពវច្ខចប់ ការបពញ្ចញ្ំណល់ និងពពលពវលាននការគ្បម្ូល
្ំរាម្ ្ំណល់រងឹជាម្យួសាា នីយវ៍ទិ្យ ុទូ្រទ្្សនរ៍ាជធានីភ្នពំពញ និងទូ្រទ្្សនន៍ានា 

 .  ផណនាំ ល់គ្រប់ែារទាំងអ្់ ពរៀបច្ំឱ្យានបរសិាា នលែ ពោយពធវើការ្ាែ តជាគ្បចាំ និងរកទី្តំង្ម្
គ្្ប ផ លអាច្ោកធុ់ង្ំរាម្បាន ព ើម្បបីងាភាពាយគ្្ួល ល់ការទុ្កោក ់និងការ ឹកជញ្ជូ នពច្ញ 

ឋ.   ពធើវការកំណត ់ផបងផច្កភារកិច្ច រវាងអនកពៅ ការភា្ីុែារ អនកពៅ ការចំ្ណតរថយនតជំុវញិែារ និងគ្កុម្ហ ុន
ែតល់ព្វា្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ អំពីភារកិច្ចទ្ទ្លួខុ្គ្តូវពបា្្ាែ ត និងគ្បម្លូ្ំរាម្
កនុងែារ ជំុវញិែារ និងតម្ចំ្ណតរថយនតឱ្យច្ា្់លា្់ 

ឌ្.  ពរៀបចំ្ទី្លានចាក់្ ំរាម្ ឱ្យានែលូវផ លអាច្ឱ្យរថយនតចូ្លចាក់្ ំរាម្បានាយគ្្ួល ផ លម្និបងាឱ្យ
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ានការកក ទ្េះរថយនត ឹក្ំរាម្ 
ឍ. ពធវើការផណនា ំល់គ្កុម្ហ ុនសារុពំគ្តឌី្ង ផ លគ្របគ់្រងទី្លានចាក់្ ំណល់ឧ្ាហកម្ម ឱ្យពរៀបច្ទីំ្លាន

ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវតម្បទ្ោឋ នបពច្ចកពទ្្ ានបរសិាា នលែ និងម្និានែលប េះពាល់ ល់គ្បជាពលរ ឋពៅ
កនុងតំបនព់នាេះ 

ណ. ពិនិតយលទ្ធភាពរកន រូវនិិពោរកនុងការគ្បម្លូ ការគ្របគ់្រង និងការផកនច្ន្ំណល់រងឹ 
ត. តគ្ម្ងទិ់្្ និងគ្តួតពិនិតយរពគ្ាង ផែនការ វធិានការ និងទិ្្ពៅការារ ព ើម្បពីគ្ងឹង និងពគ្ងីកវសិាល

ភាពការារគ្របគ់្រង្ំណល់ ការផញក្ំរាម្  និងផ្លកពិនយ័ឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយ ល់គ្របខ់ណឌ  ្ាា ត់
ទាងំអ្់ ពៅទូ្ទាងំរាជធានីភ្នពំពញ 

ថ.  ្ហការពរៀបចំ្ និងោកព់ច្ញនូវលិខិតបទ្ោឋ ន ព្ច្កតី្ពគ្ម្ច្  ីកា និងវធិានការនានា ព ើម្បជំីរញុឱ្យ
 ំពណើ រការគ្របគ់្រង ព្វាកម្ម្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹអាច្គ្បគ្ពឹតតពៅបានពោយ
រលូន និងទានព់ពលពវលាកំណត ់

ទ្.  បនតជំរញុឱ្យអនុវតតផែនការផញក្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពៅទូ្ទាងំរាជធានីភ្នពំពញ 
ធ.  ពគ្បើគ្បា្់យនតការផ្លកពិនយ័ផ លានគ្សាប ់ និងពរៀបចំ្បពងាើតគ្កុម្ការារ ផ លាន្ា្ភាពម្កពី         

រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ម្នទីរជំនាញ និងអងគភាពពាកព់ន័ធ ព ើម្បចុី្េះគ្តួតពិនិតយ ផណនា ំ អនុវតតឱ្យាន
គ្ប្ិទ្ធភាព និងពធវើការផ្លកពិនយ័ចំ្ពពាេះអនកគ្បគ្ពឹតតពលមើ្តម្ ីកា ត្ីពីវធិានការ និងយនតការផ្លកពិនយ័ 
ច្ំពពាេះការពបាេះពចាល្ំរាម្ ការ្ាែ ត ការគ្បម្លូ និងការ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ម្និគ្តឹម្គ្តូវ ពៅកនុងរាជធានី
ភ្នពំពញរប្់គ្កុម្គ្បឹការាជធានីភ្នពំពញ គ្ពម្ទាងំលិខិតបទ្ោឋ នពាកព់ន័ធពែសងពទ្ៀត 

ន.  ពគ្ងឹងការផ្លកពិនយ័ឱ្យបានម្ុងឺា តគ់្របទី់្កផនលង ច្ំពពាេះអនកពបាេះពចាល្ំរាម្រម ន្ណាត បធ់ាន ប ់គ្ពម្ទាងំ
គ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វា្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ផ លអនុវតតម្និបានគ្តឹម្គ្តូវពៅតម្ភារកិច្ច ផ ល
បានកំណតព់ៅកនុងព្ច្កតីផណនាពំនេះ 

ប.  តម្ោន គ្តួតពិនិតយ និងជំរញុឱ្យអាជាា ធរខណឌ  ្ាា ត ់ ម្នីទរជំនាញ និងអងគភាពពាកព់ន័ធអនុវតតភារកិច្ច
ផ លបានកំណតក់នុងព្ច្កីតផណនាពំនេះឱ្យានគ្ប្ិទ្ធភាព ងពធវើការវាយតនម្លការអនុវតតនក៍ារារ និងផ្វង
រកចំ្ណុច្ខវេះខាត ព ើម្បពីធវើការផកលម្ែ  

ែ. គ្បជំុតម្ោន គ្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លពលើការារផ លគ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វាកម្ម និងអងគភាពពាកព់ន័ធផ ល
បានអនុវតតកនលងម្ក និងោក់ទិ្្ពៅអនុវតតបនតឱ្យានគ្ប្ិទ្ធភាព គ្ពម្ទាងំបូក្របុលទ្ធែលការារ 
ព ើម្បរីាយការណ៍ជូនអភ្បិាល ននរណឹៈអភ្បិាលរាជធានីភ្នពំពញ 

ព.  គ្តូវពរៀបចំ្ផកលម្ែពហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធទី្លានចាក់្ ំរាម្ និងកិច្ចគ្បតិបតតិពៅទី្ពនាេះឱ្យបានលែគ្បព ើ្រ កំុឱ្យាន
ការកក ទ្េះម្ពធាបាយ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ផ លចូ្លចាក់្ ំរាម្ពៅកនុងទី្លាន ពហើយគ្តូវានកំណតព់ហតុ
កតគ់្តពហតុការណ៍ពកើតព ើងពៅទី្លានឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ ព ើម្បាីយគ្្ួលតម្ោន និងពោេះគ្សាយបញ្ា
ពែសងៗបានទានព់ពលពវលា 

ភ្.  គ្តូវពរៀបចំ្ោពំ ើម្ពឈើពទ័្ធជំុវញិទី្លានចាក់្ ំរាម្ ព ើម្បកីាតប់នាយកលិន ែ្ុយជេះពច្ញពីទី្លានផ លពធើវឱ្យ
ប េះពាល់ ល់បរសិាា ន និងការរ្់ពៅរប្់គ្បជាពលរ ឋពៅជំុវញិតំបនព់នាេះ 

ម្.  ពរៀបច្ំផកលម្ែគ្បពន័ធបងាូ រទឹ្កកខវកព់ច្ញពី្ំរាម្ និងពធើវគ្បគ្ពឹតតកម្មទឹ្ក ែ្ុយឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ ម្ុននឹងបងាូ រ
ចូ្លគ្បឡាយសាធារណឹៈ។ 
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២. ក្រុមហ នុក្រមលូសាំរាម 
១).  ការពរៀបចំ្ផែនការ និងការទ្ទ្លួខុ្គ្តូវពលើអាជីវកម្ម 

ក. គ្តូវពររព និងអនុវតតឱ្យបានម្ុងឺា ត ់នូវរាល់លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតិ ច្ាប ់កិច្ច្នា និងបទ្បញ្ញតតិនានា
ពាកព់ន័ធនឹងអាជីវកម្ម ព្វាកម្ម្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ 

ខ. ទ្ទ្ួលខុ្គ្តូវពលើការ្ាែ ត គ្បម្ូល និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពីលំពៅោឋ ន ទ្ីតងំអាជីវកម្ម     
ព្វាកម្ម គ្កុម្ហ ុន ពរាងច្គ្ក ្ហគ្រ្ អងគភាព គ្រឹេះសាា នសាធារណឹៈ  និងឯកជននានាពៅរាជធានី
ភ្នពំពញ ឱ្យបានសាែ តជាគ្បចាតំម្កម្មវធីិ្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ 

រ. គ្តូវពរៀបចំ្ផែនការអាជីវកម្ម ការារគ្របគ់្រងព្វាកម្ម្គ្ាបរ់យឹៈពពលខលី-ផវង ផែនការ ្កម្មភាពគ្បតិបតតិ
ពលើការារ្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពៅកនុងតំបនែ់តល់ព្វាកម្មរប្់ខលួន បញ្ជូ ន
ម្កសាលារាជធានីភ្នពំពញ ព ើម្បពិីនិតយ និង្ំពរច្ 

ឃ. ពរៀបចំ្ផែនការ្កម្មភាពការារលម្ែិតឱ្យបានច្ា្់លា្់ ពីការែតល់ព្វាកម្ម្ាែ ត គ្បម្ូល និង ឹក
ជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពៅតម្សាា នភាពជាកផ់ ត្ងរប្់ខណឌ  និង្ាា តនី់ម្យួៗ ពោយានកំណត់
អំពីចំ្ននួម្ពធាបាយ ឹកជញ្ជូ ន ្ ាភ រគ្បម្លូ្ំរាម្ និងកាល ងំពលកម្មឱ្យបានគ្របគ់្រន ់ព ើម្បធីានាឱ្យការ
្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្បានសាែ ត 

ង. ធានាម្និឱ្យាន្ំរាម្កក ទ្េះតម្ ងែលូ វ កនុងកាលឹៈពទ្្ឹៈផ លានហានិភ្័យពកើតព ើង  ូច្ជា ការពធវើ
បាតុកម្ម កូ កម្មរប្់កម្មករគ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ម្និគ្ពម្ពធវើការ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ជាព ើម្ 

ច្.  បំពាករ់ថយនត ពគ្រឿងច្គ្ក និងឧបករណ៍្ាភ រ ផ លបំពរ ើឱ្យការារ្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ឱ្យ
បានគ្របគ់្រន ់ព ើម្បធីានាឱ្យទ្ទ្លួបានគ្ប្ិទ្ធភាពននការពធវើព្វាកម្មពនេះ 

២).  ការពរៀបចំ្កម្មវធីិ្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្្ំណល់រងឹ 
ក. គ្តូវពរៀបចំ្ និងកំណតក់ម្មវធីិ្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្្ំណល់រងឹឱ្យបានច្ា្់លា្់ និង្ម្

គ្្ប ពោយានការឯកភាពពីអាជាា ធរម្លូោឋ ន និងរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ 
ខ.  គ្តូវពធើវការែសពវែាយ និងែតល់កម្មវធីិ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ល់អាជាា ធរខណឌ  ្ាា ត់ ភ្ូម្ិ 

គ្បជាពលរ ឋគ្របលំ់ពៅោឋ ន និងគ្របា់ច ្់ទ្ីតងំអាជីវកម្ម ព្វាកម្ម គ្កុម្ហ ុន ពរាងច្គ្ក ្ហគ្រ្     
អងគភាព គ្រឹេះសាា នសាធារណឹៈ និងឯកជននានា ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញឱ្យបាន ឹង ាយគ្្ួលកនុងការ     
បពញ្ចញ្ំណល់ឱ្យបានគ្្បរន នឹងពា ង ឹកជញ្ជូ ន 

៣). ការពរៀបចំ្ោកធុ់ង្ំរាម្តម្ទី្ែារ ្ួនច្ារ និងទី្សាធារណឹៈ  
ក. គ្តូវពរៀបចំ្ោកធុ់ង្ំរាម្សាធារណឹៈឱ្យបានគ្របគ់្រនព់ៅតម្្ួនច្ារ ទី្សាធារណឹៈ ទី្កផនលងកំសានត       

ទី្ែារ ម្ហាវថីិ និងវថីិ្ំខាន់ៗ នានា និងពៅគ្តងចំ់្ណុច្ណាម្យួផកបរគ្រឹេះសាា នសាធារណឹៈ៘ ពៅ
តម្តគ្មូ្វការជាកផ់ ត្ង ពោយ្ហការជាម្យួអាជាា ធរខណឌ  ្ាា ត ់ ព ើម្បបីងាភាពាយគ្្ួលកនុងការ
ទុ្កោក់្ ំរាម្ 

