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វធានការត្រជាក់
នង
តៅ (Sweet and Sour)...................................
ិ
ិ
ិ វធានការក្

អក្សរកាត់
BTB..........................................បាត់ដំបង ក្រុងបាត់ដំបង
Cintri......................................អ្នកផ្តល់សេវា នង
ិ អ្នកប្រតប
ិ ត្កា
តិ រទលា
ី នចាក់សំរាមក្នុងតំបន់
COMPED................................ អង្គការកែច្នៃសំ រាម និងការសិក្សានៅកម្ពុជា
GIS..........................................ប្រព័ន្ធពត
័ មា
៌ នភូមសា
ិ ស្រ្ត
KAS.........................................មូលនិធិ ខុនរ៉ា ដ អាដិនណៅអ៊ែរ
Leap Lim...............................ល�ៀប លីម អ្នកផ្តល់សេវាក្នុងតំបន់
SWG........................................អនុក្រុមការងារ
SWM........................................ការគ្រប់គ្រងសំ រាម សំ ណល់រង
ឹ
TWG........................................ក្រុមការងារបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងសំ រាម សំ ណល់រង
ឹ
WG...........................................ក្រុមការងារ

១ សេចក្តីផ្តើម - ការបង្កើតដីកា
មុននឹងផ្តល់សេចក្តីលម្អិតនៃរបាយការណ៍នេះ ការសំ ខាន់ដែលយ�ើងត្រូវយល់ថា កាកសំ ណល់រងម
ឹ ន
ិ មែនជា

របស់អ្វីដែលយ�ើងត្រូវគេចចេញឡ�ើយ។ សំ ណល់រង
ួ ៗមន
ឹ គឺជាសមាសភាពមួយ ដែលសង្គមនីមយ
ិ អាច
ជ�ៀសវាងបាន។ រប�ៀបដែលយ�ើងគ្រប់គ្រងសំ ណល់រងនេះទ�ៀតសោត
គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃ�ើញពីគន្លឹះ
ឹ

សំ ខាន់ៗ ដែលនាំទៅដល់ភាពជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងភាគពា
័ ្ធ វធ
ិ សា
ី ក់ពន
ី ស្រ្ត នង
ិ បញ្ហាប្រឈមនានា។
នៅក្នុងសង្គមសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់យ�ង
វបានគេចាត់ទុកថាជាធនធានដ៏មានតម្លៃ។
ើ សំ ណល់រងត្រូ
ឹ

របាយការណ៍នេះ ផ្ដល់នូវការយល់ដង
ួ អំពវី ធ
ឹ យ៉ាងសំ ខាន់មយ
ិ សា
ី ស្រ្ត ដែលអាចធ្វទើ ៅបានទាក់ទងនង
ឹ ការ

គ្រប់គ្រងសំ ណល់រង
គួរតែជាគំរូដល
៏ ្អ
ឹ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការគ្រប់គ្រងសំ ណល់រងនេះទ�ៀតសោត
ឹ
មួយក្នុងការល�ើកទឹកចិត្ត និងបំផុសគំនិតដល់បណ្តា រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុកដទៃទ�ៀតឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយ

ល�ើបញ្ហាគ្រប់គ្រងសំ ណល់រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធ
ភាព ព្រមទាំងស្វែងរកវធ
្ ណល់
ិ សា
ឹ
ី ស្រ្ត ក្នុងការផ្លាស់បតូ រសំ
រង
ួ ជំហានៗក្នុងការប្រប្រាស
់
ិ ម
ឹ ឲ្យទៅជាសមាសភាពមួយដែលមានប្រយោជន៍ដល់សង្គម នង
ិ ស្វែងរកវធ
ី យ
ើ
និងគ្រប់គ្រងធនធានរបស់ទីក្រុងទំន�ើបមួយនេះជាជាងព្យាយាមបំបាត់កាកសំ ណល់ឲ្យតែផុតពីភ្នែក។

វាប្រាកដណាស់ថា សំ ណល់រងនៅក្
ំ ប្រទេសកម្ពុជា។ ដូច្នេះ
ឹ
នុ ងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការក�ើនឡ�ើងនៅទូទាង

ដរាបណារដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំងឡាយនៅកម្ពុជា ផ្តើមចាត់វធានការគ្រប់
គ្រងសំ ណល់រងឲ្យបានល្អ
កាន់តែ
ិ
ឹ
ឆាប់ នោះសុ ខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នង
ិ គុណភាពបរ ិស្ថាននង
ឹ កាន់តែប្រស�ើរឡ�ង
ើ ដែលជា
ផ្នែកសំ ខាន់មយ
ួ នៃគុណភាពរស់នៅដ៏ល្អនៅប្រទេសកម្ពុជា។

គោល បំណងរួមនៃគម្រោងមួយនេះ គជ
ឺ ម្រុញដល់កច
ិ ្ចខត
ិ ខំប្ង
រឹ ប្រែង របស់រដ្ឋបាលក្រុងបាត់ដំបង ក្នុងការ

តា ក់តែងសេចក្តីព្រាង និងផ្សព្វផ្សាយដីកា ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង។
គម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្ត
ឹ
ឡ�ើង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌល�ើកកម្ពស់ដំណ�ើរការអនុវត្តវមជ្ឈការនៅកម
ួ ។
ិ
្ពុជា ដែលជាបាតុភូតដ៏ក្មេងខ្ចីមយ

ទោះ ជា យ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រប់ភាគីអ្នកចូលរួមទាំងអស់ បានឯកភាពល�ើដំណ�ើរការចូលរួមនេះថា គឺជាការ

តាក់តែងបាននូវច្បាប់ដល
៏ ្អមយ
ួ ដែលមានលក្ខណៈវន
្ឆ័ សាមញ្ញ ភាសាសាមញ្ញ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ិ ច
ិ យ

ច្បាស់លាស់ នង
ួ ដល់ការអភវិ ឌ្ឍទបី ្រជុំជននា
ិ ប្រសិទ្ធផល។ ច្បាប់បែបនេះ អាចធ្វជា
ើ សេចក្តីណែនាំមយ
ពេលអនាគត និងជាវធ
ិ ីសាស្រ្តដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

យោងតាមនិយមន័យ ដីកាគឺជាបទបញ្ញ ត្តិមូលដ្ឋា នមួយដែលចេញដោយរដ្ឋបាលក្រោមជាតិ (អាជ្ញាធរមូល1
ដ្ឋា ន) នៅក្នុងដែនវសាលភាពរបស់
ខលួ ន
្ ។ ក្នុងន័យនេះ ដីកានេះ ជាបទបញ្ញ ត្តិមយ
ួ សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហា
ិ

ថ្នាក់ក្រុង ស្រុកដោយផ្ទាល់។ ដូច្នេះហ�យ
ើ វាជាឧបករណ៍មួយដ៏មានសារៈសំ ខាន់ សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហា

នង
្
ើ យុទ្ធសាស្រ្តដ៏ស៊ី ជម្រៅនៅក្នុងទម្រង់ច្បាប់នានា។ ដកា
ី ស្តីពកា
ិ ការផ្លាស់បតូ រឥរ
ិយាបទ ក៏ដូចជាការបង្កត
ី រ

គ្រប់គ្រងសំ ណល់រងរបស់
ក្រុងបាត់ដំបង ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយផ្អែកល�ើអនុក្រឹត្យលេខ១១៣ ដែលបាន
ឹ
ដាក់ចេញនូវគោលបំណងក្នុងមាត្រា២ ដូចតទៅ៖

ក.	ដ�ើម្ប
បី ង្កើត និងអភរិ ក្សក្រុងបាត់ដំបងឲ្យទៅជាទីក្រុងបៃតង

1

ខ.	ដ�ម
ើ ្ បីល�ើ កកម្ពស់ ថែរក្សាសុ ខភាព នង
ិ អនាម័យសាធារណៈ

យោង៖ ច្បាប់សតី ្ពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កា ត់ និងច្បាប់សតី ្ពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តក្រុងស្រុក និងខណ្ឌ

ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

គ.	ដ�ើម្ព
បី ង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ នៅក្រុងបាត់ដំបង និងរក្សាខ្ទង់
ចំណាយអោយនៅកម្រិតសមរម្យដែលអាចផ្គត់ផ្គង់បាន

ឃ.	ដ�ម
ើ ្ក
បី ំណត់

នង
រឹ តួនាទន
ិ ពង្ង
ី ង
ិ ភារកច
ិ ្ចរបស់រដ្ឋបាលក្រុងបាត់ដំបង

នង
័ ្ធ
ិ ស្ថាប័នពាក់ពន

(សង្កា ត់ នង
័ ្ធ) អោយស្របទៅនង
ិ ការ ិយាល័យពាក់ពន
ឹ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ តាម

បែបទំន�ើប (SWM) ដែលផ្អែកទៅល�ើគោលការណ៍ 3R ពោលគឺការកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់
ឡ�ើងវញ
ិ និងការកែច្នៃឡ�ើងវញ
ិ

ង.	ដ�ម
ើ ្ប
ើ ការចូលរួម នង
បី ង្កន
ិ កំណត់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងបាត់ដំបង អោយស្រប

ទៅនង
ន�ប
ឹ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងតាមបែបទំ
ឹ
ើ (SWM)ដែលផ្អែកទៅល�ើគោលការណ៍
3R ពោលគឺការកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់ឡ�ើងវញ
ិ និងការកែច្នៃឡ�ើងវញ
ិ

ច.	ដ�ើម្ បីល�ើ កកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ

និងការស្វែងយល់អំពីតួនាទីនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

កាកសំ ណល់រងបែបទំ
ន�ប
ឹ
ើ ក្នុងការថែរក្សាអោយបាននូវបរ ិស្ថានស្អា ត នង
ិ មានសុ ខភាពល្អ

ឆ.	ដ�ម
ើ ្ប
ើ ការផ្តល់សេវាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
បី ង្កន
ឹ

ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាង
ំ ក្រុង

បាត់ដំបង។

ដ�ើម្ បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងទាំងឡាយខាងល�ើ ចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដោយ

ប�ើកចំហ និងដោយមានតម្លា ភាពពីពហុភាគីពាក់ពន
័ ្ធទាង
ំ អស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ តាម

បែបទំន�ប
័ ្ធសំខាន់ៗ ក្នុងដំណ�ើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដកា
ី នេះរួ
ើ (SWM)។ នៅក្នុងចំណោមភាគពា
ី ក់ពន

មមាន៖ ការ ិយាល័យគ្រប់គ្រងសំ រាមនិងសោភ័ណ្ឌភាពក្រុងបាត់ដំបង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ វត្ថុខេត្ត មន្ទីរ

បរ ិស្ថានខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងសង្កា ត់ ប្រធានភូមិ គណៈអភបា
ិ លក្រុង អង្គការមន
ិ មែនរដ្ឋា ភបា
ិ លក្នុងស្រុក

សម្ព័ន្ធភាពជាតិក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កា ត់ មូលនិធិ ខុនរ៉ា ដ អាដិនណៅអ៊ែរ អ្នកជំនាញការអន្ដរជាតិមកពីឡូធឺស
ខនសាល់ធង
ី (Lotus Consulting) នង
ិ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាមកពស៊
ី ី នទ្រីនង
ិ ល�ៀបលីម។

ភាគពា
័ ្ធទាង
ំ នេះ បានពាំនាម
ំ កជាមួយនូវបទពសិ ោធន៍ សមត្ថភាព ទស្សនៈ នង
ី ក់ពន
ិ ផលប្រយោជន៍ខុសៗ

ពគ្នា
ដែលដូចជាការសាងសង់ស្ពា នឆ្លងប្រឡាយដ៏ជ្រៅ គជា
ើ ដកា
ី
ិ សា
ី ។ ក្នុងការបង្កត
ឺ វធ
ិ ស្រ្តនៃការចូលរួម

មួយ ត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់។ របាយការណ៍ខាងក្រោមនេះ បានរ ំលេចឡ�ើងនូវជំហានសំ ខាន់ៗ ក្នុង
ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកានេះ និងផ្តល់ជាទស្សនវ ិស័យមួយ។
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ករណីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកាតាមបែបការចូលរួមនៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

១.១ ដំណើរការដោយសង្ខេប អំពីវដ្តនៃកាកសំណល់
ការបង្កើតសំណល់
ការបង្កត
ណល់ដែលបានក�ត
ើ កាកសំ ណល់ គស
ឺ ំ ដៅល�ើបរមាណសំ
ិ
ើ មកពី
ទីក្រុង ក្រុមសង្គមនានា ឬប្រទេសជាត។
ិ វាបានសំ ដៅផងដែរទៅល�ើ សមាសភាពនៃប្រភេទកាកសំ ណល់សំខាន់ៗដូចជា៖ សំ រាម កាកសំ ណល់រង
ឹ
កាកសំ ណល់បៃតង កាកសំ ណល់ដែលអាចកែឆ្នៃបាន កាកសំ ណល់សំពីង

សំ ពោង កាកសំ ណល់គ្រោះថ្នាក់ នង
៌ ន
ិ កាកសំ ណល់ពកា
ី រដ្ឋា ន។ ព័តមា
លំ អិតអំពីបរមាណ
និងសមាសភាព គឺមានសារៈសំ ខាន់ណាស់កនុ ងការអភ
្
-ិ
ិ
វឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងកាកសំ ណស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយ។ នគរូបនយ
ី កម្ម

និងការអភវិ ឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ការផ្លាស់បតូ រឥរ
្
ិយាបថប្រើប្រាស់ ជារ�ឿយៗនាំឲ្យមាន

ការក�ន
ើ ឡ�ង
ើ នូវប្រភេទកាកសំ ណល់ពសិ េសតាមតំបន់ជាក់លាក់ ដែលតម្រូវ
ឲ្យមានដណំ ោះស្រាយជាក់លាក់ផងដែរ។

ការស្តុក និងយកកាកសំណល់ចេញពីប្រភព
គេហដ្ឋា ន មន្រទី ពេទ្យ ភោជនីយដ្ឋា ន សាលារ�ៀន ផ្សារ និងតំបន់ក្រុមហុ៑នឯក
ជនបង្កត
ួ ៗ
ើ ប្រភេទ កាកសំ ណល់ផ្សេងៗគ្នា ។ ប្រភេទកាកសំ ណល់នម
ី យ
ត្រូវការរប�ៀបគ្រប់គ្រងទុកដាក់ខុសៗពីគ្នា ។ ឧទាហរណ៍ កាកសំ ណល់សររាង្គ
ី

នង
៉ បាន។ កំបុង
៉ នង
ី ំបុស្ត
ិ កាកសំ ណល់បៃតងអាចយកទៅធ្វជា
ើ ជក
ិ ដបប្លាស្ទិក
ំ ទ្យអាចយកទៅដុតនៅ
អាចយកមកកែឆ្នៃឡ�ើងវញបាន។
កាកសំ ណល់ថ្នាពេ
ិ

ក្នុងឡដុតសំ រាមពសិ េស។ ដ�ម
ួ ៗ ត្រូវ
ើ ្ធា
បី នាបានថាចរន្តប្រភេទសំ រាមនម
ី យ
បានគ្រប់គ្រងទុកដាក់កនុ ងកន្លែង
្
និងតាមរប�ៀបត្រឹមត្រូវបំផុត។ យ�ើងត្រូវតែ

បែងចែកសំ រាមទាំងនោះ ទៅតាមប្រភេទរបស់វា នង
ិ ប្រមូលដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
មន
ឬការដឹក
ិ អោយមានការលាយឡំគ្នា រវាងប្រភេទកាកសំ ណល់ខុសគ្នា
ជញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងខុសនោះទេ។

ការប្រមូល និងការដឹកជញ្ជូន
វាមានវធ
្
ល សំ រាមចេញពីប្រភពផលិត។ វធ
ិ ីច្រើនណាស់កនុ ងការប្រមូ
ិ ីសាស្រ្ត
មួយ គឺការជ្រើសរ�សក្រុ
មហុ៑នឯកជនមួយ ជាអ្នកប្រមូលសំ រាម សម្អា តកន្លែង
ើ
ស្តុកសំ រាម ហ�ើយដឹកជញ្ជូនសំ រាមទៅតាមស្ថានីយផ្ទេ
៍ រជាដ�ើម។ តាមការសង្កេត
បច្ចុប្បន្ន សំ រាមនៅប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានប្រមូលដោយប្រើប្រាស់ថង់ប្លាសទិ ្ក
ឬក៏ធុងសំ រាម។ ល�ើលពីនេះទៅទ�ៀត គេពុំទាន់បានញែកសំ រាមនៅឡ�ើយទេ
ដែលជាហេតុបណ្តា លឲ្យខាតធនធានដែលមានតម្លៃ និងសក្តា នុពលសេដ្ឋ-

កិច្ចជាដ�ើម។
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ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

ការចោល ការកែច្នៃសំរាមឡើងវិញ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំ រាមដែលទំន�ប
ើ បំផុត

គជា
ឺ ប្រព័ន្ធដែលកែច្នៃសំ រាមគ្រប់
ប្រភេទឲ្យទៅជាថាមពល ផលិតផលថ្មី ឬធនធានផ្សេងៗទ�ៀត។ នៅក្នុង

