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និង

បេច�កេទសែដលកំ ពុងអនុ វត�ន៍កុ�ងករងអភិវឌ្ឍន្របកេដចិរភាេនតំបន់អសុបា៉សុីហ�ិ។ េនឆា�ំ ២០០៩

និង ២០១១ វ ិទ្យោស IGES ទទួលបាថវ ិកពី វ ិទ្យោស APN តរយៈកម�វ ិធី APN CAPaABLE ស្រមាអនុ

វត�គេ្រម កផ្សពផ្សពីករងទយក្របេយាជសំណល់សរីរង ្របកេដនិរន�រភា េដ ម្បសុវត�ិភា
អហរូបត� ជីវៈថាមព និងករពកែ្រប្របអកសធ េន្របេទកម�ុជ ឡា និងៃថឡង់ដ៍។ កសហ

កពហុភាគ ក�ុងកអនុ វត�ន៍គេ្រម ក�ុងបំ ណងផ្ព�ផ្ស កេ្រប្របបេច�កេទសបែម�ងសំណល់សរីរងេទ

ជចំ ណីសត� ឬថាមព ែដលមិនប៉ះពលដល់បរិស� និងកែ្រប្របអកសធ េន្របេទកម�ុជ ឡាវ

និងៃថឡង់ដ៍។

ក�ុងក្រគប់្រសំណល់សរីរងទី្រក�េនក�ុង្របេទសិក្ទំបីេនះ

េគេឃញថ

ក្រគប់្រ

សំណល់សរីរងទី្រក� មានស�នភាពធ�ន់ ជាងករ្រគប់សំណល់សរីរង�ពវ ិស័យកសិកម� ក�ុងេពលែដល

ស�នភាព និងយន�្រគប់្រសំណល់រ ឹងមានកផា�ស់ប�ូេ្រច។ ដូ េច�ះេហយ បានគំនិ តផ�ួចេផ�មផ្សព�ផយ

ជាកែស� ង េនត្របេទនិមួយៗ

ិ ្ទយក្របេយាជពី
េដ ម្ប ជំ រុ ញ ឲ្មាកអនុ វត� នូ វបេច� ក វ ទ

សំ ណ ល់សរីរងេនះ្របសូេឡ ង ។ តរយៈកផ្សព�ផ្សោយ គឺេផ�មេចញពីគំនិ តែចករ ំែលកនូ វបទពិ េសធន
និងេមេរៀនែដលបាេកតមាេឡងេន្របេទៃថឡង់ដ៍ េទឲ្្របេទជិតខដៃទេទៀត។
េនក�ុងរបាយករ េនះ អ�កនិពន�បាេធ�កអធិប្ប និងវ ិភាអំពីស�នភករង្រគប់្រសំណល់

សរីរងទី្រក�េនកម�ុជ តរយៈកចុ ះេធ�វ ិភាេននឹងកែន�ង សមា�ជមួយនឹ ងអ�កពក់ព័នេនមូ លដ ន ្រព

ទំអជា�ថា�កជាត និងមូ លដ� ស�ប័ឯកជន និងអង�កមិនែមនរដ�ភិល។ ម្យោវ ិញេទៀត អ�កនិពន�បា
បង�ពីបេច�កេទស

ស្រមាទ្របេយាជពីសំណល់សរីរង� ែដបាអនុ វត�

និងទទួលេជាគជ័េន

្របេទជិតខ និង្របេទកំ ពុងអភិវឌ្ឍនេផ្សងេទៀេនតំបន់អសុី។ េសចក�អធិ ប្បចុ ងេ្រក គឺកគិតគូ ពី
លក�ខណ�ក�ុងតំបន់ េមេរៀនជបទពិេសធនពី្របេទដៃទ និងកវ ិភាពីបេច�កេទសណខ�ះ ែដលសម�សប និង
អយកមកអនុ វតេ� ន្របេទកម�ុជបាន ជារួម  កេ្រជសេរយកបេច�កេទសេដយមករពិចរណ

ល�ិតល�ន់ និងករអនុវត�នបាន្រតឹម្រត�វ គឺជាកត េដ ម្បេអករអនុត�នគេ្រមរបស់អជា�មូលដ�ៃន
្របេទកម�ុជទទួលបាេជាគជ័ ។
ខ�ំុ សូ ម ជូ ន ពរ  អ� ក េរៀបេរៀងមគ�ុ េទ� ស ក៍ េនះេឡ ង  និងសង្ឃឹថា អជ ារមូ លដ�ន

ន ិ អ� ក ពក់ព័ន

អ� ក អនុ វត�ន៍ ផា�លទំអស់ មិន្រតឹែត្របេទកម�ុជប៉ុ េណា�េទ េហយែថមទំេន្របេទដៃទេទៀត ែដល

មាស�នភ�សេដៀង្របេទកម�ុជ ក៏អេ្រប្របមគ�ុេទ�សក៍ េនះ ជជំនួយស�រតក�ុងកេធ�េសចក�ីសេ្រម

ចិត�េ្រជសេរយក និងអនុ វតគ
� េ្រមាងយក្របេយាជសំណល់សរីរង្របកេដេជាគជ័យ។

េល Hideyuki Mori
្របធ
Institute for Global Environmental Strategies
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អរម�ក
បច�ុប្បន� េ្រពះរជាណកម�ុជាកអភិវឌ្ឍន៍ និករីកចេ្រមែផ�កេសដក
� ិច� ្រពទំកំ េណន្រប

ពលរដ�  ជពិេសស្របជាពលរែដលរស់កុងទ
� ី ្រក� និងទី ្របជុំជន។ កេក នេឡងចំ នួន្របជាពលរែដលរស់េន

ក�ុងទី្រក� និងទី្របជុំជន កេដសករីកចេ្រមែផ�កឧស្សោហកម(ឧស្សោហូបនីយក) ផ�ល់ឱកឬត្រមវឲ្

្របជាពលរដ� តជនបទ េធ�ចំណា�ស�កេទរស់េនក�ុងទី្រក� និងទី្របជុំជន េធ�េអមាកផា�សទមា�ប

ករស់េនរបស់ខួន
� ។ សំណល់សរីរង ែដលេគធា�ប់ យឲ្ជចំ ណីសត�េនតផ�ះ និងេនសល់ប៉ុនា�ន េគទុ ក

ឲ្វពុកផុ យតធម�ជាត ក�េទជជីមាជីជាតស្រមាគុណភាដី  ែបរជេគេចសំណល់ពវព
កល េតដងទេន� ស�ឹងបឹងបួរ ដងផ�ូវ ដីទំេនរេនក�ុង្រក�ែតម�ង។ សំណល់្របេភេនះជ្របភេ្រគថា�កដល់

សុខភាមនុ ស្្រគបៗរូប បង�ឲ្មាេកតសត�ចៃ្រ និងចម�ងេរ បង�ឲ្មាក�ិនមិនល� បាត់បងេសភណភទី
្រក�។

េនក�ុងបទប��ត�ិៃន្រកសួបរិស�ន ក្រគប់្រសំណល់ទី្រក� ជកតព�កិច� របសរដអ
� ំណាមូ លដ�ន

ក�ុងករ្រគប់្សំណល់

េទះបីជាផ�ល់េសវ្របមូ

ដឹកជ�ូ� ន

និងទុ កដកសំណល់អច្រតបាចុ ះកិច�

សន្បន�េទេអ្រក�មហ៊ុនឯកជក៏ េដ។ ចំ េណាចម្បៗ ែដលក្រគប់្រសំណល់រ ឹងទី ្រក�ង កន�មក
មិនបាេទតបទដ�បរិស�ន េដប�
� ថវ ិក ធនធមនុ ស្េនមាក្រមិ

និងសំខនបំ ផុតកង�ះខ

ទំ នាក់ទនងសធារ។ េន្របេទកម�ុជ ក៏ដូចជេន្របេទកំពុងអភិវឌ្ឍនេនតំបន់អសុី េនិយមយក

សំណល់រ ឹងទី្រក� េទចកេចេនទីលចកសំរែតម�ង ែដលជដំ េណា�សមិនមាចិរភាព។
ប�
� េល សពីេនះេទៀត សំ ណល់ែដល្របមូល
ជសំ ណល់ែដលមិនមាកែញកជមុ ន

ន ិដឹ កជ�ូ � នយកេទចកេចេនទីលចកសំ រម

េនលគាជមួយសំ ណល់សរីរង� សំណលអែកៃច� និ ង

ិ េទៀតទីលចកសំ រជទីលចំ ហ។ សំ ណ ល់សរីរង ជមូ លេហតុ មួយក�ុង
សំ ណល់ដៃទេទៀត មួយវ ញ

ចំ េណាមូ លេហតុ េ្រចេទៀត

ែដលជ្របេភឧស�័នផ�ះក��ក់

េធ�ឲ្មនកែ្រប្របអកសធ

តរយៈកសយភឧស�័នេមត

មានសក�នុកំ េណនកំ េដែផនដីជង២១ដង

េ្រចនជឧស�័នកបូនិក។

េគាបំ ណងចម្បរបស់មគ�ុ េទ�សក៍ គឺ ស្រមាជជំ នួយមូ លដ�ន ស្រមាប់ អ េខត�  ្រក�ង េធ� េសចក�ី

សេ្រមចិ ត� េអបា្រតឹម្រត េ្រជយកមេធ្យោបាយ្រគបសំណល់សរីរង ែដលមិន្រតឹមែជួយេធ�េអ

ក្រគប់្រសំណល់បាល�េនាះេ ែថមទំផ�ល់នូវសន�ិសុខេស្ប�ងន ិងថាម និងករពរបរិស

មគ�ុ

េទ�សក៍ េនះ ក៏សង្ឃឹមថានឹងអចជួយកេរៀបចំែផនកយុទ�ស�ស ៣R (កត់បន�យ េ្រប្រេឡងវ ិញ និង
ែកៃច�) ករកបន�យបែ្រមប្រមអកសធាតុ ករកតភា្រកី្រក ្រពមសន�ិសុខេស្ប�ង

និងថា

ល។
ខ�ំុសូមជូនពរដល់ អជា� េខត�  ្រក�ង ែដលមាភារកិច� បំ េពញករង្រគប់្រសំណល់រ ឹងទី្រក�ង និ

សង្ឃឹថា មគ�ុេទ�សកេនះជបច�័យ ជួយែផ�កស�រត ស្រមាេធ�េសចក�ីសេ្រមចិត� េ្រជយកមេធ្យោ េល
ករង្រគប់្រសំណល់សរីរង

ទយក្របេយាជពីសំណល់សរីរង� េដម្សន�ិសុខេស្ប�

ចំ ែណកទប់ស�តបែ្រមប្រលអកសធ ។
េលក េ គឹមេហង 
នាយកអង�កែកៃច�សំរម និកសិក្េនកម�ុជ

iii

និងចូ លរួម

េសចក�ីែថ�ងអំណរគុណ
អ�កនិពន�មាេសចក�ីេសមនសរីករ សូមែថ�ងអំ ណរគុ ណយា៉្រជាលេចំ េព Asia-Pacific Network
for Global Change Research (APN) ែដលបាផ�ល់នូ វកគាំ្ហិរ�� វត�ុ េរៀបចំនូវេសៀវេភ "មគ�ុេទ�សក៍ស្រមាជ

ជំនួយស�រតក�ុងកេធ�េសចក�ីសេ្រមចិត� េ្រជសេរនិងអនុ វត� គេ្រមទយក្របេយាជពីសំណល់សរីរង

េន្របេទកម�ុជ" តរយៈកម�វ ិធី APN Capable Programme ២០០៩ - ២០១០។ េយងទំអស់គាក៏សូមែថ�ង

អំ ណរគុណយា៉្រជាលេចំ េព្រកសួបរិស�ជប៉ុន (Mnistry of Environment Japan –MOEJ) ែដលបាផ�ល់
កគាំ្ឧបត�ម�ថវ ិកក�ុងករបកែ្របស្រម�លជាភាសែខេបាះពុមផ្សេសៀវេភមគ�ុេទ�សក៍េនះេឡង។
អ�កនិពន�សូមែថ�ងអំ ណរគុណចំ េពបណិ� ត Magnus Bengtsson (IGES) េល Surya Chandak (UNEP.IETC)
ែដលបានផ�លរលកគាំ្រទ នផ�ល់មតិេយាបលដ៏មាសរ្របេយា េនក�ុងកេរៀបចំនូវជំ ហដំបូង។ េយង

ក៏សូមែថ�ងអំ ណរគុ ណយា៉្រជាលេផងែដរដល់ ្រកសួបរិស� ៃន្រពះរជាណកម�ុជ និងសរ

ធានភ�ំេពញ ែដលបាផ�ល់នូ វមតិេយាបលយា៉មាតៃម� ចំ េពកែកលំអេសៀវេភមគ�ុេទ�សក៍េនះ។

ច្បោេដម ៃនេសៀវេភមគ�ុេទ�សក៍េនះ ្រត�បាេរៀបេរៀងជភាអង់េគ�ស និង្រត�បាបកែ្រស្រម� ជ

ភាែខ�រ េដេល េជា គឹមេហ េដម្បផល់
� លទ�ភាង�ស�លដល់ម�ន�ី អជា�មូលដ� និងអ�កពក

ព័ន� អេ្រប្របបា េនក�ុង្រពះរជាណកម�ុជា េលក េជា គឹមេហក៏សូមអភ័យេទផងែដរ ្រសិន

េបកបកែ្រ ស្រម�េនះ មានូ វកំហុសឆ�ង ែដលមិនបាគិតទុ កជមុ ន  េនក�ុងេសៀវេភមគ�ុេទ�សក៍ជភា
ែខ�រេនះ។

េយងសូមស�គមនយា៉េសមនសរីករយ

នូរលមតិរិះគន់ក�ុងន័យស�បនា នសូមេផម
� កកន

អសយដខងេ្រក
ៃថ�ទី ២៦ ែខតុ ល ឆា�២០១១

្រក�ករងនិពន�៖

•

កផ�លេ់ យាបល និងទស្សន ជភាអង់េគ�ស
េដបណិ � ត Janya Sang-Arun (sang-arun@iges.or.jp or janyasan@gmail.com)

•

កផ�លេ់ យាបល និងទស្សន ជភាែខ�រ និ ងអង់េគ�ស
េដេល េជ គឹ មេហង (heng@comped-cam.org)
ទូ រស័ពៃ� ដៈ ០១២៨៤២៣៨៧

iv

េសចក�ីសេង�ប
កម�ុជជ្របេទ ែដលមាកអភិវឌ្ឍនតិចតួច កំ ពុងែតជួប្របទេទនឹងប�
� លំហូរ្របជាពលរ ពី

ជនបទចូលមកេនក�ុងទី្រក� េដ ម្បែស�ងរកករងេធ�េដ�សជីវភាព តរយៈកផា�សប�ូរចំ ណង់ចំណូល

ចិតេ� ទតមុ ខទំនិ ញ រេបៀបរស់េន ទី្រក�ងភាវូបនីយ េធ�ឲ្បរិមាសំណល់រ ឹងមាកេកនេឡង។ មួយវ ិញ
េទៀតសមត�ភាអជា�មូលដ�េនមាក្រមិ ្រពទំកង�ះថវ ិកែថមេទៀត េធ�ឲ្ក្រគប់្រសំណល់រ ឹងមិន
បាេធ�េឡង្របកេដចិរភាបរិស�ន េគែតងែតេឃញ ជេ្រមទីលចំហ និងកដុតសំរេដចំ ហ
្រត�បាយកមកេ្រប្រប ក�ុងករង្រគប់្រសំណល់ ែដលជេហតុនាឲ្មាកប៉ះពលបរិសន និងសុខ

ភា្របជាពលរ (ជពិេសស ដល់្របជាពលរែដលជអ�កេរ សេអតច និងអ�កែដលរស់េនែក្បទីលចក

សំរ)។ ឧស�័នផ�ះក��ក់ែដលេកតមាេឡងពីសំណល់ ជមូលេហតុមួយែដលនាឲ្មាកែ្រប្របអក
ធាត និងប៉ះពលដល់សុខុមាលពរបស់្របជាពលរ។ កេរៀបចំករង្រគប្រគសំណល់ឲ្បា្រតឹ្រត� មិន
្រតឹែតអជួយទប់ស�តនូវេហតុប៉ះពលបរិស� បែ្រមប្រមអកសធ និងផលប៉ ះពលដល់សុខភារបស់
្របជាពលរប៉ុ េណា�េទ ែថមទំអផ�ល់ករងឲ្ដល់អ�ក្រកី្ អ�កមិនបាេរៀនសូ្រេ្រ្រជេទៀតផង។
វ ិទ្យោស IGES បាេម លេឃញថ កម�ុជ្រត�វកជំនួយពីអន�រជាត េដ ម្បេដះ�សប�
� ករង

្រគប់្រសំណល់រ ឹងេនះ។ វ ិទ្យោស IGES ជមួយនិងអង�ក COMPED បាសហកគា ផ�ល់េយាបលេល

ករង្រគប់្រសំណល់សរីរង េធ�ជបរិបទមួយេលកងអភិវឌ្ឍន្របកេដនិរន�រភាព េយងបាគិ តនិង
យល់េឃញថ ក្រគប់្រសំណល់សរីរង្របកេដនិរន�រភា អជបច�័យក�ុងចូលរួមក�ុងកម�វ ិធី សន�ិសុខ

េស្ប� និរន�រភាផលិតកម� ្រពមទងត្រម�វកេធ�ឲ្សង�មមួយមាសមាសធាករេបទបំផុត។
េគាលបំណៃនគេ្រម

គឺចូលរួមព្រងឹសមតភ
� ាអជា�មូលដ�

ឲ្យល់សុីជេ្រេទេលប�
�

ករង្រគប់្រសំណល់រ ឹង េដផ្សភា�បប�
� េនះេទនឹ ងប�
� បែ្រមប្រមអសធាតុ េ្រពីេនះគេ្រម
ក៏មាេរៀបចំ មគ�ុេទ�សក៍សីព
� ីកេ្រប្របសំណល់សរីរងេធ�ជធនធា

េដ ម្បចូលរួមក�ុងកម�វ ិធីរក្សន�ិសុខ

េស្ប� និងសន�ិសុខថាមព េដមាបង�ពីបេច�កេទស និងបទពិេសធនេនកម�ុជា

និេន្រេទសជិត

ខ ពិេសស្របេទៃថឡង់ដ៍ ្រពទំបទពិេសធនេនក�ុង្របេទកំ ពុងអភិវឌ្ឍនេនអសុដៃទេទៀត។ សូម

ប�
� ក់ផងែដរថ បេច�កវ ិទ្ែដលបាអនុ វតេ� នេលពិភពេល អមាភាស�គស
�ញ និមិនសម�សប ្រព
ុ

ទំមិនអអនុ វតប
� ាជាទូេេន្រគបទីកែន�ងក�ុង្របេទកំពុងអភិវឌ្ឍនេនះេទ។ ដូ ចេនះេយងក៏បាពិចរ

ែតេលបេច�កវ ិទ្ណ ែដលសម�សប និងអនុ វតេ� នកម�ុជបាន

េដ ម្បេរៀបចំរបាយករ េនះឲ្មា្របេយាជស្រមាអជា�មូ លដ�ន និងថា�កដឹ កនា សកម�ភាមួយ
ចំនួន្រត�បាយកមកអនុ វតក
� ុ�ងគេ្រមាង ដជកសិក្េទេលក្រគប់្រសំណល់រ ឹងេនក�ុងទី្រក�ធំៗចំ នួន

បួន រួមមា្រក�បាត ់ដំប េសៀមរប កំពង់ច និងរជធាភំ េ� ពញ ក�ុងេនាមាកវ ិភាសំណល់ សមា�

ជមួយអ�កពក់ពន� និងសិក្េលទិន�ន័យបាមកពី្របភេផ្សេទៀត។ េលសពីេនះេទេទៀត តលទ�ផលក
វ ិភាគ សមាសធសំណល់

េយងបាគណនឥទ�ិពលៃនករង្រគប់្រសំណល់សរីរង� េលបែ្រមប្រម

អកសធ សន�ិសុខេស្ប�ង និថាមពល

v

តរយៈលទ�ផលៃនកសិក្ បាឲ្ដឹងថា ស�បឯកជនមាតួនាទយា៉សំខនក�ុងករង្របមូ

និងដឹ កជ�ូ� នសំណល់ និងេនក�ុងទី្រក�មួយចំនួន ក�ុងករង្រគប់្រទីលចកសំណល់ែថមេទៀត។ មូ ល

េហតុចម្បគឺ

អជា�មិនអធាមាថវ ិក្រគប់្រគស្រមាករងេនះបន។

សកម�ភា្របមូនិងដឹ ក

ជ�ូ� នសំណល់ពីទី្រក�្រគដណ�ប់ែតេនតំបន់មួយចំនួន ែដល្របជាពលរអបង់តៃម�េសវែតប៉ុ េណា� ែដល

ជាទូេមាចំនួនតិចជា៥០% េលកែលងែតេនរជធាភំ េ� ពញ ែដលវ ិក�យប្រតៃម�េសវ្របមូនិងដឹកជ�ូ� ន

សំណល់េធ�រួមជមួយវ ិក�យប្រេភ�ងអគ�ិសនី។ សំណល់េស�រែតទំអស់ែដល្របមូបាន ្រតបាយកេទចក

េចេនទីលចំ ហ ែដលមាទីតំជតំ បន់លិចទឹក និងមិនមា្របព័នបំពង់ទយកឧស�័នទីលបែម�ងជ
ថាមពយកមកេ្រប្របេឡយ។ េគមិនេឃញមាកែញកសំណល់េន្របភេឡយ េលកែលងែតេនត
ផ�ះមួយចំនួន

មាកែញករក្ទុ កសំណល់េអតចែដលអលក់បា។

ចំ េពកេ្រប្របទយក

្របេយាជពីសំណល់សរីរង� េមាក្រមិទេនេឡយ។ េនទូទំ្របេទកម�ុជមាែត កែន�ងេធ�ជី កំប៉ុស

ពីរកែន�ងគត់ ែដលមាទីតំេនេលទីលចក់សំរ េនភ�ំេពញ (បច�ុប្បន្រត�បាបិទេទវ ិញ េដសអជ
ធរបាផា�សទីតំទីលចកសំរម

និេគាលករ ថ�ីរបស់រដ�ភិប) និងទីតំេនេលទីលចក់សំរ

្រក�បាត់ដំប។ សំណល់សរីរងែដលេគ្របមូយកេទេធ�ចំណីសត�ក៏េនមាក្រមិតិចតួចែដរ។
សំណល់សរីរងែដលេធ�កបំ ែបកតរយៈអវត�មាអុ កសុីែហ្សន បេង�បានូ វឧស�័នេមតន។ ដូេនះ
សំណល់សរីរងមាសក�នុពខ�ស់  ក�ុងកផលិតឧស�័នផ�ះក��ក់។ េយងធា�បបាគណនបរិមាកស
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ជំពូកទី ១
េសចក�ីេផ�ម

1

0

េសច��េផ��ម

1

6

1

េសចក�ីេផ�ម
្របេទកម�ុជមាសណា�ដីជវទំ នាប និមាទីតំភូមិស�សស�ិតេនក�ុងតំបន់អសុភាអេគ�យ៍

េដមាៃផ�្រកសរុបចំនួន  ១៨១.០៣៥គ.ម២ (រូបទី១-១)។ ស�ិតិ្របជាជន ចំ នួន ១៤,៧លនាក់គិត
្រតឹមែខ កក�២០១១ (តរ ១-១)។ ២០% ៃន្របជាសរុប រស់េនក�ុងទី្រក�ង និមាកំ េណនក�ុងមួយឆា�

ចំនួន ៣,២% ក�ុងឆា�២០១០។

ក�ុង្របេទកម�ុជកំ េណនេសដ�កិចស
� ង�មមិនមាសន�ុះខ�ំងក េនាេទ។ េនឆា�២០០៨ ផលទុ នសរុបក�ុង

�ស�កក�ុងមួយឆា�ស្រមាមនុ ស្មា�កៗ (GDP) មាចំនួន ៧៣៩ដុ ល�សហរដ�អេមរិក ។ េបេ្រប�េធៀបេទ

នឹង GDP ឆា�២០០០ មាចំនួនែត ២៨៧ដុ ល�សហរដអ
� េមរិែតប៉ុ េណា�។

រូប 1-1 ែផនទី្របេទសកម�ុ

2

តរ 1-1 ព័ត៌មានមូលដ
សត
�ិ ិ

ព័ត៌មា
ៃផ�្រក

១៨១.០៣៥គ.ម២

ចំនួនេខតរ� ដ�បា

២៤

្របជាជ(ែខកក�ដឆា�ំ២០១១) *

១៤,៧ លននា

ចំនួន�ស�ី

៥១,១៥%

កំ េណន្របពលរដ�

១,៦%

្របពលរដរ� ស់េនក�ុងទី្របជុជន ទី្រក� ក�ុងឆា�ំ

២០,៩%

កំ េណន្របពលរដ�រស់េនក�ុងទី្របជុជន ទី្រក�

៤,៦%

២០០៧

ផលទុនសរុបក�ុង�ស�កក�ុងមួយឆា�ស្រមាមនុ ស្មា�កៗ ៧៣៩ដុល�សហរដ�អេមរិ

ក�ុងឆា�ំ២០០៨

័ របស់ UN ២០១០ និង *CIA ២០១១
* ្របភព ទន�
ិ នយ
េយាតទិន�ន័យកស�ង់មតិរបស់្រកសួែផនកៃន្រពរណច្រកម�ុជាេឆា�២០០៤

ដឹងថ មា្របពលរដច
� ំនួន  ៣៥% រស់េនេ្រកបនាត់្រក្រក

បាឲ្

និមា្របពលរដ� ២០% មិនបាទទួល

អហ្រគប្រគា (្រកសួែផនក ២០០៦)។ ដូ េច�ះអសន�ិសុខេស្ប�ង និកង�ះអហរូបត� ្រត�បាររដ�ភ
បាដកចូ លក�ុងកម�វ ិធីអភិវឌ្ឍនេសដក
� ិចស
� ង�ម។
្របជា្របមជ ៧៥% ៃនចំ នួន្របជនសរុប បាន្របមុខរបរេធ�ែ�សចមា�រ �ស�វគឺជដំណា
ចម្ប ក�ុងចំ េណាដំណាកសិកម�ក�ុង�ស�ក ក៏ប៉ុែន�បរិមាផលិតផលេនមាក្រមិទ េប េ្រប�េធៀបនឹង

បរិមាផលិតផលជាមួយ្របេទសជិតខងដ្របេទៃថ និងេវៀតណាម។ េដម្បេងន
� ផលិតផលដំណា

កសិកម� នាយដ�េក្ស្រតស�ស� អភិវឌ្ដីកសិកម� បានិងកំ ពុងជំ រញ
ុ ឲ្មានកផលិត និងេ្រប្របាជី
កំប៉ុស េដម្បែកទ្រមងគុ ណភាដីេឡងវ ិញ។ ្រពមជាមួយគា� ្រកសួកសិកម� រុក្របញ់ និងេនស ក៏
បានិងកំពុងេលកទឹ កចិតេ� ទេលករេ្រប្រផលិតផលកសក
ិ ម�សរីរង េដម្ស
ប ន�ិសុខេស្ប� អភិវឌ្េសដ�
កិច�សង�ម និងករពបរិស� (្រកសួកសិកម� រុក្របញ់និងេនសទឆា�២០០៦)។
អសន�ិសុខថាមព ក៏ជកង�ល់របស់ររដ�ភិបផងែដរ។ តមករសេតេឃញថាត្រម�កថាមព
អគ�ិសនីមួយែផ�កធំេនក�ុង្របេទ គឺ ទទួលបាកផ�ត់ផ�ង់ពី្របេទជិតខ េពលគឺេឆា�២០១០ ត្រម�ក
ផ�ត់ផង
� ់ថាមពលអគ�ិសនមកពី្របេទៃថ មាចំ នួន ៣២% ្របេទេវៀតណាម ៦៧%

និង្របេទឡាវ ១%

(Jona ២០១១)។ េដយែឡ មាកផ�ត់ផ�ង់ថាមពអគ�ិសនីតិចតួចេនតតំ បន់ជនបទ គឺតរយៈ្រក�ហ៊ុន

3

ឯកជនែដលេហថ សហ្រគិផ�ត់ផង
� ់អគ�ិសនីជនបទ។
តរយៈស�នភខេល

ជកតជ្រម�ឲ្ថាមពអគ�ិសនីេនកម�ុជមាតៃម�ខ�ស់ជាេន

្របេទនា និងតកបា៉នស�េនឆា�២០១០ មា្របពលរដ�ែត្របមា ២៩% ប៉ុ េណា� ែដលបាត
បណា�អគ�ិសនីសធារណ (Jona ២០១១)។ ្របភថាមពេន្របេទកម�ុជ ែដលេ្របស្រមាចម�ិន

អហរួមមា៖ អុ សមាចំនួន ៩០% និង ៨០% ជេ្របកស្រមាបំ ភឺ។
� តកព្យោករ បាឲ្ដឹងថ
អ្រកំ េណនត្រម�វកថាមពេកនេឡងដល់ ១៩% ក�ុងមួយឆា�េនទូទំ្របេទ និង២៥% េនភ�ំេពញ

(Jona ២០១១)។

សំណល់េនទី្របជុជនទី្រក�ង

មាកេកនេឡងជលំដបពីមួយៃថ�េទមួយៃថ

�សបតកំ េណន

្របជាពលរដ កំ េណនេសដក
� ិច� និងកអភិវឌ្ឍនទី្រក�។ ែតបច�ុប្បន�េនះ មិនមាទិន�ន័យជាកលកណមួយ

បង�ពីបរិមាសំណល់ែដលបាបេងត
� េឡងេទ។ តរយៈកអេង�តសំណល់សរីរង� បានេកេឡងត
រយៈសកម�ភាកផ�ត់ផ�ង់ចំណីនិងម�ូបអហ

ែដលមាបរិមាេ្រចេលសលុប

េបេ្រប�េធៀបនឹង

សំណល់្របេភេផ្សេទៀត។ ្របេភសំណល់េនះ ជ្របភបេងត
� ឧស�័នេមត ែដលមាកសភាេទ
ក�ុងបរិយាក េនេពលែដលេយងយកសំណល់េនាេទចកេចេនទីលចកសំរ ែដលេគសេងត
�

េឃញជាទូេទមានករចរេបៀបេនះេន្របេកម�ុជ។

េដយបានែស�ងយពីត្រម�ករបស់រជរដ�ភិកម�ុជ

នូ វជំនួយអន�រជាតិក�ុកេដ�ស

ប�
� ្រគប់្រសំណល់រ ឹង វ ិទ្ស�IGES បាសហកជាមួអង�កែកៃច�សំរ និងកសិក្េនកម�ុជ

េរៀបចំនូវមគ�ុេទ�សក៍េ្រប្របាសំណល់សរីរង�ទី្រក�ង្របកបនិរន�រភាព រួមចំែណដល់សន�ិសុខជាតែផ�ក