ខ. គ្តូវបំពាកធុ់ង្ំរាម្ខាន តធំផញក្ំរាម្ព ើ្ម្ និង ង្ួត (ធុងោម្ ទ្័រ) ពៅតម្ទី្ែារម្យួចំ្ននួបផនាម្ពទ្ៀត 
ព ើម្បបំីពរ ើឱ្យការផញក្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ 

រ. គ្តូវលុបបំបាតកំុ់ឱ្យានធុង្ំរាម្កុងពតនរ័ោកព់ៅជិតាតគ់្បឡាយ និងលូទឹ្ក្ំអយុ 
៤). ការអបរ់ែំសពវែាយ 

ក. គ្តូវ្ហការជាម្យួទី្ចាតក់ារគ្របគ់្រង្ំណល់ និងបរសិាា ន ពរៀបចំ្កម្មវធីិ និង ព្តវពី អូអបរ់ខំលីៗតម្
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គ្បពន័ធែសពវែាយនានា ព ើម្បអីបរ់គំ្បជាពលរ ឋឱ្យយល់ ឹងពីគ្បពន័ធ ឹកជញ្ជូ ន និងពពលពវលាគ្បម្លូ្ំរាម្
ាយគ្្ួលកនុងការបពញ្ចញ្ំរាម្ឱ្យបាន្ីុ្ាវ កជ់ាម្យួនឹងកម្មវធីិគ្បម្លូ្ំរាម្ 

ខ.   គ្តូវ្ហការជាម្យួ អាជាា ធរម្លូោឋ ន ម្នទីរជំនាញ និងអងគភាពពាកព់ន័ធ កនុងការចុ្េះអបរ់ ំ ផណនាជំាគ្បចាំ
 ល់គ្បជាពលរ ឋពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ ត្ីពីការ្ាែ ត ការផញក ការពវច្ខចប ់ ការទុ្កោក ់ការបពញ្ចញ 
និងការចាក់្ ំរាម្ ្ំណល់រងឹឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និងគ្បកបពោយអនាម្យ័បរសិាា ន តម្គ្របម់្ពធាបាយ។ 

៥). ការពបា្្ាែ ត ពកៀរ ី គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ពៅកានទី់្លានចាក់្ ំរាម្ 
ក. គ្តូវធានាការពបា្្ាែ ត ពកៀរ ីតម្ចិ្ពញ្ច ើម្ែលូវ គ្ទូ្ងែលូវ និងសាព នឱ្យបានសាែ តជាគ្បចាតំម្កម្មវធីិ្ាែ ត 

គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ពៅតម្ែលូវ សាព នម្យួចំ្ននួ ផ លបានកំណត។់ កំណក ីផ លបានពបា្
្ាែ ត និងពកៀរ គ្តូវគ្បម្លូទុ្កោកក់នុងធុង្ំរាម្ ឬរពទ្េះ ព ើម្ប ឹីកជញ្ជូ នពច្ញភាល ម្ៗ ពោយម្និគ្តូវទុ្ក
ពចាលពលើចិ្ពញ្ច ើម្ែលូវ គ្ទូ្ងែលូវ ឬសាព ន ព ើយ 

ខ.  គ្តូវធានាការគ្បម្លូ្ំរាម្ោករ់ថយនត កំុឱ្យគ្ជុេះរាយបា យពលើែលូវ និងគ្តូវពបា្្ាែ ត កផនលងផ លគ្បម្លូ
ពនាេះឱ្យបានសាែ ត 

រ. គ្តូវធានាការ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ពៅកានទី់្លាន កំុឱ្យគ្ជុេះ កំុឱ្យហូរគ្្កទឹ់្ក្ំណល់ធាល កម់្កពលើគ្ទូ្ងែលូវ  និង
កំុឱ្យ្ំរាម្ពបុើងតម្ខយល់ 

ឃ.  គ្តូវធានាការពបា្ ការគ្បម្លូ និងការ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ពៅតម្ ងែលូវនីម្យួៗឱ្យបានសាែ ត និងពររពពៅ
តម្ពា ងពពលននកម្មវធីិផ លបានកំណត។់ កនុងករណីយឺតោ វម្និបានអនុវតតតម្ពា ងពពលកំណត ់នឹង
គ្តូវទ្ទ្លួការគ្ពាន និងផ្លកពិនយ័ 

ង. គ្តូវបពងាើនការគ្បម្លូ្ំរាម្តម្រពទ្េះរញុ ពៅតម្គ្ច្កែលូវតូច្ៗផ លរថយនត ឹក្ំរាម្ ម្និអាច្ចូ្ល ល់។ 
ច្. គ្តូវ្ហការកាតប់នាយ និងលុបបំបាតជ់ាបពណតើ រៗនូវព ប ូ្ំរាម្ កផនលងចាក់្ ំរាម្អនាធិបពតយយ និង

កផនលងោកធុ់ង្ំរាម្ខាន តធំ (ោម្ ទ្័រ) នានា ផ លពធវើឱ្យប េះពាល់ ល់ពសាភ្ណ័ភាព និងបរសិាា នទី្គ្កុង 
តម្រយឹៈការបពងាើនព្វាតម្រពទ្េះរញុ្ំរាម្ឱ្យបានពគ្ច្ើន និងពែទរពច្ញពោយផ្លទ ល់បញ្ចូ លពៅកនុងរថយនត
 ឹក្ំរាម្ផតម្តង 

 ឆ. គ្ប្ិនពបើព្វា ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ានការយឺតោ វចាបពី់២នថងព ើងពៅ គ្កុម្ហ ុនគ្តូវែតល់ពត័ា៌នជាលាយ
លកាណ៍អកសរម្ករ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ពោយបញ្ជ កពី់ម្លូពហតុ្ម្គ្្បឱ្យបានច្ា្់លា្់ 

ជ. ម្និគ្តូវផ្លែ កការពធវើព្វា្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ពៅតម្លំពៅោឋ ន ទី្តងំ អាជីវកម្ម ព្វាកម្ម 
គ្កុម្ហ ុន ពរាងច្គ្ក ្ហគ្រ្ អងគភាព គ្រឹេះសាា នសាធារណឹៈ  និងឯកជននានាពៅរាជធានីភ្នពំពញ ឬ      
ទី្តងំតំបនណ់ាម្យួ ពោយពំុានការឯកភាពពីសាលារាជធានីភ្នពំពញពនាេះព ើយ 

ឈ. គ្តូវអនុវតតការ្ាែ ត ការគ្បម្លូ និងការ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ឱ្យបានគ្របតំ់បនព់ធវើព្វាកម្មរប្់ខលួន ពទាេះបីជា
តំបនព់នាេះពំុទានា់នលកាណឹៈព្ ឋកិច្ចគ្របគ់្រនក់ព៏ោយ 

ញ. កនុងពពលពៅទ្ទួ្លយក្ំរាម្តម្ែទេះនីម្យួៗ រថយនត ឹក្ំរាម្គ្តូវពបើកយឺតៗ និងរកទី្តងំ្ម្គ្្ប
្គ្ាបឈ់ប់្ ំច្តឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវតម្ច្ាបច់្រាច្រណ៍ គ្ពម្ទាងំគ្តូវបនលឺ្ំពលង្ម្រម្យជា្ញ្ញ  ឬពគ្បើ
ពភ្លើង្ញ្ញ ពៅ ល់គ្បជាពលរ ឋឱ្យបាន ឹង 

 .   គ្តូវឱ្យភាន កា់រ បុរគលិក និងកម្មកររប្់គ្កុម្ហ ុនពាកឯ់ក្ណាឋ ន ផ លានសាល ក្ញ្ញ ្ំរល់រប្់ 
គ្កុម្ហ ុនឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និងាន្ុវតាិភាពពៅពពលបំពពញភារកិច្ច 
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ឋ. គ្កុម្ហ ុនគ្តូវែតល់គ្បាកឧ់បតាម្ភបផនាម្  ល់កម្មករពៅនថងបុណយចូ្លឆ្ន ថំមីគ្បនពណីជាតិ បុណយភ្ជុ បិំណឌ  និង
បណុយអុំទូ្ក បផណត តគ្បទី្ប ្ំពេះគ្ពេះផខ និងអកអំបកុ ព ើម្បឱី្យពកួរតប់នតពធវើការារពបា្្ាែ ត គ្បម្លូ 
និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញពៅកនុងនថងឈប់្ ំរាក 

ឍ. គ្តូវបពងាើត កំណត ់ និងពរៀបចំ្ទី្តងំ ត្ុក្ំរាម្ ្ំណល់រងឹបពណាត េះអា្នន (ជួល ឬទិ្ញ) ្គ្ាបព់ែទរ
្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ ពោយធានាម្និពធវើឱ្យប េះពាល់ ល់ការពធវើច្រាច្រណ៍ ្ុខុាលភាព សាធារណឹៈ និង
ពសាភ្ណ័ភាព 

ណ. បពងាើតកផនលងគ្បម្លូែដុ ំទុ្កោករ់ពទ្េះអូ្ ្ំរាម្ និង្ំភារឹៈពែសងៗ ្គ្ាបបំ់ពរ ើឱ្យការែតល់ព្វាកម្មឱ្យបាន
លែ ម្និគ្តូវទុ្កពចាលរម ន្ណាត បធ់ាន បព់ៅតម្ទី្សាធារណឹៈព ើយ 

៦). ម្ពធាបាយ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ និង្ាែ តែលូវ 
ក. គ្តូវពគ្បើគ្បា្់រថយនត ឹក្ំរាម្ ផ លានរុណភាព និងបទ្ោឋ នបពច្ចកពទ្្គ្តឹម្គ្តូវ ានសាល កពលខ  និង

ការគ្តួតពិនិតយលកាណឹៈបពច្ចកពទ្្រថយនតគ្្បតម្ច្ាបច់្រាច្រណ៍ែលូវពរក ព ើម្បធីានានូវ្ុវតាិភាព និង
គ្ប្ិទ្ធភាពកនុងការែតល់ព្វាកម្ម 

ខ. គ្តូវបផនាម្ម្ពធាបាយ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ឱ្យបានគ្របគ់្រនព់ៅតម្តគ្ម្ូវការជាកផ់្ដងរប្់ម្ូលោឋ នខណឌ  
្ាា តន់ាពពលបច្ចុបបនន និងអនារត ព ើម្បឱី្យគ្្បពៅនឹងកំពណើ នននបរាិណ្ំរាម្ 

រ.  គ្តូវពគ្បើគ្បា្់រថយនត ឹក្ំរាម្ ផ ល្ម្គ្្បនឹងទំ្ហំែលូវ និងសាា នភាពច្រាច្រណ៍កនុងរាជធានីភ្នពំពញ 
ឃ. គ្តូវបំពាកប់ផនាម្ជាបនតបនាទ បនូ់វោនយនតពបា្្ាែ តែលូវ្គ្ាបបំ់ពរ ើឱ្យការពបា្្ាែ តធូលី ីកនុង     

រាជធានីភ្នពំពញឱ្យបានសាែ ត ពហើយផ លោនយនត  និងឧបករណ៍ទាងំពនាេះគ្តូវធានាឱ្យបានតម្បទ្ោឋ ន 
រុណភាព និងបពច្ចកពទ្្គ្តឹម្គ្តូវ 

៧). ការគ្បម្លូនថលព្វា្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្  
ក. គ្តូវពររពអនុវតតឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវពៅតម្តរាងតនម្ល ជាម្លូោឋ ននថលព្វា ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ និង្ាែ តទី្គ្កុង 

ផ លកំណតព់ោយរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ  
ខ. គ្តូវបងន់ថលពគ្បើគ្បា្់ទី្លានចាក់្ ំរាម្ ជូនសាលារាជធានីភ្នពំពញ ពោយពររព និងអនុវតតតម្ខលឹម្សារ

ផណនា ំ ផ លានផច្ងកនុងលិខិតពលខ៣២២ ្ជណ រប្់ទី្ ត្ីការរណឹៈរ ឋម្ស្រនតី ចុ្េះនថងទី្១៣ ផខម្នីា     
ឆ្ន ២ំ០០៧ 

រ.  គ្តូវអនុវតតការ្គ្ម្ប្គ្មួ្លនថលព្វា ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ជាម្យួគ្បជាពលរ ឋ ាច ្់អាជីវកម្មព្វាកម្មផ ល
បានបតឹងតវា  និងការផ្លល ្់បតូរផកផគ្បតនម្លននគ្បពភ្ទ្ទី្តងំនីម្យួៗឱ្យបាន្ម្គ្្ប ម្និឱ្យពលើ្ពីតនម្លពៅ
កនុងតរាងកំណតត់នម្លជាម្លូោឋ ននថលព្វា ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ និង្ាែ តទី្គ្កុង ផ លតនម្ល្គ្ម្ប្គ្មួ្ល 
និងតនម្លផកផគ្បននគ្បពភ្ទ្ទី្តងំទាងំពនាេះគ្តូវានការឯកភាពពីរ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញជាម្នុ្ិន ម្នុនឹង
ផក្គ្មួ្លផ្លល ្់បតូរតនម្ល និងចុ្េះកិច្ច្នាជាម្យួអតិថិជន 