កំឡុងប៉ុន្មា នឆ្នា នេះ
ំ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំ រាមរងនៅកម
ឹ
្ពុជា ត្រូវបានគេអភវិ ឌ្ឍ

ជាលំ ដាប់
ហ�យ
ើ សំ រាមកាន់តែច្រើនបានស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានរ�ៀប
ចំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហាដុតសំ រាមដោយខុសច្បាប់ ការចោល
សំ រាមពាសវាលពាសកាល

កំពុងតែបំផ្លាញសេដ្ឋកច
់ ្ងរ។
ិ ្ចបរ ិស្ថានយ៉ាងធ្ងនធ
ល�ើសពនេះទ
ៅទ�ៀត
ប្រទេសកម
ជាបានបាត់
ប
ង់
ធ
នធានដ៏
មា
នតម្លៃដូ
ចជា
ី
្ពុ
សំ រាមកែច្នៃ ដែលត្រូវបានដឹកជញ្ចូនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាង ហ�ើយត្រូវបាន
កែច្នៃនៅទនោះ
ជាជាងរក្សាទុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដូច្នេះ ដណំ ោះស្រាយ
ី

បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ដោយការបង្កត
ើ បទបញ្ញ ត្នតិ ៅថ្នាក់មូលដ្ឋា ន តាមរយៈ
ការកំណត់យន្តការល�ើកកំពស់ឧស្សាហកម្មកែច្នៃសំរាមក្នុងស្រុក នង
រឹ 
ិ ពង្ង
ការផ្តន្ទាទោស ល�ើអំព�ើទាង
ំ ឡាយណាដែលរ ំលោភបំពានច្បាប់បរ ិស្ថាន ដែល
ជាវធ
ម
យ
ួ
ដ�
ម
្
យបញ្
ហាទាំងនេះ។ ស្តង់ដាគុណភាពនៃទលា
ិ ី
ើ បីដោះស្រា
ី នចាក់
សំ រាមក៏ចាបា
ំ ច់ត្រូវកែលម្អជាបន្ទា ន់ផងដែរ។

១.២ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងក្នុងក្រុងបាត់ដំបង
ក្រុងបាត់ដំបង គឺជាក្រុងធំបំផុតលំ ដាប់ទី២ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានប្រជាជនសរុបចំនួន ១៥២.០៣២នាក់
និងផ្ទៃដី ១១៥,៤៤គ.ម២។ កសិកម្ម គឺជាវ ិស័យសេដ្ឋកិច្ចចំបងរបស់ក្រុងបាត់ដំបង ដែលប្រមាណជា ៧៤%
នៃផ្ទៃដីសរុប គឺជាផ្ទៃដីកសិកម្ម។

ជាមធ្យម ប្រជាជនក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបង្កើតកាកសំ ណល់បានប្រមាណជា ១២៦តោន ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ទាំងនេះ

គរា
ឺ ប់បញ្ចូលទាំងកាកសំ ណល់ ដែលចេញពគេ
ី ហដ្ឋា ន ស្ថាប័ន ក្រុមហុ៊ន ទផ្
ី សារ ទេសចរណ៍ នង
ិ សកម្មភាព

កសិឧស្សាហកម្ម។ ស្រដ�ៀងគ្នា នឹងខេត្តផ្សេងៗទ�ៀតនៅទូទាង
ំ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរ ក្រុងបាត់ដំបងបា
ននិងកំពុងតែមានការអភវិ ឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ហ�ើយក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងការក�ើនឡ�ើងនូវការប្រើប្រាស់

និង

ឥរ ិយាបថប្រើប្រាស់ ជាហេតុនាអោ
ំ យមានការផលិតសំ រាមកាន់តែមានការក�ើនឡ�ើងផងនៅឆ្នា ប
ំ ន្តបន្ទា ប់។

តាមការប៉ា ន់ ប្រមាណ ជាមធ្យមសំ រាមប្រហែល ៨០តោន ត្រូវបានគេប្រមូលជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។ សំ រាមទាំងនេះ
ភាគ ច្រើ នត្រូវបានគេប្រមូលពល
ី ំ នៅដ្ឋា ន ក្រុមហុ៊ន នង
ិ ផ្សារ ហ�យ
ើ យកទៅចាក់នៅទលា
ី នសំ រាមក្រុងបាត់-

ដំបង។ សំ រាមប្រហែល ១៥តោន ក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានប្រមូលដោយអ្នករ�សអេតចាយ
ហ�យ
ើ
ើ ត្រូវបានកែច្នៃ

ឡ�ើងវញ
ិ ដោយហាងអេតចាយ។ សំ រាមដែលនៅសល់ប្រហែលជា ៣០តោនក្នុងមួយថ្ងៃផ្សេងទ�ៀត មន
ិ ត្រូវ
បានគេប្រមូល ឬគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អនោះទេ។ នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបង មានក្រុមហុ៊នប្រមូលសំ រាមពីរ៖ ស៊ិនទ្រី

(CINTRI) (ចំនួន៨សង្កា ត់) នង
ិ ក្រុមហ៊ុន ល�ៀប លីម (Leap Lim) (ចំនួន២សង្កា ត់)។

ជាលទ្ធផល ទលា
ី នចាក់សំរាមក្នុងក្រុងបាត់ដំបង គជា
ឺ កន្លែងចំបងសម្រាប់ចោលកាកសំ ណល់រងក្
ឹ នុ ងក្រុង

បាត់ដំបងទាំងមូល។ អង្គការ COMPED បានធ្វើការសិក្សាមួយចំនួន ហ�ើយបានរកឃ�ើញថាកាកសំ ណល់រង
ឹ

នៅទីលានចាក់សំរាមភាគច្រើន (ប្រមាណជា៧០%) គឺជាប្រភេទសំ ណល់សររាង្គ
ហ�ើយ ១៥-២០% ផ្សេង
ី

ទ�ៀតជាថង់ប្លាសទិ ្ក សល់ពីនេះគឺក្រដាស និងអំបែង។ ជាពិសេស សំ ណល់ដែលប្រមូលចេញពីផ្សារ មាន
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ករណីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកាតាមបែបការចូលរួមនៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

សមាសភាគជាសំ ណល់សររាង្គច្រ
ី
ើន។

ឱសថស្ថាន

គ្រួសារ

កសិកម្ម

ទេសចរណ៍

សហគមន៍

សាលា
វត្ត

សហគ្រាស

ការផលិតសំណល់

ផ្សារ

(១២៦តោនក្នុងមួយថ្ងៃ)

គ្រួសារ

អាជីវករ
អាជីវករ

លំ ហូរ

សំ ណស់
ទីលានចាក់សំរាមក្រុងបាត់ដំបង (៨ហត)៖ សំ រាម
ដុត មន
ិ ទ្រនាប់ នង
ិ ផ្សេងៗ

ការចោលមន
ិ អាចគ្រប់គ្រងបាន (ប្រភេទទឹក នៅតាម
ផ្លូវសាធារណៈ ការកប់ក្រោយផ្ទះនិង0,១% ការដុត)

ការប្រមូលសំ ណល់
៦២%

សំ ណល់មន
ិ បាន
ប្រមូល ១៩%

ជក
៉ នង
ី ំបុស្ត
ិ 
ចំណីសត្វ ៨%
សំ ណល់កែច្នៃ

ឡ�ើងវញ
ិ ១២%

ទផ្
៉ (ការដាំដុះ៖ ចំការ នង
ី សារជីកំបុស្ត
ិ សួ នច្បារ)

អេតចាយ និងការនាំចេញទៅវ�ៀតណាម និងថៃ

ស្ថានភាពនៃការផលិត និងចោលសំណល់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង (រូបភាពផ្ទាល់ខ្លួន)
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ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

២

ដំណ�ើរការរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងដីកាស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង
កាកសំណល់ រឹងក្រុងបាត់ដំបង

គម្រោងសាកល្បង

ក្នុងការរ�ៀបចំដីកាស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

បានចាប់ផ្តើមនៅ

ខែវច្
ំ ០១៦ ហ�ើយបញ្ច ប់នៅខែមេសា ឆ្នា ២
ំ ០១៧។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាជំហានដែលយ�ើងបានអនុវត្ត
ិ ឆិកា ឆ្នា ២

ក្នុងការរ�ៀបចំបង្កើតសេចក្តីព្រាងដីកា រហូតទទួលបានជោគជ័យ។ ដំណ�ើរការទាំងមូលត្រូវបានសម្របសម្រួល

ដោយក្រុមសម្របសម្រួល ដែលមានសមាសភាពដូចជា៖ មូលនធ
ិ ណៅអ៊ែរ (KAS) ឡូធស
ិ ិ ខុនរ៉ា ដ អាដន
ឺ
ខនសាល់ធង
ី (Lotus Consulting) អង្គការកែច្នៃសំ រាម នង
ិ ការសិក្សានៅកម្ពុជា (COMPED)សម្ព័ន្ធជាតិ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា ត់ និងការ ិយាល័យគ្រប់គ្រងសំ រាមនិងសោភ័ណ្ឌភាពទីក្រុងបាត់ដំបង។

១. កំណត់តម្រូវការដីកា
- ការសិក្សាបឋម
- ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស
- ការបញ្ជាក់ក្រុមស្រាវជ្រាវបឋម

២. សេចក្តីព្រាងដីកា
- ការចាប់ផ្តើមបង្កើតសេចក្តីព្រាងដីកាក្នុងក្រុមការងារបច្ចេកទេស

-	សិក្ខា សាលាពាក់កណ្តា លគម្រោង (Holding Mid-term workshop)
- ការកែសម្រួល និងបញ្ច ប់សេចក្តីព្រាងដីកា

៣.	ដាក់ដីកាពិនិត្យឡើងវិញ និងពិគ្រោះយោបល់
- បញ្ជូនសេចក្តីព្រាងដីកា ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈកម្មា ធិការនានា ដ�ើម្ព
បី ិនិត្យ
ពិគ្រោះយោបល់
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ករណីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកាតាមបែបការចូលរួមនៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

២.១ ការកំណត់ពីតម្រូវការដីកា
១. ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបឋម2
ការសិក្សាបឋម ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយអង្គការក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះ COMPED ដែលមានបទពិសោធន៍ទាក់

ទងនឹងវ ិស័យគ្រប់គ្រងសំ ណល់នៅប្រទេសកម្ពុជា អស់រយៈពេលជាង ១៥ឆ្នា ។
ំ ផ្នែកមួយនៃការសិក្សាបឋម

នេះ គកា
ឺ រចុះទៅដល់ទលា
ី នចាក់សំរាមនៅក្រុងបាត់ដំបង កន្លែងអេតចាយ សាលាក្រុង ជួបក្រុមប្ក្
រឹ សាសង្កា ត់

នង
័ ្ធទាង
ំ អស់ ដ�ម
ើ ្ បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពប
ិ ការជួបប្រជុំជាមួយភាគពា
ី ក់ពន
ី ញ្ហាប្រឈម តម្រូវការ នង
ិ 

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន។ បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាចម្បងៗទាំងអស់ គឺការមន
ិ ចុះសម្រុងគ្នា រវាងប្រជាពលរដ្ឋ

ដែលមន
ិ ចង់បង់ថ្លៃខ្ពស់ល�ើសេវាប្រមូលសំ រាម និងក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំ រាម។

ប្រជាពលរដ្ឋបានបន្ទោស ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា ពីរ�ឿងមន
ិ
ិ ប្រមូលសំ រាមឲ្យបានទ�ៀងទាត់។ ម៉្យាងវញទ�ៀត

ការសិក្សាបឋមនេះ ក៏អាចជួយ�ឲ្យយ�ង
ឹ ពស្
ើ ដង
ី ថា នភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា បញ្ហាហរិ ញ្ញ វត្ថុ ធនធាន

មនុស្ស នង
ៅទ�ៀត ការសិក្សាបឋមនេះទ�ៀតសោត បានផ្តល់
ិ បញ្ហាបច្ចេកទេសនានាផងដែរ។ ល�ើសពនេះទ
ី

នូវទិដ្ឋភាពរួមទូទៅមួយ ស្តីពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ ការបង្កើតសំ ណល់ជាក់លាក់ ក៏ដូចជាហានិភយ
័ នានា ដែលទាក់
ទងទៅនឹងការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងនេះ។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលមានលក្ខណៈប�ើកចំហ

និងស្ម ោះត្រង់គឺជាកិច្ចចាបា
ំ ច់

មួយ ដ�ម
ើ ្ទ
ឹ ដ៏ជាក់ស្តែងអំពស្
បី ទួលបាននូវការយល់ដង
ី ថា នភាពទាំងមូល។ កច
ិ ្ចប្រជុំ

ទ�ៀងទាត់ ដែលមានការរ�ៀបចំឡ�ើងល្អ និងមានតម្លា ភាព គឺមានសារៈសំ ខាន់ណាស់។

័ មា
៌ នដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានការវភាគ
កិច្ចប្រជុំបែបនេះ ត្រូវផ្តោ តទៅល�ើពត
ិ
ទិន្ននយ
័ ជាក់ស្ដែង។ ដៃគូពាក់ពន
័ ្ធទាង
ំ អស់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាង
ំ នេះ។

២. ការបង្កើតក្រុមការងារ
មុននឹងគម្រោងនេះចាប់ផ្តើម សាលាក្រុងបាត់ដំបង ធ្លា ប់បានបង្កើតក្រុមបច្ចេកទេសមួយ សម្រាប់គ្រប់គ្រង
កាកសំ ណល់រងរួ
ឹ ចទៅហ�យ
ើ ។
ការអនុវត្តគម្រោង។

ក្រុមបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ

បានផ្ដល់មូលដ្ឋា នដ៏ល្អសម្រាប់

ក្រុមការងារនេះត្រូវបានបង្កត
ើ ឡ�ង
ិ នៃរដ្ឋបាលខេត្ត (នាយកដ្ឋា នបរ ិស្ថាន នង
ើ ដោយ៖ សមាជក
ិ នាយកដ្ឋា ន

ហិរញ្ញ វត្ថុ) សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុង សមាជិកនៃគណៈកម្មា ធិការកិច្ចការនារ ី និងគណៈកម្មា ធិការបច្ចេក

ទេសកិច្ចការបរ ិស្ថាន អភបា
ិ លក្រុង និងអ្នកតំណាង ការ ិយាល័យគ្រប់គ្រងសំ រាម និងសោភ័ណ្ឌភាពទីក្រុង
បាត់ដំបង នង
ិ អ្នកតំណាងសង្កា ត់ ប្រធានភូមិ នង
ិ នាយកដ្ឋា នក្រុងផ្សេងៗទ�ៀត (សូ មម�ល
ើ ខាងក្រោម)។

2

ចំណងជ�ើងរបស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបឋម៖ “ស្ថានភាពការគ្រប់គ្រងសំ ណល់កនុ ងក្រុ
្
ងបាត់ដំបង” ដ�ើម្ បីគាទ្រ
ំ ដល់ការអភវិ ឌ្ឍលក្ខនតិក
្ ៈសំ ណល់

សម្រាប់ក្រុងបាត់ដំបង។ អាចសួ ររកបាននៅមូលនិធិ ខុនរ៉ា ដ អាដិនណៅអ៊ែរប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
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ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

ជាចុងក្រោយក្រុមបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ

គឺជាគណៈកម្មា ធិការចម្បងដែលទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងដីកា។ ដ�ើម្ បីធ្វើឲ្យការសរសេរខ្លឹមសាររបស់ដីកាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ក្រុមការងារ

បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមតូចៗទ�ៀត(ម�ល
ឹ
ើ ជំហានបន្ទា ប់)។ ការងារ

ចម្បងរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ គឺការធ្វើសេចក្តីព្រាងដីកា ដោយមានការចូល

រួមពីភាគីពាក់ពន
័ ្ធ ដែលនឹងបំរ�ផលប្រយោជន៍
អោយប្រជាពលរដ្ឋក្រុងបាត់ដំបង កំណត់គោលបំណង តួនាទី
ើ

ភារកិច្ច និងជំហានបន្ទា ប់សម្រាប់សកម្មភាពរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង ក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ
នៅទក្
ី រុងបាត់ដំបង។

៣. ការធ្វើអាយត្រឹមត្រូវនូវលទ្ធផលនៃការសិក្សាបឋម
ជារួមការពភា
ើ ្ បីធ្វើដូច្នេះបាន សិក្ខាសាលា
ិ ក្សា នង
ិ សុ ពលភាពនៃបញ្ហាសំ ខាន់ៗ គជា
ឺ ជំហានបន្ទា ប់។ ដ�ម
បឋម ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនៅសាលសាលាក្រុងបាត់ដំបង។ ដ�ើម្ឲ
័ ្ធទាង
ំ អស់ទទួល
បី ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ពន

បានអារម្មណ៍ថាខ្លួនជាម្ចាស់ល�ើដីកា វធ
ិ ីសាស្រ្តនៃការចូលរួមត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់។ ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ន

លក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ក៏ដូចជាតម្រូវការបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងសំ ណល់រងនៅក្រុ
ងបាត់ដំបង ត្រូវ
ឹ
បានភាគពា
័ ្ធទាង
ំ អស់ យកមកពភា
ី ក់ពន
ិ ក្សានៅក្នុងសកម្មភាពបន្ទា ប់ដូចមានរ�ៀបរាប់ខាងក្រោម៖
សិក្ខាសាលាបឋមមានគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖
 ការណែនាំខលួ នរបស់
្
ភាគពា
័ ្ធទាង
ំ អស់
ី ក់ពន