េស្ប�អហ និងថាមព និងនេយាបកតបន�យបំ ែរបំ រួលអកសធា
កេរៀបចំមគ�ុេទ�សក៍េនះេឡង

គឺកុ�ងបំ ណងេដម្បេលកទឹកចិតឲ
� ្មាកទយក្របេជន៍ពី

សំណល់សរីរងេនះេឡងវ ិញ បង�ពីស�នភ្រគប្រគសំណល់េពលបច�ុប្បន� និងេហតុប៉ះពលបរិស�

ែដលជ្រម�ឲ្មាកែ្រប្របអកធាតុ។ ជាមួយគា�េ ក៏មាេលកេឡងនូ វវ ិធីស�ស និងបេច�កេទស

សម�សប អអនុ វតប
� ាក�ុងក្រគប្រគសំណល់សរីរង�ទី្រក� េផា�េទេល គុ ណសម្បត� និងគុ ណវ ិបត�ិ 

តៃម� វ ិនិេយា និងកែថទ។ល។ ឯកសមគ�ុេទ�សក៍េនះ ក៏បាផ�ល់េយាបលជេ្រចជូនដល់អជា�មូល

ដ� ស្រមាយកេធ�ជជេ្រមក�ុងករង្រគប្រគសំណល់សរីរងទី្រកង �សបតេគាករណ៍សុវត�ិភព

បរិស�ន ចុ ងប��ប់ៃនមគ�ុេទ�សក៍ មាកបង�បេច�កេទស្រគប្រគសំណល់សរីរងទី្រក� ែដលធា�បបា

អនុ វតក
� ន�ងមក្របកេដេជាជ័យ។

4

ជំពូកទី ២
េគាលនេយាបាយ និងករ្រគ
សំណល់រ ឹងេន្រពះរជាណាច្រ

2

1

េគានេយបា ន�ងកា្រគប្រគសំណល់រ�ងេ�្រពះរាជាណកម�ជ
ុ

5

2

េគានេយាប និងក្រគប្រគសំណល់រ ឹងេន្រពះរជាណកម�ជ
ុ

2.1

ច�ប់ ន�ងេគានេយាបាយ េការង ្រគប្រគសំណល់រ�ងេ�្រពះរា

7

ច្រកម�ជ
ុ

2.1.1 ច�ប់ ន�ងប�� ��
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េនែខេមសឆា�១៩៩៩ ររដ�ភិបៃន្រពះរជ្រកម�ុជបាបេងត
� និង្របកឲ្េ្រប្របា

អនុ ្រកឹត្យេ ៣៦អន្រក.ប ស�ីពី ក្រគប្រគសំណល់រ ឹងក�ុងេគាេដកំណត់ក្រគប្រគសំណល់រ ឹង។

អនុ ្រកឹតេនះ ជមូ លដ�ច្ប់ស្រមាកំណត់នូវកេបាេចសំណល់ កទុ កដក ក្របមូល  កដឹក
ជ�ូ� ន កែកៃច� និងកចកសំណល់ពីលំេនដ�ន និងសំណេ្រគាះថា។
ក�ុងអនុ ្រកឹតេនះ េគត្រម�វឲ្រកសួបរិស� ្រត�េរៀបចំ្របកស�ីពី  េគាលករ ែណនាេលកេបា

េចល  ្របមូល  ដឹកជ�ូ� ន សក
ុ� ែកៃច� កតបន�យបរិមាសំរ និងកចកសំរតបណា� េខត-្រក�

េដ ម្បធាបានូ វក្រគប្រគសំរ្របកេដសុវត�ិភាព។
ជាមួយគា�េនះែ

អជា�ធរេខ-្រក�្រត�េរៀបចំែផនក្រគប្រគសំណល់េនក�ុងេខត-� ្រក�របស់ខួន 
�

ស្រមារយៈេពលខ�ី រយៈេពលមធ្យម   រយេពលែវង (ជំពូក២ មា្៤) និងកអនុ វត�ន៍កុ�ងក្របមូ ដឹក

ជ�ូ� ន  សក
� ិ ចរ� បស់
ុ� ែកៃច� កតបន�យបរិមាណ ន ិកចកេចសំរ តបណា េខត-� ្រក� គឺ ជសមតក

អជា�ធរេខ ្រក�ង (ជំ ពូក២ មា្៥) ។

បែន�មេទេលអនុ ្រកឹតស�ីពី ក្រគប្រគសំណល់រ ឹង េនឆា�ំ២០០៣ ្រកសួបរិស�ន និ្រកសួមហ
ៃផ� បាេចញ្របកអន�រ្រកសួេលខ ៨០ ស�ីពី ក្រគប្រគសំរម សំណលរ ឹងេនក�ុងេខត�-្រក�ៃន្រពះរ

ណច្រកម�ុជា។ ្របេនះ មាេគាបំ ណងជំ រញ
ុ កិចទ
� ទួលខុស្រត�របស់អជា�ែដនដី និងសមត�កិច�

ពកព័ន� ក�ុងកអនុ វត�ន៍្របកេដ្របសិទ�ភនូវវ ិធាក្រគប្រគសំរម  សំណលរ ឹង េនក�ុងេខត-� ្រក�ៃន
្រពះរជាណកម�ុជា ែដស�ិតេនេ្រកក្រគប់្ររបស់ខួន 
� សំេដធាឲ្បានូ វកិចក
� រពសុខភា

សធារណៈ េសភ័ណភាព គបរិស�ន ន ិជីវៈច្រម�ះ(ជំ ពូក ១ ្របក១)។ េសចក�ី្របកបាកំ ណត់

យា៉ច្បោថ កេបាេចឬ ចកេចសំរម  សំណលរ ឹងរបា៉តដងផ�ូវ ទីសធារណៈ ទី្របជុំ

ទីផ្សោរ កែនកម្សោន� មណេទសចរ រមណីយដ�ន បូជនីយដ�ន ទីែ�សចមា�រ តំបនករព តំ បន់ៃ្រពភ�ំ
តេឆ�រ  ្រចំងទេន� ្រទឹកេ្រប្របាស់ ផ�នាចរ ្របព័នបងូរទឹ
� កលូ   ្របព័ន្របឡាកសិកម� ្រត�ហឃាត

ជដចខត (ជំ ពូក ២ ្របក ៤) ។ េសចក�ី្របកក៏ បាត្រម�វឲ្ជា�ធែដនដី្រត�ទទួលខុ ស្រត�វ និចត
វ ិធានកចបាចមួយចំនួន េដ ម្បររនិងប�្ឈប់ កេចសំរ សំណល់រ ឹងរបា៉េនតកែន�ងែដល
ស�ិតេនេ្រកក្រគប្រគរបស់ខួន 
� ដូចមាែចងក�ុង្របក ៤ ខេលរួមមានៈ
ក) េរៀបចំធុងដកសំរសធារឲ្បា្រគប់្រគាន់បានូ វេសភ័ណភាព នបរិស�ស�ត
ខ) េរៀបចំកដកផា�ហឃត់ និងអប់រ ំពីកទុកដកនិងេបាេចសំរ សំណល់រ ឹង។
គ) កំ ណត់និ ងេរៀបចំ កែន�ងស�ុកសំរម  សំណលរ ឹងបេណា�អសន� ឲបាសម�សប េដមិនបង�ប�
�
ែដលនាឲ្ប៉ះពលដល់កេធ�ចរចរ សុខភសធារ េសភ័ណភាព នសណា�បធា�បសង�ម ។

6

ឃ)េធ�ក្របមូល សំអត នដឹកជ�ូ� នសំរម  សំណលទំេនាយកេទចកេចេនទីតំែដល
បាកំណត់េដស�ប័ែដលមាសមតក
� ិច� ឬអជា�ែដនដី ឲ្បាេទៀតទតជ្របច

ប៉ុែន�េនក�ុងកអនុ វត�ន៍ អនុ្រកឹត និង្របកខេល េយងជួប្របទប�
� ្របឈជេ្រចដូចជា៖
កង�ះបទប�� ត�ិែដលមាលក�ណៈសុីជេ្រម បទដ�ន នងេគាលករ ែណនាំ ្រទំធនធាមនុ ស្ ថវ ិក
មិន្រគប់្រគស្រមាអនុ វត។
�
េដ ម្បីព្រងឹងករអនុន៍ច្ប់ និងែកលំអភាពអវិជ�មានទក់ទងករ្រគប់្រគងសំណ េនេដ មឆា�
២០១០ សរជធាភំ េ� ពញ បាចបេផ�មេធ�កផាពិន័យេទេលបុគល
� ទំងឡណ ែដលេបាសំរ
េចេ្រកធុងសមេនតសួនសធារ និងបានជំរុញករែញកសំរមេនិងស�តតមទីផ្សោរមួយចំ
ួ

េនរជធា នីភ�ំេ។ សលរជធានីភ�នឹ ងប��
� បគេ្រមេនះេនកែន�ងេផ្សងេទ េនេពែដល្រប
ពលរដ�មានករយល់ដឹងពីទសទនក�ុងករែញកសំណល់សរីរេចញពីសំរមទូេ។

2.1.2 កាប��
� បេគាលកណ ៍ កាតបន�យ េ្រ��្រ�េឡ�ង�ញ ន�ងែកៃច� (3Rs) េ�
44

ក�ងការង្រគប់្រសំ
ណល់រ�ង
ុ
េនឆា�២០០៨ េ្រកកឧបត�ម� ពីកម�វ ិធីបរិស�ៃនអង�កសហ្របជាជា (UNEP) ្រកសួបរិស�
បាព្រងអនុសសនេលករ្រគប្រគសំណល់រ ឹង្របកេដចិរភា តរយៈកអនុ វត�ន៍េគាលករណ
កតបន�យ េ្រប្របាេឡងវ ិញ និងែកៃច� (3Rs) ឧបសម�ន� I។
េគាលករណ កតបន�យ  េ្រប្របាេឡងវ ិញ និងែកៃច� េនះមាេគាបំណង្រគប្រគសំណល់រ ឹង
ឲ្មា្របសិទ�ភ តរយៈបេងន
� េសវ្របមូល េលទឹ កចិតឲ
� ្មាកែញកសំណល់ែដលអេធ�កែកៃច�
បាយកសំណល់សរីរងេធ�ជី កំប៉ុស និងេរៀបចំទីលចកសំរឲ្បា្របេសេឡង។
ក�ុងអត�ន័យព្រងអនុសសនេនបំណាឆា�២០១៥ ជាទិសេដ េគមាែផនករយសំណល់សរីរង

េធ�ជី កំប៉ុសឲ្បា ២០% េហយេនឆា�២០២០ យកសំណល់សរីរងតផ�ះេធ�ជីកំប៉ុសឲ្បា ៤០% និង្រព
ទំឲ្បា ៥០% ពីសំណល់សរីរងតមណ�លពណិជ�កម�

េគាករណ៍ កតបន�យ  េ្រប្របាេឡងវ ិញ និងែកៃច� ជេគាលករ ថ�ីមួយេន្របេទកម�ុជ និង

ក៏ជករងថ�ីស្រមាម�ន�ីេនអជា�មូលដ�ផងែដរ។ ដូចេនះ ររដ�ភិបកម�ុជមាែផនករដូខ

េ្រកេនះ៖
ក)

េរៀបចំឲ្មាេគាលនេយាបាយ អនុេគាលករណ កត ់បន�យ េ្រប្រេឡងវ ិញ ែកៃច� និងនិយ
តកម�  េលករង្រគប្រគសំណល់  ស្រមាម�ន�ី្រគប�សទបជានថា�ក់ �សតមច្ប ប��ត�ិបរិស�
និងលក�ខណ�ពក់ព័ន�

ខ)

ព្រងឹសមតភ
� ាម�ន�ីរជក

គ)

អនុ វតគ
� េ្រមសល្បេនតទី្របជុំជ។

ឃ)

ផ្សពផ្ស និងប��
� បេគាលនេយាអនុ វតេ� គាលករ កត ់បន�យ េ្រប្រេឡងវ ិញ ែកៃច� និង
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និយតកម� េលករង្រគប្រគសំណល់ េទក�ុង�សទប់ វិស័ឯកជន។
ង)

ប�ូ� លេគាលនេយាអនុ វតេ� គាលករណ កត់បន�យ េ្រប្រេឡងវ ិញ ែកៃច� ចូ លេទក�ុងេគា
នេយាបថា�កជាតិ

2.2

កា្រគប្រគសំណលស
់ រ�រង�កងេពលបច�
�្បន
ុ�
ុ
ទិន�ន័យស�ីពី បរិមាណ

និសមាសធាសំណល់រ ឹងទី្រក�េន្របេទកម�ុជ មិនមាេធ�ក្របមូ ឬ

ចង្រកងទិន�ន័យជាតិែដលនលក�ណៈជ្របព័នេនេឡេទ។

ទិន�ន័យែដលមា

គឺមានែទិន�ន័យ

សំណល់រ ឹងេន្របជុំជនរជធានីនិង្រក�ងយចំនួនដូចជ៖ ទី្រក�ភ�ំេពញ និងពីទី្រក�ធំៗមួយចំ នួនេទៀត
ប៉ុ េណា�ះ។ ជឧទហរណ៍ របាយក របស់្រកសួបរិស�ស�ីពី ករ្រគប់្សំណល់រ ឹងេន្របេទកម�ុជ

មាចំនួន្របមជា ៥២០០០០េត 1 ក�ុងមួយឆា�ំ (ទិន�ន័យរបស់ េល បណិ� ត ្រជិ សុខ ឆា�២០០៨)។
េនឆា�២០០៩ េនះែដរ េយងបាេធ�កសិក្ពីបរិមាសំណល់េនតទី្រក�ធំ ៗមួយចំ នួន តរយៈក

សមា�

និងសកសួរព័ត៌មជមួយអជា�រជធា នីេខត�មួយចំនួនដូ

េនរជធា ភំ េ� ពញ

បាតដំបង

េសៀមរប ន ិកំពង់ចម។ តរយៈកសមា�និងសកសួរព័ត៌មាេនះ េយងអចគណនាថ បរិមា
សំណល់រ ឹងែដលបានបេង�េឡងេនក�ុងទី្រកងទំបួនេនះមាចំនួន ១៤៦៥េត ក�ុងមួយៃថ� (ត/ថ�) ឬ

៥៣៤៧២៥េតន/ឆា�។ េបេ្រប�បេធៀបទិន�ន័យែដលបានបង�ញទំេនះ គឺ មានភាពខុស េដយទិន�ន័

ែដលទទួលបានតមរយៈករសវមាចំ នួនេ្រចនជទិន�ន័យែដលេចញេដថា�កជាតបន�ិច

(តរ២-

១)។ ្រពមមួយគាេនះ េយងក៏អវតៃម�បាែដរថ េនមានភាពចេនា�ះក�ុងក្រគប់្រគងទិន�ន័យន
ព័ត៌មាន

និភាទន់េខ្យេលកង្រគប្រគសំណល់។ តបច�័យខេលេនះ ប�
� បរិស�ែដលេក ត

េឡងពីក្រគប់្រសំណល់មិនបា្រតឹម្រតមានកំរិខ�ស់ជាកែដលរ ំពឹងទុក។

1

១េតន១០០០គីឡូ្រក
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តរ 2-1សំណល់េនក�ុងទី្រក�ងធំៗ្របេទកម�ុជ ២០០៩
្រក�

ៃផ�ដី 

្របជាជ

សំណល់ 

គម2

នាក*

ត/ថ�**

សំណល់ ត/ន/ សំណល់ែដល
ថ�

ចំនួន្របជា

្របមូល /ថ�** បង់តៃម�េសវ**

ភ�ំេពញ

២៩០

១៣២៥៦៨១ ១២០០

០,៩១

១០០៥

៨០%

បាត់ដំប

១៤០

១៤៣៦៥៦

១០០

០,៧០

៥១

<២០%

េសៀមរ

៤៧៣

១៧៤២៦៥

១១៥

០,៦៦

១១៥

មិនមាទិន�ន័យ

កំពង់ច

១៦២

៦៣៧៧១

៥០

០,៧៨

៣៥

១០%

សរុប=១៤៦៥ មធ្ម=០,៨៦ សរុប=១២០៦
* ជេំ រឿន្របជាជ២០០៨, ** សមា�ជមួ យ្រក�ហ៊ុ ន្របម ូសំរម និអជា�មូលដ�
េយាងតតរ២-១ខងេល បាបង�ថ បរិមាសំណល់េនរជធាភំ េ� ពញខ�ស់ជាងបរិមា
សំណល់េនតទី្របជុំជន ទ្រក�ដៃទេទៀត

េ្រពរជធាភំ េ� ពញជទី្រក�ែដលធំនិងទំ េនប និងមាក

អភិវឌ្ឍនជាេនតទី្របជុំជ្រក�ៃនេខតដ
� ៃទេទៀតេន្របេទកម�ុជ។ េនឆា�២០០៩ អង�ករ COMPED

បាេធ�កវ ិភាសំណល់េនទី្រក�ទំបួន រជធាភំ េ� ពញ ្រក�បាត ់ដំបង ្រក�េសៀមរប និ្រក�កំពង់ចម 
(តរ ២-១)។ លទ�ផលបាបង�ថ សំណល់សរីរងទី្រក� មា ៧០% េនភ�ំេពញ ៧១% េនបាត់ដំបង
៥៤% េនេសៀមរប និ ៦០% េនកំ ពង់ចម(តរ ២-២)។
ជទមា�បរបស់្របជាពលរដ�នាេពលកន� សំណល់េនះ ្រត�វបានេបាបង់េចេនចមា� ដីវ
េសេនេ្រកផ�ះ និងេ្រប្របាស្រមាជចំ ណីសត�។ េដយែឡេបេយងសេងត
� េមលករីកដុ ះដែផ�ក
សណា�គា និងេភាជនីយដ�នក�ុងទី្របជុំជ្រក� សំណល់អហេនះ មានបរិមេ្រច គឺ េ្រចជាេន
ត្រក�តូ ច េហយ្រត�បាេគ្របមូ និងដឹ កជ�ូ� នេទចកេចេនទីលនក់សំរមែតម�។

រូប 2-1 សកម�ភាពវិភាគសមាសធាតុសំណ្រក�កំពង់ច
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តរ 2-2 សមាសធាតុសំណល់ េនទី្រក�ងធំៗទ
លទ�ផលវ ិភាេនេលទីលចកសំរគិតជ %

្រក�
អហ

្រកដ

បា�ស�ិ

ែដក

្រកណា

ែកវ

េឈ និង

េផ្សេទៀត

សំណល់ស�ួត
ភ�ំេពញ

៧០

៥

៦

២

៣

២

៦

៦

បាត់ដំប

៧១

២

១០

៣

២

៤

៦

២

េសៀមរ

៥៤

៦

១១

១

៣

៣

១១

១១

កំពង់ច

៦០

៥

១២

១

១

២

៣

១៦

មធ្យ

៦៤

៤

១០

២

២

៣

៦

៩

2.2.1 េសវ្រ�មូសំណល ់ សំរា
េដយសភាទន់េខ្សែផ�កហិរ�� វតុ� និងធនធាមនុ ស្ស អជាមូ លដ�ន បចុ ះកិច�សន្្របគល

ករង្របមូនិងដឹកជ�ូ� នសំណល់

សំរ

េទឲ្្រក�មហ៊ុឯកជនេដមិនមា

សំណងរូបិយប័ណ�

(Monetary Compensation)។ េដយេយាងតមករចុះកិចែបបេនះ េយងសេងត
� េឃញថា គុណភា
េសវ្របមូលបាេធ�េឡងតធនធានវិន ិេយាគរបស់្រក�មហ និង្របាក់ែដលទទួលបា នពី្របជាត

រយៈតៃម�េសវ។

មា្របពលរដមួយ
�
ចំនួនមិន្រពបង់ែថ�េសវ្របមូលសំណលជូ ន្រក�មហ៊ុ ជេហតុនាឲ្

្រក�មហ៊ុជេ្រច បាទទួលបរជ័ក�ុងកងវ ិនិេយាេនះ។ អ�កែដលមិន្រពបង់េសវទំេនា បាចក

ឬេបាះបង់េចសំណល់របស់ពួកេគេនតទីសធារណៈ មផ�ះអ�កជិតខង ដឯកជន និងជញឹកញាប េគ
េឃញមាកដុតសំណល់ សំរេធ�ជដំ េណា�សក�ុងករេបាះេចលរ។
ម៉្យោងវិញេទៀ េសវ្របមូលសំណលរបស់្រក�មហ៊ុន បានអនុវែតេនតំ បន់្របជុំជែដលមាដង់ សុី
េត្របពលរដ�រស់េនេ្រចននិងមាចំណូលខ�ស់ែតប៉ុ េណា� (រូប ២-២)។ តករសេង�ជទួេទបាបង�
ថ េសវ្របមូ និងដឹកជ�ូ� នសំណល់ គឺេឃញមាេនែតទី្របជុំជធំ ៗ រីឯកអនុ វត�ន៍បា្របម ៥០%

ប៉ុ េណា�។ េដែឡកេនរជធាភំ េ� ពញ េសវបាអនុ វតស
� េ្រមដល់េទ ៨៤% (តរ ២-១)។
េនរជធាភំ េ� ពញ

ក្របមូតៃម�េសវកម�្របមូនិងដឹកជ�ូ� នសំណល់បាទទួលេជាជ័យ 

េដយស្រក�ហ៊ុនសុីន្រទបាសហកជមួយអគ�ិសនីកម�ុជ

េដេធ�កប�ូ� ល 

តៃម�េសវ្របមូ

សំណល់ េទក�ុងវ ិក�័យប័្រអគ�ិសនី។ េហតុេនះមាែត្របពលរដ� ២០% េនក�ុងរជធាភំ េ� ពញ ែដលពុំមា

ចរន�អគ�ិសនីេ្រប្របា មិនបាបង់ៃថ�េសវ្របមូសំរមផងែដរ។

10

រូប 2-2 សកម�ភាព្របមូលសំណល់េនទី្
េប េយ ង ពិនិត្យេមេសវ្របមូ

ិ
និងដឹ ក ជ�ូ� នសំ ណ ល់េន្រក � េសៀមរវ ញ

វជកទទួល

ខុ ស ្រត � េដ្រក � ហ៊ុ ន ឯកជនែដរ ែតក្របមូតៃម� េសវេនទី េនាះ គ្រក � ហ៊ុ ន េដ រ ្របមូតផ�ះ ែត
ម�ង ។ ជាមួយគា�េនះែដ មន�ីរ បរិស �េខត� េសៀមរ បានេដរតួនា ទីយ សំ ខ នក�ុ ងករជួផ្សព�ផ្ស

និងជុំ រុ ញ កអនុ វ ត� ន៍ ច្បោប

្របសិនេប្របជាពលរណ

ែដលមិនេពញចិតន
� ឹងកផ�ល់និងតៃម�េសវខ

េល ្រក�ហ៊ុនអចផ�ល់ព័ត៌មាេទមន�ីរបរិស�េខត�េសៀមរ េដម្បីសុំករអន�រគម ន៍ ជួយស្រមបស្រម
េដ�សប�
� ឲ្យមានែដលអចទទួលយកបពីភគីទំសងខ។ តៃម�េសវ្របមូសំណល់ គិត
េទតធនធាចំ ណូលរបស់្របជាពលរ ឬតមេសៀវេភបន� េដមិនអ�ស័េទនឹងបរិមាសំណល់
ែដលេគបេ��ញេច្របចៃថ�េនាេទ។ ឧទហរណ៍ តៃមេសវ្របមូនិងដឹកជ�ូ� នសំណល់  ស្រមាលំេន

ដ�ទូ េទគឺ ៥០០០េរៀល ក�ុងមួយែខ  និង ១០០០០េរៀល ស្រមា្របេភលំេនស�ធំៗ (្របេភដីឡត៍
ូ )។

ផ�ះលក់ដូរ  េភាជនីយដ�ន កែនលក់េ្រគងអលង�រ និសណា�គារ  ៥ េទ ៥០ដុ ល�អេមរិ ក�ុងមួយែខ។

្រពមជាមួយគា�េនះ េយងសេង�តេឃមិនមាកេលកទឹកចិតដ
� ល់ករងកតបន�យសំណល់េនាេទ។

2.2.2 កាទុកដាកសំរា
46

ជទូ េទ្រក�ហ៊ុនឯកជនែដលទទួលសិទិផ
� �ល់េសវ្របមូ និងដឹ កជ�ូ� នសំណល់ បាន្របមសំរម

សំណល់រ ឹង យកេទេបាះបងេចេនទីលនចក់សំ ែដលមិនមាក្រគឲ្បា្រតឹ្រត�តមបទដ
បេច�កេទសេឡយ។ ករចក់េសំណល់ែបបេនះ បានបង�ឲ្យក�ិនស�យ
និងេកតមាសត�ចម�ងេរ
ុ

នា ដូចជា សតរុយ និងសត�ចៃ្រជេ្រចេទៀត។ ប�
� ទំងេនះ បានបង�ឲ្យមានផលប៉ះព្រប
ពលរដ�ែដលរស់េនែក្បទីលន ឬកែន�ងចកសំរម ដូចជា កប៉ ះពលសុខភាព បង�េអមាជំ ងឺ េដ
សកចំ លងតមសត�រយ និ
ុ
ងសត�ចម�ងេរដៃទេទៀត។ ជាេរឿយៗ េយងសេង�តេឃញមានដុ តសំរ ឬ
មានកេឆះសំរមេដយឯក េនទីលនចក់សំរមេដយគា�នវិធានក។ េគេធ�េនះមានបំណ
េដ ម្បកតបន�យបរិមាសំណល់េនទីលចកសំរ។ កដុត ឬករេឆះសំរមេដយឯេនះ វបា
បងឲ
� ្មាកបំពុលខ្យល់និងបរិយា និងសយយឧស�័ន ែដលបង�ឲ្មាជំងឺមហ រីចូ លក�ុងបរិយ

ក។ េដសស�ភាភូមិស�សេន្របេទកម�ុជា េប េយងពិនិត្យពីស�នភា ពទីលនចរ គឺ

11

បានបង�ញភាេ្រចស�ិតេនកែន�ងែដលងលិចទឹក ែដលបាេធ�ឲ្្រជទឹកសំអុយ (ទឹ ករៃង 2) េចញពី
ករពុរលួយៃនសំណល់ ហូរេចញពីគំនរសំរម និងសំណល់េផ្សេទៀត្រជចូលក�ុងទឹកេ្រកដី និងហូរ

ចូ លេទែ�សចមា�ែដលស�ិតេនែក្បទីេនាះ

ករណីេនះបាបង�ពីករស់េនរបស់្របជា

ែដលង

ទទួលរងកប៉ ះពល ដល់សុខភាពយាធ�ន់ ធ�រ  េដផា�លនិង្របេយ ពីសរធាពុ ល និងេមេរចម�ង
េនេពលរដូ វវស្។
ទីលចកសំរែដលេរៀបចំតមបទដ�េច�កេទសសម�សបជាេគ

គឺមាែតទីលចកសំរ

េនខណ�ដេង េនរជធាភំេ� ពញប៉ុ េណា� (រូប ២-៣)។ ទីលចកសំរេនះមាកេរៀបចំបង�បបាេ្រក
េដ ម្បករពជ្រម និង្របព័នបងូរនិង្របមូទឹ
�
កសំអុយ េដម្បីេធ� ្រប្រពឹត�កម�សំអតសំណល់រវេច

ពុករលួយៃនសំណល់។ ប៉ុែន�េទជយា៉ណេនះក�ី ប�
� សត�រយ 
ុ
និងក�ិនស�យ 
ក៏ជចំ េណាទ និងប៉ះពល
ុ

ដល់ករស់េនរបស់្របពលរដ�ជុំ វ ិញទីេនាផងែដរ។ េដយែឡក េនត្រជុំជនេខត�  ឬ្រក�មួយចំ នួន ដី

ទីលចកសំរជកម�សិទិរ� បស់អជា�េខត� ប៉ុ ែន�បណា�េខត ្រក�ខ�ះេទៀត ដីទីលចកសំរជកម�សិទិ �
របស់្រក�មហ៊ុឯកជន។ ក�ុងករណីកែន�ងចកសំរជកម�សិទិរ� បស់អជា�មូលដ� ្រក�ហ៊ុន្រមូ លនិងដឹ ក

ជ�ូ� ន  សំរម សំណល់  ្រត�បង់តៃម�េសវចកសំរម។ ចំេណេលក្រគប្រគសំណល់េនទីលចក

សំរម  គថវ ិក ដូ ចេនះដីទីលចកសំរជកម�សិទិរ� បស់ េខត� ្រក�ង ឬ្រក�ហ៊ុនក៏េដ ក៏ក្រគប់្រទី
លចកសំរមិនមាគុណភាបរិស�េទ។

ទន�ឹមនឹងកេកនេឡងនូ វបរិមាសំណល់រ ឹងេនកម�ុជា ប� ថវ ិក ភាទន់េខ្សសមត�ភារបស់

អជា�មូ លដ�ន

និ្រក�ហ៊ុនឯកជន  ជចំ េណាមិនអេធ�ឲ្កង្រគប្រគទីលចកសំរ

និង

សំណល់បា្រប្រពឹេទេដ្របេសបាេឡយ។ ម៉្យវ ិញេទៀតតៃម�ដីែដលស�ិតេនែក្ប្រក� ឬទី្របជុំជ
ក៏កនែតមាតៃម�ខ�ស់ ជាេហតនាឲ្ទីតំស្រមាចកសំរម  សំណលទី្រក� កនែតរ ំកិលេចញេទឆា�។
កចំណាស្រមាកដឹកជ�ូ� នសំរ សំណល់ក៏កនែតេកនេឡងេ្រចន រីឯ្របាទទួលបាពីកចូលរួម

បង់តៃម�េសវេនមាតិចតួចប៉ុ េណា�។

ទំអស់េនះេប មិនមាដំ េណា�សសម�សបណាមួេទ

ផលវ ិបាេលក្រគបសំណល់

េន

្របេទកម�ុជនឹងកនែតមាភាអ្រកេឡង េហយេហតុប៉ះពលបរិសន និងសុខភាមនុស្សនឹងេកនេឡង។
ទី្រក�មិនមាបរិស� អនាម័ល� នាឲ្េយងបាតបង់េភ��វេទសចរ ែដលជ្របភចំណូលែផ�កេសដក
� ិ ច។
�

2

ទឹករៃង ជាទឹកសំណល់រវ ែដលហេចញពីសំណល់ជីវៈរលួយ និងជាទូេទមានលក�ណៈបំពុលយា៉ងខ

12

រូប 2-3 ទី លនចក់សំរមខណ�ដេង�ភ�

2.2.3 កាែញកសំណល់េ�តា្រ�ភ
47

មកដល់ឆា�២០០៩ កែញកសំណល់េនត្របភក�ុង្របេទកម�ុជ មិនទនបាអនុ វតគ
� ួរឲ្កត់

សំគាលេនេឡយេទ។ កែញកសំណល់ែកៃច� េធ�េឡងតរយៈ្រក�អ�កេរ សេអតចយ េដម្លក់ស្រមាជ
្របភចំណូល្របចៃថ�។

្រក�អ�កេរ សេអតចមាតួនាទយា៉សំខនេលករងកែញកសំណល់ែកៃច�

ែដលេគេចេនតធុងសំរ ឬេនតទីលចកសំរម។ ឧទហរណ៍ ទូ រេលខ  ្រក�េរ សេអតច
េនរជធាភំ �េពញ មាចំនួនមិនតិចជា ២០០០នាកេនាះេ សរុបទំអ�កេរ សសំណល់េអតចយតផ�ូវ