ឃ.  គ្តូវែសពវែាយឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយ នូវតរាងតនម្លជាម្លូោឋ ននថលព្វាគ្បម្លូ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ និង្ាែ ត
ទី្គ្កុងជូន ល់អតិថិជន និងសាធារណជនឱ្យបានគ្ជាប 

៨).  ការពធវើរបាយការណ៍ និងការចូ្លរមួ្កិច្ចគ្បជំុ 
ក. គ្តូវពធើវរបាយការណ៍គ្បចាផំខ គ្បចាគំ្តីា្ ឆា្ និងគ្បចាឆំ្ន  ំ ពីលទ្ធែលការារផ លបានអនុវតត និង

ទិ្្ពៅការារអនុវតតបនតម្ករ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញឱ្យបានពទ្ៀងទាត ់គ្ពម្ទាងំច្ម្លងជូនម្នទីរជំនាញ និង
អងគភាពពាកព់ន័ធ 
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ខ. គ្តូវចូ្លរមួ្គ្បជំុឱ្យបានពទ្ៀងទាតត់ម្ការអពញ្ជ ើញរប្់រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ និងអាជាា ធរម្លូោឋ ន។ ពៅ
រាល់កិច្ចគ្បជំុនីម្យួៗ គ្ប្ិនពបើគ្បធានគ្កុម្ហ ុនម្និបានចូ្លរមួ្ តំណាងគ្កុម្ហ ុនផ លគ្តូវចូ្លរមួ្គ្បជំុ
ជំនួ្ គ្បធាន រឺគ្តូវផតជាអនកាន្ិទ្ធិ្ពគ្ម្ច្ពឆលើយតបកនុងកិច្ចគ្បជំុបាន 

៩).  ការគ្របគ់្រង គ្តួតពិនិតយ និង្ហការ 
ក. គ្កុម្ហ ុនគ្តូវ្ហការឱ្យបានជិត ន្ិទ្ធជាម្យួ អាជាា ធរខណឌ  ្ាា ត ់ ពលើការារ្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹក

ជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹឱ្យានគ្ប្ិទ្ធភាព 
ខ. គ្តូវចាតត់ំណាងគ្កុម្ហ ុន១នាក ់ ្គ្ាបគ់្បចាកំារពៅតម្្ាា តនី់ម្យួៗ ព ើម្បាីយគ្្ួលទំ្នាកទំ់្នង

ពោេះគ្សាយការារបានទានព់ពល។ 

៣. សាលាខណ្ឌ  និ្ សង្កក ត ់ 
ក. អបរ់ែំសពវែាយ និងផណនា ំល់គ្បជាពលរ ឋ ឱ្យយកចិ្តតទុ្កោកក់នុងការពវច្ខចប ់ការទុ្កោក ់ និងការពបាេះ

ពចាល្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវពៅតម្ទី្កផនលង និងពពលពវលាផ លបានកំណតត់ម្កម្មវធីិគ្បម្លូ និង ឹក
ជញ្ជូ ន្ំរាម្ 

ខ. គ្តួតពិនិតយ តម្ោនការអនុវតតនក៍ារ្ាែ ត ការគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ គ្ពម្ទាងំទាកទ់្ងពៅគ្កុម្ហ ុន
ែតល់ព្វា្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ឱ្យម្កគ្បម្លូ្ំរាម្ពច្ញឱ្យអ្់ និងសាែ តជាគ្បចាពំៅកនុង
ម្លូោឋ នរប្់ខលួន 

រ. ជំរញុ និងពលើកទឹ្កចិ្តត ល់្កម្មភាពពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ ឬផកនច្ន្ំណល់រងឹពៅកនុងម្លូោឋ នរប្់ខលួន 
ឃ. គ្របគ់្រងឱ្យបានហមតច់្តនូ់វទី្តងំគ្បម្លូទិ្ញពអតចាយ និងទី្តងំផកនច្ន្ំណល់រងឹគ្របគ់្បពភ្ទ្គ្ពម្ទាងំ

ផណនាឱំ្យាច ្់ទី្តងំទាងំពនាេះម្ក្ំុច្ាបពី់សាលារាជធានីភ្នពំពញ 
ង. ពធវើការគ្្ង់្ ាិតិទី្តងំផកនច្ន្ំណល់រងឹទាងំអ្់ និងបរាិណគ្បពភ្ទ្្ំរាម្ផ លបានផកនច្នកនុងម្លូោឋ ន

រប្់ខលួន រចួ្ពធវើរបាយការណ៍ម្កសាលារាជធានីភ្នពំពញ 
ច្.  ឹកនាកំងកំលំាងនររបាលខណឌ  ្ាា ត ់ និងម្ស្រនតីបរសិាា ន ចុ្េះទ្បស់ាា ត ់ ផណនា ំ និងពិនយ័ចំ្ពពាេះជន

ទាងំឡាយណា ផ លបានពបាេះពចាល្ំរាម្ ្ំណល់រងឹរម ន្ណាត បធ់ាន បត់ម្ទី្សាធារណឹៈ  
ឆ. ពរៀបចំ្ ឬព ន្ើពៅម្នទីរបរសិាា ន ឱ្យជយួ ោកស់ាល ក្ញ្ញ ហាម្ឃ្លតក់ារទុ្កោក ់និងការពបាេះពចាល្ំរាម្រម ន

្ណាត បធ់ាន បព់ៅតម្ទី្តងំ្ំខាន់ៗ ម្យួចំ្ននួ 
ជ. គ្តូវ្គ្ម្ប្គ្មួ្លកនុងការកំណតទី់្តងំទុ្កោក់្ ំរាម្បពណាត េះអា្នន រមួ្ទាងំធុង្ំរាម្សាធារណឹៈឱ្យ

បាន្ម្គ្្ប ពោយម្និបងាបញ្ា នាឱំ្យប េះពាល់ ល់ការពធើវច្រាច្រណ៍រប្់គ្បជាពលរ ឋ ្ុខុាលភាព
សាធារណឹៈ ពសាភ្ណ័ភាព និង្ណាត បធ់ាន ប់្ ងគម្ 

ឈ. គ្តូវពធើវការតម្ោនពលើការ្ាែ ត ការគ្បម្លូ ការ ត្ុក និងការ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹរប្់គ្កុម្ហ ុន 
កនុងព្វាកម្ម្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ឱ្យបានពទ្ៀងទាតជ់ាគ្បចា ំឱ្យយកពៅចាកព់ៅទី្តងំចាក់
្ំរាម្ផ លបានកំណត ់ពោយសាា បន័ាន្ម្តាកិច្ច ឬសាលារាជធានីភ្នពំពញ 

ញ. គ្តូវជំរញុឱ្យរណឹៈកម្មការែារទាងំអ្់កនុងម្ូលោឋ នរប្់ខលួន ពធវើការែសពវែាយនូវកម្មវធីិ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ 
និងភារកិច្ចផ លបានកំណត ់ ល់អាជីវករកនុងែារ ជំុវញិែារឱ្យបានគ្ជួតគ្ជាប  និងចូ្លរមួ្អនុវតតទាងំអ្់
រន ឱ្យានគ្ប្ិទ្ធភាព 
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 . ពធវើការគ្តួតពិនិតយ តម្ោនការបពញ្ចញ្ំណល់ និងការ្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន ្ំរាម្ផ លអនុវតត
ម្និបានគ្តឹម្គ្តូវតម្ពពលពវលាកំណត ់ព ើម្បចីាតវ់ធិានការគ្ពាន និងផ្លកពិនយ័ 

ឋ. គ្តូវចាតឱ់្យភាន កា់រពិនយ័គ្បចាមំ្លូោឋ នរប្់ខលួន ចុ្េះពធវើការពិនយ័អនកផ លពចាល្ំរាម្រម ន្ណាត បធ់ាន ប ់
និងអនកផ លបពញ្ចញ្ំរាម្ម្កោកព់គ្ៅែទេះខុ្ទី្តងំ និងពា ងពពលកំណតន់នកម្មវធីិ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ 

ឌ្. គ្តូវធានាកំុឱ្យាន្ំរាម្កក ទ្េះកនុងម្ូលោឋ នរប្់ខលួន ពោយ្ហការជាម្យួគ្កុម្ហ ុន្ាែ ត គ្បម្ូល 
និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្  

ឍ. គ្តួតពិនិតយ និងជំរញុការារ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្រប្់គ្កុម្ហ ុនឱ្យបានពទ្ៀងទាតត់ម្កម្មវធីិផ លបានកំណត។់ 
កនុងករណីផ លគ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វាម្និបានពររពតម្កម្មវធីិ ឹកជញ្ជូ នរប្់ខលួន រាបទ់ាងំការ ឹកជញ្ជូ នពធវើ
ឱ្យគ្ជុេះ្ំរាម្ ហូរទឹ្ក្ំអុយពលើគ្ទូ្ងែលូវ និងាន្ំរាម្្ល់ររពចាលពគ្ច្ើន គ្តូវពធវើព្ច្កតីរាយការណ៍ជា
បនាទ នម់្កសាលារាជធានីភ្នពំពញ អំពីទី្តងំផ លគ្កុម្ហ ុនម្និបានអនុវតត ព ើម្បពីធវើការផណនា ំ និងផ្លក
ពិនយ័គ្កុម្ហ ុន 

ណ. ពរៀបចំ្្ណាត បធ់ាន បត់ម្ ងែលូវសាធារណឹៈ ចំ្ពពាេះការលក ូ់រ ការច្តោនជំនិេះ។ល។ ព ើម្បបីងាលកាណឹៈ
ាយគ្្ួល ល់គ្កុម្ហ ុនកនុងការ្ាែ ត គ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ 

ត. ផណនាគំ្បជាពលរ ឋឱ្យាច ្់ការផថរកាអនាម្យ័ និង្ាែ តចិ្ពញ្ច ើម្ែលូ វម្ុខែទេះ ឬទី្តងំរប្់ខលួនឱ្យបាន   
សាែ ត។ កនុងករណីម្និពររពតម្ការផណនា ំនឹងទ្ទ្លួការគ្ពាន ឬផ្លកពិនយ័ 

ថ. ផណនាគំ្បជាពលរ ឋឱ្យចូ្លរមួ្លុបបំបាតនូ់វព ប ូ្ំរាម្ ផ លចាករ់រពចាលពលើចិ្ពញ្ច ើម្ែលូ វ គ្ទូ្ងែលូ វ តម្ទ្ី
សាធារណឹៈ និងតម្គ្បឡាយ លូ។ ល។  

ទ្.  ឹកនាំ្ ម្តាកិច្ចពាកព់ន័ធនានា ចុ្េះពោេះគ្សាយតម្នីតិវធីិនូវរាល់បញ្ា ពែសងៗ ផ លពកើតានទាកទ់្ងនឹង
ការារគ្របគ់្រង និងការែតល់ព្វាកម្ម្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅកនុងម្លូោឋ នរប្់ខលួន 

ធ. គ្តូវាច ្់ការបនតពធវើយុទ្ធនាការយល់ ឹងជាសាធារណឹៈ ពៅកនុងម្លូោឋ នរប្់ខលួនពរៀងរាល់ ៣ផខម្តង ព ើម្ប ី
រលឹំក ល់គ្បជាពលរ ឋអំពីការផថរកាអនាម្យ័បរសិាា ន ឬកព៏រៀបចំ្កម្មវធីិ្ាែ តតម្ទី្សាធារណឹៈ ពោយ
្ហការជាម្យួគ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វាកម្ម្ំរាម្ គ្បជាពលរ ឋ ម្័គ្រចិ្តត ្ិ្ានុ្ិ្សពៅតម្សាលាពរៀន 
និងអងគការពគ្ៅរោឋ ភ្បិាលនានា 

ន. ្ហការព ើម្បកីាតប់នាយអនកពរ ើ្ ពអតចាយ តម្រយឹៈការគ្តួតពិនិតយ ការតម្ោនការបពញ្ចញ និងការ
គ្បម្លូ្ំរាម្ឱ្យទានព់ពលពវលា និងគ្តូវពពលរន   

ប.   គ្តូវ្ហការជាម្យួគ្កុម្ហ ុនឱ្យបានឯកភាពរន អំពីកម្មវធីិននការបពញ្ចញ និងការគ្បម្លូ្ំរាម្តម្ែទេះ និង
បញ្ជ កពី់ទី្តងំច្ា្់លា្់្គ្ាបក់ារទុ្កោក់្ ំរាម្ 

ែ. គ្តូវផណនា ំល់ាច ្់ការោឋ ន្ំណងឱ់្យទុ្កោក់្ ំណល់្ំណងឱ់្យបានគ្តឹម្គ្តូវពោយម្និគ្តូវទុ្កោក់
្ំណល់ទាងំពនាេះ លាយ ំរន ជាម្យួនឹង្ំណល់្ំរាម្ព ើយ 

ព. រាល់ពិធីបណុយទាន ឬពិធីពែសង គៗ្តូវផណនាាំច ្់ពិធីពនាេះឱ្យពធវើកិច្ច្នា្ាែ តទី្តងំឱ្យបានសាែ តពៅពពល
ច្បក់ម្មវធីិ ូច្ជា ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការគ្បរំុតស្រនតី។ល។  