 សេចក្តីផ្តើម និងការពិភាក្សាអំពីតម្រូវការដីកាថ្មី

 ស្ថានភាពទូទៅនៃកាកសំ ណល់ និងការអនុវត្តល្អៗក្នុងតំបន់

 សុ ពលភាពនៃបញ្ហាសំ ខាន់ៗដោយមានការចូលរួមពភា
័ ្ធ
ី គពា
ី ក់ពន

 កំណត់ជំហានបន្ទា ប់ នង
ិ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស

អ្នកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាបឋម និងក្រុមការងារបច្ចេកទេសមានសមាសភាពដូចតទៅ៖
 អភបា
ិ លនៃគណៈអភបា
ិ លខេត្តបាត់ដំបង
 អភបា
ិ លរងខេត្តបាត់ដំបង
 ការ ិយាល័យរដ្ឋបាលខេត្ត
 មន្រទី បរ ិស្ថានខេត្ត

 មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុខេត្ត

 មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត

 មន្រទី សុ ខាភបា
ិ ល

 មន្រទី អប់រ ំយុវជន នង
ិ កឡា
ី

 ការ ិយាល័យគ្រប់គ្រងសំ រាម និងសោភ័ណ្ឌភាពក្រុងបាត់ដំបង
 សមាគមន៍ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុង

 ចៅសង្កា ត់

 ក្រុមហ៊ុនឯកជន (ស៊ី នទ្រី នង
ិ ល�ៀប លីម)

 សម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំសង្កា ត់
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ករណីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកាតាមបែបការចូលរួមនៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

 មូលនិធិខុនរ៉ា ដ អាដិនណៅអ៊ែរ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
 ឡូធឺសខនសាល់ធីង (Lotus Consulting)

 អង្គការកែច្នៃសំ រាម នង
ិ ការសិក្សានៅកម្ពុជា (COMPED)

រូបនេះបង្ហា ញពីសកម្មភាពអ្នកចូលរួមកំពុងពិភាក្សារកដំណោះស្រាយ
បញ្ហាផ្សេងៗ ទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសំ ណល់រង។
ឹ

រូបនេះបង្ហា ញពីសកម្មភាពអ្នកចូលរួមកំពុងតែបន្ថែមគំនិតសំ ខាន់ៗ
ទៅល�ើការងាររបស់ក្រុមមុន។

២.២ ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកា
ក្រោយពីកំណត់បញ្ហាសំ ខាន់ៗ តាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ពន
័ ្ធទាង
ំ ឡាយ និងក្រោយ
ពក
ី ច
ិ ្ចពភា
ិ ក្សាអំពី យុទ្ធសាស្រ្តដោះស្រាយបញ្ហា ក្នុងពេលសិក្ខា សាលាបឋមរួចមក ក្រុមការងារបច្ចេកទេស
បានចាប់ផ្តម
ើ សរសេរសេចក្តីព្រាងដកា
ី ដោយអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖

១. ការចាប់ផ្តើមបង្កើតសេចក្តីព្រាងដីកាក្នុងក្រុមការងារបច្ចេកទេស
ដោយសារតែសមាជិកនីមយ
ួ ៗក្នុងក្រុមការងារបច្ចេកទេសមានបទពិសោធន៍ គំនិតយោបល់ និងការចំណាប់

អារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នា ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនេះ ត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមតូចៗទ�ៀត ដែលគេហៅថាអនុក្រុម
ការងារបច្ចេកទេស។ អនុក្រុមការងារបច្ចេកទេសនីមយ
ួ ៗ ធ្វើការផ្តោ តទៅល�ើផ្នែកមួយនៃខ្លឹមសារដីកា ហ�ើយ
ពភា
ិ ក្សាទៅរកដំណោះស្រាយល�ើបញ្ហាជាក់ស្តែងក្នុងសេណារយ៊
ី ូ។

អនុក្រុមការងារបច្ចេកទេស១ - ទម្រង់ទូទៅ ការគ្រប់គ្រង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក (អ្នកជំនាញការបច្ចេកទេស)៖

(ក្រុមហ៊ុនស៊ិនទ្រី ចៅសង្កា ត់ឬអ្នកតំណាង ការ ិយាល័យគ្រប់គ្រងសំ រាមនិងសោភ័ណ្ឌភាពទីក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា
ក្រុងស្រុក ផ្សេងៗ)។

 ទម្រង់ទូទៅនៃដីកា
 តម្រូវការតាមច្បាប់
 ការកែលម្អបច្ចេកទេស
 ការជំរុញការកែច្នៃកាកសំ ណល់
 ការប្រើប្រាស់ធនធានឡ�ើងវញ
ិ
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ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

 កាកសំ ណល់គ្រោះថ្នាក់
 កាកសំ ណល់ពីមន្ទីរពេទ្យ

 ជំហានបន្ទា ប់ នង
ិ ការអនុវត្ត
អនុក្រុមការងារបច្ចេកទេស២ - ការកំណត់ថ្លៃសេវា និងសេវាកម្មប្រមូលប្រាក់

(បទបញ្ជា សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ វត្ថុ៖នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញ វត្ថុ នាយកដ្ឋា នបរ ិស្ថាន ស៊ី នទ្រី ល�ៀប លីម ការ ិយាល័យ
គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងកាកសំ ណល់ តំណាងសង្កា ត់)

 ការកែលម្អប្រព័ន្ធប្រមូល និងដឹកជញ្ជូនកាកសំ ណល់

 ការកែលម្អប្រព័ន្ធប្រមូលសំ រាមដែលយកចេញមកដាក់តាមដងផ្លូវ (curbside collection)

 ការរ�ៀបចំប្រតទ
ិ ន
ិ ចំនួនដង ក្នុងការប្រមូលសំ ណល់

 ការវភាគទៅល�
ិ
ើ តម្រូវការហិរញ្ញ វត្ថុ
 ការកែលម្អបទបញ្ជា

 ការផ្តល់ហរិ ញ្ញ ប្បទានឡ�ង
ិ
ើ វញ
 ការកែលម្អប្រព័ន្ធតម្លៃសេវា

អនុក្រុមការងារបច្ចេកទេស៣ - ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

(អភបា
ិ លរង ការ ិយាល័យរដ្ឋបាលក្រុងនិងគ្រប់គ្រងសំ រាម តំណាងសង្កា ត់ នាយកដ្ឋា នបរ ិស្ថាន តំណាងរបស់
គណៈកម្មា ធិការកិច្ចការកុមារនិងកិច្ចការនារ ី ផ្សេងៗ)
 ការកំណត់បញ្ហា

 ការធ្វកា
ើ ្ បីកែលម្អ
ើ រសំ ណូមពរដ�ម

 ការល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសុខភាព អនាម័យទីប្រជុំជន និងបរ ិស្ថាន
 ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រជាជន

 ការអប់រ ំនៅតាមសាលារ�ៀន វត្តអារាម នង
ិ សាកលវ ិទ្យាល័យ
 ជំរុញឆន្ទៈប្រជាជនអោយបង់ថ្លៃសេវា

អនុក្រុមការងារបច្ចេកទេស៤ - ការបែងចែកសំរាម ការកែច្នៃសំរាម និងការគ្រប់គ្រងទីលានចាក់សំរាម

(ការ ិយាល័យរដ្ឋបាលក្រុងនង
ិ ក្រុមប្ក្
ិ គ្រប់គ្រងសំ រាម តំណាងសង្កា ត់ ល�ៀប លីម សមាជក
រឹ សាសង្កា ត់ ផ្សេងៗ)
 ការដាក់លក្ខខណ្ឌពិសេសចំពោះអាជីវកម្ម ស្ថាប័នសាធារណៈ និងអ្នកប្រើប្រាស់ទ្រង់ទ្រាយធំ
 ការអនុវត្តប្រព័ន្ធនៃការបែងចែកសំ រាម

 ការប្រមូលសំ រាមតាមដងផ្លូវ នង
យកនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល
ិ
ិ ប្រព័ន្ធវមជ្ឈការនាំ

 ការបញ្ចូលវ ិស័យកែច្នៃសំ រាមក្រៅផ្លូវការ (អ្នកប្រមូលសំ រាម)
 បទដ្ឋា នអប្បបរមាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទីលានចាក់សំរាម

២. សិក្ខាសាលានៅពាក់កណ្តាលគម្រោង
ដ�ើម្ព
បី ិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃល�ើសមទ
ិ ្ធិផលការងាររបស់អនុក្រុមការងារបច្ចេកទេស គេបានរ�ៀបចំឲ្យ
មានជាសិក្ខា សាលានៅពាក់កណ្តា លគម្រោងមួយ នៅក្នុងសាលាក្រុងបាត់ដំបង។ ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នមូលដ្ឋា ន

(ថ្នាក់ក្រុង) លក្ខណៈសេដ្ឋកច
ិ ្ចនង
ិ សង្គម ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ នៅ
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ករណីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកាតាមបែបការចូលរួមនៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

ក្រុងបាត់ដំបង ត្រូវបានល�ើកយកមកពិភាក្សាយ៉ាងស្វិតស្វា ញក្នុងចំណោមភាគីពាក់ពន
័ ្ធទាង
ំ អស់។
គោលបំណងក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលានៅពាក់កណ្តាលគម្រោងគឺដើម្បី៖
 ពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តដីកា

 វាយតម្លៃល�ើលទ្ធភាពជាក់ស្តែងក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធបែងចែកសំ រាម នង
ិ ការគ្រប់គ្រងទលា
ី នចាក់
សំ រាមដែលប្រស�ើរជាងមុន

 ពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលដែលទទួលបាន (ពីសេចក្តីព្រាងដីកា)

 កំណត់ជំហានបន្ទា ប់ ដ�ើម្ បីអោយការងារប្រព្រឹត្តទៅបានរលូ ន រហូតដល់បញ្ច ប់ការធ្វើសេចក្តីព្រាង
ដកា
ំ ០១៧
ី នៅចុងខែមនា
ី ឆ្នា ២

៣. ការពិនិត្យឡើងវិញ និងសម្រេចបញ្ចប់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកា
បន្ទា ប់ពព
ី ភា
ិ ក្សាល�ើសំណួរប�ក
ើ ចំហ លក្ខខណ្ឌច្បាប់ នង
ិ បណតុំ្ គំនត
ិ បន្ថែម នៅក្នុងសិក្ខា សាលាពាក់កណ្តា ល
ការងារនេះរួចមក អនុក្រុមការងារបច្ចេកទេស១ បានបន្តធ្វើការងាររបស់ខលួ ន។
្
ចំណុចផ្តោ តសំ ខាន់គឺការពិនិត្យឡ�ើងវញ
័ ។
ិ ការកែតម្រូវ និងការសរសេរបញ្ច ប់នូវខ្លឹមសាររបស់ដីកា ដ�ើម្ បីដាក់ដីកាក្នុងដំណ�ើរការអនុមត

ក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លនៃអភបា
ិ លក្រុងដែលមានបុគ្គលិកសំ ខាន់ៗ នៅតាមនាយកដ្ឋា នក្រុង និងការ ិយាល័យគ្រប់

គ្រងសំ រាម និងសោភ័ណ្ឌភាពទីក្រុងបានចូលរួមយ៉ាងជិតស្និទ្ធកនុ ងដ
្ ំណ�ើរការនេះ។

៤. លទ្ធផលសំខាន់ៗនៃដីកាកម្រិតស្ថាប័ន - ទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស
គ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង

លទ្ធផលដែលសំ ខាន់មយ
ួ នៃដកា
ី គជា
ើ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឺ ការបង្កត
ឹ ដែលមាន

ទំនួលខុសត្រូវចម្បង ក្នុងការអភវិ ឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ ជាបន្តបន្ទា ប់សម្រាប់ទីក្រុងបាត់ដំបង
ក្នុងទសវត្សន៍ក្រោយៗទ�ៀត៖

 កំណត់ប្រព័ន្ធបែងចែកសំ រាមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ជាពិសេសសំ រាមសររាង្គ
និង
ី
សំ រាមប្លាស្ទិក។

 ជូនដំណឹងទៅដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គោលដៅអំពសា
ី រៈសំ ខាន់នៃការបែងចែកសំ រាម

 ល�ើកកម្ពស់អត្ថប្រយោជន៍នៃការបែងចែកសំ រាមទៅដល់ប្រជាជន ដ�ើម្ បីល�ើ កទឹកចិត្តឱ្យពួកគាត់ចូល
រួមដោយមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់

 សម្របសម្រួល នង
ិ បង្រៀនប្រជាជនអំពរី ប�ៀបបែងចែកសំ រាមដល់ពួកគាត់

 ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រមូលសំ រាម នង
ិ អ្នកដែលរស់នៅក្បែរទលា
ី នចាក់សំរាម អំពផ
ី លប៉ះពាល់នៃការ
ដុតសំ រាមនៅទីលានចាក់សំរាម

 បង្កើតគម្រោងសាកល្បងមួយ និងកំណត់ដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ពន្លតអ
់ គ្គីភយ
័ នៅទីលាន
ចាក់សំរាម នង
ើ ្ បីកែលម្អទលា
ិ ដ�ម
ី នចាក់សំរាម

 ល�ើកកម្ពស់អត្ថប្រយោជន៍នៃការបញ្ចេ ញ ការថែរក្សា ការបែងចែក ការប្រមូល នង
ិ ការរក្សាសំ រាមទៅ
ឱ្យប្រជាជននៅតំបន់បេតិកភណ្ឌដ�ើម្ បីល�ើ កទឹកចិត្តឱ្យពួកគេចូលរួម និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់

 អនុវត្តសកម្មភាពបែងចែកសំ រាមនៅតាមតំបន់បេតិកភណ្ឌ។
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ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

 សម្របសម្រួល និងបង្រៀនពីបច្ចេកទេសស្តីពីយុទ្ធសាស្ដ្រពង្រឹងច្បាប់កនុ ងការគ្រប់
្
គ្រងសំ រាម ជូន
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌ

 ប្រមូល នង
័ អំពស
ើ ឡ�ង
ិ កត់ត្រាទន
ិ ្ននយ
ី ំ រាមដែលត្រូវបានបង្កត
ើ នៅទក្
ី រុងបាត់ដំបងសម្រាប់ត្រួត
ពន
ិ ត
ិ ្យ នង
ិ រាយការណ៍ទៅល�ើការកាត់បន្ថយការបំពុលអាកាសធាតុរយៈពេលខ្។
លី

 ធ្វើគណនេយ្យកម្មទៅល�ើការបំពុលអាកាសធាតុរយៈពេលខ្លី តាមបរមាណនៃសំ
រាមដែលត្រូវបាន
ិ
កត់ត្រា

 វភាគ
នង
ិ
ិ វាយតម្លៃទៅល�ើការកាត់បន្ថយការបំពុលអាកាសធាតុរយៈពេលខ្លី

 រក្សាទុកទន
័ ដែលបានគណនាដ�ម
ើ ្ បីប្រៀបធ�ៀបមុន នង
ិ ្ននយ
ិ ក្រោយគម្រោង

 រាយការណ៍លទ្ធផលពីដំណាក់កាលនីមយ
ួ ៗ

២.៣ ដំណើរការដាក់ស្នើដីកាសម្រាប់ពិនិត្យឡើងវិញ និងពិគ្រោះយោបល់
ដ�ម
ើ ្ បីអោយច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពនៅទក្
ី នេះត្រូវដាក់ស្នើដល់ស្ថាប័ននៅថ្នាក់ក្រុង នង
ី រុងបាត់ដំបង ដកា
ិ ថ្នាក់

ខេត្ត។ ដំណ�ើរការនៃការដាក់ស្នើការពន
ពិគ្រោះយោបល់ នង
័ ចុងក្រោយត្រូវបាន
ិ
ិ ត
ិ ្យម�ល
ើ ឡ�ង
ើ វញ
ិ អនុមត
បញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជា។ សូ មម�ល
័ មា
៌ នលំ អិតបន្ថែម។
ើ អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៦ សម្រាប់ពត

នៅទីក្រុងបាត់ដំបង ដំណ�ើរការនៃការដាក់ស្នើ ពិនិត្យម�ល
ពិគ្រោះយោបល់ និងការអនុមត
័ ចុង
ិ
ើ ឡ�ើងវញ
ក្រោយត្រូវអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖
បន្ទា ប់ពីពិនិត្យឡ�ើងវញ
ិ

និងកែសម្រួលដីការួចមក

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងបាន
ឹ

ដាក់សេចក្តីព្រាងដកា
ី នេះ ទៅកាន់គណៈកម្មា ធកា
ិ រសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស នង
ិ គណៈកម្មា ធកា
ិ រកច
ិ ្ចការ

ស្រី្ត និងកុមារដ�ើម្ បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ទៅល�ើខ្លឹមសារដីកា។ ជំហាននេះ គឺតម្រូវអោយធ្វើមុននឹងដាក់ស្នើ
ចេញទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពិភាក្សា។