េនក�ុង្រក�ផង និងេនតទីលចកសំរផង។ ្រក�គាតេដ រតួនាទសំខនណាសេលករងកតបន�យ

បរិមាសំណល់។

សំណល់អហរ ម្រត�បាេគរបប�ូ� លក�ុងសំណល់េអតចេទ

េហយមាក

លំបាក�ុងកែញកេទៀតផង។ សំណល់េនះ ជ្របភក�ិនអ្រកក់ ចមេរគ និប៉ះពលគុណភាទឹក ដី និង

បរិស�ន

2.2.4 កាទាយក្រ�េយាជ ព�សំណល់សរ�រាងទ�្រក�
48

កែកៃច�សំណល់សរីរងទី្រក�េន្របេទកម�ុជ ពុំទនមាសកម�ភាទូលំទូលេនេឡយេទ។

ករងែកៃច�សំណល់សរីរងទី្រក� ែដលបានិងកំពុងអនុ វតេ� ន្របេទកម�ុជ ស�ិតក�ុងេគាបំ ណងពីរ  គឺ

យកសំណល់សរីរងេធ�ចំណីសត� និងេធ�ជី កំប៉ុស។ េទជយា៉េនះក៏េដ សំណល់សរីរងទី្រក�តិចតួច
បំផុត្រត�បាយកេចញពីេភាជនីយដេទេធ�ចំណីសត�។ បច�ុប្បនអង�កសង�មសុីវ ិលមាចំនួនតិចណាស

ែដលកំពុងអនុ វតែ� កៃច�សំណល់េនះ េធ�ជីកំ ប៉ុស។

ក�ុងវ ិធីេធ�ជចំ ណីសត� ជទូ េទកសិករ យកសំណល់េនះេទដកជចំ ណីសត�ែតម�ង េដមិនមា

លជមួយចំណីសេ្រមដៃទេទៀតេទ។ កអនុ វត�ន៍វ ិធីស�សេនះ បង�កបារមដល់សុខភា និងកលូត

លសរបស់សត� េដសសត�អមិនទទួលបាអហបំប៉ន្រគប្រគាន់។ ដូេច កលចំ ណីសត� ្រត�
អនុ វតត
� កែណនា្រតឹ្រត�ពីអក
� ឯកេទស។

13

េនក�ុងករែកៃច�សំណល់សរីរងទី្រក�េធ�ជី កំប៉ុស

េយងសេង�តេឃញអង�កែកៃច�សំរ

និងក

សិក្េនកម�ុជា (COMPED) េធ�ជីកំ ប៉ុសអនុ វតត
� វ ិធីែបបែអរូបិក (មានវត�មអុកសុីែហ្ស)។ សកម�ភា
េនះ បាអនុ វតេ� នទីលចកសំរចសស�ឹងមាជ័យ (រូប ២-៤) ភ�ំេពញ និង បាចបេផ�មដំ េណរកេនទី

លចកសំរថ�ីេន្រក�បាតដំបង ចបពីឆា�២០១០។ អង�ករCSARO ក៏េធ�កែកៃច�សំណល់សរីរងទី ្រក�
ែដល្របមូេនតផ�ះ ស្រមាេធ�ជជីកំប៉ុសផងែដរ។
ទីលេធ�ជី កំប៉ុសេនភ�ំេពញ អែកៃច�សំណល់សរីរង្របមូពីផ្សបា ៥ត/ថ� (១៨០០ត/ឆ�) េប
គិតជភារយ  ០.៤% ៃនសំណល់ទី្រក�ង ឬ ០,៧% ៃនសំណល់  អហេនក�ុង្រក�ង (ឧបសម�ន� II) ។ ទីល
េធ�ជី កំប៉ុសេនភ�ំេពញបាប��ប់ ក�ុងឆា�២០០៩ េនេពលែដលទីលចកសំរស�ឹងមាជ័យ បាផា�សប�ូរទី

តំេទកែន�ងថ�ី។ ទី លេធ�ជី កំប៉ុសេនះ្រត�បាបិទ េដសរជំហនេយាបមិនច្បោរបស់រជរដ�ភិ
ែដលទំនងជេផា�តសំខេទេលករទញយកថាមពលពីសំរម េជាកេធ�ជីកំ ប៉ុស។

រូប 2-4 ទិដភ
� ាកែន�ងេធ�ជីកំប៉ុស របស់អង�ករCOMPED េនរជធាភំ េ� ពញ

2.3
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េហតុបះ៉ ពាលព�កា្រគប្រគសំណល់សរ�រាង ម�ន្រ�្រត�តាលក�ណៈ

បេច�កេទស ន�ង កាែ្រ�្រ�អាកធាតុ
កបំ ែបកៃនសំណល់សរីរង� េ្រលក�ខណ�ែអនែអរូបិក (អវត�មាអុកសុីែហ្ស) មាដូចជ េនទី
លចកសំរម េធ�ឲ្មាកសភាេឡងនូ វឧស�័នផ�ះក��ក់ (GHG)េទក�ុងបរិយាកស។ េមត(CH 4 )

ជឧស�័នផ�ះក��ក់មួយ ែដលភាេចញពីសំណល់សរីរង� ជ្របភនាឲ្មាកែ្រប្របអកសធា ២០

ដង ខ�ស់ជាឧស�័នកបូនិ 3 CO 2 េគអកគណនបរិមាឧស�័នេមតែដលេកតេឡង េនទីលចក
សំរម ្របសិេបេគដឹ ងពីបរិមា និង្របេភៃនសំណល់សរីរង ្រពទំលក�ខណ�អវត�មនអុ កសុីែហ្សន
េនក�ុងទីលចកសំរម។ឧទហរណ សំណល់អហរ មគីឡូ្រក អបេ��ញេមត ០,៤២ Kgគិតជ
CO2 កលសំណល់េនាដកកប់ចូលេទក�ុងទីលចកសំរែដលមិនមាក្រគប្រគ្រតឹ្រត� (ក�ុង

3

អ�ក�សវ្រែផ�កវ ិទ្យោសបារកេឃញថា សក�នុកំេដែផនដី GWP) ៃនឧស�័នេមតនមកំរិតខ�ស់ជា

ឧស�័នកបូនិក។ េយាងតមរបាយករណ៍េធ�សរេ ឧស�័នផ�ះក��ក់ ដក ជូនស�ប័នអន�រ្របេខ�មេមលបែ្រ
ប្រម�លIPCC វមានកំរិ២០ដងខ�ស់ជាងឧស�័នកបូន។

14

ជេ្រម <៥ែម៉្រ) េហយេឡងខ�ស់ដល់  ១,០៥KgគិតជCO2 កណសំណល់េនាដកកប់ចូលេទក�ុងទី

លចកសំរក�ុងជេ្រម េជា ៥ែម៉្រ (Sang-Arun and Bengtsson, ២០០៩)។

េន្របេទកម�ុជេដមាកវ ិនិេយាយា៉តិចបំផុត ក�ុងកចបយកឧស�័នទីល ែដលស

ភា ដូ េច�ះឧស�័នទំេនះ វសភាតចិតេ� ទក�ុងបរិយាក តរយៈកេ្រប្របាតរ ២-១
េយងអគណនកសភាឧស�័នេមតន CH 4

េចញពីទីលចកសំរេន្របេទកម�ុជ េនឆា�

២០០៨ មាចំនួន ៣៦០.០០០េតគិតជCO2 (េ្រកលក�ខណ�ក ទីលចកសំរេ្រមិនបា្រគប្រគ
្រតម្រត� និងមានជេ្រមេលស៥ែម៉្រ)។ េន្របេទកម�ុជបច�ុប្បនេនះចំនួន្របជនរស់េនតទី្របជុំជ

និងបរិមាសំណល់រ ឹងែដលបេងត
� េដមនុ ស្មា�ក់មាកេក នេឡងតកេក នេឡងកំ េណនេសដ�
កិច�។ ដូ េច�ះសក�នុពសយភាឧស�័នទីលន កេកនេឡងែដរ។

2.4
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លទ�ផលព�ភាកសរុប

េន្របេទកម�ុជ េដម្បឲ្ក្រគប្រគសំណល់សរីរងទី្រក�មា្របសិទ�ភ ត្រម�ឲ្មានកយក

ចិតទ
� ុ កដក និងខិតខំ្របឹែ្របពីសំណាកររដ�ភិបថា�កជាតនិងថាក់េ្រកជាត។   ររដ�ភិបថា�ក
ជាតគួរផ្សពផ្ស ព្រងឹកអនុ វត�ន៍ ច្បោប់ ប��ត� ឲ្បាទូលំទូលបែន�មេទៀត និងេរៀបចំេគាលករ
ែណនា ែដលេនខ�ះខបែន�មេទៀត

ក៏ដូចជគេ្រមស្រមាករង្រគប្រគសំណល់រ ឹង្រតឹ្រត�មួយ និង

មាកចតែចងឲ្មាថវ ិកស្រមាករងខេល។ អជា�ថា�កេ្រកជាតមាកតព�កិច� អនុវតេគា
នេយាប និង្របតិបត�ិ បប��ត�ិនា ែដលេរៀបចំេដររដ�ភិបថា�កជាតិ
កចូ លរួមពីសំណាកស�ប័ឯកជន េលករង្របមូ និងដឹ កជ�ូ� ន សំរ សំណល់រ ឹង ជជេ្រមដ៏

ល� ក�ុងកកតបន�យបន�ុកករងអជា�មូ លដ� និងជឱកឲ្មាកវ ិនិេយាពី្រក�ហ៊ុនឯកជនផង។

េទជយា៉ណក៏ េដ អជា�ថា�កេ្រកជាត មាកតព�កិច� េលទឹ កចិត� គាំ្ដល់្រក�ហ៊ុនឯកជន 
ែដលជកតេធ�ឲ្កផ�ល់េសវ ្របម និងដឹ កជ�ូ� នសំណល់រង
ឹ
បាសេ្រម្របកេដ្របសិទ�ភ

តរយៈកផ�ល់នូ វវគ�បណុ� ះបណា�េទ្របជាពលរែដលរស់េនក�ុងតំ បន់ទទួលបាេសវ និងកែកលំអ

្របពន�្រគប់្រទីលចកសំរម។ អជាមូលដ�្រត�ជំ រញ
ុ ឲ្្របជាពលរដ� ចរួមកត ់បន�បរិមា
សំណល់ ទុកដកសំណល់ឲ្បា្រតឹ្រត�វ និងមាលក�ណៈង�ស�ល ្របមូេទតកលបរិេច� និងបង់
តៃម�េសវ ្របមូដឹកជ�ូ� ន និងេសវចកេចេនទីល ឲ្បា្រតឹ្រត�និងេទៀងទត។

កេបាះបងេចសំណល់សរីរងទី ្រក�ង េនទីលចកសំរ គួរ្រត�បាេជៀសវង េ្រវនាឲ្បងក
� 
ប៉ ះពលខ�ំងដល់គុ ណភា ដី  ទឹក និងខ្យល់បង�ឲ្មាកសយភក�ិនស�ុយ កចម�ងេរគ និ្របភបេង�ត
សត�លិត
� ចៃ្រងែដលជភា�កងចម�ងេរគរួមទំងបង�កប៉ះពលដល់គុណភាសំណល់ែកៃច�ដៃទេទៀត។ េដម្ប
េជៀសវេហតុប៉ះពលខេល សំណល់សរីរងទី្រក� ្រត�េធ�កែញកេចញពីសំណល់ដៃទេទៀត ស្រមា
យកេទេធ�កែកៃច� ឧទហរណ៍ ែកៃចជវតុធាតេដ
�
មស្រមា េធ�ចំណីសត� េធ�ជីកំ ប៉ុស ស្រមាែកែ្រទ្រមង

គុ ណភាដីធី � និងជ្របភផលិតថាមពល
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ជំពូកទី ៣
បេច�កេទសទយក្របេយាជ
ពីសណ
ំ
ល់សរ ីរងទី្រក�

3

2

បេច�កេទសទាយក្រ�េយាជព�សំណល់សរ�រាងទ�្រក�ង
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8

3

បេច�កេទសទយក្របេយាជពីសណ
ំ
ល់សរ ីរងទី្រក�ង
បច�ុ ប្បនមាេច� ក េទសជេ្រច្រត � បាបង �េឡ ង

ស្រមាអនុ វ ត� ទ យក្របេយាជពី

សំ ណ ល់សរីរងទី ្រក ង ែតវជកលំ ប ាស្រមាអជ ា�មូ លដ� និងអ� ក អភិ វ ឌ្ន៍ គ េ្រម ក�ុ ងក

េ្រជយកបេច� ក េទសមួយណ ែដលមាលក� ណៈសម�សប។

មគ�ុេទ�សក៍េនះ នឹងបង�នូ វបេច�កេទស ែដលេគេ្រប្របាេនក�ុងតំបន់ េដទទួលបាេជាជ័យ 4។

ដំណាគាេនះែដរបេច�កេទសែដលសម�សបេទនឹងស�នភជាក់ែស�េន្របេទកម�ុជ

ក៏្រត�បាេលក

យកមកពិភាក្សោ ស្រមាជមូលដ�ក�ុងកេ្រជេរ ស េដម្បអនុ វតេ� ដេជាគជ័។

3.1
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កាកាតបន�យបរ�មាសំណល់ 
កកតបន�យបរិមាសំណល់ 

ជអនុ សសនចម្បេលករង្រគប្រគសំណល់

្របកេដ

្រសិទភ
� ា។ េនក�ុងករង្រគប្រគសំណល់ អជា� និងស�ប័ពក់ព័ន�គួរយកចិតទ
� ុ កដកេផា�េលកកម�

វ ិធី និងសកម�ភាកតបន�យបរិមាសំណល់ ។ កេជៀសវមិនបេង ត
� សំណល់ ជេគាលករ មួយកំពុង
អនុ វតេ� ន្របេទអភិវឌ្ឍន្របកេដេជាជ័យ (OECD, ២០០០)។
េគាលករ េជៀសវេនះមិនទនបាអនុ វតទ
� ូ លំទូលេន្របេទកំ ពុងអភិវឌ្េទ។

េនះក៏េដ

សែត្របពលរដ�កុង្របេទកំ
�
ពុងអភិវឌ្ បាបេងត
� បរិមាសំណល់មាក្រមិទេនេឡយ។ េដ

ែឡកប�
� កង�ល់

និងក្របឈម គឺកំេណន្របពលរដ�េនតទី្របជុំជ

ែដលជមូលេហតុៃនកំ េណន

បរិមាសំណល់ ពិេសសេនតំ បន់ឧស្សោហក និងតំបន់ទី្រក�ែដលមា្របជាពលររស់េនេ្រចកុ ះករ។
សំខនបំផុតេលករងកតបន�យបរិមាសំណល់ ទទរឲ្មាកចូ លរួមយាងសកម� ពីសំណាក
្របជាពលរដតរយៈកផា�សប�ូរទមា�ប ដូចជទិញរបស់របរ ស្រមាហូបចុ ក េ្រប្រប ត្រម�តែតេសចក�ី

្រត�វកបាេហយ។

3.2
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កេ្រប្របសណ
ំ
ល់សរ ីរងទី្រក�ស្រមាេធ�ជចំណីសត�

កយកសំណល់ចំ ណីអហរកេធ�ជចំណីចិ��ឹមសត�េនតលំេនដ�

ជ្របៃពណ របស់្រប

ពលរដ�ែដលរស់េនតជនបទ។ េន្របេទកម�ុជទមា�បេនះេ្រចែតមាចំ េពកសិករ  េដគាតមិនចង់

ចំណាថវ ិកេ្រចស្រមាទិញចំណីសេ្រម

(រូប

៣-១)។

កចិ��ឹមសត�តមែបបផ�ល់ែតចំ ណីែដលជ

សំណល់ចំ ណីអហ ជកតេធ�ឲ្ សត�មិនសូវមាកលូតលសធំធាត ដូចករណីផ�ល់ចំ ណីសេ្រមេនាេទ
និងវេធ�ឲ្េគបារមចំ េពសុខភាសត�ផងែដរ។
សំណល់ចំ ណីអហេនមាក្រមិ។

ដូចេនះកចិ��ឹមសត�តែបបផ�ល់ែតចំ ណី

េដម្បអ្រកួត្របែជជមួយនឹងចំណីសេ្រមបា

ែដលជ

េគទមទឲ្

មាកប�ូ� លសរជាចិ��ឹមបែន�មចូ លក�ុងសំណល់ចំ ណីអហ។
4

េសចក�ីសេង�បមួយែផ�កស�ីពីបេច�កេទស ្រប្រពឹត�ិកសំណល់ជសំេណររបស់េលកBengtsson et al., ២០០៨ សំណល់ទី្រក�

ពីសំណល់េ្រគថា�កទីជ្របភធនធាន។ និមួយែផ�កេទៀតយកពីរបាយករណ៍ របស់ វិទ្យ IGES White Paper Climate
Change Policies in the Asia-Pacific: Re-uniting climate change and sustainable development.
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រូប 3-1 ក្របមូលសំណល់អហរស្ចំ ណីសត�
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កាេ្រ��្រ�សំណល់សរ�រាងទ�្រក�ស្រមាផល�តជីកំបស
៉ុ

គឺជដំ េណរកអំពុកៃនសំណល់សរីរងេ្រកលក�ខណ�វត�មាអុ កសុីែហ្សន (ែអរ៉ូបិក)។

ដំ េណរក

អំពុក បេង�តឲ្មា ផលិតផលជីអំពុកេហជីកំប៉ុស ឧស�័នកបូន ិ ទឹ ករៃងតិចតួច ។ កតដំ េណរកជីកំប៉ុស
មាន សីតុណ�ភ អុកសុីែហ្សន ទឹក និពពួកមី្រកសរីរង។ សំណល់េធ�កំប៉ុស្រត�មាសំេណមពី ៤០% េទ
៦០%

េ្រប�េធៀបសមាសធាស�ត។
ួ

ដូចេនះកេធ�ជី កំបុ៉សមិនអ្រប្រតេ� ទបាល�

េបសិនមាែត

សំណល់េសមេពក ឬស�ួតេពក េគ្រត�លជមួយគា សំណល់ស�ួត សំណល់េសមផង។
កេធ�ជី កំប៉ុស ជទូ េទជកចូ លរួមកតបន�យបរិមាសំណល់បាពី  ៣០% េទ ៥០%។ ជីកំប៉ុស
មាអត�្របេយាជន៍ ក�កជួយែកែ្រទ្រមងនិងរចនសម�័ន�ដី  បេង�នសរធាចិ��ឹម  (ជី)។

ជីកំ ប៉ុសអ

េ្រប្របាស់ ស្របេង� ន គុ ណ ភាដី ជ ាេ្រច្របេភ ដូ ច ជដី ល្បខ្សោច ដី ឥ ដ�  េ្រពដី ទំេនះមិនសូ វ
មាសមាសធាសរីរង�។   ជីកំ ប៉ុ ស ជួយរក្សមាសធាទឹ ក េនក�ុ ងដី ប ាយូ រ មិនងស�ួ ត និងរក្

គុ ណ ភាដី ។ កេ្រប្របាជីកំ ប៉ុ ស អជួយកត ប ន�យកចំ ណ ាេល ជី គីមី។

កេធ�ជីកំប៉ុស ្រត�បាេគអនុ វតេ� នតជនបទ ជយូរយរណាសមកេហយ។ ជទូ េទកេធ�ជី កំប៉ុស
មិនមាលក�ណៈលំបា និងមិនទមទបេច�កេទសខ�ស់េនាេទ េគអអនុ វតគ
� េ្រមេធ�ជីកំ ប៉ុសបន្រគបទី
កែន�ងេនតតំបន់ទី្រក�។ កេធ�ជីកំ ប៉ុស អេធ�េទបាេដង�ស�លត្រទង្រទេផ្សង េនត
ផ�ះ ឬែបបវ ិមជ្ឈករែបបមជ្ឈក។ េទជមាគុណសម្បត�ដូចេរៀបរបខេល ជីកំ បុ៉សបាបេង ត
� ឲ្មា
ហនិភ័ និងគុ ណវ ិបត�ិខ�ះៗែដរ ដូចជា ក�ិ និងបង�ឲ្មាកចម�ងជំ ងឺ េបដំេណរកេធ�ជី កំបុ៉ស មិនបា
្រតឹ្រត�វ។ កេធ�ជី កំប៉ុស បា្រតឹ្រត�តបេច�កេទស មិនមាកេក តេឡងនិងសយភឧស�័នេមត
េទ។ កសភា ឧស�័ន ឌី អ សូម៉ូ ណូ អុ ក សុី ត (N 2 O) បន�ិចបន�ួចអេក ត េឡ ង េនេពលគំ នរ រងេធ�
ជីកំ ប៉ុ ស មិនមាអុ ក សុី ែហ្ស្រគប់្រគានមាសមាសធាទឹ ក េ្រចេពក។ ឧស�័ន  N 2 O េក ត េឡ ង ត
កេធ� ជី កំ ប៉ុ ស ជេន� ន (Hobson et al., ២០០៥)។ ភា�កងបរិស�បាប�
� ក់ថ ករេធ�ជីកំបុ៉ សបង�ឲ្េកត
មាឧស�័នផ�ះក��ក់តិចតួចបំផុតេកតេឡង (MFE, ២០០២) ។
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កាទា្រ�េយាជព�សំណល់សរ�រាង�េ្រមលក�ខណ�អវត�មាអុកសុ�

ែហ្ន (ឡជីវឧសន
�័ )
កទ្របេយាជពីសំណល់សរីរងេ្រកលក�ខណ�អវត�មាអុកសុីែហ្សន (ឡជីវឧស�័ន) ភាេ្រច
េគេ្របស្រមាទ្របេយាជពីសំណល់សរីរងកសិកម�  សំណល់សរីរងេចញពីេរច្រក
ែដលបន្សលពីកេធ�្រប្រពឹត�ិកទឹកសំអុយ។

ថ�ីៗេនះ

ន ិសំណល់ភក់

េគេ្របបេច�កេទសេនះស្រមាទ្របេយាជពី

សំណល់សរីរងទី្រក�ែដរ។ ឡជីវឧស�័នផលិតបាឧស�័នេមត ស្រមាេ្រប្របាជឥន�នៈស្រមាប់រថយ
ថាមពកេម ស្រមាដស� កផលិតអគ�ិសនី  ែដលជួយកតបន�យេពលេវលរកអុសដុត អសន្ស
ស ំៃច អុស
ធ្យូង

និស្រម�ករងដស� កត់បន�កប៉ះពលសុខភាតមរយៈែផ្ស កត់បន�បរិមាឧស�័នផ�ះ

ក��ក់  និងរក្បានូ វអនាម័ក�ុងផ�ះ និងក�ុងទី្រក�ង។ សំណលពីឡផលិតឧស�័នេមត ជជីកំ ប៉ុសមា

គុ ណភាខ�ស់ េ្រប្របស្រមាែកែ្រគុ ណភាដីកសិកម�។

កផលិតឧស�័នជីវៈេនះ ែតងមាកេលច្រជពីឡ និងកែន�ងដុតេ្រប្របឧស�័ន។ តរយៈក
សិក្�ស្រជាវ ឲ្ដឹងថ េន្របេទេជឿនេលឿន មាកេលច្រជពី  ៣,៤ េទ ៨,៤% និងជមធ្យ
កេលច្រជេនមា៉សុីចំេហះ ៣,៥% (Reeh និង Møller)។   កបាតបង់ តរយៈកេលច្រជា េន
្របេទកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ អេក នេលសពីក្រមិេនះ។
ឡជីវឧស�័ន

មាគុណសម្បត�េ្រចន អេធ�្រប្រពឹត�ិកសំណល់រ ឹង

និងសំណល់អហែដលមា

លជសមាសធារផង និងសំណល់បែន� ែផ�េឈ សំណល់ទឹកែដលេចញពីសកម�ភាដស�។
ឡជីវឧសន
�័ មាបំភាក�ិនតិចតួច និងត្រម�កទីតំតូ ច ជាកេធ�ជីកំប៉ុស ប៉ុែន�តៃម�វ ិនិេយាមាក្រមិ
ខ�ស់ជាង។
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កាេធ��្រ�្រព���កសំណល់ តាែបប ជីវៈេមកាន� (MBT)

កេធ�្រប្រពឹត�ិកតែបបជីវៈេមកនិ ជកេធ�្រប្រពឹត�ិកបឋមេលសំណល់សរីរង ស�ិតេនលឡំ
ជមួយនឹងសំណល់ដៃទេទៀត
សំរម

ែដលមិនមាកែញកជមុ ន និ ងត្រម�ឲ្យកេទចកេចេនទីលចក

យកេទដុតកេម�ចេចល ្រប្រពឹត�ិកបឋមេនះ ស្រម�ដល់កររ្របមូយកសំណល់ែកៃច� ដូច

ជែដក ែកវ បា�ស�ិជាេដម ន ិម៉្យវ ិញេទៀត ្រប្រពឹត�ិកជីវៈជដំ េណរកផលិតជីកំ ប៉ុស បំ ែបកធាតជីវៈេល
សំណល់សរីរង។ កបំ ែបកធាតជីវៈេលសំណល់សរីរងអេក តេឡង េ្រកលក�ខណ�វត�មាអុ កសុីែហ្សន
(េធ�ជី កំប៉ុស) និង េ្រកលក�ខណ�អវត�មាអុ កសុីែហ្សនែដលបណា�ឲ្េក តមាឧស�័នជីវៈ។
កេធ�្រប្រពឹត�ិកតែបបជីវៈេមកនិស្រម�ដល់ក្របមូសំណល់ែកៃច� កកតបន�យបរិមា
សំណល់យកេទចកេចេនទីលចកសំរ អពន្រអយុកទីលចកសំរបាដល់េទ ៥០%
កត់បនយបរិមាទឹកសំអុយ និងកសភាឧស�័នទីលន (Visvanathan et al., ២០០៥)។ ទំអស់
េនះវជវ ិធានករ ដ៏ មា្របសិទ�ភក�ុងកកតបន�យេហតុប៉ះពលបរិស�ន ភរ ំខេទេលសធា

ជន (ដូ ចជតរយៈក�ិន និងសត�រយ
ុ )។
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ករងេធ�្រប្រពឹត�ិកតែបបជីវៈេមកនិ ្រតវកបុគ�លិកេ្រចន េហដ�រចនាសម�័ន� មា៉ធុនធ�ន់ 
និងទីធា ស្រមាដំ េណរកេមកនិនិងជីវៈ។ សមិទ�ផលបាមកពី កេធ�្រប្រពឹត�ិកតែបបជីវៈេមកនិ
ែដលមាបរិមាេលហធ�ន់តិចតួចបំ ផុត អយកេទែកែ្រគុ ណភាដីធីប
� ាន។ កែញកសំណល់ែកៃច�
និងសំណល់ចំ េហះ (្រកដស ជ័រ..្រត�វបានេRDF) បាមកពីកេធ�្រប្រពឹត�ិកតែបបជីវៈេមកនិ ក៏
បានផ�លជ្របភចំ ណូលផងែដរ។ សំណល់ចំ េហះ ែដលទបាមកពីកេធ�្រប្រពឹត�ិក តែបបជីវៈេមក
និច អេ្រប្របាស្រមា្របភថាមល  េនក�ុងេរច្រធុនធ�ន់  ឬែកៃច�េទជេ្របរវ ិញ។ សំណល់

ចំ េហះអយកដុតទយកកេម� ែ្រត�មាសមាសធា polyvinyl chlorine (PVC) តិចជា ១០%
េ្រកពីដំណាកកៃនកេធ�្រប្រពឹត�ិកតែបបជីវៈេមកនិ។

សំណល់ែដលមិនមា្របេយាជន

េ្រកពីកេធ�្រប្រពឹត�ិកតែបបជីវៈេមកនិ អចយកេចកេចេនទីលចកសំរម

សល់

យកេទដុត

កេម�ចេចល។
បេច�កេទស្រប្រពឹត�ិកតែបបជីវៈេមកនិ មួយចំនួនែដលកំពុងអនុ វតេ� នចិន និងៃថ គឺបេច�កវ ិទ្
មកពី្របេទអល�ឺម៉ង

ែដលេ្រប្របាែតបេច�កេទស

តែបបេធ�ជី កំបុ៉ស

មាអុកសុីែហ្សនិងេធ�ែញក

េដៃដ។ េន្របេទៃថ ក�ុងទី្រក�ង Phitsanulok េគេ្របបេច�កេទស ្រប្រពឹត�ិកតែបបជីវៈេមកន ិ
េដ្របមូសំណល់គរដូចជកេធ�ជី កំប៉ុស

(រូប ៣-២)។ ដំេណរកែបបេនះមារយៈេពលពី ៥ េទ ៩

ែខ។ េដជីកំប៉ុសែដលបាមកពី្រប្រពឹត�ិកតែបបជីវៈេមកនិ េនទីេនាមាសមាសធាេលធ�ន់
ខ�ស់េពក េគយកវ្រគាែតស្រមា្រគគំនរជីកំប៉ុសថ�ីៗែតប៉ុ េណា�ះ។ បា�ស�ែដល្របមូបាេគបែម�ងវេទ
ជឥន�នៈរ

េហយសំណល់ែដលមិនអែកៃច�បា្រត�បាយកេទកប់េនទីលចក់សំណល។

ជលទ�

ផល េគអពន្យអយុកទីលបាបីដង ពី ១៦ឆា�ំ េទ៤៤ឆា�ំ(Phitsanulok Municipality, ២០០៥)។
្របេទកម�ុជក៏អអនុ វតដ
� ូចេនទី្រក�ង Phitsanulok បាែដរ  េនេពលបរិមាសំណល់ក�ុងមួយ

ៃថ� ជមធ្យម៨០េតន េនតទីលចក់សំរក�ុង្របេទកម�ុជ មាអ�កេរ សេអតចជាេ្រចពននាក

កំពុងែតរស់េដសសំណល់ែកៃច�។

្រប្រពឹត�ិកសំណល់តមែបបជីវៈេមកនិ

ជ្របព័នមួយអជួយ

ស្រម�ដល់្រក�អ�កេរ សេអតចទំងអសេនាះ និង ជជេ្រមស្របេសជាទីលអនាម័យ។ ម្ ងវ ិញ
េទៀត កលមាកែញកសំណល់្របកេដេ្រគថា�កេចញជាមុនជីកំប៉ុសែដលេក តពី្រប្រពឹត�ិកត
ែបបជីវៈេមកនិ អយកេទែកលំអគុ ណភាដីបាន
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រូប 3-2 ករអនុវត�ន្រប្រពឹត�ិកតមែបបជីវេមកន (MBT) េនPhitsanulok ្របេទសៃ