ភ្. កំណតម់្ខុ្ញ្ញ ជនគ្បគ្ពឹតតខុ ផ្ លបានពបាេះពចាល ឬ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ពៅពចាលខុ្ទី្តងំកំណត ់ពោយ
គ្តូវពៅជនពនាេះម្កពធវើការអបរ់ ំនិងផ្លកពិនយ័ 
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ម្. អនុរណឹៈកម្មការតម្ខណឌ  ្ាា ត ់ គ្តូវពធវើរបាយការណ៍ពីសាា នភាព្ំរាម្ ការផ្លកពិន័យ លទ្ធែល
ការារ បញ្ា គ្បឈម្  ំពណាេះគ្សាយ និង្ំណូម្ពរ រចួ្រាយការណ៍ម្កសាលារាជធានីភ្នពំពញឱ្យបាន
ពទ្ៀងទាតព់ៅពរៀងរាល់ផខ និងច្ម្លងជូនម្នទីរជំនាញពាកព់ន័ធ។ 

៤. ភារកិចច និ្ ោតពវកិចច របសក់្រជាពលរដ្ឋគៅរាុ្ រាជធានើភ្ាាំគពញ 
ក. គ្តូវចូ្លរមួ្កនុងការ្ ាែ ត ផថទាអំនាម្យ័លំពៅោឋ ន ជំុវញិលំពៅោឋ ន ទី្តងំអាជីវកម្ម ព្វាកម្មគ្របគ់្បពភ្ទ្ 

និងទី្សាធារណឹៈ គ្ពម្ទាងំគ្តូវផថរកាការពារធុង្ំរាម្រប្់ខលួន និងធុង្ំរាម្សាធារណឹៈឱ្យបានសាែ ត 
និងម្ តច់្ត ់

ខ. គ្តូវផញក និងពវច្ខចប់្ ំរាម្រប្់ខលួន ពហើយយកពៅោកក់នុងធុង កពញ្ឆ រ ឬថងប់ាល ទ្ីកពៅម្ខុែទេះ ឬទី្កផនលង
ផ លបានកំណតឱ់្យបានគ្តឹម្គ្តូវ រចួ្បពញ្ចញ្ំរាម្ឱ្យបានពទ្ៀងទាតត់ម្ពពលពវលាកំណត ់

រ. គ្តូវបពញ្ចញ្ំរាម្ម្កទុ្កោកត់ម្កផនលងកំណតគ់្្ម្តម្កម្មវធីិគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្កនុងអំ ុង
ពពល១ពា ង ម្ុនពពលពា ងកំណតផ់ លម្ពធាបាយ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ម្ក ល់។ កនុងករណីម្កម្និទាន ់   
រថយនតម្និគ្តូវទុ្ក្ំរាម្ពចាលពលើចិ្ពញ្ច ើម្ែលូវ ឬគ្ទូ្ងែលូវព ើយ  

ឃ. ចំ្ពពាេះ្ំណល់ផម្កពឈើតូច្ៗ និង ល្ឹក គ្តូវកាត់្ គ្មួ្លឱ្យតូច្ ខលី កំុឱ្យ្ំពីង្ំពាង និងច្ងឱ្យបានគ្តឹម្
គ្តូវ ាយគ្្ួលោកប់ញ្ចូ លកនុងម្ពធាបាយ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្  

ង. ាច ្់ការ ឹកជញ្ជូ ន្ំណល់្ំណងរ់ប្់ខលួនពច្ញ ពោយម្និគ្តូវទុ្កពចាលពលើចិ្ពញ្ច ើម្ែលូវ ឬគ្ទូ្ងែលូវព ើយ 
ច្. ចំ្ពពាេះាច ្់ ី ូតទំ៍្ពនរគ្តូវពធវើរបងឱ្យជិត ពច្ៀ្វាង និងទ្បស់ាា តកំុ់ឱ្យានការយក្ំរាម្ពៅចាកព់ចាល

ពៅទី្ពនាេះ បពងាើតបានជាព ប ូ្ ំរាម្អនាធិបពតយយ ពធើវឱ្យប េះពាល់ ល់គ្បជាពលរ ឋផ លរ្់ពៅផកបរខាង។  
ឆ. ម្និគ្តូវពបាេះ្ំរាម្ពចាលតម្ច្ិពញ្ច ើម្ែលូ វ គ្ទូ្ងែលូ វ គ្បឡាយ លូ ទី្ែារ និងតម្ទី្សាធារណឹៈកនុងរាជធានី

ភ្នពំពញព ើយ 
ជ. ម្និគ្តូវទុ្កោក់្ ំរាម្ឱ្យរាយបា យ ឬហូរទឹ្ក ែ្ុយកខវក ់ពៅម្ខុែទេះ ម្ខុ ី ូត ៍ជំុវញិភ្មូ្ោិឋ នរប្់ខលួន និង

ម្និគ្តូវយកពៅពបាេះពចាលពៅទី្តងំ ឬតំបនអ់នក នទ្ព ើយ 
ឈ. ម្និគ្តូវគ្ពផលង ឬយក្តវចិ្ញ្ច ឹម្ឱ្យម្កបពនាទ របងព់ា្វាលពា្កាល និងព ើរកកាយផហក្ំរាម្ ផ ល

ោកព់ៅម្ខុែទេះ និងតម្ទី្សាធារណឹៈនានា 
ញ. រាល់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ បណុយទាន និងពិធីពែសងៗ ផ លពរៀបចំ្ពធវើម្ខុែទេះ ម្ខុទី្តងំអាជីវកម្ម និងតម្ ង

ែលូវនានា ាច ្់កម្មវធីិគ្តូវទ្ទ្លួខុ គ្្តូវពបា្្ាែ ត និងគ្បម្លូ្ំរាម្ ពវច្ខចប ់ និងទុ្កោកឱ់្យបានគ្តឹម្គ្តូវ
ពគ្កាយបញ្ចបពិ់ធី 

 . កនុងករណីានវវិាទ្អំពីតនម្លព្វាគ្បម្ូល និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ គ្តូវពិភាកាជាម្យួអាជាា ធរ         
ម្លូោឋ ន និងគ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វា ព ើម្បរីក ំពណាេះគ្សាយឱ្យានការគ្ពម្ពគ្ពៀងរន កនុងការបងន់ថលព្វា គ្ពម្
ទាងំគ្តូវបងឱ់្យបានពទ្ៀងទាត។់ 

៥. ែាររដ្ឋ  
ក. រណឹៈកម្មការែារនីម្យួៗ គ្តូវ្ហការជាម្យួគ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វាគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ កំណតឱ់្យ

ានកផនលង ត្ុក្ំណល់្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ ព ើម្បឱី្យគ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វាម្កគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្
ពច្ញតម្ពពលពវលាកំណត ់
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ខ. គ្តូវពរៀបចំ្ទី្តងំ្គ្ាបោ់កធុ់ង្ំរាម្ធំៗឱ្យបានោ ងតិច្ចំ្ននួ០២ ផ លានចំ្ណុេះ្ម្គ្្ប្គ្ាប់
ទុ្កោក់្ ំណល់ព ើ្ម្ និង្ំណល់ពែសងៗឱ្យបានគ្របគ់្រនព់ៅតម្លទ្ធភាព និងសាា នភាពជាកផ់្តង 
ពោយម្និបងាការប េះពាល់ ល់្ុខុាលភាព និងការកក ទ្េះច្រាច្រណ៍ 

រ.  គ្តូវបនតផណនាឱំ្យអាជីវករទាងំអ្់ពធវើការផញក្ំណល់ជាពីរគ្បពភ្ទ្រឺ ្ំណល់ព ើ្ម្ និង្ំណល់ ង្ួត 
គ្ពម្ទាងំពវច្ខចបទុ់្កោកក់នុងធុង្ំរាម្រប្់ខលួនឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ 

ឃ. គ្តួតពិនិតយការអនុវតតនភ៍ារកិច្ចពលើការារពបា្្ាែ ត និងគ្បម្លូ្ំរាម្រប្់អនកពៅ ការគ្បម្លូចំ្ណូល
ភា្ីុែារ និងអនកពៅ ការគ្បម្លូចំ្ណូលពីការពែាើោនជំនិេះជំុវញិែារឱ្យបានហមតច់្ត ់

ង. ្ហការពរៀបចំ្ោកធុ់ង្ំរាម្ឱ្យបានគ្របគ់្រន ់ ព ើម្បបំីពរ ើឱ្យការពចាល្ំរាម្រប្់គ្បជាពលរ ឋ ផ លចូ្ល
ពៅទិ្ញទំ្និញពៅកនុងែារ 

ច្.  ពធវើការអបរ់ ំនិងផ្លកពិនយ័ឱ្យបានម្ុងឺា តចំ់្ពពាេះអនកផ លពចាល្ំរាម្រម ន្ណាត បធ់ាន បព់ៅកនុងទី្ែារ។ 

៦. អារវិនិគោរែារ អារគ ៉ោរចាំណ្តោនជាំនិោះជុាំវិញែារ និ្អារគ ៉ោរភាសុើែារ 
ក. អនកវនិិពោរែារ គ្តូវធានាឱ្យបរសិាា នកនុងែារ និងជំុវញិែារឱ្យបានសាែ តជាគ្បចា ំ និងទ្ទ្លួខុ្គ្តូវកនុង

ការពរៀបចំ្ឱ្យានកផនលង ត្ុក្ំរាម្បពណាត េះអា្ននឱ្យបាន្ម្គ្្ប 
ខ. ចំ្ពពាេះអនកពៅ ការគ្បម្លូចំ្ណូលភា្ីុែារ គ្តូវទ្ទ្លួខុ្គ្តូវពបា្្ាែ ត និងគ្បម្លូ្ំរាម្ពីកនុងែារ 

និងជំុវញិបរពិវណែារឱ្យបានសាែ តជាគ្បចា ំរចួ្គ្បម្លូយកពៅោកក់នុងធុង្ំរាម្ពៅព ប ូ្ តុក្ំរាម្ែារ ឬ
កផនលងកំណតណ់ាម្យួ 

រ. ចំ្ពពាេះអនកពៅ ការគ្បម្លូចំ្ណូលពីចំ្ណតោនជំនិេះ គ្តូវទ្ទ្លួខុ្គ្តូវពបា្្ាែ ត និង គ្បម្លូ្ំរាម្ពី
ទី្តងំចំ្ណត និងចំ្ណតជំុវញិែារ ទាងំខាងជាបែ់ារ ទាងំខាងម្ខុែទេះរប្់គ្បជាពលរ ឋ ឱ្យបានសាែ តជា
គ្បចា ំរចួ្យកពៅោកក់នុងធុង្ំរាម្ពៅព ប ូ្ តុក្ំរាម្ែារ ឬកផនលងកំណតណ់ាម្យួ។ 

៧. មនទើរបរិសាថ នរាជធានើភ្ាាំគពញ  
ពធវើជាព្នាធិការឱ្យសាលារាជធានីភ្នពំពញ ពោយ្ហការជាម្យួទី្ចាតក់ារគ្របគ់្រង្ំណល់ និងបរសិាា នពលើការារ
 ូច្ខាងពគ្កាម្៖ 

ក. ពរៀបចំ្ផែនការគ្របគ់្រងយុទ្ធសាស្រ ត្ និងផែនការ្កម្មភាពនានាពលើការគ្បម្លូ ការ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ការ
ត្ុកទុ្កបពណាត េះអា្នន និងការចាកព់ចាល្ំរាម្ ្ំណល់រងឹកនុងរាជធានីភ្នពំពញឱ្យានគ្ប្ិទ្ធភាពខព្់ 

ខ.  អបរ់ែំសពវែាយពីច្ាប ់និងលិខិតបទ្ោឋ ននានា ផ លពាកព់ន័ធនឹងការារគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពៅ
រាជធានីភ្នពំពញ 

រ. ពរៀបចំ្គ្របគ់្រងទិ្នននយ័តម្គ្បពន័ធពត័ា៌នវទិ្ាអំពីគ្បភ្ព និងគ្បពភ្ទ្្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ និង ា្ិតិអាជីវកម្ម
ផកនច្ន្ំណល់ ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ 

ឃ. ចូ្លរមួ្គ្តួតពិនិតយផែនការពម្ និងផែនការលម្ែតិ ត្ី ពីកម្មវធីិននការគ្បម្ូល្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ផ លពធវើ
ព ើងពោយគ្កុម្ហ ុន្ីុនគ្ទី្ និងគ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វាកម្មគ្របគ់្រង្ំណល់នានាពែសងពទ្ៀត 