បន្ទា ប់មក ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទា ប់ដ�ើម្ បីត្រួតពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ ល�ើសេចក្តីព្រាងដីកា
នេះ។ ក្រុមការងារក៏បានកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងដីកា ទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និងគណៈ

កម្មា ធកា
័ ។
ី នេះ បន្តទៅកាន់ក្រុមប្ក្
ើ ្ បីត្រួតពន
ិ រទាំងពរី មុននង
ឹ ដាក់សេចក្តីព្រាងដកា
រឹ សាក្រុងដ�ម
ិ ត
ិ ្យ នង
ិ អនុមត

បន្ទា ប់ពទ
អភបា
ី
ើ ្ បីធ្វើការ
ី ទួលបានដកា
ិ លនៃគណៈអភបា
ិ លក្រុងបាត់ដំបង រ�ៀបចំកច
ិ ្ចប្រជុំចុងក្រោយ ដ�ម
ពន
័ សេចក្តីព្រាងដកា
័ ដ�ម
ី ដែលជាជំហានចុងក្រោយមុនពេលក្រុមប្ក្
ើ ្ បី
ិ ត
ិ ្យ នង
ិ អនុមត
រឹ សាក្រុងមានការអនុមត
ចាប់ផ្តើមជំហានបន្តនៅតាមថ្នាក់ខេត្ត។ ក្នុងករណីនេះ ដីកាដែលបានកែសម្រួល និងអនុមត
័ ត្រូវបានដាក់ស្នើ
ទៅរដ្ឋបាលខេត្តដ�ើម្ បីសុំយោបល់ និងពិនិត្យអំពីនីតិភាពរបស់ដីកា។

បន្ទា ប់ពីទទួលបានមតិកែលម្អពីរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបាត់ដំបង ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការកែសម្រួល
សេចក្តីព្រាងដកា
័ ដំបូង បន្ទា ប់មកបញ្ជូនទៅក្រុមប្ក្
ី ដែលបានអនុមត
រឹ សាក្រុងជាថ្មីម្តងទ�ៀត សម្រាប់ជំហាន

អនុមត
័ ចុងក្រោយ មុនពេលដកា
ី អាចក្លា យទៅជាច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងទក្
ី រុងបាត់ដំបង។
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សម
្រេចដោ
រដ្ឋបា
យ
លខ
េត្ត
ដាក
ជ
់ ូនរ
ដ្ឋបា
លខេ
ត្ត

បកែ
់ ល
ម្អ
មត
ិសម្រា

ពិភា
ក្សា

អាន
ដីកា

ក្រុម
ប្រឹក
្សាក
្រុង
រុង

ដាក
ជ
់ ូនក្
រុមប្
រឹ ក្សាក្

ការប
ញ្ចប
់

ពិភា
ក្សាអ
ំពីដកា
ី

មត
ិកែល
ម្អពគ
កម្មា
ធិកា
ី
របច្ចេ ណៈ
កទេស
មត
ិកែល
ម្អពគ
កម្មា
ី ណ
ធិកា
ៈ
រក ច
ិ ្ចការ
នារ
ី

ក្រុម
ប្រឹក
្សា

ក្រុម
ការ
ដំបូង ងារ ព
្រាងដីកា


ករណីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកាតាមបែបការចូលរួមនៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

បច្ចុប្បន្ន (ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នា ២
ំ ០១៧) សេចក្តីព្រាងដីកានេះ កំពុងតែរង់ចាកា
ំ រអនុមត
័ ចុងក្រោយពីរដ្ឋបាល ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។

គន្លឹះ៖ គម្រោងនីមយ
ួ ៗ មានលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ហ�ើយត្រូវតែ

មានភាពសមស្របនង
ឹ បរ ិយាកាសជាក់ស្តែងនៃគម្រោងនោះ។ យ�ង
ើ សូ មផ្តល់អនុ-
សាសន៍ ទុកជាការពចា
ើ 
ិ រណា នង
ិ ឆ្លុះបញ្ចាំងពសី េណារយ៊
ី ូផ្សេងៗគ្នា ក្នុងការបង្កត

ក្រុមជំនាញ ក្រុមការងារ ពិភាក្សាដោយមានការចូលរួមពីភាគីសំខាន់ៗ អំពីដំណាក់
កាលនីមយ
ួ ៗនៃគម្រោង ដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ជំហាននីមយ
ួ ៗមានបញ្ហាប្រឈម

ហានភ
័ អ្នកពាក់ពន
័ ្ធ នង
ី យ
ិ គោលបំណងផ្សេងៗគ្នា ។ កាលណាអ្នករ�ៀបចំជំហាន

នម
ួ ៗកាន់តែល្អ នោះវាក៏កាន់តែងាយស្រួលផងដែរ ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងប្រកប
ី យ
ដោយជោគជ័យ។ និយាយអោយខ្លីទៅ ភាពជោគជ័យត្រូវការរ�ៀបចំដែលល្អ។

រូបភាពនេះ បង្ហា ញពីសិក្ខា កាមនៅក្នុងសិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអភវិ ឌ្ឍដីកា (ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនាឆ្នា ំ ២០១៧)
សិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយនេះ ផ្តោ តល�ើការអភវិ ឌ្ឍដីកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំ រាមរងនៅថ្
នា ក់ឃុំ និងដ�ើរតួជាវេទិកាមួយ
ឹ
ដ�ើម្ បីផ្តល់ពត
័ មា
៌ នអំពីដំណ�ើរការធ្វើសេចក្តីព្រាងនៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបង និងដ�ើម្ បីចែករ ំលែកបទពិសោធន៍
នៅតាមឃុំ ភូមន
ិ ិងសង្កា ត់ផ្សេងៗផងដែរ។
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ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

៣

ចក្ខុវិស័យ - ជំហានបន្ទាប់
យោងតាមអនុក្ត
រឹ ្យលេខ១១៣ សាលារាជធានភ
ី ្នំពេញតាមច្បាប់ គមា
ឺ នទំនួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រង

កាកសំ ណល់រង។
ការទទួលខុសត្រូវនេះ គស
ើ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រៅ
ឹ
ឺ ំ ខាន់បំផុតក្នុងការបង្កត
ឹ
ពីតម្រូវការនៃការអនុវត្ត និងការកសាងសមត្ថភាព។

សាលាក្រុងមានសិទ្ធរ�
ិ ៀបចំការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ
ក.	ដោយខ្លួនឯង ឬ

ខ. ជាដៃគូជាមួយវ ិស័យឯកជន - ជាដៃគូជាមួយឯកជនសាធារណៈ ឬ
គ. ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយវ ិស័យឯកជនរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ

ទាំងការដេញថ្លៃជាអន្តរជាត។
ិ លទ្ធភាពទាំងអស់គួរតែត្រូវយកមកវាយតម្លៃ។

ជំហានខាងក្រោម គឺជាអនុសាសន៍សម្រាប់បង្កើតចងក្រងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងនៅក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

នាពេលអនាគត។ អនុសាសន៍ទាង
ំ នេះសុ ទ្ធតែស្រង់មកពីដីកា។ មានន័យថា អនុសាសន៍ទាង
ំ នេះអាចអនុវត្ត

ទៅបានដោយគ្មា នបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ ព្រោះថារាល់ខម
័ នង
លឹ្ សារនានា សុ ទ្ធតែត្រូវបានអនុមត
ិ គាំទ្រដោយភាគពា
ី ក់
ព័ន្ធទាង
ំ ឡាយក្នុងការបង្កើតដីកា។

ជំហានទាំងនេះ គអា
ំ ០៣០ អាស្រ័យទៅល�ើធនធានដែល
ឺ ចអនុវត្តទៅបានចាប់ពពេ
ី លនេះ រហូតដល់ឆ្នា ២
មាន (បុគ្គលិក និងថវកា)
សមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋបាល។
ិ
ការត្រួតពិនិត្យទៅល�ើការគ្រប់គ្រង
កាកសំ ណល់រង
ឹ

ការអនុវត្តដោយម៉ង
ឺ ម៉ាត់

 ការប្រមូលកម្រៃដោយសាលា

 វធានការត្រជាក់
៖ ការបង្កើន
ិ

 ការបង្កើតថវកាផ្
ទា ល់ខលួ ន
្
ិ

 វធានការត្រជាក់
៖ ការល�ើក
ិ

ក្រុង

 ការពង្រឹងនូវសមត្ថភាពរបស់
សាលាក្រុង

 កច
ិ ្ចសន្យារយៈពេលខ្ជា
លី មួយ
អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬការដេញ
ថ្លៃជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ

 ការត្រួតពិនិត្យ

 ការប្រមូល នង
ន
័
ិ
ិ វភាគទ
ិ ្ននយ

ការយល់ដឹង នង
ិ ការអប់រ ំ

ទក
ឹ ចត
ិ ្ត សម្រាប់ការអនុវត្ត
បានល្អ

 វធានការក្
តៅ ៖ ការអនុវត្តច្បាប់
ិ

 វធានការក្
តៅ ៖ ការផ្តន្ទាទោស
ិ
ចំពោះការរ ំលោភបំពាន
ល�ើដីកា

ការល�ើកកំពស់ការយល់ដឹង

នង
ិ ការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈ
 យុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនង

 AIDA នង
ិ KISS

 ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទីក្រុងបៃតង

 វ ិស័យសាធារណៈគ្មា នការប្រើ
ប្រាស់ប្លាសទិ ្ក

 រង្វា ន់វ ិស័យសាធារណៈគ្មា ន
ការប្រើប្រាស់ប្លាសទិ ្ក

 ទក្
ី រុងស្អា ត

 កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ
អង្គការក្រៅរដ្ឋា ភបា
ិ ល

 គេហទំពរ័ ការសំ អាត អនាម័យ
នៅកម្ពុជា (អាចរកបាននៅ
ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នា ២
ំ ០១៧)
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ករណីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកាតាមបែបការចូលរួមនៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

៣.១ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងក្នុងក្រុងបាត់ដំបង
ដ�ើម្ បីធ្វើការកែលម្អ ការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងឲ្យមានប្រសិទ្ធ
ភាព ចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើន និងបង្កើតឡ�ើងវញ
ិ
ឹ
នូវការគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យអោយបានពេញលេញ ទៅល�ើការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង។
ឹ
មានន័យថា សាលាក្រុងបាត់ដំបងត្រូវការ៖
 ទិន្ននយ
័ ច្បាស់លាស់

 យន្តការក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកផ្តល់សេវា
 យុទ្ធសាស្រ្តជំហានបន្ទា ប់

 មធ្យោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលអាចទុកចិត្តបាន
 ការបែងចែកតួនាទីច្បាស់លាស់។

និយាយម្យ៉ាងទ�ៀត សាលាក្រុងបាត់ដំបងគួរតែប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលមាន និងលទ្ធភាពស្របច្បាប់

ទាំងអស់ដ�ម
ជាភាគច្រន
ំ នេះ តម្រូវឲ្យមាននត
ើ ្ បីអនុវត្តដកា
ី មួយជំហានៗ ប�ទោះ
ិ រី ដ្ឋបាល
ើ
ើ នៃបទបញ្ញ ត្ទា
តិ ង
ី វិ ធ
ថ្មី និងការកំណត់តួនាទីថ្មីច្បាស់លាស់កដោ
៏ យ។

វធ
ិ សា
ី ស្រ្តនេះ ក៏អាចយកទៅអនុវត្តចំពោះការប្រមូលថ្លៃសេវាផងដែរ។ លុ ះត្រាណាតែសាលាក្រុងបាត់ដំបង

ត្រួតពិនិត្យប្រាក់ចំណូល នោះទ�ើបសាលាក្រុងអាចគ្រប់គ្រង ចែកចាយ និងផាកពិនយ
័ តាមជំហានដែលបាន
ចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ១១៣ និងដីកា។

អនុសាសន៍
១. ការប្រមូលថ្លៃសេវាតាមរយៈសាលាក្រុង និងការបង្កើតថវិកាសាលាក្រុង
ការប្រមូលថ្លៃសេវាដែលមានតម្លា ភាព គឺមានសារៈសំ ខាន់ខ្លា ង
ំ ណាស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង។
ឹ
កញ្ច ប់ថវកាដ៏
រងមាំ
មយ
ួ
ិ
ឹ
ប្រសិទ្ធភាព។

គឺមានសារៈសំ ខាន់ខ្លា ង
ំ ណាស់ដ�ើម្ បីឆ្នៃ

និងបង្កើតឡ�ើងនូវប្រព័ន្ធមយ
ួ ដែលមាន

បច្ចុប្បន្ន ថ្លៃសេវាត្រូវបានប្រមូលដោយក្រុមហ៊ុនស៊ិនទ្រី (CINTRI) ហ�ើយគ្មា ននរណាដឹងទេថាត�ើមានថវកា
ិ
ប៉ុន្មា ននៅសល់ សម្រាប់ការកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំ រាម។ ព័តមា
៌ នលំ អិតអំពរី ប�ៀបដែលក្រុមហ៊ុនស៊ី នទ្រី
ប្រប្រាស
់ថ
 វកាសម្រាប់
ការឆ្នៃប្រឌិត ការវន
ិ
ិ ិយោគ ឬការកែលម្អប ្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំ រាមក៏ពុំមានដែរ។
ើ

ប្រសិនប�ើសាលាក្រុងបាត់ដំបងចង់បង្កើតនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំ រាម ដែលមានលក្ខណៈសមរម្យមួយ នោះការ

ប្រមូលថ្លៃសេវា ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្តា ប់ដៃរបស់សាលាក្រុង។ ការអភវិ ឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ
នាពេលអនាគត អាចអនុវត្តទៅបានលុ ះត្រាណាតែមានទិន្ននយ
័ ហិរញ្ញ វត្ថុច្បាស់លាស់។

នេះតម្រូវឲ្យមានការប្រមូល និងការវភាគទ
័ យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងក្រុងបាត់ដំបង។ បន្ទា ប់ពីមានការ
ិ
ិន្ននយ

វភាគទ
ន
័ ហរិ ញ្ញ វត្ថុ នង
ិ
ិ ្ននយ
ិ ការចំណាយជាក់ស្ដែងល�ើប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ឧទាហរណ៍ដូចជាកច
ិ ្ចចរចាជាមួយអ្នក

ផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនី ទក
ើ ្ព
ឹ នង
ិ អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាផ្សេងៗទ�ៀត ត្រូវតែធ្វឡើ �ង
ើ ដ�ម
បី ភា
ិ ក្សាអំពល
ី ទ្ធភាពដែលអាចធ្វើ
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ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

ទៅបាន។
រាល់ការចំណាយល�ើការប្រមូល និងការចោលសំ រាមចាំបាច់ត្រូវតែវភាគ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អ្នក
ិ

ផ្តល់សេវាដែលមានលក្ខណៈពេញលេញ និងលម្អិតគឺចាបា
ំ ច់ត្រូវតែមាន។
គំនិតសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្តែងនាពេលអនាគត៖

ការបង្កើតកម្មវធ
ិ តា
ិ នេះ
ី មស្មា តហ្វូនសម្រាប់ការប្រមូលប្រាក់។ កម្មវធ
ី គួរតែមាន
លក្ខណៈសមស្រប សម្រាប់ទំរង់នៃការប្រមូលប្រាក់ផ្សេងៗគ្នា ដូចជា ពគ្
ី រួសារ
មួយទៅគ្រួសារមួយ ការបង់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណេត ការផ្ទេរប្រាក់ ។ល។ ដ�ើម្ បី

បំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នា នៃប្រជាជន។

កម្មវធ
ិ ីនេះអាចប្រើបានដ�ើម្ បីត្រួតពិនិត្យការប្រមូលប្រាក់។ វាអាចតភ្ជាប់ទៅពេល
វេលាពិតរបស់ទិន្ននយ
័ ក្នុងធនាគារនៃប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង។
ឹ

ឧទាហរណ៍៖ អាចបង្ហា ញឲ្យឃ�ញ
ំ អស់នៅល�ើផែនទី ព្រមទាំងស្ថាន
ើ អ្នកប្រទា
ើ ង
ភាពនៃការបង់ប្រាក់របស់ពួកគេ។

ពាក្យបណ្តឹង ការរ ំលោភបំពាន ការពន
័ នង
ិ យ
ិ ប្រធានបទផ្សេងៗទ�ៀតជាច្រន
ើ
អាចគ្រប់គ្រងបានដោយកម្មវធ
ិ នេះ
ី ។

ការបង្ហា ញពីពេលវេលាពិតនៅល�ើផែនទី អាចអនុញ្ញាតឱ្យសាធារណជនចូលម�ល
ើ 
ទន
័ សំ ខាន់ៗ ដែលបង្ហា ញពត
ិ ្ននយ
ី ម្លា ភាព។
អនុសាសន៍៖
មូលដ្ឋា នទន
័ សម្រាប់កម្មវធ
ិ បែ
ិ ្ននយ
ី បនេះ ត្រូវតែមានភាពទូលំទូលាយ នង
ិ រង
ឹ
មាំ។ ការបង្កត
័ របស់ធនាគារត្រូវផ្អែកល�ើមូលដ្ឋា ន
ើ កម្មវធ
ិ បែ
ី បនេះ នង
ិ ទន
ិ ្ននយ

នៃប្រព័ន្ធពត
័ មា
៌ នភូមសា
័ មា
៌ នភូមសា
ិ ស្ត្រទំន�ើប។ ប្រព័ន្ធពត
ិ ស្ត្រទំន�ើប គឺជាឧ-

បករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពល សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទាង
ំ អស់ដែល
អាចធ្វអោ
ើ យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋា នមានភាពប្រស�ើរឡ�ង
ើ ។

២. កិច្ចសន្យាថ្មី រយៈពេលខ្លីជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាសាធារណៈ - ការដេញថ្លៃអន្តរជាតិ ដៃគូឯកជនសាធារណៈ

យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ១១៣ កិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាសាធារណៈទាំងអស់ ត្រូវតែធ្វើការចរចាឡ�ើង
វញ។
មានតែកិច្ចសន្យាអន្តរកាល (transitional contracts) ប៉ុណ្
ណ ោះ ទ�ើបអាចអនុញ្ញាត្តឲ្យមានសុ ពល
ិ

ភាពអតិបរមា ៣ឆ្នា ។
ំ ថ្លៃសេវា ត្រូវតែផ្អែកល�ើការគណនាជាក់ស្តែង។

ដ�ើម្ បីធ្វើការគណនានេះបាន គេត្រូវតែប្រមូល ហ�ើយវភាគទ
័ ក្នុងកំឡុងពេល១ឆ្នា ។
ំ ទន្ទឹមនឹងនេះ ប្រព័ន្ធ
ិ
ិន្ននយ

តម្លៃចាស់ ត្រូវតែយកមកអនុវត្ត នង
ើ ឡ�ង
ិ កែលម្អរហូតដល់ការកំណត់តម្លៃថ្មីត្រូវបានបង្កត
ើ ដោយផ្អែកល�ើតម្លៃ
ជាក់ស្តែង។
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ករណីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកាតាមបែបការចូលរួមនៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

ទិន្ននយ
័ ត្រូវតែរួមបញ្ចូល៖

 ការប្រមូល និងការវភាគទ
័ ប្រជាសាស្រ្ត ដូចជាការអភវិ ឌ្ឍចំនួនប្រជាជន ដង់ស៊ី តេប្រជាជន
ិ
ិន្ននយ
អាយុនង
ិ ភេទ ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកច
ិ ្ច អត្រាការងារ ។ល។

 ការប្រមូល នង
ន
័ បច្ចេកទេស ដូចជាអត្រាគ្របដណ្តប់ (ផ្ទៃ) អត្រាការប្រមូល នង
ិ
ិ ការវភាគទ
ិ ្ននយ
ិ ប្រេ
កង់ប្រមូល ចំណុចប្រមូល អត្រាសេវាកម្មជាក់ស្ដែង អត្រាប្រមូលថ្លៃ

 ការប្រមូល និងការវភាគឧបករណ
៍ បច្ចេកទេស (ចំនួនឡានដឹកទំនិញ សិក្ខា សាលា អគារ សម្ភារ ធុង
ិ
សំ រាម ចំណុចប្រមូល ឧបករណ៍ ។ល។ ដែលរួមមានតម្រូវការសម្ភារ ប្រេងសាំង នង
់
ិ ទំនញ
ិ ប្រប្រាស
ើ
ផ្សេងៗទ�ៀត

 ការប្រមូល និងការវភាគទ
័ អំពីបុគ្គលិកដែលមាន (អ្នកប�ើកបរ កម្មករជំនាញនិងមន
ិ
ិន្ននយ
ិ ជំនាញ អ្នក
បច្ចេកទេស រដ្ឋបាល អ្នកគ្រប់គ្រង)

 ការប្រមូល នង
ន
័ ហរិ ញ្ញ វត្ថុរួមទាំងប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ (ថ្លៃឈនួល
្ ការពន
័ ជំនួយ
ិ
ិ ការវភាគទ
ិ ្ននយ
ិ យ

នង
ើ ដូចជាដ�ម
ើ ទុននង
ើ )
ិ ប្រាក់កម្ចី) នង
ិ ការចំណាយទាំងអស់ (ប្រាក់ខែ ថ្លៃរត់ ថ្លៃដ�ម
ិ ការប្រាក់ជាដ�ម

បន្ទា ប់ពបី ្រមូលទន
័ នង
ល នង
ិ
ិ ្ននយ
ិ វភាគភាពប្រែប្រួ
ិ ភាពខុសគ្នា នៃប្រព័ន្ធនេះ យ�ង
ើ អាចពន
ិ ត
ិ ្យ នង
ិ គណនា

ការចំណាយទៅល�ើការអភវិ ឌ្ឍប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ិ
ឹ នាពេលអនាគត។ ការវភាគបែបនេះ
មានលក្ខណៈទូលំទូលាយហ�ើយទាមទារអោយមានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព និងការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញ
ការដែលមានបទពសិ ោធន៍។ សូ មយោងទៅល�ើឧទាហរណ៍ដែលបានផ្តល់កនុ ្ងរូបថតខាងក្រោម។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របម្រែបម្រួលនៃការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង - ការប្រមូល និងការដឹងជញ្ជូន
រយៈពេលនៃការប្រប្រាស
់
ើ

ចំនួនឆ្នា ំ

ការប្រាក់
(p.a.៖ ក្នុងមួយឆ្នា )ំ

ត្រាក់ទរ័

8

រម៉កសណ្តោ
់
ងសម្រាប់ ត្រាក់ទរ័
រថយន្តដក
ឹ ជញ្ជូន (មួយទក
ឹ )

10

អត្រាការប្រាក់ពិត i

3,00%

p.a.

0,00%

p.a.

អត្រាក�ើនឡ�ើង r

5

ចំណាយល�ើការវន
ិ ិយោគឡ�ង
ិ rIC
ើ វញ

រថយន្តដឹកជញ្ជូន (ថ្មី)

10

ចំណាយល�ើការវន
ិ ិយោគឡ�ង
ិ rIC
ើ វញ

រថយន្តបង្រួមសំ ណល់

12

ប�ៀវត្សរ ៍

0,00%

p.a.

រថយន្តប្រមួលសំ ណល់កៃច្នៃ

12

ចំណាយល�ើការថែទាំ

0,00%

p.a.

0,00%

p.a.

ធុងសំ រាមសាធារណៈ

5

ធុងសំ រាម

8

រថយន្តដឹកជញ្ជូន
ចំណាយល�ើការរថយន្តដឹងជញ្ជូន
ឥន្ទនៈ

ការផ្លាស់ប្តូរចំណាយវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ

ប្រេង

+%/-%

រថយន្តប្រមូល និងដឹកជញ្ជូន

0,00%

ចំណាយដំណ�ើរការល�ើរថយន្តដឹកជញ្ជូន

0,00%

p.a.

ឧបករណ៍បច្ចេកទេស

0,00%

ចំណាយរដ្ឋបាល

0,00%

p.a.

ការផ្លាស់ប្តូរចំណាយលើការដំណើរការប្រចាំឆ្នាំ

+%/-%

ចំណាយល�ើការដំណ�ើរការ

0,00%

សេវាកម្ម

លេខ
ប្រជាជន

6000

អចលនវត្ថុ

1000

ធុងសំ រាម

1000

ឧទាហរណ៍១៖ ការវភាគចំ
ណាយល�ើអាយុកាលនៃប្រព័ន្ធ បញ្ចូលប៉ារ៉ា ម៉ែត្រសម្រាប់ការប្រមូល និងដឹកជញ្ជូនតែប៉ុណ្
ណ ោះ
ិ
ដ�ើម្កា
លំទូលាយ
ិ
បី រវភាគមានភាពទូ

23

24
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

១០០ លីត្រ
៦០ លីត្រ
១០០ លីត្រ ១៥%នៃចំនួនសរុប

ការអភវិ ឌ្ឍសមត្ថភាពចំណាយ

ធុងសំ រាមឯកជន

ធុងសំ រាម - ការរ�ៀបចំតំបន់សាធារណៈ

គ្រឹះ (ប្រសិនប�អា
ើ ចអនុវត្តបាន)

ចំណាយក្នុងការថែទាំ

ចំណុចប្រមូល

ធុង (លាយគ្នា )

ធុង (ប្រភេទសំ ណល់ផ្សេងគ្នា )

ធុង (បំរុង)

ការប្រមូល នង
ឹ ជញ្ជូន
ិ ការដក

102

200

201

202

203

300

301

302

303

400

ឧទាហរណ៍២៖ រូបថតនៃស�ៀវភៅបញ្ជីសម្រាប់ការវភាគហ
ិ
ិរញ្ញ វត្ថុនៃប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងសំ រាម សំ ណល់រង
ឹ (ការប្រៀបធ�ៀបតម្លៃថាមវន្ត)
នៃបម្រែបម្រួលដែលអាចក�ើតមានឡ�ើង៖ “ការប្រមូលសំ រាមតាមដងផ្លូវដោយរថយន្តតូច និងដឹកជញ្ជូនទៅទីលានចាក់សំរាម”
រួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃដឹកជញ្ជូន
១៥% នៃចំណាយវន
ិ ិយោគ កូដ 313
ក្រោម ១៥០០ សម៣
កូដ 413

១០% នៃចំណាយវន
ិ ិយោគ កូដ 413
១៥% នៃចំណាយវន
ិ ិយោគ កូដ 411

រួមបញ្ចូលទាំងពលកម្មបន្ថែម (ដោយសារវ ិស្សមកាល ជំងឺ)
ប�ៀវត្សរ ៍ ៤ខែ កូដ 431
ប�ៀវត្សរ ៍ ៤ខែ កូដ 432

តម្រូវការ ១៣លីត្រក្នុង ១០០គីឡូម៉ែត្រ
២លីត្រក្នុង ១០០០គីឡូម៉ែត្រ
២០% នៃការចំណាយល�ើរថយន្ត ចំណាយដំណ�ើរការ និងប�ៀវត្សរ ៍
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្រុមហ៊ុនបម្រសើ េវាកម្ម និងក្រុង

ពន្ធប្រចាំឆ្នា ំ

រថយន្តបង្រួម ៣០ម៣ (ថ្មី)

អាករបន្ថែម (១០%) + ពន្ធនាច
ំ ូល (៥%)

ពន្ធល�ើការប្រើប្រាស់ (ប្រសិនប�ើអាចអនុវត្តបាន)

ពន្ធផ្សេងៗ (ប្រសិនប�ើអាចអនុវត្តបាន)

ចំណាយថែទាំ

ចំណាយថែទាំរថយន្តប្រចាំឆ្នា ំ (ថ្មី)

ចំណាយថែទាំរថយន្តប្រចាំឆ្នា ំ (មួយទក
ឹ )

ចំណាយល�ើបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន

ប�ៀវត្សរប្រចាំ
៍
ឆ្នា សម្រា
ំ
ប់អ្នកប�ើកបរ

ប�ៀវត្សរប្រចាំ
៍
ឆ្នា សម្រា
ំ
ប់កម្មករផ្តល់សេវា

ចំណាយពលកម្មអ្នកប�ើកបរស្ម័គ្រចិត្ត

ចំណាយពលកម្មកម្មករផ្តល់សេវាស្ម័គ្រចត
ិ ្ត

ចំណាយដំណ�ើរការសំ រាប់រថយន្ត

ឥន្ទនៈ (គិតជាលីត្រ)

ប្រេងម៉ាស៊ី ន (គិតជាលីត្រ)

ចំណាយរដ្ឋបាល

ចំណាយល�ើការអភវិ ឌ្ឍសមត្ថភាព

411

412

413

414

415

416

420

421

422

430

431

432

433

434

440

441

442

500

600

តម្លៃប្រចាំឆ្នា ំ (តម្លៃបច្ចុប្បន្ន សន្និដ្ឋា ន) សម្រាប់ការប្រមូល និងដឹកជញ្ជូន

សរុប

កូដ 411

ចំណាយល�ើរថយន្តដឹងជញ្ជូន

KIA - រថយន្តតូច (មួយទឹក)

410

១០% នៃចំណាយវន
ិ ិយោគកូដ 201

១០% នៃចំណាយវន
ិ ិយោគ

ផែនការ ការវាយតម្លៃ ការសិក្សា ។ល។

101

សម្គាល់

100

ទីតាំង

ផែនការ នង
ិ ការអប់រ ំ

កូដ

តម្លៃឯកតា

ចំនួន

ការវិនិយោគ

ចំណាយ

ដំណើរការ
ចំណាយវិនិយោគ-៛

រយៈពេលវាយតម្លៃ
ND

៤០ឆ្នាំ

ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

ករណីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកាតាមបែបការចូលរួមនៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

ចំណាំ៖
ដ�ើម្ បីធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅល�ើការអភវិ ឌ្ឍប្រព័ន្ធ

ការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ

បន្ថែមទ�ៀត ការវភាគបែបនេះគ
ិ
ឺត្រូវតែចាំបាច់។ ការសម្រេចចិត្តគួរតែត្រូវធ្វើឡ�ើង
ដោយផ្អែកល�ើការវាយតម្លៃល�ើហរិ ញ្ញ វត្ថុ បរ ិស្ថាន នង
ិ សេដ្ឋកច
ិ ្ចសង្គម។

ដូច្នេះវាមានសារៈសំ ខាន់ខ្លា ង
ំ ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលរដ្ឋបាលមូល

ដ្ឋា នអាចធ្វកា
ដ�ើម្ បីគ្រប់គ្រងដំណ�ើរការវ ិស័យអភវិ ឌ្ឍន៍ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ
ិ
ើ រវភាគ
អោយមាននរិ ន្តរភាព។ ប�គ្មា
ើ នសមត្ថភាពបែបនេះនៅក្នុងរដ្ឋបាល នង
ិ គ្មា នការ

កែលម្អប្រព័ន្ធហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនោះទេ ការអភវិ ឌ្ឍ និងការគ្រប់គ្រង
សំ រាមរងនៅកម
ំ ។
ឹ
្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមានភាពលំ បាកយ៉ាងខ្លា ង

ការវាយតម្លៃនេះ នឹងក្លា យជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកិច្ចសន្យាចរចារវាងក្រុង និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ប៉ុន្តែការវាយ
តម្លៃនេះ នៅតែជាប្រភពព័តមា
៌ នដ៏សំខាន់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយណាមួយ។
កិច្ចសន្យាចរចាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម
អ្នកពាក់ពន
័ ្ធទាង
ំ អស់ ជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ គួរតែត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីពត
័ មា
៌ នលម្អិតនៃកិច្ចសន្យា ខ្លឹម
សារដកា
័ ្ធផ្សេងៗទ�ៀត ព្រមទាំងព័តមា
៌ នលម្អិតពស្
ី នង
ិ ច្បាប់ដែលពាក់ពន
ី ថា នភាពកាកសំ ណល់បច្ចុប្បន្ន។

បញ្ហាសំ ខាន់ៗទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យា៖
 ក្នុងរយៈពេលអន្តរកាល ៣ឆ្នា ំ (ក្នុងរយៈពេល ៣ឆ្នា នេះ
ំ
អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវបង្ហា ញឱ្យច្បាស់ថា គាត់មាន
សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទុកដាក់កាកសំ ណល់)

 អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវតែផ្តល់ផែនការវន
ិ ិយោគសម្រាប់ពេលអនាគត និងចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត!
នេះរួមបញ្ចូលទាំង៖

àà ផែនការអាជវី កម្មលម្អិត
àà ផែនការហរិ ញ្ញ វត្ថុលម្អិត រួមទាំងការវន
ិ ិយោគទាំងអស់ ការចំណាយដ�ម
ើ ទុន ការធ្លា ក់ចុះនៃតម្លៃ
ការចំណាយមូលធនផ្សេងៗទ�ៀត ដូចជាប្រាក់កម្ចី ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ការប្រាក់។ល។

àà សកម្មភាពដែលត្រូវការដ�ើម្ប
បី ំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការរបស់សាលាក្រុងបាត់ដំបង

àà ផែនការស្តីពដ
ី ំណាក់កាលរ�ៀបចំហរិ ញ្ញ វត្ថុ នង
ិ បច្ចេកទេសរយៈពេលវែង

លុ ះត្រាណាតែ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មមានលទ្ធភាពបំញេញនូវលក្ខណ្ឌដែលបានរ�ៀបរាប់
ខាងល�ើបាន នោះទ�ើបសាលាក្រុងគួរពិចារណាអំពីការបន្តកិច្ចសន្យា!