3.6
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ទ�លាអនាម័យ

ទីលអនាមយ  ជទីលចកសំរម  មទីតំសម�សប ប�ង់្រតឹ្រត�វ ដំេណរកតបេច�កេទស
និងមាក្រត�ពិនិត្េហតុប៉ះពលបរិស�រយៈេពលែវង (Johannessen និង Boyer, ១៩៩៩) ។ មូ លដ�
្រគឹៃនទីលអនាម័យ គជ្របសិទ�ភករពជ្រមទឹ កសំអុយ  ករពគុ ណភា្របភទឹ កេ្រកដី និង
មាេហដ�រចនាសម�័្រប្រពឹត�ិកទឹកសំអុយ  កតបន�យកប៉ះពលបរិស� និងមាវ ិធានក្រត�តពិនិត្យ 
សយភឧស�័នផ�ះក��ក់។ ករង្រគប់្រទីលអនាម័ មាេ្របមា៉សុីបង�បគំ នរសំរម(compactor
ក្រគដីជ្របចៃថ�េលគំនរសំរ។ េនេលទីលអនាម័មាកអនុ វតន
� ៍ ែផនកបិទទីល និងែថទជ
លំដបេ្រកទីលបិទរួច។ សំណល់ែដលអែកៃច�បាជេ្រច ដូចជា ែកវ ្រកដស បា�ស�ិកអនុ��ត
ឲ្យកេទចកេចេនក�ុងទីលចកអនាម័េទ។
ករុះេរ េរៀបចំទីលចកសំរេឡងវ ិញ អ្រប្រពឹេទបា្របកេដសុវត�ិភា លុះ្រែតទី ល
េនាបាបិទ ឈប់េ្រប្របជេ្រចឆា�មកេហយ។ វមាន័យថ ដំ េណរកបំ ែបកជីវៈែលងជហនិភ័
បំពុលដល់បរិស�េទៀតេហយ  (ឧទហរណ៍ មិមាហនិភ័េក តេឡងពីឧស�័នេមត និងឧស�័នពុលដូច
ជា NO x SO x និងNH 3 ្រពទំកបំ ពុលតរយៈទឹ កសំអុយ  និងសមាសធាពុ លដៃទេទៀត)។ េហតុេនះ
េនេពលេគនិយាពីទីលចកសំរម  រួជមួយទីលអនាម័យ គេគសំេដេទក្រគប្រគសំណល់រ ឹង
្របកេដសុវត�ិភាព  និចិរភា ្រពទំធាកទយកនូ វធនធាវតុធាតេដ
�
មេឡងវ ិញ្របកេដ

្របសិទ�ភ។

កចបយកឧស�័នេមតន ស្រមផលិតជថាមពល ជេ្រមមួយដ៏លក
� ុងករងកត
�
់បន�យកប៉ ះ

ពលបណា�ឲ្មាកែ្រប្របអកសធា (រូប ៣-៣)។ ឧស�័នទីលមាសមាសធាេមតន ពី ៤០
េទ ៦០% ែដលសមមូល ដល់េទ៥០% េបេ្រប�េធៀបេទនឹងឧស�័នធម�ជាតិ (SCS Engineers, ១៩៩៤)។
ថាមពអគ�ិសនី  ែដលផលិតបាតរយៈកដុតឧស�័នទីល អលក់បាន ពី១ េទ ២ ដុ ល�សហរដ�អ
េមរិក ក�ុងមួយេតសំណល់ (Ewall, ២០០៨)។
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េនេលទីលចកសំរទំមូល ែដលមាដំ េឡង្របព័នចបយកឧស�័នទីលន ក�ុរយៈេពលមួយឆា�
េ្រកពីចកសំរម  អទទួលបា ឧស�័នពីទីល្របម ៦០ េទ ៨៥% (ជាមធ្យ ៧៥%) (EPA,
២០១០)។ េន្របេទកំពុងអភិវឌ្ឍន៍  ្របព័ចបយកឧស�័នទីលន មិបាដំ េឡងបាល�េទ េដសកង�ះ
ថវ ិក ដូ េច�ះកចបយកឧស�័នទីលក៏ មិនមា្របសិទ�ភខ�ស់ ែដលបណា�ឲ្ ឧស�័នទីលន បស
ភាេទបរិយាកស។ ដេនះេហយេន្របេទកំ ពុងអភិវឌ្ឍន៍ េដសឥន�នៈហ�ូសុីលមាតៃម�ខ�ស់  រដ

ភិបាល គួរេធ�កពិន័យេលរលទេង�ែដលនាឲ្មាកប៉ះពលដល់បរិស�ន

និេលកទឹ កចិតដ
� ល់ជេ្រម

យកកចបយកឧស�័នទីលន យមកេធ�ជ្របភថាមពល េដេធ�ពណិជ�កមេលឥណទកបូ
(ឧទហរណ តរយៈយន�កអភិវឌ្ឍនស�តCDM)។
បច�ុប្បន� ទីលចកសំរេន្របេទកម�ុជ ជទីលពកកណា�្រត�ពិនិត្យ មិមាកេរៀបចំជ

�សទប មិនមាកកិនបង�បសំរម និក្របដីេទ។ ទីលចកសំរែដលមាកេរៀបចំបាល�ជាេគ

េន្របេទកម�ុជ គឺទីលចកសំរេនខណ�ដេង រជធាភំ េ� ពញ េដយមកគិតគូ ពីក្រជ និង

្របព័ន�្រប្រពឹត�ិទឹ កសំអុយ ែតមិនមាក្រគដី និងមិនមាក្រគប់្រឧស�័នទីល។

អជា�មូ លដ�េន្របេទកម�ុជមាកលំបាក និងមិនអសសង់និង្រគប្រគទីលអនាម័

េដមិនមាជំនួយពីបរេទស ទំែផ�កថវ ិក និងបេច�កេទស។

រូប 3-3 ទីលនអនាម័យែដលមាចប់យកនូវឧស�័នទីលន ្របេទៃថ (រូបថត Komsilp Wangyao)

3.7
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កាដុតសំណល់កេម�ចេចាល
កដុ តសំ រម  សំណលកេម�ចេចល បេច�ក េទស េធ�េឡ ងេ្រមសី តុណ�ភាខ�ស់។ បេច�ក េទស

េនះមា្របសិទ�ភក�ុងក្រគប្រគសំ ណល់ជីវៈ្របកេដេ្រគថា�ក់

និងកកត បន�យបរិមា

សំ ណល់។ ឧស�័នេមតន មិនមាេក តេឡង និងតរយៈសីតុណ�ភាខ�ស់េគអទទួលបាថាមពអគ�ិ
សនី និងកំ េដ ែដលអជំនួ សឥន�នៈធម�ជាតបា។ ប៉ុែន�េបកេរៀបចំបេច�កេទសេនះ មិនមាលក�ណៈ្រតឹ
្រត�វ ដូ ចជ កដុតស�ិតេនសីតុណ�ភាទប បណា�ឲ្េក តេឡងនូ វ កេបម៉ូណូអុ កសុីត (Carbon
Monoxide) សមាសធាឌីអុកសុីន (Dioxins) និងសរធាពុ លដៃទេទៀត ។ កដុតសំណល់ទី្រក�កេម�ច
េចកំ ពុងែតេពញនិយមេនត្របេទឧស្សោហកម (រូប៣-៤)។ ទន�ឹមនឹងេនះែដរ្របេទកំពុងអភិវឌ្ឍនមួយ
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ចំនួនក៏កំពុងអនុ វតប
� េច�កេទសេនះស្រមាកដុ តសំណល់ទី្រក�កេម�ចេចល ្របេដេជាជ័យែដរ។ េប
េ្រប�េធៀបេទនឹង្របេទឧស្សោហកម � សំណេន្របេទកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ មាសមាសធាទឹកខ�ស់ និង
មាបរិមាកឡូរទប

ដូចេនះេដម្បដុតសំណល់ទី្រក�កេម�ចេចបា

គឺទមទឲ្មាកេ្រប្របា

ធ្យូ ឬេ្របចំ េហះបែន�ម  (Solenthaler and Bunge, ២០០៥) ែដលបង�ឲ្មាផលវ ិបាេក តេឡង ដូចជ

ថាមពទទួលបាមាក្រមិទប ែចំណាខ�ស់។
កេ្រប្របាបេច�កេទសេនះ

ត្រម�ឲ្មាកវ ិនិេយាខ�ស់

េបេ្រប�េធៀបជមួយនឹ ងជេ្រម

មេធ្យោដៃទេទៀត និងទមទឲ្មាធនធាមនុស្ស្រមា្របតិបត�ិករ នែថរក្សោ។ ទី្រក�ជេ្រច
មាក្របឆាេទនឹ ងកអនុ វតន
� ៍បេច�កេទសេនះ

េ្រពមាកសភាសរធាឌីអុកសុីនក្រមិខ�ស់ 

និងកបំពុលេផ្សេទៀត ែដលទមទរេមានកេ្រប្របបេច�កេទសខ�ស់ ក�ុងករេធ�្រប្រពឹត�ិកចេ្រម
ឧស�័នពុលេចញ។

រូប 3-4 េរងច្រកដុតសំរមកេម�ចេចលេន្របេទ

3.8
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កាវាតៃម�េ�េល�បេច�កេទសទាយក្រ�េយាជព�សំណល់សរ�រាងទ�្រក�

កេ្រប្របបេច�កេទសទ្របេយាជន៍ សំណល់សរីរង�្រត�បាែបងែចកជពីរក្រមិត(រូប៣-៥)
I) ក្រមិេធ�តផ�ះ និងតសហគមន៍ - តរយៈកកតបន�យសំណល់ េដយកេធ�ជចំ ណីសត� ជី
កំបុ៉ ស និង ជីវឧស�័ន។
II) ក្រមិេធ�េនទី្រក�ង
ក) ស្រមាសំណល់មិនមាកែញក - យកេទចកេចេនទីលចំ ហ ទីលអនាម័យ េធ�
្រប្រពឹត�ិកជីវៈេមកនិ និងដុ តកេម�ចេច ។
ខ) ស្រមាសំណល់មាកែញកជាមុន- យកវេទេធ�ជីកំ ប៉ុស េធ�ជី វឧស�័ន។
កេលកទឹ កចិតឲ
� ្មាកេ្រប្របាស់ េធ�្រប្រពឹត�ិកេទេលសំណល់សរីរងទី្រក� េនតផ�ះ និង
តសហគមន៍ អកតបន�យ កចំណាេទេលក្របមូល កដឹកជ�ូ� ន និងទុកដកសំណល់។ ករណី
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េនះអបេ���សទំនាសរវអជា�ធរ ន្របជាពលររស់េនតមូ លដ�ន េទេលកអនុ វតម
� េធ្យោចក
េចទុកដកសំណល់។

ដូចេនះេហយបាជត្រម�ឲ្មាេរៀបចំថវ ិក

ស្រមាចំណាេទេលកអប់រ ំ

បណុ� ះបណា�ល្របជាពលរឲ្គាតមាកយល់ដឹងេលករង្រគប់្រសំណល់េនះ។  

រូប 3-5 ករេ្រប្របកទញ្របេយាជន៍ កេធ�្រប្រពឹត�ិកម�េទេលសំណល់សរីរ
(Bengtsson et al., ២០០៨)
តរ

៣-១

អធិប្បអំពីអត�្របេយាជេលបេច�កេទស

េ្រប្របទ្របេយាជេឡងវ ិញពី

សំណល់សរីរងទី្រក� បេងត
� ឲ្មាករងេធ� និងជវ ិធាកទប់ស�ត េហតុប៉ះពលបរិស� ទប់ស�តនិង
កតបន�យកសយភឧស�័នផ�ះក��ក់។ កកតបន�យបរិមាសំណល់ ជកតែដលអកតបន�យក
ចំណាេទេល្របព័ន្រគប្រគសំណល់ទំមូ ល ដូចជកតបន�យកចំណាេលក្របមូល កដឹកជ�ូ� ន 

និងកចកេចល។

ប៉ុែន�ទទឲ្មាកចូលរួមយា៉សកម�ពី្របជាពលរ។

កកតបន�យបរិមា

សំណល់  ជកេលកទឹកចិតែ� ផ�កេសដក
� ិច� េនតលំេនស�ន ប៉ុែនមិនមាកបេងត
� ករងស្រមាអ�ក
ែដលមាចំ ណូលទប និអ�កមិនមាជំ នា (អ�កេរ សសំណល់េអតច)។
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តរ 3-1 អត�្របេយាជន៍ៃនបេច�កេទស េ្រប្របាស់ទញយក្របេយាជន៍េឡងវិញ និង្រប្រពឹត�ិកម� ស
មាជំនាេនក�ុង�ស�ក

បេងត
� ករង

ទបាសមា�រមាតៃម�

ទបាថាមព

បាមកវ ិញនូ វសរធាចិ��ឹម

ចលរមករងសវតិភា

េជៀសវេហតុប៉ះពលបរិ

សនពី

េជៀសវេហតុប៉ះពលបរិ

ស�ពី

េជៀសវេហតុប៉ះពលបរិ

ស�ពី

េជៀសវកសភា

ឧស័ន

េជៀសវកសភា

ឧស�័ន

អអនុ វតប
� ាក�ុងគេ្រម

ថវ ិក

កត់បន�យចំណាេនត

លំេន

អជា�អកត់បន�យ

ចំណា

អជា�អកត់បន�យ

ចំណា

បេច�កេទស

កត់បន�

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

X

X

X

េធ�ចំណីសត�

O

O

∆

O

O

O

O

O

O

O

X

X

O

O

េធ�ជីកំប៉ុស

∆

∆

∆

∆

O

O

O

O

O

O

X

X

O

O

បំែបកែអនែអរូបិក

∆

∆

∆

∆

O

O

O

O

O

O

O

X

O

∆

្រប្រពឹត�ិកជីវៈេម

X

X

X

X

O

∆

O

O

O

∆

∆

O

O

∆

ទីលអនាម័

X

X

X

X

∆

∆

O

∆

O

X

∆

∆

O

∆

ដុតកេម�ចេច

X

X

X

X

∆

X

O

O

∆

X

∆

X

O

X

កនិ

O គុ ណសម្បត� X គុ ណវ ិបត�ិ ∆ គុណសម្បត�ិ កលក�ខណ�មួយចំ នួន្រត�បាបំ េពញ
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ករង្របមូសំណល់អហេនមាគុណភាល� ស្រមាយកមកលេធ�ចំណីសត� អអនុ វត�
េនជលក�ណៈឯកជន ឬតកសិដ�ចិ��ឹមសត�។ កិច�កេនះអជួយស្រមបន�ុកក�ុងកប�ូ� នសំណល់

េទទុ កដកស្រមាឲ្្រក�មហ៊ុ ្របមូ និងដឹ កជ�ូ� នេចញ ក៏ដូចជជួយកតបន�យកចំណាេលក្រគប

្រគសំណល់ទំមូ ល។

ចំ េពសំណល់ែដលមិនមាកែញក កេធ�្រប្រពឹត�ិកជីវៈេមកនិជាមុ មានលក�ណ្របេសជា
កយកេទចកេចេនទីលអនាម័យ ដុតកេម�ចេចែតម�ង។   កេធ�្រប្រពឹត�ិកជីវៈេមកនិ អ
ជួយេជៀសវកសភាឧស�័នផ�ះក��ក់ 

ស្រម�ករង្របមូសំណល់ែដលអែកៃច�បា

(សំណល់េអតច) និងេធ�ឲ្ង�ស�លក�ុងកដុតសំណល់កេម�ចេចល ្រទំសុវត�ិភាកចកេច

សំណល់េនទីល។

ចំ េព្របេទកំពុងអភិវឌ្ ្របជាជន និងមាកសិដ�យកសំណល់អហរេធជាចំណីសត ែតអជា�មូល
ដ�នគួរេធ�ែស�រក ឬែបងែចកថវ ិកស្រមាជេ្រមបេច�កេទសែកៃច�សំណល់សរីរង ែដលមានលក�ណសម
�សបបែន�មេទៀត។

តរ៣-២

ជកេ្រប�េធៀបត្រម�ករវកអនុ វត�ន៍

កទយក្របេយាជពី

សំណល់សរីរង� េដេ្របឡជីវឧស�័ន  េធ�ជី កំប៉ុស កេធ�្រប្រពឹត�ិកជីវៈេមកន ិ និងកចកេចសំណល់
េនទីលអនាម័។
រលបេច�កេទសមួយៗមាគុ ណសម្បត�ិ

ន ិគុណវ ិបត�ិរបស់វ។ េធ�ជីកំប៉ុសជកេពញនិយមេន

្របេទេនតំ បន់អសុី ែដលអេធ�បា្រគបខ� ទំអស់។ ជាទូេ កេធ�្រប្រពឹត�ិកជីវៈេមកនិ និងទី
លអនាម័ េគេធ�ទ្រមងខ�ធំ ែដលទទឲ្មាកវ ិនិេយាខ�ស់ ែដលត្រម�វេអ្របេទកម�ុជា្រត

ែស�ងរកជំនួយពីបរេទស ។

តរ ៣-៣ បង�ពីទុនវ ិនិេយាេលគេ្រម្រប្រពឹត�ិកសំណល់រ ឹងេន្របេទៃថ និង្របេទកម�ុជា

កគណនទុ នេនះ មិនមារបប�ូ� លតៃម�ដីេទ។ កដុ តកេម�ចសំ ណល់ជបេច�កេទស ចំ ណាេ្រច ឬ

មិនអេធ�េទបា េ្រពសំណល់មាជាតសំ េណមខ�ស់េពក និងមិនមាក្រមិកឡូរខ�ស់។ បេច�កេទស
កបំ ែបកតែបបែអនែអរូបិក (ឡជីវឧស�័ន) ស្រមាទយកថាមពល េក�ុងក្រមិមធ្យ េទធំ ក៏ មា

តៃម�ខ�ស់ែដរ  ែតវមា្របេយាជស្រមាតំ បន់ទី្រក�ែដល្រត�កបរិមាថាមពខ�ស់ ។ កផលិតជី

កំ ប៉ុ ស េនក�ុ ងភាជន( In-vessel composting) ្រត � ចំ ណ ាេ្រចជា សងសងទី ល នអនាម័យក
េធ� ជី កំ ប៉ុ ស ែបបចំ ហ គរជារ (Windrow composting) មាចំ ណ ាទជាេគ។
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តរ 3-2 កេ្រប�បេធៀប ករទញយក្របេយាជន៍ពីសំណល់សរីរង� េដយេ្របឡជីវឧស�័ជីកំ ប៉ុស
អនុ វត�្រប្រពឹត�ិកតែបបជីវេមកនិ ទីលនអនាម័យ នដុតកេម�ចេច
កត

កេធ�ជីកំប៉ុស

ឡជីវឧស�័ន

កេធ�្រប្រពឹត

ទីល

កដុតកេម�ច

កម�ជីវៈេមកនិ

អនាម័

េច

ទុនវ ិនិេយា ក�ុង

ទបំផុត ទ

មធ្យ

ទ

ទ

ខ�ស់

ទុនដំេណរក ក�ុង

ទ ដល់

មធ្យ

មធ្យ

ទ

ខ�ស់

មួយេតសំណល់

មធ្យ

ត្រម�កដី

មធ្យ

ទ

ខ�ស់

ខ�ស់ែមនែទន

ទ

កមា�ំពលកម�

មធ្យ ដល់

ទ

មធ្យ ដល់ ខ�ស់ ទ

ទ

ទ ដល់

មធ្យ ដល់

មធ្យ ដល់ ខ�ស់ ទ ដល់ មធ្យ

មធ្យ ដល់ ខ�ស់

មធ្យ

ខ�ស់

ទ ដល់

ទ ដល់

មធ្យ

ទ

មធ្យ ដល់ ខ�ស់

មធ្យ

មធ្យ

ទំហំ

តផ�ះ ដល់ ធំ

តផ�ះ ដល់ ធំ

មធ្យ ដល់ ធំ

មធ្យ ដល់ ធំ

មធ្យ ដល់ ធំ

េពលស្រមាកេធ�

ពី ១ ដល់ ១២

ពី ៣ េទ៤

ពី៥ េទ៩ ែខ

េលពី ២ េទ១០០ ១ៃថ�

្រប្រពឹត�ិកេដ

អទិត

អទិត

ឆា�

ជំនាែថរក្

ទ ដល់ខ�ស់

មធ្យដល់ខ�ស់ ទ

ទ

ខ�ស់ែមនែទន

សយភ ឧស�័ន

ទ

ទែមនែទន

មធ្យ ដល់ខ�ស់

ទ

មួយេតសំណល់

ខ�ស់
បុគលិ
� កជំនា

ត្រម�វកថាមព

សុវត�ិភា

ទ

ផ�ះក��ក់

ចំណា កវតៃម�េនក�ុងតរខេល គឺេលកយកែតបេច�កេទស ខ�តូច និងមធ្យម រួមជមួយ

បេច�កេទស

យកសំណល់សរីរងេធ�ជី កំប៉ុស

និងកេ្រប្ស់ឡជីវឧស�័នសម�ៗ

ែដលអអនុ វត�េន

្របេទកម�ុជបាន។កេធ�្រប្រពឹត�ិកជីវៈេមកនិ និងទីលអនាម័ ជទូ េទអនុវតកុ�ង្រទង់្រធំ   ដូច

េនះតរខេល មិនបាបង�អំពីជេ្រមែដលមាលក�ណៈទូលំទូលយ និទូ េទេទ។
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តង 3-3 កបង�ញពីទុនវិន ិេយាគេលគេ្រមាង្រប្រពឹសំណល់រ ឹងេន្របេទៃថ និង្របេទកម�ុជ
្រប្រពឹត�ិស
ក ណ
ំ
ល់រ ឹង

សណ
ំ
ល់ 
(ត/ថ�)

ទុនវិនិេយា*

ទុនវិនិេយា

(លដុល�រ

សណ
ំ
ល់១ត/ថ�

ទំហដ
ំ ី

(ដុល�រ

ដុតកេម�ចេច
េនPhuket្របេទៃថ

២៨០

២៤,៦៣

៨៨០០០

េនSamui ្របេទៃថ

១៤០

១៥,៦៦

១១២០០០

េនRayong្របេទៃថ

៦០

៤,៥៣

៧៥៥០០

េន Koh Chang ្របេទ

៣០

១,៧៧

៥៨៩០០

កបំែបកែអនែអរូបិក

ៃថ
ទីលអនាម័យ(មិនមាចបយកឧស�័ន)
េន Samutprakarn

៨៥

២០៦

២៤១០០

១,៦ ហិកត(១៥ឆា�)

១២០០

មិនមាទិន�័យ

មិនមាទិន�័យ

៣១ ហិចត

៨០

១,៦០ (បូកជាមួទី

២០០០០

១០ ហិកត(ជមធ្យ

្របេទៃថ
េនភ�ំេពញ
្រប្រពឹត�ិកេមកន ិជីវៈ
េន Phitsanulok ្របេទ
ៃថ

តំទីល)

២៤ឆា�)

ករធ�ីជកំប៉ុស
ជីកំ ប៉ុសេនក�ុងភាជន េន

១០០០

២៧,៩៧

២៨០០

៥

០,០៦៥

១៣០០០

្រក� Bangkok ្របេទៃថ
ជីកំ ប៉ុសចំ ហេនរជធា
ភ�ំេពញ
* តៃម�េនះគិតែតតៃម�សសង់េដ មិនគិតពីតៃម�ដីេទ
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កចបយកឧស�័នទីល

និងក្រគទីលន មាតួនាទសំខនក�ុងកកតបន�យកសយភ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ពីទីលចស់ និទីលែដលកំពុងដំ េណរករ។ េទជកសសង់ទីលថ�ីស្រមាចក

សំណល់ជីវៈែដលមិនបាេធ�្រប្រពឹត�ិកជមុន មាកបំ ពកនូ វ្របព័នទយកឧស�័នទីលក៏ េដ ក៏េយង
េនែតមាបារមពី៖
(ក) កសយភឧស�័នផ�ះក��ក់ ក្រមិខ�ស់។
(ខ) កខបង់សរធាចិ��ឹម  េនក�ុងសំណល់សរីរង� េដវេនលឡំជមួយនឹងសមាសធា
្របកេដេ្រគថា�ក់

(គ) ដីែដលេ្រប្របជទីលអយកេទបេ្រម្របេយាជេផ្ងេទៀតែដលមាតៃម�េ្រចជា។
(ឃ) ហន ិភ័េលកបំពុលទឹ កេដយស ទីលស�ិតេនតំបន់ែដលងរងនូ វកលិចទឹក។
ជេ្រមែដលអមាចិរភាពគឺយកសំណល់សរីរងទី្រក� េធ�ជីកំ ប៉ុស និងដកក�ុងឡជីវឧស�័ន។ ក

េ្រប្របាបេច�កវ ិទ្ ស្រមាជេ្រមខេល អអនុ វតេ� ដៃដ ឬេដមា៉សុីស�័យ្របវត� ជលក�ណៈ
្រទង្រទតូ ច េទធំ។ ចំ េពករណីយេនះ មាលទ�ភាអនុ វត�ន៍េ្រចជា កេធ�្រប្រត�ិកម�សំណល់ត
ែបបជីវៈេមកនិ កេធ�ទីលអនាម័យ និកេធ�ឡដុតកេម�ច សំណល់ សំរេច។
ជាទូេ កេធ�ជី កំប៉ុស មាតៃម�ទប

ន ិ�ស�លជាកអនុ វត�ន៍េធ�ឡជីវឧស�័ន  ប៉ុែន�កេធ�ជី កំប៉ុស

មិនអទយកថាមពបាេទ។ កេធ�ឡជីវឧស�័ន  ជបេច�កេទសែដលមាភាស�គស
�ែដលត្រម�ឲ្
ុ

មាបុគលិ
� កជំនា រីឯកេធ�ជី កំប៉ុស ្រត�កមនុស្េធ�ករង។ ក�ុងករណីថវ ិកស្រមាអនុ វតមា
�
ក្រមិ

កេធ�ជីកំប៉ុសជជេ្រមដ៏លស
� ្រមា្រគប់្រសំណល់េនតសហគមន៍។

ខេ្រកជឧទហរណ

បង�ពីកេធ�ជីកំ ប៉ុស និងកេធ�កបំ ែបកតែបបែអនែអរូបិក (ឡជីវឧស�័ន) ។
ក)

បេច�កេទសេធ�ជ
� ីកំបស
៉ុ
កេធ�ជីកំប៉ុសអ អនុ វតេ� ឡងចបពីខ�តូចេនតផ�ះ   (បរិមាសំណល់ក�ុងមួយៃថ�តិចជាមួយ

គីឡូ្រក)

េទខ�ធំស្រមាែកៃច�សំណល់ជីវៈតទី្រក�ង ត្របជុំជ

(បរិមាសំណល់ក�ុងមួយៃថ�

េ្រចជា ១០០០េត) ។ ករេធ�ជីកំប៉ុសខ�តូ ច ជកេធ�េនេលដីទំេនរ ដីចមា�េ្រកផ�ះ (រូប ៣-៦) ។ េន

តសហគមន៍ កេធ�ជី កំប៉ុស អេធ�េនតទីទំេនរសធារ និង្របតិបត�ិកេដេដស�័្រចិត�  ពី
សហគមន៍ផា�ល់  (រូប ៣-៧)។ ្របជាពលរែដលមិនមាដីស្រមាេធ�ជី កំប៉ុស អចូលរួមេធ�ជីកំ ប៉ុសតរ
យៈកែញកសំណល់ និងក្របគលសំណល់ជីវៈេទកែន�ងេធ�កុំប៉ុសតសហគមន៍ ឬ កែន�ងថា�កកណា�ល
ផលិតផលជីកំប៉ុសអេ្រប្របាស្រមាែកលំអរគុណភាដីចមា�រ ដំណបែន� កសិកម�្រគ�ស ស្រមាផ�ត់
ផ�ង់កុ�ងទីផ្ស ឬេធ�អជីវកម។
បេច�កេទសេធ�ជីកំ ប៉ុសជេ្រច្របេភ ែដលមាត្រម�កខុ សៗគា ទំករងជំនាញថវ ិកអនុ វត� និង
េពលេវល។ ឧទហរ កេធ�ជីកំប៉ុសតផ�ះ តែបប Takakura Home Method (THM) កេធ�ជីកំប៉ុស
េដគរសំណល់ជរងនិចល (Static Pile Windrow Composting) កេធ�ជីកំប៉ុសេដគរសំណល់ជរង
ដកបំពង់ឲ្ខ្យលេចញចូល (Passive aerated Windrow Composting) កេធ�ជី កំប៉ុសេដគរសំណល់ជ
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រងមាបាញខ្យលប�ូ� ល   (Forced aerated Windrow Composting) កេធ�ជីកំបុ៉ សក�ុងភាជន (In-vessel
Composting)

កេធ�ជីកំប៉ុសេដេ្របជេន�ន  (Vermin-Composting )។ តរ ៣-៤ ជកេ្រប�បេធៀ

រវអត�្របេយាជ និងគុ ណវ ិបត�ិៃនបេច�កេទសេធ�ជីកំបុ៉ សនិមួយៗ។
តលទ�ភាធនធាមនុស្ស ថវ ិក កេធ�ជីកំ ប៉ុសែបប

THM

េដគរសំណល់ជរងនិចល  គរ

សំណល់ជរងដកបំ ពង់ឲ្ខ្យលចូល ជវ ិធីស�សមាលក�ណៈសម�សបែដលអអនុ វតេ� ន្របេសកម�ុជ

បា ។

រូប 3-6 កេធ�ជីកំប៉ុសេនេ្រកមគល់េច្របេទកម�ុជ

រូប 3-7 កេធ�ជីកំប៉ុសក�ុងធុងេន្របេទស
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តរ 3-4 ករេ្រប�បេធៀបរវងអត�្របេយាជន៍ និងគុណវិបត�ិ  ៃនបេច�កេទជីកំបុ៉ សនិមួយៗ
បេច�កេទសេធ�ជីកំប៉ុស
ត្រម�វក

ទុនស្រមាមួយ

THM

រងនិចល

មធ្យ

ទែមន

េតសំណល់
តៃម�្របតិបត�ិក

រងមាបំពង់

រងមាបាញ

េធ�េនក�ង
ុ

េដេ្រប

ទ

ខ�ស់

ខ�ស់ខ�ំ

មធ្យ

ទែមន

ខ�ស់

ខ�ស់ខ�ំ

មធ្យ

ខ្យល

ខ្យលចូល

ភាជន

ជេន�ន

ែទន
ទ

ទ

ែទន

ស្រមាមួយេត
សំណល់
ដីស្រមាមួយេត

ខ�ស់

ខ�ស់

ខ�ស់

ខ�ស់

ទ

ទ

មធ្យ

ខ�ស់

ខ�ស់ែមន

ទែមនែទន

ទ

ទ

បណុ� ះ

បណុ� ះ

បណុ� ះ

សំណល់
កមា�ំង ពលកម

ែទន
ជំនា

បណុ� ះ

បណា�

បណុ� ះ

បណា�

បណុ� ះ

បណា�

បណា�

បណា�

បណា�ខ�ស់

ខ�ស់
ថាមពេ្រប្របា

គា�

ទ

គា�

មធ្យ

ខ�ស់

គា�

េពលេវល

១-៣

១២

១២ អទិត

១២ អទិត

១-២ ៃថ�

កន�ះ េតន

អទិត

អទិត

សំណល់ ក�ុង

១ េតជេន�ន
ក�ុងមួយៃថ�
ត្រម�កែថទ

ទ

ទ

ទ

មធ្យ

កសភាយ

CH4 ក CH4 ក CH4 ក

ឧស�័នផ�ះក�
� ក់

ណមិន

ណមិន

ណមិនមា បេ��ញ

កបេ��ញ

មាខ្យល

មាខ្យល

ខ្យល្រគប

ថាមព

្រគប់្រគា ្រគប់្រគា ្រគាន

CO2 ត
កេ្រប
ថាមព
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CO2 តក

ខ�ស់

ថាមព

CO2 ត

មធ្យ

NOx

(១) កាេធ�ជ
� ីកំបស
៉ុ េ�ផ�ះតាែបប THM

THM បេង�តេឡ ងេដយMr. Koji Takakura េធ�ក េន្រក�ហ៊ុ ន  JPEC ្របេទជប៉ុ ន ។ បេច�ក េទស
េធ� ជី កំ ប៉ុ សរេបៀបេនះ ស្រមាអ� ករស់ េនក�ុ ងទី ្របជុំជន និងទី ្រក �។ សព�ៃថ� ប េច� ក េទស THM បានិង