ង. ផណនាមំ្គ្នីតទ្ទ្លួបនទុកការារបរសិាា នគ្បចាតំម្ខណឌ នីម្យួៗ ឱ្យ្ហការជាម្យួអាជាា ធរខណឌ  ្ាា ត ់
ភ្ូម្ ិចុ្េះពិនិតយសាា នភាព្ំណល់ និងការែតល់ព្វា្ាែ ត គ្បម្ូល និង ឹកជញ្ជូ ន្ំណល់រងឹកនុងខណឌ
នីម្យួៗឱ្យបានជាគ្បចា ំនិងរាយការណ៍ម្កសាលាខណឌ  ព ើម្បរីកវធីិពោេះគ្សាយ  
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ច្. គ្តួតពិនិតយ ផណនា ំគ្ពាន និងពិនយ័ច្ំពពាេះគ្កុម្ហ ុនពធវើព្វាកម្ម្ាែ ត គ្បម្ូល និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ 
គ្កុម្ហ ុនែតល់ព្វាកម្ម្ំណល់នានា ម្នទីរ អងគភាព និងអនកពាកព់ន័ធទាងំឡាយណាផ លគ្បគ្ពឹតតពលមើ្
នឹងព្ច្កីតផណនាពំនេះ ពោយអនុវតតតម្ច្ាប ់និងលិខិតបទ្ោឋ ន ផ លសាលារាជធានីភ្នពំពញកំណត ់

ឆ. ែតល់កិច្ច្ហការឱ្យបានជិត ន្ិទ្ធិជាម្យួអាជាា ធរម្លូោឋ នខណឌ  ្ាា តក់នុងការពរៀបចំ្ភាន កា់រពិនយ័ គ្ពម្
ទាងំពធវើការអបរ់បំំពាកបំ់ប ន ល់ភាន កា់រពិនយ័ អំពីយនតការ និងនីតិវធីិននការចុ្េះអនុវតតឱ្យានគ្ប្ិទ្ធភាព 

ជ. បនតពរៀបច្ំោក់ផ្លទ ំងសាល ក្ញ្ញ ហាម្ចាក់្ំរាម្ ផ លបាា ញពីការពិនយ័ចំ្ពពាេះអនកពចាល្ំរាម្រម ន     
្ណាត បធ់ាន ប ់តម្គ្បកា្អនតរគ្ក្ួងម្ហានែទ-បរសិាា ន ពលខ៨០ ចុ្េះនថងទី្២៥ ផខកុម្ភឹៈ ឆ្ន ២ំ០០៣ ពៅ
តម្ទី្តងំសាធារណឹៈម្យួចំ្ននួផ លគ្បជាពលរ ឋផតងផតយក្ំរាម្ម្កចាករ់រពចាលរម ន្ណាត បធ់ាន ប ់

ឈ. ចុ្េះគ្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លនូវលទ្ធែលអនុវតតការផញក្ំរាម្ និងការកាតប់នាយការពគ្បើគ្បា្់ថងប់ាល ទ្ីក
ពៅតម្ទី្ែារនានា និងពធវើរបាយការណ៍លទ្ធែលម្កសាលារាជធានីភ្នពំពញ 

ញ. ពធវើការបូក្រុប និងវាយតនម្លលទ្ធែលអនុវតត ព ើម្បោីកពិ់នទុគ្ប ងគ្បណាងំ ល់បណាត ម្លូោឋ នខណឌ      
្ាា ត ់ែារ អងគភាព និងម្នទីរពាកព់ន័ធ ផ លានសាន ន លែ។ 

៨. មនទើរសាធារណ្ោរ និ្ដ្ឹរជញ្ជូ នរាជធានើភ្ាាំគពញ 
ក. គ្តូវពបា្្ាែ ត និងគ្បម្លូ្ំរាម្ពៅតម្្ួនច្ារ រម្ណីយោឋ ន និងតម្ទី្កផនលងកំសានតសាធារណឹៈ      

នានា ផ ល្ិាតពគ្កាម្្ម្តាកិច្ចទ្ទ្លួខុ្គ្តូវរប្់ខលួន និងគ្តូវពវច្ខចបឱ់្យបានគ្តឹម្គ្តូវ គ្បម្លូយកពៅ
ទុ្កកផនលងកំណតណ់ាម្យួឱ្យបានទានព់ពល ផ លគ្កុម្ហ ុនគ្បម្លូ្ំរាម្ម្កគ្បម្លូ ឹកជញ្ជូ នពច្ញ និង
ម្និគ្តូវយក្ំរាម្ទាងំពនាេះពៅោកព់ៅកនុងធុង្ំរាម្សាធារណឹៈផ ល្ិាតពៅតម្ទី្តងំទាងំពនាេះព ើយ 

ខ. ពរៀបចំ្ទី្តងំ្គ្ាបោ់កធុ់ង្ំរាម្តម្្ួនច្ារ និងពិនិតយពម្ើលចំ្ននួធុង្ំរាម្ឱ្យបានគ្របគ់្រន ់
រ. គ្តូវពគ្ងឹងភាន កា់រ្នតិ្ុខ្ួនច្ារឱ្យបពងាើន្កម្មភាពគ្តួតពិនិតយ និងពិនយ័អនកផ លពចាល្ំរាម្រម ន

្ណាត បធ់ាន បព់ៅពលើ្ួនច្ារ និងតម្ពរលពៅផ លម្នទីរគ្របគ់្រងឱ្យបាន្កម្ម និងម្ុងឺា ត ់
ឃ. គ្តូវកាយយក្ំរាម្ និង្ំណល់ ី ផ លានពៅតម្លូ គ្បឡាយទឹ្កឱ្យបានជាគ្បចា ំ និងពធវើការ ឹក

ជញ្ជូ នពច្ញពៅពចាលពៅទី្លានចាក់្ ំរាម្ 
ង. គ្តូវ្ហការជាម្យួកំលំាង្ម្តាកិច្ចនររបាលរាជធានីភ្នំពពញ និងអាជាា ធរម្ូលោឋ ន ព ើម្បអីនតរារម្ន៍

រាល់អំពពើពលមើ្ពែសងៗ ផ លជាឧប្រគ ល់កិច្ច ំពណើ រការពធើវព្វាកម្ម្ាែ ត និងការពិនយ័ ល់អនក
ពចាល្ំរាម្រម ន្ណាត បធ់ាន បត់ម្ទី្សាធារណឹៈនានា 

ច្. ្ហការជាម្យួទី្ចាតក់ារគ្របគ់្រង្ំណល់ ម្នទីរបរសិាា ន និងគ្កុម្ហ ុនពធវើព្វាកម្ម្ាែ ត គ្បម្លូ និង
 ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ព ើម្បពីរៀបចំ្ផែនការ្កម្មភាពការារពបា្្ាែ ត និងគ្បម្ូល្ំរាម្ពៅតម្ទី្តងំ
គ្របគ់្រងរប្់ម្នទីរឱ្យបានច្ា្់លា្់ 

ឆ. គ្តូវពធើវរបាយការណ៍ពីលទ្ធែលការារផ លបានអនុវតត និងទិ្្ពៅការារគ្បចាផំខ ជូនម្កសាលារាជធានី
ភ្នពំពញឱ្យបានពទ្ៀងទាត។់ 

៩. មនទើរគរៀបចាំផដ្នដ្ី នររបូនើយរមម សាំណ្្ ់និ្ សរុិគោដ្ី   
ក. គ្តូវផណនា ំល់ាច ្់ការោឋ ន្ំណងទ់ាងំអ្់ ឱ្យពរៀបចំ្ទុ្កោក់្ ំណល់្ំណងព់ៅកនុងបរពិវណរបងហ ុ៊ុំ

ពទ័្ធការោឋ នរប្់ខលួនឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និងហាម្ោច្ខ់ាតការយក្ំរាម្ោកល់ាយ ំជាម្យួនឹង្ំណល់
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្ំណង ់
ខ. ចំ្ពពាេះ្ំណងថ់មីៗ ូច្ជា៖ អាររធំៗ បរុ ីែារទំ្ពនើបឯកជន ែាររ ឋ ្ណាឋ ររ គ្រឹេះសាា នសាធារណឹៈ និង

ឯកជន ម្នទីរពពទ្យរ ឋ និងឯកជន ពរាងច្គ្ក ្ហគ្រ្ ពភាជនីយោឋ ន រម្ណីយោឋ ន ទី្វតដអារាម្។ល។ 
ពៅកនុងរពគ្ាងសាង្ង ់(បលង)់ គ្តូវពរៀបចំ្ និងសាង្ងទី់្ធាល ្គ្ាប់្ ដុក្ំណល់រងឹ ្ំរាម្ និងពរៀបចំ្
ោកធុ់ង្ំរាម្ធំៗផ លានច្ណុំេះ្ម្គ្្ប។ 

១០. មនទើរសខុាភិបាលរាជធានើភ្ាាំគពញ 
 គ្តូវផណនា ំល់គ្របម់្នទីរពពទ្យ ម្នទីរពហុពាបាល និងរលីនិកតូច្-ធំទាងំអ្់កនុងរាជធានីភ្នពំពញឱ្យចូ្លរមួ្

អនុវតតនូវព្ច្កតីផណនា ំ ត្ីពីការអនុវតតនភ៍ារកិច្ចផកលម្ែការារគ្របគ់្រងការ្ាែ ត្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពៅ
រាជធានីភ្នពំពញឱ្យបានលែគ្បព ើ្រ ជាពិព្្គ្តូវជំរញុឱ្យានការពវច្ខចប់្ ំណល់ពវជជសាស្រ ត្ និង្ំណល់
ធម្មតឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និងោច្ព់ោយផ កពីរន  គ្ពម្ទាងំបពញ្ចញពចាលឱ្យគ្តឹម្គ្តូវតម្កម្មវធីិគ្បម្លូ និង
 ឹកជញ្ជូ ន្ំណល់ទាងំពីរគ្បពភ្ទ្។ 

១១. មនទើរពត័ម៌ាន និ្ទរូទសសនរ៍ាជធានើភ្ាាំគពញ ប៉សុតគ៏លខ ៣  
ក. ម្នទីរពត័ា៌នគ្តូវផណនា ំល់គ្របពិ់ធីករតម្បណាត សាា នីយទូ្រទ្្សន ៍និងវទិ្យទុាងំអ្់ឱ្យជយួ ែសពវែាយពី

ខលឹម្សារននព្ច្កតីផណនា ំ ត្ីពីការអនុវតតនភ៍ារកិច្ចផកលម្ែការារគ្របគ់្រង ការ្ាែ ត្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ
ពៅរាជធានីភ្នពំពញឱ្យានគ្ប្ិទ្ធភាព  

ខ. ទូ្រទ្្សនរ៍ាជធានីភ្នពំពញ ប ុ្ តិ៍ពលខ៣ ានភារកិច្ច ូច្ខាងពគ្កាម្៖  
ខ១. ពរៀបចំ្បទ្យកការណ៍ បទ្្ាភ ្ន ៍និងការែសពវែាយនានា្ំពៅឱ្យានការចូ្លរមួ្ការអនុវតតន៍ច្ាប់

ទាកទ់្ងនឹងការារគ្របគ់្រង្ំណល់រងឹ ពៅរាជធានីភ្នពំពញឱ្យបានលែគ្បព ើ្រ 
ខ២. គ្តូវបនតែសពវែាយ ព្ត ត្ីពីការអបរ់ ំនិងការពិនយ័អនកពចាល្ំរាម្រម ន្ណាត បធ់ាន ប ់និងការអបរ់ផំណនាំ

ពីការផញក្ំរាម្តម្ទូ្រទ្្សនឱ៍្យបានញឹកញាប ់
ខ៣. គ្តូវពរៀបចំ្ែលិត ព្តថីម ផ លអបរ់ ំនិងផណនាឱំ្យានការចូ្លរមួ្ពធើវអនាម្យ័ម្ខុែទេះ ផថរកា និង្ាែ តាត់

លូ និងអណតូ ងលូជាគ្បចា ំពីការពវច្ខចប ់ទុ្កោក ់ការពបាេះពចាល និងការបពញ្ចញ្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវពៅ
តម្កម្មវធីិ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ផ លបានកំណតព់ោយ្ហការជាម្យួទី្ចាតក់ារគ្របគ់្រង្ំណល់ និងម្នទីរ
ជំនាញពាកព់ន័ធ 

ខ៤. ពធើវការែសពវែាយកម្មវធីិគ្បម្លូ និង ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅតម្ខណឌ  ្ាា ត ់និងព្ច្កតីផណនា ំ
ត្ីពីការអនុវតតនភ៍ារកិច្ចផកលម្ែការារគ្របគ់្រងការ្ាែ ត្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពៅរាជធានីភ្នពំពញ ព ើម្បឱី្យ

គ្បជាពលរ ឋបាន ឹងគ្របរ់ន  និងចូ្លរមួ្អនុវតត។ 

១២. មនទើរគទសចរណ្រ៍ាជធានើភ្ាាំគពញ 
ក.  គ្តូវចុ្េះអបរ់ ំែសពវែាយ និងផណនាពំៅតម្បណាត គ្របរ់ម្ណីយោឋ ន និងតំបនព់ទ្្ច្រណ៍ គ្ពម្ទាងំាច ្់

អាជីវកម្មកនុងវ ិ្ ័យពទ្្ច្រណ៍ ឱ្យចូ្លរមួ្ផញក្ំរាម្ ទុ្កោក ់ពវច្ខចប ់និងបពញ្ចញ្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ
តម្ពពលពា ងផ លបានកំណត ់