ប�ម
ើ ន
ិ ដូច្នេះទេ ការដេញថ្លៃអន្តរជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងនៅក្
ឹ
នុ ង
ទក្
ី រុងបាត់ដំបងគួរតែត្រូវរ�ៀបចំ។

25

ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

៣. ការរៀបចំ និងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំឲ្យបានសមរម្យ
ក្នុងអំឡុងពេលនៃគម្រោង ភាគីពាក់ពន
័ ្ធបានជួបគ្នា ជាទ�ៀងទាត់ ដ�ើម្ព
បី ិភាក្សាអំពីខ្លឹមសាររបស់ដីកា។ វាជា
ការសំ ខាន់ណាស់កនុ ងការរក្សាស្មា
្
រតីក្រុមឱ្យនៅរស់រវ�ក
ើ

និងប្រើក្រុមការងារដែលមានស្រាប់

ដ�ើម្ បីធ្វើការ

អនុវត្តគម្រោង។ កច
មានរប�ៀបវារៈ នង
ិ
ិ ្ចប្រជុំនម
ី ូយៗ គួរតែធ្វទើ ៅតាមកាលវភាគ
ិ ការណែនាំច្បាស់លាស់។

សមាជក
្
នៅក្នុងន័យនេះ តួនាទី ភារកច
ិ ម្នា ក់ៗ ត្រូវតែយល់ដង
ឹ ពត
ី ួនាទី នង
ិ សិទ្ធិរបស់ខលួ ន។
ិ ្ច នង
ិ សិទ្ធិត្រូវតែ

កំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់។

ទាំងនេះត្រូវបានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក២ នៃដីកា។ សេចក្តីណែនាំនេះ គួរតែមានបង្ហា ញពីយន្តការដ�ើម្ បីដោះ
ស្រាយបញ្ហា និងបន្ទា ត់គណនេយ្យភាព។

រប�ៀបវារៈគួរតែត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងហោចណាស់ពីរសប្តា ហ៍មុនកិច្ចប្រជុំ៖
 តួនាទី និងភារកិច្ចត្រូវតែបានកំណត់ និងជូនដំណឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ (Organigram, Single
Pager)
 រ�ៀបចំសេចក្តីណែនាំ ពីទំនាក់ទំនងដែលស្របតាមគោលការណ៍សំ ខាន់ៗ ដូចជាការចូលរួម តម្លា ភាព
ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធពល (សេចក្តីណែនាំ)

 កំណត់កិច្ចប្រជុំសម្រាប់ឆ្នា ទ
ំ ១
ី

 កំណត់ភាពញឹកញាប់នៃការចេញរបាយការណ៍សម្រាប់ឆ្នា ទ
ំ ១
ី

៤. ការបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យ
ការរ ំលោភល�ើដកា
ី ត្រូវតែបានធ្វកា
ើ ្ បីធ្វើដូច្នេះបាន
ើ រកត់ត្រាជាឯកសារយ៉ាងត្ម
រឹ ត្រូវ នង
ិ មានតម្លា ភាព។ ដ�ម

វាចាំបាច់កនុ ្ងការបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំ អំពីរប�ៀបកត់ត្រាឯកសារ។ បន្ថែមទៅល�ើធនាគារទិន្ននយ
័ សម្រាប់
ការកត់ត្រាការរ ំលោភល�ើដីកា និងបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តរបស់វា គួរតែត្រូវបង្កើតឡ�ើង។

កាតព្វកិច្ចកនុ ងការរាយការណ
្
៍ (ឧទាហរណ៍៖ ដោយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬភាគីពាក់ពន
័ ្ធផ្សេងទ�ៀត) គួរតែត្រូវបាន
អនុវត្តផងដែរ។ អ្នកពាក់ពន
័ ្ធនីមយ
ួ ៗ ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចកនុ ងការរាយការណ
្
៍ ប្រាប់អ្នកពាក់ពន
័ ្ធដទៃទ�ៀត អំពី
សកម្មភាពបញ្ហាប្រឈម នង
នង
ី
ិ ជំហានបន្ទា ប់ ទាក់ទងនង
ឹ ការអនុវត្ដរបស់ដកា
ិ ការកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
កាកសំ ណល់រងនៅទ
ក្
ឹ
ី រុងបាត់ដំបង។

៥. ការប្រមូលទិន្នន័យអំពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង
អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចប្រគល់ទិន្ននយ
័ ដល់សាលាក្រុង និងក្រុមការងារបច្ចេកទេសអំពីបរមាណ
ិ
កាកសំ ណល់ដែលប្រមូលប្រចាំថ្ងៃ សមាសភាពកាកសំ ណល់ ការគ្របដណ្តប់នៃតំបន់សេវា ផ្លូវនៃការប្រមូល

និងចំនួនដងនៃការប្រមូល។

ទិន្ននយ
័ នេះ គឺត្រូវការដ�ើម្ បីប្រើប្រាស់ប្រៀបធ�ៀបតួលេខ និងបកប្រែពីនិន្នា ការទាក់ទងទៅនឹងការអភវិ ឌ្ឍ និង

ដំណ�ើរការនៃប្រព័ន្ធ។ សាកលវ ិទ្យាល័យ នង
័
វភាគទ
ន
័
ិ
ិ អ្នកជំនាញអាចចូលរូមក្នុងការប្រមូលទន
ិ ្ននយ
ិ ្ននយ
នង
ិ ដំណ�ើរការគ្រប់គ្រង។
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ករណីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកាតាមបែបការចូលរួមនៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

៣.២ ការអនុវត្តដោយម៉ឺងម៉ាត់ វិធានការត្រជាក់ និងវិធានការក្តៅ
		
(Sweet and Sour)
វិធានការត្រជាក់
សូ មចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបង្កើតយុទ្ធនាការបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈ អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ត្រូវតែបង្ហា ញយ៉ាងច្បាស់
ើ ដកា
ី
ឹ (SWM) ដែលល្អ។ គោលបំណងក្នុងការបង្កត

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាភាគពា
័ ្ធដទៃទ�ៀតផងដែរ។ ប្រសិនប�បើ ្រជាជនគោរពតាមដកា
ី នោះផលប្រី ក់ពន

យោជន៍ដែលពួកគាត់នឹងទទូលបានមានច្រើន ដូចជា៖ ភាពប្រស�ើរឡ�ើងនៃសុ ខភាពសាធារណៈ បរ ិយាកាស
ល្អ ស្អា ត និងការល�ើកទឹកចិត្តខលួ នឯង
្
(ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងដីកា)។

ប្រើយុវទូតបៃតង (Green Ambassadors) យុវជនដែលមានសន្ទុះទឹកចិត្តផុសផុល និងការជួបប្រជុំដ�ើម្ បី

ផ្សព្វផ្សាយពខ
្លឹ សាររបស់ដកា
ី ។ យុវទូតបៃតង អាចពន្យល់ពអ
ិ មាននៃការចាក់សំរាម នង
ី ម
ី វជ្ជ
ិ ការដុតសំ រាម
ដោយខុសច្បាប់ ដល់ប្រជាជន ក្រុមហ៊ុន អង្គការ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនរណាម្នា ក់ដែលមន
ិ គោរព
តាមដីកា គួរតែធ្វើឡ�ើងតាំងពីដំបូង។

វិធានការក្តៅ
អនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មា នការល�ើកលែង។ ប្រសិនប�ើពលរដ្ឋយល់ថា ដីកាមន
ិ មែនត្រឹមតែជាក្រដាស ប៉ុន្ដែជា

ញ្ញាត្តិ ដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមុង
ឺ ម៉ាត់ ហ�ើយកាអនុវត្តនេះនឹងធ្វើអោយមានការឈចា
ឺ ប់ (ការផាកពិន័យ។ ល។) នោះពួកគាត់នង
្
រិ ិយារបស់ពួកគាត់។
ឹ ផ្លាស់បតូ រអាកប្បក

ឧទាហរណ៍៖
 ប្រសិនប�ើផ្សារណា មន
ិ ធ្វើការបែងចែកកាកសំ ណល់តាមប្រភេទនោះទេ ផ្សារនោះ
នឹងត្រូវទទួលការពិនយ
័ (ម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀតប្រសិនប�ើចាបា
ំ ច់)។

ប្រសិនប�អ្ន
ើ កប្រតប
ិ ត្ទ
តិ លា
ី នចាក់សំរាមណា មន
ិ បពា្ឈប់ការដុតសំ រាមនោះទេ អ្នក
ប្រតប
ំ នោះ នង
័ (ម្តងហ�យ
ំ ច់)។
ិ ត្ទា
តិ ង
ឹ ត្រូវបានពន
ិ យ
ើ ម្តងទ�ៀតប្រសិនប�ចា
ើ បា

៣.៣ យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
អជ្ញាធរមូលដ្ឋា ន និងសមាជិក្រុមបច្ចេកទេស ត្រូវមានតួនាទីកនុ ្ងការល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពល-
រដ្ឋ។ គោលបំណងគឺដ�ើម្ព
ិ និង
បី ន្យល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីគោលការ R បី (កាត់បន្ថយ ប្រើប្រាស់ឡ�ើងវញ

កែច្នៃ) នង
ី ថ្មី។
ិ ការអនុវត្តដកា

អនុសាសន៍
បង្កើតផែនការទំនាក់ទំនងតាមគោលការណ៍ទីផ្សារ៖ AIDA (យកចិត្តទុកដាក់ > ចំណាប់អារម្មណ៍ > បំណង
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ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

ប្រាថ្នា > សកម្មភាព) និង KISS (រក្សាវាឱ្យខ្លី និងសាមញ្ញ )។
ជាដំបូង ការវភាគស្
ថា នភាពជាក់ស្តែងនៅឃុំសង្កា ត់ សាលារ�ៀន ផ្សារ និងលំ នៅដ្ឋា ន គួរតែត្រូវបានធ្វើឡ�ើង
ិ
ដ�ើម្ បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាដែលធ្លា ប់ក�ើតមាន។ អ្នកពាក់ពន
័ ្ធទាង
ំ អស់គួរចូលរួមយ៉ាងសកម្ម។

យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចធ្វើទៅបាន៖
 ជ្រើសរ�សយុ
វទូតទីក្រុងបៃតង (Green City Ambassadors ) ដ�ើម្ បីផ្សព្វផ្សាយ និងល�ើកកម្ពស់
ើ
ការយល់ដង
ឹ នៅតាមសាលារ�ៀន សាកលវ ិទ្យាល័យ វត្តអារាម សង្កា ត់ នង
ើ ។ល។
ិ ផ្សារជាដ�ម

១ កំណត់ភារកិច្ចដូចជាការល�ើកកំពស់ការយល់ដឹង ការកត់ត្រាជាឯកសារ ការផ្តល់ជំនួយ ការផ្តល់
សម្ភារ ការកំណត់កាលវភាគ
ការកំណត់ក្រុមគោលដៅ និងការបណតុះ
្ បណ្តា ល
ិ

២ បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តជ្រើសរ�សសមាជ
ិក
ើ

៣ បង្កត
ើ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លសម្រាប់យុវទូតទក្
ី រុងបៃតង (សិក្ខា សាលាមួយថ្ងៃ)

 ផ្តល់រង្វា ន់ល�ើកទឹកចិត្តដល់ភោជនីយដ្ឋា នណាដែលគ្មា នថង់ប្លាសទិ ្ក ដ�ើម្ជ
បី ំរុញការអនុវត្តល្អ (យុវទូត
ក្រុងបៃតងអាចធ្វើជាអ្នកជំរុញការខិតខំនេះ)

 ធ្វើឲ្យវ ិស័យសាធារណៈគ្មា នថង់ប្លាសទិ ្ក (យុវទូតក្រុងបៃតងអាចធ្វើជាអ្នកជំរុញការខិតខំនេះ)

 ធ្វឲ
ើ ្យសាលារ�ៀនគ្មា នថង់ប្លាសទិ ្ក (យុវទូតក្រុងបៃតងអាចធ្វជា
ើ អ្នកជំរុញការខត
ិ ខំនេះ) ឧទាហរណ៍៖

ការប្រកួតប្រជែងការមន
ិ បំភាយកាកសំ ណល់

 រ�ៀបចំការប្រកួតប្រជែងសណ្តា ប់ធ្នា ប់រវាងសង្កា ត់ និងសង្កា ត់៖ ពានរង្វា ន់ទីក្រុងស្អា ត
 រ�ៀបចំធ្វើការចែករ ំលែកពីបទពិសោធន៍ល្អៗ

 បង្កន
ើ ចំនួនធុងសំ រាមនៅទសា
ិ ប្រ
ី ធារណៈ ហ�យ
ើ អប់រ ំដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពវី ធ
ី ើ (ប័ណ្ណប្រកាស)

 ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភបា
ិ លក្នុងស្រុក ដូចជាអង្គការមន
ិ ប្រើប្រាស់ប្លាសទិ ្កកម្ពុជា
និងអង្គការដែលសកម្មដទៃទ�ៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង។
ឹ
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ករណីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដីកាតាមបែបការចូលរួមនៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

៤

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ដីកាគឺជាជំហានដំបូង ឆ្ពោះទៅរកការធ្វើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ញាត្តិទូទៅនៅថ្នាក់ឃុំ ក៏ដូចជាជំហានដំបូងឆ្ពោះ

ទៅរកវធានការដ�
ផ្អែកល�ើបទពិសោធន៍របស់គម្រោង គេអាច
ិ
ើម្ បីដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំ ណល់រងផងដែរ។
ឹ
សន្និដ្ឋា នបានថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់កនុ ងចំ
្ ណោមភាគីពាក់ពន
័ ្ធទាង
ំ ឡាយ ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម។

ដីកានេះ គឺជាគោលការណ៍ណែនាំដស
៏ ំ ខាន់មយ
ួ សម្រាប់ទីក្រុងបាត់ដំបង ហ�ើយបានរួមបញ្ចូលនូវតម្រូវការនៃ
វធានការរយៈពេលខ្
ិ
លី នង
ិ ផ្តល់គ្រឹះជាមូលដ្ឋា នសម្រាប់ការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងនៅក្
ឹ
ី រុង
នុ ងទក្
បាត់ដំបងទៅពេលខាងមុខ។

ដកា
័ ្ធទាង
ំ អស់។ ជាមួយគ្នាផងដែរ បានផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌ
ី នេះពព
ិ ណ៌នា នង
ិ កំណត់តួនាទរី បស់ភាគពា
ី ក់ពន
ច្បាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាង
ំ អស់ រួមទាំងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេ។

ដ�ើម្ បីសម្រេចបានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃដីកានេះ យន្តការទំនាក់ទំនងអចិន្រ្តៃយ៍ និងទ�ៀងទាត់ ត្រូវតែបង្កើត
ឡ�ើង ហ�ើយកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលត្រូវតែធ្វើឡ�ើង។ ដីកាត្រូវបានតាក់តែងឡ�ើងក្នុងមធ្យោបាយមួយ ដែលនឹង

អនុញ្ញាតឱ្យទក្
ី រុងបាត់ដំបង

ក្លា យទៅជាទក្
ន�ប
ី រុងដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងតាមបែបទំ
ឹ
ើ

ដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងមន
ិ ត្រូវការការគាំទ្រពខា
ី ងក្រៅឡ�យ
ើ ។

ដូច្នេះ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ អោយអនុវត្តជាជំហានៗ ដោយសន្សឹមៗ ជាជាងការអនុវត្តល�ឿនលោត
ផ្ល ោះ ដែលធ្វើអោយភាគីពាក់ពន
័ ្ធមន
័ ្ធទាង
ំ អស់សុទ្ធតែអាចធ្វើវភាគទាន
ិ
ិ អាចចាប់ដំណ�ើរការបាន។ ភាគីពាក់ពន

មានតម្លៃ និងរួមចំណែកដល់ចក្ខុវ ិស័យរួម ប្រសិនប�ើពួកគេត្រូវបានបញ្ចូល ឲ្យដំណឹង និងដឹងឮព័តមា
៌ ននៃ

ដំណ�ើរការអនុវត្ត។
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ដំណ�ើរការរ�ៀបចំដីកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងក្រុ
ងបាត់ដំបង
ឹ

៥

ឯកសារយោង និងព័ត៌មានបន្ថែម
ប្រភពនៃទិន្នន័យមូលដ្ឋានលើការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង
មុនពេលនង
ី នេះ អង្គការកែច្នៃសំ រាម នង
ឹ ដំណ�ើរការតាក់តែងសេចក្ដីព្រាងដកា
ិ ការសិក្សានៅកម្ពុជា (COMPED)

បានធ្វកា
បាត់ដំបង តាងនាមឲ្យ
ើ រវាយតម្លៃអំពស្
ី ថា នភាពបច្ចុប្បន្ន នៃការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងនៅខេត្ត
ឹ

មូលនិធិ ខុនរ៉ា ដ អាដិនណៅអ៊ែរ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការ COMPED មានបទពិសោធន៍ជាង១៥ឆ្នា ំ មក

ហ�ើយល�ើវ ិស័យគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រងនៅកម
ឹ
្ពុជា ហ�ើយបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវជាច្រើន
ក្នុងវ ិស័យនេះ៖ www.comped-cam.org។

ឯកសារគន្ថនិទ្ទេសនិងឯកសារច្បាប់
សារាចរអន្តរក្រសួ ងស្តីពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ១០៧០ ល�ើការគ្រប់គ្រងកាកសំ ណល់រង
ឹ ស.ឆ.ន. ចុះ
ថ្ងៃទ១
ំ ០១៥ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ នង
ិ កា
ី ២ ខែវច្
ឆិ ឆ្នា ២
ិ ក្រសួ ងបរ ិស្ថាន

សារាចរអន្តរក្រសួ ងលេខ១៤១១ ស.ឆ.ន. ចុះថ្ងៃទ១
ំ ០១៦ ស្តីពកា
ី ៦ ខែធ្នូ ឆ្នា ២
ី រអនុវត្តមុខងារនៃការគ្រប់គ្រង
សំ រាម និងសំ ណល់រងនៅទ
ឹ
ីក្រុង