កំ ពុ ងែតអនុ វ ត�េន Surabaya ្របេទឥណូ� េណសុី និ ងមាកព្រងតទី ្រក �ជេ្រចេន្របេទ

កំ ពុ ងអភិ វ ឌ្ឍនក�ុ ងតំ បន់អសុី

កេធ� ជី កំ ប៉ុ សតមរេបៀ THM មាដំ េណ រកបំ ែបកស�ិតក�ុ ងរយៈេពលពី មួយ េទពីរសបា�ហ និងពី រ

សបា�ហេទៀតជរយៈេពលស្រមាេធ� ដំ េណ រកសេ្រមចុ ងេ្រក

(maturity)។

ជមូ លដ�ៃន

បេច� ក េទសេនះ ពពួក មី្រកសរីរងជកម�ករេធ�ឲ្មាដំ េណ រកបំ ែបក ែដលសន�តថ ជអ�កបង�ឲ្មា
ដំ េណរកជីកំប៉ុស (seed compost)។ កេធ�ជីកំបុ៉ សតផ�ះែបប THM ត្រម�ឲ្មា៖ ធុងមួយែដលមារន�
ស្រមាខ្យលេចញចូ ល កតុមួយ  ឬសមា�រេធ�ពីេសស្រមាេធ�្រទនាេនក�ុងធុង ឧបរណ៍កតចិ��
� ំ និង

គ្រមធុង (រូប ៣-៨)។ កលេយងកតសំណល់ឲ្កតែតល�ិត េល្ប�បំែបកជីកំប៉ុស ក៏កតែតេលឿន
តេនាែដរ។

រូប 3-8 កេធ�ជីកំ ប៉ុសតមផ�ះតមែបបTHM េន្រក�បាងកក ្របេទសៃថ (រូបថToshizo Maeda)
(២) កាេធ�ជ
� ីកំបស
៉ុ េដាគរសំណលជ
់ រងន�ចល
គឺជបេច�កេទសសម�

និងមាកនិយមេ្រប្របាេន្របេទកំពុងអភិវឌ្ឍន

េយាមិនខ�ស់  ដូ ចបេច�កេទសេធ�ជីកំ ប៉ុសេផ្សេទៀតេនាះេទ

េដយ្រត�វទុ នវ ិនិ

ប៉ុែន�វត្រម�ឲ្មាកម�ករេន្របចំ េដម

េ្រជរង និងដកទឹកេបចបាច់។ ទំហរងជីកំបុ៉សមាេជង្របែវង ១-២ ែម៉្រ និងកម�ស់  ១-៣ ែម៉្រ ្របែវ
រងមាលក�ណៈែវងខ�ីអ�ស័េទតទំហំដីែដលមាន (រូប ៣-៩)។ រយៈេពលដំ េណរកជីកំបុ៉ ស មាចំនួន
បីែខ ែតអយូរជាេនះេប មិនមាកអនុ វត�ន៍្រតឹម្រត�វ ដូ កេ្រជរង និង្រគប្រគជាតទឹកជេដ ម។
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រូប 3-9 កេធ�ជីកំប៉ុសេដយគរជាេន្របេទកម�ុជ
(៣) កាេធ�ជ
� ីកំបស
៉ុ េដាគរសំណលជ
់ រងដាកបំពង់ឲ្ខ្យលេចញច ូល
សំណល់្រត�វបគរសំណល់ជរងដកតជួរេដមាបំ ពង់ស៊កតរង ស្រមាឲ្ខ្យលេចញចូ ល។
និតិវ ិធី្របតិបត�មាលក�ណៈ�សេដៀងេទនឹ ងកេធ�ជី កំប៉ុសេដគរសំណល់ជរងនិចលែដរ ្រន់ែតមាខ្យល
េចញចូ ល ក�ុ ងរងគំ នរសំ ណ ល់តរយៈបំ ពង់ ជ័រ ឬឫស្ស ែដលមារន� តូ ចៗជេ្រច (រូប ៣-១០)។ កេធ�
ជីកំ ប៉ុ សែបបេនះអឲ្បាចំ េណញកមា�ំពលកម� ស្រមាេ្រជគំ នរសំ ណ ល់។

កលសំណល់េសម និងស�ត្រគប្របេភ
ជករងមួយចបាចមុននឹ ងដកវគរជរង។ សំខនជា
ួ

េនះេទេទៀត គំ នរសំណល់មិន្រត�ឲ្វស�ិតក�ុងសភាហបេពកេទ គឺត្រម�ឲ្ខ្យលងេចញចូលបា�ស�ល

និង្រគប្រគាន់

រូប 3-10 កេធ�កំប៉ុសេដយមានករប�ខ្យល់តមបំពេន្របេទកម�ុជ
(៤) កាេធ�ជ
� ីកំបស
៉ុ េដាគរសំណលជ
់ រងមាបាញខ្យលប��ូ ល
វេលសពីកេធ�ជី កំបុ៉សេដគរសំណល់ជរងដកបំពង់ឲ្ខ្យលចូល 

្រតងេនបាេ្រករងេធ�កុំប៉ុស

មាេរៀបបណា�មួយ ស្រមាបាញខ្យលចូ លក�ុងរងេធ�ជី កំបុ៉សេដេ្របម៉ូទ័រ (រូប៣-១១)។ ្របព័នបាញ
ខ្យលេនះមាតៃម�គួរសមែដរ

បុ៉ ែន�មិនត្រម�ឲ្មាកមា�ំកម�ករេ្រចនដូចកេធ�ជី កំប៉ុសខេលេនាេទ។

ម្យោ៉ងវេទៀតបេច�កេទសអនុ វតប
� ា ែតតំបន់ែដលមា េភ�ងអគ�ិសនី េបមិនដូ េច�្រត�មាមា៉សុីេភ�ងេដ
ខ�ួនឯង។ បេច�កវ ិទ្េនះមិនសម�សបចំ េពះ្របេកម�ុជេឡយ េដយសរែតតៃចរន�អគ�ិសនីៃថ�។
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រូប 3-11 ករេធ�ជីកំប៉ុសេ្របេទៃថ

(៥) កាេធ�ជ
� ីកំបស
៉ុ េ�ក�ុងភាជន
ិ ្ផលិតជីកំ ប៉ុ ស ក�ុ ង្របព័នមួយបិ ទ ជិត ទទរឲ្មាក
កេធ� ជី កំ ប៉ុ ស េនក�ុ ងភាជន៍ ជបេច� ក វ ទ

្រត � ពិនិត្្រតឹ្រត �វ បេច�កវ ិទ្េនះមាដំ េណរកបំែបកខ�ស់ ជាកេធ�ជី កំប៉ុសេរៀបជរង (រូប៣-១២) និង
អេធ�កែកៃច�សំណល់បាបរិមាេ្រច េនទីតំមួយតូ ច ែតត្រម�ទុនចំណាខ�ស់ និងត្រម�ឲ្មា
បុគ�លិកមាជំនា។ េដយសកង�ះធនធាមនុស្ស

និតៃម�េភ�ងអគ�ិសនីៃថ� បេច�កវ ិទ្ផលិតជីកំ ប៉ុស

រេបៀបេនះមិនទនអអនុ វតេ� ន្របេទកម�ុជេនេឡយេទ។

រូប 3-12 កេធ�ជីកំប៉ុសេន្របេទៃថ
(៦) កាេធ�ជ
� ីកំបស
៉ុ េដាេ្រ� សត�ជេន�ន  
បេច�កេទសេនះ មាកអនុ វត�ន៍ េ្រចេន្របេទឥណា

ែតេនត្របេទដៃទេទៀត ដូចជ្របេទកម�ុ

ជ ស�ិតក�ុងលក�ណៈសល្ប ឬពិេសធនេនេឡយ។  េយាតកបក�សវ ិទ្យោស កេធ�ជី កំប៉ុស

េដេ្របសត�ជេន�នបាបេង�តឲ្មាឧស�័ននី្រត�ែសអុ កសុីត (No 2 ) សយភេទក�ុងបរិយាក េដ
ឧស�័នេនះមាឥទ�ិពលេទេលកែ្រប្របអកសធាតុ ២៩០េទ៣១០ ដងេលសពី ឧស�័នកបូន ច CO 2 ។

សត�ជេន�នែដលមា្របេយាជេធ�ជី កំប៉ុសមាដូចជ tiger worms (Eisenia foetida), red worms
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(Lumbricus rubellus), និង Pheretima peguana (ពូជក�ុង�ស�កេន្របេៃថ) (រូប ៣-១៣)។ ្របេភសត�

ជេន�នខេលេនះ

េដ រតួយា៉ងសកមក�ុងកបែម�ងសំណល់េទជជីកំ ប៉ុស។

កបំ ែបកេនះមាដំ េណរក

េលឿន េនេពលមាបរិមាសត�ជេន�នកនែតេ្រចន។

រូប 3-13 កេធ�ជីកំប៉ុសេន្របេទកម�ុជា (រូបេឆ�ង) េ្របេទៃថ (រូបស�ំ
េន្របេទកម�ុជមាអង�កសង�មសុីវ ិលពីរ COMPED និង CSARO ែដលបានិងកំ ពុង េធ�ជីកំប៉ុស

ែកៃច�សំណល់សរីរងទី្រក� េនរធានភ�ំេពញ និងេន្រក�បាតដំបង។ COMPED េធ�ជី កំប៉ុសេដគរ
សំណល់ជរងនិចល និងCSARO េធ�ជីកំ ប៉ុសេដគរសំណល់ជរងដកបំពង់ឲ្ខ្យលេចញចូ ល។ េគអ
កេធ�ជីកំបុ៉ សេនតទី្របជុំជ ែកៃច�សំណល់សរីរងទី្រក�ងតពិេសធនរបស់ អង�កសង�មសុីវ ិលពីរ េន
តតំបន់េផ្សៗេទៀត អ�ស័េទនឹ ងចំណាបអរម�ណ អ�កពក់ព័នេនមូ លដ�ផា�ល់ និងែផ�កេលបរិមា
សំណល់សរីរង ថវ ិក និងទីតំ្របតិបត�។
កេធ�ជីកំបុ៉ សវ ិធីណក៏េដយ ជីកំប៉ុសមាគុ ណភា ដរណមាកែញកសំណល់ពី្របភជមុ ន េដម្ប
ធានាគុណភាពជីកំប៉ុស និរន�រភាពៃកផ�ត់ផង
� ់សំណល់ជីវៈដល់ទីលេធ�ជី កំបុ៉ ស។
ខ)

បេច�កេទស បំែបកសំណលជ
់ ីវៈតាលក�ខណ�ែអនែអរ ូប�ក ឡជីវឧស�ន
័
បេច�កេទសបំ ែបកសំណល់ជីវៈតលក�ខណ�ែអនែអរូបិក ជដំ េណរកេក តេឡងេដអវត�មា អុក

សុីែហ្ស។ ដំ េណរកេនះបេងត
� ឲ្មាផលិតផលថ�ីមួយេទៀតគឺ  ឧស�័នជីវៈ ែដលមាសមាសធាេមតន ព
៥០ េទ៦០%។ េមតជឧស�័នែដលេធ�ឲ្មាកែ្រ្រប�អកធាត េលសឧស�័នកបូនិ ២០ដង។
ចំ េពកបំ ែបកសំណល់ជីវៈតលក�ខណ�ែអនែអរូបិក កលមាវត�មាសំណល់ស�តចំ
នួន ១០
ួ

េទ ១៥% េគឲ្េឈ�ថ កបំែបកេសម  (wet digestion)។ កលវត�មាសំណល់ស�ួតចំនួន ២៤ េទ
៤០% េគឲ្េឈ�ថ កបំែបកស�ត
ួ (dry digestion) (ឧបសម�ន� IV កបំ ែបកស�ួត)។
កបំ ែបកស�ួតមាគុ ណសម្បត�េ្រចជងកបំ ែបកេសម

េដវមិនត្រម�ទមទឲ្មាកល

សំណល់ជាមុ រីឯសំណល់ទឹ កសំអុយមាបរិមាទ (Luning et al., ២០០៤)។ ដំ េណរកបំ ែបកស�ត
ួ
ជួយកតបន�យករ្របី្រទឹ ក និងមានសក�នុបំ ែបកសមាសធាតុខ�ជាដំ េណរកបំ ែបកេសម

(Jiang et al., ២០០៧)។ េគេឃញមាកេ្រប្របាបេច�កេទសៃនកបំ ែបកេសម  េនក�ុង្របេទ ឥណា�

និង្របេទៃថ េ្រពបេច�កវ ិទ្េនះ អេធ�្រប្រពឹត�ិកសំណល់រផ�ះបាយ។ 
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េន្របេទឥណា

មាអ�កបេងត
� បេច�កេទសបំ ែបកសំណល់ជីវៈតលក�ខណ�ែអនែអរូបិកដ៏ល្បល្ប

ចំនួនពីរនាក មកពី្រក�មហ៊ុ Biotech េ្រប្របាលមេគស្រប់ប�ូ� លក�ុងឡស្រមាដំ េណរកដំបូង

ចំ ែណកឯ Appropriate Rural Technology Institute (ARTI) េគបាេ្រប្របាស�រ។ េពលណមាដំ េណរ
ក�ស�លេហយ  េគែលង្រត�ករ លមេគ ឬស�រេទៀតេហយ។ ARTI បាប�
� ក់ថា កបំ ែបកដំ េណរេទ
បាល� េដ្រត�វកស�រមួយគីឡ្រក
េសន
� ឹងលមេគចំនួន ៤០គីឡ្រកម។ ដេនះេហ
យ បាជឡេ្រប
ូ
ូ

្របាស�រ  មាទំ ហំតូចជាឡេ្របលមេគា។ បែន�ពីេនះេទេទៀត ឡេ្របស�រអបេង�តឧស�័នជីវៈបា
ក�ុងរយៈេពល ២៤ េមា៉ង ជេ្រមេនះេគេ្រប្របាេនតតំបន់ែដលពុំ សូវមាៃផ�ដីធំ។ េដ ម្ែប ស�ងយល់ពី

្របសិទ�ភបេច�កេទស និងអត�្របេយាជេសដក
� ិច� កអនុ វត�ន៍សកល្េទេលបេច�កវ ិទ្ទំេនះ គឺជ
កសម�សប េដម្បេធ�េសចក�ីសេ្រម េលជេ្រមបេច�កវ ិទ្ស្រមាអនុ វត។
�
េយងតពិេសធន៍ Biotech សំណល់អហអផលិតឧស�័នជីវៈេលឿនជាលមេគា រីឯទំ ហំឡ
អប្រង�តូ ចបាន។
កេ្រប្របសំណល់សរីរងស្រមាឡជីវឧស�័ន
ចកេចេនទីល។

ជកចូលរួមកតបន�យបរិមាសំណល់យកេទ

ជលទ�ផលកសមា�តផ�ះេន្របេទឥណា� បបង�ថ

ឧស�័នជីវៈអ

ជំនួ សឧស�័ន  LPG បាពី ៣០េទ ៥០%។ កែដលែក� េចញពីឡជីវឧស�័នបំែបកេសម  អយកេទេ្រប
្របាស្រមាេលកស�ួយគុណភាដីកសិកម� (រូប ៣-១៤) បេងន
� បរិមាទិន�ផលបែន� េឆ�យតបេទនឹងត្រម�

ក។

រូប 3-14 ករេ្រ្របាសំណល់ែដលែក�េចញពីឡ ស្រមាប់ ដក់ដី ដំណ្របេទឥណា
បេច�កេទសបំ ែបកសំណល់សរីរងតលក�ខណ�ែអនែអរូបិកខ�ធំ កំពុង្រត�បាអនុ វត�  េន្របេទ
អភិវឌ្ឍន៍។  ែ្របព័នេនះត្រម�ឲ្មាធនធាមនុស្ស ែដលមាជំ នាច្បោលស់ និថវ ិកេ្រចស្រមា
សងសងឡ ក៏ដូចជស្រមា្របតិបត�ិកែដរ។ េន្របេទឥណា� េកំ ពុងែតដំ េណរកឡ ខ�តូ ច និង
មធ្យ ស្រមាទ្របេយាជពីសំណល់អហ្របកេដេជាជ័យ។ បេច�កេទសែដលេគេ្រប្របាមា
លក�ណៈ្របហ្របែហ នឹងបេច�កេទសស្រមាទយក្របេយាជពីលមសត�។
បេច�កេទសបំ ែបកសំណល់ជីវៈ តលក�ខណ�ែអនែអរូបិកខ�តូ ចមាលក�ណៈសម�សប ស្រមា
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អនុ វតេ� ន្របេទកម�ុជា េដសរដ�ភិបមិនមាថវ ិក្រគប់្រគស្រមាករង្រគប្រគសំណល់។

បេច�កេទសបំ ែបកសំណល់ជីវៈតលក�ខណ�ែអនែអរូបិកខ�តធក៏អអនុ វតប
� ា

ក�ុងករណីមាទុនស្រមា

សសង់ និងដំ េណរកយូរអែង�ង រួមទំមាកែញកសំណល់េនត្របភផងែដរ។

បច�ុប្ន�មាអ�កជំ នាជេ្រចន បព្យោបេងត
� ្របព័ន ែដលមាលក�ណៈង�ស�លេ្រប្រប

តផ�ះ ក�ុងកទយក្របេយាជពីសំណល់សរីរង។

មគ�ុេទ�សក៍ េនះ បាបង�អំ ពីឡជីវឧស�័នពីរ្របេភទ ែដេគេ្រប្របាញឹកញាបេន្របេទកំ ពុង

អភិវឌ្ឍនក�ុងតំបន់អសុីដូចជា ឡេធ�េនេលដី (floating drum digester) និងឡេធ�កប់កុងដី (fixing
�
dome
digester) ។ តរ ៣-៤ បង�ភាខុ សគារវងឡទំពី្របេភេនះ ។
(១) ឡេធ�េ� �េល�ដ�

ឡេធ�េនេលដី ្រត�បាេ្រប្រស់េ្រចេន្របេទឥណា ។ េគអេរៀបចំវឲ្មាឡ (ធុង) ជពីរ  ែដល
មាអងត
� ់ផឹ ត
� ខុសគាបន�ិច (រូប ៣-១៥)។ សមា�រេ្រប្របាស្រមាេធ�ឡ្រត�មាគុ ណភាខ�ស់  ្រពទំធន់
នឹងសំណឹក។ េគដកធុងធំេនេលដីស្រមាដកសំណល់ និងធុ ងតូចដកផា�ប្រគេលធុងធំ ស្រមា្របមូ
ឧស�័នជីវៈ។ ធុង្រគពីេលនឹងរ ំកិលេឡងេលបន�ិចម�ងៗ កល មាឧស�័នជីវៈេក តេឡង មាន័យថមិន
មាកចបាចក�ុងកេធ�រ ំអិលឲ្វេនាេទ។ ត្រម�កេផ្សេទៀតគឺ៖ ្របដស្រមាចកសំណល់ចូល និង

្របព័នបងូរទឹ
� កសំអុយ។

(២) ឡកប់េ�ក�ងដ�
ុ
ឡកប់េទក�ុងដី ្រត�បាេគនិយមេ្រប្របេន្របេទជេ្រចនរួមមា្របេទចិន និងកម�ុជផងែដរ

(េមលរូប ក�ុងឧបសម�ន� III )។

ឡ្របេភេនះ េគសង់េនក�ុងដី េហយេ្រគទំមូ លេធ�ពីបាអរ។ ឡេនះមាអយុកយូរជាឡេធ�

េនេលដីនិ ងអ្រ្រជឧស�័នក៏មាក្រមិទជាែដរ។ ឧស�័នជីវៈែដលេក តេឡងបេង�តនូ វសមា�ធ រុឧស�័ន
េចញមកេ្រែតម�ង។
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រូប 3-15 ឡសង់េនេលដី អនុវត�េ្របេទឥណា

តរ 3-5 ភាពខុសគា�រវជីវឧស�័នេធ�េនេលដី និងកប់េទក�ុង
កត
ទុនស្រមាសំណល់មួយេត

ឡេធ�េនេលដី

ឡកប់េទក�ងដី 
ុ

ទ

ខ�ស់ជា

ទុន្របតិបត�ិកស្រមាសំណល់មួយេត

មិនខុ សគាេ្រចេទ

ត្រម�កដី

មិនខុ សគាេ្រចេទ

កមា�ំពលកម�

មិនខុ សគាេ្រចេទ

សមត�ភាព ធនធមនុ ស្

មិនខុ សគាេ្រចេទ

ថាមព

មិនខុ សគាេ្រចេទ

េពលេវល

មិនខុ សគាេ្រចេទ

ត្រមវកែថទ

មិនខុ សគាេ្រចេទ

ជីវ ិត

ខ�ីជា

ែវងជា

ចល័ត

េធ�បា

មិនអ
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ជំពូកទី ៤
មគ�េទ�
ុ សក៍ែណន ា

ស្រមាកេ្រជសេរ

យកមេធ្យោបាយ្របេយាជ
េចញពីសណ
ំ
ល់សរ ីរង�ទី្រក

4

3

មគ�េទសក៍
ែណនាស្រមាកាេ្រជីយកមេធ�បាយទា្រ�េយាជពស
� ំណល់
ុ

សរ�រាងទ�្រក�
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9

4

មគ�េទសក៍
ែណន ាស្រមាកេ្រជយកមេធ្យោប ទ្របេយាជពីសណ
ំ
ល់
ុ

សរ ីរងទី្រក�

ឧបសគ�ដ៏សំខនេលករង្រគប់្រសំណល់េន្របេទកម�ុជ គឺកង�ះថវ ិក

និធនធាមនុស្ស ដូ

េនះបេច�កេទស ែដលទទរចំណយខ�ស់ និងបេច�កវ ិទ្មាភាស�ុគស�ញ មិែមនជជេ្រមស្រមា

្របេទកម�ុជេទ។ កេ្រជយកមេធ្យោណមួយមកអនុ វត�  គឺ្រត�គិតពិចរឲ្បាល�ិតល�ន់ពី កត

ភូមិ ស�ស� ពីលក�ណៈ ឬ្របេភសំណល់ និងកយល់ដឹ ងពីសង�ម។ តរ ៤-១ បង�ក្រមិតបេច�កេទស
ស្រមាប់ករងរ្រគប់្រគងសំណល់ជីវៈទី្របេទកម�ុជ។
េន្របេទកម�ុជហនិភ័ែដលនាឲ្ទីលចកសំររងកលិចទឹ ក មាក្រមិខ�ស់  ដូចេនះទីល

អនាម័ពិបានឹងដំ េណរកេទបា

េ្រពវទទឲ្មាកគិតគូ រពីសុវត�ិភាខ�ស់ណាស់

ដូចជក

្រកបាេ្រកទីលនេបមិនដូ េច�េទ វនឹ ងបង�ជករណីប៉ះពលគុ ណភាទឹកេ្រកដី និងទឹកេលដី។
កដុ តសំណល់កេម�ចេចវសម�សប េបេយងេលកយកចំ េណាដី ជាឧបសគេលករង្រគប្រគ
សំណល់ ែតវមិនអេទរួច េដេយងមាចំ េណាេផ្សេទៀត ដូចជ៖ កង�ះថវ ិក និងលក�ណៈសម្បត�
របស់សំណល់មិនសម�សប។
កេធ�្រប្រពឹត�ិកសំណល់តែបបជីវៈេមកនិ

អេជៀសវនូ វហនិភ័ែដលនាឲ្មាកប៉ ះ

ពលគុណភាទឹកេ្រកដី និងទឹកេលដី  ពីេ្រពេយងមិនចកសំណល់�សស់េទក�ុងទីលែតម�ងេនាេទ។

តរយៈកអនុ វត�ន៍បេច�កវ ិទ្

េធ�្រប្រពឹត�ិកសំណល់តែបបជីវៈេមកនិេនះ

ពន្យបាយូរ  ែត្រត�កចំណាេ្រចជាទីលអនាម័។

អយុកទីលអ

ប៉ុែន�ចំណានឹងថយចុ ះ

្របតិបត�ិកមារយៈេពលយូរ។
ចំ េពដំ េណរកបំ ែបកសំណល់សរីរងតលក�ខណ�ែអនែអរូបិក

(ឡជីវឧស�័ន)

ក�ុងខណៈេពល
ជមេធ្យោ

េពញនិយមជាេគ េ្រពវផ�ល់ជឧស�័នជីវៈ ស្រមាបេ្រមវ ិស័យថាមព និងជសំណល់ែដលែក�េចញមក
វ ិញស្រមាែកលំអដីដដំណា ផង។
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តរ 4-1 ក្រមិតបេច�កេទស ស្រមាប់ករងរ្រគប់្រគងសំណល់ជីវៈទ្របេទកម�ុជ
កត

ថវ ិក

ធនធាមនុ ស្

ក្រមិ

• កង�ះថវ ិក

ជេ្រមយកមេធ្យោណែដលមិនត្រម�ឲ្មាក

• េស�រែត្រគបមូ លដ�មិន

ចំណាេ្រចន។ ដូជកេធ�ជី កំបុ៉សជរង ឡជីវឧស�័

មាផ�ល់ថវ ិកស្រមាក

នខ�តូច និង កេធ�្រប្រពឹត�ិកសំណល់តែបបជីវៈ

្រគប្រគសំណល់េទ

េមកនិ ្រពទំទីលអនាម័។

កង�ះធនធា

មិនជំ នា្រគប មិនទមទបេច�កេទសខ�ស់។ ដូ ចជា កេធ�ជី កំបុ៉ស

្រគា
ភូមិ ស�ស

ជេ្រមសម្រសស្រមាករង្រគប្រគសំណល់

និង កេធ�្រប្រពឹត�ិកសំណល់តែបបេមកន ិជីវៈ

• ដីជដីទំនា ងលិចទឹ ក បេច�កេទសណែដល មិនប៉ះពលខ�ំង ពកលិចជន 
• ដីែដលេ្រប្របាស្រមា
ចកសំណល់ជដីែ�ស

ដូចជ កេធ�ជី កំប៉ុសជរង ឡជីវឧស�័ន កដុត
សំណល់កេម�ចេចល និងកេធ�្រប្រពឹត�ិកសំណល់
តែបបជីវៈេមកនិ ។

ចរិតលក�ណៈ
សំណល់

• សម្បូណ េដសំណល់

បេច�កេទសណែដលមិនត្រម�ឲ្ដុត ដូចជកេធ�ជី

ែដលេធ�កបំ ែបកតមែបប កំបុ៉ សជ ឡជីវឧស�័ន និង កេធ�្រប្រពឹត�ិកសំណល់

ជីវៈបា

តែបបជីវៈេមកនិ។

• សម្បូណ េដជាតទឹក
ករយលដឹ ងពី

េនមាក្រមិទែមនែទន 

ស្រមាសំណល់មិនមាកែញក

យកមេធ្យោប

សង�មកិច�

ជពិេសសេទេលអនាម័យ

កេធ�្រប្រពឹត�ិកសំណល់តែបបជីវៈេមកនិ និងទី

ឧទហរណ៍េ្រប្រប

លអនាម័។

សំណល់ទឹ កសំអុយែដលហូរ
ត្របឡមកមុ ជ និងេបា
គក់

រូប ៤-១ បង�ពីបេច�កេទសសម�សបេលកអនុត�ន៍កេធ�្រប្រពឹតកម�  (្រគប់្រគង សំណល់សរីរង�
និងសក�នុពេលកេ្រប្របាបេច�កេទសត្របេភសំណល់។ កយកសំណល់សរីរង� លេធ�ចំណី
សត� ែកៃច�េធ�ជី កំប៉ុស េ្រប្របាក�ុងឡជីវឧស�័ន �សបជមួយនឹងេគានេយាបរបស់ររដ�ភិបាល សពី 

កងអភិវឌ្ឍនេសដក
� ិច� និងករពបរិស�ន។

េទជយា៉ណក៏េដ ត្រម�កឲ្មាកែញកសំណល់េន្របភជកតសំខន់ េដម្ធាឲ្
បានូ វវតុធាតេដ
�
ម្រគប់្រគ មាគុ ណភា ងេធ�្របតិបត�ិក ឯផលិតផលែដលេក តេចញមាគុ ណភា

តេនាែដរ។ េបបរជ័េលកែញកសំណល់េនត្របភព មេធ្យមួយចំនួនេទៀតអេ្រជេរ សមក
េ្រប្របាបាគឺ កេធ�្រប្រពឹត�ិកសំណល់តែបបជីវៈេមកន ិ និងទីលអនាម័ េហយក៏គួរពិចរ
េលករទញយកឧស�័នទីលនេជា្របថាមព។
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រូប 4-1 កបង�ញពីមេធ្យោបាយ មួយចំនួនេលករងរទញ្របេយាជសរីរង
រូប៤-២

បង�ពីលំដប េល ករង្រគប្រគសំ ណល់សរីរងេនទី្រកៃន្របេទកម�ុជ។

េន

្របេទកម�ុជ ក៏ ដូចជេន្របេទក�ុងតំ បន់អសុមួយចំ នួន េទៀតែដរ ្របពលរដ� ែតងែតមាទមា�ប់ េធ�

កដស�េ្រចេល សពីត ្រម�កស្រមាហូ បចុ ក្របចៃថ�

ក៏ ដូចជស្រមាពិ ធីបុណ្យទ

ឬជប់េលៀងជ

េរឿយៗែដរ។ ដូចេនះេប ្របពលរដែ� កែ្របទម ប់េនះបាន វជករួមចំ ែណកមួយដ៏ មា្របសិទ�ភក�ុងក

កតបន�យបរិមាសំណល់។

សំណល់អហែដលេនេសលសល់ពីកបរិេភា ជសំណល់េនមាគុណភា។ សំណល់អហ
ែដលមាគុ ណភាទំេនះ រួមទំសំណល់ បែន� ែផ�េឈ ផង ្រត�ទ្រេយាជនពីវបន�េទៀត តរយៈឲ្
េទអ�កែដល្រត�ក ឬេ្របជចំ ណីសត�។ ករងទំេនះ មិនទឲ្មាកវ ិនិេយាេទ ែតេបវស�ិតេន
េ្រកក្រគប្រគសំណល់ជ្រទង្រទធំ វមាហនិភ័ខ�ស់ពកព័ន�េទនឹងកចម�ងជំងឺ។
ក�ុងករណី្របជាពលរ មិនមាកចបអរម�ណ េលករងែកៃច�សំណល់សរីរង� ែេដសគាត

្រត�េធ�កវ ិចខ�ប់សំណល់ ទុកដកស្រមាឲ្្រក�ហ៊ុនមក្របមូនិងដឹ កេចញ ជអនុសសនគួរយកសំណល់
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សរីរងេនះេធ�ជី កំប៉ុស។

កេធ�ជីកំបុ៉ សជបេច�កេទសមួយសម�សបជាេគ

មាអ�កជំ នាក�ុង�ស�កែដល

ធា�បមាពិេសធនល�េលករងេនះ និងត្រម�ឲ្មាកវ ិនិេយាទជាបេច�កេទសដៃទេទៀត។
ឡជីវឧស�័នអជជេ្រមមួយេនេពលណមាសុវត�ិភាហិរ�� វត�ុពីរដ�ភិបមា។