ខ.  កំណតក់ារវាយតនម្លរម្ណីយោឋ នសាែ តរម ន្ល់្ំរាម្រាយបា យ តម្ពរលការណ៍ទី្គ្កុងសាែ ត។   
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១៣. មនទើរអបរ់ាំ យវុជន និ្ កីឡារាជធានើភ្ាាំគពញ 
ក. គ្តូវែសពវែាយនូវផែនការផញក្ំរាម្ និងកម្មវធីិគ្បម្លូ្ំរាម្ពៅ ល់គ្រឹេះសាា ន្ិការប្់រ ឋ និងឯកជន

ទាងំអ្់ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញឱ្យជយួ ពធវើការែសពវែាយបនត ល់្ិ្ានុ្ិ្សបានយល់ ឹង និងចូ្ល
រមួ្អនុវតតទាងំអ្់រន  ព ើម្បឱី្យទី្គ្កុងសាែ ត  

ខ. ផណនា ំល់សាលាពរៀនទាងំអ្់ឱ្យពរៀបច្ំោកធុ់ង្ំរាម្ និងពធវើការអបរ់តំម្រយឹៈការបពងាើតកម្មវធីិគ្ប ង
គ្បណាំងអំពីការយល់ ឹងជាសាធារណឹៈពីការទុ្កោក ់ និងការបពញ្ចញ្ំរាម្កនុងរាជធានីភ្នពំពញឱ្យបាន
ទូ្លំទូ្លាយបផនាម្ពទ្ៀត ។ 

១៤. មនទើរពាណ្ិជជរមមរាជធានើភ្ាាំគពញ 
 គ្តូវផណនា ំល់ាច ្់ទី្តងំគ្បកបអាជីវកម្ម និងព្វាកម្មទាងំអ្់ ផ លបានចុ្េះបញ្ជ ីពៅម្នទីរពាណិជជកម្ម

ឱ្យចូ្លរមួ្អនុវតតខលឹម្សារននព្ច្កតីផណនា  ំ ត្ី ពីការអនុវតតន៍ភារកិច្ចផកលម្ែការារគ្រប់គ្រង  ការ្ាែ ត
្ំរាម្ពៅរាជធានីភ្នពំពញឱ្យលែគ្បព ើ្រ និងតគ្មូ្វឱ្យទី្តងំទាងំពនាេះ គ្តូវផតានធុង្គ្ាបោ់ក់្ ំរាម្គ្ពម្
ទាងំចូ្លរមួ្ទុ្កោក់ ពវច្ខចប ់ផញក្ំរាម្ និងបពញ្ចញ្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវតម្ពា ងពពលននកម្មវធិី ឹក
ជញ្ជូ ន្ំរាម្ផ លបានកំណត។់ 

១៥. មនទើរឧសាហរមមរាជធានើភ្ាាំគពញ 
ក.   គ្តូវផណនា ំល់បណាត ាច ្់ពរាងច្គ្ក ្ិបបកម្ម និងទី្តងំអាជីវកម្មនានា ផ ល ា្ិតពៅពគ្កាម្ការគ្របគ់្រង

រប្់ម្នទីរ ឱ្យចូ្លរមួ្អនុវតតនូវព្ច្កតីផណនា ំ ត្ីពីការអនុវតតនភ៍ារកិច្ចផកលម្ែការារគ្របគ់្រង ការ្ាែ ត
្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពៅរាជធានីភ្នពំពញឱ្យលែគ្បព ើ្រ និងចូ្លរមួ្ទុ្កោក ់ពវច្ខចប ់ផញក្ំរាម្ និងបពញ្ចញ
្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវតម្ពា ងពពលននកម្មវធីិ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ផ លបានកំណត ់

ខ. គ្្ង់្ ាិតិទី្តងំពរាងច្គ្ក និង្ិបបកម្មផកនច្ន្ំណល់រងឹ ពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ 

១៦. ម្នទីរការង្ករ និងបណរុ ោះបណារ លវិជាជ ជីវៈរាជធានភី្នំសពញ 
ក. គ្តូវែសពវែាយ និងផណនាំ ល់ាច ្់ពរាងច្គ្ក ្ហគ្រ្ ្ហជីព បរុគលិក កម្មករ និពោជិក ឱ្យបាន

គ្ជួតគ្ជាប និងចូ្លរមួ្ចំ្ផណកអនុវតតតម្ព្ច្កតីផណនា ំ ត្ីពីការអនុវតតនភ៍ារកិច្ចផកលម្ែការារគ្របគ់្រង 
ការ្ាែ ត្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពៅរាជធានីភ្នពំពញផ លបានោកព់ច្ញ ្ំពៅឱ្យការទុ្កោក ់ការពវច្ខចប ់
ការបពញ្ចញ្ំណល់ឱ្យគ្តូវតម្ពា ងពពលផ លបានកំណត ់

ខ. គ្តូវជំរុញឱ្យានការផញក្ំណល់ធម្មត និង្ំណល់ឧ្ាហ៍កម្មឱ្យោច្ព់ោយផ កពីរន  គ្ពម្ទាងំ
ផណនាឱំ្យានធុង្គ្ាបោ់ក ់និងានកផនលង្គ្ាប់្ តុក្ំណល់ទាងំពីរគ្បពភ្ទ្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ។ 

១៧. មនទើរយមមោរ និ្ សាសនារាជធានើភ្ាាំគពញ 
 គ្តូវផណនា ំនិងែសពវែាយ ល់គ្របវ់តតអារាម្ទាងំអ្់ឱ្យចូ្លរមួ្ចំ្ផណកអនុវតតនូវខលឹម្សារននព្ច្កតីផណនាំ

ត្ីពីការអនុវតតនភ៍ារកិច្ចផកលម្ែការារគ្រប់គ្រង ការ្ាែ ត្ំរាម្ ្ំណល់រងឹពៅរាជធានីភ្នពំពញ និង    
កម្មវធីិគ្បម្ូល្ំរាម្ឱ្យបាន្កម្ម ជាពិព្្កនុងឱ្កា្បុណយធំៗ ផ លានវតតានពុទ្ធបរ ិ្ ័ទ្ពគ្ច្ើន 
ព ើម្បឱី្យបានយល់ ចូ្លរមួ្អនុវតត និងគ្តូវានធុង្ំរាម្ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ និងគ្របគ់្រន។់ 
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១៨. មនទើរវរបយម ៌និ្វិចកិ្តសិលបៈរាជធានើភ្ាាំគពញ 
ក. គ្តូវគ្របគ់្រង និងទ្ទ្លួខុ្គ្តូវការពបា្្ាែ ត គ្បម្លូ និងពវច្ខចប់្ ំរាម្ពៅរម្ណីយោឋ នវតតភ្នឱំ្យបាន

សាែ តលែ និងគ្បម្លូយកពៅោកក់នុងធុង្ំរាម្ ឬទី្កផនលងកំណតណ់ាម្យួឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវ 
ខ. គ្តូវែសពវែាយព្ច្កតីផណនា ំ ត្ីពីការអនុវតតនភ៍ារកិច្ចផកលម្ែការារគ្របគ់្រង ការ្ាែ ត្ំរាម្ ្ំណល់

រងឹពៅរាជធានីភ្នពំពញ ពៅ ល់ពិធីករ ្ិលបករ និងអនកកំផបលង។ល។ ព ើម្បជីយួ ែសពធែាយ តម្រយឹៈពវទិ្កា
្ំផ ង និងតម្ទូ្រទ្្សនន៍ានា ្ំពៅរមួ្ចំ្ផណកពធើវឱ្យរាជធានីភ្នពំពញសាែ ត។ 

១៩. សា្ ោរដ្ឋឋ ននររបាល និ្ បញ្ជជ ោរដ្ឋឋ នរ្រាជអាវយុហតថ រាជធានើភ្ាាំគពញ 
 គ្តូវ្ហការជាម្យួអាជាា ធរម្ូលោឋ ន ម្នទីរជំនាញ និងអងគភាពពាកព់ន័ធ ចុ្េះអនតរារម្នរ៍ាល់អំពពើពលមើ្      

ពែសងៗ ផ លជាឧប្រគ ល់កិច្ច ំពណើ រការែតល់ព្វាកម្ម្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ និងការផ្លកពិនយ័ចំ្ពពាេះអនក
ពចាល្ំរាម្រម ន្ណាត បធ់ាន បត់ម្ទី្សាធារណឹៈនានា។ 

២០. មនទើរ និ្ អ្គភាពគែស្ៗគទៀត  
 គ្តូវពធវើការែសពវែាយនូវខលឹម្សារននព្ច្កីតផណនាពំនេះ និងកម្មវធីិ ឹកជញ្ជូ ន្ំរាម្ ្ ំណល់រងឹ ជូន ល់ម្ស្រនត ី

និងបរុគលិករប្់ខលួនឱ្យចូ្លរមួ្ច្ំផណកអនុវតតឱ្យបានគ្រប់ៗ រន  ព ើម្បពីធវើជារំរមូ្នុពរ។ 

២១. អ្គោរមិនផមនរដ្ឋឋ ភិបាល និ្ នដ្រអូភិវឌ្ឍនន៍ានា 
ក. ជយួ ពកៀរររការែតល់ហិរញ្ញ វតាុ និងបពច្ចកពទ្្្គ្ាបជ់យួ  ល់ការារគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ពៅកនុង   

រាជធានីភ្នពំពញឱ្យបានលែគ្បព ើ្រ 
ខ. រគំ្ទ្ទ្្សនកិច្ច្ិកា និងវរគបណតុ េះបណាត លពាកព់ន័ធនឹងការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ ំណល់រងឹ ទាងំពៅកនុង និង

ពគ្ៅគ្បពទ្្ 
រ. ជយួ ពរៀបចំ្ឯកសារ ព ើម្បទីាកទ់ាញអនកែតល់ជំនយួ និងអនកវនិិពោររិននានា ផ លានចំ្ណាបអ់ារម្មណ៍

ពលើការារវនិិពោរគ្បកបអាជីវកម្មកនុងការគ្របគ់្រង និងផកនច្ន្ំណល់រងឹ 
ឃ. ជយួ ែសពវែាយពត័ា៌ន អំពីសារឹៈ្ំខានន់នការអនុវតតនល៍ែកនុងការគ្របគ់្រង្ំរាម្ ្ំណល់រងឹ ផែែកតម្

ពរលការណ៍ ៣Rs (ការកាតប់នាយ ការពគ្បើគ្បា្់ព ើងវញិ និងការផកនច្ន្ំណល់) ពៅ ល់អនកពាកព់ន័ធ  
ង. ជយួ ពរៀបចំ្ែលិត ព្តអបរ់ ំអំពីែលប េះពាល់ពីការទុ្កោក់្ ំរាម្ម្និបានគ្តឹម្គ្តូវពៅ ល់គ្បជាពលរ ឋតម្

រយឹៈគ្បពន័ធែសពវែាយនានា។ 
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 ឧបសមពន័ធទើ៦. របូភាពអនវុតតនោ៍រក្របក់្រ្សាំណ្ល ់  
 

 

ការគ្របគ់្រងទឹ្ក្ំអយុពៅទី្លាន ពាា  
 

ពគ្រឿងច្គ្កពគ្បើគ្បា្់ពៅទី្លាន ពាា  
 

 

អនកពរ ើ្ ្ំណល់ពអតចាយពៅទី្លាន ពាា  
 

ពភ្លើងពឆេះ និងភាន កា់រពនលតអ់រគីភ្យ័ពៅទី្លាន ពាា  

រំនរ្ំរាម្ពៅទី្លាន ពាា  
 

រថយនដពគ្បើគ្បា្់ពៅទី្លាន ពាា  
 

្ំណល់ពអតចាយគ្បម្លូបាន គ្តូវបានថលឹងលក ់
 

              ពភ្លើងពឆេះ និងផែសងហុយពៅទី្លាន ពាា  
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ទី្លាន ពាា បនាទ បពី់ពភ្លើងពឆេះ 

                      រំនរ្ំណល់ពអ ិច្គ្តូនិកពៅតម្ែលូវ 
 

្ំណល់ពគ្រេះថ្នន ក ់និង្ំរាម្្ំពីង្ំពពាង 

្ំណល់ឧ្ាហកម្មពីពរាងច្គ្កកាតព់ រទី្១ 

រំនរ្ំរាម្រម ន្ណាដ បធ់ាន បព់ៅទី្ ីទំ្ពនរ 
 

រំនរ្ំណល់្ំណងព់ៅពលើចិ្ពញ្ច ើម្ែលូវ 
 

្ំរាម្ជំពនឿសា្នាពៅតម្ ងែលូវ 
 

               ្ំណល់ឧ្ាហកម្មពីពរាងច្គ្កកាតព់ រទី្២



ជំពកូទី៦ ឧបេមពៃ័ធ 

 

158 |  
 

  ឧបេម្ព័នធទី្៧. ផផ្សនទ្ីតំបន់ននទ្ីលានចាក្់េរំាម្ដសង្កក   
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ជំពកូទី៦ ឧបេមពៃ័ធ 