អនុក្ត
ំ ០១៥ ស្តីពកា
រឹ ្យលេខ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទ២
ី ៧ ខែសីហា ឆ្នា ២
ី រគ្រប់គ្រងសំ រាមក្នុងទក្
ី រុង។
អនុក្ត
ំ ០១៤ ស្តីពន
្
ការកែប្រែ នង
ិ កា
ិ ក
រឹ ្យលេខ២៨៦ អនក្រ.បកចុះថ្ងៃទ១
ី ៨ ខែវច្
ឆិ ឆ្នា ២
ី ត
ី វិ ធ
ី នុ ងការរ�ៀបចំ
ិ ការ
លុ បចោលនៃដីកាក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ។

សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំ រាម និងសំ ណល់រងក្
ំ ០១៦
ឹ នុ ងទីក្រុងនៃក្រសួ ងបរ ិស្ថានឆ្នា ២
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សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងគម្រោង សូមទំនាក់ទំនង៖
មូលនិធិ ខុនរ៉ាដ អាដិនណ ៅអ៊ែរ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
ផ្ទះលេខ០៤ ផ្លូវលេខ៤៦២ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់

ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៦៦ ១៧៦

ទូរសារលេខ ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៣ ៣៦៣

អ៊មី ៉ែល	
គេហទំពរ័
ហ្វេសប៊ុក

៖ Office.PhnomPenh@kas.de
៖ www.kas.de/kambodscha
៖ www.facebook.com/kaskambodscha

រ�ៀបចំរបាយការណ៍ដោយ៖
រ៉ូប៊ឺត ហ័រ

សហការស្រាវជ្រាវ
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1. INTRODUCTION - Deika DEVELOPMENT
At the outset of this report, it is important to point out that waste should not be
something we distance ourselves from. Waste is an inextricable and unavoidable
component of societies. The way we deal with waste mirrors a key understanding
of how stakeholders, procedures and challenges can successfully be managed. In
a modern society, waste is considered as a valuable resource.
This report provides insights in a possible step to start managing waste in a
comprehensive manner. It shall be a motivator and inspiration for other Communes
and Sangkats to tackle the challenges related to this resource and to find a stepby-step way to make use of the potential of modern urban resources management
instead of just trying to get waste out of sight.
There is no doubt that the production of waste will increase all over Cambodia.
The sooner the Communes start to develop coping strategies, the higher will be
the public health of citizens and the quality of environment, which is an essential
part of a higher living quality in Cambodia.
The overall objective of the project has been to foster the City of Battambang
(Battambang, BTB) in its endeavours to draft and publish a Deika on Solid Waste
Management (SWM). The project took place within the frame of decentralization
processes in Cambodia, which are a rather young phenomenon.
Nevertheless, all included participants agreed on a participatory process in order to
draft a Good Law, which meets the criteria of simplicity, plain language, efficiency,
precision and effectiveness. Such a law would be able to guide the development
of Cambodian urban centres in a future-oriented and sustainable way.
Per definition, a Deika is a local regulation issued by local authorities within
their scope of authority.1 In this regard, a Deika addresses directly problems on
the Municipality/District level (M/D) and is therefore an important tool to solve
problems and influence behaviour as well as to set up comprehensive strategies
in a legal form. The Deika on Solid Waste Management in Battambang refers to
Sub-Decree 113 and determines the following objectives in article 2:
a. to create and preserve Battambang as a green city.
b. to enhance and preserve public hygiene and health.
c. to strengthen the efficiency of the SWM system in BTB and keep costs
at an affordable level.
d. to define and strengthen the role and duties of BTB Municipality and
involved institutions (Sangkats, Line offices) in reference to the execution
of a modern SWM, which is based on the 3R principles reduction, reuse,
recycle.
e. to involve and define the responsibilities and duties of the citizens of
BTB in reference to a modern SWM, which is based on the 3R principles
reduction, reuse, recycle.
f. to promote public awareness and understanding about the role of SWM
1

Law on the Administration and Management of Commune and Sangkat; Law on the Administration and
Management of the Capital, Provinces, Municipalities, Districts, and Khans.
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for a clean and healthy environment.
g. to enable access to SWM to all citizens of the city of BTB.
The objectives above require a close, open and transparent multi-stakeholder
approach among involved actors in Solid Waste Management. Among the key
stakeholders in the drafting process, there have been the Battambang Municipality’s
Office of Beautification and Solid Waste Management, the Department of Finance,
the Sangkat Council, Village Chiefs, the Board of Governors, local NGOs, the
National League of Commune and Sangkats, Konrad-Adenauer-Stiftung Cambodia,
one international expert from LotusConsulting and the service providers Cintri
and Leap Lim.
All of them brought in different experiences, competencies, interests and views.
In order to develop a Deika, which builds bridges instead of deepens the ditches,
a participatory approach had been applied. The following report will outline key
steps and provide an outlook.

1.1 Excursion: The Waste Cycle – A Brief Outline
Waste Generation
The waste generation describes the quantitative amount
of waste generated by cities, societal groups or countries.
It also describes the composition of waste regarding the
main types: garbage, solid waste, green waste, recyclable
waste, bulky waste, hazardous waste and construction
waste. Detailed information about the amount and
composition are crucial to develop a comprehensive
waste strategy. Urbanization and economic development
(change of consumption behaviour) often lead to an
increase of specific waste types in specific areas, which
need specific solutions.

Storage and Discharge
Households, clinics, restaurants, schools, markets and
private sectors companies are generating different types
of waste. Each waste type is treated in another way.
For instance, organic waste and green waste can be
composted. Cans and plastic bottles can be recycled.
Medical waste can be burned in special plants. In order
to ensure that each specific waste stream is treated and
utilized in the most appropriate way, the waste must be
separated at source and collected in a way which mitigates
the risk of mingling and wrong transport.
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Collection and Transport
The collection at source can be managed in diverse
ways. One way is to assign a service company, which
is responsible for collecting the waste, cleaning the
collection points and transporting the waste to the next
transfer station or treatment facility. Currently it can be
seen that waste in Cambodia is collected either in plastic
bags, baskets or bins. Furthermore, the waste is rarely
separated, which leads to a loss of valuable resources and
economic potential.

Disposal/Recycling
A modern waste management system is transforming
all types of waste into energy, new products or other
resources. In recent years, the solid waste system in
Cambodia has gradually developed and more waste
stays within the organized system. However, the problem
of illegal burning and uncontrolled disposal are causing
severe environmental and economic damage. Further on
Cambodia loses valuable resources, as recyclables are
transported to neighbouring countries and recycled there,
instead of remaining in the Cambodian economy. Tackling
these challenges by local regulations through setting
incentives, encourage local recycling industries and
enforcing punishment against violations of environmental
laws, are only the most obvious ways to solve these issues.
The standard of landfills has to be improved urgently.

1.2 SWM in the Municipality of Battambang
The Battambang Municipality is the second largest city of Cambodia with a total
population of 152,0321 and 115.44 km2 area. Agriculture is the main economic
activity of Battambang; approx. 74% of the municipal territory (85.6 km2) is
agricultural production.
The population of Battambang generates about 126 t/day (tones per day) of
solid waste. This includes waste from households, institutes, business and
markets, tourism and agro activities. As Battambang undergoes (like the whole
of Cambodia) economic development and faces a related increase of consumption
and consumption behavior, the waste generation will increase over the next years.
The average waste collection is estimated to approximately 80 t/day. This waste
is mainly collected from households, businesses and markets and is disposed
at the landfill of Battambang. About 15 t/day are collected by scavengers and
recycled by junk shops. About 30 t/day remain uncollected and are disposed
in an uncontrolled and hazardous manner. In Battambang two waste collection
companies are operating, CINTRI (8 Sangkats) and Leap Lim Company (2
9
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Sangkats).
As a result the landfill of Battambang is the main place for disposal of solid waste
in Battambang. COMPED has conducted several analysis of the waste composition
and found out that the waste comprises a high share of organic waste (about
70%). The remainder is mainly composed of plastic waste (15-20%), paper and
glass. In particular the waste collected at local markets is composed of high
amounts of organic waste.

Households
Clinics
Schools
Pagoda

Enterprises

Households

Agriculture

Tourism

Waste Generation
(130 Mg/day)

Communities

Households

Vendors

Markets
Vendors

Waste
Flow

Battambang municipal landfill (8ha): Open
dump, open burning, no liner and so on

Uncontrolled disposal (water streams,
public streets, or buries at back yard and
0.1% open burning)

Waste
collection
62%

Compost
recycling and
animal feed 8%

Uncollected
Waste
19%

Recycable
waste
12%

Compost markets
(cropping: Plantation and gardening)

Junk shops and export
to VN or Thailand

Situation of waste production and disposition in the urban area of Battambang
(own illustration)

10

A Case of Participatory Legislative Drafting at Commune Level

2 THE PROCESS OF DRAFTING THE Deika ON SWM IN
BATTAMBANG
The pilot project to draft the Deika on Solid Waste Management (SWM) in
Battambang started in November 2016 and ended in May 2017. Below are the
steps taken to successfully draft the Deika on SWM in Battambang. The whole
process was facilitated by a coordination team consisting of KAS, LotusConsulting,
COMPED, NLC and the Department of Beautification and Solid Waste Management
of the Municipality of BTB.
1. Identify Need of New Deika
- Conduct Baseline study
- Create Working Groups
- Validate the main problems and related objectives

2. Drafting the Deika
- Kick off the Deika drafting in the Working Groups
- Hold mid-term Workshop
- Revise and finalize the Deika

3. Submit Deika for Review and Consultations
- Submit the drafted Deika to different committees for review

2.1 Identifying the Need of a New Deika
1. Baseline Study2
The baseline study had been conducted by the local NGO COMPED, who has been
working in the field of waste management in Cambodia for more than 15 years.
Part of the baseline study had been field visits to the landfill of Battambang, junk
shops, the city hall, communes and Sangkats as well as meetings with all related
stakeholders in order to better understand the challenges, needs and the current
status. Among the main problems has been the conflict line between citizens, who
don’t want to pay a higher waste fee, and the service provider.
The citizens blamed the service provider to not regularly collecting the waste.
On the other hand, the baseline study could shed light on the situation of the
service provider and the financial, human resource and technical shortcomings.
2

Title of the baseline study: “Waste Management Situation in the City of Battambang” to Support in the
Development of a Waste Statute for the City of Battambang. It is available upon request at KAS Cambodia.
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Moreover, the baseline study provided an overview over the legal setting, specific
waste generation as well as risks related to the project implementation.

Open and honest communication is indispensable to get
a realistic understanding of the whole situation. Regular
meetings, which are well-prepared and transparent, are very
important. Such meetings have to focus on reliable information
and analysis of the realistic data. All related stakeholders
should be involved in the meetings.

2. Creation of Working Groups
A Technical Working Group (TWG) for SWM was already existing within the
Municipality of Battambang. The TWG offered a good basis for the execution of
the project.
This working group was composed of members of the provincial administration
(Department of Environment and Department of Finance), members of the
Municipal Council, members of the Municipal Committee for Women’s Affairs and
the Technical Committee for Environmental Affairs, the Municipal Governor and
his representatives, the Office of Municipal Beautification and Waste Management,
Representatives of the Sangkats and Village Chiefs and other Municipal departments
(see below).
Eventually the TWG was the main responsible committee to draft the Deika. In
order to effectively work on the content, the TWG was divided in sub working
groups (SWG, see next step). The main task of the TWG was to draft a Deika
in a participatory manner, which serves the citizens of Battambang and legally
determines objectives, responsibilities, duties and next steps for the short and
long-term activities in SWM in Battambang.

3. Validation of Baseline Study’s Findings
The common formulation, discussion and validation of the main problems was
the next step. In order to do so, an inception workshop was organized at the
City Hall of Battambang. In order to create a high level of ownership among all
involved stakeholders and the population, a participatory approach was chosen.
The local institutional framework, the socio-economic conditions as well as
technical requirements of the waste management system in Battambang had
been discussed by all stakeholders as basis for the process of developing a waste
statute (Deika) for Battambang during the upcoming activities.
The inception workshop had the following main purposes:
 Introduction of all stakeholders
 Introduction and discussion of the need of a Deika
 Overview waste situation and regional best practice
 Participatory validate the main problems, and
 Defining next steps and Working Groups
12
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Participants and members of working groups had been:

















Governor of Battambang
Deputy of governor of Battambang
Admin director
Department of Environment
Department of Economic and Finance
Department of Tourism
Department of Health
Department of education youth and sport
Office of city beautification and waste management
Provincial association of MD and CS council
Chief of Sangkat
Private companies Cintri and Leap Lim
National League of Communes and Sangkats
Konrad-Adenauer-Stiftung Cambodia
LotusConsulting
COMPED

The picture shows participants validating diverse
problems related to solid waste management.

The picture shows participants adding additional
points to to work of the previous group.

2.2 Drafting the Deika
Once the problems were validated through the consultation with relevant
stakeholders during the inception workshop and different strategies have been
discussed, the WGs started drafting the Deika by following the steps below:

1. Kick-off the drafting of the Deika in the Working Groups
As each of the TWG members had different interests, experiences and ideas, the
TWG was divided into sub-working groups (SWG). These groups just focused
on specific aspects of the legal text and discussed realistic scenarios on how to
improve them.
SWG 1 – General outline, management, local council (technical experts):
(Cintri, Sangkat governors or representatives, Office of City Beautification and
Waste Management, City council, others)
13
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General Outline of Deika
Legal requirements
Technical improvements
Recycling
Resource recovery
Hazardous waste
Hospital waste
Further steps and implementation

SWG 2 – Fee setting and collection service:
(Regulations, Economy and Finance: Financial Dpt, Environmental Dpt, Cintri, Leap
Lim, Office of Municipal Administration and Waste Management, Representatives
of Sangkats)








Improvement of collection and transport system
Improvement of curbside collection system
Planning of collection tours, frequency
Analysis of financial needs
Adaption of regulations
Re-financing
Adaption of fee system

SWG 3 – Promotion and awareness raising:
(Deputy governor, Office of Municipal Administration and Waste Management,
Sangkat representatives, Department of Environment, Representatives of
Committee of Children’s and Women’s Affairs, others)







Problem identification
Suggestions for improvement
Awareness raising for health, urban hygiene, environment
Contact to citizens and communication with citizens
Education in schools, pagodas, universities
Enhance willingness to pay

SWG 4 – Waste separation, recycling, dumpsite management
(Office of Municipal Administration and Waste Management, Sangkat
representatives, Leap Lim, Sangkat council members, others)






Special requirements for businesses and public institutions, big consumers
Implementation of separation system
Curbside collection and decentralised bring system in remote areas
Inclusion of informal recycling sector (wastepickers)
Minimum standards for management of dumpsite

2. Mid-term Workshop
In order to monitor the results of the sub working groups a mid-term workshop
was organized. The local institutional framework, the socio-economic conditions as
well as technical requirements of the waste management system in Battambang
were already discussed intensively by the stakeholders.
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The main purposes of the mid-term workshop were:
 The discussion of the implementation of the Deika
 The evaluation of realistic possibilities to introduce a system for waste
separation and a better landfill management
 The discussion of the achieved results (the draft version of the Deika)
 The definition of further steps for fine-tuning and finalization of the Deika
until end of March 2017

3. Revision and finalization of the Deika
After discussing open questions, legal terms and additional ideas at the midterm workshop, the work of the SWG 1 continued. The focus laid on the revision
and finalization of the Deika text in order to release the Deika into the enacting
process.
The board of the municipal governor, which consists of key staff of the different
municipal departments, and the Office of City Beautification and Waste Management
has been closely involved in this process.

4. Main results of the Deika for the institutional level –
Responsibilities of the TWG
One of the main results formulated in the Deika, is the formation of a TWG, whose
main responsibility would be the continuous development of the SWM system for
BTB in the next decade and beyond:
 Determine the waste separation system at the source in the economic and
social strategy, especially organic waste and plastic waste.
 Inform people who live in the target area about the importance of waste
separation
 Promote the benefit of waste separation to people to encourage them to
participate with high responsibility
 Coordinate and give advice to people about how to separate their waste
 Inform waste collectors and people who live near a landfill about the impact
of burning at the landfill
 Create a pilot project and determine the appropriate solution for extinguishing
a fire at the landfill and improve the landfill
 Promote the benefit of emission, keeping, separation, collection and waste
treatment to people in heritage site to encourage them to participate with
high responsibility
 Enforce the activities of waste separation at the source in heritage site.
 Coordinate and provide technical advice on law enforcement strategies in
waste management to the people in heritage site
 Collect and record data about waste which is generated in Battambang
City for monitoring and reporting on Short-Life Climate Pollution (SLCP)
reduction
 Accounting on Short-Life Climate Pollution (SLCP) emission according to
the amount of waste that had been recorded
 Analyse and evaluate on Short-Life Climate Pollution (SLCP) emission
reduction
15
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 Save the calculated data to compare them before and after the project
 Report on the results from each stage

2.3 Submit Deika for Review and Consultation
In order to become and effective law for BTB, the Deika had to be submitted to the
legal bodies on municipal and provincial level. The process of submission, review,
consultation, and final approval is specified in the national law of Cambodia.
Please refer to sub-decree No. 286 for further legal details.
In Battambang the process of submission, reviews, consultations and final
approval practically followed the below described steps:
After revising and editing the drafted Deika, the TWG submitted the drafted
Deika to the Technical Facilitation Committee and the Committee for Women’s
and Children’s Affairs for consultation. This step was required before submission
of the Deika to the Board of Governors (BoG).
Then the BoG prepared a further checking and consultation meeting on the drafted
Deika. The WG adopted the Deika according to the recommendations of the BoG
and both committees before submitting the Deika to the Municipal Council for
revision and approval.
After reception of the drafted Deika, the Municipal Council President prepared a
final revision and approval meeting, which was the last step before the BoG had
the approval to initiate with the further steps on the provincial level. In this case
the revised and approved Deika was submitted to the Provincial Administration to
get advice and check the legality of the Deika.
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When receiving recommendations from the Provincial Administration, the BoG
needs to revise the first approved version of the Deika and then re-submit it
to the Municipal Council again for the last approval step, before the Deika can
eventually become effective law in BTB.