តក

ពិេសធន៍ េនឹ ងទទួលបាឧស�័នជីវៈស្រមាេ្រប្របាក�ុងវ ិស័យថាមពល

បេច�កេទសទំពីរេនះ អេធ�េនក�ុងក្រមិតផ�ះ សហគមន៍ (វ ិមជ្ឈករ) និងមជ្។ េគអយក

ជីកំ ប៉ុស ឬសំណល់ែដលែក�រេចញពីឡជីវៈឧស�័ន យកេទេធ�ជចំ ណីសត�បាលុះ្រតមាកពិនិត្ម៉ត់ចត់ 
េជៀសវកចម�ងជំ ងឺតចំ ណីអហ
តកសិក្ថ�ីៗេនះ េដយ Barton et al. េនឆា� ២០០៨ បាផ�ល់អនុ សសនដល់្របេទកំពុង
អភិវឌ្ឍនក�ុងករងេធ�ជីកំប៉ុសជជេ្រមដំបូង ស្រមាជំនួសកយកសំណល់សរីរងយកេទចកេចេន

ទីលចកសំរចំ ហ។

េទជយា៉េនះក�ី មិន ែមនមាន័យថ កេធ� ជី កំ ប៉ុ ស ជជេ្រមល�បំ ផុ ត ស្រមារលសំ ណ ល់
សរីរងេនក�ុ ងទី ្រក � េនាេទ។ ស្រមាសំណល់ែដលមិនមាកែញកជមុន កេធ�្រប្រពឹត�ិកជីវៈេមកន ិ

ជបេច�កេទសល�ជាទីលអនាម័យ ពេ្រពវមិនពកព័ន�េទនឹ ងករ ំខ

លទ�ភារកចំ ណូលរបស់អក
�

េរ សសំណល់េអតច។
េនេលទីលចស់ ចំបា្រត�មាកចបយកឧស�័នទីលន េដមិនអនុ��តឲ្មាកស
ភាឧស�័នទីលេទបរិយាកបាេឡយ។ ម្យងវ ិញេទៀត ឧស�័នទីលអបេងត
� ថាមពអគ�ិសនី  ជ
្របភចំណូលរបសមា�ស
់
ទីលផងែដរ។

រូប 4-2 អនុ សសន៍ស�ីពី ជេ្រមសមេធ្យោបាយ េលករ្រគប់្រគងសំណលទី្រក�ងេ្របេទកម�ុជ
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កបង�ខេល បាប�
� ក់ថ មិនមាមេធ្យោណមួយល�ជាមេធ្យោេផ្សេនាេទ កត
សំខនពក់ព័ននឹងលក�ខណ�ជាកែស�ងេននឹ ងកែន�ង អជា�មូ លដ�ន

និត្រម�ករបស់អ�កពកព័ន�។ េគ

អប�ូ� លមេធ្យោេ្រចចូ លគា� ក�ុបំ ណងឲ្ក្រគប្រគសំណល់ទី្រក�្របកេដ្របសិទ�ភាព

កតពកព័ន�មួយចំ នួនេទេលក្រគប្រគសំណល់ទី្រក�្របកេដ្របសិទ�ភា ដូ ចជ បរិមាសំណល់  
លក�ណសម្បត�សំណល់ សមាសធាសំណល់   លក�ខណ�េសដក
� ិច� បទពិេសធនកន�ងមក ចំណង់ចំណូល
ចិតច
� ូ លរួមក�ុងកែញកសំណល់េនត្របភព កចូលរួមពីស�ប័សង�មសុីវ ិល ឬ្រក�សហគមន៍   និងៃផ�ដី

ស្រមាអនុ វត� និងេត មាត្រម�វកសំណល់សរីរងែដរឬេទ។

បែន�មពីេលេនះ មេធ្យយែដលេ្រជេរ ស

យកអនុ វត្� រត�មាកផា�សបូរតកលៈេទសៈ
�
ថ�ី េប ក េធ� ជី កំ ប៉ុ ស ឬឡជីវៈឧស�័ន  េន្របេទកម�ុ ជា ជេ្រមដ៏ ល�ស ្រមា្រគប្រគសំ ណ ល់

សរីរង េដ ម្បទយក្របេយាជក៏េដយ កអជា�មូ លដ�គួរគិតគូ រេទេលលក�ណសម្បត�របស់សំណល់
និងបរិមារបស់វ ្រពទំចំណាបអរម�របស់សង�ម េដ ម្បសេ្រមកេ្រជេរ សបេច�កេទសណមួយ
ែដលមាលក�ណៈសម�សប និងអអនុ វតប
� ា។ ខេ្រកេនះជមគ�ុេទសក៍ែណនាកុ�ងកសេ្រមយក

បេច�កេទសណមួយ។

4.1
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កាស�ក�ព�បរ�មាន�ង្រ�ភសំណល់សរ�រាង

ជបឋមអជា�្រត�ដឹងពីបរិមា និង្របេភសំណល់ ្របភបេង ត
� សំណល់សរីរងេនក�ុងមូលដ�

របស់ខួន
� ។ បនា�បមកអជា�េធ�កសេ្រមចិតជ
� េ្រមយកមេធ្យោណមួយ ក�ុងខ�ណ េដម្បអនុ វត�

ករងទ្របេយាជពីសំណល់សរីរង។

េលកែលងែតេនរជធាភំេ� ពញ សំណល់ែដលេក តេឡងេនត្រក�ដៃទេទៀតេន្របេទកម�ុជា្រត�

បាបា៉នស�ជមធ្យ ១៥០េតក�ុងមួយៃថ� ែដលក�ុងេនា ជមធ្យ ៦៤% ជសំណល់អហ។ កែញក

សំណល់អហេក តមាេឡងេនតេភាជនីយដ
ករណ

និងតផ�ះមួយចំនួន

ឲ្ែញកសំណល់េនត្របភេនេឡយេទ។

ែតជាទូេមិនទនមាេគា

ដូចេនះគួរកុំទនេធ�គេ្រមទយក្របេយាជពី

សំណល់អហទូ ទំទី្រក� ប៉ុែន�េយងចបេផ�មេនកែន�ង ែដលមាបេងត
� សំណល់អហេ្រច។  
តពិេសធនេលគេ្រមេធ�ជី កំប៉ុសេន Surabaya ្របេទឥណូ� េណសុី  អជា�មូលដ�ចបេផ�ម

អនុ វតជ
� មួយអ�កបេងត
� សំណល់អហ្រទង្រទធំ

ដូចជេនតផ្សោរ េភា ជនីយដ�នសហគមន៍។

កណគេ្រមេនះទទួលបាេជាគជ័ល� នឹ ងអព្រងីវេទកែន�ងេផ្សេទៀត ក�ុង្រក�ទំមូល។

4.2
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កាឃាេ� ម�លត្រម�កាផល�តផលន�ងអ�កេ្រ�្រ�ស

កយល់ដឹ ងអំពី ត្រម�វកផលិតផលនិងអ�កេ្រប្របាស់កតគន�ឹះេធ�ឲ្កអនុ វត�ន៍គេ្រមទទួលបា
េជាជ័យ  ទំគេ្រមមារយៈេពលខ�ី និងគេ្រមមារយៈេពលែវង ជពិេសសអ�ក្របតិបត�គេ្រម្រត�
េរៀបចំគេ្រមយា៉ណ េដម្បឲ្គេ្រមេនះវមាចិរភា អ្រគប្រគហិរ��វត�ុេដខ�ួនឯងបា។ េន

្របេទកម�ុជ មិនទនមាកជួយពីរដ�ភិបេលគេ្រមមារយៈេពលែវងេទ។ អ�ក�ស�ក ឬអ�កអនុ វត�

គេ្រមនឹងទទួលខុ ស្រត� េលករង្រគប្រគគេ្រមទំមូលេដខ�ួនឯង េដផលិតផល ែដលផលិត
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បា្រត�រកទីផ្សស្រមាលក់ ឬទុ កស្រមាេ្រប្របាខ�ួនឯង។
េបគិតពីមេធ្យោទយក្របេយាជសំណល់សរីរង ឡជីវៈឧស�័ន បាផ�ល់្របេយាជេ្រចជា
កេធ�ជីកំបុ៉ ស។ ឡជីវៈឧស�័ន បាផលិតឧស�័នេមតស្រមាផ�ល់ថាមពផង និងកំ ែអេចញពីឡស្រមា
េធ�ជជីែកលំអដីកសិកម�។ ឧស�័នជីវៈ្រត�វបេគេ្រប្របស្រមា ច�ង�ហ�ស៍ និពន�ឺចេង��ង។  ឧស�័នជីវៈ
េគអេ្រប្របាបែម�ងេទជថាមពអគ�ិសនីបាផងែដរ 

ប៉ុ ែន�វទទឲ្េយងគណនែផ�កេសដក
� ិចឲ
� ្

បាល�ិតល�ន់  េតវេថាជាតៃម�អគ�ិសនីបច�ុប្បនឬយា៉ណ និងអេដ្របារ ំេលបាែដរឬេទ។ ក�ុង

ករណីមិនបា មាែតមាកជួយេចញ្របាខពីរដ�ភិបា

ម៉្យវ ិញេទៀត ពកព័ន�នឹងមាឧស�័នជីវៈ មិនង�ស�លក�ុងកដឹកជ�ូ� នេទ។ ក�ុងករណីអ�កអនុ វត�ន៍

ចង់ផលិតអគ�ិសនី 

្រតវេ្រជេរ សយកឡជីវៈឧស�័នខ�មធ្យបាេហយ និងអនុ វតេ� នតំបន់ែដលមា

សំណល់សរីរងេ្រច ដូចជេនែក្បេភាជនីយដ�ន សណា�គផ្សលក់ចំណីជេដ ម។

4.3
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កាេ្រជីេរ�សយកបេច�កេទសសាម�

បេច�កេទសេធ�ជីកំ ប៉ុស មាលក�ណៈង�ស�លជាឡជីវឧស�័ន។ េទជយា៉េនះក�ី មិនមាន័យថ
បេច�កេទសឡជីវឧស�័នមិនសម�សបេន្របេទកម�ុជេនាេទ។
បេច�កេទសជេ្រចយា៉ងស្រមាេធ�ជី កំប៉ុស និងឡជីវឧស�័ន ពីលក�ណៈសម� � េស�ុគស� ែដល

្របជាពលរអសសង់និងដំ េណរកេនតមលំេនដ�ន
អ�កជំ នាញ កគូ សវស សសង់ និង្របតិបត�ិក្រតឹ្រត�។

និងចំ េពបេច�កេទសស�គស
�ត្រម�ឱ្មា
ុ

បេច�កេទសេធ�ជីកំ ប៉ុសសម�� ែដ្របជាពលរអសសង់និ ងដំ េណរក េនតលំេនដ� គឺ
កេធ�ជីកំប៉ុស េដគរសំណល់ជរង េហថ រងជីកំប៉ុសស�ទិ ឬ គរសំណល់ជរងមាដកបំពង់ស្រមា
ខ្យលេចញចូ ល េហថ រងជីកំប៉ុសមាបំពង់ខ្យលេចញចូល និង ជីកំប៉ុសតែបបតគូគូរ (Takakura)។
ស្រមាបេច�កេទសឡជីវឧស�័នមា ឡេធ�េនេលដី និង ឡកប់កុងដ
� ី។ ្របពលរដ�អដំ េណរកបា ប៉ុ ែន�

ទមទឲ្មាជំនួយស�រតបេច�កេទស េលករងគូសវប�ង់ និងសងសង់។

4.4
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កាេ្រជីេរ�សយកបេច�កេទសែដលមាតៃម��ន�េយាន�ង្រ��ប��កេថាក

កង�ះថវ ិកជចំ េណាចម្បេន្របេទកម�ុជ។ អជា�មូលដ នមាថវ ិកស�ួចេស�ង ស្រមាករង

្រគប្រគសំណល់។ ជេ្រមយកមេធ្យោ្រគប្រគសំណល់ក្រមិបេច�កេទសខ�ស់ អជា�មូ លដ�ន ្រត
កជំ នួយពីបណា�អន�រជាតចំបាច េដមិនមាកធាថ

េតអជា�មូ លដ�អ្របតិបត�ិកែថទំ

និងជួសជុ លគេ្រមបាយា៉ដូចេម�ច ពិេសសេពលែដលមាកខូ ចខត េដយសថវ ិកមាក្រមិេនះ
េហយ 

កេធ�ជី កំប៉ុសទយក្របេយាជពីសំណល់ជីវៈទី្រក�

មាលក�ណៈសម�សបជាឡជីវឧស�័ន

ែដល្របពលរដអ
� េធ�េនតផ�ះ និងេ្រប្របេដខ�ួនឯង។ កេធ�ជីកំបុ៉ សតសហគមន៍ែដលមា

មនុ ស្រស់េនេ្រចកុ ះករ

ត្រម�ឲ្មាកែញកសំណល់េនត្របភជមុន។

ចំ េពកេធ�ជីកំបុ៉ សខ�

កណា� អ�ក្របតិបត�អជអជា� ្រក�ហ៊ុនឯកជន ្រក�មហ៊ុ្របមូនិងដឹកជ�ូ� នសំណល់ ឬអង�កសង�ម

សុីវ ិល។  
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េនទី្រក�មួយចំនួន  ដូចជា អនុ �សក
� Kradang-Nga ្របេទៃថ ជីកំប៉ុស្រត�បាែចកឲ្េ្រប្របឥត
គិតកៃ្រស្រមា្របជាពលរែដលចូ លរួមែញកសំណល់េន្របភព។ េទី្រក�ដ ្របេទបង់ក�េដស ជ
កំប៉ុស្រត�បនលក់េទឲ្្រក�ហ៊ុនលក់ជី 
្របព័នដំ េណរកេនទី្រក�ដ

េដជីកំប៉ុសេនា្រត�បាេគប�ូ� លសរជាចិ��ឹមេធ�ជជី។

មាលក�ណៈចិរភា

េដយសេគមាចំណូលតរយៈកេធ�េសវកម�

្របមូនិងដឹ កជ�ូ� នសំណល់ និងកលក់ជី កំប៉ុស។
ឡជីវឧស�័នត្រម�ឲ្មាជំនួយបេច�កេទសេពលសងសង់។ ជីវឧស�័នមួយែម៉្រតគីប សងស
ជាមួសមា រៈក�ុង�ស�កមាតៃម� ១០០ដុ លអេមរិ។
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កាព�ចារេ�េល�គណ
ុ
ភាបុគល
� �ក

គេ្រមស�ិតក�ុង្រទង់្រតូច មិនត្រម�វកឲ្មាបុគ�លិកមាជំ នាេ្រ្រជេទ ែតេបគេ្រមមា

្រទង់្រធំ ត្រម�វកឲ្មាបុគលិ
� កមាជំ នាញ និងកយល់ដឹងខ�ស់។ ដូចេនះ្របកចបាច គឺត្រម�ឲ្
មាកេប កវគ�បណុ� ះបណា�ស្រមាអ�ករស់េនក�ុងមូ លដ� និងអ�ក្របតិបត�គេ្រម។ េន្របេទកម�ុជ

មាអ�កជំ នាេធ�ជី កំបុ៉សពីសំណល់សរីរងទី្រក�ង និអ�កជំនាអនុ វតគ
� េ្រមឡជីវឧស�័នេ្របលមសត�។
េមេរៀនជាបទពិេសធពីអក
� ជំ នាញកទំងេនអចរួចំ ែណកក�ុងករអនុវតគេ្រមែកៃច�សំណល់ជីវៈេនទី

្រក�ង្របេដេជគជ័យ។

4.6
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ជេ្រម�្រ�េភគេ្រមតា ែបបមជ្ឈការ�មជ្ឈការ

ករ្រគប់្សំណល់តែបបវ ិមជ្ឈក ជួយស្រមបន�ុកទទួលខុ ស្រត�របស់អជា�មូ លដ� ទំ

េទេលកវ ិនិេយា

និង្របតិបត�ិកគេ្រម្រប្រពឹត�ិកសំណល់្រទង្រទធំ

កពន្យអយុកទី ល

ទុកដកសំណល់ចុ ងេ្រក កកតបន�យកចំណាេលករង្របមូនិងដឹ កជ�ូ� នសំណល់

្រពទំ

កេធ�ឲ្្របេសេឡងនូ វកចូ លរួមពី្របពលរដក
� ុងសហគមន៍
�
។ សកម�ភាេនះ មាលក� ណៈសម�សប

ចំ េព្របេទកំ ពុ ង អភិ វ ឌ្ឍនេនតំ ប ន់អសុី ដូជ្របេទកម�ុ ជជាេដ

េ្រពះ្របកម�ុ ជមិនមា

ទុ ន វ ិនិេយានិងបុ គ� លិ ក្រគប់្រគ និងមិនមាកែញកសំ ណ ល់សរីរងបាល� ។ កត េនះត្រម�ឲ្អជ
ធរេរៀបចំ េប ក វគ� ប ណុ� ះបណា�និងផ្សពផ្សោ ឲ្បាសុី ជ េ្រជសធារណៈ នត្រម�ឲ្មាករួមពី

មហជ្រគបរូ ប ។

ជញឹកញាប្របជាពលរ មិនមាកចូ លរួមក�ុងករង្រគប្រគសំណល់តផ�ះ និងែបបវ ិមជ្ឈកេទ

េ្រពេ្រកេពលកអនុ វត�ន៍គេ្រមចប់ មិនមាកេលកទឹកចិតអ
� នុ វតប
� ន�។ វជាសំខនណាស់ ែដល
ត្រម�ឲ្មាកេរៀបចំស�ប័ន ែបបែផ្របតិបត�ិក ករផលិតន ិងទីផ្សោរជីកំបផ្សោភាគា និងករងរ
ដេដម្បឲ្ដំ េណរកគេ្រមមានិរន�រភា។
ករ្រគប់្សំណល់តែបបមជ្ឈករ ទឲ្មាកវ ិនិេយាេលកសងសង់

និដំ េណរក

ជាបជ្របច បុគ�លិក្រត�មាជំនាខ�ស់  និងត្រម�ឲ្មាកម�ករ្រគប់្រគ ្រពទំមាបរិមាសំណល់
េ្រចន េបេ្រប�េធៀបេទនឹងករ្រគប់្សំណល់តែបបវ ិមជ្ឈករ េន្របេទកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ អជា
ែតងែតទទួលបរជ័ក�ុងករង្រគប្រគសំណល់ត្រទង្រទធំ
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េដយសកង�ះថវ ិកស្រមាេរៀបចំ

គេ្រមសជថ�ី  (ចំ េពគេ្រមបរជ័)។ េលសពីេនះេទេទៀគាតមិនមាជំ នាច្បោស់លស្រមា
ករងែថទំ ន ិផ�ត់ផ�ង់សំណល់ឲ្យបជាបលប ស្រប់ដំេណរក្រប្រពឹត�ិក។
ក្រចបាប�ូ� លរវក្រគប្រគសំណល់តែបបមជ្ឈករ នវ ិមជ្ឈក

ជជេ្រមដ៏ លស
� ្រមា

្របេទកម�ុជា េដម្ព្រងឹនិងេលកកម�ស់ករង្របមូវតុធាតេដ
�
មមកវ ិញ េដម្បបេងត
� ករងស្រមា្រប

ពលរដ�្រកី្រ

ក៏ដូចជចូ លរួមក�ុងកកតបន�យេហតុប៉ះពលបរិស�បង�េឡងេដសំណល់សរីរងេនទី

លន និបេង�នគុណភារស់េនរបស់្របជាពលរេនទីេនាះ

4.7
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កាចាបេផ��មគេ្រមព�ខា�ត ូច ន�ងេរៀបចំែផនកាគេ្រមខា�ធំ

េន្របេទកម�ុជតទី្រក�ភាេ្រច

អជា�មូលដ�មិនទនមាបទពិេសធនេលករងទ

យក្របេយាជពីសំណល់សរីរងវ ិញេទ។ ដូ ចេនះកចបេផ�មេរៀបចំនិងអនុ វតគ
� េ្រមទយក្របេយាជពី
សំណល់សរីរងខ�តូច

ជអនុសសនស្រមាអជធរមូលដ�។

េ្រកេពលែដលមាពិេសធន្រគប

្រគាន់ នមាកយល់ដឹ ងពីសំណាក្របពលរដ� អជា�មូលដ�អព្រងីគេ្រមខ�ធំ បា ។
ចំ េពកចូ លរួមពីសំណាក្របជារដ�ែដលគាតមាដីសួនច្ប គាតអដំ េណរកេធ�ជី កំបុ៉ស ឬឡ
ជីវឧស�័ន ក�ុងខ�តូ ច។ ស្រមាតំបន់ែដលមាដង់សុីេត្របជាពលររស់េនខ�ស់  គួរែតេរៀបចំឲ្មាកេធ�ជី

កំប៉ុស ឬឡជីវឧស�័នែបបវ ិមជ្ឈករ។ េដមឲ្សមិទ�ផលែដលទទួលបាមាបរិមានិងគុ ណភាត្រម�ឲ្
មាកែញកសំណល់អហ និងមា្រព័ន�្របមូនិងដឹ កជ�ូ� នសំណល់្រតឹ្រត�។ ែផនកស្រមាឲ្មា

កេ្រប្របផលិតផលែដលបាមកពី្រប្រពឹត�ិកេលសំណល់សរីរង និងមាកែបងែចក ្រត�េធ�ឲ្បា
្រតឹ្រត�វ េដម្ធានិរន�រភាៃនដំ េណរកគេ្រម។

កេធ�ជីកំប៉ុសខ�តូ ច ជលក�ណៈមជ្ឈកេនរជធាភំេ� ពញ គួរ្រត�វបគិតគូរពិចរ។ អង�ករ
COMPED បាេធ�ជីកំប៉ុសខ�េនះជេ្រចឆា�មកេហយ។ ជមធ្យអង�ក COMPED យកសំណល់សរីរងពី
ទីផ្សចំនួន ៥េត ក�ុងមួយៃថ� មកេធ�ជី កំប៉ុស ែដលមាទីតំេនេលទីលចកសំរេនភ�ំេពញែតម�ង។

ផលិតផលជីកំប៉ុស្រត�បាេគទទួលស�លនិងនិយមេ្រប្រប េដអង�កេនះអយក្របាចំ ណូលពីក
លក់ជីកំប៉ុស

មកដំ េណរកសកម�ភាបន�។

ករណីេនះបង�ច្បោពីនិរន�រភាៃនដំ េណរកេធ�ជីកំប៉ុស

េដពុំមាថវ ិកជំ នួយពីរដ�ភិប េលកែលងកផ�ល់ដីស្រមាជទីតំផលិតជីកំ ប៉ុស។
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ជេ្រម�បេច�កេទសែដលបង�េហតុបះ៉ ពាលបរ�សា��ចត ួច

ករ្រគប់្សំណល់រ ឹងេន្របេទកម�ុជ មិនទនមាបទដ�បរិសនទំ�ស�ងេទ មូ លេហតុចម្ប

គឺ កង�ះថវ ិក និបុ គលិ
� កជំ នាញ។ វិបត�េនេលទីលចកសំរគឺ ក�ិនស�ុយ និងរុយ មិនមាក្រគប្រគ

តលក�ណៈបេច�កេទស និងមិនមាព័ត៌មាពីកបំពុលទឹកេ្រកដី តរយៈជ្រមសំណល់ទឹ កសំអុយទី

លេទ។ ្របពលរដមិន
�
មាកយល់ដឹងពីផលប៉ះពលរយៈេពលយូរអែង�ង ដល់គុណភា ដី និងទឹកេទ។
ដូ េច�ះវទមទរេអ្របព័នចក់សំណលមាលក�ណៈ្រតឹម្រត�វ និង្របេេឡង។
ឡជីវឧស�័ន  និងកេធ�ជីកំប៉ុស អជួយដល់កកតបន�យក�ិន  រុយ និងសត�លិត
� ដៃទេទៀត។ ជទូ េទ
កេ្រប្របឡជីវឧស�័ន មា្របសិទ�ភជងកេធ�ជីកំ ប៉ុស េដសវជ្របព័នបិទជិត។   ម្យោវ ិញេទៀត

49

កសយភឧស�័នផ�ះក��ក់ េចញេទបរិយាក ពីឡជីវឧស�័នមាក្រមិតិចជាង កេធ�ជីកំ ប៉ុស។ ែត
កសយភឧស�័នផ�ះក��ក់

េចញពីកេធ�ជីកំ ប៉ុសក៏មាបរិមាតិចជាកសយភេចញពីទីល

ចកសំរ និងកេធ�ជី កំប៉ុសេ្រប្របសត�ជេន�នែដរ។

4.9
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កាេឆ��យតបេគានេយាបជា� ន�ប�� �� ច�ប់េ�្រ�េទកម�ជ
ុ

េគានេយាបា ច្បោ និងបទប�� ត�ិ  នាជមេធ្យោគន�ឹះ ស្រមាឲ្ស �ប័ពក់ព័ន អជ
ធរមូ លដ�ន អព្រងឹនិងែកលំ អ រ ្របសិទ�ភៃនករង្រគប្រគសំ ណ ល់រ ង
ឹ សំ រ  និងកេ្រប្រប
ិ  និងែកៃច� ្រត �វប
សំ ណ ល់ស្រមាជ្របភធនធាន។េគាលករ កកត ប ន�យ េ្រប្របាេឡ ង វ ញ
្រសួ ង បរិស �ព្រងរួច តរយៈកអនុ វត�ន៍គ្រមរបស់អង�ករ UNEP ២០០៨។ បច�ុប្បន េគាគំនិត

ផ�ួចេផ�ម េគាលករ កកតបន�យ េ្រប្របេឡងវ ិញ និងែកៃច�េនះ បាប��
� បចូលេទក�ុង ែផនកយុទ�

ស�សបរិស�នស្រមាឆា�២០០៩ ដល់ ២០១៣ ។

គេ្រមណែដលេឆ�យតបេទនឹ ងែផនកនិងេគាលនេយាថា�កជាត

ែតងែតបាទទួលកគាំ្

េលកទឹកចិតព
� ីថា�កជាតិ និអន�រជាត (ជថវ ិក បេច�កេទស កព្រងឹសមត�ភា។ល។)។
កេធ�ជីកំប៉ុស និងឡជីវឧស�័នតែបបវ ិមជ្ឈក និងបូ កប�ូ� លទំកេធ�្រប្រពឹត�ិកជីវៈេមកន ិ េធ�

ឲ្សកម�ភា្របមូយកសំណល់េធ�ជវតុធាតេដ
�
ម មា្របសិទ�ភ និងកអនុ វត�ន៍េគាលករ

កកត

បន�យ កេ្រប្របេឡងវ ិញ និងកែកៃច� េន្របេទកម�ុជទទួលបាេជាគជ័យ

4.10 ការព�េ្រយល់ពម
� ជ្ឈដាែដលពាក់ព័ន
33

េពលខ�ះបេច�កេទសែដលមាលក�ណៈបេច�កេទសបរិស�មិនបាេ្រជេរ សមកអនុ វតេ� ទ។ ម៉្យវ ិញ
េទៀត កេ្រជសេរបេច�កេទសតរយៈអ�កជំ នា អមិនមាកគា្រពីមហជ។ ដូចេនះអជា�មូល
ដ�គួរេរៀបចំ តរ និងប��ីរេឈ�បេច�កេទសទំអស់ែដលនឹង្រត�េ្រប្រប ស្រមាេធ�កផ្សពផ្ស
ឲ្បាទូលំទូលយ និេធ�កស�ង់មតិ េដម្បវតៃម�ចំេពក្រគាំ បេច�កេទសែដលបាផ្សព�ផ្។ េប
មិនដូ េច�េទអជា�ពិតជ្របឈមុខជមួយមហជ្របឆាតវ

េនេពលែដលចប់េផ�អនុ វតគ
� េ្រម

ែដលករណីេនះ ធា�បបនេកតេន្របេទៃថ និងហ�ីលីពីនរួចេទេហយ។
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ជំពូកទី ៥
មគ�េទសក៍
ុ

េលករងអនុវត�ន៍
គេ្រមទយក្របេយាជពី
សំណល់សរ ីរងទី្រក�េន្របេទកមជ
ុ�

5

4

មគ�េទសក៍
េល�ការងអនុវត�នគ
៍ េ្រមទាយក្រ�េយាជពស
� ំណល់សរ�រាងទ�
ុ

្រក�េ�្រ�េទកម�ជ
ុ
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10

5

មគ�េទសក៍
េលករងអនុវត�ន៍គេ្រមទយក្របេយាជពីសណ
ំ
ល់សរ ីរងទី
ុ
្រក�េន្របេទកម�ជ
ុ

េ្រកេពលែដលអជា�េធ�េសចក�ីសេ្រមចិតេ� ្រជសេរយកបេច�កេទសណាមួែដលមាលក�ណៈ
សម�សបជាងេស្រមាទី្រក�របស់គាតេហយ  ជអនុ សសនេលកេរៀបចំ

និងកអនុ វត�ន៍គេ្រមទទួល

បាេជាគជ័ ត្រម�ឲ្មាកចូ លរួមពីសំណាកអ�កពក់ព័នទំអស់  រួមទំ្របជាពលរដ� ្រហ៊ុនឯកជន 
និងសង�មសុីវ ិល។ មួយវ ិញេទៀត អជា�គួរេរៀបចំ ឲ្មាសកម�ភាដូ ចតេទ៖ កចត ់ែចឲ្មាស�ប័និង
ែផនកសម�ភាឲ្បាច្បោលស់ កបណុ� ះបណា�ព្រងឹសមតភ
� ា កស�ប និង្របមូេយាបលពី

មហជន កពិភាកជលក�ណៈ្របជាធិបេតយ កេលកទឹ កចិតឲ
� ្មាកែញកសំណល់េនត្របភព ក
េធ�ឲ្្របេសេឡងចំ េព្របព័ន្របមូនិងដឹ កជ�ូ� នសំណល់

កេ្រជេរ សទីតំសម�សបស្រមាអនុ វត�

គេ្រមា កេរៀបចំែផនក្រតិបត�ិគេ្រមា កកំ ណត់ឲ្មាកលក់  ឬេ្រប្របផលិតផលែដលែកៃច�រួច

កពិនិត្និងវតៃម�េលលទ�ផលនិង្របសិទ�ភអនុ វតគ
� េ្រមាង នកកំណត់អតស
� ��ណគេ្រមឲ្បា
ច្បោលសក�ុងករណីចំបាច់

កផ្សព�ផ្និងដំ េណរករអនុ វត�ន៍គេ្រមា

្រពទំសមិទ�ផលែដល

ទទួលបា គួរ្រត�បាអនុ វតនិ
� ងភា�បជាមួក្របកឲ្មាកសហករណ បន�។

5.1
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កាេរៀបចំសា�ប័

េដយសអជ ា�មូ លដ�

ិ ្រគប់្រគ
មិនមាថវ ក

និងកង�ះ បុ គ� លិ កជំ ន ាស្រមាបំ េពញ

ករង្រគប់្រសំ ណ ល់  ដូ ច េនះទទឲ្មាកចូ ល រួមពី ស �ប័ឯកជន និងសង� ម សុី វ ិល ក�ុ ងក

អនុ វ ត�ន៍ ក រងទយក្របេយាជពី សំ ណ ល់សរីរង។ េទជយា៉េនះក�ី អជ ា�មូ លដ� ្រត � េរៀបចំ
ឲ្មា្របព័ន្រត �តពិន ិត