 ឧបេម្ព័នធទី្៨. ឧទហរណ៍ននបសចចក្វិទ្ាព្បព្ពឹតរក្ម្មេណំល ់  

១. ព្បព័នធផក្នចនជីក្ំប៉ាុេសៅតាម្លសំៅោឋ នតាម្ផបបវមិ្ជឈការ 

ការពធវើជីកំប ុ្ ានបពច្ចកពទ្្ផកនច្នជាពគ្ច្ើន កនុងការពធវើឱ្យពុកែុយ្ំណល់ជីវឹៈ ពោយវតតានឧ្ម័នអុក្ីុផ្ន គ្ពម្
ទាងំអាច្បំភាយនូវឧ្ម័នកាបូនិច្ និង្ំណល់រពុំកចុ្ងពគ្កាយពៅថ្នជីកំប ុ្។ បពច្ចកពទ្្ផកនច្នជីកំប ុ្ានពគ្ច្ើន ផតពរ
ពឃើញគ្បពន័ធផកនច្នជីកំប ុ្ ខាន តតូច្ គ្តូវបានអនុវតតោ ងទូ្លំទូ្លាយពៅតម្បណាត គ្បពទ្្ជាពគ្ច្ើន ព ើម្បជំីរញុការផកនច្ន្ំណល់
ជីវឹៈ។ 

បពច្ចកវទិ្ា Bacteria de Kiero ជាគ្បពន័ធផកនច្នម្យួគ្បពភ្ទ្ ផ លកគ្ម្បានពឃើញ។ ពរពគ្បើគ្បា្់នូវបនទេះពឈើ  ី និងាន
រំរបជរ័បាល ទ្ិកគ្កា្ ផ លជាឧទាហរណ៍ននការពធវើជីកំប ុ្តម្ែទេះ។ វាម្និ ូច្គ្បពន័ធជីកំប ុ្តម្ែទេះ នទ្ពទ្ៀត បពច្ចកវទិ្ា 
Kiero ានផត ីធម្មជាតិជាវតាុធាតុព ើម្ ម្និតគ្មូ្វឱ្យានការារលាយែស ំនិងផថទាពំគ្ច្ើនពនាេះពទ្។ វាាន្ម្តាភាពផកនច្នព ទ្ើរផត
គ្របគ់្បពភ្ទ្្ំណល់អាហារ ទី្កផនលងសាែ ត្ម្រម្យ កាតប់នាយ្ំណល់ជីវឹៈបានពគ្ច្ើន និងអាច្ការពារពីពពកួ្តវលែិត ពបើ្ិន
ជាពរៀបចំ្វាបានគ្តឹម្គ្តូវ។ 

វាពៅផតគ្តូវការការារផថទាមំ្យួច្ំននួែងផ រ  ូច្ជា ការពរៀបច្ំ្ាភ រ (ពឈើ និង ីពណ៌គ្កពៅ ) ពហើយពរអាច្ពគ្បើគ្បា្់ជី
កំប ុ្  ្គ្ាបោ់ក់្ ួនច្ារ និងោពំ ើម្ពឈើជាព ើម្។ ការផកនច្នតម្បពច្ចកវទិ្ាពនេះានលកាណឹៈសាម្ញ្ញ  ាយអនុវតតពៅ
តម្ទី្តងំតូច្លមម្ ាយគ្្ួលផថទា ំនិង្ម្គ្្ប្គ្ាបព់ៅកនុងទី្គ្កុង្គ្ាបក់ារពគ្បើគ្បា្់គ្បកបពោយចី្រភាព។ 

បពច្ចកវទិ្ា Bacteria de Kiero ( バクテリア de キエーロ ) 

ជំនានទី់្១ ផ លបានរច្នាព ើង្គ្ាបោ់កផ់្លទ ល់ពៅពលើ ី។ 

បពច្ចកវទិ្ា “Veranda de Kiero”  

ជំនានទី់្២៖ ានបាតបិទ្
ជិត (ច្ពនាល េះខាងពលើខលេះ្គ្ាប់
ខយល់) រច្នាព ើង្គ្ាបោ់កព់ៅ    
តម្ពវរ  ងោ់។ 

  

 

ដី 
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រសបៀបសធវើ Kiero ក្នងុរសដដ ផតម្ដង 
1. ជីករពតដ ម្យួានជពគ្ៅគ្បហាកគ់្បផហល ២0្.ម្ 

ពហើយោក់្ ំណល់ែទេះបាយពៅកនុងរនធ។ គ្ប្ិនពបើ
រនធានជពគ្ៅរាកព់ពក ពនាេះវាអាច្បពងាើតឱ្យានកលិន
ម្និលែ និង/ ឬទាកទ់ាញ្តវលែិតែងផ រ។ 

2. លាយ្ំណល់ែទេះបាយជាម្យួនឹង ី។ ពនេះ រឺជាជំហាន
្ំខានប់ំែុត។ ្ំណល់នឹងពធវើការពុកែុយបានលែ 
គ្ប្ិនពបើវាគ្តូវបានលាយោ ង្ពវលែជាម្ួយនឹង
 ីរហូតទាល់ផតវា ង្ួត។ ការកាប់ចិ្ស្រញ្ច ំ្ំណល់ 
ជីវឹៈឱ្យតូច្ៗ កនឹ៏ងជយួ បពងាើន ំពណើ រការននការពុកែុយ
ជាជីកំប ុ្ ដែង ផ រ។ 

3. បនាទ ប់ម្កគ្របរពតដ វញិពោយ ី ង្ួត។ គ្្ទាប ី់
ង្ួតអាច្ជួយ ការពារម្និឱ្យានកលិនអាគ្កក ់និង្តវ

លែិត។ 
 

គនលឹៈ 

ការលាយ្ំណល់ជាម្យួនឹងជីកំប ុ្ ផកនច្នរចួ្ពីម្នុខលេះ និង
ោកល់ាយពនាេះឱ្យគ្តូវនឹងខយល់ នឹងជយួ បពងាើនពលបឿននន
ការពុកែុយែងផ រ។ 

 
ដំសណើ រការរពំុក្ 

គ្តូវការគ្បាណជា ៥ នថង (្ីតុ. ៣0-៤0 ០C ) 

ក្ព្ម្ិតរពំុក្ 
Bateria de Kiero - គ្បផហល ៨០០ គ្កាម្/ នថង 
Veranda de Kiero - គ្បផហល ៥០០ គ្កាម្/ នថង 

េណំលផ់ដលអាចផក្នចនបាន 
រាល់្ំណល់ែទេះបាយពគ្ៅផតពី ឆែងឹធំៗ  ្ំបកពងៀវ គ្រំ គ្រប់
 ំណាំធំៗ ឬគ្បពភ្ទ្ផ ល្ម្បរូពៅពោយ្រន្ (្ំបក
 ូង អំពន) រឺអាច្ផកនច្នបាន ប ុផនតានពលបឿនខុ្ៗរន ។ 
្ំណល់អាហារ គ្តី សាច្ ់ានការពុកែុយោ ងឆ្បរ់ហ័្ 
ខណឹៈពពលផ លពពកួពម្ើម្ ពពាត និង្ំបក្ផណត កគ្តូវ
ការពពលពវលាពគ្ច្ើនជាង។ 

 

 
 
 
 

 

 

កាយរពដរ  និងររដីពៅ
ផកបរព ះ 

លាយ្ំណល់អាហារ
ជាមួ្យនឹងរំនរដី 

ដីពៅ្ល់គ្រប់រពដរ វញិ ស្្ទាប់ដី្ងួត 

ស្្ទាប់ដីព ើ្ម្ផដលលាយ
ជាមួ្យនឹង្ំណល់អាហារ 

* ខលឹម្សារពៅកនុងផែនកពនេះ គ្តូវបាន កគ្្ងព់ ើង ពគ្កាម្ការអនុញ្ញ តពី Kiero។ 
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២. ព្បព័នធ ជីវឧេមន័ 

គ្បព័នធ ជីវឧ ម្័ន ផកនច្ន្ំណល់ជីវឹៈ ពោយរម នវតតាន
ឧ្ម័នអកុ្ីុផ្ន និងអាច្ែលិតជីវឧ ម្័ន ផ លានកគ្ម្តិ
ពម្តន ល់ ៥០-៦០%។ ជីវឧ ម្័នអាច្គ្តូវបានពគ្បើគ្បា្់
ជាគ្បភ្ពថ្នម្ពល និងអាច្ជំនួ្ឥនធនឹៈហវូ្ីុលបាន ពរ
អាច្ពគ្បើគ្បា្់្គ្ាប់ ុតច្ម្ែិន ឬែលិតអរគិ្នីក៏បាន។ 
្ំណល់ផ លគ្តូ វបានគ្ចាលពច្ញម្កពី  ពរអាច្ពគ្បើ
វា្គ្ាបោ់ក់្ ួនច្ារ ឬ ំណាកំ្ិកម្មែងផ រ។ 
ឧទាហរណ៍ បពច្ចកវទិ្ាពនេះគ្តូវបានផណនាំ និងអនុវតតពៅ
កនុងរពគ្ាងបណតុ េះបណាដ លគ្បពន័ធថ្នម្ពលកពកើតព ើងវញិ 
និងសាង្ងរំ់រ ូជីវឧ ម្័ន ពោយម្ស្រនដីននកម្មវធីិ ជីវឧ ម្័ន
ជាតិ  (NBP)  
្ំណល់អាច្ោកចូ់្ល  
គ្បពន័ធ ជីវឧ ម្័នអាច្ផកនច្ន្ ំណល់ម្ាូបអាហារ/ែទេះបាយ 
ភារពគ្ច្ើន  ូច្ជា ផែលពឈើ បផនល គ្តី និងសាច្ព់លើកផលងផត
ពពកួផ ល្ម្បរូពៅពោយ្រន្  ូច្ជា អំពន  ូង ពតន ត។ 

ផ្សលតិផ្សលជវីឧេមន័ 
១ ម្៣  ជីវឧ្ម័នអាច្ពគ្បើ្គ្ាប៖់ 

• ជំនួ្អុ្ ៤-៥រ.គ្ក 
• ជំនួ្ពគ្បងកាត ០,៦-០,៧ លីគ្ត 
• គ្បផហលអយងូ ១,៦រ.គ្ក 
• ជំនួ្ហាគ ្LPG 0,៤៥រ.គ្ក 
• អាច្ច្ំណិនរយឹៈពពល ២,៥ម្  
• អាច្បំភ្លរឺយឹៈពពល ៥-៦ម្  
• អាច្ែលិតអរគិ្នី ១,៦-១,៧kWh 
• អាច្ ំពណើ រការា ្ីុន ១hp រយឹៈពពល ២ម្  

 
ពត័ា៌នបផនាម្អំពបីពច្ចកវទិ្ាគ្បគ្ពឹតតកម្ម្ំណល់ជវីឹៈ ទាងំគ្បពន័ធផកនច្នជីកំប ុ្  និងគ្បពន័ធ ជវី

ឧ្ម័នអាច្ផ្វងរក៖ Sang-Arun, J., Kim Heng, C., Rithy, U., Phalla, S. 
(2011). A Guide for Technology Selection and Implementation of 
Urban Organic Waste Utilisation Projects in Cambodia. Institute for 
Global Environmental Strategies, Japan. 

 

ជាភាសាខ្មែរ: 
http://www.comped-cam.org/Documents/developmentguideline/ IGES2011-Promoting-OWU-
Cambodia-Printed_Khmer.pdf 
 
ជាភាសាអង់គ្លេសៈ 
https://pub.iges.or.jp/pub/guide-technology-selection-and- implementation 
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៣. ព្បព័នធទញយក្ថាម្ពលពីេណំល ់(WtE) 

ទ្ិដឋភាពទ្ូសៅ 
 

គ្បពន័ធទាញយកថ្នម្ពលពី្ំណល់ ឬគ្បពន័ធ  ុត្ំណល់ អាច្ែលិត
នូវថ្នម្ពល នងិគ្តូវបានពគ្បើពៅកនុងគ្បពទ្្អភ្វិឌ្ឍនម៍្យួច្នួំន ផ លជា       
បពច្ចកវទិ្ាគ្បគ្ពតឹតកម្ម្ំណល់គ្ទ្ងគ់្ទាយធំ។ 
ខាងពគ្កាម្ពនេះ រជឺាការ កគ្្ងព់ច្ញពរីពគ្ាង្ំពណើ បពច្ចកវទិ្ាផកនច្ន្ំណល់ 
ផ លបានោក់ជូន PPCA ពោយន រូអភ្ិវឌ្ឍន៍កនុងការែលិតថ្នម្ពលពី
្ំណល់ ផ លាន្កាត នុពលពៅកនុងរាជធានីភ្នពំពញ។ 

 
 

រនូំ្តងផខសច្ាវ កែ់លិតកម្ម 

 
 