Currently the Deika is waiting for the final approval at the provincial level.
(Status 15.06.2017).
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Tip: Each project has its own distinguishing characteristics and
has to be in line with the project environment. We recommend
reflecting different scenarios in a focal group, including the
main drivers, the possible project steps. Each step contains
its own challenges, risks, problems, stakeholder settings and
objectives. The better you prepare each step, the smoother it
will be to pass through successfully. In short, success has to
be organized!

The picture shows participants of the dissemination workshop on the Deika Development
(June 30, 2017). The dissemination workshop focused on the Deika development for solid
waste management on commune level and functioned as a platform to inform about the recent
drafting process in the Municipality of Battambang and to share experiences among other
Communes, Districts and Sangkats.
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3 OUTLOOK ─ NEXT STEPS
According to sub-decree 113, the Municipality is by law responsible for SWM. Beside
the need for a strong implementation and capacity building, this responsibility
comes with a significant freedom to create its own most appropriate system for
SWM.
The municipality is entitled to organise SWM
a. completely self-dependent or
b. in partnership with the private sector – public private
partnerships (PPP) or
c. fully subcontract SWM to the private sector,
including the possibility to international tendering. All
possibilities should be evaluated.

The following steps are recommendations for the future development of SWM in
BTB. They are all directly derived from the Deika. This means, the implementation
of these steps will be possible without legal problems, as they are legally supported
by the Deika.
The steps describe a timeframe from now on until 2030, depending on the available
resources (staff and budget) and capacities of the administrative bodies.
Gain Control over SWM

Strong
implementation

 Fee collection in hand
of Municipality

 Sweet: Awareness
raising and education

 Communication
strategy

 Creation of own
budget

 Sweet: Incentives for
best practice activities

 AIDA and KISS

 Strongly reinforce the
municipal capacity

 Sour: Law
enfocrcement

 Short-term contract
with service provider
(PPP) or International
tendering

 Sour: Punishment of
violations against the
Deika

 Monitoring
mechanisms
 Complete data
collection and analysis

Awareness Rasing and
Public Management

 Green City
Ambassadors
 Plastic-free public
sector
 Clean city awards
 Cooperation with
NGOs
 Cambodia Cleanup
Website (available
upon 24.08.2017)

3.1 Gain full control over SWM in BTB
To effectively and efficiently work on the improvements related to solid waste
management, it is important to (re-)gain full control over solid waste management.
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That means that the Municipality needs:
qualified data,
control mechanisms to monitor the service provider,
a strategy what to do next,
clear communication tools and
clear responsibilities.

In other words, use all the tools and legal possibilities to implement the Deika
step-by-step, even if most of the legal aspects will require new administrative
processes and new clear responsibilities.
This also applies for the collection of fees. Only when the municipality controls the
revenues, it can control, distribute and sanction according to the steps described
in the sub-decree 113 and the Deika.

Recommendations
1. Fee Collection through Municipality and Creation of
Municipal Budget
The transparent collection of fees for solid waste management is the most critical
point. A solid budget is absolutely vital to innovate and create a comprehensive
system.
At the moment, the money is collected by Cintri and it is not known how much
money is available to improve the system. Detailed information about how Cintri
uses the money for innovations, investments or improvements is not available.
If the Municipality of Battambang intends to set up a proper waste management
system, then the fee collection must be in the hand of the Municipality. The future
development of SWM is only possible with full knowledge of all financial data.
This requires extensive data collection and analysis in BTB. After the analysis of
financial data and realistic costs for the current system, further negotiations, for
instance with the electricity provider, water provider, or others, must be led by the
Municipality and possibilities for a new fee collection system need to be discussed.
All the costs for the collection and disposal must be analysed. A full, very detailed
financial report of the service provider is necessary.
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Ideas for the practical implementation in the near
future:
Development of a smartphone application for the collection
of fees. The app should be suitable for different forms of the
fee collection such as household-to-household, real-time
online payment, banc-tranfer and others in order to suit to
different conditions of the population.
The app can be used to control the fee collection. It can
be connected in real-time to a central data-bank for the
management of the SWM system. For instance, all users can
be displayed on a map, as well as their status of payment.
Equally complaints, violations, penalties and many other
topics can be managed with such an app.
A real-time display on a map can allow immediate access
to important data. Parts of the data can be made accessible
to the public, which would be an excellent tool to show
transparency.
Recommendation:
The data basis for such an app must be extensive and solid.
It is recommended to set up such an app and the required
data-bank on the basis of as modern geographic information
system (GIS). A GIS is a powerful management tool for all
infrastructure systems and can profoundly improve the local
administration.

2. New Short-term Contracts with Public Service Provider International Tendering – Public Private Partnership
According to the Sub-decree 113 a renegotiation of all contracts with service
providers are required. Only transitional contracts should be made with max. 3
years runtime. Fees for the service must be based on realistic calculations.
In order to do such calculations, the data must be gained and analysed throughout
such a 3-year period. In the meantime, the old fee system can be followed and
improved until a new fee setting is developed based on realistic values.
The data collection must include:
 collection and analysis of demographic data, such as population development,
population density, age and gender, economic situation, employment rates,
etc
 collection and analysis of technical data, such as coverage rates (area),
connection rates and collection frequency, collection points, actual service
rate, fee collection rate
 collection and analysis of technical equipment (number of trucks, workshop,
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buildings, material, waste bins and collection points, tools etc) including
needs for material and consumption of gasoline and other consumer goods
 collection and analysis of data about the available staff: (drivers, skilled
and unskilled workers, technicians, administration, management)
 collection and analysis of financial data, including all income (e.g. fees,
penalties, grants and loans) and all expenses (salaries, running costs, fixed
costs, such as capital costs, interest, etc)
After the data collection and analysis different variations of the system can be
examined and the costs for the future development of the SWM system can be
calculated. Such an analysis is extensive and requires qualified staff and possibly
the support from experienced experts. Please refer to the examples given in the
following screenshots.

Input parameter of all SWM variations - Collection and TRANSPORT
Duration of Usage
tractor
trailer for tractor
transport trucks (second-hand)

DoU in years

Interest rates

8

real interest rate i

10

increasing rates r

3,00%

p.a.

0,00%

p.a.

5

re-investment cost rIC

transport trucks (new)

10

re-investment cost rIC

waste compaction truck

12

salaries

0,00%

p.a.

recyclables collection truck

12

maintenance costs

0,00%

p.a.

0,00%

p.a.

public waste container

5

waste container

8

transport vehicle
consumer costs transport vehicle
fuel

Annual change of investement costs

+%/-%

oil

collection and transport vehicles

0,00%

running costs transport vehicle

0,00%

p.a.

technical equipment

0,00%

administrative costs

0,00%

p.a.

Annual change of running costs

+%/-%

running costs

0,00%

Service-area

Number

inhabitants

6000

real estate

1000

waste container

1000

Example: 1. Analysis of costs over the system lifetime:
Here Input parameters for collection and transport ONLY as part of an extensive analysis
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other tax (if applicable)

Maintenance costs

416

420

Example: 2. Screenshot of a spreadsheet suitable for a complete financial analysis of SWM
(dynamic cost comparison) of one possible variation:
“Curbside collection with compactor truck and transport to dumpsite”

Administrative costs

Costs Capacity Development

500

600

for user, service company, municipality

20% of vehicle costs, running costs and salary

2 Liter / 1000 km

consumption 13,0 Liter/100 km

4 monthly salary CGr. 432

4 monthly salary CGr. 431

incl. additional labour (due to vacation, illness)

15% of investment costs CGr. 411

10% of investment costs CGr. 413

CGr. 413

uner 1500 cm3

CGr. 411

Annual values (cost persent values, accumulated) for collection and transport

SUM

engine oil (per liter)

440

fuel (per liter)

434

441

voluntary incidential labour costs service worker

Running costs for vehicles

433

442

annual salary of service worker

voluntary incidential labour costs driver

432

annual salary of driver

comsumer tax (if applicable)

414

415

431

VAT (10%) + Import (5%)

413

staff cost of transport

annual taxes

compaction truck, 30m3, new

412

430

KIA - Bongo small truck, second-hand

411

annual maintenance costs vehicles, second-hand

Costs for transport vehicles

410

annual maintenance costs vehicles, new

15% of investment cost CGr. 313

Collection and Transport

400

421

incl. delivery costs

container (reserve)

422

60 Liter

container (different waste stream)

302

303

60 Liter, 15% of complete amount

100 Liter

container (mixed)

301

10% of investment cost CGr. 201

maintenance cost

foundations (if applicable)

202

Collection points

waste bins - preparation of public area

201

300

Waste bins private households

200

for user

10% of investment costs

Remark

203

planning, evaluation, studies etc.

costs Capacity Development

102

Planning and education

Position

101

100

CGr.

Unit
Price

Number/
amount
Investment

Running
costs
investment
costs (riel)

evaluated
timeframe
ND

40 years
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Important note:
Such an analysis is needed to be able to make decisions
regarding the further development of the SWM system.
Decisions should always be made on the basis of an
evaluation of financial, environmental and socio-economic
influences.
It is therefore very important for Cambodia, that the
local administration will be capable to undertake complex
analysis in order to manage any sustainable progress in the
field of infrastructure development. Without such capacity
within the administration and without the (urgently needed)
improvement of public infrastructure systems, the further
development of contemporary solid waste management in
Cambodia will be very difficult.

The evaluation will be an important part of contractual negotiation between the
municipality and potential service providers, but equally an important source of
information for any political decision-making.
Contract negotiations with potential service providers
All related stakeholders, especially commune councillors, should be informed
about contract details. They should be equally about the further necessities for
the adaption of the current Deika and related laws as well as detailed information
about the current functioning of the SWM system.
Key issues regarding the contract:
 Transitional period of 3 years: In these 3 years, the service provider must
clearly prove, that he is capable to manage the system.
 The service provider must provide an investment plan for the future. A
vision for innovation! This includes:
àà Detailed business plan
àà Detailed financial plan, including all investments, running costs,
depreciation, other capital costs such as. Loans, grants, interest and
others
àà Activities needed to fulfil the needs of the Municipality of BTB
àà Long-term financial and technical planning steps

Only if the service provider is capable to deliver the abovedescribed steps, the Municipality should consider an extension
of the contract!
Otherwise an international tendering for SWM in BTB should
be prepared.
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3. Proper Preparation and Facilitation of Meetings
During the project time, the stakeholders met regularly to discuss the content of
the Deika. It is important to keep this spirit alive and use the existing working
groups to work on the implementation. The meetings should follow a clear
schedule, agenda and guide. Each member should be aware of his/her duties and
rights.
In this sense, tasks, duties and rights must be clearly communicated. They are
outlined in the Deika Chapter 2. The guide should include resolution mechanisms
as well as accountability obligations.
The agendas should be distributed at least two weeks before the meetings:
 Roles and duties must be clearly defined and communicated (organigram,
one pager)
 Set up communication guidelines in accordance with key principles like
participation, transparency, effectiveness and efficiency (guideline)
 Determine meetings for the first year
 Determine report frequency for the first year

4. Set-up Monitoring Mechanisms
Violations of the Deika must be documented properly and transparently. In order
to do so, it is necessary to set up documentation guidelines. Further on a data
bank for the recording of violations against the Deika and related problems with
its implementation should be established.
Reporting obligations (e.g. by the service providers or other stakeholders) should
be enforced as well. Each stakeholder must be obliged to inform other stakeholders
about activities, challenges and further steps with regard to the implementation
of the Deika and the improvement of the SWM system in BTB.

5. Collection of data about Solid Waste Management
The service provider should be obliged to provide data to the Municipality and
Working Groups about the daily collected waste amount, the composition of the
waste, coverage of service areas, routing of collection and collection times.
This data is needed to compare figures and interpret trends concerning the
development and functioning of the system. Universities and experts can be
included in the data collection, interpretation and the management of the process.

3.2 Strong implementation - Sweet and Sour
Sweet
Start with an intensive awareness raising campaign, which shows the benefits of a
good working SWM. The intention of the Deika must be made clear to the citizens,
but equally to all other stakeholders as well. If people follow the Deika they will
get the benefit of a significantly improved public health, a clean environment and
possibly direct personal incentives as described in the Deika.
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Use green ambassadors, motivated young people, and interfaces to spread the
content of the Deika. Green ambassadors can explain the negative consequences
of illegal open dumping and illegal burning of waste to people / companies /
organisations. Communication with anyone, who is not following the Deika should
be established in the first place.
Sour
Enforce the law, without any exception. If people understand that the Deika is not
just some paper, but that the enforcement will hurt (penalties, etc.). Only then
the citizens will change their behaviour.

For example:
If a market does not provide separated waste, the market
has to be punished (repeatedly if necessary).
If the dumpsite operator does not stop the burning of the
dumpsite, it has to be punished (repeatedly if necessary).

3.3 Awareness Campaigns
Local authorities and working group members are obliged to raise the awareness
of the citizens. The intention hereby is to inform the citizens about the three R
(reduce, reuse, recycle) approach and the implementation of the new Deika.

Recommendations
Develop a communication plan according to key marketing principles:
AIDA (Attention > Interest > Desire > Action) and KISS (keep it short and
simple).
Beforehand it is recommended to analyse the specific situations in Commune /
Sangkats, schools, markets, households, the related problems and experiences.
All stakeholders should be actively involved.
Possible Strategies:
 Recruit Green City Ambassadors to raise awareness in schools, universities,
pagodas, Sangkats, markets etc):
1. Define tasks like awareness raising, documentation, assistance, material,
schedule, target group and trainings
2. Set up a recruitment strategy
3. Set up trainings for the Green City Ambassadors (one day workshop)
 Plastic-free restaurants etc promoted by a Best Practice Award (Green City
25
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Ambassadors can promote this endeavours)
Plastic-free public sector (Green City Ambassadors can promote this
endeavours)
School (Green City Ambassadors can promote this endeavours): e.g. Zero
Emission Competition
Sangkat Competition: Clean Sangkat Award
Best Practice Sharing
Provide more bins on public places and inform the citizens about how to use
them (posters)
Work closely with local NGOs, such as Plastic-Free Cambodia and other
active organisations in SWM

A Case of Participatory Legislative Drafting at Commune Level

4 CONCLUSION
The Deika is a first step towards common drafting of regulations on the commune
level as well as a first step towards regulatory measures to tackle the issue of
solid waste. Based on the project experience, it can be concluded that there is a
high level of interest among the stakeholders to cooperate in a more participatory
manner.
The Deika is an important guideline for the Municipality of Battambang and
includes requirement for short-term measures and equally provides the basis for
the long-term development of the SWM sector in the city.
It describes and defines the roles of all involved stakeholders. At the same time it
offers a legal framework for all citizens, including their legal rights and obligations.
In order to achieve a realistic implementation of the Deika, permanent and regular
communication mechanisms have to be established and administrative reforms
need to be conducted. The Deika has been drafted in a way, which will allow the
City of Battambang to gradually evolve to a modern SWM within its own capacity
and without the need for external support.
It is therefore recommended to go small but well controlled steps, instead of
aiming for great leaps, which leave stakeholders behind. All stakeholders can
make valuable contributions and contribute to the common vision, provided that
they are included, informed and heard.
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5 REFERENCES AND FURTHER INFORMATION
Sources of Local Data on SWM
Prior to the drafting process of the Deika, an assessment of the current situation of
SWM in Battambang has been carried out by COMPED on behalf of KAS Cambodia.
The local NGPO COMPED more than 15 years of experience on the SWM sector in
Cambodia and has been involved in many research activities in this field: www.
comped-cam.org.
The report title is: “Waste Management Situation in the City of Battambang” to
Support in the Development of a Waste Statute for the City of Battambang.
The report has been submitted to KAS in January 2017 and is available upon
request.

Bibliography and Legal Documents
Inter-ministry circular on implementation sub-decree on urban waste management,
No 1070 SorChoNor BS, dated on 12 November 2015 of Ministry of Interior and
Ministry of Environment;
Inter-Ministerial Proclamation No. 1411 SorChorNor B.S. dated on 16 December
2016 on Functional Implementation of Garbage and Urban Solid Waste Management
Sub-decree No. 113 RNKr.BK dated on 27 August 2015 On Urban Waste
Management;
Sub-decree No. 286 RNKr.BK dated on 18 November 2014 On Procedures for the
Preparation, the Modification and Cancellation of Deika Capital Council, Provincial
Council, Municipal Council and District Councils;
Technical Guideline on Garbage and Urban Solid Waste Management of Ministry
of Environment 2016
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