និងបុគលិ
� កែដលទទួលករងសធារ

្របា្របេលកបំ េពញករងរបស់ស�ប័ឯកជន

តមដករង

និងសង�មសុីវ ិល។

ក�ុងទិសេដភា

បុគលិ
� កែដលចត់តឲ្ទទួល

ករងេនះ ្រត�ទទួលបាកបណុ� ះបណា�ស�ីពីបទពិេសធន៍េ្របេទេផ្សង។ បទប��ត�ិេគាលករ

ែណនា និង្របក គួរេធ�កផ្សពផ្សោយសធារ ឲ្បាទូ លំទូល។ អនុសសនេលកទឹកចិត� ក
ែណនា និងផាពិន័យ គួរ្រត�បាអនុ វត� ដូចជកបន�យតៃម�េសវស្រមាអ�កែដលេធ�ជី កំបុ៉សតផ�ះ ឬ
មាឡជីវឧស�័ន។
ិ
កេរៀបចំ ែផនកថវ ក

ជត្រម�វកចំបាស្រមាករង្រគប់្រសំ ណ ល់។

សព� ៃថ� អ ជ ា�

ិ េនះ។ កពិ ភ ាក និងចរចជមួយ្រក �
មូ លដ�ន ែតងែតជួប្របទចំ េពប�
� េដសកង�ះ ថវ ក
ិ
ហ៊ុ ន ឯកជន  ជជេ្រមមួយក�ុ ងកបេង� ន ថវ ក
ស្រមាអជ ា�បំ េពញករង្រគប់្រសំ ណ ល់។ េទ

ជករងផ� ល់ េសវ ្របម និងដឹ ក ជ�ូ� នសំ ណ ល់ជកតព�កិចរបស់ ្រក �មហ៊ុ ឯកជនក៏ េដ ក៏ អ ជ

ិ
ធរមូ លដ� េនែតត្រម�ឲ្មាថវ ក
ស្រមាករងព្រងឹសមត� ភ ាបុ គ� លិ ក ម�ន�ីរបស់ ខួន
�
ស្រមា

ករងព្រងកកយល់ដឹ ង ដល់្របជាពលរដ ករង្រត �តពិន ិត្ និងកវយតៃមេទេល គុ ណ ភានិង
្របសិទ�ភេសវ្រក �មហ៊ុ ឯកជន។
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5.2

ខ�ួន

35

កងអប់រំសធារណៈ នព្រងឹសមត�ភា

្របជាពលរកម�ុជ មិនទនមាកយល់ដឹងសុីជេ្រ អំពីហនិភ័េទេលបរិសន និងសុខភារបស់
ែដលបណា�មកពីក្រគប្រគសំណល់មិនបា្រតឹម្រតេនេឡយ។

សំណល់ទឹ កសំអុយេចញពីលូហូរពីទី្រក�យកេទេ�សដំណាបែន�។
ធា�ហូរចូ លេទ្របភទឹកេលដី

្របជាពលរមួយចំ នួន យក

ម�ងមា�សំណល់ទឹ កសំអុយ

ែដលជទឹក្របជាពលរេ្រប្របស្រមា

េបាកគក

ែដល

និងមុជសំអរ

ក។ េដសកយល់ដឹ ងរបស់្របជាពលរ េនមាក្រមិេនះេហយ េធ�ឲ្គាតមិនសូវមាវ ិធាកទប់
ស�ត ់

ន ិកតវ េទកនអជា�មូ លដ� អំពីេហតុប៉ះពលបរិស�ន បណា�មកពីទីលចកសំណល់។

ស�ភាេនះ េធ�ឲ្អជា�ធរ ន្រក�មហ៊ុឯកជន  ែដលពក់ព័នេទនឹ ងករង្រគប់្រសំណល់  អេធ�
សេ្រមនូ វមេធ្បា្រគប់្ង និង្របតិបត�ិកករង្រគប់្រសំណល់ មិនសូវមាជំទសពី្របជាពលរ។
ម្យ ងេទៀតេដយសគាត មា កយល់ដឹ ង ពី ក ប៉ះ ពលបរិស �និងសុ ខ ភាេនមាក្រមិ ដូ េច�ះ គាត
ក៏ មិន បាេ្រត�លក� ណៈចូ ល រួមអនុ វ ត� េគានេយាបេល ក រង្រគប់្រសំ ណ ល់ឲ្មាដំ េណ រក
រលូ ន ែដរ 

និងមិនមាបំ ណ ងបង់ ត ៃម� េសវ្របមូនិងដឹ ក ជ�ូ� នសំ ណ ល់ 

េដគាត េចសំ ណ ល់

យា៉អណាធិបេត េនតដងផ�ូវ តំបន់សរធារណេនតកែន�ងណទំ េនរ។ សំណល់រ ឹង សំរម

គ

េ្រច្រត�បាដុត ែដលបងឲ
� ្មាកបារមចំ េពះែផ្សែដលេចញពីកដុ តសំណល់េនះ។ ទី្រក�ងមសភា
ហកបីដូចជាទ្រក�ែផ្សង
ក្រគប់្រសំណល់ មិនអទទួលបាេជាគជ័េទ េប្របសិណ ្របជាពលរមិនមាកយល់
ដឹង និងមិន្រពចូ លរួមអនុ វតេ� ដសកម�។ កអប់រ ំជសធារតរយៈ យុទន
� ាកផ្សព�ផ្សោយ 
េវទិ កជែជកពិភាក្ ជកិច�កចំបាបំផុត។ សហកជមួយ ្រក�មហ៊ុឯកជន  (ជពិេសស្រក�មហ៊ុែដល
បេ��ញសំណល់មាបរិមាេ្រច
សកម�ភាពកព័ន�ករងបរិស�

និង្រក�មហ៊ុ្របមូនិងដឹកជ�ូ� នសំណល់)

វ ិទ្យោសអប់រ ំ និងសលេរ

សង�មសុីវ ិលែដលមា

ជអនុសសន៍ ដ្របេសក�ុងករង

្រគប់្រសំណល់។ វគ�បណុ� ះបណា� និងកម�វ ិធីបង�ឲ្េឃញជាកែស�ង េដ រតួនាទសំខនក�ុងព្រងឹនិង

េលកកំពស់ ករងែញកសំណល់េនត្របភព។អជា�គួរមាកម�វ ិធីវគ�បណុ� ះបណា�េលបេច�កេទសេធ�

ជីកំ ប៉ុស និងឡជីវឧស�័ន េនតផ�ះ។

5.3
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េវទ�កសាធារ ន�ងព�ភាកតាែបប ្រ�ជាធ�បេត

េវទិ កសធារ

គឺជដំេណរកមួយ

ែដលអជា�មូ លដ�េរៀបចំឲ្មាកេធ�អធិប្បោយ 

�សយ និងបំ ភឺព
� ័ត៌មាគេ្រម ជសធារណ េដមាកិចព
� ិ ភាកល�ិតល�ន់  ជមួយ្របជាពលរដ និងអ�ក
ពក់ព័ន ែដលចបអរម�ណ េលគេ្រម។ បនា�ប់ពីដឹងពីគេ្រ្រគប់្រគងសំណ ្របជាពលរដអ�កពកព័ន�
អចេចទសួរេទអជា� បំ ផុសគំ និតឬសកម�ភាពេផ្សងៗ ករបង�ញក្រព�យបារម � និងករជំទ
ឯកភាេដយមានប��ក់ពីេហតុផល្រតឹមវ។ អជា�គួរព្យោយ និងចំ ណាេពលេវលេលករងេនះ
ឲ្បាេ្រច េដម្បឲ្្របជាពលរយល់ និងគាំ្គេ្រម្រគប្រគសំណល់ សំរ។
ករងសុេំ យាបលពី្របជាពលរដ េលគេ្រម្រគប្រគសំណល់ សំរម ្រត�ផ�ល់េពលេវលស្រមា
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្រជាពលរដឲ្បាយូរ្រគប់្រគ េដមាកផ�ល់ជូននូ វព័ត៌មាអំពីគេ្រមេអបាច្បោលស ង
�ស�លស្រមាឲ្្របជាពលរមាេពលេវល និងងពិចរពិភាកេលគេ្រមាង មនឹងអជា�េប កក
្របជុសុំ និងផា�សប�ូរេយាបលេលគេ្រង។
ជកពិតេធ�យា៉េនះ

អនាឲ្មាកយឺតយា៉េលករងអនុ វតគ
� េ្រម

ដូ ចេនះេហយបាជ

អជា�ភាេ្រចមិនសូវចូលចិតស
� កម�ភាេនះេទ។ ជលទ�ផល អជា�ែតងជួប្របទនូ វភាមិនចុ ះស្រម�
គា េ្រពមា្របពលរដមួយ
�
ចំនួនយល់�សបេលគេ្រមាង នមួយចំនួនេទៀតមិនយល់�សប ែដលជផល
វ ិបាដល់អជា�ធរ េធេសចក�ីសេ្រមចចិត។
តមរយកសុំេយាបលនិងកិចព
� ិភាកជសធារ លទ�ផលចុងេ្រកយ េ្រចែតងែតមាក
ែកស្រម�គេ្រម ស្រមេទតកទមទរបស់្របជាពលរភាេ្រច។ េ្រកពីមាកយល់្រពអស់
េហយ និងគា្រពី្របជាពលរដ� ហនិៃនគេ្រមេទេលែផ�កសង�មមាក្រមិទប

5.4
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កាេល�កទ�កច�តឲ
� ្មាកាែញកសំណល់េ�តា្រ�ភ

េពលណមាកេ្រជយកបេច�កេទសកេធ�ជីកំប៉ុស

និងកសងសងឡជីវឧស�័ន  ស្រមាទ

យក្របេយាជពីសំណល់សរីរង� អជាគួរជំ រញ
ុ ្របជាពលរដ� េធ�កែញកសំណល់េនត្របភព

និ

ចតែចងឲ្មា្របព័ន្របមូ និងដឹ កជ�ូ� នសំណល់សរីរងដចេដែឡកពីសំណល់េផ្សេទៀត។ កេធ�

យា៉េនះ ក�ុងបំណងធាឲ្បានូ វបរិមា និងគុណភាសំណល់សរីរង�។ កេលកទឹ កចិតស
� ្រមាអ�ក

ែដលបាែញកសំណល់េនត្របភព គួ្រត�បាពិចរ ដូ ចជបន�យតៃម�េសវ កេរៀបចំលិខិ តសរេសរ
េលកទឹកចិតដ
� ល់អ�កស�័្រគចិតចូលរួមករងបរិសន ។
ចំ េព្រក�អ�កេរ សេអតចយ ែដជអ�កែញកសំណល់មិនផ�ូវករ េកមាេន្របេទកម�ុជរួចេហយ 

ដូចជកែញកសំណល់អហពីសំណល់េផ្សងេទៀ

និងកែញកេរ សយកសំណល់ែដលអលក់បា

ែដលេហថ សំណល់េអតចយ។
បច�ុប្បន កម�វ ិធី  េលកកម�ស់សរតី  ឲ្មាកែញកសំណល់េន្របភ កំ ពុងែតសកល្ អនុ វត� េន

កែន�ងមួយចំ នួន ក�ុងរជធាភំ េ� ពញ។ ្របជាពលរ គាតមិនធា�ប្របឡូេលករងេនះេទ។ េទជមាយា៉

េនះក�ី  ក៏េគពុំ ទនេឃញមាកបេងត
� កម�វ ិធីប��
� ប េលករងែញកសំណល់េនត្របភេនះែដរ។  ទន�ឹម
នឹងេនះ េគក៏ពុំទនេឃញមា្រក�មហ៊ុ្របមូនិងដឹកជ�ូ� នសំណល់

មាេរៀបចំ កម�វ ិធី  ្របមូសំណល់

ែដលែញករួចែដរ។

ក�ុ ងករណី មាកអនុ វ ត� ន៍ ប េច� ក េទសេធ� ជី កំ ប៉ុ ស

និងដំ េណ រកឡជីវឧស�័ន  តែបបមជ្ឈក

អជ ា�មូ លដ� គួរ េល ក ទឹ ក ្របជាពលរឲ្េធ� ក ែញកសំ ណ ល់េនត្របភព េដម្ធាដល់គុ ណ
ភា និងបរិមាសំ ណ ល់ស្រមាេធ� ជី កំ ប៉ុ ស ឬផលិតឧស�័នក�ុ ងឡជីវឧស�័ន។ ជាមួយគា�េនះែករ

ែញកសំ ណ ល់សរីរងពី សំ ណ ល់ដៃទេទៀត បាស្រម�លដល់កេរ ស
 យកសំ ណ ល់េអតចផងែដរ។
ជកចប់េផ�

គួរឲ្មាកេលកទឹ កចិតេ� លកែញកសំណល់អហេនតទីផ្សោរ នេនត

េភាជនីយដ េ្រពវជួយកតបន�យេលកយកសំណល់សរីរង េទចកេចេនទីលចកសំរបា
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េ្រចន។ បែន�ពីេលេនះេទៀត ក្របមូ និងដឹ កជ�ូ� ន សំណល់អហេនតទីផ្សោរ នេនតេភាជនី

ដ� មាភាង�ស�លជាក្របមូ និងដឹកជ�ូ� នសំណល់អហេនតផ�ះ ែដលមាបរិមាតិច

តួចប៉ុ េណា�ះ។

5.5
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កាែកលំអ្រ�ព័ន្រ�មូន�ងដ�កជ��ូ ន សំណល់ សំរា

កលណមាកែញកសំណល់េនត្របភព ្របព័្របមូនិងដឹកជ�ូ� ន្រត�មាកែកែ្រ េដម្បឲ្

ក្របមូនិងដឹកជ�ូ� នដចេដែឡកេធ�េទបា។ កលបរិេច�ស្រមាក្របមូនិងដឹ កជ�ូ� នសំណល់

សរីរង្រត�កំ ណត់ឲ្បាច្បោស់លស់។ េដឲ្កកំ ណត់កលបរិេច�េនះេធ�េទបា េគ្រត�ដឹងថ េគមា
មេធ្យោដឹ កជ�ូ� នប៉ុនា�េ្រគ�ង។ ក�ុងករណីចំនួនមេធ្យោដឹកជ�ូ� ន និងបុ គលិ
� ក មាកំ ណត់  សហគមន៍

្រត�ចូ លរួម ក�ុងករងរ ្របសំណល់ ពីផ�ះមួយេទផ�ះមួយ េហយ  ប�ូ� នវេទេដប៉ូបេណា�អសនស្រមា

ឲ្្រក�មហ៊ុដឹ កបន�។

កពិភាកសុីជេ្រមេទេលេគាលករ ែចកផល រវអ�កពក់ព័ន ដូចជ អជា�មូលដ�ន ្រក�មហ៊
្របមូនិងដឹ កជ�ូ� ន 

ថា�កដឹកនាសហគមន៍ និងអ�ក្របតិបត�ិកេលមេធ្យោទយក្របេយាជពី

សំណល់សរីរង ្រត�មាប�
� ក់េនក�ុងកិច្� រពមេ្រពឲ្បា្រតឹ្រត�។
អជា�មូ លដ�ជអ�កកំណត់  កបរិេច�ទ

េលករង្របមូសំណល់្រគប្របេភ។

េន្របេទ

េជឿនេលឿនែដលមាអកធាតអំ េណាផល  េធ�ឲ្សំណល់សរីរង� ពិេសសសំណល់អហងយខូច
មាក�ិន  ដូចេនះក្របមូសំណល់សរីរង ្រត�េធ�េឡងឲ្បាញឹកញាបជាសំណល់ដៃទេទៀត ្រតឹែតពី ២
េទ ៣ដង ក�ុងមួយសបា�ហ។ ស្រមាសំណល់ដៃទេទៀត ក�ុងមួយសបា�ហ ១ដង ឬ ២ដង ក�ុងមួយែខ។
េន្របេទកម�ុជ មិនអេរៀបចំកម�វ ិធី�សេដៀងខេលបាេទ អជា�មូលដ�្រត�គិតគូពីលក�ខណ�

ជាក់ែស�េនក�ុងតំ បន់។ កែបងែចក្របេភសំណល់ក៏ ដូេច�ែដរ គឺអ�ស័េទនិងលក�ខណ�ក�ុង�ស�ក អ

ែបកែចកជ្របេភសំណល់សរីរង និងសំណល់អសរីរង� ែដសំណល់អសរីរង� ត្រមយកេទចកេច
េនទីលសំរ និងសំណល់សរីរងត្រម�ឲ្មាកេធ�្រប្រពឹត�ិកែកៃច�ជមុន។ កបរិេច� ទ េល ក រង
្របមូសំ ណ ល់សរីរងគួរេធ� េឡ ងជររលៃថ�

េ្រពអកធាតមិនអំ េណាផល មិនអទុ ក

សំ ណ ល់សរីរង ជពិេសសសំណល់អហរ បាយូរេទ។

5.6
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កេ្រជេរ សទីត ំសម្រសមួយ

ក្រម�តាផ�ះ ក�ុងករណី្រប្រពឹត�ិកសំណល់សរីរង� េតផ�ះ ដូចជ េធ�ជីកំប៉ុស និង ឡជីវឧស�័ន េធ�
េឡងេនេលដីែដលេនទំ េនរ ង�ស�លេធ�្របតិបត�ិក មិនប៉ះពលដល់គុ ណភពៃនករស់េន។
គេ្រមតាសហគមន៍ ឬែបបមជ្ឈក ត្រម�ឲ្មាដីធំ ែដលមាលក�ណវ ិនិច�័យមួយចំ នួន ដូចជ៖
•

ទំ ហំដី

•

នរណជមា�សដីនិ ងកម�សិទិគ
� េ្រម

•

្របព័នេ្រប្របដីបច�ុប្បន�
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•

ដីែដលេនជាប្រពំ

•

ចមា�ពីទី្របជុំជន

•

ហនិភ័អចេកតេឡងបណា�មកពីកលិចទឹក

•

ផ�ូវេចញចូ ល 

•

ចំណាេលកដឹ កជ�ូ� ន 

•

ភាស�គស
�េលធនធាធម�ជាតនិងជីវៈច្រម�ះ
ុ

•

េទសភាេនជុំ វ ិញ

•

ផលប៉ ះពលបរិស�មាក�ិន ធូលីហុយ សត�រយ 
ុ និងសត�លិត
� េផ្សេទៀត

•

ចមា�ពីអ�កេ្រប្របផលិតផល ។

5.7
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កាេរៀបចំរេបៀប្រ��ប��ក
អជា�មូ លដ�្រត�េរៀបរបឲ្បាច្បោលសអំពីមុខងនិងតួនាទរបស់អក
� ទទួលខុស្រត�េល

ករង្រគប្រគសំណល់ និងអ�កទទួលបាកិចស
� ន្យ េពលែដលអជា�មិនអ្របតិបត�េល្រគបសកម�ភា
គេ្រមបាន
គេ្រមតាផ�ះ ន�ងតាសហគមន៍៖
កពិនិត្ឲ្យបដិតដល់ និងផ�ល់្របឹកបេច�កេទស

មានសសំខនណាសេដ ម្បឲ្សកម�ភា

គេ្រមមានិរន�រភា។ េន្របេទៃថ េគបាប�្ឈបករងេធ�ជី កំបុ៉ ស េនតផ�ះ បនា�បពីករណីមិនមា
កចុ ះពិនិត្ពីម�ន�ីអជា�ធរេ្រចែខមក។
គេ្រមតាែបបមជ្ឈក៖
ជញឹកញាបេគមិនេឃញមាអជា�មូលដ�ណាមួេន្របេទកម�ុជអនុ វតគ
� េ្រមេនះខ�ួនឯងបា

េទ គឺត្រម�ឲ្មាកចូ លរួមពី ្រក�មហ៊ុឯកជន និងសង�មសុីវ ិល។ ក�ុងករណីេនះ កិច�្រពមេ្រពមួយ្រត�បា

េរៀបចំេឡងរវងអជា�មូលដ�ន

ន ិអ�កទទួលបាសិទិវ� ិនិេយា េដសងត
� ់ធន់
� េទេលក្រត�ពិនិត្េល

គុ ណភាព និដំ េណរកអនុ វត�ន៍គេ្រម ។ យា៉េហណាស ក�ុងកិច្� រពេ្រព�្រត�មានិយាពី៖
•

កវ ិនិេយាគ

ែដលមាអ�កទទួលខុ ស្រត�ចំ េពកចំណាេលកវ ិនិេយាដំបូង

និងេលក

ចំណាេល្របតិបត�ិកគេ្រមា
•

កអប់រ ំសធារណៈ នសកម�ភាក�ុងសហគមន៍ េដមាប�
� ក់ពីភាទទួលខុស្រត�របស់អ�ក

ពក់ព័ន នរណជអ�កទទួលខុ ស្រត�វេល្របភថវ ិក ។
•

កទទួលខុ ស្រត�េលសកម�ភា្របមូនិងដឹ កជ�ូ� នសំណល់  (ឧទហរណ ៖

មួយសបា�ហ)។
•

រកទីផ្ស និងកេ្រប្របផលិតផល។
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្រត�េធ�ប៉ុនានដងក�ុង

•

វ ិធីស�សៃនកែបងែចកផល ។

•

របាកណ៍សកម�ភាពណិជ�កម� ្របតបត�ិករ ករយកណ៍អំ ពីសមិទ�ផលគេ្រមាង អជា�
មូ លដ�ន

•
5.8

ក្រត�តពិនិតនិងវតៃម� េហតុប៉ះពលបរិស�ពីសកម�ភាគេ្រមា

41

ែផនកស្រមាផលិត និងករកទីផ្ស

កផលិតនិងែស�ងរកទីផ្សជគន�ឹះនិរន�រភាគេ្រមាង។អនុសសន៍ អ�អនុ វតគ
� េ្រមាង ្វកំ ណត់
ឲ្បាវ ិធីស�សមួយសម�សប េលកេ្រប្រប និងលក់សមិទ�ផល។ អ�កអនុ វតគ
� េ្រមក៏្រត�េធ�កសិក្ស
ពី្របជាពលរែដលរស់េនទីេនាះ េ្រគាតជអ�កេ្រប្របសមិទ�ផលែដលផលិតពីសំណល់សរីរង�។
បែន�មពីេលេនះេទៀត អ�កអនុ វត�គេ្រមាង ្រកំណត់នូវសក�នុពអ�កេ្រប្របាស់ ទកទឲ្មាកិ ច�
សហករ

5.9
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កា្រត�តព�ន�ត វាតៃម� ែកស្រម�ល នងផ្សពផ�យសកម�ភាគេ្រមាន�ងលទ�

ផល
ក្រត�តពិនិត និងវតៃម�េលសកម�ភាគេ្រមាង ្រេធ�េឡងជបន�បនា�ប េដ ម្ក
ប ំណត់ឲ្បាន នូវ
ឧបសគ� និងឱកសក�ុងេគាបំ ណងែកស្រម�គេ្រមឲ្កនែតមា្របសិទ�ភ។ យា៉េហណាស់ ក

្រត�ែតគិតគូរ និងឃា�េម ល េទេល៖
•

កយល់ដឹ ងរបស់្របជាពលរ

•

គុ ណភាសំណល់ែដលែញកេនត្របភ

•

ភា្របេសេឡងៃនេសវ្រមូ លសំខន និងទំហំអទយក្របេយាជមកវ ិញ

•

គុ ណភាមេធ្យោ្របតិបត�ិក

•

កលំបាក�ុងកអនុ វតន
� ៍គេ្រម

•

ឱកស្រមាែកលំអ

•

េហតុប៉ះពលេសដក
� ិ ច� និងធម�ជាត

•

្របសិទ�ិភៃនករអនុវតគេ្រមាងេទគុ ណភាពៃនករ្រគប់សំណល់ ខ្យល
និងដី
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ទឹ ក
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ជំពូកទី ៦
េសចក�ីសន�ិដ�
6

5

េសច��សន��ដា�
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11

៦

េសចក�ីសន�ិដ�
េដយសបរិមាសំណល់មាកេក នេឡងជលំដប អជា�មូលដ� គួរែតេធ�កែកលំអករង

្រគប់្រសំណល់ េដងពីកដុ ត និងចកេចសំណល់សរីរងេទក�ុងទីលចំហ មកេ្របវ ិធីសសន

្រគប់្រសំណល់ែដលអកត់បន�េហតុប៉ះពលបរិស� និងអកសធ។ េដសំណល់ជា ៦០% ៃន
សំណល់រ ឹងទី្រក� ជាសំណលសរីរង សំណល់េនះអយកេទលជចំណីសត� េ្រប្របស្រមាែកែ្រ
គុ ណភាដី និងផលិតជថមពល។
េទជេយងសេងត
� េឃញថសំណល់សរីរងមាសក�នុពខ�ស់ក៏េដ ែតេន្របេទកម�ុជកេ្រប

្របាសក�នុពេនះេនមាតិចតួចបំ ផុត។ ប�
� ចម្បេលករេ្រប្រសក�នុពេនមាក្រមិ គឺេនត
មូ លដ� មាកខ�ះធនធាមនុស្ និងថវ ិក។ ជាទូេដំ េណា�សបច�ុប្បនេលករង្រគប់្រសំណល់

េនកម�ុជ គឺអជា�េធ�កុង្រឲ្េទស�ប័ឯកជនផ�ល់េសវ្របមូ ដឹកជ�ូ� ន និងចក់េចសំណល់េនទី

លចកសំរ ក�ុងករណីខ�ះប�ូ� លទំករង្រគប់្រទីលេទៀតផង។ េយងេឃញថ ផលវ ិបាែដលេកត

េចញពីក្រគប់្រសំណល់ែបបេនះ

គឺវេធ�ឲ្ប៉ះពលយា៉ខ�ំដល់សុខភាមនុស្

និងបេងត
� ជឧស�័នផ�ះ

ក��ក់សយភេទក�ុងបរិយាក។
េគមាមេធ្យោ

និងបេច�កេទសជាេ្រច

ែដលអយកមកេ្រប្ស់ស្រមាែកៃច�

ទយក

្របេយាជពីសំណល់សរីរង ដូចជ សំណល់សរីរងែដលែញកស�រួចអយកេទលេធ�ជចំ ណីសត� យក
េទេធ�ជីកំប៉ុស ឬផលិតជីវឧស�័ន។ ឯសំណល់សរីរងែដលមិនទនមាកែញកជមុន អយកេទេធ�្រប្រពឹត
កម�តែបបជីវៈេមកនិ ក�ុងេគាបំ ណងកតបន�យមាសំណល់និងកសយភ ឬយកេទចកេចក�ុង

ទីលអនាម័ែដលមា្របព័នចបយកឧស�័នទីលេដ ម្បដុតបែម�ងេទជថាមពអគ�ិសនី ឬមេធ្យោចុ ង
េ្រកយកសំណល់ទំេនាេទដុតកេម�ចេច។
កេធ�ជីកំប៉ុសនិងផលិតជីវឧស�័ន ខ�តូចនិងមធ្យពីសំណល់សរីរង ជបេច�កេទសសម�សបបំផុតេទ
តលក�ខណ�សង�មនិងេសដក
� ិច� ្រពទំសមត�ភាអជា�មូ លដ�េនកម�ុជា កេធ�ជីកំបុ៉ ស ជួយដល់ក

ែកទ្រមងគុ ណភាដី តរយៈកេ្របជីកំប៉ុស។ ឡជីវឧស�័នផ�ល់នូ វថាមពេ្រប្រប និងសំណល់ែដលេចញ
ឡជីវឧស�័នក៏ ជជីកំប៉ុសជួយដល់កែកទ្រមងគុណភាដីែថមេទៀត។ ទំអស់េនះជបច�័យមួយក�ុងកចូ លរួម

ក�ុងកម�វ ិធីជាតស�ីពីសន�ិសុខេស្ប� និងថាមពល េដយសកវ ិនិេយាេទគេ្រមឡជីវឧស�័ន មាតៃម�ខ�ស់

ជាគេ្រមេធ�ជីកំ ប៉ុស ដូចេនះអជា�មូ លដ�ន គួគិតគូ រពិចរ ថេត្រត�ជេ្រមយកបេច�កេទសណាមួ
ែដលមាគុ ណសម្បត�ជាេគ ទំេលកចំណាយ និធនធាវតុធាតុេដែដលមា។
�
ក�ុ ងកសេ្រមយកបេច� កេទសណាមួយមកេ្រប្រប

ស្រមាែកៃច� ទ យក្របេយាជពី

សំ ណ ល់សរីរង អជា�មូលដ� ្រត�គិតពីភាសម�សប និងអដំ េណរកបា្របកេដេជាគជ័។ មគ�ុ

េទ�សក៍េនះ ស្រម�េទេលកសេ្រមចិត� យកបេច�កេទសណមួយែដលេ្រប្របេទទទួលបាេជាគជ័

េដក�ុងេនាមាកបង�ជជំហៗ ស�ីពីវ ិធិសសនេ្រជេរ សបេច�កេទស និងគុ ណសម្បត�ិ មគ�ុេទ�សក៍

េនះមិនែមនផ្សពផ្សកេ្រប្របបេច�កេទសណមួយេនាេទ

ែតវជជំ នួយស�រតស្រមាអជា�មូលដ�

ក�ុងកេធ�េសចក�ីសេ្រមចិតេ� ដ្រប�្របយ័ត ពឹងែផ�កេទេលគុណសម្បត� និងគុ ណវ ិបត�ិ  ៃនបេច�កេទសមួយៗ
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និងសមត�ភា ្រពមទធនធាែដលមា។ ក្រគប់្រសំណល់សរីរងបាល� អជួយរួមចំ ែណកេលកស�ួយ

សុខុមាលភ្របជាពលរ

េធ�ឲ្លក�ខណ�ករស់េនមាភា្របេសេឡង

និងចូ លរួមេលកស�ួយកម�វ ិធីសន�ិ

សុខអហ និងថាមព ្រពមទចូ លរួមក�ុងកម�វ ិធីទប់ស�តបែ្រមប្រមអកសធេនកម�ុជា
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មាកចូ លពីមហជ េនតិចតួច

•

ភា្រកី្ជប�
� ចំ បង

•
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ូ
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កកតបន�យ  កេ្រប្របេឡងវ ិញ

និងកែកៃច�។
៣. ទិសេដ
•

េរៀបចំឲ្បា្របេសេឡងេលេសវ្របមូនិងដឹ កជ�ូ� ន  ឲ្យប ៥០% ៃនសំណល់ទី្រក�ង េឆា�២០១៥

និង ៦០% េនឆា�២០២០។
•
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េទ ៤០% េនតតំបន់ែដលមាសកម�ភាពណិជ�កម�  េនឆា�២០១៥ និង ៥០% េទ ៧០% េនឆា�
២០២០។
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យកសំណល់សរីរង ២០% ពីសំណល់ទី្រក�ង េធ�ជីកំបុ៉ ស និងេលកទឹកចិតឲ
� ្មាកេ្រប្របដល់ឆា�
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ទីលចកសំរស�ឹងមាជ័យ្រត�បាេ្រប្របាស្រមាចកសំណល់

សំរទី្រកងភ�ំេពញេនចេនា�ពី

ឆា�១៩៦៥ ដល់ឆា�២០០៩។ ទី លេនះមាទំ ហំ ៦,៨ ហិកត និទទួលសំណល់ក�ុងមួយៃថ� េលសពី១០០០េត។

សំណល់ែដលេក តេឡងេនភ�ំេពញ មាបរិមាពី  ៦០% េទ ៧០% ជសំណល់សរីរង។ ដូ ចេនះេហយ  អង�ករ
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ល