ទ្ំហំឹៈ ១០០០ម្២  

្ម្តាភាពែលិតកម្មឹៈ  ២១០០ត/ថង  

្ម្តាភាពគ្បចាឆំ្ន ឹំៈ  ៧៦០.០០០ត  

បពច្ចកវទិ្ាគ្បគ្ពតឹតកម្មឹៈ Mechanical Grate Incinerator 

្ម្តាភាព ឹៈ  ៣ x ៧០០ត /ថង 

ឈុតម្ ូទ្រ័ព ើរពោយច្ំហាយទ្កឹឹៈ  ២ x ២៤MW 

ទុ្នវនិិពោរ្របុឹៈ ១៨៦លាន ុលាល អាពម្រកិ 

្ម្តាភាពអរគិ្នីគ្បចាឆំ្ន ឹំៈ  ១៥០ លាន kWh 

តនម្លអរគិ្ នី្ម្គ្្បលកជូ់នEDC: USD ០,១២/kWh 
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បពច្ចកពទ្្  ុតពនេះ (Mechanical Grate Incinerator) ានលកាណឹៈ ូច្ខាងពគ្កាម្: 

• បពច្ចកវទិ្ាានភាពចា្់ទំុ្ ភាព វ្័យគ្បវតតិខព្់លកាខណឌ
គ្បតិបតតិការលែ ពហើយព ទ្ើ រផតគ្រប់ពរាងច្គ្កែលិតថ្នម្ពលធំៗ 
ទាងំអ្់ពគ្បើគ្បពភ្ទ្  Furnace 

• វាអាច្្គ្ម្បខលួនពៅនឹងលកាណឹៈធម្មជាតិនន្ំណល់ផ លាន
បរាិណទឹ្កខព្់ និងកគ្ម្តិអានុភាពកពៅដ ទាប ព ើម្បធីានាការ
 ុត្ំណល់ពឆេះ្ពវលែ 

• ្ំណល់អាច្បញ្ចូ លពោយផ្លទ ល់ពៅកនុង ច្ំហាយ្គ្ាបក់ារ
 ុត ពោយម្ិនចាំបាច្់ពធវើ គ្បគ្ពឹតតកម្មពីខាងព ើម្ជាម្ុនពនាេះពទ្
ការារ និងចំ្ណាយគ្បតិបតតិការកា៏នតនម្លទាបែងផ រ 

• អាយុកាលបំពរ ើព្វាកម្ម រឺានរយឹៈពពលយូរ វាានព្ារភាព និង
អាច្ពជឿទុ្កចិ្តតបាន ឯការផថទា ំ និងគ្បតិបតតិការានភាពាយ
គ្្ួល ពហើយបពច្ចកវទិ្ា និងឧបករណ៍បរកិាា រគ្តូវបានែលិតព ើង
ពៅកនុងគ្បពទ្្ចិ្ន។ 

 ំពណើ រការននបពច្ចកវទិ្ាគ្បពន័ធគ្បគ្ពឹតតកម្ម Percolate រឺជាគ្បគ្ពឹតតកម្មបឋម្ Deslagging + UBF Anaerobism + 
MBR គ្បពភ្ទ្ខាងពគ្ៅ + Nanofiltration ាន ូច្ខាងពគ្កាម្៖ 

 

*គ្បភ្ពឹៈ រ ឋបាលរាជធានីភ្នពំពញ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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៤. ការព្គប់ព្គងទ្លីានអនម្័យសៅតំបន់អាកាេធាតុព្តពូិក្ 
ការពរៀបចំ្ទុ្កោក់្ ំណល់ចុ្ងពគ្កាយ រឺជាកិច្ចការពារពហតុប េះពាល់បរសិាា នពីទី្លានចាក់្ ំរាម្គ្បកបពោយចី្រភាព    

បរសិាា ន។ ពទាេះជាោ ងណា រាជធានីភ្នពំពញផ លានអាកា្ធាតុតំបន់គ្តូពិក អាច្ានបញ្ា គ្បឈម្ម្យួចំ្នួនកនុងការ
គ្រប់គ្រង្ំណល់ផបបទី្លានអនាម្័យ ផ លអាច្ការពារែលប េះពាល់អវជិជានពលើ្ុខភាពម្នុ្ស និងបរសិាា នជំុវញិ។ 
្ារម្្ំណល់រងឹអនតរជាតិ (ISWA) បានពរៀបច្ំនូវពរលការណ៍ផណនា/ំ វធីិសាស្រ្ត្គ្ាបក់ារសាង្ង ់ និង ំពណើ រការ      
ទី្លានចាក់្ ំរាម្ផបបអនាម្យ័ពៅតម្លកាខណឌ ធម្មជាតិ  ូច្ជា "បពច្ចកវជិាជ ផ លាន/ ការអនុវតតនល៍ែគ្បព ើ្របំែុត"។  

ខាងពគ្កាម្ពនេះ រឺជាធាតុែស ំ្ ំខាន់ៗ ៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ោរគក្ជើសគរើសទើោាំ្ 

• ែលប េះពាល់អាច្ជេះឥនធពិល ល់្ហរម្ន ៍ និងបរសិាា នជិតខាង 
រមួ្ាន ច្ាង យពទី្ីគ្បជុំជន/ លំពៅោឋ ន គ្បភ្ពទ្កឹ នងិគ្ពលានយនត
ពហាេះ 

• លកាខណឌ ភ្ូម្សិាស្រ ត្ និងជលសាស្រ ដ្ 
• ្ណាឋ ន ី នងិសាា នភាពរញ្ជួ យ ពីៅកនុងតបំន ់
• ហានិភ្យ័ននការជនលិ់ច្ និងការរអលិបាក ់ ី
• ច្ំាយោនយនត ឹកជញ្ជូ ន 
• លទ្ធភាពទ្ទួ្លបាន ីគ្រប ណដ ប់្ គ្ាបគ់្បតិបតតកិារគ្បចានំថង និង

ពពលបិទ្បញ្ចបទ់្លីានចាក់្ ំរាម្ 
ោរគរៀបចាំសា្ស្ ់

• ការពគ្បើគ្្ទាប ់ីឥ ឋ ជាគ្ទ្នាបប់ាតទ្ីលានចាក់្ ំរាម្ ជំនួ្ឱ្យការ
ពគ្បើគ្បា្់គ្ទ្នាបព់ៅ  ្ូ ពមម គ្កា្់ (HDPE) ផ លានតនម្លនថល 

• សាង្ងជ់ំរាលនននែទបាតទ្ីលាន ពោយកគ្ម្តិជំរាលអបបបរា ២% 
• ធានានូវ្ម្តាភាពគ្បព័នធលូបងាូ រទ្ឹកគ្រប់គ្រន់ ព ើម្បពីច្ៀ្វាងការ

រអិលបាក់រំនរ្ំរាម្ផ លពគ្ច្ើនពលើ្លប់ តម្រយឹៈការតពម្លើង
គ្បព័នធគ្បម្ូលទ្ឹក្ំអុយទ្ីលានចាក់្ំរាម្ និងគ្្ទាប់ការពារ 
(្ា្ភាពគ្កួ្ ផ្លទ ំងគ្កាលបាតននគ្្ទាប់ ី (Geotextile) 
គ្្ទាប់ ីការពារ) 

• ធានានូវព ា្រភាពពម្កានកិ ពោយរកាជំរាល្ំរាម្កនុងកគ្ម្តិ ២៥% 
និងធានានូវកគ្ម្តិទ្ំរទ្ីលាន ្គ្ាបក់ផនលងចាក់្ ំរាម្ធំៗ ផ ល
ានកម្ព្់ខព្់ជាង ៣០ម្  

ក្រតិបតិតោរទើលាន 

• ការរកាកំណត់គ្តគ្បចាំនថង អំពីបរាិណ្ំណល់្គ្ាប់ការពធវើ
ផែនការ និងហិរញ្ញ វតាុបានលែគ្បព ើ្រ (ការកំណតត់នម្លចាក់្ ំរាម្ពៅ
ទ្ីលានចាក់្ំរាម្ឱ្យបាន្ម្គ្្ប ្គ្ាប់គ្បតិបតតិការទ្ីលាន
គ្បកបពោយច្ីរភាព)  

• ធានាឱ្យាននូវនែទលំហទ្ំពនរគ្រប់គ្រន់ ្គ្ាប់ធានាគ្បតិបតតិ
ការចាក់្ ំរាម្ កុំឱ្យានការកក ទ្េះ ព ើម្បឱី្យគ្បតិបតតិការ ឹក
្ំរាម្ចាក់ពចាលពៅទ្ីលាន ំពណើ រការពៅពោយរលូន និង
គ្បកបពោយគ្ប្ិទ្ធភាពននរថយនត ឹក្ំរាម្ 

• ការកិនបាា ប់្ ំរាម្ពៅទ្ីលាន ព ើម្ប ី្ នស ំ្ ំនច្គ្ប្ិទ្ធភាពនែទ  ី
ព ា្ រភាពពម្កានិច្លែគ្បព ើ្ រជាងម្ុន និងកាតប់នាយកលិន ែ្ុយ 
ហានិភ្យ័ពភ្លើងពឆេះទ្ីលាន នងិវតតានទ្ឹក្ំអុយទ្លីាន 

• ្កាត នុពលននការពគ្បើគ្បា្់្ា្ធាតុគ្្ព ៀងនឹងជីកំប ុ្
ឬ្ំណល់្ំណង ់ពធវើជារគ្ម្ប ី្គ្ាប់ទ្ីលានចាក់្ំរាម្ 
ផ លពនេះជា "ការអនុវតតនល៍ែបែុំត"។ 

• គ្បគ្ពឹតតកម្មទ្ឹក្ំអុយទី្លានជាពហុ ំណាក់កាល រួម្ាន
គ្បគ្ពឹតតកម្មពោយរម ន និងានវតតានឧ្ម័នអកុ្ីុផ្ន ពហើយ
បងាូរចូ្លអាង/គ្្េះច្ំហរចុ្ងពគ្កាយ/ គ្្េះធម្មជាតិ  ីព ើ្ម្។ ពនេះ
ជា ំពណាេះគ្សាយ ផ លានតនម្លទាប្ម្រម្យ។ ច្ំផណកការ
ពរៀបច្ំ ំណាកក់ាលគ្បគ្ពឹតតកម្មទ្ឹក្ំអុយ ពៅតម្ ណំាកក់ាល
ទាំងពនេះ គ្តូវបងាូ រវាពៅតម្លំហូរធម្មជាតិ ព ើម្បពីច្ៀ្វាងការ
ច្ំណាយពលើការបូម្ទ្ឹក្ំអុយពី ណំាកក់ាលម្យួពៅម្យួពទ្ៀត 

• ការគ្រប់គ្រងឧ ម្័នទ្ីលានចាក់្ំរាម្តម្រយឹៈការអនុវតតន៍៖ 
១) គ្បព័នធចាប់យកឧ ម្័នពម្តន ្គ្ាប់បពងាើតថ្នម្ពល ២) 
ការ ុតកពម្ទច្ពចាលនូវឧ ម្័នផ លគ្បម្ូលបាន ឬ ៣) ពរៀបច្ំ
គ្្ទាបអ់ុក្ីុតកម្មពម្តន អាគ្្័យពលើលទ្ធភាពធនធាន ផ ល
ាន។ 
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្ំពោរពីឯកសារ (ពោលការណ៍ផណ ំ រប្់ ISWA): 

• Munawar, E., & Fellner, J. (2013). 

Guidelines for design and operation of 

municipal solid waste  landfills in 

tropical climates. ISWA– the 

International Solid Waste Association. 

• Greedy, D, et.al. (2010). Landfill 

Operational Guidelines 2nd Edition. 

ISWA-the International Solid Waste 

Association. 
រំនូ្បំគ្ពួញកាត់ទ្ទឹ្ងបនទី្លានោក់្ំរាម្ផបបអ ម័្យ ជាមួ្យនឹងគ្បព័នធគ្បមូ្លទឹ្ក

្ំអុយទី្លាន (ផក្គ្ម្ួលពីគ្បភ្ព Qian et al, 2002) 
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រ ឋបាលរាជធានភី្នពំពញ 

អា្យោឋ នឹៈ # ៦៩ ម្ហាវថិីគ្ពេះម្ុនីវងស ្ាា តគ់្្េះច្ក ខណឌ  ូនពពញ រាជធានីភ្នពំពញ 

ពរហទ្ំពរ័: www.phnompenh.gov.kh/ 

 
United Nations Environment Programme 
International Environmental Technology Centre 
អា្យោឋ នឹៈ 2-110 Ryokuchi koen, Tsurumi-ku, Osaka 538-0036, Japan  

ពរហទ្ំពរ័: www.unep.org 

 
Cambodia Climate Change Alliance  
អា្យោឋ ន: Ministry of Environment, No. 503 Road along Bassac River, 
Sangkat Tonle Bassac, Chamkamon, Phnom Penh 
ពរហទ្ំពរ័: www.camclimate.org.kh/en/activities/cambodian-climate-change-alliance.html 

 
IGES Centre Collaborating with UNEP on Environmental Technologies, 
Institute for Global Environmental Strategies 
អា្យោឋ នឹៈ: 2108-11 Kamiyamaguchi, Hayama, Kanagawa, 240-0115 Japan  

ពរហទ្ំពរ័: www.ccet.jp 

 
Nexus Carbon for Development  
អា្យោឋ នឹៈ: #33 E3 Sothearos Blvd Sangkat Chey Chumneas, Daun Penh 12206, Phnom Penh 

ពរហទ្ំពរ័: www.nexusfordevelopment.org/ 

http://www.unep.org/
http://www.ccet.jp/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  