•

កតបន�យកកេក តឧស�័នេមតេនទីល

•

ស្រម�ករងែញកសំណល់េអតច

•

តរយៈកេ្រប្របជីកំប៉ុស ជួយបេង ន
� គុណភាដីកសិកម�

•

កតបន�យកេ្រប្របជីគីមី បន�យេហតុប៉ះពលបរិស�ននិង

•

ជួយឲ្អ�កេរ សេអតចយ ឲមាកេធ�េនេលទីលេធ�ជីកំប៉ុស បេងន
� គុ ណភារស់េនរបស់គាត់ និ
នាឲ្មាសុវត�ិភានិង្របាចំ ណូល។

ក) ទ�លាេធ�ជ
� ីកំបស
៉ុ
អង�ករCOMPED ដំ េណរកទីលេធ�ជីកំប៉ុសេនេលៃផ�ដីទំហំ ២០០០ែម៉្រ្រកឡា េលទីលចក
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ធនធាធម�ជាតិ រដ�ទួរីង ្របេអល�ឺម៉ង់។ សរជធាភំ េ� ពញ

បាគាំ្រទ គេ្តរយៈកផ�ល់

សម្ទដី េនេលទីលចកសំរ េដមិនមាកបង់េសវអ�ីទំអស់។
បេច�កេទសេធ�ជីកំ ប៉ុស គឺ កេរៀបគរសំណល់ជរងចំហនិចល។ រងគំ នរសំណល់្រត�េធ�កេ្រជតេពល
េវល េដ ម្ឲ
ប ្មាខ្យលេចញចូលក�ុងរងជីកំ ប៉ុស។ សំណល់ែដលនាចូលពីផ្សេដ មគ មិនមាកែញកជមុ ន 

ទទឲ្មាែញកេនកែន�ងេធ�ជីកំប៉ុស។

ខេ្រកេនះជព័ត៌មាស�ីពី

ទីលេធ�ជី កំប៉ុសរបស់

អង�ក

COMPED ៖
•

មាទីតំេននឹងមាត្រចចូ លទីលចកសំរស�ឹងមានជ័ ងដឹ កសំណល់ចូ ល និងយកសំណល់
ែដលមិន្រត�កយកេទេបាេចវ ិញ។

•

ទីធា មាកបង�ប មិនឲ្មាជ្រមាប ទសំអុយ។

ទីលេនះមាន ផ�ូចូល   កែន�ងេធ�្រប្រពឹត�ិកបឋម និងស្រមាេធ�កែញកសំណល់ កែន�ងគរសំណល់ជរង
េធ�ជី កំប៉ុស និងកែន�ងេធ�្រប្រពឹត�ិកប��ប់  មាកេ���ងស្រមាែរង កែន�ងេវចខ�ប់ និង្របព័ន្របមូទឹកសំអុយ
មាអទឹ ក កែន�ងស្រមាកម�កររស់េន។
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រូប II-១ ទីលេធ�ជី កំប៉ុសរបស់ អង�ករCOMPED េនស�ឹងមានជ័

ខ) ដំេណ�រកាជីកំបស
៉ុ
•

វតុធាតុេដម
�

មធ្យមាចំនួន ៥េត ក�ុងមួយៃថ� ជសំណល់មកពីផ្សេដមគ។ ក�ុងសំណល់ែដលដឹ ក

ចូ លក�ុងទីលេធ�ជី កំប៉ុស មា ៧០% ជសំណល់សរីរង មាដូចជសំណល់  បែន� ែផ�េឈ កអំ េព

ស�ូលេពត និសំបកដូ ង ជាេដម
•

ករង្រប្រពឹត�ិកបឋមមា កែញកសំណល់េដៃដ េដយកសំណល់មិនែមនសរីរងេចញ។ កត
សំណល់ឲ្េទជបំ ែណកតូចៗ និងលសំណល់េសមជមួយសំណល់ស�ត។
ួ

•

គរសំណល់ជរង មាេជ ងេ្រកទំហំ ៣ េទ ៥ែម៉្រតកំពស់ ពី១ែម៉្រត២តឹក េទ៣ែម៉្រត និមា្របែវ
ដល់េទ ៥ែម៉្រត។

•

ដំ េណរកជីកំប៉ុស តរយៈសកម�ភាពពួកមី្រកសរីរង� បេង�តឲ្មាកេម� ដល់៧០អង្សោេស នមា
បរិមាទឹ ក ៦៥%។ រងជីកំប៉ុស្រត�េ្រជេដ ម្បឲ្ខ្យលេចញចូ ល េធ�កប�ូ� លទឹក ក�ុងករណីចំបា។

េនេពលេ្រជរងម�ងៗ កេរ សយកសំណល់អសរីរង្រត�េធ�ជបន�។ កេធ�ជីកំបុ៉ សមារយៈេពល  ៤
ែខ េទ៦ែខ  ក�ុងករណីមាសំណល់រ ឹងេ្រចដូ ចជសំបកអំ េពនិងសំបកដូងជេដ ម។ ជីកំ ប៉ុសសេ្រម

មាសីតុណ�ភា ដូចបរិយាកខេ្រក
•

កែរងជីកំ ប៉ុស ជករណីសំខនណាសស្រមាគុណភាជីកំ ប៉ុស (រូប II-៣)។ សំណល់ែដលមាទំហំធំ
បា�ស�ិក ែកវ និែដក ្រត�យកេចញឲ្អស់។
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រូប II-២ ទិដភ
� ារងជីកំ ប៉ុស

រូបII-៣ កែរងជីកំប៉ុស
គ) គុណភាជីកំបស
៉ុ
ជីកំ ប៉ុ ស មាគុ ណ ភាល� េ្រប្របបាន មសរធាចិ ��ឹ ម  អសូត N ១ , ៣% ហ�ូ ស�័រ  P ១ , ៧២%

និង បូ៉ ត ស្យូ P ២ , ២៤% មា៉េញស្យូ Mg ០ , ៨៦% និង បាស PH ៧ េទ៧ , ៥។
ឃ) កាលំបាក
•

គុ ណភាសំណល់ែដលជវតុធាតុេដម
�
 េលឡំជមួយសំណល់អសរីរង�។ េដម្បធាគុណភាជី

កំប៉ុស

ត្រម�កែញកសំណល់ជមុ ននិងេពលេ្រជរងជីកំបុ៉ ស និង ្រត�កេពលែរង ចំណាកមា�ំ

ពលកម� ។
•

រចនាសម�័នទីលជីកំប៉ុស េដកង�ះថវ ិក ទីលមិនមា្របកដំ បូល  ជកតនាឲ្ដំ េណរកជីកំប៉ុស
មាសភាយឺតេនរដូ វវស្

និងបាត់បងសរធាចិ��ឹមេ្រចេទក�ុងបរិយាក។

េហតុ េនះត្រម�ឲ្

មាកេ្រជរងជីកំប៉ុសជញឹកញប់េនរដូ វវស្ និងដកទឹកជញឹកញាបេនរដូ វ្របាំង
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ឧបសម�ន� III
កផលិតជីវឧសន
័�
ពីលមសត� េន្របេទកមជា
ុ�
ឧបសម�ន� III កផល�តជីវឧស�ន
័ ព�លាមសត� េ�្រ�េទកម�ជា
ុ

73

ឧបសម�ន� III កផលិតជីវឧស�ន
័ ពីលមសត� េន្របេទកម�ជ
ុ
កម�វ ិធីឡជីវឧស�័ន National Biodigester Programme (NBP) ស�ិតេនេ្រកកិចស
� ហ្របតិបត�ិកជ
មួយ្រកសួកសិកម� រុក្របមា និងេនស េ្រកកឧបត�ម�ពីគេ្រមកម�វ ិធីេដម្បអភិវឌ្ឍនហុឡង់ដ៍ SNV។
ក) ្រព���ការថាមពេ�្រ�េទកម�ជ
ុ
•

តកវតៃម� ៣៤,១% ៃន្របជាពលរកម�ុជា រសេនតំបន់ជនបទ និងមាចំ ណូលេ្រក១ដុ ល

សហរដអ
� េមរិក�ុងៃថ�។
•

េលសពី ៩០% ៃន្របជាពលរកម�ុជាបាេធ�កចម�ិនអហេដេ្របអុ ស ឬធ្យូង។ បរិមាអុ សែដល

េគេ្រប្របាស្រមាចម�ិនអហក�ុងមួយៃថ� តកគណនា ស�ិេនចេនា�ះ ពី ៦ េទ ៧,៨គ្រក ក�ុង

មួយ្រគ�ស។ តៃម�ធ្យូមួយគ្រក ស�ិក�ុងចេនា�ះ ព ៦០០ េទ១២០០េរៀល។
•

មាែត្របជន ៩% រស់េនតជនបទែដលមាេភ�ងរដ�េ្រប្របា។

•

្របជនេលសពី ៥០% េ្របអគុស្រមាទទួលបាេភ�ងអគ�ិសនី។

•

្រក�មហ៊ុអគ�ិសនីជនបទ េលសពី ១០០០ ្រក�មហ៊ុ ែដលកំពុងផ�ល់េសវេភ�ងអគ�ិសនី  េដេ្រប្របា
មា៉សុីេ្របមា៉ស៊ូត

•

កដុ តអុសស្រមាចម�ិនអហ បង�ឲ្មាផលវ ិបាក
្រត�កេពលេវលស្រមារកអុ ស

និប៉ះពលដល់សុខភាព

ចំណាថវ ិកស្រមាថា�េពទ្ជេដ ម និង

និភា្រកី្រក ដជា
ផលវ ិបាមួយេទៀតគឺ

បេង�នសមា�ដល់បរិស�ន មដូចជ កកបបំផា�ៃ្រពេឈ កេធ�ឲ្ដីបាតបង់គុណភា តរយៈ
កហូរេ្រច។
•

េ្របមា៉សុីមា៉ស៊ូត បេ��ឧស�័នពុល ឧស�័នកបូនិ េទក�ុងបរិយាក។

ខ) សកា�នុពឡជីវឧស�ន
័
•

២៥% ៃន្របជាពលររស់េនជនបទ មាសក�នុពបេច�កេទសសងសងឡជីវឧស�័នេដេ្រប្រប
លមសត� ២០ គ្រក ក�ុមួយៃថ�។

•

ឡជីវឧស�័នផ�ល់នូ វអត�្របេយាជយា៉េ្រចចំ េពះ្រម្រគ�ស

សហគមន៍

្របេទសជាតិ នសកល

េល ក�ុងករេលស�ួយែយនឌ័រ សុខភាពផ�ល់ករងរ ន្របេយាជបរិស�េទៀតផង។
•

ស្រមាកសិករ  ឡជីវឧស�័ន បាផ�ល់នូ វថាមពស�ស្រមាដស� កតបន�យកដុតអុ សឬធ្យូនិង

េពលេវលស្រមារកអុសដុត កលសំអឆា�ំ កតបន�យផលប៉ ះពលដល់សុខភាតរយៈក
ដកដេងម
� េដ�ស�បែផ្សចូ ល  ជពិេសសស្រមា�ស�ី។ េលសពីេនះេទៀត ចេង��ងសំបុក ស្រម�ដល់
សកម�ភាសមាជិ្រគ�សទំមូលេនេពលយប់ 
េនផ�ះេទៀតផង។

ផ�ល់ពន�ឺ្រគប្រគាស្រមាឲ្កូនគាតបាេរៀនសូ្រ

កែដលេហៀរេចញពីឡជីវឧស�័ន  អេធ�ជជីស្រមាដីកសិកម�េធ�ឲ្្របេសេឡង

ចំ េពសុវត�ិភាអហ និងកតបន�យេលកចំណាទិញជីគីមី។
•

ឡជីវឧស�័នចូ លរួមកទប់ស�តកកបបំផា�ៃ្រេឈ បេង ន
� ផលិតផលកសិកម� បង�ឲ្មាករងេធ�
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និងកតបន�យកនាចូលឥន�នៈហ�សុ
ូ ីល និងជីគីមី។
គ) អត�្រ�េយាជន៍ េ្រ��្ឡជីវឧស�ន
័ តាផ�ះ (http://www.nbp.org.kh/)
(១) អត�្រ�េយាជេសដ�
� ច�
•

កតបន�យចំណាថវ ិកស្រប់ទិញថាមពល។ សន្េលកចំណាយ ស្រមទិញអុស ពី ៦ េទ ៩
គ្រក ន ិង េ្របងក០,២លី្រត ក�ុមួយៃថ�។

•

សន្សេពលេវលែដល្រត�េដ ររកអុសស្រមា យកមកដុត។

•

េ្រប្របកែដលេចញពីឡស្រមាេធ�ជជីែកលំអរដីដដំណាំេដ ម្ប
ប េងន
� ទិន�ផលខ�ស់។

•

កតបន�យេលកចំណាទិញជីគីមី។

•

កតបន�យេហតុប៉ះពលបរិស�ន និករិចរិលដី តរយៈកេ្រប្របាជីគីមី។

•

កតបន�យេលកចំណាទិញថា�ព្យោជំ ងឺ េដពុំរស់េន្របឈនឹ ងែផ្សពុ លបន�េទៀត។

•

បេង�តឲ្មាករងេធ� ក�ុងករងដំ េណរកឡ និងែចកច។

•

បងឱ
� កេធ�ពណិជ�កមបា។

•

កតបន�យជំ ងឺបសុសត�។

•

កតបន�យហនិភ័េលកេឆះផ�ះ។

(២) អត�្រ�េយាជសខ
ុ ភា
•

កតបន�យជំ ងឺតរយៈែផ្សហុយ មាដូចជា វិលមុខ ឈឺក្បោលក�ួតចេង�រ ែភ�្រកហម រលផ�ូវ

ដេង�ម ។
•

តផ�ះមាអនាម័ល�។

•

េជៀសវកឆ�ងជំ ងឺតសត�រយ
ុ និងសត�លិត
� ដៃទេទៀត។

(៣) អត�្រ�េយាជបរស
� ា�
•

រក្ៃ្រេឈ

•

កតបន�យកសយភឧស�័នផ�ះក��ក់ 

•

កតបន�យភា រិចរិលដីកសិកម� តរយៈេ្រប្របជីគីមី

•

កត់បន�យក�ិនលមសត�

•

កតបន�យកបំពុលទឹកពីសិប្បកមចិ ��ឹម្រជ�ក
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(៤) អត�្រ�េយាជសង�ម
•

មាេពលេ្រចស្រមាករងសង�ម

•

ស�នភ្រគ�សមាភា្របេសេឡង េនក�ុងសហគមន៍

•

បន�យបន�ុកករងរ កុ ជាពិេស�ស�ី ែដលគាតែតងែតទទួលបន�ុករកអុ សនិងដស�

•

មាេពលេ្រចស្រមាករងេផ្សេទៀត និងកសិក្េនផ�ះេពលយប់

•

ផ�ល់ឱកដល់កុ មា ជពិេសសដល់កុ មារបាេទេរៀន។

ឃ) ឡជីវឧស�ន
័ ម�តក
� ស�ករ
NBP ែកស្រម�ឡជីវឧស�័នDeenbandhu fixed dome មកពីឥណា ស្រមាេ្រប្របក�ុងលក�ខណ�្របេទ

� សក
ិ រ ។ ភាខុសគារវង ជីវឧស�័ន Deenbandhu fixed dome និង
កម�ុជ ែដលមាេឈ�ថ ឡជីវឧស�័នមិតក
ឡជីវឧស�័នមិតក
� សិករ មាបង�េនក�ុងរូប ៣-២ (NBP ផ្សព�ផ្េនក�ុងឆា�២០០៧)
•

សមត�ភាសុក
� ឡជីវឧសន
�័ មិតក
� សិករ ថយចុ ះ ៥០% ទជាឡេដ ម

•

រយៈេពលកចអស់ មារយៈេពលដល់េទ៤០ៃថ� អ�ស័េទលក�ខណ�អកធាត េន្របេទកម�ុជ

•

ែកស្រម�ល ទីតំង នទំហំមាតឡបេ��ញកកសំណលពីឡ ដំ េណរកេឡងអ�ស័េទនឹងសមា�
ឧស�័នជីវៈ និងទំនាែផនដី

•

ស្រមលរន�ស្រមាចុ ះេម លែថទំ

•

ឡស�ុកឧស�័ន េធ�ពីសុីម៉ ង់លជមួយថា�មិនឲ្្រជ acrylic

•

ស្រម�បំពង់ប�ូ� លល្បកតបន�យេលកចំណាសងសង

•

េ្រប្របាសមា�រមាេនក�ុង�ស�ក

•

កតបន�យបាយបូ កអង បន�េលកចំណាសងង់។
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រូប III-១ ឡជីវឧស�័នDeenbandhu fixed dome មកពីឥណា

រូប III-២ ឡជីវឧស�័នមិតក
� សិករ
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ែផ�កមួយៗៃនឡជីវឧស�័នមិតក
� សិករ រូប ៣-៣
(១) អលយ (២) បំពង់ល្បលមក (៣) អរ ំលយ (៤) អសុកឧស�័ន 
�
(៥) ្រចេចញឬអបេ��ញទី១  

(៦) អបេ��ញទី២ (៧) សសរទប់បំពង់ឧស�័នេម។

អខេលមាតៃម�ពី ៤០០ េទ៩០០ ដុលអេមរិក ត៣-១ ។

រូប III-៣ ែផ�កមួយៗៃនឡជីវឧស�័នមិតក
� សិករ

1

� សិករ 
តរ III-១ ឡជីវឧស�័នមិតក
តៃម� ជ US$

ទំហឡ
ំ (ែម៉្រគូប)
៤

៦

៨

១០

១៥

៣៧៥

៤៣៧

៥០២

៥៧២

៨៤៥

តៃម�ធារ៉បរង

១០

១៥

២០

២៥

៣៥

តៃម�ចូលរួម

១៥

១៥

១៥

១៥

១៥

៤០០

៤៦៧

៥៣៧

៦១២

៨៩៥

សមា�រសំណង់និ ងតៃម�ពលកម�

តៃម�សរុប

សំគាល តៃម�ែ្រប្របេទតតៃម�ទីផ្សោរ នមាកែ្រប្រប�±៥%
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ង) លក�ខណ�្រ�េស�ក�ុងករផល�តឧសន
�័ ជីវៈ
(១) លក�ខណ�ែអនែអរ ូប�ក
អឡ្រត�ឲ្បាជិតល�

ធាអវត�មាអុកសុីែហ្ស។

ក�ុងលក�ខណ�ែអរូបិក

ពពួកមី្រក�សរីរេមតនឹង

អសកម�ភាព អដំ េណរដល់កផលិតេមតន។ ភាេ្រច្រត�បាេគកប់វក�ុងដីធាក្រជខ្ល់។
(២) ស�តណ
ុ � ភា
លក�ខណ�្របេសគឺស�ិតេនក�ុងសីតុណ�ភា មាក្រមិត ៣៥oC។ ពពួកមី្រកសរីរងេមតអសកម� េពលណ

្រតជាេពក ដំ េណរកផលិតេមតបាក្រមិទប
(៣) គុណភាវត�ធាតុេដ�
ុ

េដ ម្បឲ្វតុធាតេដ
�
មេ្រប្របាប�ូ� លក�ុងឡមាគុណភាព្រត�បំ េពញលក�ខណ�ដូចខេ្រកេនះ
•

លមសត�្រត�ស�ិតក�ុងសភា�សស់ មិនមាលចំេប ងស�ត
ួ ឬសមាសធាេផ្សេទៀត

•

មិន្រត�េ្របលមែដលចស់ ឬ ស�ួត

•

េ្រជយករលសមាសធាមិន្រត�ក េចញឲ្អស់ មុននឹ ងលទឹកចក់ចូលក�ុងឡ ដូចជា ចំណ ែដល

សល់ពីសត�សុី ដី ្រគ�ថ� 
•

អ្រលរវលមសត� និងទឹ កគឺស�ិតេនក�ុងទ្រមងសមាមា ១:១ ស្រមាលមសត�េគឬ្រកបី 

១:២ ស្រមាលម្រជ�
•

េនេពលកំ ពុងេ្របជីវឧស�័ន យកល�កុំអចកវតុធាតេដ
�
មចូ លេទក�ុងឡ

•

មិន្រត�លមាតលូស្រមាចកវតុធាតុេដចូ
�
ល ជមួយនឹ ងសប៊ ឬ សប៊លចេទ។ រីឯបរិមា

ទឹកេ្រប្របាស្រមាលមិន្រត�េ្រចេពកេទ។
•

គួរលវតុធាតេដ
�
មចកចូលឡថ�ី ជមួយកែដលេចញពីឡចស ឲ្បាពី ៥០ េទ ៦០គីឡូ្រម។

អត�្របេយាជវតធាតេដ
មេ្រប្របាប�ូ� លក�ងឡែដលសង
ប
់ ាល�
ុ�
ុ
•

េធ�ឲ្ឡមាដំ េណរក្របកេដ្របសិទ�ភានិងផលិតបាឧស�័នក្រមិអតិបរមា

•

កតបន�យហនិភ័យ ដំេណកផលិតឧស�័នជីវៈ។

•

េធ�ឲ្មាកេពញនិយមពីអក
� ជិតខង ង�ស�លក�ុងកបេងន
� ចំ នួនឡ។

•

កតបន�យបរិមាសំណល់ែដលែក�រេចញ។
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៤. វត�ធាតេដ�
មេ្រ�្រ�សប��ូ លក�ងឡដំ
ប ូង
ុ
ុ
េពលណែដលឡសងសងរួច

ត្រម�ឲ្មាវតុធាតុេដ្រគប្រគាស្រមាលនិងដកចូ
�
លក�ុងឡជ

េលកដំបូង (តរ ៣-២)។ េនក�ុេនះ លមសត� េគា ្រកប មាចំនួនមិនតិចជា ៧០%។ វតុធាតុេដ្រគប
�

្រគាស្រមាលដកចូលក�ុងឡជេលកដំ បូង ្រត�ដកឲ្បាដល់ែគមមាតេចញខេ្រក និងរក្ទុកឲ្

បារយៈេពលពី២ េទ ៣ៃថ�។ ជទូ េទ ឧស�័នជីវៈនឹងេក តេឡងេ្រករយៈេពលមួយអទិត្យ។ េដមបេ��ញ
ខ្យលពីឡ េនេពលចកវតុធាតុេដចូ
�
លឡ ក្បរូមី េណេម និងក្បរូមី េណភា�បេទចង�ន ្រតេបកចំ ហ។
តរIII-២  ត្រម�ឲ្មាវតុធាតុេដ្រគប្រគាស្រមាលដកចូ
�
លក�ុងឡជេលកដំបូង
ទំហឡ
ំ

បរិមាលមេគា ្រកដកដំបង
ូ

បរិមាទឹកស្រមាល

៤

១៥០០

១៥០០

៦

២៣០០

២៣០០

៨

៣០០០

៣០០០

១០

៣៨០០

៣៨០០

១៥

៦០០០

៦០០០

(ែម៉្រតគី)

(គីឡ្រក)
ូ

(លី្រ)

៥. វត�ធាតេដ�
មេ្រ�្រ�សប��ូ លក�ងឡ្រ�ចៃថ�
ុ
ុ
េម លតរ៣-៣
តរងIII-៣ វតុធាតេដ
�
មេ្រប្របាប�ូ� លក�ុងឡ្របចៃថ�
ទំហឡ
ំ (ែម៉្រតគី)

បរិមាលមេគា ្រកដក្របច

បរិមាទឹកស្រមាលគិត

៤

២០ េទ ៤០

២០ េទ ៤០

៦

៤០ េទ ៦០

៤០ េទ ៦០

៨

៦០ េទ ៨០

៦០ េទ ៨០

១០

៨០ េទ ១០០

៨០ េទ ១០០

១៥

១២០ េទ ១៥០

១២០ េទ ១៥០

ៃថ� (គីឡ្រក)
ូ
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(លី្រ)

ឧបសម�ន� IV
បេច�កេទស ឡជីវឧសន
័ � ស�ត
ួ BEKON

ឧបសម�ន� IV បេច�កេទស ឡជីវឧស�ន
័ ស�ត
ួ BEKON
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ឧបសម�ន� IV បេច�កេទស ឡជីវឧសន
័ � ស�ត
ួ BEKON
ឡជីវឧស�័នស�ួត BEKON ផលិតឧស�័នេមតន ពសំណល់សរីរង� មិត្រម�ឲ្មាលទឹ ក។ េគេ្រប

ឧស�័នជីវៈស្រមាទយកកេម ឬផលិតអគ�ិសនី។ ជីកំប៉ុសែដលមាគុណភាខ�ស់  េ្រប្របស្រមាដកដី
កសិកម� និងសកវប្បក។
ដំេណ�រកាឡជីវឧស�ន
័ ស�ត
ួ BEKON (រូប IV-១ និងរូប IV-២ )
ដំ េណ រកឡជីវឧស�័នស�ួត BEKON មាដំ េណ រ្រ្រពឹត�ិកម ែតមួយដំ ណាក កលែតប៉ុ េណា� ក�ុ ងក

ផលិតឧស�័ន។ ក�ុ ងអដ៏ ធំ មួយ ( ជេ្រម៦ែម៉្រត ទទឹង ៥ , ៥ែម៉្រត ន ិ បេណា�យ២៨ែម៉្រ ) មាខណ� េដ

កូ ន អតូ ច ៗចំ នួន ៨។ អនិមួយៗមាសមត� ភ ាព ផ�ុបនចំ ណុះ ៤០០េតន។ ្របព័េនះ មាតៃម� ជ

មធ្យម៤ , ៥ ល អុឺ រ៉ូ។
សំ ណ ល់សរីរង� ្រតលជមួយេម មុ ន នឹ ង ដកចូ ល េទក�ុ ងអែដលបិ ទ ជិតមិនមាខ្យល ( ែអ

នែអរ៉ូ បិ ក ) ។ ចេ្រមេចញពី អ ង េធ�ឲ្មាកវ ិលវល់ៃនសំ ណ ល់ក�ុ ងអង ជួពេន��ន េល្បនកច កត

បន�យបរិមាកែដលហូ រ េចញ េដមិនច ប ាចមាកកូ រ េនក�ុ ងអបែន�ម។ កេម� ្រតបាតដ

តរយៈ ្របព័ន្រត � ពិនិត្កេម តេម� ង ក�ុ ងឡ  និងមាកប�ូ រកេម េចញចូ ល ។ ដំ េណ រកចេក ត េឡ ង េន

ក�ុ ងអនិមួយៗែតម� ង មិនមាកេផ� រ អេទ។ េដម្បឲ្ទទួលបាផលល� រយៈេពលរក្សំណល់េនក�ុង

អមួយៗមាចំនួន 

២៨ៃថ�

បនា�បមកេធ�កសំណល់េនះេចញចំនួន្របមពកកណា�

សំណល់ថ�ីវ ិញ។
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និងប�ូ� ល

រូប IV-២ ដំ េណរកឡជីវឧស�័នស�ត
ួ
ដំេណរកមិន្រត�កថាមពខ�ំង
េដយសករណីមិនចបាចមាកលយ បូ កូ រ េនក�ុងអង ឡជីវឧស�័នស�ួត BEKON មិន្រត�ក

ថាមពខ�ំ េនក�ុងដំ េណរករប�ូ� លវតុធាតេដ
�
មដំបូងប៉ុ េណា� និងដំ េណរក្រប្រពឹតេទរបស់វ មិនដូ ចឡជីវ

ឧស�័នេសមខ�ធំេនាេទ។

កទទួលបាឧស�័នេ្រចន និមាគុណភាខ�ស់
ឧស�័នទទួលបាពីឡឧស�័នស�ួត បាេ្រច និង�សេដៀងគាេទនឹ ង្របព័នឡជីវឧស�័នលទឹកែដរ។

េទះយាេនះក�ី ឧស�័នរបស់វមាគុ ណភាខ�ស់ជាង េ្រវមាជាតស�ន់ធ័ទ ។

កសងសង្រតឹ្រត� និងសុវត�ិភាព
េដអេធ�ពីេបតុង

បាជិតល�មិនេលច្រជឧស�័ន និងអេ្របេ្រគ�ច្រ

ស្រមាចូ កប�ូ� ល

សំណល់ និងចូកយកកេចញបាេដង�ស�ល។ អជីវឧស�័នស�តមារ្រទែវ
និងទ្រមងដូ ចយា
ួ

ដ� និងេនែផ�កខចុ ងមាទរធំមួយ។ េនេពលែដលប�ូ� លសំណល់សរីរងរួច េគ្រត�បិទទឲ្ជិត មិនឲ្

មាជ្រមឧស�័នេចញ េដសេគតេម�ងេដសមា�រសុវត�ិភាពិេសសម៉្យោងរពបរិយាកមិនឲ្ង
នឹងផ�ុះ េពលណេគេបកវ្របមូជីវមា៉េចញពីអ និងស្រមាប�ូ� លសំណល់សរីរង។

កេម និងកផលិតថាមព
ឧស�័នជីវៈែដលផលិតបាេគប�ូ� លវេទក�ុងអមួយែដលមាសមា�ខ�ស់។
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គុ ណភា និងមាឧស�័ន។ បនា�បមកេគបូ មឧស�័នេដេ្របឧបករណ៍ម៉្យោង ែអកំ ណត់បា ស្រមាកេម�
និងកតថាមព។ មា៉សុីេភ�ងពិេសសមួយវអផលិតថាមពអគ�ិសនី  បាមួយេម៉ហ វ៉ត

ក�ុងមួយេមា៉

(1MWh)។ កេម ែដលេនសល់ េគេ្របវស្រមាកេម អង ប៉ុែនេគក៏េ្របវស្រមាកេម អ�ីេផ្សេទៀតក៏ បាែដរ។

មេធ្យោេផ្សេទៀតស្រមាទយក្របេយាជពីឧស�័នជីវៈ (មិនស្រមា្របេទកម�ជ
ុ )
ជីវឧស�័នអេធ�ជឧស�័នធម�ជាតិ ស្រមដំ េណរកមា៉សុីរថយន�  ឬដកតបំពង់បណា�ស្រមា
ត្រម�វកេ្រប្របា។ ចំ េពស�ង់ដគុ ណភាជីវឧស�័នេនះ អ�កផលិត្រត�វេគារពេទបទដ�្រតឹម្រត�វមនឹ ង
េធ�កែចកចយតមបំពបណា�ញ។ េន្របេទេនអឺ រ៉ប
ុ
េគបាេធ�កសកល្ទទួលបាេជាគជ័រួចេទ
េហយ។ ចំ េពករណីករបណា ញបំ ពង់ែចកចឧស�័នមាតៃម�ខ�ស់  េគគួរសសង់បណា�ែចកចជីវ
ឧស�័នែបបវ ិមជ្ឍករវ េដម្បចំេណញថវ ិក។
កេ្រប្របកសំណល់ែដលេចញអ
េនេពលែដលដំ េណរកបំែបកធាតរបស់សំណល់ជីវៈែលងមាេទៀតេហយេនា (រយៈេពល ២៨ៃថ�) េគ
្របមូយកសមសធាតុែដេនសល់េចញពី អ េទេធ�ជជីកំ ប៉ុស ឬយកេទដកេលដីែ�សផា�លែតម�ង។ េគ
អយកជីកំប៉ុស ែដលមាគុ ណភាខ�ស់េនះ ដកេលដីែ�ស េ្រប្របាស់ក�ុង្រក�ង ដក់សួនច្ប។
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